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EVLİLİK

TÜRK İSLÂM KÜLTÜRÜNDE EVLİLİK
Asife ÜNAL
Evlilik bir kadınla bir erkeğin, töreler ve kanunlar uyarınca, her türlü hayat şartları içerisinde sürekli bir
birlik meydana getirmek üzere birleşmesidir. (Türk Ansiklopedisi 1968: XVI/33). İnsan hayatında son
derece önem taşıyan bu kurumun tarihi insanlık tarihiyle eşittir. Dinler, insan hayatının diğer hususlarında olduğu gibi, evlilik konusunda da birtakım kurallar ortaya koymuştur. İnsanların evliliklerini
bu kurallara uygun bir biçimde inşa etme çabası, zaman içinde evlilik üzerinde dinlerin etkisini artırmıştır. Bu durum Yahudilik ve Hıristiyanlık gibi bazı dinlerde evliliği dinî bir kurum haline getirmiştir.
Nitekim Yahudilikte üstün ırk kabul edilen Yahudi milletinin devamı için evlenme herkesin yerine
getirmek zorunda olduğu dinî bir görev kabul edilmiştir. Hıristiyanlıkta ise evlilik Hz. İsa ile kilisenin
birliğini sembolize eden, bu sebeple de çözülemez, bozulamaz bir birlik olarak kabul edilmiştir. Her
iki dinde de evliliğin geçerliliği dinî kurallara uygun şekilde kurulmaya bağlıdır.
İslâm ise evlilik konusunda bazı hüküm ve tavsiyeler getirmiş olmakla birlikte evliliği dinî değil, hukukî bir kurum olarak görmekte ve büyük bir önem vermektedir. Toplumun varlığının esası kabul
edilen ailenin sağlam bir biçimde devamı evliliğe bağlanmış ve evlilik teşvik edilmiştir. İslâm’da evlilik
konusu, “İslâm’da Evlilik Anlayışı” ve “İslâm’da Nikâh” olarak iki bölüm halinde incelenecektir.
1. İslâm’da Evlilik Anlayışı
İslâm’da Evlilik Anlayışı başlığı altında İslâm’da evliliğe verilen önem, evlenmenin dinî hükmü, gayesi,
evlenebilme yaşı, evlenme engelleri ve eş seçimi konuları ana hatlarıyla ele alınacaktır.
1.1. Evliliğin Önemi ve Evlenmenin Hükmü:
İslâm’a göre evlilik hukukî bir akittir. Evlenme ile kadınla erkek arasında karşılıklı olarak birtakım haklar ve sorumluluklar kabul edilmiş olmakta; kurulan birlik bir taraftan huzur içinde yaşama ve kötülüklerden korunma için bir vesile, diğer taraftan sağlıklı nesiller yetiştirmek ve toplumun devamı için
bir vasıta kılınmaktadır.
İslâm’da “İçinizden bekârları… evlendirin”(Nur/32) ayetiyle evlenme emredilmiştir. “Evlenmek benim
sünnetimdir.”(İbn Mace, I/592) hadisi de evlenmeyi tavsiye etmektedir. Evlenmeyip bekâr kalmak kendini ibadete adamak gayesi ile de olsa uygun görülmemiştir. Hz. Muhammed (SAV) kendisine gelerek
artık durmadan namaz kılacağını, her gün oruç tutacağını ve kadınlardan uzak durup evlenmeyeceğini söyleyen üç kişiye: “Ben sizin Allah’tan en çok korkan ve korunanınız bulunuyorum. Bununla beraber
ben namaz kılarım ve uyurum, bazen oruç tutarım bazen tutmam. Kadınlarla da evlenirim. Benim sünnetim budur. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir”(Buharî, VI/116; Müslim, IX/175-176)
demiştir. İslâm her konuda olduğu gibi bu konuda da orta yolu tavsiye etmekte; Hıristiyanlıktaki gibi
kendini Tanrı’ya adamak amacıyla evlenmemeyi, insan yaratılışına uygun görmediği için doğru bulmamaktadır.
İslâm’da evlenme ayet ve hadislerle teşvik edilmekle birlikte evlenmenin hükmü evlenecek kişinin
durumuna göre farzdan harama kadar değişiklik gösterebilmektedir. Şöyle ki İslâm hukukçularına
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göre evlenmeye gücü yeten ve evlenmediği takdirde zinaya düşeceği kesin olan kişiye evlenmek
farzdır. Evlenme imkânına sahip ve evlenmediği zaman zinaya düşüp düşmeyeceğini bilemeyen
kimseye evlenmek vaciptir. Evlenmezse zinaya düşmeyeceğine emin olan kimseye evlenmek sünnet-i müekkede1dir. Evlendiği zaman evliliğin gereklerini yerine getirememe ihtimali olan kişiye evlenmek mekruh2, evliliğin gereklerini yerine getiremeyeceği kesin olan kimseye ise evlenmek haram
kabul edilmektedir.(el-Mevsili 1989: 419) Bu durum İslâm’ın evlilikte kişilerin haklarının korunmasına
ne kadar önem verdiğini göstermektedir.
1.2. Evliliğin Gayesi:
İslâm’da evliğin birden çok gayesi bulunmaktadır. Bunların başında eşleri yalnızlıktan kurtarmak,
aralarında sevgi ve muhabbet oluşturmak gelmektedir. Evliliğin diğer gayeleri ise neslin sağlıklı bir
biçimde devamı, eşlerin biyolojik ihtiyaçlarının karşılanması ve zinadan korunma olarak sıralanabilir.
Kur’an-ı Kerim’de “İçinizden kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda muhabbet ve rahmet var etmesi Allah’ın varlığının belgelerindendir.” (Rum/21) ayeti ile evlilikte temel amacın eşlerin birbiri ile huzur ve sükûnete kavuşması ve eşler arası muhabbet olduğu vurgulanmıştır. Bu ayette eşler
arasındaki huzur, rahmet ve muhabbetin Allah’ın varlığının belgelerinden olduğunun belirtilmesi,
İslâm’ın evlilik anlayışının son derece önemli bir göstergesi olsa gerektir.
“Allah size kendinizden eşler, eşlerinizden de çocuklar ve torunlar var eder”(Nahl/72) ayeti ile “Evlenin ve
çoğalın yarın diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar ederim”(İbn Mace, I/599) hadisi evlilikte
bir gayenin de çocuk yetiştirmek olduğunu ortaya koymaktadır. Neslin sağlıklı ve sağlam bir biçimde
devamı elbette ki evlilik ile mümkündür.
Bakara Suresi 187. ayette eşlerin birbirlerinin örtüsü olduklarından söz edilmektedir. Çiftlerin her birinin diğerine örtü olması bir taraftan onun şehevî hislerini meşru yollardan karşılayıp kötü yollara düşmesine engel olması olarak yorumlanırken diğer taraftan her açıdan birbirlerini tamamlamalarına
da işaret etmektedir. Hz. Muhammed “Ey gençler topluluğu içinizden evlenmeye güç yetirenler hemen
evlensin. Çünkü evlenmek gözü haramdan daha fazla sakındırır, iffeti korur. Evlenmeye gücü yetmeyenler
oruç tutsun zira oruç şehveti kırar” (Buharî, VI/117; Müslim, IX/172; Nesaî, IV/169; Darimî, II/132) hadisiyle
de evlenmenin zinadan koruyacağına işaret etmektedir.
Kur’an-ı Kerim’de evlenme için muhafazalı olmak, korumak, iffetli olmak anlamında “ihsaan” tabirinin
kullanılması da çiftlerden her birinin evlenmekle günahtan, şehvetin baskısından ve hayatın birtakım
tehlikelerinden korunacağını göstermektedir.
1.3. Evlenme Yaşı:
İslâm’a göre evlenme için kişinin ergenlik çağına girmiş olması yani cinsiyet olgunluğunu taşıması
yeterli kabul edilmiştir. Ergenliğe ulaşma yaşı bölgelere, iklim şartlarına, genetik özelliklere vb. göre
değişebildiği için evlenme konusunda belirli bir yaş sınırlaması getirilmemiştir. Evlenme yaşı kişiye ve
onun ihtiyaçlarına göre de değişebilmektedir. Önemli olan evlilikte mutlu bir ortamın sağlanmasıdır
bunun için de evlenecek kişiler, evliliğin getirdiği sorumluluğu taşıyabilecek özelliklere sahip olduktan sonra evlenmelidir.

1
2

Hz. Muhammed’in hiç terk etmediği sünnetlere sünneti müekkede, bazen yapıp bazen terk ettiği sünnetlere sünneti
gayri müekkede denilir.
Dinen hoş görülmeyen davranışlara mekruh denir ki harama yakın mekruhlara tahrimen mekruh, helâle yakın mekruhlara
tenzihen mekruh denilmektedir.
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1.4.Evlenme Engelleri:
İslâm’da, diğer dinlerde olduğu gibi, evliliği imkânsız kılan engeller bulunmaktadır. Bunlar devamlı ve
geçici engeller olarak incelenmektedir.
Devamlı evlenme engelleri kan hısımlığı, sıhrî hısımlık ve süt hısımlığıdır. Kur’an-ı Kerim’de ayrıntıları
ile yer alan bu evlenme engellerinden kan hısımlığına göre bir erkek, annesi ve nineleriyle, kızları ve
torunlarıyla, kız kardeşleri ve yeğenleriyle, teyze ve halalarıyla evlenememektedir. Aynı şekilde bir
kadın da baba ve dedeleriyle, oğul ve torunlarıyla, erkek kardeşleri ve yeğenleriyle, amca ve dayılarıyla evlenememektedir. Kardeşle evlenme yasağında kardeşin öz kardeş olması ile anne veya baba
bir kardeş olması arasında fark yoktur. Yeğenle evlenme yasağı da kız ve erkek kardeşlerin çocuklarını
kapsadığı gibi torunlarını da kapsamaktadır.
Sıhrî hısımlık evlenme sonucunda oluşan akrabalıktır. Buna göre bir erkek eşinin anne ve nineleriyle
evlenemez. Oğullarının ve torunlarının eşleri ile de evlenemez. Bir kadın da aynı şekilde eşinin baba
ve dedeleriyle, kızlarının ve torunlarının eşleriyle hiçbir zaman evlenemez. Bir başka deyimle kimse
kayınvalide ve kayınpederi ile gelinleri ve damatları ile evlenemez. Üvey kızlarla, oğullarla ve torunlarla evlenmek de yasaktır.
İslâm’da süt hısımlığı da önemlidir. Bir kimse için dinen evlenmesi yasak olan kim var ise sütünü emdiği kimse için de aynı yasaklar geçerli olmaktadır. Yani sütannesi, annesi; sütbabası, babası; sütkardeşi,
kardeşi v.s. gibi kabul edilmektedir.
Geçici evlenme engelleri yasaklığı geçici bir sebepten olup bu sebebin ortadan kalkması ile yasağın ortadan kalktığı engellerdir. Din farkı bu engellerden ilki kabul edilmektedir. Bütün dinlerde kişilerin kendi dinlerinden olan kimse ile evlenmesi öngörülmektedir. İslâm’da da böyledir. Kur’an’da
Müslüman olmayan kişi ile evlilik yasaklanmıştır. Bakara 221’de Müslüman erkeklere puta tapan kadınlarla evlenmek yasaklanırken onların ateşe, Allah’ın ise cennete ve mağfirete çağıracağından söz
edilmektedir. Bu yasağın istisnası olarak Maide/5 ile erkeklere Ehl-i Kitap3 kadınla evlenme izni verilmiştir. Evliliğin sağlıklı bir şekilde devamı için istenmiş olması muhtemel bu geçici evlenme yasağı
Müslüman olmayan tarafın Müslüman olması ile sona ermektedir.
Kadının iddet beklerken evlenmesi de geçici bir evlenme yasağıdır. Birçok medeni hukukta da olduğu gibi İslâm’da eşinden ayrılan ya da eşi vefat eden kadının belirli bir bekleme müddeti(iddet)
dolmadan başkası ile evlenmesi yasaktır. Boşanma halinde taraflara iyice düşünme, kadının hamile
olup olmadığının tespiti gibi gayelerle getirilen bekleme süresi kadının yaşına göre değişebilmekle
birlikte ortalama üç-dört aylık bir süredir. Bu geçici evlenme yasağı iddetin bitimi ile sona ermektedir.
Kadın hamile ise doğum yapması ile iddet tamamlanmış olmaktadır.
İslâm’a göre bir erkek karısından üç defa boşanırsa onunla tekrar evlenmesi yasaktır. Bu ancak, kadının bir başkası ile normal bir evlilik yapması ve bu evliliğin sonraki eşin ölümü veya boşanma sonucu
bitmesi halinde mümkün olabilmektedir. Bu yasak kadını, boşanma hakkını kötüye kullanan koca
karşısında korumaya yönelik bir tedbir olmakla birlikte uygulamada başkası ile yapılan göstermelik,
geçici nikâhla (hülle) delinmeye çalışılmıştır ki böyle bir nikâh İslâm’ın evlilik anlayışına kesinlikle uygun değildir.
1.5. Eş Seçimi:
İslâm’da evliliğin en önemli gayesi eşlerin huzur ve sükûnet bulacakları, maddî ve manevî ihtiyaçlarını
karşılayacakları sıcak bir aile ortamı oluşturmaktır. Sağlam nesillerin de yetişeceği bu sıcak yuvanın

3

Ehl-i Kitap deyimiyle yaygın olarak Yahudi ve Hıristiyanlar kastedilmektedir. Ancak kitabı olan diğer bazı dinlerin de Ehl-i
Kitap kapsamına girdiği görüşünde olanlar mevcuttur.
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oluşturulabilmesi büyük ölçüde eş seçimindeki isabete bağlıdır. Bu sebeple İslâm, eş seçimine büyük
önem vermiştir.
Hz. Muhammed’in farklı hadislerinde eş seçiminde aranacak vasıflar arasında soy, din, güzellik, dindarlık, doğurganlık, bekârlık gibi hususlar sayılmıştır.4 İslâm’ın eş seçimindeki bir tavsiyesi de denkliktir. (İbn Cevzi 1984: 76) Evlenecek kişilerin denkliği birçok konuda aranabilir. Milliyet, din, soy, meslek,
eğitim durumu, ekonomik durum, sosyal statü, fiziki görünüş, dindarlık, ahlâk gibi birçok konuda
denkliğin evlilikte mutluluk şansını artıracağı söylenebilir. Kur’an’ın emrine uygun olarak iffetli kadın
ve erkeklerle evlenmek (Maide/5), dindarlık ve ahlâk konularında denklik sağladıktan sonra, mümkün olduğu ölçüde hayat tarzı, kültür seviyesi, sosyal itibar, zevkler ve beklentiler gibi konularda da
denklik/benzerlik aranması evliliğin mutlu biçimde devamı için büyük fayda sağlayacaktır.
Eş seçimini kimin yapacağı konusunda İslâm’ın kesin bir hükmü bulunmamaktadır. Ergenlik çağına
gelmiş her erkek veya kız bu seçimi kendisi yapabilir. Velinin eş seçimindeki rolü ise tavsiye niteliğinde olmalıdır. İslâm’a göre hiç kimse evlilik için zorlanamaz. Velinin de böyle bir zorlama hakkı
bulunmamaktadır. İstemediği biriyle evliliğe zorlanan kişi bu evliliği bozdurma hakkına sahiptir. Her
anne-baba evladının mutlu olmasını isteyeceğine göre onlara düşen peygamberimizin tavsiyesine
uyarak çocuklarının mutlu olacağı kişilerle evlenmesine yardımcı olmaktır.
2. İslâm’da Nikâh
İslâm’da nikâh konusu nikâh öncesi hazırlıklar, nikâh ve düğün olarak üç kısımda ele alınacaktır.
Ayrıca yanlış yorum ve uygulamalara konu olduğu için çok evlilik ve boşanma konularına da kısaca
değinilecektir.
2.1. Nikâh Öncesi Hazırlıklar:
İslâm’da eş seçimi esnasında tarafların birbirlerini görmeleri tavsiye edilmiştir. Peygamberimiz birçok
hadisinde evlenecek kişilerin birbirlerine bakmalarını, bunun aradaki uyum için daha uygun olacağını söylemiştir.5 Bu görüşmenin İslâm’ın izin verdiği ölçülerde olması gerekmektedir.
Eş seçiminden sonra yapılan ilk adım kız istemedir. Örfe göre değişebilen kız isteme konusunda
İslâm, bir şekil belirlememiştir. Evlenme teklifi duruma göre erkeğin ailesi veya kendisinden geldiği
gibi, kadının kendisi veya yakınları da böyle bir teklifte bulunabilir. Peygamberimiz kız isteme konusunda “Mü’min mü’minin kardeşidir. Mü’mine kardeşinin satın almakta olduğu malı almak ve kardeşinin
istediği kıza talip olmak helal değildir.”(Müslim, IX/197-199) demiştir. Bu hadise göre başkasının talip
olduğu kızı, o tarafa ret cevabı verilmeden istemek uygun değildir. Ancak önce talip olan taraf izin verirse veya talebinden vazgeçerse o zaman istemenin bir mahzuru bulunmadığı da Hz. Muhammed’in
bir başka hadisinde zikredilmektedir (Buhari, VI/136; Müslim, IX/197; Ebu Davud, II/308).
Nişanlanma ve nişan yüzüğü takmanın İslâm’a dayanan herhangi bir temeli olmamakla birlikte, yasak olduğuna dair de hiçbir hüküm bulunmamaktadır. Bu sebeple gerek nişan gerekse ondan önceki
söz kesme, tatlı yeme gibi konularda tamamen örf ve adetler uygulanabilmektedir.
İslâm’a göre dikkat edilmesi gereken husus, uygulanan örf veya adetlerin İslâm’ın genel hükümlerine
aykırılık teşkil etmemesidir. Nişanlanma bir nevi evlenme vaadi olduğu için taraflar arasında nişanlılık
ilişkisi ve bundan doğan birtakım hak ve sorumluluklar söz konusudur. Nişanın herhangi bir sebeple bozulması halinde verilen hediyelerin karşılıklı olarak iadesi, mağdur olan tarafın tazminat hakkı

4
5

Bu hadisler için bkz. Buhari, VI/120-123; Müslim, X/51-56; Ebu Davut, II/296-297; Tirmizî,III/406; Mişkatü’l-Mesabih,II/3.
Bu hadisler için bkz. Müslim, IX/208-209; Nesai, VI/69; Ebu Davut, II/308; İbn Nace, VI/ 599-600.
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kazanması gibi birtakım hususlarda İslâm hukukçuları arasında farklı görüşler bulunmaktadır.6 Nikâh
akdinden önce bir nişanlılık devresinin yaşanması, tarafların birbirini daha iyi tanıması ve böylece
evliliğin daha sağlam temellere oturmasını sağlaması; büyük bir anlaşmazlık olması halinde evlilik
gerçekleşmeden önce vazgeçebilme imkânı vermesi açısından önemlidir.
2.2. Nikâh:
İslâm’da nikâh hukukî bir akittir. Nikâhın hukukî bir akit olması demek tarafların haklarını garanti altına alan bir sözleşme olması demektir. Bu sebeple nikâhın hakları garanti altına alacak şartları taşıması
gerekmektedir.
Nikâhın tek rüknü icap ve kabul olarak ifade edilen karşılıklı irade beyanıdır. Yani tarafların şahitler
huzurunda serbestçe evlenmeyi kabul ettiklerini beyan etmeleri ile nikâh akdi yerine getirilmiş olmaktadır. Bununla birlikte evlenmeden doğan hakların garanti altına alınması için bu nikâhın resmi hukukça kabul edilmesi gerekmektedir. Yani İslâm’a göre nikâh aleni olmalı ve tescil edilmelidir.
Alenilik, evliliğin gizli olmaması, tarafların evli olduğunun bilinmesi demektir. Çevrenin, tarafların evli
olduğunu bilmeleri onları zina isnadından kurtarsa da evliliğin getirdiği sorumluluk ve hakları garanti
altına almaya yetmemektedir. Özellikle çocukların ve evliliğin sona ermesi halinde kadının haklarını
garanti altına almamaktadır. Bu sebeple nikâhın mutlaka tescil edilmesi, geçerli hukuka göre resmen kaydedilmesi gerekir. Aleni olmayan ve tescil edilmediği için hukuken geçersiz olan bir nikâhın
İslâm’a göre geçerli olduğunu söylemek, İslâm’ın evlilikten muradını anlamamak demektir. İslâm, evliliği eşlerin birbirleri ile huzur ve sükûna kavuşacakları, birbirlerine örtü olacakları, sağlıklı nesiller
yetiştirecekleri sıcak bir yuva oluşturmak gayesi ile istediğine göre, bu ancak hakları garanti altına
alan bir nikâhla gerçekleşebilecektir.
İslâm hukukçuları nikâh akdinin gerçekleşmesinin serbest irade beyanından ibaret olduğunu söylemekle birlikte nikâhın sağlıklı, geçerli ve devamlı olması için gerekli şartları in’ikad, sıhhat ve bağlayıcılık şartları olarak üç grupta incelemişlerdir. İslâm hukukuna göre; in’ikad yani akdin gerçekleşmesinin şartları, tarafların evlenme ehliyetine sahip olması, icap ve kabulün yani evlenmeyi kabul
ettiklerine dair sözlerin birbiri ardınca aynı yer ve zamanda yapılmış olmasıdır. Sıhhat şartları taraflar
arasında evlenme engeli bulunmaması, şahitlerin hazır olması, tarafların serbest iradeleri ya da izinlerinin olmasıdır. Bazı hukukçulara göre veli izni de nikâhın sıhhat şartı sayılmıştır. Devamlılık ve bağlayıcılık şartı ise nikâhı feshedebilme hakkı olanların bu hakkı kullanmaması şartıdır.
İslâm’da nikâhın akdedilmesi için belirli yer ve zaman şartı bulunmamaktadır. Hz. Muhammed nikâhın
mescitlerde yapılmasını tavsiye etmiş olmakla birlikte bu şart değildir. Nikâh her yerde yapılabileceği
gibi her zaman da yapılabilir. “İki bayram arasında nikâh olmaz” sözünün dinen hiçbir geçerliliği yoktur.
Ramazan’ın arkasından gelen Şevval ayında evlenmenin uygun görülmemesi Araplarda İslâm öncesi
cahiliye döneminden kalma bir adet olup, Hz. Muhammed bu âdeti kaldırmak için Hz. Aişe ile Şevval
ayında evlenmiştir. Hz. Aişe de yakınlarının düğünlerini Şevval ayında yapmaya özen göstermiştir.
İslâm’da nikâhın bir din adamı, bir imam tarafından gerçekleştirilmesi şartı bulunmamaktadır. Zira
nikâh dinî değil, hukukî bir akittir. Yahudilik, Hıristiyanlık gibi dinlerde yer alan din adamı şartından
hareketle “imam nikâhı” kavramı oluşturulmuş olmakla birlikte bunun dinî bir dayanağı bulunmamaktadır. Ne ayetlerde ne de hadislerde böyle bir nikâh biçiminden söz edilmemiştir. Tarafların ve
şahitlerin bulunması nikâh için yeterlidir. Nikâhın bazı ayet ve dualar okunarak bir din görevlisi tarafından akdedilmesi sonradan adet haline gelmiştir. Nikâhın alenilik ve tescil şartı yerine geliyorsa
insanların dinî hassasiyetlerinin göstergesi olan böyle bir uygulamanın bir mahzuru olmasa gerektir.
Ancak her zaman böyle olmamakta, resmi kayıtlara geçmeyen bazı nikâhlar taraflara hiçbir hukukî

6

Bu farklı görüşler için bkz. Vehbe Zuhaylî, (1994), İslâm Fıkhı Ansiklopedisi, İstanbul, IX/25-26.
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garanti verememektedir. Özellikle kadınlar ve çocuklar ortada kalabilmekte, mağdur olabilmektedir.
İşte bunun önüne geçmek için İslâm’ın nikâh ve evlilik konusundaki hükümlerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Hakların garanti altına alınması İslâm için öncelikli görünmektedir.
İslâm’da evlilikle birlikte kadın, tarafların aralarında tespit edeceği bir miktar para veya mal olan mehire hak kazanır. Mehirin nikâh esnasında zikredilmesi şart değildir. Ancak nikâhla birlikte bu hak
kazanılmış olur. Mehirin önceden belirlenip belirlenmemesine göre çeşitleri vardır. Nikâh esnasında
mehir belirlenmiş ise mehri müsemma (isimlendirilmiş mehir), belirlenmemiş ise mehri misil (kadının dengi kadınların mehirlerine oranla tespit edilen mehir) denir. Mehrin ödeme zamanına göre de
çeşitleri bulunmaktadır. Mehrin muaccel(acele) olması halinde hemen, mueccel (tecil edilmiş/ertelenmiş) olması halinde daha sonra, bizzat kadına verilmesi gerekmektedir. Kadın dilerse mehrini hiç
almayıp kocasına hibe de edebilir.
İslâm hukuku nikâh akdi esnasında taraflara birtakım şartlar getirme imkânı tanımaktadır. Evliliğin
gereklerinden ve sorumluluklardan kaçınma dışında getirilecek şartlar hukuken geçerli sayılmaktadır. Örneğin kadın belirli bir yerde oturmayı şart koşmuşsa bunu akit esnasında kabul eden erkek
gereğini yapmak zorundadır.
2.3. Düğün:
İslâm’da evlenme için hiçbir şekil veya merasim şartı getirilmemiştir. Ancak evlenmenin önemine dikkat çekmek, evlenmeyi duyurmak ve gençleri buna teşvik etmek gibi gayelerle birtakım şenlik ve
törenlerin yapılması tavsiye edilmiştir. Peygamberimizin bu hususta “Nikâhı ilan edin, onu mescitlerde
yapın ve üzerine def vurun”(Tirmizî, III/399) ve “Nikâhta helal ile haramı ayıran fark def ve sestir.”(Nesaî,
VI/127; Tirmizî, III/398; İbn Mace, ,VI/611) demiştir. Hz. Muhammed’in eşi Hz. Aişe’nin desteğiyle bir kadın
Ensardan7 biriyle evlendirildiğinde eşine “Ey Aişe, eğlenceniz yok mu zira Ensar eğlenceyi sever”(Buharî,
VI/140) dediği rivayet olunmuştur.
Hz. Muhammed’in evlenirken yapılmasını istediği şeylerden biri de düğün yemeği verilmesidir. Bir
koyunla da olsa düğün yemeği verilmesini tavsiye eden (İbn Mace, VI/615.) Hz. Muhammed’in kendisi
de evliliklerinde imkânı ölçüsünde ziyafet vermiştir. Düğün yemeği ile bir taraftan evlilik duyurulur,
sevinç ve neşe paylaşılırken bir taraftan da yoksulların doyurulması sağlanmış olmaktadır.
İslâm dini evlenme törenlerine kesin bir şekil getirmeyerek bu konuda insanların kendi örf ve adetlerini tatbik etmesine imkân sağlamıştır. Her milletin, her bölgenin, her şehrin hatta her köyün evlenme
gelenekleri farklılık gösterebilir. Bunlar kültürel zenginlik kabul edilmeli ancak uygulanan adet ve
geleneklerin İslâm’ın emir ve yasaklarına aykırı olmamasına dikkat edilmelidir.
2.4. Çok Evlilik:
İslâm’da, bir erkeğin birden fazla kadınla evli olması demek olan çok evlilik (teaddüd-ü zevcat) yanlış
yorumlanan ve uygulanan konulardan biri olmuştur. Şöyle ki zaruri haller için gerekli olabilecek bir
izin olan çok evlenme, dörtle sınırlanmış ve eşler arasında adalet şartına bağlanmıştır. Bizzat Allah
ne kadar istense de adaletin sağlanamayacağını, doğru olanın tek kadınla evli olmak olduğunu belirtmiştir (Nisa/3,129). İslâm’ın geldiği dönemde birçok toplumda yaygın ve sınırsız olarak uygulanan
çok evlenmenin dörtle sınırlanması ve yerine getirilmesi neredeyse imkânsız şartlara bağlanması
onun, içkinin yasaklanması gibi, tedricen ve ince bir şekilde yasaklanması anlamına gelmektedir.
Kesin olarak yasaklanmaması ise savaş gibi özel ve zaruri durumlar içindir. Kur’an’ın zaruri durumlar
için verdiği izni keyfi olarak kullanmak, İslâm’ın evlilikten muradını bilmemek demektir.

7

Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara göç edenler anlamında Muhacirun, onlara her konuda destek olan
Medineli Müslümanlara ise yardım edenler anlamında Ensar denir.
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İslâm’da kadına evlenirken üzerine başka kadınla evlenilmemesini şart koşma hakkı da verilmektedir.
Kadının nikâhta böyle bir şart ileri sürmesi halinde, erkek ikinci bir evlilik yapamamaktadır. Nikâh
sırasında böyle bir şart getirilmemiş olsa bile ilk eşin rızası olmadan ikinci bir evliliğin yapılmaması
gerekir. Nitekim Hz. Muhammed (SAV), kızı Fatıma’nın üzerine damadı Hz. Ali’ye kızlarını vermek isteyen bir aileye bunun Hz. Fatıma’yı üzeceği gerekçesiyle izin vermemiştir.
Nikâhın hukukî bir akit olduğu göz önüne alındığında birden fazla evlilikler, bulunulan ülkenin kanunlarınca kayıt altına alınıp resmiyet kazanamadığı sürece hukuken geçerli sayılmayacaktır. Böylece
nikâhın hakları garanti altına alıcı özelliği de sağlanamamış olacaktır. İslâm’da nikâhın asıl amacı tarafların özellikle kadının ve çocukların haklarını garanti altına almak olduğuna göre, bugün bu tür
evliliklerin İslâm’a göre geçerli olacağını söylemek de mümkün görünmemektedir.
2.5.Boşanma:
İslâm’da evlilik dinî ve kutsal bir birlik olarak görülmemekle birlikte çok önem verilen bir kurumdur.
Ancak herhangi bir şekilde huzur ve mutlulukla devam etme imkânı kalmayan evliliklerde boşanmaya izin verilmiştir. İslâm’da boşanma konusu da yanlış anlaşılan ve uygulanan hususlardan biridir.
İslâm’ın boşama yetkisini kayıtsız ve şartsız erkeğe verdiği ve onun bu hakkını istediği şekilde kullanabileceği zannedilmektedir. Oysaki bu doğru değildir. Erkeğin boşanmayı talep ettiği takdirde uygulaması gereken yol Kur’an’da açıkça anlatılmıştır. Kadın da her zaman hâkime başvurarak resmen
boşanmayı talep etme hakkına sahiptir.
Kur’an boşanma ile erkeğe nafaka, iddet süresince eşine bakmak gibi birtakım yükümlülükler getirdiği için bunların anlatıldığı bazı ayetlerde fail olarak erkek zikredilmiştir. (Nisa/20, Talâk/1,
Bakara/230-232, Ahzap/49) Bu durum boşamanın erkeğe ait bir hak olarak telâkki edilmesine yol
açmıştır. Oysa bu ayetlerde boşanma sonrası erkeğin hukukî yükümlülüklerinden söz edilmektedir.
Ku’ran, geçimsizlik halinde boşanma yoluna gitmeden her iki tarafın ailesinden birer hakem tayin
edilmesini ve bu hakemlerin anlaşmazlığı gidermesini istemektedir. Hakemler anlaşmayı sağlayamaz
ise boşanma iki şahit önünde gerçekleşebilecektir (Talâk/2). Nikâh esnasında iki şahit şartı mutlaka
uygulanırken boşanmada Kur’an’ın bu hükmü ne yazık ki görmezden gelinmiştir. Hakem tayini ve iki
şahit şartı, boşama hakkının kayıtsız şartsız erkeğin elinde olmadığının göstergesidir.
İslâm hukukunda boşanma konusu “Talâk” başlığı ile ele alınmaktadır. Erkeğin olduğu kabul edilen
boşama hakkını kullanma biçimlerine göre dönüşlü, dönüşsüz, sünni(sünnete uygun), bid’i(sünnete
uygun olmayan) gibi talâk(boşama) çeşitlerinden bahsedilmektedir. Kur’an’ın boşanma konusunda
takip edilmesini istediği yol sünni ahsen talâk (sünnete uygun en güzel boşama) olarak isimlendirilmektedir. Talâk dışında da kadına yaklaşmama yemini(i’la), lanetleşme(lian-mülâ’ane), benzetme
yoluyla boşama(zıhar) gibi çeşitli boşama şekilleri konu edilmektedir. Kadının ise, bedel karşılığı boşanmayı istemesi (muhâlâ’a) ile hâkime başvurarak boşanmayı talep etmesi ve evliliğin hâkim tarafından bozulması(tefrik) haklarından söz edilmektedir. Ayrıca kadının evlenirken boşama hakkını
kendi üzerine alma şartını da getirebileceği (tefviz-i talâk), bu durumda boşama hakkına kadının
sahip olduğu belirtilmektedir (Ünal 1998: 214-224). İslam hukukçuları boşanma konusunda bütün bu
ayrıntıları verirken boşama hakkının erkekte olduğu ön kabulü ile hareket etmektedir.
Erkeğin istediği zaman kullanabileceği “boş ol” lafzıyla evliliğin sona ereceğini söylemek, İslâm’ın evlilik, kadın ve aile konusundaki hükümlerini göz ardı etmek demektir. Kur’an hükümleri bir bütün
olarak değerlendirilmeli, İslâm’ın oluşturmak istediği aile yapısı iyi bilinmeli, bu yapıyı engelleyebilecek yanlış alışkanlık ve uygulamalar Kur’an ışığında ayıklanmalıdır. İslâm’da tavsiye edilen evliliğin
devamıdır ancak boşanma kaçınılmaz ise, nikâhta olduğu gibi, tarafların özellikle kadın ve çocukların
haklarının korunacağı biçimde gerçekleşmelidir.
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EVLİLİK YAŞI
Gülhan ATNUR
İnsan hayatının önemli merhalelerinden biri olan evlilik toplumlar açısından yaklaşıldığında soyu ve
aile kurumunu devam ettirme, birlikteliği toplumun kabullerine uydurma, ekonomik anlamda güç
kazanma, saygı görme aracı olarak değerlendirilebilir. Evlilik, hangi dönemde olursa olsun, bilhassa akrabalık ve komşuluk ilişkileri dikkate alındığında, yalnızca iki gencin bir araya gelmesine değil,
hem evlenen çiftlerin hem de akraba ve komşuların sosyalleşmesine, yardımlaşma duygusunun ve
bir gruba ait olma düşüncesinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır (Örnek 1995: 185). Bu sebeple
evlilik sonrasında kurulan aile, her çağda ve her toplumda en kutsal ve en popüler kurumlardan biri
olmuştur, günümüzde de bu özelliği devam etmektedir.
Türk toplumu aileyle daha güçlü ve sağlıklı olduğunu hissettiğinden evliliği destekler ve özendirir. Ev
alanla evlenene Allah’ın yardım edeceği kanaati de bu kurumun desteklenmesindeki inanç boyutunu
oluşturmaktadır.
Her aşaması toplumu ilgilendiren bu kurum yasalar önünde de kabul görmektedir. Zira yasalar çerçevesinde evlenen kişilere belli haklar tanınmaktadır.
Evlilik çağı, bu geleneksel kurumun devamı için büyük bir önem arz etmektedir. Ülkemizde ilki 1926’da
kabul edilen Medeni Kanun’a göre 18 yaşındaki erkeğin ve 17’sindeki kadının evlenmesi uygun bulunmuş, bu kanunda 1938’de yapılan değişiklikte erkeğin 17, kadının ise 15 yaşını doldurması şartı
aranmıştır (Akıntürk 2004: 61-62). 22.11.2001’de bazı değişikliklerle kabul edilen Medeni Kanun’un
124. maddesinin evlilik yaşıyla ilgili hükmü ise şu şekildedir:
“Erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez. Ancak, hâkim olağanüstü durumlarda ve
pek önemli bir sebeple on altı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir.
Olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir.” (http://www.mevzuat.adalet.gov.
tr/medeni/medeni.html/20.04.2010).
Medeni Kanun’a rağmen evlilik yaşı geçmişten günümüze değişiklik göstermektedir. Örnek’e göre
Türkiye’de evlenme yaşını, kırsal veya kentsel bölgelerdeki ekonomik ve sosyal etkenler ile göç ve
ölümler belirlemektedir (1995:190). Ergenlik sonrası, evlilik çağının en belirleyici unsurudur. Erken
evlenenin döl alacağı kanaati ergenlik sonrasındaki evliliklere geçmişte sıkça rastlanmasının ve destek
görmesinin en yaygın ve kabul edilmiş gerekçesini oluşturmaktadır. Kız ve erkek çocuklardaki biyolojik ve fizyolojik değişiklikler neticesinde onlara bazı sorumluluklar verilmektedir (Örnek 1995: 189).
Ergenliğe giren kız çocukları ev işleriyle ilgili gerekli bilgileri öğrenirken erkekler de toplumun kendilerine biçtiği sorumlulukları –sosyal ve ekonomik- yerine getirmeye başlarlar. Her iki cins için ortak
olan unsur ise ailelerin çocuklarını toplumun geleneklerine ve diğer kabullerine aykırı düşmeyecek
şekilde yetiştirmeye çalışıyor olmasıdır.
Evlilik yaşı yasayla düzenlenmesine rağmen bu dönem Türkiye’nin çeşitli yerlerinde değişiklik göstermektedir. Türkiye geneli ile il/ilçelerdeki evlilik törenleri üzerine hazırlanan kaynaklarda evlenme
çağının ergenlik sonrasına rastladığına dair önemli miktarda bilgi bulunmaktadır.

12 AİLE YAZILARI / 8

Muğla’nın Ula ilçesinden yola çıkarak Anadolu’daki evlenme geleneklerini anlatan Yusuf Ziya Demirci,
erkeklerin askerlik sonrasında evlendirildiğini, kız ve erkek arasında çok yaş farkının bulunmamasına
dikkat edildiğini, ama genç kızların zaman zaman yaşlı erkeklere verildiğini belirtmektedir (1938: 7).
Evlilik çağının ergenlik ve sonrası olduğuna işaret eden Hamit Zübeyr Koşay, 1944 ve öncesinde
Bayezit, Hatay, İbradı (Antalya), Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Sivas, Yozgat, Çankırı’da evlilik yaşı için
kızlarda 12-18; erkeklerde ise bu bölgelere Erzurum, Menemen’i ilave ederek 13-30 yaş aralığını vermiş; Gaziantep ve Sinop’ta 14-15 yaşındaki kızların yaşlı erkeklerle, 40 yaşındaki kadınların 11-14 yaşındaki sabilerle evlendirildiğinden bahsetmiştir (1944: 1-8).
Maraş’ta erkeklerde evlenme buluğ çağı ve sonrasıdır (Barlas 1963:15).
Adana’da evlilik yaşının, cinsiyet belirtilmeden, 18-25 olduğu ifade edilmektedir (Özdoğru 1968:
4796).
Afyon’da 14-15 yaşındaki kızın evlenmeye hazır olduğu düşünülmüş, erkeklerin ise askerlik sonrası
-22- dönemde evlenmesi uygun görülmüştür (Nasrattınoğlu 1970: 5789).
Posof’ta evlenme yaşı 14-20 arasıdır, ilçede ergenlik öncesindeki çocukların da evlendirildiğine rastlanır (Aydınoğlu 1972: 6224).
Van’da ise 16 yaşındaki kızların, 18’ndeki erkeklerin evlendirilmesi uygun görülmüştür (Orta 1977:
8051).
Sivas’ta kızların 15, erkelerin ise 17’sinde evlendirilmeleri söz konusudur; hatta daha eski dönemde
15 yaşını dolduran maddi durumu yerinde erkeklerin evlendirildiği kaydedilmiştir (Üçer 1979a: 13;
Aşkun 2006: 34).
Çıldır ve köylerinde ise evlilik “rüştünü ispat” ettikten sonradır (Çetinkaya 1985: 23).
Palu’da evlenme yaşı kızlarda 16-18, erkeklerde ise 18-22’dir (Bakıcı 1987: 31).
Eskişehir’de delikanlının evlenme yaşına gelip gelmediğini anlamak için halk mahallenin birikme
odasında toplanır, meydan sinisindeki suyu yere dökmeden ibriğe dolduran erkeğin evlenecek yaşa
geldiği kabul edilir (Boratav 1997: 165-166).
Ürgüp ve çevresiyle ilgili yapılan bir tespite göre kızların evliliğinde 18-20, erkeklerde ise 20-22 yaş
aralığı söz konusudur (Er 1997: 196).
Ali Çelik, eskiden Şalpazarı’nda kızların evlenme yaşında alt sınırın 13’e, erkeklerde ise 15’e kadar indiğini, bugün bu sınırın Şalpazarı’nda kızlarda 16-17, erkeklerde askerlik nedeniyle 20’ye yükseldiğini;
Trabzon şehir merkezindeki okuyan kızlarda alt sınırın 18, erkeklerde 20, bu ilin kırsal kesiminde ise
alt sınırın kızlarda 16-17, erkeklerde ise 20 yaş olduğunu ifade etmektedir (1999: 319-321). Yazar bir
başka eserinde ise Çaykara’daki evlenme yaşının günümüzde kızlarda 16-17’ye, erkeklerde ise 1920’ye yükseldiğini belirtmektedir (Çelik 2005: 216).
Tekirdağ’da ise kızların 17-18, erkeklerin ise askerlik dönüşünü gösteren 22-23 yaşında olmaları evlilik
için en uygun zaman kabul edilmiştir (Artun 2010).
Fırat Havzasında ise eskiden evlenme yaşı 14-15’e kadar inerken günümüzde kızlarda evlilik yaşı 1725, erkekler ise 25-30’a yükselmiştir (Çopuroğlu 2000: 175).
Osmaniye İline bağlı Düziçi ilçesinde evlenme yaşı kızlarda 15-20, erkeklerde ise 18-25’dir (Bülbül
2006: 49).
Genel olarak Türkiye’de erkek çocukların askerliklerini tamamlamaları evlilik yaşında önemli etkenlerden biri olmuştur (Demirci 1938: 7; Üçer 1979: 14; Artun 2010). Bazen bu dönemden önce ni-
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şan yapılmışsa da damadın gözünün arkada kalmaması için düğün askerlik sonrasına bırakılmıştır
(Nasrattınoğlu 1970: 5789). Fakat Çanakkale ve Eskişehir köylerinde bu durumun tam tersi söz konusudur. Halk arasında askerden gelen delikanlı yaşlandığı düşünüldüğünden erkeklerin bu görevi
yerine getirmeden önce evlenmeleri tercih edilmiştir (Karaduman 1962: 2613; Erk 1974: 7000).
Kız ve erkek çocuklarda evlilik için yaş kadar bağlayıcı bir diğer durum ise sıra gözetmedir. Birçok
bölgede bulunduğu anlaşılan bu gelenekte büyük kardeş evlenmeden küçüğün evlenmesi pek hoş
karşılanmamıştır (Nasrattınoğlu 1970: 5790; Artun 2010). Bu kural ancak küçük kız kardeşin ağabeyinden önce evlenmesine izin verilerek bozulmuştur.
Türkiye geneline bakıldığında geçmişte ergenlik sonrasına rastlayan evlilik yaşının şehirleşme, okuryazarlık oranının artması, ekonomik bağımsızlık gibi sebeplere bağlı olarak yükselmeye başladığı
görülmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2008 yılı verilerine göre bu yıl gerçekleşen 641.973 evlilikten 16-19 yaş aralığında 17.830/157.953; 20-24’te 194.660/241.925, 25-29’da 264.317/141.774,
30-34’te 90.898/44.891; 35-39’da ise 29.456/18.178 damat ve gelin bulunmaktadır (TÜİK). Bu veriler
Türkiye’de kızlarda ve erkeklerde evlenme yaşının giderek yükseldiğini göstermektedir.
Anadolu’da ergenlik sonrasından itibaren kızlar ve erkeklere evlenebilecekleri nazarıyla bakılmasına
rağmen bu, herhangi bir kişiyle evlenileceği anlamına gelmez. Çünkü evlilikte yaşın yanı sıra ailenin
ve kız ile erkeğin sahip oldukları özelliklerin de belirleyici rolü vardır.
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EVLENME İŞARETLERİ
Gülhan ATNUR
Türk toplumu kız ve erkek evlatlarını iyi bir eş ve anne/baba olacağı düşüncesiyle yetiştirir. Çocukluktan
itibaren cinsiyetlerine ait değerlerle büyüyen bireyler yetişkin olduklarında, gelenek ve inançlarının
yönlendirmesiyle aile kurma ihtiyacı hissederler. Geleneksel Türk toplumunda gençlerin bu isteklerini aileleriyle açıkça konuşmaları ayıp karşılanmıştır. Bu sebeple kız veya erkekler evlenme isteklerini
aile ve çevrelerine birtakım işaretler yoluyla belirtirler.
1. Kızlar Tarafından Kullanılan Evlenme İşaretleri
Kızı beşiğe çeyizi sandığa koyan Türklerde evlenme çağındaki kızların bu isteklerini ailelerine ve topluma anlatmaları ancak işaretler yoluyla olmuştur.
Dede Korkut Kitabındaki Kan Turalı hikâyesinde geçen bir ifade oldukça dikkat çekicidir. Kan Turalı’yı
gören Selcen Hatun için “kedisi mavladı” ifadesi kullanılmaktadır (Ergin 1997: 188). Bu işaret evlilik
geleneğinde önemli yere sahiptir. Zira geçmiş dönemlerde Anadolu’da evlenmek isteyen kızların kullandıkları işaretlerden biri miyavlamadır. Evlilik çağı gelen kızın dama çıkarak kedi gibi miyavlaması
Anadolu’nun birçok bölgesinde (Sivas, Çankırı, Erzurum, Balıkesir) mevcuttur. Hatta bu konuyla ilgili
anlatılan şu anekdot da oldukça yaygındır: Kız zamanı geldiği halde dama çıkıp kedi gibi miyavlamak
istemez. Fakat yaşının geçmeye başladığını anlayınca mecbur kalır, “miyav miyav töreniz batsın miyav” der (Bayrı 1939: 56; Koşay 1944: 2). Bu uygulama Muş’ta kızın arka arkaya üç Çarşamba oklavayı
ata biner gibi iki bacağının arasına koyup minareye çıkarak şerefeden üç defa “kırnavınız ve âdetiniz
batsın, it babaliler” demesi şeklindedir, bu ifadeden sonra kızın kısmetinin açılacağına inanılır (Kalafat
1995: 102).
Kızın “öleceğim” demesi (Koşay 1944: 5), evdeki tabak çanağı kırması, çeyiz işlemekte gayret göstermesi Anadolu’da kızlar tarafından kullanılan diğer yaygın evlilik işaretlerindendir (Özdemir 1985: 26).
Adana’da evlenme yaşının geçtiğini düşünen kızlar, masallarda da çok sık rastlandığı üzere içi geçmiş
bir karpuzu annelerine gönderirler (Özdoğru 1968: 4796).
Artvin’de ise kızların aşağıdaki manilerle annelerine gerekli mesajı vermeye çalıştıkları anlaşılmaktadır:
“Dağlarda meşelerde
Gül suyu şişelerde
Herkes yârini aldı
Biz kaldık köşelerde.”
“Elmayı atan bilir
Cilveyi satan bilir
Bekârların halini
Yalağuz yatan bilir.” (Tokdemir 1993’ten Dede 1996: 121).
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Kızların evlenme isteğini belirttikleri bir diğer işarete ise Bursa’da rastlanmaktadır. Aile evde gelinlik
kızın bulunduğunu bildirmek için evdeki kız sayısınca bacaya testi koyar, testiyi kıranın evdeki kızlardan birine talip olduğu anlaşılır (Boratav 1997: 166).
Bolu’da kızların bulaşıkları öfkeyle yıkamaları, yatakları hızlı ve sert hareketlerle toplamaları, yerleri
dövercesine süpürmeleri, kardeşleriyle kavga etmeleri de evlenmek isteğinin belirtisidir (Öğüt Eker
1998: 17).
Kızlar evlenme isteklerini yalnız ailelerine değil beğendikleri delikanlılara da sembollerle anlatırlar.
Trakya bölgesinde kızın evlenmeye yönelik verdiği mesaj şöyledir: Evlilik yaşı gelen kız çeşme başına
acı biber koyar. Biberi koparıp yiyen delikanlı kıza talip olduğunu ilan eder (Cihan 2010).
Doğu Anadolu’da kızın beğendiği delikanlıya mendil içerisinde yüzük ve tarak; Lice ve Dicle’de kızın
ayna veya mendil, oğlanın da tarak veya tespih göndererek birbirlerine aşklarını ilan etmeleri ve haberleşmeleri; Ağrı’da oğlanın gönderdiği beyaz ipe kızın yüzüğünü bağlaması; Urfa’da erkeğin halay
çeken kızın üzerine para atması; Bingöl’de kızın beğendiği oğlana eşarbını göndermesi, oğlanın da
teklifi kabul etmişse mendilini eşarbın içine koyup iade etmesi; kızın beğendiği oğlanın kahvesine
tuz koyması veya saçından bir tutam vermesi beğeni ve evlilik isteğini delikanlılara gösteren diğer
işaretlerdendir (Cihan 2010).
2. Erkekler Tarafından Kullanılan Evlenme İşaretleri
Türk evlilik kültüründe her zaman erkeğin aktif olması beklenmiştir. Bu da erkeğin evlenmeye dair
arzusunu belirtmesinin olağan kabul edilmesini sağlamıştır. Erkek, geçmiş dönemlerde de çeşitli yollarla görüp beğendiği kızı anne veya kız kardeşine söylemede daha rahat davranmıştır. Buna rağmen
evlenmek isteyen erkek de ailesine, çevresine ve beğendiği kıza birtakım işaretler yoluyla mesajlar
verir.
Şunlar Anadolu’da erkeklerin anne-babalarına ve çevrelerine verdikleri yaygın işaretlerdendir: Eve
akşamları geç gelmek, sabah yataktan geç kalkmak; yemekleri beğenmemek; anne/babasının ayakkabısını eşiğe çakmak; pilava kaşık saplamak; gurbete çıkacağından bahsetmek; askerlik yapmışsa
terhis belgesini görünür bir yere koymak; sebepsiz yere küsmek; evlenen akranlarından sebepli sebepsiz söz etmek; yorganın kısalığından ve üşüdüğünden bahsetmek; çeşitli sözlerle (babam bana
evi ısındıracak bir harekette bulunmuyor vd.) evlenmek istediğine dair telmihlerde bulunmak…
(Koşay 1944: 1-8; Özdemir 1985: 26; Dede 1996: 121; Boratav 1997: 165).
Sadi Yaver Ataman evlenme yaşındaki delikanlının annesine:
“Hey hızara hızara
Dalda kirez kızara
Ana benim çağım geldi
Durma bana kız ara.” şeklindeki maniyi söyleyerek evlilik isteğini belirttiğini ifade eder (Ataman 1992: 12).
Türkiye’nin genelindeki evlilik işaretleri bazen şehirlerde küçük farklılıklar içerebilmektedir.
Yozgat’ta erkek yatağının geniş geldiğinden, gecelerin uzunluğundan, boş zamanlarda vakit geçirecek bir şey bulamadığından şikâyet ederse bu evlenmek istediği anlamına gelir (İhsan Nuri 1940: 264).
Artvin bölgesinde oğlanın iştahsızlığı ve dalgınlığı, kılık kıyafetine özen göstermeye başlaması, çevresindekilerle güreş tutarak kuvvet gösterisinde bulunması, anne-babasının ve diğerlerinin duyacağı
maniler, türküler söylemesi, evin kapılarını çarpıp gitmesi onun artık evlenmek istediğini gösteren
işaretlerden kabul edilir (Özdemir 1985: 26; Dede 1996: 120-121). Oğlanın şu maniyle annesine mesaj
vermesi de söz konusudur:
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“Beyaz keçi çift doğurdu
Bol bol yedik süt-yoğurdu
Bu yıl bana bir hal oldu
Ana beni eversene, ana beni eversene.” (Dede 1996: 121).
Muş’ta ise oğlan “Artık evde uyuyamıyorum.” derse anne oğluna kız aramaya başlar (Kalafat 1995:
104-105).
Bolu’da erkeğin babasının ayakkabılarını ters çevirerek asması, bıyık bükmesi, sakal tıraşı olması da
evlenme arzusunun göstergesidir (Öğüt Eker 1998: 17).
Fırat Havzasındaki köylerde ise erkekler “malları (sığırları) döverek, asabi bir şekilde filanca evlenmiş
diyerek” bu isteklerini gösterirler (Çopuroğlu 2000: 167).
Erzurum’da erkeğin sakal bırakması, evi terk edeceğini söylemesi, evde kedi gibi miyavlaması evlenmeye yönelik mesaj barındırır (Sezen 2007: 82).
Evlenmek isteyen erkeklerin el veya kolundaki görünür yere dövme yaptırıp içine sevdiği kızın baş
harfini yazdırması, eliyle kulağını sallaması, bardak-tabak kırması, yemek, ütü vb. işleri beğenmemesi,
yorganını ters örtmesi, yorgansız uyuması, babasının ayakkabısının içine tuz dökmesi de Anadolu’da
evlenme arzusunun belirtildiği diğer işaretlerdendir (Cihan 2010).
Erkekler sadece ailelerine değil evlenecekleri kızlara da çeşitli işaretlerle bu niyetlerini açıklamak isterler. Mesela aşkı, beğenmeyi, eş seçmeyi ifade eden mendil ve elmanın bulunduğun şu Elazığ türküsü oğlanla kızın birbirlerini sevdiklerini gösteren en önemli işaretlerdendir:
Mendili işle yolla
İşle gümüşle yolla
İçine üç elma koy
Birini dişle yolla
3. Kız ve Erkeklerin Evlenecekleri Kişiyi Öğrenme Yöntemleri
Evlilik insan hayatının en önemli geçiş dönemidir. Belli geleneklere göre yaşayan toplumlarda doğumun gerçekleşmesi ve soyun devam edebilmesi ancak evlilikle mümkündür. Bu nedenle birey,
ailesine evlenmek isteğine dair mesajlar verirken, evleneceği kişiyi ve zamanı öğrenmek için birtakım
uygulamalara başvurur.
Türkiye’de kız ve erkekler evlenecekleri kişiyi, özelliklerini, yaşadığı yeri çeşitli işaretler yoluyla tahmin
etmeye çalışırlar. Hıdrellez ülkemizde evlenmek isteyen kız ve erkeklerin geleceklerini öğrenmek için
bazı uygulamalar yaptıkları en önemli gündür. Halk, niyet çömleği (mantuvar vb.), tuzlu yiyecekler,
gül ağacının dibine resim yapma vd. birçok unsurun geleceğin yorumlanması için önemli işaretler
barındırdığına inanmaktadır.
Genç kızlar için bu dönemdeki en önemli uygulama niyet çömleğidir. Kızlar Hıdrellez’den bir gün
önce bir çömlek suyun içine, o yıl evlenip evlenmeyeceklerine dair dileklerle yüzüklerini atar, mani ve
türküler söyleyerek çömleği gül ağacının dibine koyarlar. Hıdrellez sabahı gül ağacının altında alınan
çömlek yeşil bir alanda açılır, yüzüğünü çömlekten seçen kızın dileğinin gerçekleşeceğine inanılır
(Ocak 1990: 25-31).
Toroslar civarında ise Hıdrellez gecesi Leyla ile Mecnun adı verilen iki yıldızın birbirine kavuşması
sevenlerin o yıl evleneceği anlamına gelir (Seyidoğlu 1990: 24).
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Tuzlu çörek Hıdrellez’de çok sayıda uygulamaya kaynaklık etmiştir. Hıdrellez günü dileklerinin gerçekleşeceğine inanan evlenme çağındaki kız ve erkekler tuzlu çörek yedikten sonra evlenecekleri
erkeği/kızı rüyada görme umuduyla uykuya dalarlar. Onlar rüyada gördükleri kişiyle evleneceklerini
düşünürler (Seyidoğlu 1990: 24; Dede 1996: 122; Sezen 2007: 169).
Erzurum’da ise tuzlu çörekle ilgili uygulama, küçük farklılıklarla hem kızlar hem de erkekler arasında
yapılmaktadır. Evlenme çağındaki kızlar tuzlu çörek yedikten sonra eşleri olacak kişinin kim olduğunu rüyada görmek için aşağıdaki şiiri söylerler:
“Yastığı karışladım üç karış,
İçinden çıktı üç peri,
Biri indi, biri cindi, biri İsmail peri,
İndiyi yolladım indiye,
Cindiyi yolladım cindiye,
İsmail peri kısmetimi
Bu gece rüyama getire.” (Fadime Cuci, 2005, Ilıca; Asiye Güleş, 2005 Erzurum; Atife Öner, 2005,
Erzurum; Zuhal Gül, 2005, Erzurum).
Lütfi Sezen, Erzurum’da bu uygulamanın farklı bir şeklini erkeklerin yaptığını, Hıdrellez’den bir gün
önce oruç tutan erkeklerin ertesi gün yemekte kaşık kullanmadıklarını ve çok su içmeden,
“Yastığı karışladım uçtan uca
İçinden çıktı üç hoca
Biri hece, biri cüce, biri hoca
Kaderim kısmetim neyse
Rüyama girsin bu gece.”
dileğiyle uykuya daldıklarını ve evlenecekleri kızı rüyalarında görmeyi arzu ettiklerini belirtmektedir
(2007: 169).
Yine bu bölgede Hıdrellez’deki bir diğer tuzlu çörek uygulaması ise şöyledir: Tuzlu çörek evin bacasına bırakılır, karga vb. kuşların onu hangi yöne götürdükleri veya kimin damına kondukları gözlemlenir. Karga eğer tuzlu çöreği uzağa götürürse kızın kısmetinin uzakta olduğu; bir evin damına konarsa
kızın o eve gelin gideceği yorumu yapılır (Sezen 2007: 169).
Artvin’de ise kız ve erkekler evlenecekleri kişiyi öğrenmek için Hıdrellezle bağlı olmayan bir uygulama
yaparlar. Onlar elma kabuğunu koparmadan soyar, yastıklarının altına koyar ve rüyalarında evlenecekleri kişiyi göreceklerine inanırlar (Dede 1996: 122).
Yukarıda sıraladığımız uygulamalar dikkate alındığında evlenecek çağdaki kişilerin evlenme isteğini
aile ve çevrelerine birtakım mesajlarla bildirdikleri, eşleri olacak kişiye dair meraklarını da rüya, dilek,
fal vb. uygulamalarla öğrenmeye çalıştıkları görülmektedir.
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KIZ İSTEME
Gülhan ATNUR
Kız isteme evliliğin ilk adımıdır. Kız istemeye kadar olan süreçte kız-erkek ve bunların aileleri, mutlu
ve toplum kabullerine uygun bir evliliğin yapılabilmesi için belli kıstasları dikkate alırlar. Evlilik insan
hayatının büyük bir kısmını kapsadığından, iyi bir eş seçme güzel ve huzurlu bir hayatın en önemli
unsurudur. Üzerinde ciddi olarak düşünülmesi gereken eş seçimi, Türkiye’de çoğunlukla geleneklerin
belirlediği çerçeve içerisindedir. Eş seçmede dikkat edilen hususlar ve yaygın şekiller şunlardır:
1. Eş Seçme Şekilleri ve Evlenilecek Kız-Erkekte Bulunması Gereken Özellikler:
Ülkemizde en yaygın eş seçme şekilleri “görücü usulü”, “aileleri seçmekle birlikte gençlerin rızasının
alınması”, “eş seçimini gençlerin yapması ve ebeveynin onayının alınması”dır; ama “gençlerin ailelerinin
onayını almadan yaptıkları eş seçimi”ne de rastlamak mümkündür (Araz-vd. 1994: 38; Çelik 2005: 217).
Türkiye’de hemen hemen her dönemde eş seçiminde kız ve ailesi daha pasiftir. Bu konuda aktif olma
rolü toplum tarafından erkek ve ailesine verilmiştir. Eş seçmede en yaygın olan, erkek ailesinin oğullarını evlendirecekleri kızı görücülük yoluyla tespit etmeleri veya gençlerin birbirlerini önceden tanıyıp
beğenmeleridir. Her iki durumda da eş olarak seçilecek kızda ve oğlanda birtakım özelliklerin bulunması arzu edilir. Eş seçmede “soy, aile, kültür seviyesi, maddî durum, fizik güzelliği, dinî inanç ve hayat,
meslek vb.” etkenler önemlidir (Araz-vd. 1994: 38). Geçmiş dönemlerde kızın pişirdiğinin yenilmesi,
yıkadığının giyilmesi; erkeğin ise anne-babadan kalan malı mülkü satmamış olması, müsrif olmaması
da eş seçiminde dikkat edilmesi gereken diğer unsurlardır (Demirci 1938: 10). Toplum, erkeklerden
kötü alışkanlıklarının bulunmamasını (içki, kumar vb.), iyi aile reisliği yapmalarını beklerken, kız ve
erkeklerin gelenek ve göreneklere saygılı, ahlaklı, cesur, marifetli olmalarını da ister (Akyüz 1976: 13;
Ataman 1992: 3-5; Örnek 1995: 191; Dede 1996: 122-123; Gökbel 1998: 97; Aşkun 2006: 34).
Erzurum ve Artvin’de evlenilecek kızın daha önce nişanlanmamış olması da önemlidir (Dede 1996:
122).
Eş seçmede kişinin fiziki güzellik ile giyim kuşamı her zaman belirleyici unsur değildir, onun yerine
aileye daha çok önem verilmiştir ve iyi anne-babanın iyi evlat yetiştireceği kanaati toplumda yaygındır. Bu durum atasözlerine de yansımıştır: Anasına bak kızını al, kenarına bak bezini al. Hanım getir
ki bey doğura. Anadan gören sergen düzer, babadan gören saban düzer. Anasına göre danası olur.
Düğünde kız, nahırda öküz saraflanmaz. Dağda yayılmış öküzün, düğünde süslenmiş kızın görünüşüne aldanma… (Atılcan 1977: 130; Dede 1996: 123).
Türkiye’de günümüzde eş seçimi genellikle görücü usulü, ailenin evlenilecek kişiyi tespit ettikten
sonra gençlerin rızasının alınması ve gençlerin eş seçimi yaparak ailelerin onayını alması şeklindedir.
1.1. Görücülük
Görücü usulü ülkemizde en fazla rastlanan evlilik biçimidir. Görücü gitme görevi genellikle ailesinde
evlendirilecek yaşta erkek bulunan kadınlara mahsustur. Görücüler oğlanın annesi, ablası, teyzesi,
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halası vb. akrabaları ile komşulardan seçilir, sayıları ise en az üç ve en fazla altıdır (Bayrı 1939: 60;
Özdoğru 1968: 4796).
Görücü gitmekten maksat, kızın ruh ve beden olarak bir sıkıntısının olup olmadığını öğrenmektir.
Kadınların daha önce çeşitli vesilelerle haberdar oldukları, evlenecek yaşta kızı bulunan aileleri ziyaret etmesine “görücü gitme”, bunu gerçekleştirenlere “görücü”, kızın el öpme, kahve, su vb. ikram
etme gibi gerekçelerle bu kişilerin karşısına gelmesine ise “görücüye çıkma” adı verilir (Burdurlu 1941:
226; Köktürk 1970: 5880; Başar, 1972: 5; Türkmen 1975: 34; Orta 1977: 8051; Türkçe Sözlük 2005).
Elçilik, kız arama, kız bakma, kız beğenme, kız sarraflama (saraflama/zarraflama) da bu işe verilen
diğer isimlerdir (Aydınoğlu 1972: 6224; Kaya 1996: 149; Örnek 1995: 190).
Kırşehir’de görücülüğün yanı sıra “dünür gezme” ifadesi de kullanılır (Koşay 1944: 38).
Adana’da kız bakmaya gidenlere “düğüncü” adı verilir ve grup üç kişiden oluşur (Özdoğru 1968: 4796).
Arapgir’de oğlanın annesi ve kız kardeşlerinden oluşan bu gruba “dünürcü” denir (Belli 1973: 6731).
Çıldır’da kız aramaya ailenin en yaşlısı ile bunların yakınları (cinsiyet belirtilmemiş) gider; yapılan işe
“kız zarraflama” denilmektedir (Çetinkaya 1985: 23).
Türkmen oymaklarında ise kız aramaya gidenlere “vasıta” ad verilmektedir (Yalman (Yalgın) 2000: 28-29).
Sivas’ta bu görevi üstelenen kadınlara “dünürcü”, yapılan işe ise “dünür gezme” denir (Aşkun 2006: 36).
Görücülük genellikle kadınlara mahsus kabul edildiğinden ülkemizde sadece bu işle meşgul kadınlar
da bulunmaktadır. Trabzon’da kız bulmak eğer görücülük yoluyla olacaksa bu iş, “yenge” adı verilen bir kadın tarafından yerine getirilir. Kadın şehir veya köyleri gezerek kızları inceler, uygun gördüğünü aileye haber verir. Karı-koca durumu kendi aralarında tartıştıktan sonra kızı istemeye giderler
(Erdentuğ 1990: 215; Çelik 1999: 326-327).
Kız bulmada en iyi yer hamam, düğün vb.dir. Bilhassa evlendirecek oğlu olan anneler ve diğer akrabalar hamama giderek gelin adaylarının tespitine çalışmışlardır. Hamam, kızın fiziksel özelliklerinin,
anne ve varsa kız kardeşlerinin tertipli olup olmadıklarının anlaşılabileceği en iyi mekân kabul edilmiştir. Kızın vücudunda bir kusur olup olmadığı, hamam bohçasının düzgünlüğü, kız ve ailesinin layıkıyla yıkanıp yıkanmadıkları vs. en iyi burada fark edilmektedir (Üçer 1979a: 14; Türkten 1995: 230).
Düğünler de kız beğenmek için uygun yerlerdir. Fakat düğün için çok süslenen kızın fiziki veya diğer
kusurlarının görülmeyeceği kanaati, düğünde kız, nahırda öküz saraflanmaz vb. atasözleriyle vurgulanmıştır. Ayrıca çok süslenen, konuşan ve gezen kızların eş olarak seçilmesi pek hoş karşılanmamıştır
(Bayrı 1939: 61).
Görücü gidilecek ailelerde ve kızlarda belli özellikler aranır. Onların erkek ailesinden fakir olması pek
de arzu edilmemiştir. Bu ailelerin genellikle birbirlerine denk olmaları veya bazen kızın ailesinin üstün
olması bile beklenmiştir. Mesela Havza’da oğlanın ailesi kızın zengin ve biraz hatırı sayılır bir aileden
olmasına dikkat eder (Erdentuğ 1990: 215).
Görücü gitmek için hazırlanan kadınların kendilerine çeki düzen vermeleri âdettendir. Üç-dört kadın
o güne mahsus olarak yeni ve temiz kıyafetler giyer, altınlarını takar ve önceden haberi alınan, tavsiye
edilen veya çeşitli vesilelerle görülen –düğün, hamam vb.- kızın bedeni bir sıkıntısının –sakatlık, ağız
kokusu vb. – ve huyunun güzel olup olmadığını anlamak, ailenin durumunu yakından görmek için
kızın evine giderler. Erzurum’da kızın tavsiye edilmesine “salıklamak” denir ve kıza görücü gidildiğinde ailenin maddi durumu, soyu, anne ile kızlarının birbirlerine karşı davranışları ve evin temizliği gibi
şeyler de dikkate alınır (Başar 1972: 5; Sezen 2007: 83).
Sivas’ta görücü usulü evlenmelerde oğlanın annesi ile diğer görücüler “saluk” aldıkları kızın evine
gider veya kapı kapı dolaşarak kız ararlar. Bu kadınlar kız evinin temizlik ve düzenine, eşyasına ve
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varlığına, kızın annesine ve kızın fizyolojik özellikleriyle diğer hallerine bakarak oğullarına uygun kızı
bulmaya çalışırlar (Üçer 1979a: 14; Aşkun 2006: 36).
Çorum’da kızın ter kokup kokmadığı ve boyu da görücülükte dikkate alınan unsurlardandır. Ayrıca gelin adayının kapıları sert açıp kapaması ise tabiatının sinirli olduğuna delil kabul edilmiştir (Erdentuğ
1990: 215).
Bolu’da ise görücüler çeşitli bahanelerle evin mutfak, banyo, tuvalet temizliğini de kontrol ederler
(Öğüt Eker 1998: 18-19).
Trabzon Çaykara’da ise kızın çalışkan, güçlü ve etine dolgun olması da istenir (Çelik 2005: 218).
Tekirdağ’da aile evlenme çağındaki oğluna beğendiği bir kızın olup olmadığını sorar, oğlan kararı
aileye bırakmışsa çevreden kız aranır. Fiziki özellikleri ve ailesi beğenilen kıza oğlanın annesi, halası,
teyzesi vb. kadınlardan oluşan görücüler gönderilir. Kızın fiziki ve ahlaki bir kusurunun olmadığı anlaşılmışsa görücülerden yaşlı bir hanım kızın annesine kararlaştırılacak bir günde kızı istemeye geleceklerini söyler, anne bu tekliften memnun kalırsa bunu sözle belirtir ve görücüler uğurlanır (Artun
2010).
Ülkemizde görücü gitme zamanı genellikle sabah saatlerdir. Görücüler evin tertibini, kızın iş yapmasını vb. anlamak için bu saatlerde bir ziyarette bulunmayı uygun görmüşlerdir (Başar 1972: 6; Üçer
1979a: 14; Öğüt Eker 1998: 18). Bu iş için de genellikle uğurlu kabul edilen perşembe-cuma günleri
seçilmiştir (Üçer 1979a: 14). Muş’ta ise görücülük, şerbet ve nişan günleri olarak uğurlu kabul edilen
pazartesi ve perşembedir (Kalafat 1995: 105).
Görücü olarak gelenler genellikle evin en iyi odasına alınır. Kızın annesi görücü gelenlerin karşısına
temiz ve yeni kıyafetlerle çıkmaya dikkat eder. Kız da tıpkı görücülerin yaptığı gibi, en güzel giysilerini
giyer ve süslenerek onların karşısına çıkar. O, ilk olarak görücülerin ellerini öper, sonra da kahve, şeker
ve su ikram eder (Bayrı 1939: 60; Burdurlu 1941: 226; Koşay 1944: 20; Türkmen 1975: 34; Orta 1977:
8051; Erdentuğ 1990: 215; Aşkun 2006: 36). Görücü gelinen kızın kahve ve su bitinceye kadar ayakta
beklemesi de âdettendir. Hatta görücüler kahve ve su içmeyi biraz daha uzatarak kızı iyice incelerler.
Kahve içtikten sonra eğer çok oturulmuşsa bu kızın beğenildiğinin işaretidir (Bayrı 1939: 60).
Konya’da “dünür gezme”de kız kahve ikram ettikten sonra oturtulur, hali tavrı anlaşılmaya çalışılır,
güldürülerek dişlerine bakılır. Kızın annesi dünürleri beğenmişse iltifatlar eder, beğenmemişse “bizde
size verecek kız yok” diyerek gönderir (Sural 1961: 2575).
Tercan’da görücüler kızı beğenince bir yere bir şey saklarlar, eğer kız onu bulursa kızın iyi ev kadını
olacağı düşünülür (Koşay 1944: 53).
Görücüler sadece kızın fiziki özelliklerine bakmazlar. Konya’da dünürcüler kızı ev işi yaparken görmek
ve hamaratlığını anlamak için erken saatte giderler, kızın algısının kuvvetli olup olmadığını ölçmek
için ona bilmece sorarlar (Yakıcı 1992: 29-30).
Görücüler kız ve ailesinin özelliklerini iyice inceledikten sonra eve gelip kendi aralarında konuşurlar.
Kız beğenilmişse oğlanın babası veya diğer erkek akrabalar kız ve ailesini komşularından veya diğer
tanıdıklarından iyice araştırırlar. Evlenecek delikanlı da kızın özelliklerinden haberdar edilir. Tabii her
beğenilen kızın aileye verileceğine dair bir kaide de yoktur. Görücüler tekrar gidip kızın annesinin
ağzını yokladıklarında ailenin kızı vermeyeceği anlaşılırsa mevzu kapatılır ve başka aday aranmaya
başlanır. Eğer kızın verilme ihtimali varsa “kız isteme” aşamasına geçilir.
Geçmiş dönemlerde görücü usulü evliliklerin büyük bir kısmının yalnız ailenin kararıyla - kızın ve
oğlanın rızası alınmadan- yapıldığı bilinmektedir. Günümüzde ise evliliğin bu yolla yapılması durumunda gençlerin tanışmaları sağlanmaktadır.
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1.2. Anlaşarak Evlenme
Eş seçmede önemli uygulamalardan biri de iki gencin anlaşarak evlenmesidir. Geçmiş dönemde
Anadolu’da özellikle kırsal kesimde gençlerin birbirlerini bağda, bahçede, çeşme başında görmeleri
mümkün olmasına rağmen şehir hayatı bu durumu biraz kısıtlamış, gençlerin birbirlerini tanımaları,
konuşup anlaşmaları pek de hoş karşılanmamıştır.
Buna rağmen geçmiş dönemde bazen erkeklerin kendi eşini seçmesi uygun bulunmuş, fakat kızların
eş seçmede aktif olması onların ahlak bakımından noksan kabul edilmesine sebep olmuştur (Bayrı
1939: 58; İhsan Nuri 1940: 264; Özdoğru 1968: 4796; Erk 1974: 7000; Erk 1975: 7320; Özdemir 1985:
26; Bakıcı 1987: 32). Evlilik kararı verilirken de erkeklerin fikri alınırken kızlar için aynı şey her zaman
söz konusu olmamıştır.
Günümüzde ise anlaşarak evlenme en fazla rağbet edilen evlilik biçimidir. Gençler çoğunlukla eş
seçimini yapmakta ve durumun onaylanmasını ailelere bırakmaktadır. Kırsal alanlardaki imeceler,
gençlerin birbirlerini görüp anlaşmaları ve ailelerinin onayını alarak evlenmeleri için önemli faaliyet
alanlarındandır (Çelik 2005: 219).
Türkiye’de düğünler bekâr kız ve oğlanların birbirlerini tanıdıkları en önemli ortamlardır. Mesela
Ürgüp’te erkek beğendiği kız oynarken tefçi kadının avucuna veya bir sigara paketinin içine bir miktar para koyarsa kadın durumu anlayıp kız tarafına bildirir (Er 1997: 196). Durum fark edilip çevrede
yayılmaya başladığında oğlanın tavrını öğrenen aile kıza dünür gider. Dünür olarak oğlanın ana-babası ve birkaç aile büyüğü bulunur, kızın ailesi de bu arada evin temizliğini ve düzenini sağlayarak
gelenleri bekler. Eğer kız oğlanla evlenmek veya aile kızı vermek istemezse “Kısmetinizi başka yerde
arayın” denilerek misafirlere şeker ve kolonya ikram edilir. Ama kızı vermeye niyetleri varsa kahve
ikram edilir (Er 1997: 197).
Şehir yaşantısı ülkemizde anlaşarak evlenmelerin yaygınlaşmasındaki en önemli gerekçedir (Örnek
1995: 185). Günümüzde gençlerin okul, iş veya herhangi bir faaliyet alanında tanışmaları eş seçmeye
zemin hazırlamaktadır. Birbirlerini tanıyan gençler genellikle ailelerinin onayından sonra evlenmektedir.
Ayrıca teknoloji alanındaki gelişmeler de evlilik çağındaki gençlerin tanışmalarını ve evlenmelerini
kolaylaştırmaktadır. Televizyon ve internet bugün sadece bilgiye olan ihtiyacı değil sosyalleşmeyi,
tanışıp arkadaş olmayı da sağlamaktadır.
Televizyonlarda gündüz kuşağında sunulan evlilik programları görücülüğün modern görüntüsünü
oluşturmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak 19.05.2008 tarihinde yapılan haber doğruysa günde 18-90
yaş aralığındaki dört bin kişi programlara katılmak için müracaat etmekte, yapımcılar sicili temiz olmak, işsiz olmamak, resmen boşanmış olmak (evliler için) … gibi kriterleri dikkate alarak adayların
programa katılmalarına izin vermektedirler (http://medya.webim.eu/?i=10931/25.04.2010). Bu programlara müracaat edenlerin % 41’nin kadın olması ise, geçmişteki evliliklerden farklı olarak kadının
da evlenme arzusunu açık ve net dile getirmesi, hatta bunu televizyonda gördüğü bir beye talip
olarak ortaya koyması, evlilikte ilk talebin erkek tarafından gelmesini bekleyen geleneksel yapının
değişmeye başladığını göstermektedir (http://medya.webim.eu/?i=10931/25.04.2010).
Televizyonda karşılaşılan durum internet ortamındaki sosyal paylaşım sitelerinde daha belirgin olarak
ortaya çıkmaktadır. Arkadaş siteleri insanların tanışmalarına ve hatta evlenmelerine vesile olmaktadır.
İnternet aracılığıyla gerçekleştirilen evlilikler hakkında yapılan haberler değişen ve çağa ayak uydurmaya çalışan evlilik kurumunun yeni durumunu da göz önüne sermektedir (http://arsiv.sabah.com.
tr/2004/04/01/cp/gnc101-20040328-102.html/25.04.2010; http://www.aksam.com.tr/2009/09/03/
haber/cumartesi/376/gorucu_usulu_evliligin_yeni_ismi_mantik_evliligi.html/25.04.2010). Fakat ku-
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ralları oturmamış olan bu yeni teknoloji sadece insanların birbirlerini tanımadan yaptıkları ve boşanmayla sonuçlanan evliliklerle değil, dolandırıcılık, kadın pazarlama, organ kaçırma vb. kanunsuz
birçok faaliyetle de suçlanmaktadır.
Gerek televizyon gerekse internetin önümüzdeki yıllarda kendi geleneklerini yerleştirerek anlaşarak
evlenmenin yeni bir şeklini ortaya çıkaracakları görülmektedir.
1.3. Akraba Evliliği
Anadolu’da zaman zaman mirasın bölünmemesi, ailenin güçlenmesi, ailedeki uyumun bozulmaması,
başlık parasının azalması, ekonomik yardımlaşma, gelinin ve damadın tanınması gibi gerekçelerle
akraba evliliklerinin tercih edildiği görülmektedir (Erk 1974: 6999; Gökbel 1998: 96). Bazı bölgelerde
farklılık gözlenmekle birlikte akraba evliliği göçle kentlere de taşınmıştır. Bazı çevrelerde etkileşimin
akrabalar arasında daha olanaklı olmasıyla da akraba evlikleri tercih edilmektedir (Ayan 2000)
Akraba evliliği bütün Anadolu’da olduğu gibi Trabzon-Çaykara’da da yaygındır. Sınırlı miktardaki toprağın bölünmeme isteği bundaki en önemli etkenlerdendir (Çelik 2005: 216-217).
Bazı bölgelerde ise akraba evliliği hoş görülmez ve katı olmamakla beraber evlilikte “sıra gütme” bulunur (Üçer, 1970a: 15; Artun 2010). Bazı bölgelerde (Ege, Trakya, Türk dünyasının bazı bölgelerinde)
evlilik için yedi göbeğe kadar akraba kabul edilir ve evlilik hoş görülmez. (Pervin Ergun, 2010, Aydın)
Türk dünyasında özellikle Altaylar bölgesinde kan akrabalığı yanında köken-hayvan/kuş akrabalığı ve
köken-ağaç akrabalığına dayanan boy akrabalığı da evlenmeye engeldir. Örneğin kayın ağacı kökenine dayanan biri kayın biriyle evlenemez ya da kartal boyu mensubu bir kişi kartal boyundan biriyle
evlenemez. (Ergun 2004:244-270)
Görücü usulü evlilikte olduğu gibi akraba evliliği de günümüzde azalmaktadır.
2. Kız isteme
Yukarıda sıralanan eş seçme şekillerinden biriyle uygun kişinin tespit edilmesinden sonra kız isteme
aşamasına geçilir.
Türkiye’de evlilik geleneğinin ilk aşamalarında, kızın ailesi de kendisi de genellikle pasiftir. İçinde yaşanılan toplum onların kendilerini ön plana çıkarmasına çok müsait değildir. Kız ve ailesi evlilik için
çeşitli semboller kullansa da bunları yorumlamak, gerekenleri yapmak erkek ve onun yakın akrabalarının sorumluluğundadır. Zaten kızın veya ailesinin evlenmeyle ilgili bir teklifte bulunması ayıp karşılandığından başlangıçtan bu yana aktif olan erkek tarafı bu durumu kız istemede de devam ettirir.
Erkek tarafının çeşitli yollarla hakkında bilgi sahibi oldukları kızı istemek için yaptıkları ziyaret, evliliğe ilk adımı oluşturmaktadır. Anadolu’da bu işe “dünürcü/düğürcü gitmek” denir (Koşay 1944: 33;
Köktürk 1970: 5880; Türkçe Sözlük 2005). Yozgat’ta ise oğlan ve kız tarafından erkeklerin kız istemek
için bir araya gelmesine “bitirim dünürü” adı verilir (Akyüz 1976: 14).
“Dünür, elçi, topsakal, alıcı, isteyici vb.” ise kız istemeye giden kişiler için kullanılan kelimelerdir (Nahya
1987: 261).
Ülkemizde genellikle erkek tarafından baba, amca vb. yakınlar ile hatırı sayılır birkaç komşu, kızın
ailesi haberdar edildikten ve gün belirlendikten sonra kız istemeye giderler (Nahya 1987: 260). Bazı
bölgelerde kız istemede imam da bulunur (Burdurlu 1941: 226; Kalkanoğlu 1955: 1054; Belli 1973:
6731; Akyüz 1976: 14; Üçer 1979b: 19; Nahya 1987: 260).
Anadolu’da kadınların da kız istemeye gittikleri görülmektedir (Nahya 1987: 260). Urfa, Bolu, Konya,
Ergani, Yozgat, Palu, Havza, Kastamonu’da bu görev önce erkek tarafından kadınlara düşmektedir
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(İnan 1938: 126; Erensoy 1940: 293; Sural 1961: 2575; Gülben 1964: 3592; Akyüz 1976: 14; Bakıcı 1989:
32; Erdentuğ 1990: 216).
Bazı bölgelerde kadınların kız evinin niyetini öğrenmek için yaptığı bu uygulamaya ağız arama/ağız
yoklama adı verilir (Koşay 1944: 39: Türkmen 1975: 34; Erk 1975: 7320; Kalkanoğlu 1955: 1054; Soylu
1987: 366).
Ağız aramaya/yoklamaya giden kadınlar bu ziyareti eli boş gerçekleştirmezler. Günümüzde çikolata
götürme en yaygın âdettir. Kadınlar kızı istediklerinde, kızı görmeye bazen birkaç defa gidip gelmelerinden durumu anlayan ve daha önce eşiyle konuşan anne kızını vermeye istekli değilse yaşının
küçüklüğünü bahane eder (Başar 1972: 6; Akyüz 1976: 14; Bakıcı 1989: 32).
Palu’da erkek tarafı bu iş için tecrübeli ve iş bilir bir erkek aracıyı kızın babasına göndererek onun
durumu uygun bir dille anlatmasını sağlarlar (Bakıcı 1989: 32). Bölgede bazen kadın aracılar da aynı
iş için görevlendirilirler (Bakıcı 1989: 32).
Kız istemeye geçmişte çoğunlukla erkeklerin gittiği görülmektedir, günümüzde ise kadınlar da bu
törene katılırlar.
Ülkemizde özellikle damat adayının kız istemede bulunması pek hoş karşılanmamıştır. Fakat günümüzdeki anlaşarak evlenmelerde damadın kız istemede bulunduğu görülmektedir. Mesela Fırat
Havzasındaki bazı köylerde günümüzde damadın da kız istemeye gittiği anlaşılmaktadır (Çopuroğlu
2000: 179).
Evliliğin ilk adımı kabul edebileceğimiz bu törene Anadolu’da genellikle uğurlu kabul edilen pazartesi ve perşembe akşamları gidilmektedir, cuma günü de gidenler vardır (Nahya 1987: 258).
Kız istemede aktif rol erkek tarafındadır. Fakat görücülük, ağız arama gibi uygulamalar kızın ailesinin
de olaya dâhil olmasını sağlar. Özellikle kızın annesi bu olayda kilit noktadadır. Görücülük veya ağız
aramada, gençlerin birbirleriyle anlaşmalarında eşini durumdan haberdar etmek, erkek tarafı hakkında ilk kanaatlerini bildirmek annenin görevidir. Kızın babası ise duruma bağlı olarak kız istemeden
önce veya sonra, kızına talip olan kişi ve ailesi hakkında bilgi edinir.
Dünürcüler geçmişte de günümüzde de kızın ailesinin ziyaret için uygun olup olmadıklarını sorar
ve müsaade alırlar. Kız tarafının misafirleri kabul edeceklerini belirtmesiyle sıra baba, amca, hoca vb.
kişilerden oluşan erkek dünürlerin kızı baba ve diğer erkek akrabalarının bulunduğu gruptan istemesine gelir.
Erkek tarafı kızın evine gidince, maksat zaten aşikâr olmasına rağmen, hemen söze girilmez, bir süre
farklı konular üzerine sohbet edilir. Kız isteme, erkek dünür içerisindeki en yaşlının, imamın veya en
saygın kişinin kızı babasından “Allah’ın emri peygamberin kavli ile kızınız …’ı oğlumuz …’a istiyoruz.”
ifadesiyle gerçekleştirilir. Bu durum karşısında kızın babası, eğer daha önceden aile arasında konuşulmuş ve olumlu bir karar alınmışsa, “Allah yazdıysa olur; Kaderse ne diyelim.” şeklinde cümleler söyler.
Eğer aile kızını verme niyetinde değilse, yaşının küçüklüğü, büyük kardeşinin (ağabeyinin) evlendirileceği gibi bahanelerle teklifi reddeder. Dünürler ve damat adayı beğenilmiş olsa bile ilk istemede kız
verilmez, çünkü Anadolu’da kız evinin biraz nazlanması en alışılageldik durumlardan biridir.
Kız isteme sırasında Anadolu’nun birçok yerinde söz de kesilmektedir. Şerbet, kahve vb. içilmesi, karşılıklı hediyelerin verilmesi ve söz yüzüklerinin takılması, bazı bölgelerde imam nikâhının kıyılması,
evliliğin ilk aşamasının gerçekleştiğini akraba, komşu vd. ilan etmek anlamındadır. Kız isteme ve söz
kesme sırasında erkek tarafının kıza vereceği hediyeler hakkında da karara varılabilmektedir. Bu hediyeler altın vb. takılar ile başlıktan (kalın, hedeme) oluşmaktadır. Fakat günümüzde başlığın yaygınlığını yitirmiş olduğu görülmektedir. Kız istemeye erkek tarafı eli boş gitmemekte, kızın ailesi de çeşitli
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ikramlar ve hediyelerle misafirlerini, belki de yeni dünürlerini ağırlamaktadır. Kız istemeden sonraki
aşamayı birçok yörede nişan hazırlıkları oluşturmaktadır.
Türkiye’de kız istemede görülen küçük farklılıkları ve verilen hediyelerin içeriğini uygulamalarını tespit edebildiğimiz il veya ilçe (kasaba) bazında göstermekte fayda vardır.
Urfa’da kızı ilk olarak erkek tarafından kadınlar ister. Erkekler daha sonra kızın babasıyla görüşmeye
gider ve müspet cevap alınırsa içinde şeker, cam bilezik, süslü tarak, bir çift çorap, pabuç, elbiselik ve
kız evindekiler için ayakkabı, gömlek, entari ve kıza verilecek ağırlıkların bulunduğu “sini” gönderilir.
Kız tarafı da siniye baklava, erkek evindeki kişilere de gömlek, çorap, mendil, havlu, başörtüsü, yemeni vb. koyarak iade eder (İnan 1938: 126).
Kuyucak’ta ise kız istemeye oğlan babası, akrabasından kadın ve erkek iki kişiyle gider. Ziyaretteki
maksat ortaya çıkınca kız tarafı usulen kızın verilmeyeceğini söyler. Üç gün sonra tekrar gidildiğinde
aile bu işe gönüllü ise kızla görüşmek istediğini bildirir ve misafirler kahve ikramından sonra ayrılır,
dördüncü gün ise düğün danışıklığına gidilerek icap eden şeyler konuşulur. Oğlan evi kızın nişanlandığını belirtmek için “bellilik” (küpe, yüzük, başörtüsü) gönderir (Höthötoğlu 1938: 175).
Balıkesir’de kız isteme pazartesi veya perşembe akşamı gerçekleştirilir. Erkek evinden kişiler yatsı namazından sonra aileyi ziyaret ederler, kız evi yere seccade yayar, oğlan evinin en yaşlısı Allah’ın emriyle kızı ister. Kız ailesinin büyüğü bunu kabul ederse oğlan evinden biri bohçanın içindeki yemeniyi kız
tarafından erkeğin, kız evinden biri ise “çevre”yi oğlan evinden olan kişinin dizine koyar, sonra kahve
ve şerbetler içilir ve söz kesilmiş kabul edilir (Bayrı 1939: 62). Söz kesildikten sonra iki taraf nişan hazırlıklarına girişir.
Bolu’da kızı beğenen anne oğlunu ve kocasını razı etmişse, birkaç kadın akraba ve komşuyla kız evine
gider ve anneyle konuşarak niyetlerini söyler. Kızın annesi bu durumu eşine söyleyeceğini belirtir, misafirler de evden ayrılır. Kızın, hakkında inceleme yapılan kişiye verilmesi uygun görülmüş ve başlıkta
anlaşma sağlanmışsa oğlan evinden bir “erkek dünür” kızın babasıyla konuşup her şeyi kararlaştırır
ve “çevre” alınınca söz kesilmiş kabul edilir (Erensoy 1940: 292-294; Öğüt Eker 1998: 20). Yine Bolu’da
erkek dünürler kızı istediklerinde, yanlarında kız istemeyi sembolize eden gözlemeler götürürler.
Ailenin kızı verme niyeti varsa gözlemeler alınır, yoksa yemek esnasında sofraya kaşık yerine kevgir
konur, misafirler uğurlanırken “güle güle” denmez. Ayrıca kız evi gönüllü olsa bile kız ilk istemede verilmez (Öğüt Eker 1998: 20). Göynük’te ise işe şeytan karışacağı inanışından dolayı kız istemeye gizlice
gidilir (Nahya 1987: 259).
Yozgat’ta ailenin veya evlenecek kişinin tespit ettiği kızı önce erkek tarafından kadınlar ister. Kız evi
erkeğin ahlakı, mesleği, arkadaşları vb. konular hakkında bilgi toplar, damat adayının özellikleri beğenilmişse durum erkek tarafına haber verilir (İhsan Nuri 1940: 265-266; Köktürk 1970: 5880). Teklif
kabul edilmişse kız istemeye gitmeden önce oğlan evi “lokum, şerbet şekeri, kahve, sigara vb.” hediyeleri bir tepsiye koyar, üzerine “pullu-kıvrak” denilen renkli ve pullu bir örtüyle kapar ve kız evine
gönderir, tepsiyi getirene bahşiş verilir (Akyüz 1976: 14). Erkek dünürler gelince lokum ve sigara ikram edilir, hoca kızı ister, kız ve oğlanın babalarının daha önce seçtikleri vekiller teklifi uygun bulduklarını beyan edince hoca dua okur, şerbet içilir, lokum yenir ve söz kesilmiş kabul edildiğinden cemaat
dağılır. Kız evi ertesi gün kırmızı kurdeleyle süslenmiş bir sürahi “gül şerbeti”ni ve birkaç tabak fındık,
fıstık vb. bir tepsiye koyar, üzerini “pullu-kıvrak”la örter ve oğlan evine gönderir. Oğlan evi, tepsiyi
getirene bahşiş verir; söz kesmeden sonra erkekler tekrar buluşup kıza verilecek “takım”ı (altın vb.) ve
istenmişse başlığı kararlaştırırlar (Akyüz 1976: 14).
Burdur’da görücü giden kadınlar kızı isterler, teklif uygun bulunmamışsa “Nasibinizi başka yerde arayınız.” ifadesi kullanılır. Fakat kız evi gelenlerle ilgili olumlu kanaate sahipse hocayla birlikte erkek
tarafından iki kişi kızı istemeye giderler, şekerli kahve ikram edilir ve şerbet içme (nişan) gününe karar
verilir (Burdurlu 1941: 226-227).
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Şarkışla’da iki yaşlı kadın kız anasının ağzını arar ve cevabın müspet olacağını sezinler ise erkek (ilçe
müftüsü, belediye başkanı, imam vb.) ve kadın dünürcüler perşembe akşamı gidip kız isterler. Her iki
gruba da kahve ikram edilir, kız istenir, teklif uygun bulunmuşsa imamın duasından sonra başlık vb.
konuşulur ve bu günden sonra nişan hazırlıklarına başlanır (Kalkanoğlu 1955: 1054-1055).
Göle’de kız istemeye gidenlere “elçi” denilir, oğlan tarafından erkekler bir gece kızın evine gidip ağırlanırlar ve kızı şu şekilde isterler:
“Hiç sormuyorsunuz, siz bu gece zamanı, hayır olsun, ne için geldiniz?” Kız tarafı ise “Hoş geldiniz, göz
üstüne geldiniz; misafire sorulur mu neye geldiniz?”. “Elçi” bundan sonra “Allah’ın emri…” ile kızı ister.
Aile kızı vermeye niyetli değilse onun küçüklüğünden, gelinlik yapamayacağından, çeyizinin olmadığından bahseder. Erkek evi aldığı red cevabına rağmen çok ısrar ederse aile şu kalıplaşmış ifadelerle
geri çevrilir: “Bizim itimiz sizin baltayı getirmedi; Sizin kaybınız bizde yoktur.” Eğer cevap müspetse birkaç gün sonra oğlan evine nişan yapılması için “beh” adı verilen nişan daveti yapılır (Artan 1958: 1808).
Konya’da ilk önce kadınlar oğlan için uygun bulunan kızı “Allah’ın emriyle” annesinden isterler. Anne
“Hele siz erkeklerinizi yollan.” ifadesini kullanmışsa, evlenecek kişinin tarafından erkekler daha önce
belirlenmiş bir günde kıza alınacakları konuşmaya gelirler. “Mehir”, “He dimelik” ile kıza alınacak ev ve
ziynet eşyaları konuşularak kararlaştırılır, iki taraf “sıcak” şerbet içer ve dua eder. (Sural 1961: 2575).
Ereğli’de kız istendikten sonra aile kızı vermeyecekse yaşının küçüklüğünden, evlendirmeye müsait
olmadıklarından bahsederek reddederler. Fakat teklif kabul edilmişse söz kesilir, erkekler kız için verilecek ağırlıkları karara bağlarlar (Sayal 1955: 1231). Konya’nın Bozkır ilçesinde kız verildikten sonra
etli pilav yenir, herkes yemekten sonra dua eder ve dağılır, buna “söz kesildi” denir (Tipi 1960: 2090).
Çanakkale’de ise kızı istemeye pazartesi veya cuma akşamı dünürcüler gidilir, kızın babası hemen
cevap vermez. Eğer diğer ziyarette kızın verilmesi kabul edilmişse, ipekli bir bohçanın içerisine altı
metre kumaş, yüzük, küpe, bilezik, bir kutu şeker konulur ve kız evine gönderilir, buna “sözkesen
götürme” denir. Kız evi de buna karşılık “yavuklu çiçeği” denilen ve çorap, mendil ve ipek iplerle bağlanmış bir top menekşeyi erkek tarafına gönderir, damat bu çiçeği şapkasına takar, böylece evliliğin
ilk adımı topluma ilan edilmiş olur (Karaduman 1962: 2613).
Sinop’ta oğlanın annesiyle birlikte iki üç kadın bilinen veya salık verilen kız için iki hafta “dünürlüğe”
giderler, kız beğenilmişse üçüncü hafta kızı istenir ve söz kesilir (Ülkütaşır 1963: 2974). Kız evinden alınan olumlu cevap üzerine oğlan evi horoz veya hindi keser, bunların suyuyla pilav pişirilir, et didilerek
pilavın üzerine konulur ve bölgenin ileri gelenlerinden on kişiye ikram edilir. Buna “söz pilavı” denir,
bundan sonra tarafların evlilikten vazgeçmesi mümkün olmaz. Daha sonra iki tarafın erkekleri bir
araya gelip “kalın”a karar verirler; nikâh kıyılır, sonra ise nişan hazırlıklarına başlanır (Ülkütaşır 1963:
2974-2975).
Ergani’de kızı oğlanın annesi ister, hatta başlık miktarını ve istenilecek diğer şeyleri de yine o öğrenir
(Gülben 1964: 3592).
Harput’ta kız istemede farklı bir uygulama vardır. Önce oğlanın baba, amca, dayı ve diğer yakınları
kızı babasından isterler. Cevap müspet ise birkaç gün sonra kadın dünürcüler kızı annesinden isterler.
Daha sonraki günlerde “şerbet içme” için oğlan evinden kişiler kız evine gelir, kız evi de kendi akrabalarından çağırır. Her iki taraftan işten anlayan birkaç kişi seçilir ve başlık ile diğer verilecekler üzerinde
konuşulup anlaşılmışsa hafızlar dua okur, şerbet içilir, taraflar “sakal öpme, şerbet içme veya hıtbe” adı
verilen merasimle birbirlerini tebrik ederler (Sunguroğlu 1966: 4076).
Afyonkarahisar’da kızı önce oğlanın annesi ve diğer kadınlar ister, kızın annesi de durumdan kocasını
haberdar edeceğini söyleyince dünürcüler gider. Kızın babası durumu uygun bulmuşsa, kadınlar tekrar
kızı istemeye geldiklerinde kahve ikram edilir ve erkeklerin geliş günlerine karar verilir. Belirlenen günde erkekler çarşıda, kadınlar da evde kahve içerler ve söz kesilmiş olur (Nasrattınoğlu 1970: 5790-5791).
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Erzurum’da görücü kadınlar kızı beğenmişlerse kızın annesinin ağzını aramaya giderler. Daha sonra
erkek tarafından baba, diğer akrabalar, imam ve komşulardan oluşan heyet, kız tarafının belirttiği
günde aileyi ziyaret eder. Biraz sohbet edilir. Baba, kızının istendiğini karısından öğrenmiş, damat
adayını ve ailesini araştırıp uygun bulmuşsa kız verilir, yemek yenir, şerbet (ağız tatlılığı) ikram edilir,
dini nikâh kıyılır, kız tarafına verilecekleri içine alan “kesim” konuşulur ve kararlaştırılır (Başar 1972:
6-7; Türkmen 1975: 34-35; Sezen 2007: 84).
Posof’ta kızı elçi (dünür) ister, baba teklifi olumlu bulursa kızın küçük kardeşi müjde için damat adayının babasına gider, o da bahşiş verir. Söz kesildikten sonra başlık konuşulur ve şerbet içilir (Aydınoğlu
1972: 6224).
Tire’de ise kız istendikten birkaç gün sonra bir haberci gelip kızın verildiğini duyurur, oğlan evi “bellik”
(bir çift ayakkabı, küpe, yüzük, yün çorap…), kız evi de bir sininin içine bir demet çiçek ile yüzük veya
altın bağlanmış bir “çevre” gönderir (Artan 1973: 6651; Artan 1975: 7191).
Arapgir’de ise kız istemeye perşembe akşamı gidilir ve hoca, kızı üç defa babasından ister. Evet cevabı
alınınca sofralar kurulup yemekler yenir, oğlanın yakın akrabaları “sakal öpme” denilen merasimle kız
babasının elini öperler, kayınpeder de kız için getirilen hediyeleri (bilezik, kemer, küpe, gerdanlık vb.)
verir, buna da yörede “el öpme” denilir. Kız evi ertesi perşembe “yol” adı verilen hediyeleri (baklava,
kayınpeder, kayınvalide vd. çeşitli armağanlar…) erkek tarafına gönderir. (Belli 1973: 6731).
Eskişehir’e bağlı Erenköy’de oğlanın babası ve köyün ileri gelenlerinden oluşan heyet kızı ister, kız ilk
istemede verilmez. Kız verilecekse kız tarafı “yağlık” (mendil) verir, bu işaretten sonra söz kesilmiş olur.
Oğlan evi bunu duyurmak için “helva, hoşaf, pilav ve hamırsız” yaparak köye dağıtır, kız evine de bunlardan birer tabak gönderilir. Kız evi de aynı yiyeceklerden erkek tarafına gönderir (Erk 1974: 7000).
Ankara’nın Polatlı ilçesinin Kuşçu Köyünde ise hatırı sayılır bir kişi kızı beğenilen aileye gönderilerek
ağızları aranır. Aile kabul ettiğini belirtirse, erkek tarafından kadın ve erkekler imamla birlikte kızı istemeye giderler. Misafir erkeklerin en büyüğü usule göre kızı ister, kızın babası ise “Allah yazdı ise ne
diyelim” ifadesiyle kabul ettiğini belirttikten sonra söz kesilmiş olur, lokum ve çay ikram edilir, başlık
miktarı konuşulur. Söz kesildi haberi damada ulaşınca damadın kulağı çekilir ve yemek ikram edilmesi istenir. Aileler talep ederse söz kesmede başlık da konuşulur (Erk 1975: 7320).
Van’da damat adayının evinden erkek akrabalar kızı isteyince kız evi bir süre nazlanır ve oğlan hakkında araştırma yapar, karar olumluysa belirli bir günde kızın evinde toplanarak “kesbiç” (başlık vb.)
konuşulur ve karara varılır. Anlaşmadan sonra oğlan evi elli altmış kilo civarındaki şekeri süslenmiş bir
sandığa koyar, çalgılar çaldırarak arabayla kız evine götürür. Birkaç gün sonra da kız evi erkek tarafına
“kellebaşı” (damat için mendil, kravat, çorap, çamaşır, kol düğmesi vb. ile bir sürahi şerbet ve bir mendile sarılı kesme şeker) gönderir. Damat hediyeleri getiren kadına bahşiş verir (Orta 1977: 8051-8052).
Sivas’ta dünürcüler kızı ve ailesini beğenmişlerse bazen kızı tavsiye eden ve “dünürcü başı” denilen
kadından kızla ilgili, kız evi ise oğlanla ilgili bilgileri alırlar. Evlenecek kişinin aleyhinde konuşmak günah sayıldığından genellikle övücü sözler söylenir. Kızda karar kılınmışsa oğlanın annesi birkaç kadınla öğleden evvel kızı istemeye gider, dünürcüler arasındaki yaşlı bir kadın hem kızı ister hem de oğlan
evini tanıtır. Kızın annesi dünürcülerin görünüşünden ve davranışlarından memnun olmamışsa bazı
bahaneler –“babası küçük diye vermiyor, ağabeyini evlendireceğiz”- bulur, uygun bulmuşsa “babası
bilir” ifadesini kullanır. Bu ziyaret esnasında kız dünürcülerin karşısına çıkmaz, gelenlere kahve sunulur. Kız evi reddetmişse kısmet başka yerde aranır, eğer kabul etmişse oğlan evinden kadınlar söz kesmeye giderler, gelin adayı bu defa da yanlarına çıkmaz ve misafirlere kahve ikram edilir. Kadınlar kız
için istenenleri –başlık, ağırlık- konuşup anlaşırlarsa başka bir gün erkekler bir hocayla birlikte “kahve
içmeye, âmin demeye” gelirler. Bu ailelerin anlaştığı ve dini nikâhın kıyıldığı anlamına gelir. Hocaya
erkek evi para verir (Üçer 1979a: 14-15; Üçer 1979b: 17-19; Aşkun 2006: 36).
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Boyabat’ta köy kızları ve ailesi zaten tanındığı için görücülük yapılmayarak doğrudan kız istenir. Kız
istemeye erkeğin babası, yoksa ailenin en büyüğü, akraba ve komşularla kızın köyüne gider ve yatsı
namazı kılındıktan sonra kızı babasından veya diğer aile büyüklerinden ister. Aile kızın yaşını, işlerini,
kızın erkek kardeşinin askerliğini ileri sürer, o gün söz kesilmez ve süre istenir. Karar verildikten sonra
söz kesilir ve dünürcülerin getirdiği kahve içilir (Başoğlu 1980: 19-20).
Artvin’de bu görevi dört beş erkek üstlenmektedir. Kız evine gidilince bir süre sohbet edilir, en yaşlı
kişi kızı ister, ilk istemede kız verilmez. Kızın verildiği iki veya üçüncü ziyarette söylenir. Misafirlere
bu esnada kahve ikram edilir. Eğer teklif kabul edilmemişse “Kaybınızı başka yerde arayın; Herhalde
Allah’ın nasibi yoktur.” ifadeleri kullanılır (Özdemir 1985: 26).
Palu’da damadın erkek akrabaları kızı istemeye giderken çay, şeker ve “dil bağı” (kıymetli hediye) götürürler. Kız, sözcüler tarafından istenmiş ve verilmişse, kız ve oğlan tarafı ayağa kalkıp birbirlerine
sarılırlar, gençlerin mutlu olması için yapılan bir duadan sonra oğlan tarafından en genç olan büyüklerin ellerini öper, diğerleriyle de tokalaşır. Bu sırada her iki taraftan da tecrübeli birkaç kişi başka bir
odaya geçerek başlık, nişan, çeyiz ve kızın kardeşine verilecek “halatı” (tüfek, teyp, kol saati…) konuşurlar, hazırlanan liste herkese okunmuş ve üzerinde anlaşmaya varılmışsa dua edilir, “dil bağı” kızın
babasına verilir ve şerbet içilir (Bakıcı 1989: 33-34).
Havza köylerinde erkek annesi, akraba ve komşulardan oluşan kadınlarla kızın evine gider ve “Allah’ın
emri ve peygamberin kavli” ile kızı ister, diğer kadınlar ise oğlanı över. Kızın annesi “babasına bir söyleyelim, çöp çatan kızımıza çatmış ise olur” veya
“Kısmet ise gelir Hint’ten Yemen’den,
Kısmet değilse ne gelir elden?” cevabını verir. Anne eşine durumu haber verdikten sonra iki taraf
uyuşursa erkek tarafından bir erkek, kızın babasına gönderilir, buna yörede “erkek dünür”, görücülere
rehberlik edene ise “kılâvuz” denir. Bolu’da kız tarafının “çevre” gönderilmesi, Trabzon’da kızın “nüfus cüzdanı”nın verilmesinden sonra söz kesmeye geçilir, kıza verilecek hediyeler de kararlaştırılınca
imam nikâhı kıyılır (Erdentuğ 1990: 216-217).
Çankırı’da kızın babası rızasını ve şartlarını mektupla bildirir, erkek tarafı da mektupla cevap verir, anlaşılırsa nişan günü konuşulur (Erdentuğ 1990: 216). Kastamonu’da ise kadınlardan oluşan dünürler
kızı beğenmişlerse erkek dünür gönderilir, bunlar 3-4 defa gidip geldikten sonra anlaşılır ve nişana
karar verilir (Erdentuğ 1990: 216).
Osmaniye’de kız istemede oğlan ve kız bulunmazlar. Babasının evinde bekleyen oğlan söz kesildiği
haberini alınca bir tepsi tatlı ile gelir, kızla birlikte aile büyüklerinin bulunduğu odaya girip el öperler,
damadın getirdiği tatlı “ağız tadı” adıyla misafirlere ikram edilir (Yıldız 1996: 13). Bülbül, bu tatlının günümüzde baklava, geçmişte ise bisküvi ve şireli sucuk olduğunu belirtmektedir (2006: 53). Kavurma
ile pekmez de söz kesiminden sonra verilen davette misafirlere sunulmaktadır (Yıldız 1996: 13).
Ürgüp’te kız tarafı oğlanı ve ailesinin, soy, huy, maddi durum vb. iyice tetkik ettikten sonra söz kesmek için aileyi evine davet eder. Kız evi kızın verileceğini, geçmişte “dutu” veya “ilişik”, günümüzde
ise “küçük çeyiz” veya “çorap” (birkaç çorap ve giysi) adı verilen bir bohça göndererek belli eder. Söz
kesildikten sonra oğlan eviyle ilgili bir sıkıntı yaşanmışsa evlilik kararından cayılabilir, fakat böyle bir
durum söz konusu olmazsa “dünürişi/meselesi” konuşulur, on-on beş gün veya bir ay sonraya “şerbet
günü”ne karar verilir (Er 1997: 197).
Türkmenlerde üç beş atlı “vasıta”nın yaptığı işi sonuca bağlamak için dünürcü olarak gider ve nişan
yaparlar. Yalman, nişanın kahve ve şerbet içmekten ibaret külfetsiz bir uygulama olduğunu, dünürcü
kadınların altın taktığını, erkeklerin ise ağırlık (başlık) verdiklerini belirtir (Yalman (Yalgın) 2000: 28-29).
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Yörüklerde ise kızın isteğinin önemli olması nedeniyle önce onun ikna edilmesi gerekmektedir. Teklif
kabul edilince oğlan tarafı koyun kesip pilav pişirdikten sonra bunları çalgıyla kızın obasına gönderir.
Kız evinde bunların yenip eğlenilmesi nişan anlamına gelir, kıza yüzük, boncuk, altın vb. hediyeler
gönderilir, fakat mecburi değildir (Yalman (Yalgın) 2000: 267).
Bartın’da oğlan evi kızı istedikten sonra aile bunu uygun bulmuşsa “söz mendili” adı verilen karşılıklı
hediyelerin alınıp verildiği tören gerçekleştirilir, bununla söz kesilmiş olur (Şahin 2000: 70).
Adana’da kız istemeye “ağzı laf yapan”, “ağzı lafa yakışacak” kişilerle gidilir (Başçetinçelik 2000: 555).
Kız ilk istemede değil, ikinci veya üçüncü istemede verilir. Kızın verilmesiyle “şirinlik”, “küçük tatlı” veya
“ağız tatlısı” yenir (Özdoğru 1968: 4796; Başçetinçelik 2000: 555).
Fırat Havzasındaki köylerde (Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Malatya ve Tunceli) erkek dünürler kız istemeye giderken “dil bağı” adı verilen kıymetli bir hediye götürürler, bunun yanı sıra çikolata, kuruyemiş,
meşrubat vb. de kızın evine gönderilir (Çopuroğlu 2000: 179). Bu bölgede kız istemenin üç defa tekrarlaması âdettir. Kız istenirken “Allah’ın emri ve Peygamberimizin kavliyle” ifadesinden sonra “kızınızı
oğlumuza münasip gördük ve istemeye geldik; kızınızı bizim filan efendinin oğluna istiyoruz; akrabalık için çulunuza oturmaya geldik; kızınızı istemeye geldik sizler de kabul ederseniz kahvenizi içeriz”
gibi niyeti gösteren cümleler kullanılır. Kız verilmişse kahve, şeker, çikolata, çerez ve kolonya sunulur,
taraflar birbirlerini tebrik ederler ve “dil bağı” kız tarafına verilir (Çopuroğlu 2000: 181-182). Bölgede
şerbet içme başka bir gün yapılmaktadır.
Tekirdağ’da kız evi oğlanın mesleğini, alışkanlıklarını araştırır ve onun özelliklerini beğenirse erkek
tarafına kızı gelip istemeleri için bir gün verilir. Oğlan evinin erkekleri kızı istemeye gittiklerinde kız el
öpmek ve “hoş geldiniz” demek için onların yanına çıkar, arada da kahve, şeker, çay vb. ikram etmek
üzere odaya gelir. Erkek ve kız evindeki erkelerden önceden seçilen ve yakın akraba olan kişiler odanın ortasına gelerek karşı karşıya durup verilecek hediyeleri -nişan, takı, karşılıklı hediyeler, eşyalar
ve baba hakkı (başlık parası)nı- konuşurlar (Artun 2010). Söz kesiminde erkek tarafı kıza “grep, çorap,
elbiselik kumaş, terlik vb.”, kız tarafı ise “mendil, gömlek, kravat, çorap vb.” bulunan bir bohça verir, bu
söz kesildiği anlamına gelir. Bohçaların verilmesinden sonra kız tarafından biri lokum ve şeker ikram
eder, gelin odadakilerin ellerini öper, kıza da bu sırada bir miktar para verilir. (Artun 2010).
Kız istemek için gidip gelenlere acı yiyeceklerin ikram edilmemesi veya yenilmemesi, söz kesilirken
tatlı şeylerin içilmesi, dünürler gidip gelirken veya söz kesilirken soğuk içeceklerin (su vb.) ikram edilmemesi veya içilmemesi; kızın nasibinin oğlan evine gelmesi için söz kesilirken tuz ve kül isteme,
şerbete kızın gömleğini batırarak veya şerbeti kızın namaz tülbentiyle süzerek damadın kıza bağlı
kalmasını sağlama; kızın verilmesi için ip ve taş götürüp kızın evinde düğüm yapma kız istemenin
büyüsel uygulamalardır (Nahya 1987: 259).
Çepnilerde, Konya, Karaman, Osmaniye’de annenin bir miktar tuz alıp bitinceye kadar evde huzursuzluk olmazsa istenecek kızı uğurlu kabul etmeleri de bir çeşit fal içermektedir (Koşay 1944: 16; Nahya
1987: 259; Yıldız 1996: 13).
Harput’ta ise damat ve gelinin sihir yoluyla bağlanmasını engellemek için dini nikâh kıyılırken kız ve
oğlanın şahitleri ile hoca bir odaya alınır, bunlar dizlerinin üzerine otururlar ve ellerini dizlerinin üzerinde açık bir şekilde tutarlar, içeriye kimse alınmaz (Araz 1995: 112).
Evlilik geleneği toplumun tarihi, dini, yaşadığı çevre, çağ ve iklim, hayatı algılayış biçimi vd. birçok
etkenle şekillenir, küçük değişiklikler yapılmasına rağmen her kuşak bir öncekilerin uygulamalarını
tekrar eder. Yukarıda bölgelerle ilgili sıraladığımız kız isteme ve söz kesmeyle ilgili unsurların büyük
oranda benzerlik göstermesi, geleneğin ortak bir kültürden doğduğunun en önemli işaretidir.
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KAHVE İÇME
Gülhan ATNUR
Kahve ikramı Türk kültürünün çok önemli bir parçasıdır. Bir fincanının kırk yıllık hatırı bulunan kahve,
gelenekselleşen uygulamalar içermektedir. O, sadece kahvehane kültürüyle değil her yönüyle gündelik hayatımızın içerisine yerleşmiştir. Sabahleyin komşuyla içilen ve bazen fal bakılan şekerli kahve,
evlilikte mutlu bir iş için gelen misafirlere ikram edilmiş, ölümde ise yerini yası paylaşmaya gelenlere
sunulan acısına bırakmıştır.
Türkiye’de kahve kültürü çoğunlukla benzer özellikler içermektedir. Onun ikram edilmesiyle ilgili uygulamaların ve taşıdığı mesajların bazıları evlilik geleneğine de yansımıştır.
1. Görücülük
Görücü olarak gidilen evde misafirlere su ve şekerin yanı sıra kahve de ikram edilir, Erzurum, Balıkesir,
Sivas, Van illerinde kız görücüler kahvelerini içene kadar ayakta bekler (Bayrı 1939: 60; İhsan Nuri
1940: 265; Burdurlu 1941: 226; Koşay 1944: 20; Türkmen 1975: 34; Orta 1977: 8051; Aşkun 2006: 36).
Balıkesir’de kahve içildikten sonra görücüler çok oturmuşlarsa bu kızın beğenildiği anlamına gelir
(Bayrı 1939: 60).
Isparta’da kız evi kızı birdenbire verecekleri hissini uyandırmamak için görücülerin başörtüsünü almadıkları gibi kahve de ikram etmez (Koşay 1944: 26).
Erzurum’da ise kız evi eğer görücülerin halini tavrını beğenmemişse yalnızca su ikram eder (Atife
Öner, 2005, Erzurum; Hüseyin Bakır, 2010, Erzurum; Müşerref Önal, 2010, Erzurum)
Çorum’da kahve içmeden sonra dünürcünün çarşafını ters giymesi ziyaretin maksadını gösterir, kızın
annesi misafirleri kendi yolcu ederse bu işte gönlünün olmadığı, kızını gönderirse vermek istediği
manasına gelir (Erdentuğ 1990: 215).
Kahve ikramının İstanbul’da bir işaret olarak kullanıldığına da rastlanmaktadır. Kız kahve getirdikten sonra kızın annesi elinde boş bir tepsiyle içeri girerse bu “kızın çeyizi yok” manasındadır (Koşay 1944: 32).
2. Kız isteme
Kız istemenin en önemli töreni kahve ikramıdır. Anadolu’da dünür olarak gelenlere şekerli kahve ikram edilmesi kızın verildiği anlamına gelirken, kahve ikramında bulunulmaması veya acı kahve sunulması kızın verilmeyeceğine işarettir.
Ülkemizde çoğunlukla kız istemeye gidenlerin yanlarında kahve götürdükleri, kızın verilmesi uygun görülmüşse bu kahvenin ikram edildiği görülmektedir (Bayrı 1939: 62; Koşay 1944: 45-46-49;
Höthötoğlu 1938: 175; Burdurlu 1941: 227; Kalkanoğlu 1955: 1055; Nasrattınoğlu 1970: 5791; Artan
1975: 7191; Akyüz 1976: 14; Başoğlu 1980: 20; Özdemir 1985: 26; Erdentuğ 1990: 215; Çopuroğlu
2000: 181-182; Sezen 2007: 83; Artun 2010).
Çepnilerde bir avuç kahve alınarak kız evine gidilir, orada kahveyi pişirip beraber içer ve kızı isterler
(Koşay 1944: 16).
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Kırşehir’de ise erkek dünürler kızı istedikten sonra kız babası verme niyetindeyse, “kalk git kahvesi”
denilen şekerli bir kahve daha ikram edilir (Koşay 1944: 35).
Niğde’de kahve ve sigara ikramına rağmen kız istemeye gelen misafirlere su ikram edilmez, kayınpeder kahve ikram edene bahşiş verir (Koşay 1944: 46-47).
Tire’de ise kız istemeye giden erkek dünürlere sade kahve ikram edilmesi kızın verilmeyeceği, şekerli
kahvenin ikramı ise verileceği anlamına gelir, sade kahveyi içenler kızı istemeden evden ayrılır (Koşay
1944: 54).
Sivas’ta “falanca kimsenin âminini dedik” ve “kahvesini içtik” ifadesi kahve içmenin zaman zaman söz
kesmenin karşılığında da kullanıldığını gösterir (Üçer 1979b: 19).
Boyabat’ta ise nişan sırasında da kahve ikramı söz konusudur (Başoğlu 1980: 20).
Türkmenlerde nişan kahve ve şerbet içmekten ibaret sade bir törendir (Yalman (Yalgın) 2000a: 28-29).
Kız istemede kahveyle ilgili önemli uygulamalardan biri de damat adayının da kız isteme töreninde
bulunmasıyla kendini göstermiştir. Kız isteme sırasında eğer aile kızı vermeyi daha önce düşünüp
uygun bulmuşsa, istenen kız misafirlere şekerli, damada ise teklifi kabul ettiği anlamına gelen tuzlu
kahve ikram eder (Cihan 2010).
Türk kültüründe kendine birçok farklı alanda yer bulan kahvenin, kız bakma veya istemede de kızın
verilip verilmeyeceğine dair mesajlar taşıdığı anlaşılmaktadır.1

1

Kahvenin kültürümüzdeki yeri ile ilgili diğer uygulamalar için bkz: Türk Ailesinin El Kitabı, Cilt:7, Kahve maddesi.
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NİŞAN
Hale GÜRBÜZ
Nişan, evlenme için bir vaat ve aynı zamanda bir ön akittir. Eski Türklerden günümüze kullanılagelen
“adaklı” sözü, bu akdi çok güzel bir şekilde ifade etmektedir (Ögel 1988: 266).
Nişan, evlenme olayının resmen açıklanması ve duyurulması anlamına gelen bir merasimdir. Nişan,
hem evliliğe atılan bir adım, hem de her iki taraf için bir tanışma ve uyum, düğün için kararlaştırılan
sürenin başlangıcı anlamlarına gelmektedir. İşte bu yüzden toplumda nişanın ve nişanlanmanın büyük önemi vardır. Kültürümüzde iki çeşit nişan vardır:
1. Beşik kertme nişan
2. Evlilik çağı geldiğinde yapılan nişan
Eski Türklerde uygulanan, günümüzde ise nadiren rastlanılan bir nişan çeşidi olan beşik kertme, birbiriyle akrabalık bağları kurmak isteyen ailelerin çocukları için yaptıkları bir sözleşmedir. Bu nişanın
bir göstergesi olarak beşiklere kertik atılmaktadır. Beşik kertme nişanlılar, ergenlik çağına geldiklerinde tekrar nişan yapmaktadırlar. Beşik kertme nişanın bir örneğine Dede Korkut Kitabı’nda rastlamaktayız. Dede Korkut Kitabı’nda Bamsı Beyrek, Banı Çiçek ile beşik kertme nişanlıdır. Bamsı Beyrek, genç
bir delikanlı iken Banı Çiçek ile ilk karşılaştığında yeniden bir yüzük takmıştır (Ergin 2008: 123). Türk
kültüründeki yaygın uygulama ise ergenlik çağına geldikten sonra “başını dışarı vurmadan”, “başının
bağlanması” nişan yapılması öğütlenmiştir. Bu sınır eskiden kızlarda 13-14, erkeklerde 17-18 iken günümüzde kızlarda 18, erkeklerde askerlik sonrasına ertelenmiştir.
Söz kesiminden sonra gelen aşama olan “nişan”a “büyük nişan”, Dede Korkut’ta olduğu gibi “küçük
düğün” de denmektedir. Günümüzde salonda düğün gibi eğlenceli yapılan nişanlara “asri nişan” da
denmektedir (Pervin Ergun 01.10.2011).
Nişan töreni genellikle kız evi tarafından düzenlenir. Ancak masraflar oğlan evine aittir. Nişan öncesinde kız ve birkaç yakını nişan alış verişine götürülür. Burada kıza ve akrabalarına nişan için giyecek
alınır. Kız evi de oğlana ve yakınlarına giyecek alır. Kıza alınanlar “nişan bohçası” içerisine konularak kız
evine gönderilir. Damada da nişan bohçası hazırlandığı olur.
Bazı yörelerimizde nişan yemekli yapılmakta, bazılarında ise lokum, bisküvi yeterli görülmektedir.
Yemekli yapılan nişanlarda oğlan evi kız evine “kına davarı” adı altında bir hayvan alıp, kesecek olan
kişi ile birlikte kız evine gönderir.
Genellikle oğlan evinde toplanan davetliler topluca kız evine giderler. “Nişan elbisesini” giyen kıza
kayınvalidesi ile oğlanın yakınları tarafından “takı” adı verilen ziynet eşyası takılır. Nişan hediyesi olan
takıya Anadolu’da “belek, belgi, bellilik” Türkistan’da “belgü” denmektedir. Özellikle kasaba ve kentlerde, daha önceden yaptırılmış ya da hazır olarak satın alınmış olan yüzükler, bir büyük tarafından bu
tür törenlerde adet olduğu üzere kalıplaşmış söz ve dileklerle adayların sağ ellerinin nişan parmaklarına takılır. Türk kültüründe nişan yüzüğü kutlu kabul edilmektedir. Dede Korkut’ta belirtildiği gibi
“nişan yüzüğünün içinde bin bir nişan vardır”.
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Geleneksel kesimde nişan töreni, erkeklerin ve kadınların ayrı yerlerde oturdukları bir evde yapılır.
Yüzükler takıldıktan sonra gelin ve damat orada bulunanların elini öper. Varlıklı ve kültür değişmelerine açık kasabaların nişan töreni için gazino kiraladıkları, nişanı tantanalı ve kaç-göç âdetine uymadan
kutladıkları da bilinmektedir. Kentlerde ise, bu tören daha özgür biçimde “kaç-göç”e önem verilmeksizin, kadın erkek bir arada yapılmakta ve kutlanmaktadır.
Nişanlılık süresi: Nişanlılık süresi ailelerin durumuna bağlıdır. Özel durumlara bağlı olarak bu süre
uzayıp, kısalabilmektedir. Geleneksel kesimde önceleri nişanlıların birbirleri ile görüşmeleri engellenirken, günümüzde görüşme yakın akrabaların da bulunduğu bir ortamda sağlanmaktadır.
Nişanlıdan ayrılan çiftlerin daha sonda köy içinden birisi ile evlenmesi zor olduğundan bu yöntem
uygulanmaktaydı. Nişandan sonra bazı yörelerimizde “dini nikâh” yapılmaktadır. Bu durum çiftlerin
birbirini rahatlıkla görmesini sağlamakla birlikte nikâh fiiliyatta yürürlüğe girmemekte; gerdekte “görümlük” tören ve hediyesine kadar gelinin yüzü tabu kabul edilmektedir.
Oğlan evinin nişandan dönmesi durumunda kıza alınan takılar iade edilmemekte, tersi durumunda
takıların iadesi söz konusu olmaktadır.
Nişanla düğün arasına dini bayramların rastlaması durumunda oğlan evi kıza hediye almak durumundadır (Santur 2011).
Her toplum, bağlı bulunduğu kültür kalıbına uygun belli kural ve kalıplara uyarak evlenme olayını
gerçekleştirmektedir (Santur 1998:133). İşte bu nedenle nişan adetleri özü teşkil eden unsurları aynı
kalmakla beraber ülkemizde bölgelerimiz arasında ve Türk dünyasında bazı farklılıklar gösterebilmektedir.
Trabzon’da, kızın sözü verildikten sonra, nişan takmak için yine kız evine gidilir. Bu safhada damat
adayı kız evine gidemez. Oğlanın babası, annesi ve yakınları götürdükleri takıları takarlar. Bu arada
yörenin bir özelliği olarak bol bol mermi yakılır. Kız ve oğlan tarafının karşılıklı olarak yaktıkları bu
mermilerle nişan, dost düşman herkese ilan edilmiş olur. Nişan evinden erkekler ayrıldıktan sonra da
kadınlar eğlenceye devam ederler. Nişan düğünü adı verilen bu eğlence bir gün sürer (Çelik 1995:
106-107).
Kararlaştırılan günde ailelerin geniş katılımı ya da isteğe bağlı olarak aile arasında gerçekleşen yüzük
takma töreni, isteğe bağlı olarak gündüz veya gece, eğlence ya da dualar eşliğinde yapılır. Bu törende
kırmızı renkli kurdelelere bağlanan yüzükler aile büyüklerinden bir kişi tarafından takılır ve kırmızı
kurdele kesilir. Aileler arasında ilk hediyeleşme nişan töreni ile başlar. Çankırı’da nişan bohçası olarak
isimlendirilen bu hediyeleşmede karşılıklı olarak iç çamaşırı, gecelik-sabahlık, ayakkabı, terlik, havlu,
yazma, takım elbise gibi eşyalar hediye edilir. Bu hediyelerin konulduğu bohçalar önem taşımaktadır.
Gelin ve damat için plânlanan bohçalar ve bohçanın içerisindeki havlular işlemeli, yazma ve mendillerin kenarları oyalıdır (Şentürk 2008: 446).
Nişan günü söz kesmede tespit edilir. Nişan günü öncesinde nişan hediyeleri alınır. Oğlan evinin kız
için aldığı nişan hediyeleri elbiselik, tuvalet takımı, mendil, çorap, iç çamaşırı, terlik, ayakkabı ve çeşitli
ziynet eşyalarıdır. Nişan, aile arasında veya eş dost arasında oyun oynanarak yapılır. Kız evi de karşılıklı
olarak oğlan evine hediyeler alırlar. Nişandan sonra gidip gelmeler iki taraf ailesinin anlayışına bağlıdır. Bazı aileler nişanlıları hiç görüştürmezler (özellikle kırsal kesimde) bazı aileler ise oğlanın kız evine
gelmesine izin verirler. Oğlan bu gidişlerinde hediyesiz gidemez (Köse 1988: 83).
Nişan olarak konulan ziynet eşyaları (yüzük bir yana) değişmekte, bazıları kalkarken yenileri eklenmektedir. Örneğin Kütahya yöresinde yüzyılın başlarında yüzük, ilik, tepelik, hamaylı, cingil vardı.
Yirmi-otuz yıl içinde cingil kalkmış, buna karşılık çeki ve boğazkıstı çıkmıştır. Derken tepeliğin, hamaylının da kalktığı, boncuk kuşağın ve biraz sonra altının “ürüsüm” olduğu bir devre başlar. Şimdilerde
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yüzük ve altının yanında saat, küpe var. Söz kesen dünürler, ellerinde nişan eşyası bohçası, ceplerinde
konulan beşer onar lira ile kız evine gider. Minderler atılır, yastıklar konur. Bohça açılıp bakılır. Eksikler
varsa kızın anası söyler. Bohça yastığın altına koyulur. Kız dünürlerin elini öper. Çay kahve içilir ve
dünürler ayrılır (Taylan 1995: 112).
Bazı yerlerde nişan koyma merasimi kadınlar arasında yapılır. Yüzük takılarak ve şerbet içilerek yapılan bu nişan koyma merasimi, kızın evi müsait ise evde, yoksa bir akraba evinde yapılır. İki tarafın da
akrabaları toplanır. Bu toplantılarda aileler fazla mutaassıpsa, hocaların ilahi ve dua okuduğu görülür.
Değilse çalgıcılar getirilir, oyunlar oynanır.
Gelin, eltisi veya görümcesi tarafından, yoksa oğlanın genç bir yakını tarafından salona getirilir.
Yüzüğü oğlanın annesi takar. Gelin, orada bulunanların ellerini öper, akrabalar takı takarlar. Oğlan
tarafının kız tarafına getirdiği hediyeler gösterilir. Yapılan ikramlar yine oğlan tarafına aittir. Nişan
genellikle Perşembe günleri olur. Nişanın bazen yemekli olduğu da görülür. Nişandan sonra kararlaştırılan günde elbise görme işi başlar. Elbise görme işi düğüne yakın bir zamanda olur. Beraberlerinde
gelin kız da olduğu halde köyde oturuyorlarsa şehre gelinir, şehirde ise çarşıya çıkılır. Daha önce “mehir kesiminde” kararlaştırılan ve alınması gereken eşyanın alınmasına başlanır. Kız tarafı da güveyin
giyeceği eşyayı alır. Elbiseyi dikecek terzi oğlan evine bildirilir.
Nişandan sonra, kız evine yollanacak dürüye sıra gelir. Dürü bohça içinde kız evine gönderilir. Her iki
tarafın hısım akraba ve konu komşusuna hediye gönderilir.
Elazığ’da kız istenilip söz kesildikten sonra oğlan evinden kız evine “dilbağı” gönderilir. Söz kesiminin
kesinleşebilmesi için bunun gönderilmesi şarttır. “Dilbağı” olarak bir yüzük, bir değirmi yazma, bir
beşibirlik alınır. Bu hediyeleri oğlanın annesi (yani kaynana) veya kız kardeşi (görümce) götürüp kıza
takar. Ve böylece kız ile oğlunu (veya kardeşini) nişanlamış olur. Nişan takmada fazla kalabalık bulunmaz; her iki tarafın en yakınları bulunur. Uzun müddet nişanlı kalmak pek hayırlı sayılmadığı için
hemen düğün hazırlığına başlanır (Sakaoğlu 1985: 327).
Azerbaycan’da belirlenen nişan gününde oğlan evinden ağsakallar ve ağbirçekler, kız için alınan nişan yüzüğü, zincir, bilezik, küpe, kolye, gümüşten yapılmış süslü kurşaklık (kemeri) ve giysileri alarak
kız evine giderler. Burada kızın yüzüğünü takarlar. Aradan biraz zaman geçtikten sonra kız evi oğlanı
davet eder ve onlar da oğlana yüzük takarlar. Bu davetten sonra oğlan istediği zaman kızı ziyaret
edebilir (Çelik, 1995: 107).
Azerbaycan’da nişanlılık kız ve oğlan için en güzel dönem kabul edilir. Eskiden nişanlılar toy gününe
kadar birbirlerini göremezlerdi. Bu görüşmeyi ancak büyük bir gizlilikle yaparlardı. Buluşmayı da genellikle kızın ablası veya akrabası kızlardan biri hazırlardı (İdrisi, 1988: 172).
Gagauzlarda ise asıl nişan şöyledir: “Erkek evinde renkli bir çember hazırlanır, bu dört tarafı yaldızlı
bir kitap üzerine konur. Çemberin dört köşesine birer küçük altın, ortasına da bir büyük altın konulur.
Büyük altın kırmızı kurdelelerle bağlanır, bunların yanına bir de gümüş yüzük konulur.
Erkek ve kız tarafının tayin ettikleri gece (bu gece genellikle cumartesiyi pazara bağlayan gecedir)
anne, baba ve yakın akrabalar hazırlanmış hediyeleri kız evine götürürler, bu merasime evlenecek
erkekler katılmaz. Erkeğin babası hediyeyi kız tarafına, onun babasına, yoksa yakın akrabalarından
birine takdim eder. Kızın babası da bu hediyelere karşılık olmak üzere erkek tarafına kurdeleye bağlı
bir yüzük ile ipek mendil takdim eder. Bundan sonra misafirlere şerbet veya pekmez ile hamur işi,
lokum ve şarap ikram olunur. Yapılan bu toplantıya Bulgaristan’da yaşayan Gagauzlar “goda” adını
vermektedirler.
Bu zaman zarfında kız hiç görülmez. Hafta içinde erkeğin annesi bir pide hazırlar, bala batırır, çeşitli
yemişlerle bir sepete koyup nişanladığı çocukla kıza gönderir. Buna “Hafta emişi/ hafta yemişi” denilir. Damat adayına bir mendil hediye edilir.
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Nişandan düğüne kadarki zaman içerisinde kız, evleneceği erkeğin anne ve babasından gizlenir, onlardan birinin nişanlı kızın evi civarından geçmesi veya kızın bir yerde görünmesi büyük hata olarak
kabul edilir (Çelik 1995: 107).
Batı Trakya’da baklava tepsisi geri getirildiğinde kız ve erkek tarafındaki akrabalarda bir araya gelerek
sohbet ederler. “Görüşmelik” olayı da denilen bu akşam gelin ve damat karşılıklı olarak birbirlerine aldıkları giysilerden giyerler. Bu akşamda erkekler, kadınlar, kızlar ayrı ayrı bölümlerde toplanırlar. Hava
uygun olursa evlerin avlularında (haremlerinde) da toplanırlar. Yine her zaman olduğu gibi kahveler
içilir, sohbetler yapılır.
Kadınlar bölümünde erkek tarafının kendine aldığı elbiselerden giyen gelin, kayınvalidenin yere serdiği kadife kumaşın üzerinden yürür. “Gelin yürütme” denen bu olaydan sonra gelin kayınvalidesinin
elini öper ve kayınvalide geline altın takar. Gelin yürütmenin ardından damat ve geline kırmızı kurdele bağlanmış olan yüzükler takılır. “Şerit” denen kurdeleyi kesmek üzere evin oğlu, eğer yoksa yakın
akrabadan bir erkek çocuk makası alır. Makası şeride yaklaştırır. “Makas kesmiyor” der. Damat çocuğa
bahşiş verir. Çocuk bahşişi beğenmezse kesmez. Bahşişi beğenirse kurdele alkışlarla kesilir ve nişanlanma olayı gerçekleşmiş olur. Bundan sonra gelin ve damat orada bulunanların ellerini öperler, onlar
da damat ve geline para takarlar. Takı merasiminden sonra damat evinden getirilmiş olan (eskiden
baklava getirilirmiş) pasta, kurabiye, meyve suları gibi yiyecek ve içecekler ikram edilir. Gece boyunca
da müzik eşliğinde dans edilir, oyunlar oynanır.
Görüşmelik olayı ile birlikte yapılan nişan merasimi ile gençler resmen nişanlanmış olurlar. Eskiden
nişanlanan geline yaklaşık 30-50 cm boyutlarında oymalı desenli nişan aynası da hediye olarak verilirmiş (Ahmet 2011: 2).
Değişen şartlar ve moda nişan geleneklerimize yeni unsurlar eklemiştir. Bunlardan en önemlisi yüzüğün kutsal sembolik anlamına “tek taş pırlanta” eklenmesidir. Bütün dünyayı saran tek taş pırlanta,
küresel sermaye içinde büyük bir sektör oluşturmuştur. Kolyesi, küpesi, bilekliği vb. çeşitleri ile elmas
ve pırlantalar Türk kültüründe yeni evlilere bir anlamda yatırım imkânı sunan altının yerini almaktadır.

NİKÂH
Hale GÜRBÜZ
Pek çok kültürde olduğu gibi Türk kültüründe de nikâha çok önem verilir ve evliliğin temeli olarak görülür. Atalarımız “nikâhta keramet vardır” derler. Bu sözle bir ömür birlikte yaşayacak çiftlerin evliliklerinin kutsiyetinin kaynağı nikâha bağlanır. Nikâh, bireylerin ve ailelerin toplum içindeki statülerini de
etkiler; belli bir saygınlık kazandırır (Ögel 1988:268).
Nikâh kıyma, bütün Türklerde aynı şekilde söylenir. Kıyma sözcüğü “kıyın”a dayanır ve akit demektir. Anadolu’da ve Türkistan’da nikâh, yaygın olarak “kalın” anlaşmasından sonra ve kız evinde kıyılır.
Nikâh kıyılmadan önce kalın ve çeyizlerin miktarı da tespit edilir. Nikâh ile ilgili olarak Türk dünyasında farklı uygulamalarla da karşılaşılır. Gök Tanrı inanç sistemi içindeki Altay Türkleri nikâhtan sonra
ocağa secde ederler. Özbekler nikâhtan sonra gelini ateş üzerinden geçirirler; bu sırada da üzerine
un serperler (Ögel 1988:268).
Anadolu’da nikâh kıyılır kıyılmaz ayağa basma âdeti vardır. Gelin ve damat, nikâh masasında birbirlerinin ayağına basmaya çalışırlar. İnanışa göre kim diğerinin ayağına basabilirse evliliklerinde onun
sözü geçer. Nikâh töreninin heyecanla beklenilen bu bölümü gergin ve heyecanlı ortamı yumuşatır;
kız ve erkek tarafı arasında eğlenceli bir çekişmeye ortam hazırlar.
İki çeşit nikâh vardır:
1. Dini nikâh
2. Resmi nikâh
Dini nikâh genellikle nişanda veya gerdek öncesinde kıyılır. Din görevlisinin veya duayı bilen bir kişinin huzurunda, şahitler eşliğinde kıyılır. Kız ve erkeğin kendi rızalarıyla evlenmek isteyip istemedikleri
üç defa tekrar ettirilir. İslami gelenekte nikâh duası şöyledir:
El-hamde lillâhi vessalâtü vessalamu ‘alâ Rasûlina Muhammedin ve ‘alâ âlihî ve ashâ bihî ecme’în.
Ve ne’ûzü bilâhi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a’mâlinâ. Ve neşhedü en lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Ve neşhedü enne Muhammeden ‘abdühû ve Rasûlühü. Allâhümmec’al hâzel-‘akde
meymûnen mübârakâ. Vec’al beyaühümâ üfleten ve mahabbeten ve karârâ. Velâ tec’al beynehümâ
nefraten ve fitneten ve firârâ. Allahümme elif beynehüme kemâ ellefte beyne Âdeme ve Havvâ evi
kemâ ellefte beyne Muhammedin sallâllahü ‘aleyhi ve seleme ve Hatîcetel-Kübrâ radiyallâhü ‘anhâ ve
beyne ‘Aliyyin radıyallâhü ‘anhü ve Fatimuz-Zehrâ radıyallâhü ‘anhâ. Allahümme a’tı lehüma evladen
Sâlihâ. Ve ‘umran tavîlâ. Ve rizkan vâsi’â. Rabenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zürriyâtinâ kurrate a’yünün
vec’alnâ lil-müttekîne imâmâ. Rabbenâ Âtina haseneten ve fil-âhırati haseneh. Ve kınâ ‘azâben-nâr.
Sübhâne Rabbike Rabbil-‘ızzeti ‘ammâ yasıfûn. Ve selâmün ‘alel-müeselîn. Vel-hamdü lillâhi Rabbil‘âlemin.
Anlamı: “Allah’a hamd olsun. Peygamberimiz Hz. Muhammed’e, âl ve ashabına salat ve selam olsun.
Nefsimizin şerlerinden ve kötü amellerimizden Allah’a sığınırız. Bir tek Allah’tan başka ilah olmadığına
ve Onun ortağının bulunmadığına şahadet ederiz Hz. Muhammed’in O’nun kulu ve resulü olduğuna
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da şahadet ederiz. Allah’ım! Bu evlilik akdini mübarek eyle. Bu çiftler arasında ülfet/geçim, sevgi ve
evliliklerinde sebat nasip eyle, aralarında nefret, geçimsizlik ve ayrılık var eyleme. Allah’ım! Bu çiftlerin
arasında Âdem(a.s.) ile Havva; Hz. Muhammed (a.s.) ile Hatice ve Hz. Ali (r.a.) arasındaki var olan ülfet,
geçim ve kaynaşma var eyle. Allah’ım! Bu çifte Salih çocuklar, uzun ömürler ve bol rızık ihsan eyle. Ey
Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara
önder eyle (Furkan, 25/74). Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik,
güzellik ve nimet ver ve bizi cehennem azabından koru (Bakara, 2/201). Senin Rabbin; kudret ve şeref
sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Peygamberlere selam olsun. Hamd,
âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur” (Sâffât, 37/180-182) (diyanet.gov.tr. 12.12.2011)
Resmi nikâh genellikle evlendirme salonlarında veya düğün başında kıyılır. Düğünün yapıldığı yerin belediye başkanı veya devletin görevlendirdiği evlendirme memurları, en az iki şahit huzurunda
nikâhı kıyarlar. Nikâh kıyılana kadar gelinin duvağı kapalı olur.
Nikâhta önemli olan bu evliliğin gerek yeni evlenenlerin aileleri gerekse içinde bulundukları toplum
tarafından onaylanmasıdır. Ailenin rızası alınmadan, gizlice ve belli bir süreliğine kıyılan geçici (muta)
nikâhlarının ne dinimizde ne de Türk kültüründe yeri yoktur. İslamiyet öncesi Arap kültüründe var
olan bu gelenek gerek Kur’an’da gerekse Hz. Muhammed (sav) tarafından hoş karşılanmamıştır. Buna
rağmen eski inancın izlerine Arap dünyasında rastlanmaktadır. Türk töresinde Tanrı kutunun ancak
açık, toplumun onayladığı evlilikle mümkün olduğuna inanılmaktadır. Bu nedenle de “başların göğe
erdiğine inanılan; pazara kadar değil, mezara kadar süren”, “gelinlikle girilip kefenle çıkılması gereken”
bir kurum anlayışı hâkimdir.
Nikâh şekeri/lokumu: Nikâhın olmazsa olmaz şartlarından biri nikâh şekeri/lokumudur. Yeni evlilerin mutluluklarının bir ömür boyu sürmesi amacıyla ağız tatlılığı anlamına gelen nikâh şekeri geleneği günümüze de bütün canlılığı ve çeşitliliğiyle sürmektedir. Eski Türklerden kalan inanışa göre nikâh
anında yeni evlilerin bulunduğu yere ve eşyalarına kut/nur yağarmış. Onlar için hazırlanan içinde
badem bulunan (tohum da kut taşımaktadır) şeker veya lokumları yiyenlere de kut sağlayacağı, başlarının ağrımayacağı, sağlıklı vb. olacakları inancı yaygındır (Pervin Ergun 01.10.2011).

DÜĞÜN
Hale GÜRBÜZ
Evlenme ve evlenmenin törensel yönü olan düğünler, toplumsal hayatın önemli bir unsuru, kişilerin
gelecekleri ile ilgili önemli bir kilometre taşıdır.
Düğün, bir halkın hayat tarzını, bir toplumun hayat görüşünü, aile-nikâh münasebetlerini anlamaya
yardım eden en önemli törenlerden biridir. Kökleri insanlık tarihinin başına uzanan düğün gelenekleri, insan hayatında önemli yere sahip olup, insanlık tarihinde olup geçen bütün inançların, dinlerin
izini taşımakta ve en eski şekliyle günümüze halk edebiyatı eserleri aracılığı ile ulaşan değeri biçilmez
geleneklerden biridir. (Çetin 2005: 94).
Toplumun çekirdeği ailenin kurulduğu düğünler, en önemli sosyal olayların başında gelir. Düğünler,
halk kültürünün birçok unsurunun bir araya geldiği bir sanat şölenidir. Geleneklerin yaşatılmasında
ve gelenek alışverişinde önemli rolleri bulunmaktadır (Tan 1995: 212).
Evliliklerin vazgeçilmezi, gelin ve damadın en mutlu anları olan düğün törenlerinde uygulanan düğün adetleri her toplumda farklı özellikler göstermektedir. Türkiye’de her bölgeye hatta her köye göre
adetler değişkenlik gösterir. Her yörede o bölgeye özgü gelenek ve görenekler mevcuttur. Dışarıya
daha kapalı olan küçük yerleşim birimlerinde, bozulmuş halleriyle de olsa bu adetlerin bir kısmı hâlâ
yaşamaktadır.
Düğün aşamaları yörelere göre farklılık göstermektedir. Genellikle üç gün veya bir hafta süren düğünler eskiden Salı günü başlayıp Perşembe günü bitmekte iken, günümüzde Cuma günü başlayıp
Pazar günü sona ermektedir.
Düğün tarihine kız ve oğlan aileleri ortaklaşa karar verirler. Düğünü kız ve oğlan babası karara bağlar.
Genelde “günsalık” olarak da adlandırılan bu günde düğün hazırlıkları görüşülür.
Düğünden önce de kız düğün alış-verişine götürülür. Eksik eşyaların tamamlanması, gelinliğin alınması, nikâh işlemleri genelde bugün halledilir. Resmi nikâha izinname adı da verilmektedir. Bu alışverişte de her iki taraf birbirine hediyeler alır. Oğlan evi ayrıca düğün davetiyesi olarak dağıtmalık
(okuntu) adıyla anılan top olarak adlandırılan kumaş, havlu, bardak, helva vb. alır. Bu hediyeler ve
kumaş kız evi tarafından kesilip davet amacıyla kullanılır.
“Düğün, evlenme dediğimiz geçiş döneminin en belirgin özelliğidir. Yukarıda genel çizgileriyle değindiğimiz aşamaların amacı, düğünle dışarı vurulur. Onun için düğünün geleneksel değerlere ve
kurallara uygun bir biçimde kutlanmasına çaba sarf edilir.” (Santur 2011).
Düğünlerimizde hem dinî (nikâh, salavat ve tekbirler, kına ve kılınan namaz vs.) hem millî (güreş, cirit,
at koşusu vs.) unsurları ile hem de İslâm öncesi (damadın saçı yapması, eşiğe bal ve yağ sürülmesi,
gece şenliklerinin ateşin etrafında yapılması vs.) Şamanizm’e kadar uzanan gelenekleri, mükemmel
bir şekilde bütünleştiği görülür (Altunel 1995: 85).
Düğün gelenekleri ülkemizde ve günümüz Türk dünyasında az çok farklılıklarla yaşatılmaya çalışılmaktadır.
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Düğüne Davet
Düğünün ilk aşaması düğüne davettir. Düğün sahiplerinin çevrelerindeki insanların düğüne çağırılması anlamına gelir. Günümüzde düğüne çağrı daha çok davetiye bastırmak ve dağıtmak suretiyle
yapılmaktadır. Düğüne çağrı aşamasında son zamanlarda daha az uygulanan bir gelenek de “okuntu”
dağıtmaktır. Okuntu için bir anlamda düğün davetiyesi demek mümkündür. Bunun için uygun bir kişi
görevlendirilir ve bu kişi okuntuyu dağıtır. Okuntu, daha önceden hazırlanmış yakınlığa ve protokole
göre çeşitlendirilmiş bir parça kumaş, mendil, yazma, gömlek, havlu, bardak gibi hediyeler olabileceği gibi, şeker, börek, lokum, helva gibi tatlılardan oluşan yiyecek türünden şeyler de olabilir. Bunlar
düğün okuntusu olarak dağıtılırken misafirler düğüne davet edilmiş olur.
Çankırı’da okuyucu gezme, davetiyenin olmadığı dönemlerde okuyucu kadınlar tarafından düğün
tarihini çevreye duyurmak ve davet etmek amacıyla yapılır. Okuyucu kadınlar haber verdikleri kişilere
okuntu adı verilen ve genellikle yazma, çorap, havlu gibi el sanatı ürünlerinden oluşan hediyeleri dağıtırlar. Günümüzde bu gelenek, davetiye olmasına rağmen, gelin konvoyuna katılan arabalara havlu
veya yazma bağlanması şekline dönüşerek devam etmektedir (Şentürk 2008: 447).
Adana-Kozan’da düğüne her iki taraf da kendi tanıdıklarını çağırırlar. Düğün okuyucu düğüne çağırdığı kişilere köylerde havlu, bardak, çorap, vs. şehirlerde ise davetiye, bardak, elbiselik, havlu vb.
dağıtır. Düğüne çağrılan kimselerde bu çağrıyı değerlendirmek için, kendi bütçesine göre kına gecesi
veya gerdekten sonra duvak günü kırkım denen hediyelerini verirler. Bu hediyeler mutfak takımları,
ziynet eşyası, para, giyim eşyası vb.dir (Köse 1988: 83).
Düğün Bayrağı
Düğünün başladığı düğün evine bayrak dikilmesinden belli olur. Ev-yuva kurmayı devletin temeli olarak gören Türk milleti bütün kutsallarında olduğu gibi düğünde de kut sembolü bayrak diker.
Düğün bayrağına elbiselik kumaş, oyalı yazmalar vb. bağlanır. Tepesine genellikle elma veya turunç
geçirilir. Türk kültüründe zürriyetin ve bereketin sembolü olan bu meyveler, genç çiftlere kut ve çocuk dileği içindir. Bayrak direği rastgele bir sırıktan değil, kutsal ağaçlardan birinden seçilir ki “başları
göğe ersin”.
Bayrak direği düğün evinin damına asılır. Gelin almaya giderken yerinden çıkarılır; gelin alayının en
önündeki bayraktar tarafından taşınır. Alaydan hiç kimse ve hiçbir araç bayrak direğinin önüne geçemez. Bayrak direğindeki kumaş ve örtüler bayraktarın hakkıdır (Pervin Ergun 01.10.2011)
Gagauzlarda cumartesi günü güveyi evinin saçağına bayrak asar. Bu o evde düğün olduğuna işarettir.
Kız tarafına bayrak asılmaz (Çelik 1995:113).
Çeyiz
Türk kültüründe “kız beşikte, çeyiz sandıkta” diye bir söz vardır. Çeyiz hazırlamanın zorluğu, uzun zaman alması, kızların erken yaşta evlenmeleri gibi sebeplerle aileler kızları doğduğunda önce bir sandık alıp çeyiz hazırlıklarına başlarlar. Sandığın alınıp ilk çeyizin içine konmasının bazı kuralları vardır.
Örneğin ilk çeyiz olarak seccade ve geleneksel gelinlik kıyafeti olan kırmızılı dokumadan yapılmış
üçetek konur. Geleneğin silik izleri Aydın’ın Kuyucak ilçesinde tahtacı Türkmenleri arasında tespit
edilmiştir (Pervin Ergun 01.10.2011). Evlilik çağına gelene kadar el emeği göz nuru gerektiren el işleri,
yatak takımları vb. bu sandıkta biriktirilir.
Çeyiz ile ilgili son hazırlıklar nişan ile düğün arasında tamamlanır. Annesi, akrabaları veya kızın kendisi tarafından hazırlanan çeyizler yıkanır, ütülenir veya havalandırılıp tekrar sandıklara koyulur. Çeyiz
yıkma işi düğünden birkaç gün önce kızın arkadaşları tarafından yapılır. Yastık, döşek, minderler doldurulur. Çeyiz önce kız evinde sergilenir. Kimi yörelerde çeyiz kız evinde sergilenmeyip oğlan evine
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yerleştirilir. Kına gecesinin olduğu gün ya da birkaç gün önce gelinin çeyizleri kız evinden alınır, oğlan
evine getirilerek gelinin odası hazırlanır. Kızın çeyizinin kız evinden alınıp, oğlan evine götürülmesi
sırasında sandık parası verilmesi, çeyiz alacaklara yemek verilmesi, oğlan evine serildikten sonra çeyiz altında eğlenceler düzenlenmesi, nazara karşı yapılanlar yörelere göre değişiklik göstermektedir.
Çeyizin alınmasına “algı”, “ayar”, “çeyiz götürme”, “çeyiz alma” gibi isimler de verilmektedir. Bazı yörelerde çeyiz gelinle birlikte götürülmektedir.
Kozan ve çevresinde genç kız yedi yaşında başlar çeyizini dizmeye. Her genç kızın bir çeyiz sandığı
ve bohçasının bulunması adettir. Çeyiz işlemeye başlanınca ilk önce bir bohça işlerler. Çeyize bununla başlanırsa kızın çeyizinin çok olacağına inanılır. Çeyiz gelin getirmeden bir veya iki gün önce
oğlan evine getirilir, eşyalar yerleştirilir. Çeyiz getirme genellikle kamyonla yapılır. Halılar kamyonun
kenarlarından sarkıtılır. Davulcular ve diğer çalgıcılar da kamyona biner ve bir kişi de bayrağı elinden
hiç bırakmaz. Şehrin içerisinde bir müddet davul zurna ile çeyiz dolaştırıldıktan sonra oğlan evine
getirilir (Köse 1988: 83).
Uşak-Karahallı-Çokaklı’da düğünün ikinci günü, adını, kız evinin önünde iki saçak arasına uzatılmış
olan urganlara elbiseler, yazma ve elbiselerin serilmesinden almış olmalıdır. Sabahleyin güveyi, sağdıç ve delikanlılar davul zurna ile çeyizi sererler. Okuyucular da bugün gelir. Köyün yakınına gelince
tüfek atarak haber veren okuyucular davul zurna ile karşılanır. Okuyucular basma, kumaş, kuzu vb.
armağanlar getirirler. Öğleden sonra “çeyizaltına” gidilir. Delikanlılar ikişer üçer oynar. Derken sağdıç
bir grup delikanlı ile “kına kağnısı” çıkarmaya gidince çeyizdeki fistanlar indirilerek kına bekleyecek
kızlara dağıtılır. Kızların gelinlerin oyunlarını “alaylı”ları izler.
Kızlar alaylı söylerken oğlan evinden iki kağnıya birer yatak takımı atılır. Birbirine komşu veya akrabadan ihtiyar bir kadınla sağdıç, diğerine gençler biner. Davul zurna ile köyün çevresi dolaşılarak kız
evine gelinir. Sağdıç “kınacı karısı” olacak ihtiyarı sırtlayarak içeri alır. Kınacı karısı o gece kıza kına
yakılıncaya kadar sedirde oturur (Taylan 1995:115).
Çankırı’da düğünden kısa bir süre önce düğün hazırlıklarının yanında bazı törenler de yapılır. Gelinin
çeyizi bu eğlencede sergilenerek oğlan evine götürülmek üzere hazırlanır.
Çeyiz serme töreninde, çeyizleri erkek evindeki odasına süslenerek asılır ve sergilenir. Anadolu’nun
çoğu yerinde olduğu gibi Çankırı’da da kız çocuğu doğduğu andan itibaren geleneksel olarak çeyiz
hazırlığı başlar. Çeyiz hazırlama, el sanatı ürünlerinin sürekliliğini sağlayan önemli bir unsurdur. Çeyizi
vazgeçilmez kılan, düğün öncesinde sergilenecek olmasıdır. Bu çeyiz ürünleri içerisinde işlemeli yatak takımları, dantel oda takımları ve masa örtüsü, işlemeli ve dantel yastıklar, işlemeli mutfak takımları, iğne oyası, mekik, firkete ve tığ oyalı çok yönlü yazmalar, işlemeli seccade, geleneksel motifli yün
çoraplar, halı, kilim ve çeşitli dokumalar yer almaktadır. Bu ürünlerin içerisine konularak götürüldüğü
sandık, ahşap malzemeden oyma tekniği ile süslemelidir (Şentürk 2008:446).
Azerbaycan’da toy günü tespit edildikten sonra kız ve oğlan tarafından misafirler toya davet edilir. Kız
toyunda yapılan masrafları da erkek tarafı karşılar.
Kız tarafındaki toyun bitiminde kızın çeyizi oğlan evine götürülür. Çeyiz arabalarının üzerine kırmızı
kurdele bağlanır. Kızın kardeşlerinden biri de çeyiz ile birlikte gider. Çeyiz indirilirken kızın kardeşi
sandığın üzerine oturarak sandığın indirilmesini engeller ve ancak bahşişi verildikten sonra sandığın
indirilmesine müsaade eder (Çelik 1995:109).
Azerbaycan’da gelin alınmadan önce gelinin yaptığı elişlerini bir odada sergilemek adettendir. Bu
odada gelinin hazırladığı gömlekler, para ve çubuk kesesi, seccadeler, dokuduğu hurcunlar, cecimler,
halılar, halçalar sergilenirdi. Ata, ana tarafından verilen mis kaplar, sandıklar da bu odada bulunurdu.
Çeyiz hazırlığında bütün akrabalar yardımcı olurlar. Bazıları yün yıkar, tarar bazıları yorgan, döşek
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salmağa yardım ederdi. Düğün günü çeyiz damadın evine getirirler. Çeyizi kızın en küçük kardeşlerinden birisi süslenmiş at ve katırlar getiriler. Küçük oğlan at veya katırın üstünde oturur. Oğlan evinden
çocuğa helet veriler. Çeyiz olarak ne verildiyse iki ayrı listeye yazarlar. Bunlardan biri kız evinde kalır
diğeri de oğlan evine verilir (İdrisi 1988:174).
Batı Trakya’da düğün hazırlıkları başladığında belirlenmiş olan bir günde damat tarafından bir grup
ve damat, kız evine çeyiz almaya giderler. Adet olarak ekmek, helva ve gelin için özel yapılmış bir sandalye götürülür. Gelin alay gününe kadar bu sandalyeyi kullanır. Kız evi damat tarafını kapıda karşılar.
Kahve ikram eder. Toplanmış olan çeyiz eşyaları alınacağında gelinin erkek kardeşi ya da akrabalardan bir erkek çocuk gelinin sandığının üstüne oturur ve damat ile pazarlık yapar. Damadın verdiği
parayı yeterli bulursa sandığı teslim eder. Kız çeyizi de artık erkek evine götürülmek üzere arabalara
yerleştirilir (Ahmet 2011:2).
Tataristan’da bu gün gençler kendileri ile ayrı bir arabaya kızın çeyizini de yüklerler. Kızın çeyizi ayrı
sandığa konulur. Kızın yengesi ve başka yakın akrabası bu sandığın üzerine oturup bahşiş ister, yani
çeyizi damada “satar” (Çetin 2005:115).
Düğün/Toya Başlama
Kültürümüzde düğünü başlatmak kız evinin hakkı olarak kabul edilir. Düğün genellikle kına gecesi
ile başlar. Ertesi gün kendirek/kendürek adı verilen kız evi düğünü yapılır. Günümüzde bu merhale
atlanmaya yüz tutmuştur. Pazar gelin alma ve balo adı verilen salon düğünü tertip edilir. “Kına gelin
kızın; kendirek kız annesinin; gelin alma günü damadın; duvak oğlan annesinin düğünüdür” derler
(Pervin Ergun 01.10.2011).
Kına
Kına gecesi düğünlerimizin en önemli safhalarından birisidir. Düğünlerimizin ağırlığı ve yoğunluğu
bu gecede toplanmaktadır. Bu gece, gelin kızın baba ocağında kalacağı son gecedir. Bu gecede pek
çok adet ve gelenek yerine getirilir.
Kınanın hem toplumumuz hem de folklor (dini ve milli) açısından önemi büyüktür. Zira koçlar kınalanır, Allah’a kurban olması için. Mehmetçik kınalanır, vatana kurban olması için. Geline kına yakılır,
eşine kurban olsun diye.
Kızın arkadaşları olan genç kızlar bu geceyi gelin kızla beraber geçirirler. Gelin kıza yalnızlığını duyurmamaya ona hoşça vakit geçirmeye çalışırlar (Altunel 1995: 81).
Kına gecesi törenlerinin Hz. Muhammed (sav) zamanından beri yapılmakta olduğu söylenmektedir.
Kına adet ve gelenekleri ana hatlarıyla benzer olmasına rağmen bazı farklı yönleri de vardır. Hatta
bazı yerlerde gündüz kınası, erkek kınası gibi şekilleri de görülür (Sakaoğlu 1985:335).
Gelin Kınası:
Kına gecesinin olduğu gün günün erken saatlerinde erkek tarafından bir grup kadın, o gece yakılacak
kınayı, gelinin giysilerini ve misafirlere ikram edilecek yiyecekleri eğlencelerle kız evine götürürler.
Kına gecesinde kız evinde toplanan kadınlar bir süre eğlendikten sonra, acıklı türküler söyleyerek
gelini ağlatmaya çalışırlar. Daha önceden suyla yoğrulan kına bir tepsi içerisinde etrafına mumlar
dizili şekilde ortaya getirilir. Bazı yerlerde önce geline kına yakıldıktan sonra misafirlere de kına dağıtılır; bazı yerlerde de o sırada orada bulunanlara kına dağıtıldıktan sonra geline kına yakılır. İsteğe
bağlı olarak gelinin ellerine, ayaklarına ve saçına da kına yakıldığı olur. Genellikle kınanın yoğrulması,
dağıtımı ve geline kına yakılması işlerinde “başı bütün” olarak adlandırılan mutlu evlilik sürdüren bir
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kadının görevlendirilmesine dikkat edilir. Gelinin bir eline kadın, bir eline de genç kız kınayı koyar.
Kına yakılmadan önce gelinin avuç içine bozuk para ya da altın konur.
Bu para, daha sonra damadın kesesinin dibine “bereket” olmak için dikilecektir. Bazı bölgelerimizde
ise geline yakılacak kınanın şekillerini gösteren kalıpların olduğu bilinmektedir. Bu kına şekillerine
Anadolu’muzun çeşitli bölgelerinde “yüksük”, “burmalı”, “dilber dudağı”, “kedi ayağı” gibi adlar verilir
(Sakaoğlu 1985:335).
Konya’da düğün anlamında kullanılan “pilav günü”nden bir gün önceki gece kız evinde “kına gecesi”
düzenlenir. Kına gecesine oğlan evinden bir grup kadın da katılır. Kına gecesinde gelin kıza bir türküyle kınası yakılır:
Altın tas içinde kınan ezilsin
Sabah olsun güzel yüzün yazılsın
Görümceler etrafına dizilsin
Gelinim kınan kutlu olsun
Burada dirliğin tatlı olsun
Esvap yıkadığım ak taşlar
O gölgelendiğim ağaçlar
Tuz ekmek yediğim kardaşlar
Gelin kınan kutlu olsun
Orta dirliğin tatlı olsun
Hani bu kızın anası
Önünde mumlar yanası
Gel gelinin kaynanası
Gelinim kınan kutlu olsun
Orta dirliğin tatlı olsun
Adana-Kozan’da düğünlerde esas eğlenceler kına gecesinde olur. Çalgılar çalınır, türküler söylenir.
Kınayı oğlan evi alır. Kına çalgı ile kız evine gönderilir. Kına ile birlikte çerez yollanır. Kına tepsiye konur
ve etrafında mumlar yakılır. Gelin bu mumları söndürür. Kınayı kocası ölmemiş başı tüm kadınlar (mesut çiftler) hazırlar. Gelin bir sandalye üzerine oturtulur. Kına gelinin sağ elinin serçe parmağına yakılır. Gelinin avcuna bir miktar para konularak sarılır. Sabahleyin gelinin eli bir öksüze açtırılarak çıkan
para öksüze verilir. Gelinin ayakkabısının içine para konur, bir öksüze çıkarttırılarak sevindirilir. Kına
gecesi gelini ağlatmak adettir. Bu sebeple gelini ağlatmak için kına gecesinde kına türküleri söylenir.
Kız anası, kız anası
Başında mumlar yanası
Kız kınayı yaktırmıyor
Hani bunun öz anası
Tuz torbası tuzsuz kalsın
Anam evi ıssız kalsın
İşte ben de gidiyorum
Anacığım kızsız kalsın
Çattılar ocak taşını
Vurdular düğün aşını
Çağırın gelsin kardeşini
Vursun kemerin kaşını
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Şu görünen ekin mola
Ekin değil burçak imiş
Kız anadan ayrılması
Yalan değil gerçek imiş
Gideydim elinizden
Kurtulaydım dilinizden
Yeşil başlı ördek olsam
Su içmem gölünüzden
Baba ekinin bitti mi?
Kardeş ekmeğin arttı mı?
İşte koyup gidiyorum
El kızı keyfin yetti mi?
Dağdan indim düze ben
Diken oldum göze ben
İşte ben gidiyorum
Daha gelmem size ben
Kız anası kız anası
Başında mumlar yanası
İşte geldim gidiyorum
İki gözün kör olası
Başındaki puşular
Işıl ışıl ışılar
Öksüz kız gelin gidiyor
Mesut olun komşular (Köse 1988: 83).
Çankırı’da düğünden önce yapılan en önemli eğlence kına gecesidir. Çankırı ilinde diğer yörelerden
farklı olarak, cuma gecesi aile içinde “ana kınası” yapılır. İkinci bir kına gecesi olan, kız kınası; kadınlar
arasında sazlı, sözlü olarak geline kına yakılması amacıyla, kız evi tarafından düzenlenir. Çankırı yöresinde kına gecesine gelemeyecek hanımlar için kız evinde veya salonda, gündüz saatlerinde ayrı
bir eğlence olan şenlik yapılır. Kına gecesinde bindallı veya kaftan tercih edilebilir, ancak şenlikte
mutlaka kaftan giyilir.
Kına gecesine katılanlar sosyal statülerine bağlı olarak çeşitli şekillerde geleneksel giyimler giymektedirler. Çankırı’da geline üzerinde elmas taşlar bulunan taç takılır. Bu taç gelinin takılarını sergilediği
gibi, tacın arka kısmına beyaz duvak takılarak gelin olduğu belli edilir. Gelin için kırmızı renkli, işlemeli
başörtüsü ve kına eldiveni kullanılmaktadır. Kına gecesinde oğlan evi tarafından çerez ve kına bulunan kına tepsisi getirilir. Tepsinin üzeri kırmızı işlemeli örtü ile kaplıdır. Geline kınayı kayınvalide ve
kızın arkadaşlarından, başından iyi bir evlilik geçmiş bir kadın, ilahiler ve kına türküsü eşliğinde yakar.
Gelinin ellerine kına yakıldıktan sonra işlemeli kına eldivenleri giydirilir (Şentürk 2008: 447).
Azerbaycan’da gelin alınmadan birkaç gün evvel kız evinde kına merasimi düzenlenirdi. Eğlenceler
olur, kadınlar saçlarına, el ve ayaklarına kına koyarlardı; bir kısmı da yalnız tırnaklarına. Azerbaycan’ın
bazı şehirlerinde oğlanın da kına yaktı gecesi olur (İdrisi, 1988:174).
Erkek evindeki toyun başlamasından bir gün önce kız evinde “kına yaktı gecesi” yapılır. Kız evine kınaya gelenler kız için banyo levazımatı getirirler. Geri dönerlerken kız evi de erkeğe banyo levazımatı
gönderirler (Çelik 1995:109).

DÜĞÜN  51

Gagauzlarda Perşembe günü hamur yoğrularak kolaç (gevrek) yapılır. Ve boya (kına) dövülür. Aynı
gece sadece kadınların katıldığı kemençeli veya gaydeli bir kına gecesi yapılır. Bu gecede sadece hüzünlü şarkılar söylenir. Kadınlar saçlarına kına yakarlar. Karşılama denen oyunlar oynanır.
Cuma günü gelin ve diğer kına yakan kadınlar hamama gidip yıkandıktan sonra çalgı eşliğinde geri
dönerler. Giydirilmiş ve yüzü yere kadar inen bir kumaşla örtülmüş gelin kadınlarla birlikte eve dönerken, güveyi de alayın geçeceği yol üzerindeki bir tanıdık evine girer ve alay geçerken pencereden
şeker, lokum ve para atar. Aynı gece güvey de arkadaşlarıyla birlikte hamama gider, döndükten sonra
da sabaha kadar eğlenirler (Çelik 1995:112).
Damat Kınası:
Erzincan’da çarşamba günü yatsı namazından sonra, kına gecesine gelecek olan misafirler konak yerlerinden, sağdıç, damat ve düğün yöneticisi tarafından oğlan evinde yapılacak olan kına gecesine
davet edilir. Bazı yörelerimizde bu daveti korukçu ve kizir yapar.
Davet edilen misafirler üçer-beşer kişilik gruplar halinde oynayarak, türkü söyleyerek oğlan evine gelirler. Kına gecesi, mevsimine göre ya bahçede, ya da büyük bir odada yapılır. Sağdıç, damat ve düğün
yöneticisi gelen misafirleri davul-zurna ile karşılayarak onlara yer gösterirler. Yerlerine oturan misafirler kendi aralarında sohbet eder, türkü söylerler. Sağdıç gelen misafirlere sigara ikram eder, damat
da kibritle yakar. Çakmak kullanılmaz. Damat kibrit yaktıkça, misafirler tarafından söndürülür. Damat
sigarayı yakıncaya kadar kibrit yakmak mecburiyetindedir. Damada gece boyunca bu tür eziyetler
yapılır. Bir kısım davetli kibrit söndürme işinden zevk alır. Bu şaka karşısında damat sesini çıkarmaz,
tepki göstermez, gece boyunca sağdıcın sol yanından ayrılmaz. Sağdıcın önüne ve sağına geçmez.
Eğer gecede içki ikram edilmişse, içki içenlerin bütün istekleri yerine getirilir. Sabaha kadar içki âlemi
devam eder. Düğün sahibi tarafından misafirlerin istekleri karşılanır, itiraz edilmez.
Kına gecesinde misafirler, samimiyetleri ölçüsünde kendi aralarında gruplar oluşturur eğlenirler.
Erkeklerde kına gecesi genellikle içkili olur. Çalgı olarak davul-zurna, Kemaliye yöresinde klarnet ve
cümbüş çalınır. Gecenin ilerleyen saatlerinde içkinin de tesiriyle muhabbet ve eğlence iyice artar. Her
grup davul-zurnanın kendi masalarında çalmasını, onları oynatmasını ister. Bu yüzden bazı hoş olmayan hadiseler de olur. Bu gibi olayların önlenmesi ve düğünün huzurlu geçmesi bakımından; düğün
sahibi sözü geçen, tecrübeli, herkesi ikna edebilecek kişiyi sağdıç seçer.
Kına gecesinde başka bir odada tepsi içerisinde mumlar ve meyveler hazırlanır. Tepsiye, mevsimine göre her meyveden bir çeşit konur. Bunlar; çemiç, ceviz, bastık, pestil, kesmeçe, saruç, incir, kuru
üzüm gibi mahalli meyvalardır. Ayrıca, fındık, fıstık, leblebi de konur. Mumlar, oynarken düşmemesi
için elmaların içerisine dikilir. Mum sayısı üç, beş, yedi ve dokuz olur. Çift sayı mum yakılmaz. Düğün
sahiplerinden birisi mum tepsisini oynatarak misafirlerin yanına getirir. Bu arada alkış ve nara sesleri
yükselir. Davul-zurna senelik oyununu çalar. Mum tepsisini oyun bilen herkes oynatır. Bilmeyenler de
zorla kaldırılır. Tepsi en sonunda, oynatılmak için sağdıç ve damada verilir. Sağdıç oynattıktan sonra,
ucuzluk olsun diye tepsi damada da oynatılır. Damat çok iyi oyun bilse dahi oynamaz, sağdıçla birlikte sadece kollarını kaldırıp indirerek gezinti yapar, rast gele döner. Tepsi oynatılırken, düğün evinden
yaşlı ve tecrübeli bir kişi, düğün sahibinin getirdiği kuru meyveyi (çerez) beline bağladığı peştemalın
içerisine kor, orada bulunan herkese eşit ölçüde avuç avuç dağıtır. Meyveyi herkese pay etmek zorundadır, çünkü daha başka meyve getirilmez.
Mum oynatma ve çerez dağıtma işi bittikten sonra kına gecesi sona erer. Misafirlerin bir kısmı içkinin
tesiriyle sarhoş olur. Bulunduğu yerden kalkmak istemez. Sağdıç, misafirlere “Vaktin geç olduğunu,
damadın ve çalgıcıların yorulduğunu, yarın düğün için erken kalkılacağını” uygun bir dille söyler.
Misafirler yavaş yavaş düğün evinden ayrılır, kimin evinde konaklıyorsa, konak sahibi ile birlikte giderler. İsteyen sabaha kadar konakladıkları evde eğlenir. Düğün yöneticisi veya sağdıç gece belirli
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aralıklarla misafir olan konaklara gider, bir şeye ihtiyaçları olup olmadığını sorar. Erkeklerde kına gecesi bu şekilde sona erer. (Kara 1985:141).
Kayseri’de kız evinden gönderilen kına, duayı müteakip evvelâ damada, sonra da sağdıca yakılıp kordelaları bağlanır. Bu sırada hazır bulunanlar sağdıç ile damadı yumruklamaya başlar. Damadı koruma
görevi sağdıca düşer ve yumrukları o göğüslemeye çalışır.
Van’da gelin kınası yapıldığı gece damadın arkadaşları da damadın evinde toplanır ve yemek yerler.
Buna da “ergenlik gecesi” adı verilir.
Urfa’da düğün gününe göre, çarşamba veya cumartesi geceleri kına yakılır. O gece aynı zamanda
damadın “asbab gecesi”dir.
Konya’da, kız evinde kına eğlenceleri yapılıp kına yakılırken damadın evinde de arkadaşları toplanıp
eğlenirler. “Zamah” adı verilen bu gecede saz ve cura olmak üzere kanun, keman, ud ve tefden meydana gelen saz takımı yerli havaları pek ustaca icra ederler. Damadın ve ailesinin itibarına göre iki üç,
hatta beş on oturak kadını mahirane bir şekilde sabaha kadar kaşık ve zil döğer. “Zamah”ta yenilir,
hatta içilir; ama en küçük bir cıvık harekete rastlanılmaz (Sakaoğlu 1985:339).
Düğün Günü
Kına gecesinin ertesi günü hem gelin alma günü hem de esas düğün günüdür. Her iki tarafta da konuklara yemek ikram edilir, eğlenceler yapılır. Gelin alma günü erken saatlerde oğlan evinde damat
tıraşı, güvey giydirme gibi adlar alan törenler yapılır. Kız evinde de gelinin hazırlanması söz konusudur. O gün oğlan tarafından konuklar toplanarak kız evine gelin almaya giderler. Gelin evden çıkarken erkek kardeşi ya da amcası tarafından beline kırmızı kuşak bağlanır. Gelin ailesiyle vedalaştıktan sonra hayır dualarla, bazen ilahilerle bazen de davul-zurna eşliğinde eğlencelerle evden çıkarılır.
Gelin uğurlama duası şöyledir:
Örf ve adetlerimizde gelin babası evinden, erkek kardeşi ya da bir yakını tarafından özel bir merasimle çıkarılır ve uğurlanır. Uğurlama esnasında dua edilmesi yerinde bir davranış olur. Duaya, Allah’a
hamd ve Resulüne salavat ile başlanır ve Türkçe olarak şu dua yapılabilir:
Ey Rabbimiz! Bu evliliği hayırlı ve mübarek eyle. Allah’ım! Eşi ile birbirlerini, Peygamberimiz Hz.
Muhammed ile Hz. Hatice validemizin birbirlerini sevdikleri gibi sevmeyi nasip eyle. Kendilerine Hz.
Âdem ile Havva annemiz arasına koyduğun sevgi gibi bir sevgi var eyle. Hz. Ali Efendimiz ile Fatıma
validemiz gibi birbirlerini sevdir. Birbirlerine karşı kalplerini ısındır ve onları fitneden, fesattan, nefretten ve düşmanlıktan muhafaza eyle.
Allah’ım! Kendisine takva, iffet, sıhhat, afiyet ve ihtiyaç duyduğu her türlü güzellikleri nasip eyle. Onu
yardımından mahrum bırakma. Ona bol ve helâl rızık ver. Verdiğin rızkı hakkında bereketli kıl. Onu
kanaatkâr eyle.
Allah’ım! Ona anne olmayı ve anne şefkatini nasip et. Tertemiz bir nesil lütfet. Şüphesiz sen duaları
işitensin. Salih evlat ihsan eyle.
Allah’ım! Ona, iffetini muhafaza ederek yaşamayı, namazını kılan, orucunu tutan ve sana itaat eden
bir kul olmayı nasip eyle. Evini; Kur’an okunan, İslâm konuşulan ve meleklerin ziyaret ettiği bir yuva
olmasını nasip eyle. Sadakatten ayırma. Eşini kendine bağlı ve vefalı eyle. Eşiyle birlikte Senin rızana
uygun olarak hareket etmeyi nasip eyle.
Kötü arkadaş ve kötü komşudan uzak eyle. Kötü insanların şerrinden, fitnesinden, iftiradan ve kıskançlıktan muhafaza eyle.
Allah’ım! Kendisine seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve sana yakın kılacak her işi sevmeyi nasip et.
Ona imanı sevdir. Gönlünde inkârcılığa, fasıklığı ve isyana karşı bir nefret uyandır.
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Allahım! Onu, sıkıntıdan, üzüntüden, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, kalp katılığından, gafletten, zilletten ve meskenetten muhafaza eyle.
Allahım! Verdiğin güzellikleri, nimetleri ve yetenekleri ondan çekip alma. Bundan sonraki her gününü
bundan önceki günlerinden daha mutlu ve huzurlu geçirmeyi nasip eyle. Tekbir ve saltü selam getirilerek duaya son verilir (diyanet.gov.tr).
Yozgat’ta gelinin babası kızının beline bekâret kuşağını bağladıktan sonra şu sözlerle kızını uğurlar:
-Kızım, çıktığın ev benim, gittiğin ev senindir. Gitmek var, gelmek yok. Namusuna, evine, kocana sahip ol. Yüzümü kara çıkarma. Haydi Allah işini kolay getirsin. Seni ve bizi utandırmasın!
Tokat’ta gelinin babası düğün sabahı kızını evden uğurlarken dua nitelikli şu nasihatte bulunur:
Çıktığın kapı bir diken olsun
Vardığın yer sana mekân olsun (Tan 1995: 214).
Gelin kocasının evine girmesi, düğünlerin en renkli sahnelerinden birkaçının birden yaşanılmasına
vesile olur. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz:
a) Damadın para atması: Heyecan ile kapı arkasında bekleyen damat, evvelce hazırlanıp kendisine
verilen bozuk paralarla, buğdayı, gelin kapıdan içeri girerken, başına gelecek şekilde havaya fırlatır.
Bu, bolluk ve bereketi dile getirir. Bazen, bu paralarla buğday tanelerinin arasına renkli kâğıt parçaları
konulabilir.
(Bu âdet çok yaygındır. Uygulama, Hakkâri’den Trakya’ya, Afganistan’dan Romanya’ya kadar geniş
Türk coğrafyasında yapılmaktadır. Genellikle para, buğday, şeker, darı, elma, hamurdan yapılmış lokma vs. serpilmektedir.)
b) Kaynananın testi kırması: Gelin arabasının oğlanın evinin önüne gelip durduğu anda, damadın
annesi bir testiyi arabanın önüne atıp kırar. (Konya)
c) Pöstekiye basması: Kaynana, testiyi kırdıktan sonra gelin odasına çıkıp sedire oturur. Hemen önüne de, gelin bassın da koyun gibi olsun düşüncesiyle bir koyun pöstekisi serilmiştir. Gelin açıkgöz ise,
kaynanasının elini öpmek için ilerlerken pöstekiyi kıvırır ve ondan sonra da el öper. Böylece koyun
gibi olmaktan kurtulur. (Konya)
d) Yumuşak huylu olsun diye koyun postuna bastırılıp, huyu çıksın diye bir çömlek kırılması (Çorum)
e) Gelinin alnına bal sürülüp şerbet içirilmesi (Eskişehir)
f ) Gelin, uğur getirsin diye, arkasına bal sürülmüş tabağı kırması (Ağrı)
g) İçeri girmeden evvel başına ekmek ufalanması ve gireceği evin kapısının alt ve üstüne sürmesi için
yağ verilmesi (Isparta)
h) Eve girerken kucağına kız ve erkek çocukları oturtturulması (Hadim)
i) Eve girerken yüzüne ayna tutulması (Yıldızeli)
j) Önüne urgan konulması (Zara)
k) Koltuk ve geline bakma: İlk defa bir araya gelen damat ile gelin, kaynananın elinin öpülmesinden
sonra dışarıya çıkarılıp yan yana getirilirler.
Bu arada gelin damadın sol tarafına geçip sağ elini eşinin sol kolunun altına sokar. Yeni evliler bir
müddet bu durumda kalırlar. Erkekler düğün mahallini çoktan terk ettikleri için evin her tarafı kadın
ve kız ile dolmuştur. Düğüne ve yemeğe davetli olsun olmasın bütün komşular bu koltuk sahnesini
görmeye gelirler. Fazla uzun sürmeyen bu bir arada olma sahnesinden sonra damat sağdıç tarafın-
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dan alınarak götürülür. Tekrar içeriye alınan gelin saatlerce süzülerek kendisini görmeye gelenlerin
karşısında durur. “Geline bakma” sadece ilk gün olmaz, haftalarca devam edebilir (Sakaoğlu 1985:
340, 341, 342).
Düğün olduğu akşam, erkek tarafında kalmış az sayıda misafire yemek verilir ve gelinle damadın dini
nikâhı kıyılır. Dini nikâh kıyılıp dualar okunduktan sonra gelinle damat kendi odalarında bir araya
gelirler.
Adana-Kozan’da gelinin yüzü ve kıyafeti köylerde sadedir. Gelinin yüzüne bir tül örtülür ve başına
gelinlik tacı konur. Yüzüne kırmızı duvak örtülür. Gelin göçürmek dağ köylerinde özellikle atla yapılır.
Şehir merkezinde ise taksi ve kamyonlarla yapılır. Gelinin etrafında kendi tarafından iki tane yenge
bulunur. Gelinin yolu herkes tarafından kesilebilir. Düğün sahibi veya düğünü idare eden kişi tarafından gelinin yolunu kesenlere para (şehir merkezinde) köylerde ise mendil, çorap, havlu vb. hediyeler
verilir. Gelin evinden ayrılırken gelini ve annesini ağlatmak için türküler söylenir. Gelin oğlan evinin
önüne geldiği zaman kapıdan içeri girmeden önce para, leblebi, şeker karıştırılarak gelinin başına
serpilir. Bazen bunların içine buğday da karıştırılır ki o yıl buğday ürününün bol olacağına inanılır.
Yalnızca eşlerin mutlu yaşamaları önemli değil gelin ile kaynananın da anlaşması önemlidir. Gelinin
eline yeşil yaprak üzerinde yağ ve bal verilir gelin bunu kapıdan girerken boyunun yetiştiği yere yapıştırır ki gelin ve kaynananın arasının yağ-bal gibi olacağına inanılır. Gelinin arkasına su atılır ki aydınlı (iyilik) olacağına inanılır. Gelin önceden hazırlanmış olan duvak odasına getirilir (Köse 1988: 83).
Konya’da düğün genellikle Pazar veya Perşembe günleri yapılır, gelinin oğlan evine getirileceği günün
sabahı, oğlan evinde pilav verilir. Oğlan tarafının eşi dostu çoksa okuntu (davetiye) dağıtılır. Köylerde
de, komşu köylere okuntu gönderilir. Pilav dökme işi devam ederken, gelin hamama ve berbere/kuaföre gider, geline yakın arkadaşları da eşlik eder. Yemeğin bitiminden sonra gelin alma zamanı gelir.
Oğlan tarafı, araba, otobüs, taksi ile kız evine gider. Köylerde at arabası, traktör veya eğerli at ile kız
evine gidilir. Kayınpeder yanında iki kişi olduğu halde, gelinin bulunduğu odaya varır. Gelin odası
arkasından kapatılmıştır. Kız tarafı kayınbabadan çeşitli bahşişler almadan gelini vermezler. Gelinin
kolundan önce kaynana tutar, bir koluna da diğer akrabası girer. Gelin dış kapıya çıkarılır, bineceği
vasıtaya yerleştirilir.
Topluca “Allahaısmarladık” denildikten sonra gelin alayı yola düzülür. Köylerde bahşiş alabilmek için
yollar engellenir. Gelin, oğlan evine gelinceye kadar bir hayli müşkülle karşılaşılır. Oğlan evinde, gelin
arabadan inerken gireceği kapının iki tarafı kilimlerle kapatılır. Bazı yerlerde gelinin önüne içi dolu bir
testi bırakılır. Güvey tarafından gelinin başına para ve çerez saçılır. Çocuklar tarafından paralar kapışılır, bu arada gelini damat koluna girerek odasına kadar götürür. Sonra sağdıçla beraber evden ayrılır.
Evine dönen damat gelinin yüzünü açar, yüz görümlüğü olan parayı verir. Gelin ev halkı ile tanıştırılır.
Güveyi, kapıda bekleyen sağdıcı ile akşam yemeğine kadar kaybolur. Akşam yemeğinden sonra, yatsı
namazı kılınır. Dini nikâh, imam efendi tarafından gelinden söz alınarak kıyılır. İmam efendi, gelin
odasının kapısı önünde bir dua eder ve güveyi gelin odasından kapısını açarak, gerdeğe sokar. Güvey
kapıdan içeri girerken en yakın arkadaşları tarafından sırtına kuvvetlice bir yumruk indirilir.
Çankırı’da köylerde daha çok davullu zurnalı düğünler yapılırken, şehirlerde salonlarda yapılan düğünler tercih edilmektedir. Bazı aileler ise düğünlerini evde konuklarına ziyafet vererek yapmaktadır.
Bu yemekler yörelere göre içerik ve şekil bakımından farklılık göstermektedir.
Düğün töreni, erkek tarafının gelin almaya gitmesi ile başlar. Kız evinde gelin çıkarılmadan önce, aile
büyüklerinden bir erkek tarafından dualar eşliğinde kırmızı kuşak üç kez bağlanır. Gelin aile büyüklerinin ellerini öperek vedalaşır ve düğün alayından bir erkeğe teslim edilir. Düğün alayı tarafından
gelin alındıktan sonra, davul zurna eşliğinde gezdirilir. Gelin erkek evine girerken, kapı üzerine yağ,
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bal sürülmesi, çerez ve bozuk para serpilmesi, testi kırılması, su dolu bakraç (kova) tepilerek devrilmesi gibi yaygın adetler uygulanmaktadır. Gelin eve girdikten sonra Çankırı yöresinde güvey gezdirme,
damadın yakın arkadaşları ile sazlı sözlü eğlenceli olarak yapılır. Düğün gecesi damat gerdeğe girer.
Damat yüz görümlüğü olarak geline takı takar (Şentürk 2008:448).
“Azerbaycan’da gelini bey evine aparmadan önce onun belini bir kuşakla bağlarlar. Bel bağlayan çocuk atalı analı olmalıdır. Bel bağlananda orda olan hanımlar bu mahnıyı okurlar:
Gelin gelin kız gelin
İncilerin düz gelin
Yeddi oğlan isterem
Son beşiyin kız gelin.
Gelini uzak yoldan getirende süslenmiş bir ata bindirirler. Atın önünde giden birinin elinde büyük bir
ayna vardır. Gelini aparırlarken çalgı da onlara eşlik eder. O sırada bey sağduşu ve solduşuyla damın
üstünde durur, gelin gelende ona elma atar (elmayı bazen bir iki yerden dilimler ki geline deyende
incitmesin). Elmanı üç kez beyle oğlan atar. Sonuncu elmayı attıktan sonra aşağı gelip gelini karşılar.
Gelin eve gelende oğlan tarafı kurban keser, aynayı da alırlar. Oğlanın anası gelinin üzerine gümüş
para serper ve gelini Kur’an-ı Kerim’in altından geçirirler. Gelin hanım ilk olarak ayağını mis bir tepsinin üzerine koyarak eve girer.” (İdrisi 1988: 175).
Kazakistan’da gelini almak için, güvey, güveyin ağabeyi, arkadaşları ve akrabalarından yaklaşık otuz
kırk kişi, sandığa konmuş hediyelerle birlikte kız evine gelirler. Kız evinde düğün birkaç gün devam
eder. At yarışları ve güreş yapılır. Gelin evden çıkarken yakınları ile vedalaşır. Buna sınsıw denir.
Sınsıwlar, ne kadar iyi olsa da yabancı memleketin zor olacağı, kayın anasını anası kadar sevemeyeceği, çekeceği hasreti dile getiren ağlamaklı türkülerdir. Daha sonra geline elbiseleri giydirilir ve başına
da sövkele takılır. Sövkeleyi sadece gelinler giyer. Gelin, kendisi için özel olarak süslenen ata (eskiden
deve) bindirilerek oğlan evine doğru yola çıkarılır. Gelinin yanında sadece kız kardeşi ve yengesi bulunur. Gelin evden çıkarılırken ihtiyarlar bata verirler.
Oğlan evine yaklaşınca gelin attan iner. Bunu gören çocuklar oğlan evine koşup “gelin geliyor” diye
haber verir ve süyünşi alırlar. Yüzü kapalı olan gelini awılın (köyün) genç kızları ve güveyinin yengeleri karşılar ve birlikte yaya olarak eve kadar gelirler. Gelinin eve yaya olarak gelmesi saygısını gösterir.
Bu sırada evin önünde toplananlar:
Geliyor düğün alayı neşeyle yar yar
Utanmayın gelincan bekliyoruz yar yar
Bugünkü gün pek güzel söyleyelim yar yar
Yeni otağın gençlere mutlu olsun yar yar
Şeklinde yar yar söyleyerek gelini karşılarlar.
Kazaklarda da gelini oğlanın babaannesi ve annesi karşılar. Babaanne evin önündeki ocakta içinde
yağ eritilmiş tavayı oğlanın ve kızın başının üzerinde çevirir ve alınlarına yağ sürer. Sonra da yağı ateşe döker. Gelin eve girerken başına şeker, kurut, para atar. Çevredekiler ve çocuklar bunları toplarlar.
Gelin eve Bismillah diyerek ve eşikten önce sağ ayağını atarak girer. Güveyi ve diğer erkekler dışarıda
kalırlar. Kızı köşedeki şımıldık denilen süslü perde ile ayrılmış bir yerde oturturlar. Güvey buraya giremez. Betaşara kadar kız yüzü kapalı olarak arkadaşları ile birlikte burada eğlenir ve şımıldık içindeki
kızlarla birlikte bu esnada dışarıda devam eden erkek düğününü seyreder. Güvey ve arkadaşları birlikte yenilip kımız içildikten sonra herkes dışarıya gelinin betaşarına çıkar.
Betaşar gelinin yüzünün açıldığı bir nevi tanışma törenidir. Gelin yüzü kapalı, iki yanında koltuğuna
girmiş iki yenge ile birlikte Kazak milli kıyafeti giymiş bir halde ayakta durur. Bir akın dombrasıy-
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la birlikte kızın yanında durur. Kızın duvağının ucunu bir değneğe veya dombranın ucuna bağlar.
Dombracı önce gelinin güzelliğinden, akıllılığından söz eden şiirler söyler. Sonra kocasına nasıl bakması gerektiğini, misafirini nasıl karşılaması gerektiğini, geline bu yeni hayatta karşılaşabileceği zorlukları nasıl aşması gerektiğini, iyi bir gelin olmanın nasıl mümkün olabileceği gibi konularda açıklamalar aypan, akıl veren şiirler söyler. Sonra da ailenin en büyüğünden başlayarak aile fertlerini tanıtır.
Her seferinde tanıttığı şahsın özelliklerini anlatan bir kıta söyler. Bu kıtanın bitiminde gelin eğilerek o
kişiyi selamlar. Tanıtılan kişi dombracının cebine para koyar.Bu böylece devam eder. Tanıştırma faslı
bittikten sonra dombracı gelinin duvağını açar. Törene katılanlar sıra ile geline iyi dileklerini sunar ve
gelini öperek tebrik ederler.
Duvak açıldıktan sonra gelin bir masaya oturtulur ve sabaha kadar düğün yapılır. (Çelik 1995:110-11-112).
Türkmenistan’da da gelini almaya güveyi, yenge ve güveyinin arkadaşları birlikte giderler. Gelin evin
kapısında erkek tarafından gelen yengelere teslim edilirken “Allah’ın emanetini size veriyorum” denir.
Sonra dua edilir. Kızın bir tarafına yengesi, diğer tarafına da güveyi geçer ve gelini götürürler.
Türkmenistan’da gelini kapıda kayınvalidesi karşılar. Kürte (duvak)’yi açıp yüzüne bakar, ellerini gelinin yüzüne sürüp sonra kendi yüzüne sürer. Sonra da gelinin alnına un sürer. Bu arada gelinin başına para, şeker vs. atılır. Bunlar çevredeki çocuklar ve güveyinin yakınları tarafından toplanır. Daha
sonra kayınvalide gelinin eline çok sert bir ekmek verir. Eğer gelin bundan bir parça koparıp ağzına
atabilirse güçlü olduğunu ispat etmiş olur. Evden içeri girerken önce sağ ayağını atar. Kısa süre evde
kaldıktan sonra dışarı çıkarılır ve başka bir eve götürülür. Öğle yemeğinden sonra molla gelir ve nikâh
kıyar (Çelik 1995:112).
Gagauzlarda cumartesi günü önce güvey evinde hazırlanan ve içlerinde gelin, kayınvalide, kayınpeder ve görümce için alınan elbiselerin bulunduğu üç sepet kız evine gönderilir. Sepetler kız evinde
boşaltılır ve kız tarafı da güveyi, güveyinin annesi ve babası için aldıkları elbiseleri koyarak bunları
oğlan evine gönderirler.
Pazar günü kız evinde gelin giydirilir, süslenir, başına kırmızı kumaştan ve her tarfını kapatacak bir
şekilde hazırlanmış bir duvak örtülür.
Bu sırada oğlan evinde de güvey arkadaşları tarafından giydirilip hazırlanır. Sonra kızı almak üzere,
en önde çalgı, onun ardında bir mum, arkasında kadınlar yürüyerek kız evine gelirler. Gelini evden
sağdıcı ve iki kadın çıkarır. Burada nikâh merasimi için kiliseye gidilir. Önde, başında güveyinin bulunduğu erkek evi alayı gider, onu, önünde gelinin bulunduğu kız alayı takip eder (Çelik 1995:113).
Başka Türk boylarında olduğu gibi Tatarlarda da en hacimli, en güzel, şiirsel açıdan son derece zengin
ve orijinal olan törenlerin düğün törenleri olduğunu belirtebiliriz.
Düğün arabaları, düğün olacağı gün sabahtan kurdele ve balonlar ile süslenir. Çan takma geleneği
de bazı yörelerde korunmuştur. Sonra da damat, genç akraba ve arkadaşları ile kız almaya kız evine
gider. Kız evine geçip gelini elde etme yolunda damat bugün de zorluklarla karşılaşmaktadır. Meselâ,
damat arabasını cadde başında yola ip gerip karşılarlar. Arabalar orada durur ve karşılık olarak bahşiş
vermeden yola devam edemezler. İp gerenler, genelde kızın komşularıdır. Kız evinin önünde damadı
ve gelenleri kızın annesi, babası ve akrabaları karşılarlar. Kız tarafı ile oğlan tarafı karşılıklı türküler
söylerler. Sonra damadı sınavlardan geçirmeye başlarlar. Meselâ; kızın bulunduğu evi kilitlerler ve
anahtarı su ile dolu bir cam kavanoza koyarlar ve damat evi açabilmek için o suyu içip bitirebilmek
zorunda kalır. Veya anahtarı horozun ayağına bağlayıp bu horozu avluya salarlar. Damat da anahtarı
elde etmek için bu horozu yakalamak zorunda kalır. Tabi ki, bütün bu sınavlar sırasında damat tarafı
erkek arkadaşları, kızları itip eve girmeye çalışırlar. Damat artık kıza ulaştım dediğinde de, başları şal
ile örtülü ve sadece elleri açık kalan birkaç kız arasından kendi gelinini tanımalıdır.
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Nihayet damat ile gelin kavuştuktan sonra bütün gençler, daha önce hazırlanan sofraya oturur ve eğlenirler. Sofrada Tatar Türklerinin meclis türküleri ve gençlere güzel dilekler söylenir. Sofrada yemek
çeşitleri değişirken, gençler avluya çıkarak oyunlar oynar.
Bugün gençler kendileri ile ayrı bir arabaya kızın çeyizini de yüklerler. Kızın çeyizi ayrı bir sandığa
konulur. Kızın yengesi veya başka yakın akrabası bu sandığın üzerine oturup bahşiş ister, yani çeyizi
damada “satar”.
Sonra gençler nikâh salonuna devlet nikâhını kıydırmaya giderler. Bu nikâha genelde sadece gençler
katılır. Akşam saat altıya kadar zaman varsa, ağaçlık veya piknik yerlerine gidip eğlenirler, akşam da
damadın evinde gençler düğünü başlar. Bazen de gençler düğünü kız tarafında olur; damat tarafında
ise büyükler düğünü olur. Genelde ise her iki düğünü de erkek tarafı yapar. Bazı yörelerde her iki düğün kız tarafında da, damat tarafında da yapılır.
Sofraya başköşeye gelin ile damadı ve onların yanlarına şahitlik yapan bir kız ve bir erkek arkadaşlarını oturturlar. Gençler düğününü yöneten de erkek ve kız şahitlerdir. Düğün, gece yarısına kadar
devam eder. Çeşitli yemekler verilir. Bu düğünde de kız almaya geldiklerinde olduğu gibi türküler
söylerler, oyunlar oynarlar. Kızlar ile erkekler aynı sofrada oturur, hatta erkeklerin kızlara özen göstermeleri için onları yan yana oturturlar.
Yemek arası avluya oynamaya çıktıkları zaman kızın yerine oturup bahşiş isteme geleneği olduğu
için, kız, yerini boş bırakmamaya çalışır. Gelinin oturduğu yere genelde tuz koyarlar. Düğün sırasında
kızı çalma geleneği de vardır. Genelde gelini şahitler korumaktadır. Fakat gelini yakın akrabaları çalıp
bahşiş isteme olayları da olabilir. Kaçırılan gelini genelde komşuların evine veya avludaki hamama
saklarlar, damadı da “Beceriksiz, gelini koruyamadı” diye horlarlar.
İkinci gün aynı düzen ile büyükler düğünü yapılmaktadır. Erkekler ile kadınlar aynı sofrada oturur.
Yemek değiştirme aralarında avluya çıkarak oynarlar, dans ederler. Büyükler toyunu da artık bu amaçla özel davet edilen ve Tamada adı verilen, usta dilli biri yönetir. O, her iki taraf akrabalarının birbirlerini tanımasına da vesile olur.
Düğüne gelen bütün misafirler gençlere yardım olarak para veya hediye getirirler (Çetin 2005: 116).
Gerdek
Farsça kökenli gerdek, “kubbe veya kubbeli oda” karşılığında kullanılmaktadır. Farsça’da gerdek, “gelin odası” anlamında kullanılmamaktadır. Türkler bu sözü Türkistan coğrafyasında iken, Uygurlar ve
Göktürkler dönemlerinde kurdukları gelin çadırları için kullanmışlardır. Türk hanedanlarına gelin
gelen Çinli Prensesler kendi gelin odaları olan bu kubbeli Türk çadırları için şiirler bile yazmışlardır.
Gerdek sözcüğü daha çok Oğuzlar, Türkmenler ve Batı Türkleri tarafından kullanılmıştır. Osmanlılarda
“gerdeklik” ve “gerdek evi” sözleri kullanılmıştır (Ögel 1988: 270).
Türk kültüründe gelin odası önemli bir yer tutmaktadır. “Ev üstünde ev olmaz” düşüncesiyle Türkler,
ayrı bir ev, gerdek odası açmaya özen göstermişlerdir. Ulu Yüz Türklerinde kalın anlaşması yapılır yapılmaz oğlanın babası tarafından “gelin odası” hemen dikilir ve döşenirdi. Gelin, baba evine girmezdi
(Ögel 1988:270).
Türk kültüründe gerdek odasının ayrı bir kutluluğu vardır. Kâinatın bir küçük örneği olarak kubbeli ve
yuvarlak olan bu çadırların kuruluşu ile ilgili önemli detaylar vardır. Altay Türklerinde kutlu taygadan
kökleriyle sökülüp getirilen dokuz kayın fidanı ile gerdek “oda”sı (“odah”) kurulur. Kapısı ve penceresi
olmayan bu evin tepeleri birleştirilir. Yeni evliler ilk ateşlerini burada yakarlar. Dumanı bu ağaçların
tepesindeki “tünük”ten (delik, baca) göğe ulaşır. Ağaçlar daha sonra tekrar taygaya götürülüp dikilir
(Ergun 2004:200). Kayın ağacının yeni kurulan aileye mutluluk, iyilik ve sevgi getireceğine inanılmak-
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tadır. Çünkü o, Tanrı’nın kutlu ağacıdır (Ergun 2004: 201). Harzemşahlar da gelin odasına “terek ev”
demekteydiler.
Altay Türklerinde gerdek öncesi gelinin saçları kayından yapılmış böyle bir evde örülüp hazırlanır.
Gelin baba evinden getirilirken iki tarafında örtüler gerilmiş kayın dalları eşliğinde taşınır. İki güzel
budaklı kayın, gerdek odasının, evin kapısının iki yanına dikilir. Kendisi kuruyup yere düşene kadar
da orada kalır (Ergun 2004:201). Gelenek anlamını yitirmekle birlikte kısmen Anadolu’da da yaşamaktadır. Gelin baba evinden alınırken ve yeni evine indirilirken etrafının örtülerle kapatıldığına Konya
başta olmak üzere iç Anadolu düğünlerinde şahit olunmuştur (Pervin Ergun 01.10. 2011).
Eski Türklerde gerdek yeri de önemlidir. Dede Korkut Kitabı’nda belirtildiği gibi gerdek çadırının yeri
ok atılarak tespit edilirdi. Evlenecek olan kızlar ok atarlar; damat adayları da okun düştüğü yeri bulup
otağ kurardı. Beyrek ve otuz dokuz yiğidi aynı anda oklarının peşinden gitmiş ve aynı anda gerdek
otağlarını kurmuşlardır (Ergin 2008: 131, 153).
Gerdek gecesi kutsal bir gecedir. Gelin ile damadın o güne kadar işledikleri bütün günahların affedileceğine ve beşikteki bir bebek kadar pak olacaklarına inanılır (Sakaoğlu 1985:343)
Trabzon’da güvey odaya girdiğinde gelinin duvağı kapalıdır. Güvey gelinle konuşmaya çalışır. Gelin
konuşmaz ve yüzünü göstermez. Güveyiden hediyesini aldıktan sonra duvağının açılmasına izin verir. Bu arada atik davranan diğerinin ayağına basar. Kim basarsa bundan sonra evde onun sözünün
daha çok geçeceğine inanılır.
Güveyi gelinin duvağını yere sererek üzerinde iki rekat namaz kılar. Bazı yerlerde ise güveyi ve gelin
daha önceden gerdek odasına serilmiş olan seccadelerin üzerinde iki rekat namaz kılar.
Azerbaycan’da bey (damat) toy gecesi gerdeğe girer. Gerdek gecesi kızın beline kendi evinde kardeşi
tarafından bağlanan kuşağı (veya kırmızı bandı) açmak için geline bazı hediyeler verir. Gerdek sabahı
da evden kaçar. Bir iki gün arkadaşlarında veya akrabalarında kalır. Bunu anne ve babasına bir saygı
ifadesi olarak yapar. Gelin de bu süre içinde evdeki hiçbir erkeğe yüzünü göstermez.
Türkmenistan’da gerdek gecesi güveyi Türkmenistan milli kıyafetini giymiş olarak, arkadaşları tarafından kızın bulunduğu odaya getirilmesiyle başlar. Kız da daha önce kız arkadaşları tarafından odanın
ortasına getirilir. Eğer güveyi kızın duvağını açmak istemezse arkadaşları “Aç bakalım belki kördür,
belki de başkasıdır” diye açması için ısrar ederler. Güveyi gelinin duvağını açar. Gelin de güveyinin
kalpağını çıkarıp bir kenara koyar. Sonra da belinden kuşağını çözüp güveyiye verir. Güveyi odada
bulunan kızları ve delikanlıları bu kuşakla vurarak dışarı çıkarır (Çelik 1995:113-114).
Düğün Ertesi
Düğün sonrası günlerde gördüğümüz hadiseleri şöyle sıralayabiliriz:
a) Damat ile gelin evvelâ oğlanın anne ve babasının, sonra da diğer akrabalarının ellerini öpmeye
giderler. Büyüklerin verdiği davar, tarla, mücevherat, eşya gibi hediyelere “el öpmelik” adı verilir.
b) Damat hanımını alıp kaynatası evine el öpmeye gider. Gelin ile damadın, kızın babasının evine
gitmesi bazı yerlerde aynı gün olur; bazı yerlerde ise bir hafta sonra gidilir.
c) Oğlan evi kız evine yemeğe davet edilir; bu yemeğe oğlan tarafının yakınları da katılır. Birkaç gün
sonra da kız tarafı davet edilir.
d) Düğünün ertesi günü mevlit okutulur ki bunun adına “baş günü” denilir.
e) Bazı bölgelerimizde düğünden bir hafta sonra eğlenceler yapılır. Buna Trabzon’da “yedi”, Çorum ve
Gölhisar’da “duvak” adı verilir.
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f ) Düğünün haftasına kızın babası damadıyla kızını yemeğe davet eder. Damadın yakınlarının da
davet edildiği bu yemekte damat sofraya oturmaz, nazlanır. Buna “kırıtma” adı verilir. Kaynana ve
kaynatasının inek, koyun, meyve ağacı, vs. bağışlaması üzerine sofraya oturur. (Boyabat köyleri)
g) Gelin 40 gün dışarı çıkmaz. Daha sonra kaynana kızı ile damadını yemeğe davet eder. Eğer damat
anne ve kardeşleriyle oturuyorsa onlar da gelir. Buna “ayak alıştırma” adı verilir. Damada; mendil, çorap, gömlek; geline ise takım elbiselik kumaş vs. hediye edilir. Bu hediyelerin adına “sıçanlık” denilir.
h) Gelin yeni evinde bir müddet sadece fısıltı halinde konuşur. Buna “gelinlik öğrenmek” denir. Bir
hürmet ifadesi olan bu âdete uymayanlara edepsiz gözü ile bakılır (Kırşehir) (Sakaoğlu 1985:344).
i) Düğün sonrası yapılan bir başka uygulama “duvak düğünüdür”. Gerdek gecesinin sabahı, erkek
evinde toplanan kadınlar, kendi aralarında eğlenirler ve ev sahibinin ikramlarını yerler. Gelirken de
saçı adı verilen hediyelerini getirirler. Eğlencenin sonuna doğru gelinin kucağına açılan bir mendile
herkes hediyelerini koyar. Buna “saçı toplama” denir.
Gelenek Ege yöresinde de yaşamaktadır. Gerdeğin ertesi gün gelin tekrar gelinliğini giyer, başı yapılır; çalgıcılar eşliğinde evinin bahçesinde veya kapısının önünde toplanan hanımlarla tekrar düğün
kurulur. Bu düğüne kaynananın günü denilir. Duvak günü yemek yerine lokma hamurundan yapılmış
simit halkası büyüklüğünde yapılmış börek ikram edilir. Sinilerin kenarlarına börekler, ortasına pekmez veya seker şerbeti kâsesi konur. Misafirler börekten kopardıkları lokmaları şerbete veya pekmeze
batırıp yerler. Bugün hediye olarak daha çok mutfak eşyası hediyeleri getirilir. Takı takmak isteyenler
için takı merasimi de yapılır Duvağa kızın anne babası katılmaz. Yakınlarından küçük bir grup katılır;
geç gelip erken giderler. Eğlenceye fazla katılmazlar; kızlarının yanlarından ayrılışının üzüntüsünü
hissettirirler ayrılırlarken gelin onları yolcu eder (Pervin Ergun, Kuyucak 2010).
ı) Düğünden sonraki ilk perşembe günü yakınları gelinin yanında toplanırlar, eğlenirler, şenlik yaparlar. Buna “ilk pazar”adı verilir. Bu merasim sonrası gelin bütün yeni akrabalarıyla görüşmeye başlar.
Böylece gelinin sosyalleşmesi sağlanmış olur (Gevrekli-Seydişehir- Konya) (Altunel 1995:85).
i) Düğünden birkaç gün sonra –çoğu yerde bu süre üç gündür- damat ve yakınları, gelini baba evine
hasret gidermek için götürür. Bu olaya “ geriliği gitme, yedilik, el öpme” gibi yöreden yöreye değişen
isimler verilir. Damat, büyüklerin elini öptükten sonra ayakta durur. Oturması için gelinin annesi tarafından bahşiş verilir. Gelinin kaynanası ve kaynatası ile konuşmamasına “söyletme tutma”, sessiz
konuşmasına da “gelinlik etme” denir. Kapalı bir kapta getirilen yumurtayı yemek için, damat veya bir
yakınının bahşiş vermesi gerekmektedir.
j) Gelinin baba evine gelindiğinde, şayet gelin tarafından damadın ayakkabıları alınmamışsa, bir teki
saklanır ve ancak bahşiş karşılığında geri verilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus; gelinin, kocasının malını benimsemesi ve ona sahip çıkması gerektiği düşüncesidir. Aynı şekilde düğünden sonra
kız tarafının erkek evini ziyarete gelmesine “gavum” adı verilir (Şengül, 1998).
k) Kızın yakınları, kızlarını görmeye ve onu kutlamaya giderler. Buna”subaha” denilir (Elazığ).
l) Kadınlar ve genç kızlar toplanarak gelini görmeye gelirler. Bu aynı zamanda gelinin kızlığına ait yüz
akını ifade eden bir ziyarettir. Buna “gelin yüzü” denilir (Alan köyü-Çumra) (Sakaoğlu 1985:344).
m) Konya’da düğünün ertesi günü, gelin yüzü düğünü yapılır. Bu düğün kadınlar arasında yapılır.
Gelin oyuna kalktığı zaman göğsüne kâğıt para takılır. Güvey de aynı günün öğleni, sağdıç “yiğitbaşılarla” bir yemek yer. Yemekten sonra yiğitbaşılara düğün süresince emeği olan “yiğitbaşı parası”
dağıtılır. Gelinin getirdiği pişmiş tavuk ve helva beraberce yenilir. Düğün böylece sona erer. Birkaç
gün sonra damat ve gelin hısım akrabalara el öpmeye çıkarlar. El öpmede geline gizlice para verilir.
El öpmeye haberli gidilir. Gidecekleri yerde damat-gelin gelecek diye yemek hazırlanır. Önceden o
akrabalara alınan dürü (hediyelik eşya) el öpmeden sonra bırakılır. Eli öpülenler “Allah başa kadar
sürdürsün” diye dua ederler.
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n) Adana-Kozan’da düğünün ertesi günü (duvak günü) gelin yüzü kıbleye karşı oturtulur. Mevlit okutulup, şerbet içilir. Herkes gelini ve çeyizi görmeye gelir, hediyelerini verir. (Köse, 1988: 83).
o) Çankırı’da düğünden bir gün sonra duvak adı verilen bir tören yapılır. Bu törende geleneksel giysilerin giyilmesi yaygın bir uygulamadır. Kadınlar arasında ve genellikle sazlı, sözlü, eğlenceli olarak
yapılan törene kız evinden kimse katılmaz. Aynı gün veya birkaç gün sonra ise gelin ve damat kız evi
ve yakın akrabalara el öpmeye gitmektedir. Çankırı’da el öpmeye gidilen büyüklere genellikle yazma,
çorap, seccade, patik gibi el sanatı ürünlerinden oluşan hediyeler götürülür. Böylece düğün sona
ermektedir (Şentürk 2008: 448).
ö) Düğünden yedi gün sonra, gelinin damatla birlikte baba ocağına dönmesi üzerine “yedi” adı verilen bir merasim düzenlenir. Bu merasime kız tarafının daha çok gençleri ve damadın arkadaşları
davet edilir. Hususî yemek ve tatlıların yer aldığı akşam yemeğinden sonra gelinin genç akrabaları
tarafından yakalanan damat kalın bir iple ayaklarından bağlanır ve tavan kirişinden sarkıtılan ipin
çekilip bırakılmasıyla başı aşağıda olmak üzere boşlukta hareket etmeye başlar. Bu arada, birtakım
gemici sözlerinin de yer aldığı mani kuruluşlu türküler söylenir:
Enişteyi astiler
Kuri gürgen dalina
Kaynanasi yok midur
Gelsun baksun haline.
Helessa, helessa!
Aldum bir okka tütün
Koydim oni havana.
Eniştenun ayagi
Hemen çıkti tavana.
Helessa, helessa!
Trabzon’un içinde
Güvercinler uçayi,
Kaynanasi şaşurmiş
Sandugu ters açayi.
Helessa, helessa!
Kaynanasi yoğ ola,
Kayuncuği yok midur?
Kayuncuği yoğ isa
Balduzcuği yoğ midur?
Balduzcuği yoğ isa
Cevizcuği yok midur?
Helessa, helessa!
Bu sırada gelinin anası damadını asılı kalmaktan kurtarabilmek için fidye kabilinden fındık, ceviz, vs.
çerezlerle mevsimlik meyveleri sofraya dizmekle meşguldür.Çerez sofrasının istenildiği gibi donatılması damadın serbest bırakılması için şarttır. Ancak; ayna, tarak, mendil, çakı, vs. hediyelik eşyaların
da istekler arasında yer aldığı sık sık görülür.
İşte Trabzon ve Rize bölgelerimizde görülen bu an’anemizin adı, “enişteyi tavana asma”dır (Sakaoğlu
1985:344,345).
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p) Azerbaycan’da duvak gününe bende-yi taht denir. Gerdek gecesinin sabahı kızın anası yağ, bal
ve undan yapılan bir tür yemek olan kuymak yapıp oğlan evine gönderir. Kahvaltı yapılır. Bey o gün
gündüz eve gelmez.
Gelin geldikten iki üç gün sonra duvak kapma merasimi yapılır. Oğlan ve kızın akrabalarının hanım
ve kızları toplanırlar. Gelini bir sandalyeye oturturlar. Oğlan tayfasından 7-8 yaşında bir çocuk gelinin duvağını götürür. Çocuğun elinde iki kısa çubuk olur. Çubukları gelinin başına koyar ve sorar:
Götürüm götür müyüm?
Bir kadın şöyle der: Götürme bahteverdir.
Çocuk yine sorar: Götürüm götürmüyüm?
Cevap verirler: Götürme oğlan doğacak.
Çocuk aynı soruyu üçüncü defa sorar. Cevap verirler: Götürsen hediye vereceyiz. Çocuk gelinin duvağını götürüp kaçar. Sonra hediye alıp duvağı geriye verir. Bundan 3-4 gün sonra oğlan kızın getirdiği
çeyizlerden, el işlerinden oğlan ve kız akrabalarına hediye gönderirler.
Düğünden 7-8 gün sonra kız atası damadı ve yakın akrabalarını yemeye davet eder. Bu ilk konaklığa
ayak açtı denir (İdrisi 1988:175).
r) Türkmenistan’da gelinin baba evine dönüşü düğünden bir hafta, on gün sonra olur. Kaytarıcılar
(damadın akrabası olan kadınlar) gelini kaytarırlar. Yani baba evine götürürler. Gelin bir hafta-on gün
kadar baba evinde kalır. Damat gidemez. Ancak geceleri gizlice gider. Ama yakalanırsa kendisine
ceza verilir.
Bir hafta-on gün sonra erkek tarafı “gelinimizi gönderin” diye kız tarafın haber gönderirler. Bu defa da
kız tarafından çağırıcılar (kızın akrabası kadınlar) gelini kocasının evine götürürler.
s) Gagauzlar’da gelinin çeyizi, düğünden sonraki Salı günü güveyinin evine gönderilir. Çarşamba
günü de gelin çamaşır yıkar, güveyi de nikâhtan sonra ilk defa dışarı çıkar; çarşıdan süpürge, kürek ve
diğer ev eşyalarını satın alır.
Cumartesi günü, bazı düğüncülerle birlikte sağdıç, gelinin yanına gelir, gelin gelinlik elbiselerini
ve duvağını giyer, horon oynanır. Horonun ortasına su ile dolu bir kova, ayrıca bir tas içinde su konur. Gelinden tasa bir tekme vurması istenir. Eğer tas kapaklanırsa bir oğlan, kapaklanmazsa bir kız
doğuracağına inanılır. Şerbet ikram edilir, sağdıç artık ebedi olarak gelinin yüzünden duvağını alır.
Bulgaristan’da yaşayan Gagauzlar, gül dikeninden yapılmış iki sopa kullanırlar. Duvağı çıkaracak olan
kimse sopalardan birini sağ eline, diğerini sol eline alır, duvağı elini sürmeden başının üzerine kaldırır.
Duvak açıldıktan sonra güvey ile gelin, gelinin babasının evine giderler, bunlara ziyafetler verilir.
On beş gün sonra genç evlilerin tarafı akraba ve dostlarını hamama davet ederler. Buna “edi hamamı”
denilir. Hamamdan sonra eve dönülür. Ziyafetler tertip edilir, eğlenilir (Çelik 1995: 116).
ş) Batı Trakya’da eskiden düğünler Perşembe günü yapılan alay ile sona erer ve Cuma günü de gerdek
sonrası gelenekler yapılırmış. Günümüzde hâlâ devam etmekte olan bu geleneğin günü değişse de
adına “Cuma sabası” denilmektedir.
Cuma sabasında gelin kalktıktan sonra alay gününden beri görmediği kayınvalidenin ve ev halkından büyüklerin elini öper.
Gelin erkenden telci kadına saçına hotoz yaptırır ve beyazını (beyaz gelinliğini) giyer. Yaz günü ise
avluda oturur. Mevlit okunacaksa başına beyaz bir başörtüsü örtülür. Cuma sabasına genelde evli ve
yaşlı kadınlar çağrılır. Bazen kızlar da gider.
Damat ise öğleye doğru arkadaşları ile gelinin evine el öpmeye ve yemeğe gider. Kayınpeder ve ev
halkı misafirleri kapıda karşılar. El öpülür, gelenlere yemek verilir. Kahve içilir, sohbet edilir.
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Bu arada damadın ayakkabıları da saklanır. Damat ayakkabılarını almak için bahşiş verir.
Cuma sabahında uygulanan bazı gelenekler şöyledir:
Gelinin duvağı gül dalına takılır. Küçük bir erkek çocuğa oklava verilir, gelini kovalar. Gelin hızlı davranıp oklavayı yemeden duvağını alır ve eve girerse işlerini yapmada tez davranacağı yani çabukluğu
belli olur.
Odaya bir miktar pirinç atılır. Gelinin bunları süpürmesi istenir. Böylece hamaratlığı, becerisi de ölçülmüş olur.
Cuma sabahına damat arkadaşları ile gelin evine gittiğinde sofradan bazı küçük eşyaları alıp ceplerine koyarlar. Damat evine dönüldüğünde bunları teker teker çıkarıp gülüşürler.
Bazen de damadın gücünü denemek için balta ve kütük verilir. Kütüğün bir vuruşta kırılması istenir
(Ahmet 2011: 3).
t) Tataristan’da düğün sonrası gün “Kilen tuqmaçı (Gelin şehriyesi)” yapılmaktadır. Bu, gelinin yemek
becerisini sınama âdetidir. Yaşlı akrabalar (nineler) çağırılan bu iş için tuqmaçı (tel şehriyeyi) gelin
kendi elleri ile hazırlamalıdır. Şehriyenin uzunluğundan çıkarak gençlerin geleceğini de yorumlamaya
çalışırlar. Şehriye uzun ise beraberlikleri de uzun sürer, kısa ise tam tersi olur. Bu yüzden genç gelinler
Kilen tuqmaçına şehriyeyi mümkün olduğu kadar uzun kesmeye çalışırlar. Bazen de hamur içine madenî para gizlerler. Gelin, hamur yoğururken o parayı bulabilirse hamur işini iyi beceriyor, bulamazsa
gelin beceriksiz demektir. Bazı yörelerde düğün sonrası gün Kilen Qoymağı (Gelin Krepi) geleneği
de uygulanmaktadır. Genlin pişirdiği krepler sabah kahvaltısına konulur ve onun tadına bakmak için
akrabalar, komşular davet edilir. Eğer krep yumuşak olup pişmişse, gelinin de gönlü yumuşak olup,
hayatının huzur içinde geçeceği şeklinde yorumlarlar. Bu günden sonra daha bir hafta on gün kadar
bir süre, genç gelin ile damadı akrabaları sofra hazırlayıp misafir olarak kendilerine davet ederler. Kız
tarafı akrabalar da onları ayrı ayrı ağırlarlar. Bu geleneğe kız tarafı “damat aldırma”, damat tarafı “gelin
aldırma” olarak adlandırmışlardır (Çetin 2005: 116-117).
Evlenme ve Düğüne Ait Ata Sözleri ve Deyimler
Anasına bak kızını al, kenarına bak bezini al.
Beslemeden kadın olmaz, gül ağacından odun olmaz.
Düğün el ile, harman yel ile.
Er kalkan yol alır, er evlenen döl alır.
Gelin iskemle getirir, üstüne kendi oturur.
Kızı kardeşli yerden, tarlayı taşlı yeren almalı.
Kız kocayınca gayret dayıya düşer.
Lafın özü, çobana verme kızı, ya koyun güttürür ya kuzu.
Ne kızı verir, ne dünürü küstürür.
Öksüz evlenmek isterse, herkes anası babası olur.
Pekmez küpte, kadın dipte.
Vardığın yer kör ise gözünü kırp, topal ise sek.
Yiğide ver kızı, Mevla’dan iste rızkı.
Gelin ata binmiş, ya nasip demiş.
Gönül kimi severse güzel odur.
Evlenenin vekili, kefili Allah’tır.
Boyuna posuna bakma, huyuna husuna bak.
At ile avrat yiğidin bahtına.
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SAĞDIÇLIK VE YENGELİK
Berna AYAZ
Giriş
İnsan hayatının önemli geçiş aşamalarından biri olan evlilik, antropologlarca “temelde aile olarak tanımlanan birimi oluşturmak ve türün üremesini düzenli, toplumca kabul edilebilir olan ve onaylanan,
atışmaya yol açmayan bir biçimde temin etmeye yarayan, iki karşı cins arasında kurulan cinsel ve
ekonomik birlik” olarak tanımlanmaktadır (Emiroğlu- Aydın 2009: 294). Bu birliğin toplum tarafından
kabul edilebilmesi yani meşru bir anlam kazanabilmesi, Türk kültüründe düğün ritüeli sonucunda
gerçekleşmektedir. Toplumumuzda evliliğin meşru kabul edilebilmesi için tek başına resmi nikâh yeterli değildir. Bir çift ancak düğünleri yapıldıktan sonra toplum tarafından evli kabul edilmektedirler.
Türk coğrafyasına bakıldığında düğünlerin yapılışları arasında pek çok benzerlik ve farklılıklar mevcuttur ancak temelde düğüne bakış açısı hemen her coğrafyada paralellik göstermektedir.
Evliliğin bireysel, ailesel ve toplumsal yönü bulunmaktadır. Evlilik bireysel olarak çiftlerin toplum içerisindeki gelişim süreçlerini tamamlama noktasında önemlidir. Çiftlerin ailelerini bir araya getirerek
bir hısımlık sistemi kurmaları, toplum açısından da önem arz etmektedir. Toplumsal açıdan düğünler,
insanların birbirleriyle sosyal ve ekonomik anlamda dayanışma içerisine girdikleri bir kaynaşma ortamını da sağlamaktadır.
Düğün geleneği pek çok pratik ve uygulamayı da beraberinde getirmektedir. Bilindiği gibi hayatın
geçiş aşamaları, bireyler için hayatlarının dönüm noktalarıdır. Bireyler doğumdan evlilik ve ölüme
doğru giden geçiş aşamaları içerisinde bazı noktalarda savunmasızdırlar. Bu noktalarda bireylerin
yanında onların güvenli bir şekilde bu geçişi sağlamalarına yardımcı olacak kişilere ihtiyaçları vardır.
Düğünlerde bu kişiler arasında ön plana çıkanlar ise “sağdıç” ve “yenge kadın”lardır. Bu kişilerin seçimleri, düğün ve düğün sonrasındaki fonksiyonları, düğün sahipleriyle olan ilişkileri ve bu ilişkilerin
toplumsal açıdan etkileri bu yazı içerisinde değerlendirilmeye çalışılacaktır.
1. Sağdıç ve Yenge Kelimesinin Anlamları Üzerine
Kaşgarlı Mahmut, Divan-ü Lügat-it Türk’te “sagdıç” kelimesinin karşılığı olarak “sağdıç, dost” açıklamasına yer vermiştir (Atalay, C. I, 1991: 455). Kaşgarlı Mahmut eserinin “sewinç” maddesini açıklarken
“Mende bulnur sewinç otı kadhgu atar/ Karşı körüp sagdıç anı uçmak atar” beyitine yer vermiştir
(Atalay, C. III, 1992: 374). Görüldüğü üzere sagdıç” kelimesi, bu beyitte de yer almıştır. Wilhelm Radloff
“Sibirya’dan” adlı ünlü eserinde Altay Türklerinin düğün adetlerinden söz ederken kız isteme merasimi sırasında aracı olan dünürlerin (kuda) kızın babasına;
“Senin evine geldim
Evin başını istemek için
Çözülmez bağlarla
Sağdıçlık bizi bağlasın
Yanaklar nasıl ayrılmazsa
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Zırhın yakası nasıl kopmazsa
Bizi de akrabalık bağlasın
Kayın kabuğu katları gibi sağlam,
İnce çift dikiş gibi sık olsun!” dediklerini yazmaktadır (Radloff 1992: 72).
Abdülkadir İnan, “sağdıç kelimesinin Oğuz grubunda bugüne kadar düğün (evlenme) geleneğinde
güveye arkadaşlık eden kimse” anlamıyla korunduğunu, 14. 15. asırlarda da bu anlamıyla kullanıldığını ve Oğuz boylarında “adaş” kelimesi yerine de kullanılmış olabileceğini belirtmektedir (İnan 1998:
300).
Dede Korkut Kitabı’nda da “sağdıç” kelimesine rastlanmaktadır. “Uşun Koca Oğlu Segrek Boyu”nda
Segrek, kardeşi Egrek’i kurtardıktan sonra iki kardeş birbirine sağdıç olmaktadır (Ergin 2004: 233).
Sağdıç sözcüğü, Türkçe Sözlük’te “Düğünde gelin veya güveye kılavuzluk eden kimse” olarak tanımlanmaktadır (Türkçe Sözlük, 1998). Derleme Sözlüğünde ise “Yakın, candan arkadaş” ve “besleme kız,
ahretlik” anlamlarıyla yer bulmuştur (Derleme Sözlüğü, 1978).
Sağdıçlık terimi, genellikle düğünle ilişkilendirilmektedir. Ancak Balıkesir yöresinde çok yakın arkadaşlar birbirlerine “sağdıç” diye hitap etmektedirler. Düğünde hem gelinin hem de damadın sağdıcı
olmaktadır. Gelinin sağdıçları için “ahret”, “kardeş kız”, “sağdıç”, “kız bekçisi” gibi adlandırmalar tespit
edilmiştir (K.Ş. VII, K.Ş. XIII, K.Ş. XIV).
Divan-ü Lügat-it Türk’te yengğe (yenge) kelimesi, “büyük kardeşin karısı” olarak tanımlanmaktadır
(Atalay, 2006: 380).
Dede Korkut Kitabı’nda Banu Çiçek’in Yalancu Oğlu Yaltacuk ile olan düğünlerinde Kısırca Yenge’den
söz edilmektedir. Beyrek, evlenen kızın kalkıp oynamasını istediğinde onun yerine Kısırca Yenge oynar (Ergin 2004: 116-152). Dede Korkut Kitabı’nda yer alan şekliyle burada yengenin fonksiyonu hakkında kesin bir bilgi edinememekteyiz. Orhan Şaik Gökyay, “Dedem Korkudun Kitabı” adlı çalışmasında yenge kelimesini “kız evine gelini götürmek üzere gönderilen kadınlar, gelinci, gelini oğlan evine
götüren kadınlardan her biri, sağdıç kadın, yenge” diye açıklamaktadır (Gökyay 2000:310).
Yenge sözcüğü, Türkçe Sözlük’te “bir kimsenin kardeşinin, dayısının veya amcasının karısı, kadınlar için bir seslenme sözü, düğünde geline kılavuzluk eden kadın” (Türkçe Sözlük, 1998), Derleme
Sözlüğü’nde ise “Geline kılavuzluk eden kadın, düğün çağrıcısı, evlenme işlerinde aracılık eden kadın”
diye tanımlanmıştır (Derleme Sözlüğü, 1978).
Yukarıdaki tanımlardan yenge kelimesinin başlangıçta erkek kardeşin eşine verilen bir isimken zamanla anlamının genişlediği görülmektedir. Biz burada yenge terimini düğünlerdeki fonksiyonuyla
ele alacağız.
2. Sağdıçlık ve Yengelik Geleneği
2.1. Sağdıç ve Yengenin Seçilmesi
Yukarıdaki tanımlarda sağdıç ve yengenin işlevleri, kılavuzluk noktasında odaklanmış gözükmektedir. Ancak sağdıç ve yengenin düğündeki işlevi yalnızca kılavuzluk etmek değildir. Düğünün başından sonuna kadar her türlü idaresinden sorumludurlar. Gelin ve damat başta olmak üzere, düğün
evini temsil etmektedirler. Düğün boyunca gelin ve damada en yakın kişiler, sağdıç ve yengelerdir.
Bu nedenle sağdıç ve yenge olacak kişilerin seçiminde en önemli unsur, onların güvenilir olmalarıdır.
Bunun yanında, toplum içerisinde de sevilen ve saygı görülen kişiler olmaları da önemlidir. Düğün
boyunca davetlilerle en çok muhatap olacak kişi onlar olduklarından herkes tarafından sevilip sayılmaları gerekmektedir.
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Sağdıçlık, kimi yörelerde yalnızca erkeğe has bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktayken kimi yörelerde hem geline hem de damada ait bir uygulamadır. Sağdıç seçimi, bayanlar arasında genellikle düğün zamanında belirlenmektedir. Erkekler arasında ise çoğunlukla çocukluktan itibaren iyi anlaşan
kişilerin düğün zamanında da birbirlerine sağdıç olmaları söz konusudur. Balıkesir yöresinde yakın
arkadaşların birbirlerine “sağdıcım” diyerek hitap etmesi oldukça yaygındır. Bu hitap için o kişinin illa
ki düğünde sağdıçlık yapması beklenmez. Sağdıç olmak için belirli bir yaş ya da evli-bekâr olması
köyden köye farklılık göstermekle birlikte (K.Ş. I), gelinin sağdıçları genellikle bekâr kızlardan seçilmektedir (K.Ş. XIII, K.Ş. XIV). Hamit Zübeyr Koşay, Yörüklerde sağdıcın mutlaka evli olması gerektiğini
vurgulamaktadır (Koşay 1944: 266-267).
Sağdıç edinme sayısında hem gelin hem damat için herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.
Gelin ya da damat, yakın arkadaşlarından kendilerine sağdıç seçerler (K.Ş. II, K.Ş. IV, K.Ş. III, K.Ş. VI).
Balıkesir Tahtacılarında ise sağdıcın bekâr olmasının yanında sağdıç babasının da evli olması istenir.
Tahtacılarda sağdıçlık küçük bir çocuktan seçildiği için sorumluluk çocuğun babasındadır (K.Ş. IX,
K.Ş. XV, K. Ş. XVI). Tarsus’ta damat kendi sağdıcını kendisi seçmektedir. Gaziantep’te sağdıç iki kişiden
oluşmaktadır. Biri sağında biri solunda bulunmaktadır (Gaziantep Halk Bilgisi Derlemeleri, 1959: 53).
Erzincan’da damadın bir sağdıcı olmaktadır. Bu kişinin de evli olması gerekmektedir (Eke 2005: 34).
Kızılcahamam’ın Verimli köyünde sağdıç yine küçük bir çocuktan seçilmektedir. Isparta ve Denizli’de
ise erkek kardeşler birbirlerine sağdıç olabilmekte ve bu işi sırayla yapmaktadırlar (Balaman 2002:
87). Amasya’da da sağdıçlar ufak erkeklerden olur. Büyükler sağdıç olamaz. Bu yörenin geleneğinde
sağdıç olacak kişi, damadın en yakın akrabasının küçük erkek çocuğundan seçilir (Güneş 2002: 143).
Balıkesir yöresinde sağdıç olan kişilere düğün sahibi mutlaka bir sağdıç okuntusu gönderir. Düğüne
davet edilirken sağdıç bohçası hazırlanır. Bu bohçanın içerisine havlu, iç çamaşırı, sağdıç kızsa bir yemeni, erkekse bir gömlek vs. konulur. Her yerde bohça hazırlama uygulaması yoktur. Ancak sağdıç olması istenen kişiye mutlaka bir hediye verilir. Balıkesir yöresinde gelinin sağdıçlarına gelin birer yazma verir. Bu yazmaların hepsi birbiriyle aynı renk ve desendedir. Gelinin sağdıçları kına gecesinde bu
yazmalarını takarlar ve gelinin yanından ayrılmazlar. Onların sağdıç kız oldukları yazmalarından belli
olur. Damat ise sağdıcına bir gömlek ya da maddi gücü el veriyorsa bir takım elbise alır. Hediyeleşme
sağdıçların belirlenmesinde önemlidir. Sağdıcın ailesine de davetiye diğer misafirlerden farklı olarak
hazırlanır. Onlara da birer hediye verilir. Sağdıç anne-babaları da düğüne bir tepsi baklava gönderirler ve altın takarlar ayrıca damada için de yiyecek ve giyeceklerin olduğu güzel bir tepsi hazırlarlar (K.
Ş. III, K.Ş. V, K. Ş. VI).
2.2. Sağdıç ve Yengenin Düğündeki Görevleri
Sağdıçlık, karşılık beklenmeden yapılan tamamen samimiyete dayanan bir kardeşliktir. Sağdıçların
düğünlerde maddi ve manevi anlamda düğün sahibi kadar emeği bulunmaktadır. Bu nedenle halk
arasında “emeğimiz sağdıç emeğine döndü” şeklinde bir kullanıma da rastlanmaktadır. Düğünde sağdıçla birlikte sağdıcın ailesinin de sorumlulukları bulunmaktadır.
Balıkesir Çepnilerinde sağdıcın çok kıymet ve ehemmiyeti vardır. Düğün bittikten sonra Cuma günü
gelinin kız olup olmadığını sağdıcın ailesi tetkike memurdur. Ondan başka ilk defa kimse gelin odasına giremez. Bunun için mutlaka her gencin bir sağdıcı olacaktır. Sağdıçsız yapılan düğünler muteber
değildir. Sağdıçlı düğünlerde bu aile sağdıcın ebedi dostudur. Bir aile gibi geçinirler. Birine gelen
felaket kendilerine gelmiş gibi müteessir olurlar. Aralarında kaçgöç olmaz. O kadar ki taze bir kadının
kocası ölmüş bulunsa o kadın sağdıcıyla evlenemez. Esasen böyle bir fikir ve teşebbüs dahi vaki olmaz. Çünkü sağdıç demek kardeş demektir (Akay 1935: 62).
Balıkesir yöresinde gelinin sağdıçları düğün zamanı gelinin yanından bir an olsun ayrılmazlar.
Çeyizinin serilmesinden, kınasının yakılmasına, her türlü hizmette bulunurlar. Gelinin kınası yakılırken
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sağdıçları da yanında olur. Gelinin yanında sağdıçların da oturması için sandalyeleri hazır bulunmaktadır. Kına gecesi bitince kız evinde oyun oynanmaya devam edilir. (K. Ş. I). Balıkesir merkez köylerinde “adilov” adı verilen bir uygulama vardır. Bu uygulama gelinin sağdıçları tarafından yapılmaktadır.
Bu köylerde geline iki defa kına yakılır. Biri tüm köy halkının önünde yapılır. Buradaki kına gerçek kına
sayılmaz. Gerçek kına kızın evinde sağdıçlarıyla birlikte yakılan kınadır. Buraya oğlan tarafından kimse
giremez. Bir tek damat girer. O da kına yakıldıktan sonra gelini kucaklayarak havaya kaldırmak içindir.
İlk kınasında sağdıç kızlar gelinin etrafına toplanır ve “adilov” yaparlar. Hep birlikte mani söylerler her
maniden sonra da gelini oturduğu sandalyesiyle birlikte havaya kaldırırlar.
Bundan sonra gelinin gerçek kınasını yakmak için kız evine gidilir. Gelinin kınadan önce abdest alması gerekmektedir. Kolları altınlarla dolu olduğundan bu altınları sağdıç kızlardan en yakın olduğu
kişiye verir. Kına geceliğini giyer. İki sağdıç kız yanına oturur. Onların görevi kına yakılırken kızı ağlatmak için ilahi söyleyerek gelini ağlatmaktır. Ağlarken elleri kınalı olduğundan gözyaşlarını silemez.
Sağdıç kızlar onun yüzünü siler. Balıkesir yöresinde kız evinde yapılan kınada iki yenge olmaktadır. İlk
yapılan kınada ise ikisi erkek ikisi kız tarafından olmak üzere dört yenge bulunmaktadır. Önce kırmızı
kurdeleyle kına yakılacak yerleri işaretlerler. Ellerini, ayaklarını bağlarlar. Sonra besmele çekip kınayı
yakarlar. Bu sırada kız anası yengelerin boyunlarına aynı renk ve sende birer yazma verir. Daha sonra
damat çağırılır ve bahşiş alınır. Damat da gelini kucaklayarak yatağına götürür. Bundan sonra damat oradan ayrılır. O gece kız sağdıçlarıyla beraber yatar ama sohbet sabaha kadar sürer. Yer, içerler.
Sabah olunca kınalar açılır. Eğer ki kınalar düzgün olmadıysa açıkta kına tutmayan yer kaldıysa hangi
yengenin yaktığı tarafsa o tarafın yengesi geline bir tavuk getirir. Gelin düğününde de nişanında da
sağdıç kızlarla oynar. O kızlar hep bir giyinirler ve gelinin yanından ayrılmazlar.” (K. Ş. VI)
Gelinin kınası yakıldıktan sonra yapılan bir diğer uygulama da sağdıçların gelinin elini sımsıkı düğümlerle çapraz bağlamasıdır. Bu şekilde elleri bağlanan gelini damada götürürler. Çözmesi zahmetli
olan bu düğümleri damat eğer çözemezse sağdıçlara ya bir tavuk verir ya da onların istedikleri bir
şeyi alır (K. Ş. I).
Damadın sağdıçları da kendi aralarında oyunlar oynarlar. Sağdıçlar mutlaka altın takarlar. Takı merasimi sırasında sağdıçlar damada şakalar yaparlar. Altının iğnesini damada batırırlar ya da pantolonun
iki paçasını birleştirerek iğnelerler. Damat bu durumda herhangi bir şey yapamaz. Damadın sağdıçları da düğünde her işe koşarlar. Düğünde yemek dağıtırlar, sandalye taşırlar, gelen misafirlere yardımcı
olurlar. Damadın sağdıçlarına da birer havlu verilir. Bu havluyu boyunlarına takarlar. Böylelikle onların
da damadın sağdıcı oldukları anlaşılmaktadır (K.Ş. I). Düğünlerde gelin arabasının önünün kesilmesi
yaygın olan bir uygulamadır. Bu durumda yol kesenlere parayı sağdıçlar vermektedir. Gerdeğe girmeden önce hoca dua okumaktadır. Sağdıçlar, damadı yumruklayarak gerdeğe sokarlar (K.Ş. II, K.Ş.
IX). Sağdıçlar gece olunca damadın kapısını çalarlar ve hediyelerini isterler. Bu hediye zaten gündüzden hazırlanmıştır. Bu hediye verme uygulamasına tavuk bacağı adı verilmektedir. Bir tabağa tavuk,
tatlı konulur ve sağdıçlara verilir. Sağdıçtan başkasının kapıyı çalması hoş karşılanmamakta kimse
de böyle bir davranışta bulunmamaktadır. Buradaki amaç damadın güvenliğini kontrol etmek, bir
ihtiyacı olup olmadığını öğrenmektir. Eskiden bir düğün sırasında gelinin kaçırılması ya da damadı
sevmeyen kimselerin ona kötülük yapmasından korkulduğu için böyle bir uygulama yapıldığı belirtilmektedir. Günümüzde bu tarz olaylara nadir rastlanmakla birlikte adet olarak uygulanmaya devam
edilmektedir (K. Ş. II). Damadın sağdıçları gelinin çeyizinin taşınmasında da rol sahibidirler. Sandık
evden çıkartılırken üzerine gelinin kardeşleri otururlar ve sandığı vermek istemezler. Onlara sağdıçlar
bahşiş verirler. Gelin almaya gelindiğinde de yine bahşişi sağdıçlar vermektedir. Gelin baba evinden
çıkarken gelin arabasının önüne kızın varsa erkek kardeşi geçer. Sağdıçlar ona da para verirler.
Damat, düğün günü cezalıdır. Bir akrabasının evinde oturur. Bir damat minderi olur. Bütün gün o
minderin üzerinde oturur. Kalkar da başkası oturursa damat para öder. Minderinden kalkamaz. Gelin
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indikten sonra köyün tüm gençleri gider damattan çay içer ama damat minderinde oturur (K. Ş. IX).
Eskiden gelin attan inmeden şimdi ise arabadan inmeden önce sağdıçlar damattan bir şey isterler.
Bu uygulama gelin oğlan evine girmeden önce yapılmaktadır. Damattan yumurta pişirmesini, kahve
ya da çay yapmasını isterler. Örneğin çay yaptırıp sıcak sıcak tadına baktırırlar (K.Ş. VII). Gelin indikten
sonra sağdıçlar damadı yakalarlar. Çeşme başına götürüp onu önce ıslatırlar, üzerine un dökerler.
Yumurta yapmasını isterler. Ortaya tüp getirilir. Damat tüpü yakar, sağdıçlar söndürür. En sonunda
damadın sabrı taşar. Yumurtaları sağdıçlara atar. Yumurta yapıldıktan sonra sıcak sıcak yumurta damada yedirilir. Sonra kahve yapması istenir (K. Ş. VIII). Düğünün ertesi günü Pazartesi günü damadın
kaç tane sağdıcı varsa onların eşleri de gelinliklerini giyerler ve gelin oturmasına gidilir. Geline ve
onunla birlikte oturan sağdıç eşlerine herkes bakar. Bu bir övünç kaynağıdır. Gelinin yanında kaç tane
gelinlikli kadın varsa damadın da o kadar sağdıcı var demektir. Bu da damadın sevildiğini, sayıldığını
göstermektedir (K. Ş. IV). Gerdek gecesi sabahı damat sağdıçlarıyla düğün günü cezalı olduğu evde
eğlenir (K. Ş. IX).
Balıkesir Tahtacılarında ise sağdıç bir kişi olmaktadır. Bir takım elbise damada, bir takım elbise de
sağdıca yapılmaktadır (K.Ş. XI). İkisinin de elbisesinin aynı olmasına özen gösterilir. Gelini, sağdıcın
anne ve babası getirmektedir. Tahtacılarda gelinin sağdıcı olmamaktadır. Damadın sağdıcının anne
ve babası düğün boyunca gelinle ilgilenirler. Gelin de düğünden sonra onlara bir gömlek, elbise, yazma verir. Sağdıç anasının bir görevi de efebaşının evine yemek göndermektir (K. Ş. X).
Balıkesir Tahtacılarında sağdıcın düğünde masrafı çoktur. Düğünün her aşamasında damadın yanında bulunmaktadır. Sağdıcın ana babası, kız tarafını okur (düğüne davet eder). Oğlan tarafını da
düğün sahibinin kendisi okur. Düğüne davet için mutlaka okuntu verilmektedir. Kişi evde yoksa da
kapına okuntu kapısına asılır. Okuntu olmazsa düğün toplanmaz. Düğünün ertesi günü baş bağlama
yapılır. Baş bağlama işini sağdıcın annesi yapar, salavatlarlar. Sağdıç anası gelinin ayakkabısını alır.
Sonra damat bahşiş verir geri alır ayakkabıyı. Gelinin koluna al bağlanır, onun ucunda para olur. O
alı da sağdıç anası alır duvağını kaldırdıktan sonra. Onu da mümkün olduğunca kullanmaz ömrü
yettiğince saklar. Kısmet, nasip gözüyle bakılır ona. Sağdıç babası sarık bağlar. Sağdıç anası Türkmen
elbisesi giyer. Onların sağdıç anası-babası olduğu bellidir. Güvey döşeği olur. Gelin kız nişanlanınca o
döşeği işler. O döşek getirilir. Güveye kına yakılır. Güveye kınasını dede yakar. Bir güveyi bir de sağdıç
çocuğu dede donatır. İki leğen konur. Dede alır kıyafeti salâvatlar güveğe giydirir. Sağdıç çocuğunun
da başına sarık sarar onu da giydirir. Sonra boyunlarına birer kese takılır. Herkes oraya para takar.
Buna güvey bereketi denir.” (K.Ş. XI)
Sağdıçların görevi düğünden sonra da devam etmektedir. Sağdıçlar gelinle damadı düğünden sonra
yemeğe davet etmektedirler. O zaman yeni evli çift damadın sağdıçlarına çorap, kızın sağdıçlarına da
birer yazma götürmektedirler (K.Ş. XII).
Amasya’da Cumartesi günü sağdıç olacak kişinin evine gidilir ve askı takılır. Askı, iki metre bez yardımı ile omuzdan koltuk altına kadar bağlanır (Güneş 2002: 143). Mersin tahtacılarında damadın yakın
arkadaşlarından seçilen sağdıcın mutlaka evli olması gerekir. Aydınlılar’da sağdıç olacak kişinin bir
oğlunun olması şartı vardır. Diğer oymaklarda ise böyle bir kural yoktur. Geleneğe göre oğlan evinde dikilen büyük bayrağın yanında sağdıcın evinde de küçük bir bayrak dikilir. Bu da gerdek gecesi
sabahında indirilir. Sağdıç, düğün sırasında eğlence çıkarmak, düğün sahibinden hediye almak için
damadı kaçırıp saklamak isteyenlere karşı damadı korur; onun bütün ihtiyaçlarını yerine getirir. Karısı
da aynı şekilde sürekli gelinin yanında bulunur ve onun ihtiyaçlarını karşılar. Sağdıcın görevi gelin
ile damat gerdeğe girinceye kadar devam eder. Bayrağın indirilmesiyle de görev sona erer. Görevli
olduklarını belirtmek için hem sağdıcın hem de onun karısının koluna kırmızı bir mendil ya da şerit
bağlanır (Çıblak, 2005: 187).
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Gaziantep’te güveği mumu denilen bir uygulama bulunmaktadır. Güveği namaza giderken iki tarafında mumlar yanar. Bu şamdanlar ağaçtan yapılmış ve ağaç dalı gibidir. Her bir şamdanın üzerinde 8-10
mum yanar. Bu şamdanlar renkli kâğıtlarla güzelce süslenirler. Bunları güveğinin sağında solunda iki
kişi tutarlar. Bu kişilere sağdıç denir. Güveği namaza gidip gelirken önü sıra gazeller, ilahiler okunur,
koşmalar söylenir. Camide imam efendi bir nikâh tazeleme ve bir de dua yapar. Duadan sonra güveği
evvela imam efendinin sonra da oradaki yaşta büyük olanların ellerini birer birer öper. Sonra sağdıçlar
mumları alırlar, öne düşerler. İlahiciler susar, şarkıcılar türkücüler alır, bunlar susar, gazel ve koşmacılar
alır, alaylar, şakalar içinde güveğiyi evine getirirler (Gaziantep Halk Bilgisi Derlemeleri, 1952: 54).
Yenge için Kütahya’da “gelinin kardeşi”, Tavas’ta “kardeşlik”, Samsun’da “yenge”, Konya’da “kadın sağdıç” denilmektedir. Yenge olacak kişilerde de ilk aranacak özellik namuslu ve güvenilir olmalarıdır.
Bunun dışında yenge olacak kişinin ana-babası sağ olmalıdır. Çocuk sahibi olmalı ve boşanmış olmamalıdır. Bu özelliklerden anlaşıldığı üzere yenge olacak kişilerin herhangi bir eksiği olmamalıdır.
Balıkesir yöresinde yengenin sahip olması istenilen özellikleri hakkında “yıkılmış temele kimse eşya
koymak istemez” şeklinde bir yaklaşım bulunmaktadır (K.Ş. I). Manisa’nın Soma ilçesinde yenge bir erkek tarafından bir kişidir (K.Ş. XVII). Gelin alımına giden yengenin hamile olmaması da gerekmektedir.
“Dolu gider boş gelirsin” şeklinde bir inanç mevcut olduğundan hamile kadının gelin alımına gittiği
takdirde bebeğini kaybedeceğine inanılmaktadır (K.Ş. VI).
Yengenin ya da yengelerin düğünde ön planda olduğu iki durum bulunmaktadır. Bunlardan biri
kına gecesi diğeri ise gelin alımıdır. Bu durumlarda ön planda olmakla birlikte yenge düğün boyunca
gelinden sorumlu kişidir. Geline her türlü konuda yardımcı olur. Gerdek gecesi hakkında bilgi verir.
Balıkesir yöresinde gelin almaya kayınvalide gelmez. Yengeler gelir. Oğlan evinin yengeleri geldiğinde kapı açılmaz, bahşiş istenir. Cuma günü düğün başladığı zaman oğlan evinin sağdıçları gelir.
Bayrak olur o bayrak süslenir. Bayrağa çember, havlu, basma bağlanır. Bu uygulamaya Sehsana denilmektedir Kız evine gelirler. O zaman kız evinde yas olur gelin çıkarken deyiş söylenir.
“Sevelim ağalar sevelim
Haydi, gelin ağalar
Gelin almaya gidelim”
Gelin çıkarken yengesi;
“Çalınan davulları düğün mü sandın
Açılan bayrağı gelin mi sandın
Ya deli, gurbet ele gideni geri gelir mi sandın
Ölmüş ananı babanı gelir mi sandın” der.
Gelin de yengesine;
“Orta yerin çulunu kaldırma
Geleni geri çevirme
Benim yokluğumu kimselere bildirme” der (K.Ş. XIII, K.Ş. XIV).
Yenge, gelin konvoyuyla birlikte düğün evine gider, gelinin gerdek yatağını serer ve geline gerdek
gecesi için gerekli bilgileri verir, kına yakılması sırasında kayınvalideden altın ister, kınayı yakar. Yenge
gelin ve damadın yemesi için yemek hazırlar. Bu yemeğin içinde sağdıçlara verilecek yemek de bulunmaktadır. Balıkesir yöresinde gerdek gecesi sabahı giyilmek üzere yenge kırmızı bir gelinlik yapar.
Gelin o gün o gelinliği giyer. Gerdekten sonra gelinin bekâretini simgeleyen çarşafı gelinin kayınvalidesine gösterdikten sonra görevi biter. Düğünden sonra yengeler yeni evli çifti yemeğe alırlar.
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3. Sonuç
Düğünlerdeki işlevleri açısından ele alınan sağdıç ve yengelik, karşılık beklemeden yapılan, kan ve
evlilik dışı bağlarla bireyleri bir araya getiren bir gelenektir. Zaman içerisinde gelenekte değişmeler
olmakla birlikte varlığını devam ettirmektedir. Sağdıç genellikle yakın arkadaşlardan seçilmekle birlikte günümüzde yenge, amca, dayı eşlerinden seçilmektedir. Kaynak şahıslarımızdan edindiğimiz
bilgiler yengenin daha eski zamanlarda akrabadan seçilmediğini zamanla bu işin para karşılığı yapılması sonucu amca, dayı eşlerinin tercih edildiğini belirtmektedirler. Sonradan kurulan bu ilişkilerde
kişiler biyolojik akrabalardan çoğu kez daha değerli olmaktadırlar. Bu ilişkiler kişiler arasında karşılıksız yapılması neticesinde sonsuz bir güven kaynağı oluşturmakta, maddi ve manevi anlamda düğün
sahibine destek olmaktadır. Yenge ya da sağdıç seçilen kişi içinse toplum içerisinde bir övünç kaynağı
olmaktadır. Yenge ya da sağdıç olan kişiler toplum içerisinde güvenilir, namuslu kimseler olarak değer görmektedirler. Damat, gelin ve aileleri için de toplum içerisinde sağdıç ya da yenge sahibi olmaları onların da iyi ve kötü günde yanlarında olunacak insanlar olduğunu göstermektedir. Hayatın
geçiş aşamalarında yanlarında olan kişiler düğün sahibi açısından elbette farklı bir yer edineceklerdir.
Bu ilişkiler düğün sonrasında da devamlılığını sürdürmeleri açısından da önem arzetmektedirler.
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YENGELİK
Aslı BÜYÜKOKUTAN TÖRET
Giriş
Toplumun yapı taşı olmakla birlikte dinamik bir görünüm sergileyen aile içerisinde, bu yapının olmazsa olmaz öğesi konumunda bulunan kadınların, evliliğe yeni adım atacak olan çiftlere, özellikle
de hemcinslerine, düğün öncesi, sırası ve sonrasında yaptıkları kılavuzluk ve arkadaşlık önemli bir
gelenektir. Buna “yengelik müessesi” denilmektedir. Yengelik müessesesinin bireylerin eğitilmesi, evliliğe hazırlanması, sosyalleşmesi, geleneksel kültürün korunması ve aktarılması, toplumsal düzenin
devam ettirilmesi, sosyal otokontrolün sağlanması gibi işlevleri vardır. İsim olarak yaygın kullanılmakla birlikte işlevleri zayıflayan bu kurum son zamanlarda unutulmaya yüz tutmuştur.
Yengelik Müessesesine Dair
Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Türkçe Sözlük’te “yenge”, “Düğünde geline kılavuzluk eden
kadın” (2009, 2164) olarak tanımlanmaktadır. Derleme sözlüğünde “kına yengesi” şeklinde geçmekte
ve “Düğünlerde yol gösteren kadın” açıklaması yapılmaktadır (Derleme Sözlüğü, 1993, 2806). Benzer
şekilde Muğla yöresinde gerek geline gerek damada düğün boyunca eşlik eden, kuracakları ailede
mutluluğun, huzurun nasıl sağlanacağı, karşı tarafın aile büyüklerine, akrabalarına ve komşularına
nasıl davranılacağı, ilk gecede yeni evlenen çiftlerin neler yapması gerektiği gibi konularda tecrübelerine başvurulan kişilere “yenge” adı verilmektedir [Kocaadam, Acar]. 1
Türkiye Türk düğünlerinde, düğünden önce gelin ve güveye kuracakları ailede dirliğin nasıl sağlanacağı, aile büyüklerine nasıl davranılacağı, çocukların nasıl yetiştirileceği gibi konularda bazı nasihatler
verilmesi eski bir gelenektir. Nasihatler genellikle anne-babalar, dede-nineler, akrabalar, yaşlı komşular, sağdıç-yenge kadınlar ve dostlar tarafından verilir. Sağdıç ve yenge kadınların nasihatleri daha
çok düğün töreniyle ilgilidir (Tan, 1995, 212).
Kızın ağabeyinin, dayısının veya amcasının hanımı, teyzesi, halası ya da kendisine yakın hissettiği,
güvendiği, tecrübeli birisi, kendisine yengelik yapar. Düğün töreni boyunca gelin ve damadın bir
anlamda sözcülüğünü yapan “yenge”lerin en önemli özellikleri, eşinden ayrılmamış ya da eşi vefat
etmemiş, terbiyeli, toplumda saygın bir yere sahip ve aile düzeni iyi olan bir kadın olmasıdır [Dalgıç,
Özen, Gözütok].
Yengenin seçtiği, kendisiyle benzer özelliklere sahip olan birkaç kadın da, yengenin yardımcıları
olur. Damadın da, kendisine yakın hissettiği bir evli bir bekâr erkek yakını kendisine düğün boyunca
sağdıçlık yapar. Bunun yanı sıra, evli olan sağdıcın karısı başta olmak üzere, bir başka tecrübeli kadın da damada yengelik yapmaktadır [Şahin, Çetin, Kurt, Altın (a), Altın (b), Avcı, Dikmentepe, Bulut,
Yorulmaz].

1

Çalışma içerisinde sözlü kaynaklar [soyadları] esas alınarak verilmiş olup, aynı soyadına sahip olanlar (a, b, c) şeklinde
belirtilmiştir. Kişiler hakkındaki ayrıntılı bilgilere (soyadı, adı, doğum tarihi ve yeri, mesleği) makalenin sonunda yer
verilmiştir.
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Kitle iletişim araçlarının en ücra köylere kadar erişebildiği günümüzde “yenge” kadınlar eskisi kadar
aktif rol üstlenmemektedir. Öyle ki çoğu görevleri unutulmaya yüz tutmuş, sembolik olarak düğünlerde yer almaya başlamışlardır. Bunun yanı sıra özellikle denizden uzak dağ köylerinde hâlâ geçerliliğini koruyan birtakım uygulamalar mevcuttur.
Çeyiz serme yengelerin öncülüğünde olur…
Geleneksel kültürde sandık çeyizine çok önem verildiği için bu konuda yengelerin görevleri devam
etmektedir. Düğün zamanı yaklaşınca, kızın sandık çeyizi ortaya çıkarılmakta, yengenin dikkatli gözlemleri altında, başta annesi olmak üzere, en yakın kadın akrabaları ve arkadaşları tarafından, herhangi bir eksiğinin olup olmadığı kontrol edilmektedir. Eksiklikler el birliğiyle tamamlandıktan sonra
çeyizin yıkanmasına ve ütülenmesine geçilmektedir. Yengenin talimatları doğrultusunda, kızın en
yakın arkadaşları el emeği, göz nuru olan çeyizin parçalarını büyük bir özenle ütülemektedirler. Bu
durum kadınlar arasındaki sosyal dayanışma, birlik ve beraberlik duygularının artmasına vesile olmaktadır. Özellikle çeyizin ütülenmesi sırasında, sesi güzel olan kadınlar türküler söylemekte, kimi
zaman da fıkralar anlatılmaktadır. Böylece yapılan iş eğlenceye dönüştürülmekte, işin vermiş olduğu
sıkıcılık ve yoruculuk ortadan kaldırmaktadır. Kızın yeni evine, yengeleri, en samimi arkadaşları ve en
yakın akrabalarından oluşan bir grup kadın tarafından yerleştirilen çeyizi görmeye gelenler, beğendikleri parçaların modelini çıkarmaktadırlar. Özellikle bekâr kızlar büyük bir heves ve dikkatle çeyizi
incelemektedirler. Bu durum, onları hem çeyiz hazırlamaya teşvik etmekte hem de kendi eksiklerini
görmelerine yardımcı olmaktadır. Böylece yengelerin katkı ve destekleriyle, kültürün korunması ve
aktarılması, toplumsal düzenin devam ettirilmesi sağlanmaktadır.
“Gelin hamamı” yengelerle eğlencelidir…
Türkiye’de özellikle kasaba düğünlerinin çoğunda bir tören havasında gerçekleştirilen “gelin hamamı”,
yengelerin gözetimi altında, gelinin temizlenmesi, zülfünün kesilip, kalan saçlarının ince ince örülmesi şeklindeki işlerin gerçekleştirildiği mekânlar olması açısından gelin hamamlarının, günümüzdeki
güzellik merkezlerinin veya kuaförlerin işlevini gördüklerini söylemek mümkündür. Bu mekânlarda
darbuka veya leğen çalmayı bilen bir kadının müziği eşliğinde eğlenilmesi, yenilip içilmesi kadınların hoşça vakit geçirmelerine yardımcı olmaktadır. Bu durumda gelin hamamları aynı zamanda,
kuaförlük, güzellik merkezleri, müzisyenlik gibi belli mesleklerin ortaya çıkmasına da yol açmışlardır.
Günümüzde hamamların yaygınlaşması nedeniyle gelin hamamları, hamamların veya kaplıcaların
bir bölümü ya da tamamı kiralanarak gerçekleştirilmektedir. Gelinin fiziki özelliklerinin daha yakından görülmesine olanak sağlayan söz konusu mekânlarda yengeler, çeşitli şakalar ve sözlerle gelin
adayını konuşturarak karakteri hakkında da bilgi sahibi olmaya çalışırlar.
Kına gecelerinin başrol oyuncusu yengelerdir…
Düğünden bir gün önce kadınlar arasında kız evinde yapılan kına gecelerinde yengelerin rolü büyüktür. Günümüzde kız evinin uygun gördüğü bir salonda veya kız evinin bahçesinde kadın-erkek
bir arada da yapılabilen kına gecelerinde, kızın yengesi oğlana, oğlanın yengesi de kıza kına yakar.
Yengeler, kına merasimine gelen misafirlere oyalı kına çemberlerini dağıtırlar, kınayı kararlar. Kına
gecesini organize ederler, eksikleri anında tamamlarlar. İster sadece kadınlar arasında isterse kadınerkek karışık olsun, belli bir saatten sonra misafirler gitmekte, evlenecek olan kız, en yakın kadın akrabaları ve samimi arkadaşlarıyla baş başa kalmaktadır. Yengeler, kızın el ve ayaklarının tamamına
kına yakarken, diğerleri gelini ağlatmaya yönelik kına türküleri söylemektedirler. Böylece gelin kız
ağlayarak deşarj olmakta, düğün telaşından ve stresinden biraz olsun uzaklaşmaktadır. Ardından darbuka çalmasını bilen bir kadının müziği eşliğinde geç saatlere kadar eğlenilmektedir. Yengeler, bu
eğlencelere önder olur, düğüne gelenlere yer gösterir, oyuna kaldırır.
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Yengelerin kına yakma görevleri çiftlerin çocukları dünyaya geldiği zaman da devam etmektedir.
Çocuk kız ise altı aylık olunca ellerine ve ayaklarına kına yakılmaktadır. Altı ay kınası adı verilen bu tören de, gelinin ve damadın yengeleri öncülüğünde düzenlenmektedir. Bebeğin en yakın kadın akrabalarını, yakınlarını, komşularını davet etmek, misafirlere ikramları dağıtmak, gelen hediyeleri kabul
etmek ve bebeğe kına yakmak yengelerin sorumluluğu altındadır. Bebek erkek ise sünnet olacağı
zaman yengelere görev düşmektedir. Sünnet çocuğunun yatağını hazırlamak, kınasını yakmak ve bir
müddet sonra yıkamak yengeler tarafından yapılmaktadır.
Dolayısıyla yengelerin denetimi altında gerçekleştirilen kına geceleri ve söz konusu törenler hem
oynanan oyunlarla kadınları bir araya getirip sosyalleşmelerini ve deşarj olmalarını sağlamakta hem
de söylenen kına türküleriyle ayrılığın acısını hafifletmeye imkân vermektedirler. Ayrıca sözü edilen
eğlendirici ve hoşça vakit geçirici ortamlar, kadınlarla toplumu oluşturan diğer bireyler arasındaki
dayanışma ruh ve yeteneğinin geliştirilmesinde işlevseldir.
Gelin alma gününde kapı tutma görevi yengenindir…
Kızın baba evinden çıkarılması ve yeni evine gönderilmek üzere hazırlanması, başta annesi olmak
üzere en yakın akrabaları açısından oldukça zor bir durumdur. Kızı kolay bir şekilde vermeyeceklerini
göstermek için, kız tarafının delikanlıları, köyün girişinde “toprak bastı” parası alıp, köyden çıkana
kadar, gelin alayının önünü keserek bahşiş isterken, kız evinin yengesi ya da yengeleri de gelinin
bulunduğu kapının önünde bahşiş alırlar. İstenilen miktarda bahşiş alınana kadar kapıyı açmazlar.
Bahşişten sonra oğlan tarafını, gelinin yanına alırlar. Bu sefer de, çeyiz sandığının üzerine oturup tekrar bahşiş ister ve alırlar. Toplamış oldukları paraları daha sonra geline verirler. Kızın evden ayrılmasına karşı bir direnişi ifade eden bu durum, aynı zamanda yengelerin, hemcinslerinin yanında olmak,
ona değerli olduğunu hissettirmek amacını taşımaktadır.
Gerdek yatağını yengeler hazırlar…
Yengelerin asıl görevi düğünden sonra başlamaktadır. Yalnızca bir nesne olmayan, soyun devamlılığı işlevine sahip olan gerdek yatağı, büyük bir itinayla hazırlanır. Sözlü kaynakların ifade ettiklerine
göre, eskiden düğün bittikten sonra kızın yengesi, kızla birlikte giderdi. Kıza ilk geceyle ilgili, annesinin anlatmaktan çekinebileceği, gerekli bilgileri verdikten sonra, gerdek yatağının hazırlanmasında
oğlanın yengesine yardımcı olurdu. Kıza herhangi bir iftira, leke gelmemesi için, yatağın hazırlanması
sırasında orada olması gerekmekteydi. Gerdek yatağının çarşafının üzerine, iki mendil büyüklüğünde, “ara bezi” adı verilen beyaz bir bez serilip, döşeğin iki yanından iğnelenirdi. Gerdek yatağı dualarla
ve büyük bir özenle hazırlanırdı. Ardından yengeler gelinle damada, kurban etinden yemek hazırlayıp yedirirlerdi. Kız, gerdek odasına geçtikten sonra sağdıcı da damada ilk geceyle ilgili yapılması gerekenleri aktarırdı. Daha sonra oğlanın yengesi devreye girer ve “Falanca saatte emaneti alalım” derdi.
Yengeler, bitişik odada veya yakın bir komşuda beklemeye başlarlardı [Tülü, Çetin, Yorulmaz, Kurt].
Bekâret yengeler tarafından duyurulur…
Kız bakire çıkmışsa, gerdek sabahında damat havaya üç el ateş ederdi. Ardından yengeler, odaya
gelirlerdi. Damadın, yastığın altına bıraktığı bahşişi aldıktan sonra çarşafın üzerindeki kanlı bezi toplayarak oğlanın annesine gösterirlerdi. Kızın bakire olduğuna dair müjdeli haberi alan oğlan annesi,
yengelere “müjdelik” adı altında para veya hediye verirdi. Ardından kızın yengesi o bezi, gerdek odasının kapısına asar, bakmak isteyen ev halkı gelip bakardı. Kızın ilk gecedeki kanlı çarşafına “çeyiz” ya
da “yüz akı” denilmektedir. Eğer yenge “çeyiz”i asmazsa, gelinin bekâretinden şüphe edilirdi. Daha
sonra çeyiz bohçalanarak, kızın yengesi tarafından, kız evine getirilir ve “Kızınız temiz çıktı” denilerek
kızın annesine teslim edilirdi. Kızın annesi tarafından da yengeye “müjdelik” verilirdi [İşli (a), İşli (b),
Acar, Şahin].
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Gerdekten sonra gelini yıkamak yengelerin görevidir…
Yetmiş yaşının üzerindeki sözlü kaynaklar, gerdek söz konusu olunca, “Kızın marifeti döşekte belli
olur” demektedir. Eskiden, evlerde sıcak su olmadığı, yengelerin, gerdekten sonra su ısıtıp gelini yıkadıkları, damada da sıcak suyun yerini gösterdikleri anlatılmaktadır. Gelin ve damat banyo yapıp boy
abdesti aldıktan sonra yengeler, geline çay koymasını söylerlerdi. Çay hazır olunca gelinin kayınvalide
ve kayınpederini çağırırlardı. Çaylar içildikten sonra yengeler, çarşafı oğlanın anne-babasına gösterirler, ardından kızın yengesi çarşafı toplayıp yakınsa aynı gece, uzaksa diğer gün kız evine dönerlerdi.
Kız tarafında çarşaf açılır ve kızın anne-babası çarşafın içine para atardı [Dikmentepe, Gözütok, Tülü,
Altın (b)].
Bekâretini ispatlayamayan geline yengeler destek olur…
İlk gecede kanaması olmayan gelinler, hiçbir soru sorulmadan eşeğe ters bindirilerek baba evine
gönderilmekteydi. Bazı aileler, bu durumu yüz karası olarak değerlendirip gelini öldüresiye döverlerken bazıları da durumu ört bas ederlerdi. Yengelerin bir görevi de, kıza sahip çıkmak, ona destek
olmak, böylesi durumlarda ortamı sakinleştirmek ve kıza zarar vermelerini engellemekti. Yengelik
yapan sözlü kaynaklardan biri, ilk gecede kanaması olmayan bir kızı, başına gelebilecek kötülüklerden korumak için, yere çömeltip, sert bir şekilde beline üç kez yumruk vurduğunu ve kanamanın
olduğunu anlatmaktadır [Çetin, Özen, Kocaadam, Dalgıç, İşli (a), Şahin].
Duvak töreni yengelerin öncülüğünde düzenlenir…
Gerdekten sonra kadınlar arasında yapılan ikinci bir düğün gibi olan “duvak töreni” gelinin, bakire
olduğunu herkese duyurmak, varsa bu konudaki şüpheleri gidermek ve gelini bundan dolayı kutlamak amacıyla yapılmaktadır. Gelinin genç kızlıktan kadınlığa adım attığının işareti olan bu günde
kadınlar yengelerin davetiyle bir araya gelerek eğlenmektedirler. Elli yaş üzerindeki sözlü kaynakların
hafızalarından silinmeye başlayan, gençlerin ise bilmedikleri duvak töreni, bir zamanlar kadınların bir
araya gelerek hoş vakit geçirmelerini, eğlenmelerini sağlamıştır. Bununla birlikte, kızların evlenmeden önce başka biriyle cinsel ilişkiye girmemeleri gerektiği onaylanmaktadır. Bu töreni izleyen genç
kızlar ilgili mesajı alırken, icra edenler de toplumsal kurumlara ve törenlere destek vermektedirler.
Bekâretini ispat eden gelin ise, toplumsal baskılardan kurtulmaktadır.
Düğünlerde yardımlaşma ve dayanışmanın bir örneği olan “yengelik” ve “sağdıçlık” müessesesine
Türkiye ve Türkiye dışındaki Türk topluluklarında da rastlamak mümkündür.
Sivas’ta, gerdek yatsı namazından sonra yapılır. Güvey, komşularla birlikte namazı kıldıktan sonra
büyüklerin ellini öpüp odasına gider. Yenge, gelin güveyi birbirlerine takdim ettikten sonra güveye
hitaben “İşte sana bir gül, kokla bin yıl” diyerek dışarı çıkar (Koşay, 1944: 304-305).
Kayseri’de gelin, gerdek odasına iki yengeyle birlikte gelir. Kalabalık dağılınca, iki yenge ile damat ve
gelin baş başa kalırlar. İki yenge yatakları serip gelini damada teslim eder (Güngör, 1992: 9).
Balıkesir’de, düğünlerde oğlan tarafından ve kız tarafından yengeler kınayı yakar. Fakat yenge ikinci
evliliğini yapmışsa “Onun başıbozuk” denerek geline kına yaktırılmaz. Gelinin evliliği bozulmasın diye
kına yakamaz. Yenge üç gün boyunca yengelik yapar; kınayı karar, yakar; gelinin başını yapar; düğün
süresince hep gelinin yanında bulunur (Tokmak, 2009: 137).
Turfan şehri Tatarlarında, gelinin yanında “Gelin Halası”, damadın yanında da “Damat Halası” olarak
bulunacak olan kadınlar belirlenir. Bu iki “Hala” kadınlar, damadın evinde hiç kimse kalmadığı zaman
gelin ve damada leziz yemekler vererek onları doyururlar. Ardından gelin ve damadın uyuyacakları
yatağı hazırlarlar. Gelinin Halası geline, damadın Halası da damada “İlk gece işaretinizi iyi muhafaza
edin” dedikten sonra dışarı çıkarlar (Katanov, 2004: 33).
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Türkmenlerde, yeññe kadın olur ve görevi düğün günü boyunca, hatta düğünden sonraki birkaç gün
de gelinin yanında olup ona yardımcı olmaktır. Gelin baba evinden çıkarılıp güveyi evine götürülmeden önce yeññeler kıza kürte veya bürencek adı verilen gelinliği giydirirler (Sağlık, 2006: 77). Benzer
şekilde Başkurt Türklerinde de “kız uğurlama” töreni sırasında, kızın en yakın yengesi onu avluya çağırıp ilk geceyle ilgili âdetleri öğretir (Buranğolov, 1995: 248).
Irak Türkmenlerinde, kız uğurlanırken “yenke” adı verilen, kız evinden bir kadın da onlarla birlikte
gider. Gelin otağa girdikten bir süre sonra “yenke” gelinin elini kaldırıp damadın eline verir ve “El emaneti” der. Damat ve gelin el ele tutuşurlar (Paşayev ve Benderoğlu, 1999: 53).
Yukarıdaki tespit ve değerlendirmeler ışığında yengelik ve yengelik müessesiyle ilgili şunları söylemek mümkündür:
Yengenin görevi, düğün süresince geline kılavuzluk ve arkadaşlık etmektir. Sağdıcın vazifesi ise damada yol gösterme ve arkadaşlıktır (Yazılıtaş, 2002: 167). Sağdıcın erkek olması ve kına gecesi, gerdek odasının hazırlanması, çarşafın toplanması gibi kadın merkezli ortamlara girememesi nedeniyle
damadın bir de yengesi bulunmaktadır. Yengelik, düğünlerin baştan sona düzen ve gelenek kuralları
içinde akışını sağlamak için geliştirilen disiplin olgularından biridir. Yengeler, kadın yapısından gelen
bir içgüdüyle geleneğe son derece bağlıdırlar. Bu yüzden, bir protokol görevlisi gibi çok titiz davranırlar ve düğüne yön verirler (Soylu, 1987: 368-369).
Yengelerin “başı bütün”, terbiyeli, toplumda saygın bir yere sahip ve aile düzenleri iyi olan kişiler arasından seçilmeleri de bu kuruma verilen değeri göstermektedir. Bunun yanı sıra yengelerin, düğün
süresince kendilerine yardım etmeleri amacıyla seçtiği kişilerin de kendileriyle benzer özelliklere sahip olmaları da dikkat çekicidir.
Düğünü organize eden, aileler arasındaki ilişkileri sağlayan, yeni evlenen çiftlerin birbirlerine ve topluma uyum sağlamalarını kolaylaştıran önemli bir sosyal mekanizma işlevini gören “yengelik müessesesi” bugün unutulmaya yüz tutmuştur. Günümüzde evlenecek olan çiftler evlilik öncesinde gerek
yazılı kaynaklar ve kitle iletişim araçları gerekse aile uzmanlarına müracaat ederek evliliğin gerektirdikleriyle ilgili bilgiler edinmektedirler. Bununla bağlantılı olarak yengelerin, özellikle çiftlere ilk gece
hakkında bilgi verme görevleri ortadan kalkmaktadır.
Düğünün ardından çıkılan balayı da yengelerin sorumluluğu altında olan gerdek gecesiyle ilgili birtakım uygulamaların yok olmasına neden olmaktadır. Artık gerdeğe girmeden önce gelinle damada
tatlı yedirme, gerdek sonuna kadar kapıda bekleme, gerdek çarşafını kız evine teslim etme, ilk gecede kanaması olmayan kızları koruma altına alma şeklindeki uygulamalar unutulmaktadır. Dolayısıyla,
yengelerin en önemli görevlerinden olan eğitim ve kültürün genç kuşaklara aktarılması şeklindeki
yardımlarına duyulan ihtiyaç azalmıştır.
Evlilik sürecinde önemli bir yer işgal etmekte olan çeyizin, serilmesi, sergilenmesi, oğlan evine götürülmesi sürecinde de yengeler eskisi kadar aktif rol oynamamaktadır. Özellikle eğitim ve çalışma
hayatı gibi sebeplerle gençler memleketlerinden farklı şehirlerde tanışmakta, evlenmekte ve ev kurmaktadırlar. Mesafenin uzaklığı ya da zamanın darlığı sebebiyle yengeler sandık çeyizinin açılmasına
eşlik edememektedirler.
Bunun yanı sıra düğünlerin ağırlığını ve yoğunluğunu bünyesinde barındıran kına gecelerinde yengelerin rolleri devam etmektedir. Gelinin kınasını, “başı bütün”, “başı bozulmamış” yani bir evlilik yapmış, kocasıyla geçimi iyi ya da kocası ölmemiş, sağlıklı çocukları olan, toplum içinde sevilip sayılan ve
otorite sahibi olan yengesi karar ve yakar. Kızın kaderinin, kınayı yakan kişiye bağlı olacağı inancıyla,
kocası ölen ve dış ayaklı olan kadınlar kına tepsisinin yanına dahi yaklaştırılmaz.
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KIZ EVİNDEN OĞLAN EVİNE
EVLİLİK TÖRENİ UYGULAMALARI
Mehmet AÇA
Türk geleneğindeki evlilik törenleri, geçmişten günümüze, çok sayıdaki uygulama eşliğinde gerçekleştirilmiştir. Çoklukla dinlik ve büyülük bir karakter arz eden bu uygulamalar; bereket ve zenginliği
arttırarak sürekli kılmayı, kutlanmayı, iyi huylu ve geçimli olmayı, ağız tadıyla huzurlu bir şekilde yaşamayı, kibir ve kötü huyları terk etmeyi, dini bütün olmayı, doğurgan olma ve soyun sürekliliğini
sağlamayı, dayanıklılık ve sağlamlığı arttırmayı, yuvada kalıcı olmayı, büyüklere tabi ve saygılı olmayı
sağlama amaç ve düşüncesiyle bağlantılıdır.
Aşağıda, bu tür uygulamalara, Türkiye ve diğer Türk bölgelerinden örnekler verilmiştir. Verilen örnekler, konunun hacimli olması nedeniyle, gelinin baba evinden alınarak oğlan evine götürülmesi
aşamasıyla sınırlandırılmıştır.
1. Kızın Baba Evinden Alınması Sırasında Gerçekleştirilen Uygulamalar:
Anadolu’da gelin baba evinden alınmadan önce gelinin beline küçük erkek kardeşi, babası, yengesi
ya da yakın akrabaları tarafından “bekâret kuşağı” bağlanır. Bekâret kuşağı bağlanırken, kuşağı bağlayan tarafından çeşitli öğütlerde bulunulur. “Gelin kuşağı”, “bekâret kuşağı” ve “gayret kuşağı” adı
verilen bu kırmızı kuşak, bekâretin simgesi olmakla birlikte, genç kızlıktan kadınlığa geçiş anlamını da
taşımaktadır. Orta Anadolu’da, gayret kuşağının, kızın gelin gittiği evde tembellik yapmaması, gayretli olması ve işten kaçmaması için bağlandığı da ifade edilir.
Balıkesir iline bağlı Halalca köyünde, gelin evden çıkmadan önce babası kırmızı kuşağını bağlar. Buna,
“gayret kuşağı” denilir ve her geline takılır (Duymaz 2003: 149).
Adana ilinin Aladağ ilçesinde, gelinin beline erkek kardeşleri tarafından, gelinin erkek kardeşi sayısınca “gelin kuşağı” denilen kırmızı renkte kuşak bağlanır. Kuşak, iki defa bağlanıp çözülür, üçüncü de
bağlanır ve salâvat getirilir. Kuşağı bazı durumlarda gelinin çok yakın akrabası olan başka erkeklerin
bağladığı da görülür (Yılmaz 2005: 98).
Konya ili Seydişehir ilçesine bağlı Gevrekli kasabasında, gelinin beline bağlanan kemer, ilk çocuk doğuncaya kadar saklanır. İlk çocuk oğlan olursa bir parçası çocuğun omzuna dikilir (Altunel 1995: 82).
Başkurtlar arasında gelinin giydirilmesi ve kuşağının bağlanması işlemi, çoklukla kızın yengeleri ve
kaynanası tarafından gerçekleştirilmektedir. Giydirilmesi ve kuşağının bağlanması sırasında, geline,
yengeleri ve kaynanası tarafından alkış ve öğüt içerikli manzumeler söylenir. Kuşağı bağlayan yengenin öğüt sözlerine, şu örneği vermek mümkündür:
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Kabağandan kaptırma,
Töylögenden tiptirme,
Sesenderzen aldırma,
Üz işiñdi kadırma.
Bir kulıñ mayza bulhın,
Aldıña ak kön tıvhın,
Artıña ak mal tulhın.
Keyneñ minen tatıv bul,
Kiyeviñ minen kuştan bul.
Doşmanıñdan hak bul,
Tonok hıvzan pak bul!
Hezir hin kişi kişihi:
Başıñ yarılha-yavlık isinde,
Kabırğañ hınha-yilen isinde,
Kulıñ hınha-yiñ isinde.
(…)
Kaynı-keyneñe kezir it,
İrine hizmet it!

Isırana, köpeğe kaptırma
Çaylağa vurdurma,
Akıllı, keskin sözlülere kanma,
Kendi işini yarına bırakma
Bir elin yağda olsun,
Önüne ak gün doğsun,
Ardına ak mal dolsun.
Kaynananla geçimli ol,
Güveyine yaranmaya çalış.
Düşmanına karşı temkinli ol,
Berrak sudan daha temiz ol!
Artık sen kişi kişisisin:
Başın yarılsa başörtüsü içinde,
Kaburgan kırılsa yilen1 içinde
Kolun kırılsa yen içinde.
(…)
Kaynananla kayın atana hürmet et,
Kocana hizmet et!
(Söleymenov-vd. 1995: 472-473)

Kızın belini (kuşağını) bağlayan kaynananın, gelinine verdiği öğütleri içeren şu kısa manzume de dikkat çekicidir:
Biliñ hığıp bıvayım,
Bizziñ yaka aşayım:
Yilden yitiz bul,
Kisi beyilli bul,
Kottan kotlo bul,
Uñdan ullı bul;
İñimden uy töşhön,
Kulımdan iş töşhön!

Belini sıkıp burayım,
Bizim tarafa geçeyim:
Yelden kıvrak ol,
İnsaniyetli ol,
Kuttan yana kutlu ol,
Evlattan oğullu ol;
Omzum tasadan, düşünceden kurtulsun,
Elim işten kurtulsun!
(Söleymenov-vd. 1995: 472-473)

Kız baba evinden çıkarılırken kuşak bağlamanın dışında, başka uygulamalar da gerçekleştirilir. Orta
Anadolu’da bu aşamada gerçekleştirilen uygulamalardan bazıları şöyledir: Ayakkabısının içine buğday ve para konur, gelinin sırtına vurulur, gelin kapının arkasına tükürür, eşiğe niyaz eder, gelinin sağ
koluna Kur’an, sol koluna ekmek sıkıştırılır, geline annesi evden ekşi hamur, süpürge ve oklava gibi
eşyalar verir, gelin kapıdan çıkarken başına kız evindekiler, sağdıç ya da kayın ata tarafından buğday,
şeker, leblebi, yemiş saçılır (Santur 1995: 195-196).
Balıkesir merkezinde, kız evinden ayrılırken ardından su dökülür. Oğlan, kızı alır ve arabaya bindirir.
Bu sırada kıza çarşaf tutarlar. Kızın enişteleri ve ağabeyleri görmesin diye kızı ortalarına oturturlar.
Yine kızı şoförün görmemesi için araya bir örtü koyarlar. Yolda giderken mutlaka bir köprüden geçilir.
Geçerken araba yavaşlar. Kız çantasından içine paralar sıkıştırılmış bir elma çıkartır ve dereye atar
(Duymaz-vd. 2003: 142).

1

Yilen: Bir tür kadın üst giyimi.

KIZ EVİNDEN OĞLAN EVİNE EVLİLİK TÖRENİ UYGULAMALARI 81

Baba evinden ayrılmak üzere olan gelinin ardından su dökme uygulamasına Orta Anadolu’da da rastlanmaktadır. Orta Anadolu’da gelin, gelin arabasına bindirilirken yüzüne ayna tutulur, arkasından su
dökülüp testi kırılır (Santur 1995: 196).
Baba evinden alınan kızın oğlan evine getirilmesi sırasında çarşaf ya da battaniye ile gizlenmesi, sadece Anadolu sahasında görülen bir uygulama değildir. Aynı uygulama Tatar, Başkurt ve Kazak gibi
diğer Türk topluluklarında da yaygındır. Örneğin, Kazak Türklerinde kız ve güvey için hazırlanan ak
otağın eşyaları yerleştirildikten sonra bir yengesiyle birlikte attan inip uzakta köyden haber bekleyen
gelinin önüne köyün gelin-kızları, “şımıldık” (perde) alıp çıkarlar, saçı saçarlar. Perdeyi gelinin yüzüne
örtüp yüzünü büyüklere göstermeden kayın babasının evine getirerek girdirirler (Kaliyev-OrazayevSmayılova 1994: 161).
Balıkesir iline bağlı Halalca’da gelinin eline ve ayaklarına kına yakıldıktan sonra kızın arkadaşları ellerinin üstünde tavana kaldırırlar. Maksat oğlandan bahşiş almaktır. Geline üç kere tavanı öptürürler. Bu
uygulama, evde dirlik düzenlik olsun diye alnı açık, ana baba razılığıyla evlenen kızlar için gerçekleştirilir. Ana ve babasının rızası olmadan, yani kaçarak evlenen kızlar için yapılmaz. (Duymaz-vd. 2003: 149).
Balıkesir iline bağlı Küçükbostancı köyünde, gelin almaya gidilirken yenge arabaya bindirilir, omzuna
heybe atılır. Ayrıca yengenin üzerine hacı üstlüğü örtülür, tellinin dışına çıkarır. Yenge kız evine geldiğinde kız evinin duvarından çivi söker, kız evinden kimse görmeden duvardan kaşık ve çatal alır,
torbaya öyle şeyler atar, gelinin çiçeklerini çalar götürür. Yenge gittiği yerde bir taş alır heybeye atar,
kız taksiye binince gittiği yerde taş gibi kalsın diye arkasından taş attırırlar (Duymaz-vd. 2003: 155).
Kazak Türklerinde, güvey, yanındakilerle birlikte, “casav” denilen çeyiz ile kızı götürmek için kızın yaşadığı köye gelir. Güvey, kızın obasına geldiğinde köydeki en saygın “beybişe” (hanım, çok eşli erkeğin
ilk eşi), çoklukla da kızın anneannesi tabağa “kurut”, “irimşik”, “tatlı” (şekerleme), bozuk para koyup
damadın önünden saçı saçar. Saçı, Kazaklarda sadece toyda önemli bir sevincin nişanı olarak gerçekleştirilen bir uygulamadır. Dünürleri karşılamak için önceden hazırlanan karşılayıcılar (çoklukla kadınlar), gelenlerin giysilerini çıkarıp asarlar, giderlerken de giydirirler. Bunun için de bekleyenlere para
ya da eşya verilir. Dünürler, kız evine girerken bekleyen kadınlardan birisi onları eve hemen sokmaz,
durdurur. Dünürler, âdeti yerine getirdikten sonra kadın onlara eşikten geçmeleri için izin verir. Buna
“eşik atlama / atlatma” (tabaldırık attar) denilir (Kaliyev-Orazayev-Smayılova 1994: 158-159).
Yine Kazak Türklerinde, anasının evinden uğurlanan gelin kıza nasihatler edilir. Kıza söylenen bir teselli manzumesinde şu tür öğütler verilir:
…Cılamay kulak salıñız
Bu sözime nanıñız.
Men aytamın ösiyet
Tıñdap uğıp alıñız.
Munan köşip ketersin,
Şın eliñe cetersiñ.
Teñ kurbıñ şıksa aldıñnan
Oyın-külki etersiñ
Kurbı kelse külgeysiñ
Edeppenen cürgeysiñ.
Salmakpenen söz söylep,
Caksı cavap bergeysiñ…

…Ağlamadan kulak ver
Bu sözüme inan.
Ben nasihat edeyim
Sen dinleyip anla.
Buradan göçüp gidiyorsun,
Gerçek yurduna varıyorsun.
Akranın çıksa karşına
Oynayıp eğlenirsin.
Akranın gelirse gülesin
Edeple yürüyesin.
Ağırbaşlılıkla söz söyleyip
Güzel cevap veresin…

Baba evinden uğurlanan kıza; işe güce hevesli, yetenekli; sabırlı, ağır başlı ol; kaba huylu olma (huysuzluk etme), yalan dolan söyleme, dürüst ol, akraba, dost canlısı ol, ana-babanın, halkının güveni-
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ni boşa çıkarma, kara haber getirtme, soyu nesebi kestirme diye öğütler verilir (Kaliyev-OrazayevSmayılova 1994: 160).
Kazak Türklerindeki “kız uzatuv” (kız uğurlama) töreni sırasında anası, kızıyla vedalaşırken okşamaların yanı sıra, ona öğütler de verir. Aşağıda, öğüt ağırlıklı bir okşamalık örneğine yer verilmiştir:
Karağım-ay,
Halkıña kalavlı bol!
Eliñe elevli bol!
Ertemen erte turarsıñ,
Tüñliğiñdi aşarsıñ,
Sıyırıñdı savarsıñ,
Malıñdı öriske aydarsıñ,
Samavırınıñdı koyarsın,
Sütimdi sonda aktarsıñ,
Karağım-ay, ne aytayın,
Endi cat-curttık bolğan soñ.

Ey gözümün nuru,
Halkına saygın ol!
İline muhterem ol!
Sabah erken kalkarsın,
Tünlüğünü açarsın,
Sığırını sağarsın,
Malını otlağa sürersin,
Semaverini koyarsın,
Sütümü o zaman ak edersin,
Ey gözümün nuru, ne diyeyim,
Şimdi yâd elli olduktan sonra.
(Alimkulov-Abdiramanov 1994: 44)

Başkurtların düğün geleneklerinde gelin, baba ocağından oğlan (kaynana) evine uğurlanırken anababası, kardeşleri, yengeleri, köylüleri ve yaşadığı yerle vedalaşır. Kız ve akrabaları tarafından söylenen veda sözleri manzumdur ve sözlü gelenekte bunlara “siñlev” ve “huşlaşıv” denilmektedir. Kız
uğurlama merasimi sırasında oğlan ya da kaynana evine gitmek üzere olan gelin kıza, ana-babası,
kardeşleri ve yengeleri tarafından alkış ve öğüt içerikli sözler söylenir. Öğüt sözleri, genellikle gelin
kızın giydirilmesi ve kuşağının bağlanması (belinin bağlanması) sırasında söylenir. Öğüt sözleri, çoğu
durumda, alkışları da içermektedir. Aşağıda, gelin kıza; yengeleri ve anası tarafından kız giydirme ve
kuşak bağlama merasimleri sırasında söylenen manzum öğüt örneklerine yer verilmiştir. İlk örnek,
kızın yengeleri tarafından söylenen alkış ve öğüt içerikli sözlerden oluşmaktadır:

2

Keyne, kaynı yorto nda
Şarşav bulır ul öyöñ
Kız sağında yılmayıp kal,
Harğayır eli yözöñ

Kaynana, kayın ata yurdunda
Perde (çarşaf) olur evin
Kızlık çağında ağlama
Sararıyor şimdi yüzün

Ata-ineñ yortonda
Hiniñ kolonsak sağıñ.
Kaşmavıñdı kiyirhiñ,
Kilin bolop yörörhöñ.

Anan babanın yurdunda
Senin kuluncuk çağın.
Kaşmavını2 giyersin,
Gelin olup gidiyorsun.

Ata-eseñ üstirzi,
Akıl, bilim öyretti.
Kilin bulıp barırhıñ,
Şul akıllı tororhoñ.

Anan baban büyüttü
Akıl, bilgi öğretti.
Gelin olup gidiyorsun,
Böyle akıllı durursun.

İndi bizzen kitirhiñ,
Üziñ donye kötörhöñ.
Kaynı minen keyneñe,
Kezir-hörmet itirhiñ.

Şimdi bizden gidersin,
Kendine bir hayat kurarsın
Kayın atanla kaynanana,
Kadir-hürmet edersin.

Kaşmav: Başkurtlarda kızlara özgü eski bir başlık türü.
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Kiyev minen tatıv bul,
Möhebbetli katın bul.
Ata-eseñ hakı kivik,
İriñdiñ de hakın bil.
Tıñla eytken hüzimdi,
Nık yeşirme küziñdi.

Güvey ile geçimli ol,
Muhabbetli kadın ol.
Ana babanın hakkı gibi
Kocanın da hakkını bil.
Dinle söylediğim sözümü,
Kaçırma gözünü.

Hayıskandan hak bul,
Yomortkanan ak bul.
Geyipterzeñ yırak bul!
Ağın hıvzan tonok bul!

Saksağandan sak ol,
Yumurtadan ak ol.
Ayıplardan uzak ol!
Akarsudan berrak ol!
(Söleymenov-vd. 1995: 471)

Yengelerin bu öğütlerinden sonra, kızın anası öğüt verir:
Seyiñ metrüşke bulmahın,
Sınayağıñ köröşke bulmahın.
İkmegiñ tozlo bolmahın.
Yılan tilli bulma,
Katı küñilli bulma.

Çayın metrüşke3 olmasın
Fincanın maşrapa olmasın
Ekmeğin tuzlu olmasın.
Yılan dilli olma,
Katı gönüllü olma.
(Söleymenov-vd. 1995: 471)

Silteriñdiñ toyaktarın, balakay,
Koyop yirge tüşeme.
Tösöñ bozop, tiş ırcaytıp, balakay,
Yemeğetiñdi ürteme.
Hağınğanda, tav sakır, balakay,
Harğayğanda, hıv sakır, balakay.

Silterinin4 püsküllerini, yavrucağım,
Salıp yerde sürüme.
Suratını eğip dişlerini gösterip yavrucağım,
Cemaatini yakma.
Özlediğinde dağa seslen yavrucağım,
Sarardığında suya seslen yavrucağım.
(Söleymenov-vd. 1995: 472)

2. Kızın Oğlan Evine İndirilmesi Sırasında Gerçekleştirilen Uygulamalar:
Orta Anadolu’da baba evinden alınan gelin bazen sağdıç evine ya da damadın yakın akrabalarından
birisinin evine indirilir. Orada gelinin başına arpa, buğday, üzüm ve para saçılır. Gelin, burada güveyle
birlikte yemek yedikten sonra kendi evine götürülür (Santur 1995: 196).
Yine aynı bölgede, kızın indirildiği evin avlusunda da çeşitli uygulamalar gerçekleştirilir. Meltem
Santur’un aktarımına göre, gelin eve doğru yürürken önüne kaynana ya da etraftakilerden birisi, içinde su ve para, çerez ya da sadece su bulunan testi atarak kırar. Geline su dolu testi, tahta kaşık, kız
evinden getirilen bardak kırdırılır. Gelin üç kez su dolu bakracı ya da şerbet tasını tekmeler. Gelin evin
giriş kapısına kadar yol üzerine yağ ve bal karışımı döker. Gelinin başına dama çıkan kaynanası, kayın
babası ya da orada bulunan bir kadın tarafından içinde para, kuru üzüm, leblebi gibi şeylerin yer
aldığı saçı saçılır. Damat, eline verilen elma ya da portakalı yere vurarak parçalar, havaya mermi sıkar
(Santur 1995: 197-198).

3
4

Metrüşke: İri yapraklılar familyasına giren hoş kokulu, pembe-yeşil renkli bir yaban bitkisi.
Silter: Kızların omuzlarına asıp göğüslerine bağladıkları bir bezek.
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Oğlan evine getirilen kızın, herhangi bir nesneyi ya da kapı sövesini tekmelemesi, yaygın bir uygulamadır. Trabzon Şalpazarı Çepnilerinde gelin eve girerken kazanı tekmeler, gelinin başından aşağı
şeker dökerler, koltuğunun altına ekmek koyarlar (Beldüz 2006: 31). Kazak Türklerinde baba evinden
oğlan evine getirilen gelin, kendisi ve kocası için hazırlanan “ak otağ”a girdirilir. Kız, evin sol tarafındaki sövesine varıp, sağ ayağıyla yeri bir kez teptikten sonra tekrar dışarı çıkar. Bu uygulama, kızdan
sonra güvey tarafından da tekrarlanır. Bu uygulama, “bu evin sahibi biz oluyoruz” anlamına gelmektedir (Alimbekov-Abdiramanov 1994: 16).
Balıkesir merkezinde, oğlan evine varıldığında evin etrafı, her yer gelini karşılamak için gelenlerle
doludur. Davullar, zurnalar çalınır. Oğlanın babası, gelinin başından buğday serper, Kur’an’ı verir ve
“Öp kızım Kur’an’ı, hoş geldin evimize, bereket getirdin” der. Daha sonra dışarıda bir sandalyenin
üzerine koyun derisi serilir, üstüne de bir taş konulur. Gelini bunun üstüne oturturlar. Bunun anlamı
şudur: Kızım bizim evimize geldin, taş gibi bu evde otur, kuzu gibi sakin ol. Gelin orada biraz oturduktan sonra taş ve deri alınır ve gelen geçen daha iyi görsün diye gelin sandalyenin üzerine çıkartılır
(Duymaz-vd. 2003: 142).
Gelinin koyun derisi üzerine oturtulması uygulamasına, Kazak Türkleri arasında da rastlanmaktadır.
Kazak Türklerinde gelin, kocası ve kendisi için hazırlanan otağa sokulduktan sonra, ocağın yanına döşenen hayvan postuna oturtulur. Bu işlem, “yeni gelen genç gelininin huyu, tabiatı tabaklanmış deri
gibi yumuşak, nazik olsun” diye yapılır (Kaliyev-Orazayev-Smayılova 1994: 161).
Balıkesir ili Pamukçu kasabasında gelin oğlan evine indikten sonra kaynana sözüm dinlensin diye
başının çemberini çıkarır. Gelinin duvağının üstüne örter. Hemen gerisingeriye alır. Gelin içeri girer
girmez yenge bir tasın içine şerbet yapar gelir. İçine bir de beyaz bez koyar. Ufak kapının üç kere üst
başına üç kere de alt başına şerbet sürdürürler. Daha sonra kaynata gelir ve eve bağlı olsun diye geline ocak yaktırır (Duymaz-vd. 2003: 152).
Balıkesir ili Türkali köyünde, oğlan evi ne kadar yakın olursa olsun gelin ata veya arabaya biner. Gelin
köy içinde dolaştırıldıktan sonra oğlan evine getirilir. Gelin oğlan evinin kapısına gelince hemen attan veya arabadan inmez. Kayınpederi, yeni gelinine tarla, hayvan gibi şeyler bağışlar. Gelin gönlü
olup attan inince eve girerken başına şeker, buğday ve para saçılır. Gelinin bir koluna kaynanası, bir
koluna da kayınpederi girerek onu yeni evine sokarlar. Gelin oğlan evine girip bir yere oturur. Daha
sonra özne annesi, bir ekmek getirir ve gelin bu ekmekten bir parça ısırır. Gelinin ısırdığı ekmek, birer
parça olmak üzere oradakilere paylaştırılır. Gelinin çocuğu olursa bu çocuk sağır olmasın diye evin
içinde çalıp oynanır (Yeşil 2000: 124).
Gelinin kendisine sunulan ekmekten bir parça ısırmasından sonra aynı ekmeğin orada olanlara
paylaştırılması uygulaması, biraz daha değişik bir şekilde, Kazak Türkleri arasında da görülür. Kazak
Türklerinde gelin oğlan evine girdirildikten sonra konuklara yemek ikram edilir. Konuklara yemek
ikram edilirken büyükler tarafı, geline ithaf ederek “ülperşek” (karıncık üzerindeki yağ tabakası) ve
döş (göğüs eti) gönderir. Bu, “oğlan doğurup döş gibi kaykılarak yürüyüp kayın atanın evine hizmet
et; yağ gibi bat, su gibi karış, bütünleş” anlamına gelir. Gelin, selam vererek yemeği kabul edip ağzını
değdirdikten ya da bir parça ısırdıktan sonra yanındakilere verir (Kaliyev-Orazayev-Smayılova 1994:
161-162).
Türkali köyünden tespit edilen “inmelik” ya da “indirmelik” uygulamasını da, Türklük coğrafyasının
hemen her bölgesinde görmek mümkündür. Nitekim Orta Anadolu’da da, özellikle de Konya’da, gelinin kayın atası ya da kaynanasından “inmelik” ya da “indirmelik” almadan arabadan inmediği görülür.
Orta Anadolu’da oğlan evine getirilen gelin etrafında inmeliğin yanı sıra, diğer başka uygulamalar da
gerçekleştirilir. Söz konusu uygulamalar ana hatlarıyla şu şekildedir: “Oğlan evine getirilen gelin, gelin arabasından hemen inmez, kaynanasından inmelik ister. Bazı durumlarda, etrafta bulunanlardan
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da indirmelik istenir. Gelin arabadayken kucağına oğlan çocuğu verilir. Verilen oğlan çocuğu gelin
tarafından arabanın içerisinden üç kere geçirildikten sonra geri verilir. Gelin inmeden önce orada
bulunanlar bir hoca eşliğinde dua edeler. Gelin, duadan sonra önce sağ, sonra da sol ayağını yere
basarak arabadan iner. Başına; güvey, kayın ata, kaynana, hoca ya da çevredekiler tarafından arpa,
buğday, para, şeker ve fıstık karışımı saçılır. Gelin ayağını yere basınca kurban da kesilir. Kesilen kurbanının kanı gelinin alnına sürüldüğü gibi, gelinin kurban kanı üzerinden atlanması da sağlanır.” (Santur
1995: 197)
Adana ili Aladağ ilçesinde de, tıpkı Konya ve Balıkesir örneklerinde olduğu gibi, gelin attan inmeden
“indirmelik” (kırkım) toplanır (Yılmaz 2005: 100).
“İnmelik” ya da “indirmelik” uygulamasına, Kazak Türkleri arasında, yüzgörümlüğü adı altında biraz
daha değişik bir şekilde, “betaşar” töreninde rastlanmaktadır. Yüzü örtülerek hiç kimseye gösterilmeyen gelin, kalabalık arasına getirilip kayın atasının yurdundaki insanlarla tanıştırılır. Gelin, adı zikredilen kişiye eğilip selam verir. Gelini şiir söyleyerek tanıtan dombıracı, orada bulunanlardan yüzgörümlüğü de talep eder (Alimkulov-Abdiramanov 1994: 48).
Yemek yendikten sonra köyün erkeklerine yeni gelen genç gelini tanıştırmak, gelinin görevlerini anlatmak amacıyla halk toplanarak “betaşar” cırı söylenir. “Betaşar” (yüz açımı, yüz açar) söyleyen akın,
geline geldiği yerdeki kayın atası ve kaynanasından başlayarak büyük-küçük herkesi tanıştırır, geline
onların her birisine eğilerek selam verdirir:
Kelin, kelin, kelip tur
İyilip selam berip tur.

Gelin, gelin, gelip dur
Eğilip selam verip dur.-

deyip, yeni gelen genç gelini köyün büyüklerine tanıştırıp onlardan görümlüğe, paya mal ister:
Nar berseñiz maya ber,
Üstine kilem caya ber…
Cılkı berseñ biyeden
Kem bolmasın tüyeden…

Deve verirsen maya ver,
Üstüne kilim yayıp ver,
Yılkı verirsen kısraktan
Noksan olmasın deveden…

deyip deveden başlayarak keçi-oğlağa kadar “tört tülik mal”ı zikreder. Bundan maksat, bütün köy-oymak, akrabanın bir araya gelerek yeni aile olan gençlerin başına ev, önüne mal koyup yeni otağı hep
birlikte ev yapmasıdır (Kaliyev-Orazayev-Smayılova 1994: 162).
Kütahya’da oğlan evine gelindiğinde gelin kapıdan girerken bir tas içinde bulunan baldan kapının
üstüne ve eşiğine sürülür, içeri sağ ayakla eşiğe basmadan girer. Gelin yüksek bir yere oturtulur.
Kayınvalide geline “Kızım hoş sefa geldin. Evimize uğur getirdin. Mesut ve bahtiyar ol inşallah” diyerek duvağını açar (Demirhan 1991: 58).
Adana ili Aladağ ilçesindeki baba evinden oğlan evine getirilen gelin ve güvey etrafından gerçekleştirilen ve ülkemizin hemen her bölgesinde görülen uygulamalar, Mehmet Ali Yılmaz’ın aktarımına
göre şöyledir. Oğlan evine getirilen gelinin üstüne arpa, üzüm, bozuk para atılır. Gelin indirildikten
sonra yolun üstüne demir bir alet konur. Gelin bunun üzerinden atlar, amaç gelinin demir gibi sağlam olmasıdır. Sonra yola içi su dolu bir ibrik konur. Gelin bu ibriğe ayağıyla vurup devirir. Bu işlemi
üç kez yaparlar. Gelin eve girmeden önce kaynana ile kayınbaba kollarını uzatırlar ve gelini kollarının
altından geçirirler. Eline yeşil yaprağın arasına konmuş bal ve yağ verirler. Gelin bunu kapının üstüne
yapıştırır. Gelin sağ ayağını atarak içeri girer.
Gelin içeri girerken kapının kasasına yağ ve bal sürülür ve geline bardak kırdırılır, ayrıca kapıya oklava
ve ibrik konulur. Gelin bunları alıp içeri girerse iyi sayılır, almazsa uğursuz sayılır. Gelin, eve gelince
koyun gibi uysal olsun diye koyun postunun üstünden atlatılır.

86 AİLE YAZILARI / 8

Gelinin akrabaları gelinle gelir, inince onu överler, harçlık verirler. Gelinin ağzına yaşmak vurulur.
“Varın söylen geline/Her duyduğunu söylemesin erine” derler ve ağzını bağlarlar. Gelin inerken önüne ibrik konur ve tekme vurdurulur. Bunda amaç, hiç yokluk görmesin, başın göl ayağın pınar gibi
olsun anlamıdır.
Kız eve girince mutfağa götürülür ve sırasıyla un çuvalına, yağ tenekesine ve tuz çanağına sağ eli
sokulur. Bu hem uğur ve bereket getirmesi hem de kızın yiyeceklerin yerini öğrenmesi amacıyladır
(Yılmaz 2005: 100-101).
Meltem Santur’un verdiği bilgilere göre, Orta Anadolu’da gelin avlu içerisinde eve doğru yürürken
önüne kaynana ya da etraftakilerden birisi, içinde su ve para, çerez ya da sadece su bulunan testi
atarak kırar. Geline su dolu testi, tahta kaşık, kız evinden getirilen bardak kırdırılır. Gelin üç kez su dolu
bakracı ya da şerbet tasını tekmeler. Gelin evin giriş kapısına kadar yol üzerine yağ ve bal karışımı
döker. Gelinin başına dama çıkan kaynanası, kayın babası ya da orada bulunan bir kadın tarafından
içinde para, kuru üzüm, leblebi gibi şeylerin yer aldığı saçı saçılır. Damat, eline verilen elma ya da
portakalı yere vurarak parçalar, havaya mermi sıkar.
Kapının önünde gelinin başına sini tutulur, yanında davul çalınır. Bir koluna Kur’an, diğer koluna ekmek sıkıştırılır. Gelinin duvağı açılarak yağ ve bal karışımı ya da pekmez yalatılır. Bir lokum ya da şeker
ikiye bölünerek geline, damada, kaynana ve kayın ataya yedirilir. Gelin, içinde üzerine kuru yüzerlik
saçılan köz bulunan mangal üzerinden geçirilerek tütsülenir.
Gelin kapıdan içeri girerken eline yağ, yağla bal karışımı, bal, pekmez gibi yiyecekler verilir. Gelin bunları kapıya, kapının üstüne, kapının iç tarafına, eşiğe ya da kaynanasının elbisesinin ak kısmına sürer.
Gelinin elinden alınan yağın duvara gelinin başı hizasına sürüldüğü de olur.
Gelin içeri girerken eline verilen kaşığı arkaya fırlatır, kaynanasının koltuk ya da bacağının altından
geçer. Eşikte testi ya da su dolu bardak kırar ve kapıyı tekmeleyerek açar. Eşiği öpen gelin, eve sağ
tarafından sokulur (Santur 1995: 197-199).
Kızın oğlan evine girerken kapıya yağ, bal ve pekmez gibi yiyecekleri sürmesi, bereket inancına bağlı
bir uygulamadır. Günümüzde, Konya’da yeni aldığı eve taşınan kişilerin evlerini kutlamak amacıyla
gidilen ziyaretlerle götürülen hediyeleri ifade etmek için de “ev yağlaması” deyimi kullanılmaktadır.
Gelinle damat eve girdikten sonra da itaat, bereket ve doğurganlıkla ilgili çeşitli uygulamalar gerçekleştirilir.
Santur’un tespitlerine göre, gelin içeri alındıktan sonra kaynanasının eteğini, kaynana ve kayın babasının el ve ayağını, evde bulunanların ellerini öper. Kaynana gelinin ayağına koyun postu serer. Kayın
baba, gelinin başına para ya da para-buğday karışımı saçar. Gelin, aile bireyleriyle yakınların ağızlarına eritilmiş bal ya da pekmez sürer.
Kız evinden getirilen ekmek, tuz, maya ve tabak yerlerine yerleştirilir, bulgur ile de dua pilavı pişirilir.
Gelin, ocak başı ile evin bacasına yağ sürer, aş evine (mutfağa) sokulup çıkarılır. Oynayarak elindeki
buğdayı etrafa saçar ya da etraftakiler, başına üzüm ve buğday karışımı saçar. Kaynana geline yağda
pişmiş yumurta ya da yağlı ekmek yedirir. Gelinin kucağına erkek çocuk oturtulur (Santur 1995: 199).
Türkiye’de gelinin koca evine gelişinden başlayarak, üç ay ocakta ateş söndürülmemiş, sönen ateşin
kibritle yakılması uğur sayılmamıştır. Ateş, komşudan alınan bir közle yakılmıştır. Koca evine ayak
bastığında geline yanan ocağa yağ döktürülmüştür. Gelinin koca evine geldiği sırada, yanan ocağa
yağ dökülmesi eve bereket ve uğur getirmek amacını taşımaktadır (Ataman 1992: 47).
Oğlan evindeki ocağa yağ döktürme uygulaması, Kazak Türkleri arasında son dönemlere kadar canlı
bir şekilde yaşatılmıştır. Kazak Türklerinde yüzüne perde örtülerek kayın babasının evine getirilen
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gelin, ulu “şañırak”ın eşiğini sağ adımını atarak geçtikten sonra diz büküp selam verir. Üç kez eğilip
selam veren geline babası: “Çok yaşa göz nurum! Bahtlı ol!” diyerek dua eder. Gelinin eline bir kadın
yağ konulan kabı tutuşturup ateşe yağ döktürür, “Ot Ana, May (Umay) Ana, şefaatini yeni gelen genç
geline erdire gör, esirge!” dedirtir. Bu adet yerine getirildikten sonra gelini, kendisine tahsis edilen ak
otağa girdirip, güveyin anası bozuk para, kurut, irimşek karışımından oluşan saçıyı saçıp hayır duası
ederek önce sağ ayağını atarak ak otağa giren gelini sol taraftaki döşeğe kurulan perde içine sokup
oturtur. Kızın anası, gelini karşılayan kız-gelinlere bilezik, yüzük, küpe, gerdanlık, türlü mercan taşlar
dağıtır (Kaliyev-Orazayev-Smayılova 1994: 161).
Meşhur Kazak araştırıcısı Şokan Velihanov’a göre Kazaklarda ateş, evin koruyucu ruhu, hamisi, çırağı,
nurudur. Bundan dolayıdır ki oğlan evine ayak basan yeni gelin ulu evin ateşine tazim etmeli, selam
vermelidir. Bu adet (yeni gelinin ateşe tazimde bulunması), Moğollarda da nikâh kıyma gününde yerine getirilir. Moğollara bakıldığında, Kazaklardaki ateşe tazim adetlerinin unutulmaya başlandığı sezilmektedir. Yeni inen taze gelini obanın kadınları ilk olarak kayın babasının evine sokarlar. Yeni gelin, eşiği atlayıp geçtikten sonra dizini büküp selam verir (tazimde bulunur). (…) Ondan sonra ocaktaki ateşe
yağ damlatır, o sırada taze gelin ateşe eğilip, “Ateş-ana, May (Umay)-ana, şefaat ede gör!” der. O sırada
taze gelinin yanındaki kadınlar, ellerini ateşte kızdırıp gelinin yüzünü sıvazlarlar (Velihanov 1993: 25).
3. Yeni Evlenenlere Verilen Öğütler:
Türklerin yaşadığı bütün yurtlarda, gelin ve damada, evlilik töreninin çeşitli aşamalarında ana, baba,
ağabey, abla, yenge gibi akrabaların yanı sıra, ileri gelen yaşlı kişilerce evlilik hayatları ve yükümlülükleriyle ilgili öğütler verilmektedir. Bunlar içerisinde en dikkati çekenleri, gelinin baba evinden
alınması ve oğlan evine getirilmesi sırasında gerçekleştirilen geleneksel uygulamalar sırasında gelin
ve damadın anne babaları ve akrabaları tarafından söylenen öğütlerdir. Akıl ve öğüt vermek amacıyla
söylenen sözler, çoğu durumda, alkışları da içermektedir.
“Eski düğün adetleri içinde, törene ait hareketler, mutlu ve devamlı bir yuvanın kurulmasında etken olabilecek inançları kuvvetlendirmek, karı-kocanın birbirleriyle iyi geçinmelerinin gerektirdiği
fedakârlık, anlayış ve davranışlarında, karşılıklı güvene ve sevgiye, saygıya sahip olma duygusu ve
yeteneği kazandırmak, eşlerin yuvaya ve birbirlerine bağlılıklarını sağlamak, ana, baba olmanın sorumluluğunu, gururunu, doğacak çocukların bakımı ve yetiştirilmesi için gerekli bilgilere ve duyarlığa
sahip olmak gibi, insani duyguları geliştirmekte geniş ölçüde yardımcı olabilecek uygulamalardan
biri de gelin ve güveyine yapılan öğütlerdir.” (Ataman 1992: 44-45) Bu öğütler, gelinin bir oklava ile
duvağının açılıp kapanması şeklinde, belli bir ahenkle söylenir. Anadolu Türklerinden tespit edilen
bu uygulama, Tatar, Başkurt ve Kazak Türklerindeki “betaşar” ya da “bit asıv” töreniyle benzerlik arz
etmektedir:
Ele, bele ve hem dile
Sıkı ol sır verme ele
Baban gökle anan yere
Saygı göster düşme dile
Hiç kimseye gıybet etme
Rızasız yol gitme
İşine sıkıca sarıl
Ocak yansın harıl harıl
Küpe korlar ezme
Kapı kapı gezme
Gayınnanın gücünü üzme
Derelerden öz getirme

88 AİLE YAZILARI / 8

El evinden söz getirme
Süpürge elinde olsun
Eteğin belinde olsun
Sergende tarak
Kötü huylarını evde bırak
Bu gelinin adı Fatma
Gaşları var çatma çatma
Darılup sufradan galkma
Gayınnanın döşeğini
Patdan yere atma
Kutlolsun kutlolsun
Evde dirliğin datlolsun
İki oğlan bir kızın olsun. (Ataman 1992: 45)
Bu sözlerle, Sadi Yaver Ataman’ın da ifade ettiği üzere, kaynanaya yapılan hizmetlerin gönül hoşluğu
ile yapılması anlatılmak istenmiştir.
Anadolu sahasında gelinin yanı sıra, güveye de çeşitli öğütler verilmiştir. Güveye verilen öğütler, genellikle yarenler arasında, bir sohbet havası içinde özel bir törenle yapılmıştır. Güvey ortaya alınır, en
yaşlı yaren, güveyin sırtını sıvazlayarak nasihatini verir. Verilen öğütler, çoklukla atasözlerinden esinlenilerek oluşturulan öğütlerdir. Aşağıda, verilen öğütlerden bazıları aktarılmıştır:
- Mecliste arif ol kelamı dinle
- El iki söylerse sen biri söyle
- İşine bak işine, karışma elin çiğine pişmişine
- Verdiğin sözden ölsen de dönme
Er olan sözün tutar demişler
- Dilin cirmi küçük, cürmü büyüktür
- Düşünmeden laf etme, dilin olursun sonra kurbanı
- Sakın elini her deliğe uzatma
Kimisinden çıyan çıkar, kimisinden yılan
- Muhannetin çeşmesinden su içme
Çaydan geç, namert köprüsünden geçme
- Darılınca başa kakıcı olma
- Ne az git geri kal, ne uz git geçme
- İki şeyden sakıntılı ol daima
Yere bakandan, yavaş akan sudan
- Ne dünürü küstür, ne de kızı
- Eyaline sahip ol, kem gözle bakma ve baktırma
- Densüze borçlanma, durur durur ya düğünde ya bayramda ister
- Kendin çalış kazan, kendin ye
Sarrafın parası sana yar olmaz
- Haydi sözlerimi iyi dinledinse hayırlı olsun. (Ataman 1992: 46-47)
Kazak ve Başkurtlardaki gelinin beline kuşak bağlama geleneği hakkında bilgi verirken aktarılan örneklerden de anlaşılacağı üzere, geline öğüt verme geleneği Kazak ve Başkurt Türklerinde de canlı
bir şekilde yaşatılmıştır. Bu tür öğütler, Kazak ve Başkurt Türkleri arasında daha çok “betaşar” ya da “bit
asıv” törenleri sırasında verilmiştir.
Yukarıda da söz edildiği üzere, Kazak Türklerinde kayın ata ya da oğlan evine yeni inen geline “betaşar” adı verilen şiirler söylenir. Bu şiirleri, dombıra çalan öleñşi yiğitler söyler. Yüzü örtülerek hiç
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kimseye gösterilmeyen gelin, kalabalık arasına getirilip kayın atasının yurdundaki insanlarla tanıştırılır. Gelin adı zikredilen kişiye eğilip selam verir. Gelini şiir söyleyerek tanıtan dombıracı, orada bulunanlardan yüzgörümlüğü de talep eder. Gelini yeni yurttaki kişilerle tanıştırmak ve yüzünü açmak
amacıyla söylenen “betaşar” şiirlerinde, geline, yeni yurdundaki hayatına, görev ve sorumluluklarına
dair öğütler de verilir:
Bet aşayın, al endi,
Ahvalıñdı, ayt, kelin;
Buyırıkpen keldiñ bul cerge
Üydegi kamnan kayt, kelin!
Tunık suvday taza bop,
Caksı coldı tap, kelin!
Boyıñdı kirsiz taza kıl,
Cumırtkadan ak kelin!
Caman coldan cırak bol,
Savıskanday sak kelin!
Şın peyiliñmen kızmet kıp,
Ata-eneñe cak, kelin!
Kelin keldi köriñiz,
Körimdigin beriñiz;
Berem dep bos cubatpay,
Atın atap koyıñız.
Atasına bir salem!
Orınsızğa söz katıp
Künağa bapta, kelinşek,
Bayıñnan burın tösekke
Öziñ catpa, kelinşek!
Üy basına kıdırıp,
Ösek aytpa, kelinşek!
Ras sözdi özgertip,
Calğanğa satpa, kelinşek!
Ata-eneñ cumsasa,
Bola körme erinşek,
Baylap savğan malıñdı,
Baska sokpa, kelinşek!
Mal kadirin köp oyla,
Şın nasiyhat aytamın,
Bügin kelgen kelimsek…

Yüz açayım, haydi şimdi,
Ahvalini söyle gelin;
Buyrukla geldin bu yere
Evdeki huyundan dön gelin!
Akarsu gibi temiz olup,
Doğru yolu bul gelin!
Bedenini kirsiz temiz tut,
Yumurtadan ak gelin!
Kötü yoldan uzak ol,
Saksağan gibi sak gelin!
İyi niyetle hizmet edip
Ananı babanı sev gelin!
Gelin geldi, görünüz,
Görümlüğünü veriniz;
Vereyim deyip boş yere avutmadan,
Adını koyunuz.
Babasına bir selam!
Gereksiz yere söz söyleyip
Günaha batma gelincik,
Kocadan önce yatağa
Yatma, gelincik!
Ev ev gezip,
Dedikodu yapma, gelincik!
Doğru sözü değiştirip
Yalan diye satma, gelincik!
Anan baban iş buyurduğunda
Üşengeç olma,
Bağlayıp sağdığın malını
Başa kakma, gelincik!
Mal kıymetini çok düşün,
Gerçek nasihat söylüyorum,
Bugün gelen gelincik…
(Alimkulov-Abdiramanov 1994: 48-49)

“Betaşar” töreni sırasında verilen öğütlere bir başka örnek şöyledir:
“Ülkend lma erinşek”

Gelincik, olma üşengeç”
(Kaliyev-Orazayev-Smayılova 1994: 162)

“Betaşar” törenlerinde gelinlere, genellikle edepli ve terbiyeli olmaları, dedikodu yapmamaları, büyüklere hürmet etmeleri, üşenmeden iş yapmaları doğrultusunda öğütler verilir.
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Başkurtlar arasında da geline, oğlan evine gelindiğinde gerçekleştirilen “yüz açımı” (“bit asıv”) merasimi sırasında kaynanası, kayınları ve evdeki büyük gelinler tarafından öğütler verilmektedir. Aşağıdaki
örnek, gelinin kaynanası tarafından söylenen öğütleri içermektedir:
Büzene bul, bülli bul,
Büzenenen tülli bul,
Karsığanan kak bul,
Sayıskandan hak bul.
Tiymegenge tiyme,
Tiygendi tigin kuyma.
Oltorağıñ yalpıldap,
Uram aşa yöröme.
Avız-moronoñ ostañlap,
Oşak halıp yöröme.
Ak sesli, harı tişli bul,
Behitli, tevfiklı bul!
………………….

Bıldırcın ol, yavrulu ol,
Bıldırcından döllü ol,
Aladoğandan kak ol,
Saksağandan sak ol
İlişmeyene ilişme,
İlişene uyma.
Oltorağını5 şipirdetip,
Sokak sokak gezme.
Ağzını burnunu sallayıp,
Müzevirlik edip yürüme
Ak saçlı, sarı dişli ol,
Bahtlı, ahlaklı ol!
……………………
(Söleymenov-vd. 1995: 475)

Yukarıdaki örneklerden de anlaşılacağı üzere, Türk geleneğinde önemli bir yere sahip olan evlilik törenleri, çok sayıda inanış ve uygulama ile donatılmıştır. Başta da söylendiği gibi, bu inanış ve uygulamalardan maksat, temelde, yeni kurulan evin huzurlu ve bereketli olmasını, yeni evlenenlerin hem
birbirleriyle hem de yeni akrabaları ile uyum içerisinde yaşamalarını sağlamaya yöneliktir. Gelin ve
güveylere verilen öğütler ise, arzu edilen ahengin sağlanabilmesi ve sürdürülebilmesi için uyulması
ve yerine getirilmesi gerekenleri ifade etmektedir. Öğüt mahiyetindeki sözler, gelin ve güveyin geleneksel toplum hayatındaki rollerini ortaya koyması bakımından da önemlidir.

5

Oltorak: Ayakkabı içine sıcak ve yumuşak olsun diye konulan nesne, tabanlık.
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TÜRK KÜLTÜRÜNDE GELİN VE DAMAT (GÜVEY) GİYİMİ
Fatma KOÇ, Emine KOCA, Tuba VURAL
Giriş
Gelenekler ve görenekler, insan topluluklarını bir arada yaşatan, onların geçmişle bağlarını kuran
kültürel unsurlardır. İnsan topluluklarının kimliklerini gösteren ve onları birbirlerinden ayırt eden
özelliklere sahip olan kültür, bütün bir toplumun yaşam biçimini oluşturur ve bu oluşum sırasında
insanlar birtakım simgeler ve eşyalar yaratırlar. Bu süreç, hal ve hareket kodlarını, giyim kuşamı, dili,
özel törenleri, davranış normlarını ve inanç sistemlerini içine alır.
Türkler yüzyıllarca geleneksel giyim kuşam çizgisinin genel özelliklerini zedelemeyecek küçük farklılıklar göstererek giyim tarzını şekillendirmiştir. Orta Asya’dan günümüze Türk giysilerinin ana unsurları, altta çok geniş, belden büzülerek toplanan, paçaları bazen tasmalı, bazen büzgülü bilek üzerinden ayak üzerine dökülen şalvar, şalvarların üzerine bürümcük gömlekler, bu giysilerin üzerine ise
önden boydan boya açık yırtmaçlı beli kemer veya kuşakla bağlanan bir üst entarisi ve bu entarilerin
üzerine giyilen üstlükler oluşturmuştur. Özel gün ve tören giysileri ise bu giysi parçalarından oluşmakla birlikte, gelenekler ve kişilerin konumuna göre baş süslemeleri, kumaş ve desen özellikleri gibi
detaylardaki faklılıklarla diğer giysilerden ayrılmıştır.
Türklerin Orta Asya’da yaşarken giydikleri şalvar, iç gömleği ile üst kaftanından oluşan giyim tarzı, Selçuklularla Anadolu’ya taşınmış ve Osmanlılar zamanındada bu giysilerin kullanımına devam
edilmiştir. Osmanlılarda klasik dönemde kadın ile erkek giysileri şalvar, iç entarisi ve üst kaftanından
oluşan üçlüsü devam ettirilmiştir. Geleneksel giyim tarzı etkisi, Avrupa etkilerinin girmeye başladığı
17. yüzyılda da devam etmiş, 18. yüzyılda ise kumaş, desen, renk ve kalitelerinin değişimiyle sürdürülmüştür. Bu sürede düğün törenlerinde giyilen gelinlik ve damatlık giysileri de önemli derecede
değişime uğramıştır.
İnsanın dünyadaki yaşam algısı, anne karnında uzun bir bekleyişin ardından doğumla birlikte ilk nefesle başlamakta, hayatı paylaşmak üzere bir başkası ile evlenmesi ile devam etmekte ve bu serüvenin son noktası olarak da bu dünyadan ayrılmakla sona ermektedir. Tüm insanların yaşamı, doğum,
evlenme, ölüm olarak sıralanabilecek üç önemli dönüm noktası etrafında gelişir ve biçimini de ait
oldukları toplumdan alır (Durdu 2000: 195). Hayatın dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen evlenme, hem kız hem de erkek açısından bir geçiş olduğu gibi taraflar arasında bir bağ kurulur. Aileler
arasındaki düzeni ve ekonomiyi etkilemesi bakımından her zaman için üzerinde önemle durulması gereken, her safhası ayrı tören ve ayrı geleneklerle süslenen bir olgudur (Balıkçı 2000: 39). İnsan
yaşamının bir gerçeği olan evlilik, doğum ve ölüm arasında yaşanılan en önemli geçiş dönemidir.
Belirli bir yaşa gelen, maddî yükümlülüğü kaldırabilecek ve kendini hazır hisseden her gencin evlilik
yapması yaşamın doğal ilerleyişinin bir getirisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Hayatın geçiş dönemlerinden biri olarak kabul edilen evlilik, bağlı bulunulan kültürün kural ve kalıplarına uyularak gerçekleştirilen bir olaydır. Şüphesiz tarihi süreç içerisinde evlilik olayına gereken değeri veren Türk milleti
bu olay etrafında birçok geçerliliği olan adetler oluşturmuştur.
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Kız ve erkeğin bir aile olarak sosyal yaşama katılma sürecinin başladığı önemli bir dönem olan evlenme, ailenin toplumsal yapısının temelini oluşturması açısından evrensel bir değer kazanmıştır.
Her toplumda evlenme, bağlı bulunduğu kültür tipinin belirli kurallarına uyularak gerçekleştirilir
(Başçetinçelik 2001: 1). Evlilik törenleri, sünnet düğünleri, askere uğurlama ve karşılama, hıdrellez
gibi etkinliklerde olayların niteliği ve kendisini hangi dereceden ilgilendirdiğine bağlı olarak giyim
kuşamda görülen özen ya da özensizlik bağlı bulunan topluluğun geleneksel giyim anlayışını yansıtır. Kullanılan giysiler, renkler, malzeme ve motifler hem kendileri tek başlarına hem de bütün olarak
sembolik anlam taşırlar.
Geleneklerin amacı ve özelliği onların değişmezlik kazanmış olmalarıdır (Hobsbawn, 1983). Giyim ve
kuşamın çıkış noktası korunma amaçlı olmasına rağmen, kültürel gelişim sürecinde, gelenekler ile
şekillenmiş ve gelişmiş geniş fonksiyonlar yüklenmiş bir olgudurlar. Geleneksel çizgileriyle oldukça
çeşitli ve detaylı olan Türk erkek ve kadın giyim kuşamının şekillenmesinde iklim şartları, inanç, geçmiş kültürler ve sosyal olaylar (evlenme, doğum, ölüm, bayram vb.) etkili olmuş ve bu şekillenme
tarihi süreçte Türk toplumunda dinamik bir yapı oluşturmuştur. Göçler, İslamiyet’in kabulü, hilafet ve
saltanat, saray ve soylular, gerileme, çöküş, sanayileşme, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, kılık-kıyafet devrimi, moda, 60’lı ve 80’li yıllar ve en son küreselleşme giysilerin çeşitlenmesini ve değişimini
etkileyen en önemli unsurlar arasında yer almışlardır. Bu durum önceleri geleneksel kültür içerisinde
oluşurken cumhuriyet ile birlikte batı modası etkisi ile biçim değiştirmiştir. Bu çalışma ile arşivlemekte
geç kalındığı için yok olmaya başlayan, geçmişe ait önemli kültürel değerlerimizden gelin ve damat
giysilerinin az sayıda da olsa belgelenerek yaşatılması, Türk insanının sanatçılığının, yaratıcılığının,
zevkinin ve yörelere ait özelliklerinin görülmesinde canlı örnekler oluşturacaktır.
Evlilik kurumunun oluşturulmasında önemli bir adım olan düğün törenlerinde kullanılan gelin ve
damat giysilerinin geçmiş ve gelenekler içerisindeki tür, biçim, kullanım ve bölgesel özelliklerinin belirlenmesinin amaçlandığı bu çalışma iki bölümden oluşmuştur. I. Bölümde Türk kültüründe gelin ve
güvey giysileri ile ilgili tarihi bilgiler, II. Bölümde Türk kültüründe kullanılan gelin ve güvey giysilerinin
geleneklerde kullanılan örnekleri tasarım ve kullanım özellikleri açısından incelenmiştir.
Yöntem
Hem kız hem de erkek açısından yeni bir hayata başlangıç dönemi olarak kabul edilen evlenme olayında, gençler giyecekleri giysilerini özenle seçerek bu özel günü hayatları boyunca anılarında hatırlamak isterler. Tarih içinde bu giysiler bulundukları toplumun kültürel yapısına göre, hatta aynı toplum içinde farklı yerleşim birimlerinde bile değişik şekillerde düzenlenen törenlerde kullanım özelliği
ve çeşitlilik yönünden farklılıklar göstermiştir. Gençlerin özenle hazırlandıkları bu dönemde seçtikleri
gelin-güvey giysilerinin özelliklerinin kronolojik olarak incelendiği bu çalışmada; “geçmiş zaman içinde meydana gelmiş olay ve olguların araştırılmasında ya da bir problemin geçmişle olan ilişkisi yönünden incelenmesinde kullanılan yöntem olan ‘tarihî yöntem’ ” (Kaptan 1991: 45-46) kullanılmıştır.
Bu bağlamda, araştırmacılar tarafından yapılan saha araştırmaları sonucunda elde edilen geleneksel
gelin ve güvey giysileri ve aksesuarları incelenmiş, ilgili yazılı kaynak ve görsel dokümanlar araştırılmış ve elde edilen veriler sonucunda bir senteze ulaşılmaya çalışılmıştır.
Türk Kültüründe Gelin ve Damat (Güvey) Giysisi ile İlgili Genel Terminoloji
Geçmişten günümüze Türklerin erkek ve kız çocuklarının evlenirken giydikleri giysilerin kullanıldığı bölgeler açısından farklılıklar gösterdiği dikkat çekicidir. Ancak, kız ve erkek tarafından kullanılan
giysilerin bazı parçaları için genellikle aynı terimler kullanılırken (duvak, entari, gelin teli, gelinlik, damatlık, güveylik vb.) aynı amaçla kullanılan bazı parçaların adlandırılmasında bölgesel farklılıklarının
(Tefebaşı uzun entari, süpürgeli pullu, kürte, bazarlık vb.) olduğu görülür.
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Gelin; evlenmeye hazırlanmış kız veya yeni evlenmiş kadın. Gelinlik; evlenme çağında kız veya geline
mahsus esvap (giysi) (Şemseddin Sami 2009: 1899-1890). Gelinlik veya gelin entarisi denilen giysiler
gelin pabucu, duvak ve duvağa takılan gelin teli ile tamamlanmış olur (Koçu 1996 (1965): 122). İslâmî
Türk Edebiyatı’nın ilk eserlerinden olan Kutadgu Bilig’de gelin, gelin kız terimleri geçmektedir(Kara
1998: 78).
Kaşgarlı Mahmut’un “Divanü Lügati’-Türk” adlı eserinde gelinlik terimine rastlanmamıştır, ancak gelinin giymiş olduğu kıyafetin bazı unsurlarına değinilmiştir. Didek (gelin giderken yâd kimselere görünmemek için örtülen örtü (I, 408) Günümüz Türkçesindeki “Duvak” teriminin bu kelime kaynaklı
olabileceği düşünülmektedir (Atalay, 1985). Duvak; gelin veya yeni doğmuş çocuğun başına takılıp
yüzünü örten tülden ve telli süslü örtü (Şemseddin Sami 2009: 1899-1890). Didim; Geline gerdek
gecesi giydirilen taca verilen isimdir. Kedüt; genellikle düğünlerde gelin veya güveyin akrabalarına
armağan olarak giydirilen giysidir (Atalay, 1985).
Kızını evlendirme “gelin göçürmek” terimi ile kullanılmıştır (Boratav 1999: 174). Eski Türkçedeki “kelin”
terimi “gelin” şeklinde korunurken, damat anlamındaki “küdegü”“güveyi”, “güvey” şeklinde saklanmıştır.
Türkmen Türkçesinde güvey için kullanılan terim “köreken” olarak kullanılmıştır (Erdem 2000: 200). Yüz
yazma; gelinin makyajının yapılması veya düğün günü tepeden tırnağa giydirilmesi (Dawis 2006: 89).
Gelin - Damat (Güvey) Giysilerinde Tarihi Süreç
Giysi, Türk toplumunda da dinamik bir yapı oluşturmuş ve tarihi süreçte Türk toplumu giyim konusunda çok önemli aşamalardan geçmiştir. Göçler, İslamiyet’in kabulü, hilafet ve saltanat, saray ve
soylular, gerileme, çöküş, sanayileşme, yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, kılık-kıyafet devrimi,
moda, 60’lı ve 80’li yıllar ve en son küreselleşme gibi toplumsal olaylar giysilerin değişimini etkileyen
en önemli unsurlar olarak görülebilir.
Asıl amacı vücudu dış etkilerden korumak olan giyim, zaman içerisinde ait olduğu topluma özgü
folklor, ekonomi, yaşanılan coğrafya, kullanılan malzeme ve iklim gibi etkenler ile biçimlenerek farklı
toplumlar tarafından farklı biçimsel özellikler göstermiştir. Giysinin değişik kültürlerdeki anlamlarında da görüldüğü gibi her toplumun kıyafetten beklentisi farklı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bir toplumu öteki toplumlardan ayıran o toplumun kendine özgü kültürüdür. Bir kültürü özgün kılan, o kültürü oluşturan öğelerin kültür bütünü içindeki yerleri ve öteki öğelerle olan ilişkileridir. Her kültürün
kendine ait olan giyim tarzı etkileşimlerle ya değişime uğramış ya da kalıcılığını korumayı başarmıştır.
Hangi toplumdan veya dinden olursa olsun bir gencin yaşamındaki en önemli dönemlerden biri evlilik sürecini içeren dönemdir. Dolayısıyla gençlerin en önemli törensel giysisi de kuşkusuz gelinlik
veya damatlık olarak kullandığı giysileridir.Tarihi süreçte gelinlik ve damatlık için seçilen modeller,
malzemeler veya renkler farklılık gösterse de amaç hep aynı kalmıştır. Yeni bir yaşama adım atan
kişinin diğerlerinden farklılığını belirten giysilerinin özel olması gerekliliği, söz konusu giysileri özel
kılmıştır.
Türk evlenme geleneklerinde gelin ve güveyin ön plânda yer aldığı sahneler yörelere göre farklılıklar
gösterse de, özde aynı olan “kız görme, kız isteme, nişan, gelin hamamı, gelin salınması (kız kınası),
ana kınası, gelin göçürme (gelin alayı), gelin giydirme, güvey giydirme, şimşir (ahret dalı) güvey tıraşı,
gelin ve gelin sağdıcı, gerdek, kekil günü (gelin paçası) vb. gibi adlarla anılmaktadır. Evlilik sürecini
oluşturan gelenekler;
Ø

Düğün öncesi gelenekleri (kız isteme, söz kesme, nişan)

Ø

Düğün (kız ve erkek tarafında düzenlenen törenler, bunlarla ilgili çeşitli inançlar)

Ø

Düğün sonrası gelenekler (gelin getirme, duvak açma, paça günü) olarak sınıflandırılabilir.
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Tarih boyunca farklı Türk topluluklarında düğünün kaç gün süreceği, evlenenlerin sosyal statülerine
göre değişim göstermiştir. Düğünlerin süresi ve birkaç safhadan oluşması nedeniyle gelin ve damatlar bölgesel farklılıklara göre düğünlerin her safhasında farklı kıyafetler ve aksesuarlarının kullanılması geleneğini çeşitli şekillerde yorumlamışlardır. Böylelikle Türk kültüründe evlenme törenleri tarihsel
ve gelenekler açısından incelendiğinde zengin bir düğün giysileri çeşitliliği oluştuğu görülmektedir.
Düğünlerin her aşamasında gelin ve güvey giysileri özenle seçilmesine rağmen düğün gününde giyilen giysiler gelinlik ve damatlık olarak ayrı bir önem taşımaktadır.
Türk kültüründe kullanılan gelinlik ve damatlık kullanımı incelendiğinde, önceleri gelin ve güvey giysilerinin geleneksel giyim kuşamın bölgesel özellikleri ile şekillenen günlük kullanılan giysiler doğrultusunda geliştirilmiş olduğu görülür. Gelinlerin giysileri geleneksel yaşamın gereği olarak toplum
içerisinde kullanılan günlük veya özel gün giysilerinin benzerlerinden oluşturulmuştur. Gelin elbiselerinin özel bir modeli olmamış ancak dönemlerinin modasına göre pahalı ve değerli kumaşlardan
dikilmiştir. Osmanlı sarayı gelinlik elbisesinde hanedan rengi olan kırmızı tercih etmiştir. Halk tarafından kullanılan gelinliklerde farklı renkli gelinliklere rastlanmıştır.
Karacaoğlan şiirlerinde Türkmen kızı ve gelinlerini anlatırken giyilen önlüklerden, başa takılan çiçeklerden, altın çelenklerden de söz etmektedir. Türkmen gelinini anlatırken bir dörtlüğünde; Türkmen
gelini basına al bağlar, alın üzerine yeşil çeker. Al renk gelinliği, yeşil ise soyluluğu dile getirir. Al ve
yeşil Türkmen gelininin geleneklerine de uyar (Tansuğ 1990: 55) betimlemesi ile kırmızı renginaynı
zamanda gelinlikle eşdeğer tutulduğunu belirtmektedir.
Gelinliğin günlük giysilerden ayrılması başlıklar ile gerçekleştirildiği için gelinin baş ve yüz süslemesi
ayrı bir önem taşımaktadır. Her yörenin geleneksel yapısına veya kişinin ekonomik durumuna göre
gelin başlıkları ve süslemeleri farklı şekillerde biçimlendirilerek isimlendirilmiştir. Gelinin kullandığı duvak genellikle kırmızı olmuştur. Bu durum günümüzde hâlâ yaşatılan bir gelenektir. Gelin kına
gecesinde ve baba evinden çıkarken al bir duvak ile örtülmektedir. Duvağın kırmızı olması geleneği
Dede Korkut hikâyelerinde de konu edilmiştir.
Türk dili, Türk tarihi ve Türk kültürü bakımından eşsiz bir hazine niteliğinde olan Dedem Korkut
Kitabı’nda, gelin ve güvey giysilerinin renkleri ile ilgili bazı terimler geçmektedir. Beyrek’e
“Adaklusından ergenlik bir kırmızı kaftan geldi, Beyrek geydi. Yoldaşlarına bu iş hoş gelmedi, sahtoldılar. Beyrekaydur: Niye saht oldunuz didi. Ayıtdılar: Niye sahtolmayalum, sen kızıl kaftan geyersin, biz ağ
kaftan geyerüzdidiler” (Beyrek D-89). Bamsı Beyrek’te geçen bu ibarelerden anlaşıldığı üzere Oğuz
Türklerinde güveyiler/nişanlılar kırmızı/kızıl kaftan giymekte iken bekârlar beyaz kaftan giymektedirler (Yılmaz 2003 ve Ögel 1985). “Al duvağum altından söyleşmedüm” (Kan Turalı 198), (Yılmaz 2003)
teriminden de duvakların kırmızı renkte kullanıldığı anlaşılmaktadır. Kırmızının dışında diğer renklerin de kullanıldığını İslâmî Türk Edebiyatı’nın ilk eserlerinden olan Kutadgu Bilig’de “Ötündümmunu
kolsa canım yulug” (Binlerce yıldan beri dul idim, benzim solmuştu; şimdi bu dul libasını çıkarıp, beyaz
kakımdan gelinlikler giydim) beytinde beyaz rengin gelinlik olarak kullanıldığını açıklamaktadır (Kara
1998: 78).
Kaşgarlı Mahmud, Selçuklu gelinlerinde gerdek gecesi geline “didim” ve “ boğmak” adı verilen bir taç
takıldığından vene renkte olduğu belirtilmeyen “didek” adı verilen duvakla yüzünün örtüldüğünden
bahsetmektedir (Atalay 1985).
Gelinlerin yüzüne ve başına örtülen gelin duvağı rengi genellikle kırmızı olurken bölgelere göre renk
farklılıklarının olduğu görülmektedir. Beyaz, yeşil, sarı, pembe, al (kırmızı) gibi renkleri kullanmanın
farklı anlamları bulunmaktadır. Sabiha Tansuğ, Türkmenlerin gelin başlıklarında gök kuşağı renklerini
uğur saydıkları için kullandıklarını belirtmektedir (Tansuğ 1985: 42).
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Resim 1 Gelin Kâğıt üzerine suluboya İstanbul Deniz Müzesi Kitaplığı 2380, y.112
Resim 2 Türk gelini 1776 Petrapoulos
Resim 3 Türk Gelini Dalvimart 1804

Osmanlı dönemi 1645-50 yılları arasında yapıldığı düşünülen bir minyatürde yüzüne al duvak örtmüş
bağdaş kurarak oturan Müslüman gelin, başına o yıllarda moda olan, altı dar üstü geniş bir terpuş ve
çifte gelin sorgucu takmıştır. Duvak üç benek (çintemani) motifli ve yüzü göstermeyecek kadar kalın
bir kumaştan yapılmıştır. Gelin pahalı kumaştan içi kürklü bir kaftan giymiştir (Resim 1).
Eski gelin duvakları gelin telleri ile beraber başın üstünden diz kapakları altına kadar inerdi.
Anadolu’nun pek çok bölgesinde duvak rengi genellikle kırmızı olurdu (Koçu 1965: 97). Bazı yörelerde gelin baba evinden duvaklı olarak çıkar ve gerdeğe girene kadar yüzü açılmazdı (Müyesser Turan;
KK. 2008). Güvey, gerdek gecesi gelinin yüzünü duvağını açmadan önce yüz görümlüğü adı verilen
bir hediye vererek açardı (Koçu 1965: 97).
II. Mahmut’un 1826’da Yeniçeri Ocağı’nı kaldırıp, yerine askeri donanımından kıyafetine kadar her
şeyi Batı tarzında olan yeni bir askeri teşkilat olan “Asakir-i Mansure-i Muhammediyye’yi” kurmasıyla başlayan ilk batılılaşma hareketleri ve reformları, Osmanlı toplumunu Asyalı geleneklerden
koparmak suretiyle, kapılarını sonuna kadar Avrupa medeniyetine açmasını sağlayan bir başlangıç
olmuştur (Zakia 1999: 518). II. Mahmut tarafından başlatılan reformlarda kadın giysileri üzerine bir
hüküm bulunmadığından, kadın giyimi üzerinde başlangıçta etkili olmamıştır. 19. Yüzyıl ortalarında
batı modasının etkileri kadın giysileri üzerinde ufak tefek değişiklikler ile hissedilmeye başlamıştır.
Abdülmecid’in kızı Fatma Sultan’la Mustafa Reşit Paşa’nın Oğlu Ali Galip Bey’in 7 Ağustos 1854’deki
düğünleri ile ilgili izlenimlerini anlatan Ubicini, yenilikleri şu şekilde dile getirmiştir:
“Fakat bu yıl, Ali Galip Paşa’nın Sultan’ın kızı ile evlenmesi şenliklerinde tuvalette ve adetlerde yakın bir
ihtilalin habercisi sayılabilecek değişiklikler görüldü. Sultan’ın düğününe davet edilen kadınlardan bazıları korse giymiş yüzüklerinin altından eldiven takmışlardı. Taşlar Avrupa usulü sivri kesilmişti. Korsajlar
bele yapışıktı. Kimi saçlarını Sevigne’vari (Fransız yazar Madam Sevigne) taramış, bazıları da kuşak yerine
önde koca bir fiyonkla tutturulan kemerler takmışlardı”(Ubicini 1977).
Birkaç yıl sonra 1857’de Abdülmecid’in kızı Refia Sultan’ın düğününü anılarında anlatan Leyla Saz, üç
etekli entarilerin sarayda hâlâ gelinlik olarak kullanıldığına tanık olmuştur. Abdülmecit’in ikinci ikbali
Gülcemal Hanım’dan 1842’de Beşiktaş sarayında doğan kızı Refia Sultan’ın 1857’deki düğününü gören Leyla Saz, gelinin koyu mavi üzerine sırma inci ve pırlanta çiçeklerle işlenmiş, kenarı sırmalı, incili,
dantelli, belden iliklenir, üç etek gelinlik giydiğine tanık olur ve ayrıntıları şöyle anlatır:
“…geniş yaka ve kollardan görülen ipek tül gömleğin yakası ve yenleri ince dantelliydi. Giysisinin bedeni (korsajı) “amazon” denen biçimde biraz inikçeydi ve göğüs kısmında bir yürek biçimi oluşturuyordu.
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Kollarının ucu çift kat ve genişti. Üstündeki şalvar, giysisiyle aynı kumaştandı ve aynı süslerle bezeliydi,
ama giysinin etekleri çok uzun olduğundan ancak ayaklarının üzerinde ve etek aralarından belli belirsiz
görünmekteydi. Ellerinde beyaz eldiven vardı. Uzunca bot biçimli ayakkabısı da entarisinin kumaşındandı. Entarisiyle aynı renkteki ince bürümcük duvağı da aynı işlemelerle süslüydü. Mücevher olarak başında
Sultan Abdülmecit’in özel olarak yaptırdığı yüksek taç ile gerdanlık, göğüslük, küpe ve bilezik vardı. Gelin
telleri altın yaldızlıydı. Sorguç yerine ise gayet ince beyaz tüy takılmıştı. Bunun çevresinde de pırlantalarla
süslü ufacık gül bezemeleri vardı. Genelde gelinin yanaklarına, alnına ve çenesine yapıştırılan pırlantalar
bu kez yoktu.” ( Saz 1994: 175).
Geleneksel giysisine rağmen, Refia Sultan’ın ellerine beyaz eldiven takmış olması, Türk geleneklerinde yer alan daha önceleri gelinlerin yüzlerine yapıştırılan pırlanta ve parlak taşların yapıştırılmaması,
giysinin kenarlarına geçirilen geniş harçlar vb. batı etkisinin ayrıntılarda başladığını gösterir nitelikte
olmuştur.
Leyla Saz, Abdülmecit’in üçüncü kızı Cemile Sultan’ın üzerine pırlantalarla çiçekler yapılmış güvez
kadifeden düğün giysisinin sırmalarla işlenmiş olduğunu ve duvağının da aynı renk olup inciler ve
pırlantalarla bezendiğini anılarında anlatmıştır.
19. yüzyılın başlarında çoğunlukla mor ve bordo kadifeden yapılan, üzerine dival işi tekniğinde sırma ile çeşitli bitki motifleri işlenen ve “bindallı” adı verilen elbiseler, gelinlik ve tören kıyafeti olarak
kullanılmıştır. Kırsal kesimde ise, aynı tarz işleme ve kumaşlardan şalvar ve ceketler giyilmiştir. Yakası
yuvarlak ve önü bele kadar açık olan entarinin yaka açıklığından, içe giyilen helâli gömlek görünmekte, bele gümüş kemer takılarak, başa krep veya yemeni örtülmekteydi. Genellikle kadifeden yapılmış,
baştan geçmeli, beden kısmı vücuda göre uzun olan bu entarilerin sadeleri günlük, ağır işlemelileri
düğün, tören kıyafetleri ve gelinlik olarak kullanılmıştır.
II. Abdülhamit döneminden itibaren büyük şehirlerde bindallı elbiseler yerini, Batı etkisindeki uzun
etek ve ceketten oluşan takımlara bırakmıştır. Etek-ceketler; atlas, tafta ve münakkaş gibi ipekli kumaşlardan yapılırdı. Atlas kumaşa bindallı tarzında yapılan ve oldukça uzun kuyruklu olan etek ve
korsajlı ceketler, ilk gelinlik örneklerini oluşturmuşlardır. Bu gelinlikler, daha sonraları yerlerini,
tafta ve sim dokumalı ipekli kumaşlardan yapılan
uzun, kloş etekli, korsajlı, balenli, vücudu saran,
üstlü, pelerinli kıyafetlere bırakmıştır. Bu giysilerle krep oyalı başörtüleri takılmış, kış mevsiminde
renk ve işlemeye uygun olarak, diz hizasında ve
bele oturan içi kürklü kadife mantolar kullanılmıştır. Giysinin renk ve işlemesine uygun kumaş
ya da deri ayakkabı ve çantaların kullanılması
giysilerdeki Batılılaşmanın, ayakkabı modellerine de yansıdığını göstermektedir.

Resim 4 1900’lerin başında Osmanlı paşa gelini ( Sabiha Tansuğ Arşivi)

1870’lerden sonra batı etkisiyle daha açık renkte gelinlikler kullanılmaya başlanmıştır. 1898’de
Kemalettin Paşa ile evlenen II. Abdülhamit’in
kızı Naime Sultan ilk kez beyaz kumaştan yapılmış gelinlik elbisesi giymiştir. Sarayda batı etkileri ile başlayan ve giderek yaygınlaşan beyaz
gelinlik 20. yüzyılda genç kızların vazgeçilmezi
olarak kullanılmaya devam etmektedir (Çağman,
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1993:256). Bu düğüne 9 yaşındayken tanık olan Ayşe Osmanoğlu, ablasının; göğüsten aşağı kadar
pırlanta düğmelerle süslenmiş dört etekli uzun gelinliğinin omzundan inci ve sırmayla işlenmiş kürk
sarktığını, belinde altından mücevherli tokalı kemer olduğunu ve gelinliğin beyaz olmasını birçok
kişinin tenkit ettiğini anılarında belirtir (Osmanoğlu 1986: 78). 19. yüzyılın sonlarında başlayan batı
moda çizgilerinin giysilerde kullanımı ile başta sultanlar olmak üzere gelinler beğendikleri renkten
yaptırdıkları gelinlikleri giymeye başlamışlar ve günümüze kadar gelen beyaz gelinlik modasının öncüleri olmuşlardır.
“Gelinin kıyafeti eski usul, gayet uzun dört etekli idi. Fakat etekler yere bırakılmıştı. Omzundan arka eteklerin ucuna kada raynı veçhile (benzer) kürk giyiyordu.İnci ve sırma ileişlenmişti.Önde göğüsten aşağıya
kadar pırlantalı düğmeler konmuştu. Belinde altından, mücevherli, tokalı kemer vardı. Elbisenin rengi
beyazdı. Birçok eski fikirliler entarinin beyaz oluşunu tenkit ediyorlardı.Çünkü evlenen sultanlar o güne
kadar hep kırmızı giymişlerdi. Naime Sultan’ın ısrarı üzerine onunki beyaz yapılmıştı. Zekiye Sultan hemşiremin yanında Hidiv İsmail Paşa’nın kızı Prenses Fatma Hanımefendi de beyaz tuvaleti ile oturuyordu…”
(Osmanoğlu 1986:80).
Halk tarafından kullanılan gelinliklerde başta kırmızı olmak üzere mor, mavi vb. canlı renkler kişinin
zevkine ve yörenin özelliğine göre değişerek kullanılmıştır. Gelinlik renginin değişmesine rağmen
gelinin yüzüne örtülen duvaklar genellikle kırmızı olmuştur. 19. yüzyılın ikinci yarısında ve 20. yüzyılın başlarında Avrupa ve doğu modalarının birbiri ile harmanlanarak kullanılması yaygınlaşmıştır.
Modayı izleyenler artık şalvarı çıkarmış, eskinin üç etekli entarisi Avrupai bir giysiye dönüşmüş ve
yüksek topuklu ayakkabılar benimsenmiştir. Yinede mücevher merakı hâlâ geçerliydi. 1912 yılında
Hidiv Abbas Hilmi’nin kızı Atiye’nin beyaz satenden bir gelinlik içinde ortaya çıkması şaşırtıcı bir olay
olmuştu (Davis 2006: 216). Gelinlik rengi değişse de duvak 19. yüzyılın ortalarına kadar genellikle kırmızı olarak kalmıştır. Hatta günümüzde geleneksel yaşamını sürdürebilen bazı kesimlerde bu geleneğin sürdürüldüğü görülmektedir. Duvağın beyaz tülden yapıldığı günümüzde ise üzerinde genellikle
ay yıldız işlemeli kırmızı şal örtülmesi geleneğin modernize edilmiş hali olarak yaşatılmaktadır.
Zengin ve orta tabaka ailelerin düğünleri genellikle düğün salonlarında veya büyük otellerin şatafatlı salonlarında yapılmaya başlanmıştır. Salonlarda yapılan düğünler gelini kıyafet, tavır, duruş vb.
yönlerden yenilerken, davetlileri de benzer şekilde değiştirmiştir (Meriç 2000: 189).Bu anlamda düğünlerde yaşanan değişim mekân, zaman, içerik, kıyafet, iletişim ve eğlence bir dizi yeniliğin toplum
hayatına girmesini sağlamıştır.
Düğün kıyafeti olan gelinlik Müslüman kadın kıyafetinin alafrangalılaşmasını kolaylaştırmada önemli
bir dönemeçtir. Geleneksel yaşamda düğünler kadınlar arasında yapıldığı için dekolte giymek mahsurlu olmamıştır (Okay 2008: 169). Gelinlikler yeni moda mecmualardan beğenilerek dikilmeye başlanmış, hatta fazlaca zengin daha alafranga ailelerde Paris’e gelinlik ısmarlandığı da olmuştur. Ahmet
Mithat Efendi’nin Jön Türk adlı eserinde Ahdiye’nin gelinliği hazırlanırken az çok alafrangalılaşmış
konu komşunun moda mecmualarından çıkardıkları modellere göre Modistre’ye biçtirdikleri gelinlik
şu şekilde anlatılmaktadır:
“ Ahdiye Hanım için en makul bir kumaşın Mai açık mai renklisinden yarım dekolteden biraz ziyadece
üç rubu dekolte güzel bir gelin entarisi yapılmıştı. Telebbüs hususunda malumatı her hanımdan ziyade
binaenaleyh reyi cümlesine faik olan Fettan Hanım birçok tuvalet resmini tetkik ederek vukuf ve malumatlarına kendisinin itimadı olan sair birkaç hanımın tasdiklerini kazanarak modistreye edilen tarifler
üzerine yaptırılmış bir entari ki bazı müsriflerin gösterişten başka bir emele nebni olmayarak Paris’e ölçü
gönderip yaptıkları elbiseye kat kat faik bir enfes asar-ı hayatiye olmuştu. Garnitürü yukarıdan aşağıya
kadar limon çiçeklerinden ibaret olan bu entariyi Parisli hem de kibardan bir geline giydirmiş olsalar en
müşkül-pesendParisli madamlar dahi intikad ve muaheze edecek yerini bulamazlardı” Jön Türk İstanbul
1910-1326 Tercüman-ı Hakikat mat. s. 128 (Okay 2008: 176).
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Resim 5: 1900’lü yılların başlarında gelinler ve damatlar

II. Abdülhamit’in kızı Naime Sultan’ın Kemalettin
Paşa ile evliliğinden 1901’de dünyaya gelen kızı
Adile Hanım Sultan’ın, Seyfettin Efendi’nin oğlu
Şevket Efendi ile evlendiği 1917 yılında tamamen
Avrupa etkisi ile dikilmiş beyaz bir gelinlik giymiştir. Başında o yıllarda Avrupa’da aynı biçimde
kullanılan beyaz bir duvak üzerinde elmas ve pırlantalarla süslü bir taç bulunmaktadır. Gelinlik
modeli ve takılarıyla 20. yüzyılın başı, batı modasının etkisinde bir giyim tarzını tüm özellikleriyle
yansıtmaktadır (Çağman 1993: 257).

Resim 6 Sebah-Joaillier 1917 (II. Abdülhamit’in torunu Adile Hanım
Sultan’ın düğün fotoğrafı) İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi T 17-588.

Bu yüzyılın başlarında özellikle düğün ertesinde
Paça günü adı verilen günlerde gelinlerin giydikleri paçalıklar tamamen Avrupa etkisini yansıtmaktadır. Hatta bu dönemde bazı aileler bu
giysileri özel olarak Avrupa’dan getirtmişlerdir.
Halide Edip Adıvar’ın Sinekli Bakkal eserinde
Rabia’nın gelinliğini betimlerken, Cumhuriyet’in
ilk yıllarında geleneksellikten modernliğe geçiş
sürecinde gelinlik entarilerindeki değişimin
toplum tarafından ne şekilde yorumlandığını,
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gelinlik seçiminin yeni modaların gerektirdiği beyaz mı yoksa gelenekselliğin gerekliliği renkli mi olacağı konusunda ikilemi şu şekilde anlatmaktadır:
“ Son zorluk ve fikir ayrılığı Rabia’nın gelinlik entarisinde çıktı.
Kanarya çağdaş bir kıyafetten yana. Beyaz entari, duvak ve limon,
portakal çiçekleri. Aman Allah esirgeye, Sabiha Hanım; mor kadife üstüne gümüş telle susam çiçekleri işlenmiş bir entari istiyor. Taç,
duvak, tel hepsi olmalı…..Gelin piyanoya dayanmış bekliyordu. Üstü
susam gümüş çiçekleri işlenmiş mor kadife entarisini içinde bir baş
daha uzamıştı. Telli duvağının arkasında yüzü pek seçilmiyor, uzun
boynu mor kadifenin içinden, antika bir vazodan çıkan bir zambak
sapı gibi…” (Adıvar 1936 (1999): 215).

Atatürk, manevi kızı Nebile’nin düğün töreninde 17 Ocak 1929

Resim 7- 1930’lu yıllarda gelin ve damat giyimleri

Resim 8 - 1940-1950 yılları arasında kullanılan gelinlik ve damatlık modelleri
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Resim 9 - 1950-1960 yılları arasında kullanılan gelinlik ve damatlık modelleri

Resim 10 - 1980-90 yılları arasında kullanılan gelinlik ve damatlık modelleri

Geleneksel Yaşamda Gelinlik
Gelenekler kökleri eski zamanlara dayanan kültürel alışkanlıklar, bilgi ve davranışlardır. Geleneklerin
bir kısmı günlük yaşamın içerisinde kendine bir yer bulup korunabilmiştir. Günümüzde evlenme
gelenekleri içerisinde gelin ve güveyin bir yaşamdan başka bir yaşama geçme durumunun törenselleştirildiği düğünlerde giyeceği giysileri de özenli bir şekilde seçilmiştir. Bölgesel alışkanlıklar ve
gelenekler ile tarihi süreç içerisinde farklı özelliklere sahip olan düğün törenlerinde giyilen giysilerde
çeşitlilik göstermiştir. İnsan hayatındaki en önemli geçiş törenleri arasında yer alan düğün geleneklerinin bölgesel çeşitliliği kültürel değerlerin çeşitlenmesinde etkili olmuştur. Bu durum geleneksel
giyim kuşamın çeşitlenmesini de etkilemiştir.
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Geleneksel yaşamda kadınlar vakitlerinin büyük bir kısmını ev işleri, tarla işleri ve hayvan bakımı gibi
işlerde çalışarak geçirirler. Bu açıdan değerlendirildiğinde günlük yaşamda kullandığı giysileri ile özel
günlerde kullandıkları arasında farklılıkların oluşmasına neden olur. Özellikle hareketi kısıtlayan aksesuarların kullanımı genellikle günlük yaşamda kullandıkları giysilerde kullanılmaz veya daha az süslü
olur.
Cumhuriyetin ilanından 30’lu yılların sonlarına değin devam eden sürede, kadın giyim kuşamında
geleneksel ve dini olandan Batılı tarzda olana doğru bir güzergâh takip edilmiştir Cumhuriyet rejiminin laik karakteri Türk kadınının peçe ve çarşaftan kurtarılmasını zorunlu görmüştü. Bu sayede, Batılı
bir giyim kuşam sürecini çok daha önceden benimsemiş, kamusal alanda yer almayı başarmış kentli
kadın ile kırsal kesim kadını arasındaki farkın kapanacağı ve bu konuda bir bütünlüğe ulaşılacağına
inanılmıştır. Yani aslında bütün bu tartışmalar o tarihlerde büyük çoğunluğu itibarıyla hâlâ kırsal kesimde yaşayan kadının, modernleşme sürecine katılması şeklinde devam etmektedir.
Giyim-kuşam geleneği kuşaklar arası yaşatılır. Bununla birlikte tarih, coğrafya, ekonomik ve sosyal
durum gibi farklılıklar, doğal olarak kıyafetleri de etkilemiş, yörelere özgü, tarzları oluşturmuştur.
Geleneksel yaşamda gelinliklerin beyaz renkli kullanımı için geçiş süreci yaşanmıştır. Bu geçiş sürecinde ilk değişim en önemli unsur olan başlıkların değişimi ile gerçekleşmiştir. Geleneksel giyimin
baş süslemesinde beyaz duvak kullanımı geleneksellilikten modern giyim tarzına atılan ilk adım olarak görülmektedir.

Resim 11- Geleneksel giysi üzerine beyaz duvak ve gelin teli kullanımı

Anadolu’da kadın giyimi, bedenine ve ayağına giydikleri, bunların bezemeleri ve takıları ile oluşan
bir bütündür. Kadın bu bütün içinde, gelenekleri ve toplumdaki yerine göre, neyi, nerede, ne zaman,
nasıl giyeceğini, yaşayarak öğrenir. Böylece giyim-kuşam geleneği kuşaklar arası yaşatılır. Bununla
birlikte tarih, coğrafya, ekonomik ve sosyal durum gibi farklılıkların, doğal olarak kıyafet hayatını da
etkilemiş, yörelere özgü, tarzların oluşmasında rol oynamıştır.
Endüstrileşme ve modern toplum hayatının yaygınlaşmasıyla kıyafet geleneği eski anlam ve önemini
giderek yitirmiştir. Ancak Anadolu’da bu hayat tarzının etkilerinden uzak kalmış yörelerde ve toprağa bağımlı topluluklarda minimal düzeyde de olsa, yaşamaktadır (Kırcıoğlu 1992: 156). Bilindiği gibi
bu geleneğin son örnekleri, düğünlerde ve diğer törenlerde, göreneklerini yaşamaya çalışan kırsal
toplumlarda, aslına sadık kalma kaygısı olmaksızın kullanılarak, aile koleksiyonlarında ve müzelerde
muhafaza edilerek geleceğe taşınmaktadır.
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Kadınlara ait giyim kuşam her zaman ve her yerde erkeklere göre daha fazla çeşitlilik göstermiştir.
Türklere ait kadın giyimi, yaşanılan hayat tarzına paralel saray, şehir ve kırsal kesim gibi grupların kendilerine özgü kuralları, gelenek ve göreneklerine göre şekillendirilmiştir. Kadının süs ve süslenmeye
erkeklerden daha yatkın olması bu durumu gelin olduğu gün giydiği giysilerinin çeşitlenmesinde ve
erkek giysilerine göre daha süslü olmasına neden olmasında etken olmuştur.
Geleneksel Türk kültüründe genellikle kına gecesinin ertesi günü gelin alma günüdür. Gelin alma
günü, düğün başladıktan sonra geçen üçüncü veya dördüncü güne rastlar. Bu gün genellikle pazar
günüdür. Pazar sabahı erkenden kız evinde gelin çıkarma, oğlan evinde gelin alma hazırlıklarına başlanır. Kız evi, kızını yeni yuvasına uğurlayacağı için hüzünlü, oğlan evi ise, aileye katılacak yeni birey
için heyecanlı ve mutludur. Kız evinde sessizlik, oğlan evinde eğlence egemendir. Oğlan evinden
konvoy olarak hareket eden gelin alıcılar, öğle olmadan eğlence ve oyunlarla, davul zurna ile kız evine gelirler. Evin önünde oyunlar oynar, halaylar çekerler. Bu günde, kız evinden kimse oyunlara katılmaz. Pek çok yörede kız evine yaklaşan gelin alıcılara, kız tarafı, çeşitli oyunlar yapar, zorluklar çıkarır.
Gelin alıcılar geldikten sonra gelin hazırlanır, ailesi ile vedalaşır ve ana evinden koca evine uğurlanır.
Gelin, ana evinden uğurlanırken, bahtının açık olması, yeni evine bağlanması, uğur ve bereket getirmesi amacıyla annesi ve yakınları tarafından, geline çeşitli pratikler uygulanır. Gelin alıcılar, gelini
aldıktan sonra konvoy halinde davul zurnalarla mahalleyi, köyü veya şehri dolaşırlar, gelini yeni evine
türkülerle, oyunlarla, eğlencelerle getirirler (Başçetinçelik 1998: 199).
Türklerde evliliklerle ilgili gelenekler yöreden yöreye değişiklik gösterirken bazı geleneklerin ortak bir
paydada buluştuğu görülür. Anadolu’da genellikle bir evlilik töreninin çağrışım yaptırdığı en önemli
iki imge olan düğün mekânı ve gelinlik temini erkek tarafının sorumluluğu olarak görülmüştür. Bu
kıyafetler bazen karşılıklı alınabildiği gibi genellikle erkek tarafının sorumluluğunda olması alınan kararlarda geleneklerin devreye girmesinin göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır (Durutürk 2008: 46).
Türklerin geleneksel yaşam kuralları gereği simli, pullu, işli vb. süslü giysileri genç kızların evlilik öncesi kullanması uygun görülmemiştir. Genç kızlar gelinlere göre daha sade giysiler kullanmışlardır.
Kadınların süslü giysileri kullanımı evlilikle birlikte başladığından, ilk gösterişli elbise olan gelinliği
giymek tüm genç kızlar tarafından özlemle beklenmiştir. Gelini diğer kadınlardan farklı kılan, gelinliğin yanı sıra gelinliği tamamlayıcı gelin başı, duvağı ve aksesuarlarıdır.
Bir genç kızın sözlenmesiyle kullanmaya başladığı fes, çember, başörtüsü, çeklisi, altını, gümüşü ve diğer takıları onun sosyal durumunun sözcüsü niteliğinde olur. Bulunduğu ortamda sözlü veya nişanlı
olduğunu böylece ilan etmiş olur. Evlilik törenlerinde gelin bütün kadınların arasında fark edilecek
şekilde farklı giydirilir. Söz konusu ayrım giysiler ile sağlanamadığından gelinin başlığı özenle abartılı
bir şekilde yapılarak oluşturulur. Evliliğin devamındaki günlerde de bazı bölgelerde doğum yapana
kadar, bazı bölgelerde belirli bir süre içerisinde, yeni gelinlik durumu ilan edilircesine başlık ile baş
düzeni kullanılır (Şahin 2000: 363). Evlilik bir yaşamdan başka bir yaşama geçiş sürecinin başlangıcı
olarak, bir yeniden doğuştur. Bu yüzden doğumun ve doğurganlığın temennileri ile donatılmış pek
çok aksesuar ve takı gelin ve damadın süslenmesinde kullanılmıştır. Söz konusu takı ve aksesuarların yoğun olarak kullanıldığı yer gelini diğer kişilerden ayırmaya yarayan başlıklar üzerinde olmuştur. Türk gelininin başına takılan gümüş veya benzeri parlak teller omuzlardan aşağı sarkmaktadır.
Düğüne gelen misafir ve davetliler bu tellerden kopararak oradaki erkek ve kız çocuklarına verirler.
Giyimin vazgeçilmez bir parçası olan başlıklar Anadolu geleneklerinde doğumdan ölüme kadar yaşa
ve sosyal duruma göre değişiklik göstermiştir. Toplum içerisinde her yaştaki kız çocuk, genç kız ve
kadının sosyal konumuna göre geleneksel yapı ile biçimlenen başlıkların en önemlisi hiç kuşkusuz
gelin başlıklarıdır. Geleneklerde kadına ve yeni bir hayatın başlangıcının sembolü olarak sunulan ve
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inançlara göre kutsallığı olan başlığına dokunulmaz. Başlıklar paralar, boncuklar, çiçek oyaları, çeşitli
madeni takılar, ipek krepler, puşular, ibrişimler, yazmalar, tüyler, çiçekler, aynalar, değerli mücevherler
vb. pek çok malzeme ve yöreye inanç ve geleneklere göre farklılık göstererek hazırlanır.
Geleneksel yaşamda kadın her zaman farklı şekillerde başlık kullanmasına rağmen, gelin olurken kullanılan başlık bir genç kızın ömründe kullandığı en güzel ve en önemli başlık olur ve onu bir kez kullanır. Düğün sırasında giyilen bu başlığa genellikle “gelin göçürme” başlığı adı verilir. Gelin bu başlığı
baba evinden koca evine giderken bir kez giyer. Gelenekler doğrultusunda kutsal sayılan pek çok
malzeme bu başlığın hazırlanmasında kullanılır.

Resim 12 - Beyşehir Karaburun gelin ve damat baş süslemesi ( Sabiha Tansuğ Koleksiyonu)

Resim 13 Çorum ili Sungurlu ilçesi, Fındıklı köyü ve Sivas ili gelin başı süslemeleri (Fatma KOÇ, Emine KOCA Arşivi)
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Sivas yöresinde bir köy düğününe katılan Sabiha Tansuğ gelin başlığını şu şekilde anlatmaktadır. “Gelin
koca evine gitmek için hazırlanmıştı. Başında yüksek görkemli bir başlık taşıyordu. Tanrıça Kibele gibi
ayakta dimdik duruyordu. Başlığın alt yapısı sepetten özel olarak örülmüş, üzeri renk renk kreplerle (alın
çekisi), bant gibi sırayla bağlanıp uçları arkaya bırakılmıştı. Başlığın önüne kutsal sayılan bir gümüş takı
kancalanmıştı. İnançlara göre madenin koruyucu bir gücü olduğu düşünülüyor” (Tansuğ 2003: 62).
Yalnızca bir gün giyilen bu başlıkla koca evine giden gelin, yatak odasına alındıktan sonra, ayakta
durur. Damat gelir, “evimize hoş geldin” diyerek başlığı üç kez öper, “ben seni başıma taç ettim” der
ve başlığı alarak tavana asar. Gelin de eğilir ve yeri üç kez öper. “bundan sonra senin bastığın yer benim vatanım” der. Tavandaki başlık yörelere göre üç gün, yedi gün, bazen de 40 gün asılı kalır. Süre
tamamlanınca aile arasında bir törenle başlık dualarla tavandan alınarak çözülür. Başlığın üzerindeki
malzemeler ömür boyu saklanmak üzere kaldırılır (Tansuğ 2003: 62).
Adana yöresinde düğün günü gelin başlığı, bu başlık üzerine ayrıca örtülen çeşitli örtülerden oluşur.
Bu örtüler farklı renklerde olabilmekte ancak yaygın olanı (al) kırmızı renkte olanıdır. Duvağın üzerine
ise “tozak” takılır. Tozak özel olarak kartal, tavus kuşu vb. hayvanların tüylerinden yapılır. Bu tüyler
15 değişik renge boyanır, beyaz bezin üzerine tacı andırır şekilde dizilir. Tozak, gelin başının önemli
süslemesidir (Sümbül 2001: 10)
Tarsus Türkmen Tahtacılarının geleneksel kadın giysilerinde baş süslemesi olarak fes, baş altını, boncuklu, çeki/lele, yağlık ve al yeşil olarak adlandırılan parçalar kullanıldığı tespit edilmiştir. Baş bağlamada kırmızı ve yeşil rengin yaygın olarak kullanıldığı, başa “tomako” adı verilen gümüş takılar takıldığı, düğün günü gelin başı olarak boyanmış kaz tüylerinden hazırlanmış “kepez” kullanılarak gelin başının ayrıcalığını vurgulamıştır. Gelinin iki yanağı üzerinden çene ve ağız kapanacak şekilde al yeşile
tutturulan yamşak, gelinin kayınvalidesine cevap vermemesi amacıyla kullanılmaktadır. Düğünün ertesi günü (duvak günü), gelin
zıbın takımının içine göynek
yerine al entari giyer. Kırmızı
ipekli dokumadan yapılmış,
V yaka kruvaze kapamalı, beli
korsajlı, evaze kesimli al entarinin diğer adı “gelin yeleği”
dir (Koca 2000: 131).

Resim 14 - Denizli ili Çardak ilçesi Söğüt köyü
gelin giyimi ve başlığı ve düğünden bir hafta sonra gelinin başının “alabaş” adı altında
bağlanması (Fatma KOÇ, Emine KOCA Arşivi)

Resim 15 – a) Gelin başı ve sağdıç – Konya

Uludağ Türkmenlerinde gelinler, Orhaneli obaları arasında on arşın uzunluğunda
topuklara kadar uzunlukta
renkli şalvar giyerler. Bu şalvara “ton” adı verilir. Tonun
üzerine “uzun göynek” adı verilen bir fistan giyilir. Fistanın
etekleri sağlı sollu 30 cm.
kadar yırtmaçlıdır. Bu giysilerin etek ucu kol kenarları ve
yaka çevresi nakışlarla süslenir. İşlemeli gömleğin üzerine
yanları yırtmaçlı “üç etek” entari giyilir. Entarinin arka eteği
sarkıtılır ancak yanlardaki par-
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çalar uçlarından tutularak bele iliştirilir. Böylelikle şalvar ve uzun gömleğin kaldırılan eteklerin kenarlarından gözükmesi sağlanmış olur. Üç eteğin üzerine “acem şalı” adı verilen dörtkenarı püsküllü kare
bir kumaş üçgen katlanarak bele sarılır. Açık kalan öne “peşkir” adı verilen çok süslü dokuma önlük
kolona geçirilerek bağlanır. Peşkirin bağlandığı yere “kolan” adı verilir. El tezgâhlarında dokunan kenarları püsküllü kolanlara “tokurdaklı kuşak” adı da verilir. Başa fes adı verilen bir başlık giyilir. Üzerine
kişinin maddi durumuna göre değişiklik gösteren altın, boncuk, pul veya çavdar sapından örülmüş
süsler takılır. Takkenin üzerine renkli ve pullarla işlenmiş çok süslü yazma adı verilen örtü atılır. Genç
kızlar bu örtünün beyaz olanını tercih ederler (Cremers 1989: 133).
Türkmenistan’daki Türkmen’lerde gelin baba evinden çıkarılıp güvey evine götürülmeden önce kızın
yengeleri kıza “kürte” veya “bürüncek” adı verilen gelinliği giydirirler. Gelinliği giydirme işlemine “kürte
atmak” adı verilir. Kürte çoğunlukla kırmızı veya yeşil renkli el dokuması bir kumaştandır. Geleneğe göre
gelin kız düğünden sonraki haftada bu kürteyi giyerek dolaşır. Kürtenin üstü gümüş takılarla süslüdür.
Günümüzde Türkmenistan’da gelinler artık batı modasının etkileri ile beyaz gelinlikleri de kullanmaya
başlamışlardır. Güveyi ise eskiden yine geleneksel bir kıyafet olan kırmızı don giyer ve başına “telpek” adı
verilen bir başlık takar. Güveyler günümüzde takım elbise giymeyi tercih etmektedir (Sağlık 2006: 77).
Tatar Türklerinde gelin hamamından çıktıktan sonra düğüne hazırlanmaya başlanır. Kasım Tatarlarında
yapılan bu tören, kızın evli bayanlar statüsüne geçtiğine işaret eder. Kızlar gelin yanına gelirler ve ilk
olarak kızın saçlarını bir örgüden iki örgü olarak aralarına paralar takıp örerler (çünkü kız artık yalnız
hayattan iki kişi olmaya hazırlanıyordu). Kızın başına ak börkünçek (ak duvak) örtülür. Sonra evli kadınlar kıza güveyin hediyesi gelinlik ile “kamzol” adı verilen kısa kollu uzun süslü yeleği giydirirler.
Kız başlığını evli kadın başlığı olan, beyaz kendirden dikilen uzun eşarp (tastar) ile değiştirirler. Söz
konusu “tastar” bir yıla yakın bir süre baştan çıkartılmaz. Evlenecek kızın üzerinden çıkartılan giysiler
de evlilik dileği ile kız arkadaşlarının birine atılır (Çetin 2005: 100). Bayazitova’nın (1992: 30) tespitine
göre Astrahan Tatarlarında kız, damadın evinden çıkarkennikâha özel olarak gönderilen Nikâh Şalını
örtünmek zorundadır.
Tosya’da geçmişte, başta fes ve çaktı, belde gümüş kemer, boyuna takılan inci ve altın takılarla bütünleşen kıyafetlerden bindallı, gelinlik olarak giyilirdi. Üç etek düğünün ikinci günü, şalvar-cepken
takım ise düğünün üçüncü günü giyilmek üzere gelin olacak kızlar için hazırlanırdı. Düğün sonrasında bindallı özel gün ve törenlerde, üç etek ve şalvar-cepken takımlar gündelik olarak kullanılabilmekteydi. Günümüzde ise bindallı kadınlar tarafından, üç etek ve şalvar-cepken takımlar ise genç kızlar
tarafından düğün ve benzeri törenlerde giyilmektedir (Sarıoğlu 2000: 1).

Resim 17 - Balıkesir ve Bursa yöresinde kullanılan geleneksel gelin giyimi (Fatma KOÇ, Emine KOCA Arşivi)
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Kütahya’da giyilen işlemeli ağır elbiselerde özellikle kırmızı renge önem verilir. Bu elbiselerin gök mavisi, patlıcan moru gibi renklerde olanları görülse de özellikle kırmızı tercih edilir. Evlenen her genç
kızın çeyizinde onun Kütahya’nın yerlisi olduğunu gösterecek ağır elbisesi, şalvar takımları bulunur.
Kütahya merkezde genellikle “tefebaşı” gelin giysisi olarak kullanılır. “Süpürgeli” veya “aynalı pullu” adı
verilen entari çeşitleri de gelin giysisi olarak kullanılmıştır (Koç 1990: 67).
Kütahya’da bir elbise çeşidine İzmirli adı verilmektedir. Ayrıca Sivas ve Kastamonu’ya ait elbiseler bir
zamanlar çok rağbet görmüştür. İstanbul’dan alınan gelinlik elbiselere ‘İstanbul gelini’ denmiştir. Bu
durum zaman zaman bölgelerin birbirinin giyiminden etkilendiğini göstermektedir (Özbel 1945: 8;
Koç 1990: 75).
Rize’nin Ambarlık Köyü’nde gelinlik olarak eskiden pembe bir elbise giyilir ve üzerine yün kuşak takılırdı. Bu kuşağı bele tutturmak için yün ipliğinden yapılan süslü bir bağ, birkaç defa bele dolanır.
Ayaklara yün çorap giyilir. Başa da süslü bir fes takılır. Bu fese, üzerinde altın liralar olduğu için, “altınlı
fes” denilirdi. Bazı gelinler fes üzerine üzeri pullu kırmızı renkli başörtüsü takardı (Yılmaz, 2003: 349).
Gelinlik, genelde krep desen, emprime ve krep birman olarak adlandırılan kumaşlardan dikilirdi.
Çoğu zaman pembe veya kırmızı kumaş tercih edilirdi. Şekil olarak belden kesik, bisiklet yaka, etek
kısmı altı parça veya kloş kesilirdi. Uzun bir duvak takıldıktan sonra, iki kulak üstüne başa taç yapılır ve
ele de mendil alınırdı. Hemşin yöresinde ise gelinlik ve çarşaf giyilmezdi. Gelin olacak genç kız, kadife
“foğa” giyer, başına da İran şalı atardı. Gelin, önden büzgülü, sırma süslemeli ipekli bir elbise giyerdi.
Hemşinli gelinler üzerinde süslemeleri bulunan cepkenler de kullanırlardı (Çelik 1999:348).

Resim 18 - Bazarlık Sivas ili Arpayazı köyü geleneksel gelin giysisi (Fatma KOÇ, Emine KOCA Arşivi)

Sivas bölgesinde gelinler genellikle “düğmeli” adı verilen ipekli
ve renkli kıyafetler giyerlerdi
(günümüzde beyaz renkli giysiler kullanılmaktadır). Başına mukavva veya benzeri bir malzemenin üzeri rengârenk elişi kâğıtlarıyla süslenmiş “arahcın” adı verilen bir başlık konurdu. Bu başlığın kullanımı oldukça zordur.
Çünkü başta düzgün durması
için çiriş vb. malzemeler ile baş
üzerine iyice oturmasını sağlamak için tutturulurdu. Gelinin
yüzüne küçük küçük kesilmiş gelin teli yapıştırılır (bu tellerin yüzden çıkması oldukça zor ve zahmetli bir iş olarak belirtilmiştir).
Yüzünde duvak, boynunda saçlarına sarılarak aşağıya doğru
uzanan sarı ve beyaz tellerin karışımı uzatılırdı (Aşkun 2006: 48).

Kütahya ili Simav ilçesi Beyce kasabasında “çığa” adı verilen başlık ile birlikte giyilen giysi yörede günlük hayatta kullanılan giyimdir. Çığa rengârenk boyanan tavuk tüylerinin dizilmesi ile yapılmaktadır.
Bu tüyler bulunamadığı zaman mevsimin özelliğine uygun çiçekler ile de bu başlık hazırlanmaktadır
(Koç 1990: 48).
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Düğün günü geline yapılan makyaja “gelin yüzü yazma” adı verilir. Gelinin yanaklarına allık veya aklık,
gözlerine sürme, kaşlarına rastık çekilir, yanakları “yapıştırma” ile süslenir. Yapıştırma, hurda elmas
parçaları, yakut, zümrüt veya altın pulların çiçek şeklinde kesilmiş altı zamklı atlas veya ipekli kumaşlar üzerine yerleştirilerek yüze yapıştırılması şeklinde oluşturulur (Koçu 1996(1965): 122). Söz konusu
malzemeler bulunamadığında gelin telleri küçük küçük kesilerek yüze yapıştırılarak da aynı görünüm
sağlanmıştır. Yüz yazısı deyimi, gelinin yüzünün süslenmesi anlamında kullanıldığı gibi, aslında tepeden tırnağa geline düğün kıyafetinin giydirilmesi anlamında da kullanılmıştır (Dawis 2006: 89).
Ahmet Midhat’ın “Jön Türk” adlı romanında gelinin “yüz yazısı” şu şekilde anlatılmaktadır: “Gelinlik giydirilen genç kızlar, bu işin ehli sayılan kadınlar tarafından süslenir. Önce gelinin yüzündeki tüyler ağdayla
alınır. Ahmet Midhat Efendi, ağda ve kullanımından, Jön Türk adlı romanının yüz yazısını tafsilatla
anlattığı sayfalarda hayretle bahseder: Gelinin yüzü ağdayla temizlendikten sonra düzgünlenen yüze
zamk sürülür. Bunun üzerine eteklere kadar uzanan altın veya gümüş tellerin ucu iliştirilir. Alın ve yanaklara da inciler, parlak pullar, elmas ve zümrüt gibi değerli taşlar yapıştırılır.” (Midhat 1326: 14).
Hüseyin Cahit, “Nadide” adlı eserinde, gelinlerin böyle ‘altın ve gümüş tellerle süslenmesini anlattıktan sonra bu işi yapanlara Balkanlarda telci denildiğini nakleder (Cahit Yalçın 1308: 188). Telciler aynı
zamanda düğünün davetçileri olarak da görev yapan kişilerdir.
Bu süslemeler yörelere göre renk ve desen değiştirir. Bazı yerlerde gök kuşağını takliden her renkten pullar seçilirken, bazı yörelerde de altın paralar veya Mühr-i Süleymanlar tercih edilir. Fakat
hemen her yerde göze çarpan nokta, gelinin yüzüne değerli taşlardan hilal ve yıldız şeklinin yapılmasıdır. Çizilen her desenin ayrı anlamı vardır.
Değerli taşlardan yapılan parlak yıldızlarla gelinin alnının ak, bahtının açık olması dilenir. Bunlar,
nazara karşı bir tılsım niyetiyle de yapıştırılır. Yine
Mühr-i Süleyman’daki kudretin tecellisi de gelin
için istenir. Ayrıca yüze işlenen hilal ve yıldızla da
Türk kızlarının bayrak ve vatan sevgisi simgelenir. İnsanların en özel, en heyecanlı günlerinde
çok sevip kutsal bildikleri bayraklarını elmas gibi
değerli taşlarla yüzlerine çizdirmeleri; bunu uğur
ve büyük bir şeref saymaları dikkate değer bir inceliktir (Arık 2005: 169).
Yüz yazma adeti, Osmanlı devletinin son dönemlerinde rağbetten düşmekle beraber tamaResim 20- Yüz yazılmış gelin (Kütahya Yöresi)
men kaybolmuş da değildir. Romanlarımızda
bu adetten sıkça bahsedildiği görülür. Hüseyin
Rahmi’nin Bir Muadele-i Sevda, Tesadüf ve Nimetşinas isimli eserlerinde de söz konusu adete rastlanmaktadır. Yazar Tesadüf adlı eserinde bu adetin ortadan kalkmaya başladığı ve Batılı tarzda gelin
süslemelerinin yaygınlaştığını açıkça belirtmektedir (Gürpınar 1945: 52).
Orta Anadolu’da, gelin ata binmeden önce baba, kızının beline kırmızı kuşak bağlar. Bu kuşağa, “gayret kuşağı” denir. Gayret kuşağının amacı; kızın gelin gittiği evde tembellik yapmamasına, gayretli
olmasına, işten kaçmamasına yöneliktir (Altunel 1995). Ancak kimilerine göre de kuşağın renginden
dolayı, kuşağın gayret yanında bakirelik simgesi de olabileceği vurgulanır. Kuşağın ucunda ise, çıkın
edilmiş bir miktar para veya altın “beşibirlik” vardır. Bu babanın, kızına verdiği son harçlıktır.
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Gayret kuşağına, halk arasında Fatma Ana kuşağı da denilmektedir. Kuşak bağlama töreni, tarihi dönemlerde, gelin evden çıkmadan veya ata binmeden önce yapılırdı. Kız babası, baba ölmüşse aileden
sorumlu erkek, abi, amca, dayı veya dede, gelinin beline altın ve gümüş işlemeli madenden bir kemer
takar ve bazı tavsiyelerde bulunur. Kuşak bağlama sırasında baba, kızına: “Bugüne kadar namusun
bana emanetti, bugünden sonra kocana emanetsin. Gittiğin yerde eline, beline, diline sahip ol,” der.
Ayrıca baba kızına çalışkan olmasını ve sorumluluklarını taşımasını tavsiye eder. Bekâreti temsil eden
bu kuşak, günümüzde yalnızca bu anlamıyla kırmızı kurdele haline gelmiştir. Bu manada gelinlerin
beline kırmızı kurdele bağlanmaktadır.
Bazı yörelerde “gelin kuşağı” adı verilen kırmızı ipek şerit, orada bulunan davetlilerin huzurunda, gelinin beline üç defa bağlanıp çözülür. Bu davranışla gelinin gideceği eve bolluk, bereket ve uğur götüreceğine inanılır. Eski Türk inançlarında Alplerin ve Kamların kuşandıkları kuşakla, kutsiyet ifade
eden üç sayısının, söz konusu kuşak çözme ve bağlama uygulamasında birleştiği görülür. Kamların
icra ettikleri merasimlerde önemli bir aksesuar olarak görülen kuşak, İslamiyet ile beraber muhtelif
tarikatlarda ve ahilik teşkilatları içinde yaşayarak günümüze kadar varlığını sürdürmüştür (Esin 1979:
55-71).
Bekâret ve gayret kemeri, 4-5 cm. kalınlığında, al renkli bir şerittir. Al renk, tarihimizin başlangıcından beri manevi ve milli renk olarak algılanmış, milli bir sembol hüviyeti kazanmıştır (Genç 1997:
13). Kırmızı kuşak, bekâret ve gayret sembolü olarak gelin evden ayrılmadan önce babası ve ağabeyi
tarafından “salâvat ve tekbir” ile kızın beline bağlanır. Bağlanan kemer, ilk çocuk doğuncaya kadar
saklanır. İlk çocuk oğlan olursa bir parçası çocuğun omzuna dikilir (Altunel 1995). Beytüşşebap’ta
(Hakkâri), gelin kuşağının üç kere çözülüp bağlanması halinde, yeni gelinin eve uğur ve bereket getireceğine inanılır. Bu yörede söz konusu uygulamaya, “kuşak çözme” adı verilir (Esin 1979: 55-71).
Türk dünyasındaki düğünlerde kırmızı kuşak bağlama geleneği zevkle ve istekle yaşatılmaktadır. Bu
da ortak geçmişin, ortak kültürün, kültüre sahip çıkmanın bir sonucudur. 20. yüzyılın başından itibaren elimizde bulunun fotoğraf kaynakları incelendiğinde, özellikle 1980’li yıllardan itibaren “kırmızı
kuşak” gelin fotoğraflarında yer almaktadır.
Düğünün son uygulamalarından biri olan bu gelenek çiftlerin karı-koca olması, gelinin bakireliğini
ispat etmesi halinde tertip edilen bir törendir. Gerdek sabahı kadınların (genellikle oğlan tarafından
biri olup sözü dinlenen, akıllı biridir ve düğünde sağdıç olarak da görev yapmıştır) gelinin yatağını
toplayıp çarşafta gördüğü değişikliklere bakarak verdikleri kararla düzenlenen bu törende, eşlerin
birbirleriyle birleşmelerinden ziyade “genç kızın namusunu, şeref ve haysiyetini koruyarak gelin olması” fikri daha çok ön planda yer almaktadır. Aslında “duvak” nikâhtan önce gelinin beline bağlanan
gayret/bekâret kuşağı ile de aynı anlama gelmektedir. Zira kızın babası, dayısı, ağabeyi duvağı örterken bir anlamda damada kız üzerindeki velayet haklarını da teslim etmiş sayılırlar (Köse 2003: 93).
Bugün için “duvak” sadece gelinin başında yer alan ve ne için takıldığı giderek unutulan beyaz bir tülü
hatırlatır olmuş; özde değil de şekilde sürdürülen veya bazı bölgelerde tespit edildiği üzere sadece
bir “terim” olarak varlığını korumuştur. Günümüzde duvak töreni ya eski fonksiyonunu yitirip kadınlar
arasında sadece bir eğlence haline gelmiş, ya da tamamen kaybolmuştur (Köse 2003: 94–95).
Türkmenistan’daki gerdek gecesi, güveyi milli kıyafetini giymiş olarak arkadaşları tarafından gelinin
bulunduğu odaya getirilmesi ile başlar. Gelin daha önce kız arkadaşları tarafından, odanın ortasına
getirilmiştir. Eğer güveyi kızın duvağını açmak istemezse, arkadaşları: “Aç bakalım belki kördür, belki
de başkasıdır” diye ısrar ederler. Güveyi, gelinin duvağını açar. Gelin de güveyinin kalpağını çıkarıp bir
kenara koyar. Daha sonra da gelin, belinden kuşağı çözüp güveye verir. Güveyi, odada bulunan kızları
ve delikanlıları bu kuşakla vurarak dışarı çıkartır (Çelik 1995).
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Düğün günü damada yapılan özel tıraşa “damat tıraşı” adı verilir. Damat tıraşı eğlenceyi ve şakalaşmaları içinde barındıran bir düğün etkinliğidir. Güveyin düğün günü giyinmesi ile ilgili olan bu tören
pek çok bölgede farklı şekillerde uygulanmaktadır. Günümüzde bu gelenek pek çok yöremizde uygulanmamaktadır.
Adana ve yöresinde güvey tıraş edilirken çalgılar çalınır, oyunlar oynanır. Berberin getirdiği kolonya
şişelerini güveyin başında kırmak isteyenler, bir miktar para vererek şişeleri alırlar ve güveyin başında
kırarlar (Özdoğru 1968: 4797). Güveyin yakınları tıraşı için berber çağırırlar, berbere bahşiş verilir, güvey tıraş edilmeye başlanır. Berber güveyi tıraş etmeden önce orada bulunanlara kolonya ikram eder.
Gençlerden biri berberin tıraş tepsisini alır, güvey de bahşiş atar. Damat tıraş edilirken arkadaşlarıyla
şakalaşır (Kök 2006: 46).Trakya’da damat, düğünün son günü tıraş edilir. Tıraş olacağı zaman oğlan
evinde içki masaları kurulur. Köyün tüm erkekleri gelerek içip eğlenirler (Işık 1976: 7629).
Eskişehir’in Koyun ağılı köyünde sabah yatağından kalkan damat pijamaları ile tıraş edilir. Tıraş edildikten sonra damat olduğunun işareti olacak pijamaları üzerine sarı püsküllü bir şalı omuzlarının
üzerine alarak damatlığını giymek üzere camiye götürülür. Damat alayı adı verilen topluluk ile camiye
giren damat hoca eşliğinde dualar okunarak damatlıklarını giyer. Sağdıç eşliğinde oğlan evine gider
(Seda Gedik KK, 2000).
Burdur, Çeltikçi, Arvallı’da kız evinden erkek evine
perşembe günü birbohça içinde yanışlarla( nakış
- işleme) veya oyalarla süslü bir göynek – simli zıbın ve yanışlarla süslü bir don, dona geçecek uçkur ve uçkurun ucuna geçecek bir çift uçkur ucu,
çevre ve peşkir gönderilir. Damat bunları giyer kuşanır ve köy meydanında damat tıraşı olur. Gerek
göynek ve gerekse donların “cebiş” olarak isimlendirilen paçalarının yanışlarla süslenen uçları giysi
eskidikten sonra tekrar kullanılacak biçimde yerleştirilerek yapılmıştır (Barışta 1994: 492).

Resim 22- Eskişehir’in Koyunağılı köyünde damat tıraşı ve camiye gitme ( Zehra ve Mehmet Emin Gedik’in düğün törenlerinden)

Arvallı’da yapılmış damat göyneğinin benzerlerine
Antalya Kestel Çamyolu, Manisa Örselliköyü’nde
de rastlanmıştır. Çankırı müzesinde sergilenen
74.1.74.72 envanter numaralı pamuklu kumaştan
yapılmış don ve göyneğin üzeri, kırmızı lacivert
yün iplikle kanaviçe (çapraz) ve susma iğneleri ile
işlendiği görülmüştür (Barışta 1994: 495).

Sonuç
Önceleri zorunluluk olarak kullanılan giysiler geleneksel yapının kurulması ile insanlara sunulan yaşam biçimi anlayışı içerisinde kendini göstermiş ve geleneklere karışarak değişmezlik kazanmıştır.
Halk kültürü unsuru olan giysilerin sadece bazı parçaları bile giyen kişinin hangi topluluktan olduğunun belirleyicisi olarak kullanılmış ve maddi kültür değerleri içerisinde yerini almıştır. Bu durum
geleneksel yaşamda aşiret, soy, boy vb. kimlik kullanımında ve giyen kişinin toplumsal statüsünün
belirlenmesinde bilgi verir nitelikte gelişmiştir.
Geleneklerin kökleşmesi uzun süre aldığı için toplumsal bellekten silinmelerini sağlamak da oluşumları kadar zordur. Toplumların büyük değişme ihtiyacı karşısında kaldıkları durumlarda, geleneklerin
değiştirilmesi ve bu amaçla tabuların aşılması da bir o kadar zorlu hale gelir. Daha önce yararı görüldüğü için toplumsal belleğe iyice yerleşmiş olan şeylerin kısa zamanda toplumsal bellekten silinmesi
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ve yerine yenilerinin konulabilmesi oldukça zorlu ve uzun zaman alır. Bu değişim tüm giysilerde olduğu gibi özel gün ve tören giysilerinde de belirli evrelerden geçerek oluşmuştur.
Türk kültüründe kullanılan gelinlik ve damatlık kullanımı incelendiğinde, önceleri gelin ve güvey giysilerinin geleneksel giyim kuşamın bölgesel özellikleri ile şekillenen günlük kullanılan giysiler doğrultusunda geliştirilmiş olduğu görülür. Gelinlerin giysileri geleneksel yaşamın gereği olarak toplum
içerisinde kullanılan günlük veya özel gün giysilerinin benzerlerinden oluşturulmuştur. Gelin elbiselerinin özel bir modeli olmamış ancak dönemlerinin modasına göre pahalı ve değerli kumaşlardan
dikilmiştir. Osmanlı sarayı gelinlik elbisesinde hanedan rengi olan kırmızıyı tercih etmiştir. Halk tarafından kullanılan gelinliklerde farklı renkli gelinliklere rastlanmıştır. Geleneksel giyim tarzı etkisi,
Avrupa etkilerinin girmeye başladığı 17. yüzyılda da devam etmiş, 18. yüzyılda ise kumaş, desen,
renk, ve kalitelerinin değişimiyle sürdürülmüştür. Bu süreçte düğün törenlerinde giyilen gelinlik ve
damatlık giysileri de önemli derecede değişime uğramıştır.
Bu çalışma kapsamında, Türk kültüründe gelin ve damat giysilerinin bir kısmının özellikleri ve tarihi süreç içerisinde geçirdiği değişiklikler vurgulanmaya çalışılmıştır. Bu konuda örnekleri çoğaltmak
mümkündür. Son derece zengin bir giyim kuşam özelliği arz eden Türk giyim kuşamı çevresinde kümelenen terminoloji, bu varlıkların bölgesel özelliklerinin korunması açısından kültürel bir değer taşımakta ve dikkat çekilmesi gereken önemli bir öğedir. Bu konuda daha detaylı araştırmalar yapılarak
giyim kuşama ait gelin ve damat giysilerinin zenginliği, kültür mirasının korunması, belgelenmesi ve
tanıtılması açısından ele alınmalıdır.
Gelinlik ve Damatlık ile İlgili Sözler ve İnanışlar
• Gelinin üzerinde gelinlik varken iş yaptırılmaz. Uğursuz sayılır (Yılmaz 2005: 116). (Aladağ)
• Gelin oğlanı duvağıyla bekler. Gelinin ağzına yaşmak vururlar. “Varın söylen geline/ Her duyduğunu söylemesin erine” derler ve ağzını bağlarlar (Yılmaz 2005: 116). (Aladağ)
• Rüyada gelinlik giymek ölüm olacağına yorulur (Yılmaz 2005: 127). (Aladağ)
• Duvak mevlidinde kız gelinlikle oturur, mevlit bitince kıyafet giyer (Yılmaz 2005: 123). (Aladağ)
• Mevlit okunur. Törende gelinin yüzüne örtülen al açılır. Bir kız ve bir erkek çocuk oklava ile bu alı
açar (Yılmaz 2005: 123). (Aladağ)
• Koçların yününden diktikleri elbise ile kısmetlerinin açılacağına inanırlar (Karat 1968: 5011).
• Sivas ve çevresinde ise evlenemeyen kızın kısmetini açmak için, Cuma günü sala verilirken kızın
ayağı altına bir anahtar konur ve kızın “bahtım açılsın” demesi istenir. Kısmeti açılsın diye, gelinin
duvağı bekâr kızın başında çözülür (Örnek 1995: 203).
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Halife-Abdulmecid’in kızı Durrusehvar Sultan’ın düğünü, Fransa NICE

1938 düğün hatırası
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1940’lı yıllar

1940’lı yıllar

1940’lı yıllar
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1920’li yıllar

1941 gelin ve damat

1927 gelin ve damat

1948 gelin ve damat düğün hatırası

1930’lu yıllar

1970 gelin ve damat Ankara
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Ankara dağ köylerinde bir gelin alayı . Kaynak : Atilla Erden, 1998, Anadolu Giysi Kültürü, Duman Ofset, Ankara, S. 316

İzmir Naldöken düğün gününde iki gelin . Kaynak: Atilla Erden, 1998, Anadolu Giysi Kültürü, Duman Ofset, Ankara, S. 344
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Duvak örtülmüş damat. Kaynak: Atilla Erden, 1998, Anadolu Giysi
Kültürü, Duman Ofset, Ankara, S. 338

Gelin almaya giden alay atın üzerinde gelin duvağı. Kaynak: Atilla
Erden, 1998, Anadolu Giysi Kültürü, Duman Ofset, Ankara, S. 338

19. yüzyılın, sonlarına doğru, kadife üzerine dival işi altın sim sırma işlemeli, halk arasında
“bindallı” veya “kutu içi entari” adı verilen entariler yaygınlaşmıştır.
Bu giysiler Anadolu’nun pek çok bölgesinde gelinlik olarak kullanılmıştır.
Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi, Ülker Muncuk Etnoğrafya Müzesi

19. yüzyıl gelin entarisi (İstanbul Sadberk
Hanım Müzesi 3022)
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Paça günü 19. yüzyıl duvarda asılı gelinlik ve duvak

Kahramanmaraş Barak boyunda gelin başı
(Kültür Bakanlığı Arşivi)

Gelin ve Damat Konya (Kültür Bakanlığı Arşivi)
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26 Haziran 1930. Atatürk, manevi kızlarından Rukiye Hanım’ın düğün töreninde

DÜĞÜN TÜRKÜLERİ
Armağan COŞKUN ELÇİ
Giriş:
Türküler, halk müziğimizin en temel biçimidir. Ortaya çıkış amacı halkın günlük yaşamında karşılaştığı
olgu ve olaylar hakkındaki duygu, düşünce ve yaşantılarını dile getirmek ve aktarmak olan halk müziğine ait eserler, dolayısıyla da türküler, konu edindikleri olaylar, icra edildikleri ortamlar gibi değişkenler bakımından sınıflandırılmaktadır. Bu çalışmada, söz konusu sınıflandırmalar içerisinde yer alan
düğün türkülerinin hangi işlevleri yerine getirdiği örnek türkülerin incelenmesi yoluyla belirlenmeye
çalışılmıştır.
1. Halk ve Halk Müziği Üzerine
19. yüzyılda kabul gören ‘halk’ tanımlamasıyla günümüz halk tanımlaması birbirinden farklıklar gösterir. 19. yüzyılın halk tanımı, toplumun, okuryazar olmayan, modern kentlerin yakınındaki kırsal bölgelerde basit bir yaşama sahip ve kentli kültürüne uzak olmasına karşın medeniyete ilkellerden daha
yakın olan insan gruplarını ifade ediyordu. Halk, medeni insanla ilkel insan arasında bir yerdeydi.
Bu tanımlamaya göre halk ile seçkinleri birbirinden ayıran en önemli özellik okuryazarlıktı. Fakat bir
insanın medeni sayılabilmesi için okuryazarlık şartı tek başına yeterli değildi. Okuryazarlığın yanında,
edebî seviyeye sahip seçkin bir grubun da içinde bulunduğu bir toplumda yaşıyor olması gerekiyordu (Dundes 2006: 13).
İletişim teknolojilerinin gelişmesi, kentleşme ve kırsal yerleşimlerin yavaş yavaş yok olmaya başlaması veya büyük yerleşim birimlerine dönüşmesi gibi birtakım gelişmeler yeni bir halk tanımlaması
yapılması ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Alan Dundes bu ihtiyaca,
“Halk terimi, en az bir ortak faktörü paylaşan herhangi bir insan grubunu ifade eder. Bu grubu birbirine
bağlayan faktörün ortak bir meslek, dil veya din olabilir ne olduğu önemli değildir. Bu faktörden daha
önemli olan nokta ise herhangi bir sebebe bağlı olarak oluşan grubun kendine ait kabul ettiği bazı geleneklere sahip olmasıdır.” (Dundes 2006: 19)
tanımlamasıyla karşılık vermiştir.
19. yüzyılda, taşralılara ait, sanatsal olmayan, kulaktan kulağa aktarılan bir müzik türü olarak tarif edilen ‘halk müziği’nin de ‘halk’ kavramıyla koşut olarak yeniden tanımlanması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
Genel olarak ‘halk müziği’ kavramının çağdaş bir tanımlamasına ulaşabilmek için şimdiye kadar yapılmış halk müziği / türkü tanımlamalarına bakmamız gerekir:
“Türkü, gerçekle hayali, sağ düşünce ile rüyayı, sözün ve ona koşulan sazın dili ile birleştiren şiirdir.”
(Başgöz 2008: 15)
“Türkü, Türk halk mûsikisinin en tanınmış şeklidir. Farsça Türkî’den (Türkçe, Türk’e ait ve mahsus)
Türkçe telaffuza uydurulmuştur. Klasik mûsikîdeki şarkı formuna karşılıktır.” (Öztuna 2000: 535)
“Halkın ruh halini, derdini, neşesini, zevkini, dünya görüşünü, inancını, karşılaştığı olayları yansıtan; hece
ölçüsüyle ve bir veya dört mısralı ana bölümlere çoğu defa bağlantıların getirilmesiyle söylenen; manzum
ve ezgili anonim ürünlere ‘türkü’ denir.” (Kaya 2004: 148)
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“Hece ölçüsüyle yazılmış, çok defa kavuştaklı1 olan bir halk şiiri biçimi; bu biçimdeki şiirle özel ezgisinin oluşturduğu bir bütün.” (Özbek 1998: 188-189)
“Duygu, düşünce, hayâl ve birey ya da toplum olarak doğumdan ölüme kadar yaşanan, insan ve toplumda iz bırakan bütün olayları dile getiren, sevinçli ya da üzüntülü zamanlardaki coşku ve heyecanı yansıtan, kaynakları genellikle ozan, türkü yakıcı ve söyleyici kişilerden oluşan, hangi edebiyat şubesine ait ya
da hangi biçim ve türde ortaya çıkmış olursa olsun halka mal edilerek anonimleşen, şölende, düğünde,
toplantıda ve her türlü icra ortamında dillerden düşürülmeyen, icracısı, icra ortamı ve konusuna göre kendine has bir ezgiyle söylenen manzum ürünlere ‘türkü’ denir.” (Yakıcı 2007: 44)
“Hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgisiyle bestelenmiş manzume.” (TDK Türkçe Sözlük)
Yukarıdaki türkü tanımlarının vurgu yaptığı; hece ölçüsüyle yazılmış manzum eserler olmaları, genelde bağlantı/kavuştak bölümlerinin bulunuyor olması, her birinin kendine ait özel bir ezgiyle seslendirilmesi ve anonim olmaları noktalarını türkünün çağdaş tanımlamasını yapabilmek için birer birer
ele alalım.
Türkülerin büyük bir bölümünün hece ölçüsüyle söylendiğini görüyoruz. Doğan Kaya, Anonim Halk
Şiiri adlı eserinde, beş heceliden on beş heceliye kadar; Ali Yakıcı ise Halk Şiirinde Türkü adlı eserinde,
üç heceliden on altı heceliye kadar olmak üzere bir türkü tasnifine gitmiştir. Buradan da anlaşılıyor
ki “türkülerin hece adedi muayyen değildir.” (Onay 1996: 63 ) Ayrıca, türkülerin hece ölçüsü dışındaki
vezinler kullanılarak yakıldığını da unutmamalıyız. Türkülerde hece vezni dışında görülen diğer bir
vezin türü ise arûz veznidir. Köprülü, Edebiyat Araştırmaları adlı eserinde, âşık tarzına mahsus olan ne
klasik şiirde ne de Acem edebiyatında rastlanmayan arûz şekilleri olarak, divan, semai, selis, kalenderî, şatranc’dan bahseder (Köprülü 1999: 253-254).
Türküleri diğer halk şiirlerinden ayıran en belirgin özelliklerinden biri de şüphesiz, yapılarında ‘nakarat’ da diyebileceğimiz kavuştak bölümlerinin olmasıdır (Kudret 1980: 235, Korkmaz 2006: 57). Fakat
her türkünün kavuştak bölümlerinin olduğunu söyleyemeyiz. Özbek’in, yukarıda verdiğimiz türkü
tanımlamasından da anlaşıldığı gibi bağlantılı/kavuştaklı türküler olduğu gibi bağlantısız türküler de
vardır. TRT repertuarında 3653 repertuvar numarasıyla kayıtlı olan ‘Bir Güzelin Aşığıyım Erenler’ adlı
türkü kavuştaksız türküler için örnek olarak gösterilebilir.
Bir Güzelin Aşığıyım Erenler
Yöre: Erzincan / Repertuar No: 3653

1

Bir güzelin aşığıyım erenler
Onun için taşa tutar el beni
Gündüz hayalimde gece düşümde
Kumdan kuma savuruyor yel beni

I. Bent

Ağ gül olsam ağ gerdana sokulsam
Kemer olsam ince bele sarılsam
Köle olsam pazarlarda satılsam
Yârim diye al sinene sar beni

II. Bent

Pirsultan Abdalım gamzeler okdur
Hezeran sinemde yaralar çoktur
Benim senden özge sevdiğim yoktur
İnanmazsan ol Allah’a sal beni

III. Bent

Kavuştak: Türkülerde dörtlükler arasında bağı sağlayan, her dörtlükten sonra tekrarlanan ve ezgisi değişmeyen bölüm;
bağlantı, dönderme, nakarat.

DÜĞÜN TÜRKÜLERİ  125

Halk Şiirinde Tür, Şekil ve Makam adlı eserinde Oğuz, türkünün tanımını Türklere mahsus ezgiler olarak
yapar (Oğuz, 2001: 16). Türkülerin en belirgin özelliği ezgilerdir ve kendilerine has bu ezgiler ve ezgilere eşlik eden usûllerle/ritimlerle seslendirilirler. “Türkülerin özünü müzik teşkil eder. Müziksiz güfte veya
söz düşünülemez.” (Elçi 1997: 7) Ezgi, türküyü şiirden veya halk şiirinden ayıran en önemli unsurdur.
Usûl/ritim konusunda ise türkülerin, usûllü, usûlsüz ve usûl bakımından karma yapı gösterenler olmak üzere üç ana şeklinin olduğunu söyleyebiliriz.
Ele aldığımız türkü tanımlamalarında görülen bir diğer özellik de türkülerin anonim olması özelliğidir. Lâtince ‘anonymus’, Fransızca ‘anonyme’, İngilizce ‘anonymous’ şeklinde yazılan kavram, isimsiz/imzasız anlamına gelmektedir. ‘Bilmiyorum’ mânâsındaki Arapça ‘lâedrî’ kelimesi ise Türk Klasik
Mûsikîsi’nde bestecisi belli olmayan eserler için, anonim karşılığı olarak kullanılmıştır. Anonim kavramı, halk müziğinde kullanılırken anlam açısından ‘Halka ait’ şeklinde bir değişikliğe uğramış ve bu
şekliyle türkülerin en önemli özelliği haline getirilmiştir. Oysaki “halk sanatlarının tipik anonimlik vasfı
besteleyenin bilinmemesi veya unutulmuş olması anlamındadır, besteleyenin olmaması anlamında değil. (Tanrıkorur 2005: 54) “Büyük veya küçük her sanat eseri gibi, bu lâhinler de birer mûsikîşinas muhayilesinin iradî mahsulesidirler.” (Gazimihal 2006: 20)
Yukarıda yaptığımız incelemeden sonra yeni ve çağdaş bir ‘halk müziği’ tanımlamasını şu şekilde yapabiliriz:
Modern kentlerden uzak yerleşim bölgelerinde yaşayanlar veya modern kentteki değişik halk grupları tarafından, hayata dair her konuda üretilen; üretiminde birtakım sanatsal kaygılar barındıran veya
barındırmayan; üreticisi/bestekârı bilinen veya bilinmeyen (anonim); üreticilerinin içinde bulunduğu toplumun temel değer yargılarını, çevreyle münasebetlerini ve hayata bakışını yansıtan müziksel
üretimlere ‘halk müziği’ denir.
Boratav, genel olarak, Türklere ait halk müziği olarak tanımlayabileceğimiz türküleri şu şekilde tasnif
eder:
“A) Konularına göre türküler
1-Lirik Türküler:
a)Ninniler
b)Aşk türküleri
c)Gurbet türküleri, askerlik türküleri, hapishane türküleri
ç)Ağıtlar
d)Çeşitli başkaca duyguluk konular üzerine türküler
2-Taşlama, Yergi ve Güldürü Türküleri
3-Anlatı Türküleri
a)Efsane konulu türküler
b)Bölgelere ya da bireylere özgü konuları olan türküler
c)Tarihlik konuları olan türküler
B) Kullanıldıkları yerler, gördükleri vazifeler ya da söylenmelerini şartlandıran vesilelere göre türküler
1-İş Türküleri
2-Tören Türküleri
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a)Bayram türküleri
b)Düğün türküleri
c)Dinlik ve mezheplik törenlere değinen türküler
ç)Ağıt töreninde söylenen türküler
3-Oyun ve Dans Türküleri
a)Çocukların oyunlarında söylenen türküler
b)Büyüklerin oyunlarında söylenen türküler“ (Boratav 1968: 151)
Kaya türküleri, yapılarına göre, konularına göre ve ezgilerine göre üç ana başlıkta incelerken (Kaya
2004: 154,226), Yakıcı, Halk Şiirinde Türkü adlı eserinde: ı-Vezinleri bakımından türküler, ıı-Yapıları bakımından türküler, ııı-Konuları bakımından türküler, ıv-Ezgileri bakımından türküler, v-İcra edildikleri ortam bakımından türküler şeklinde daha geniş bir tasnife gitmiştir.
2. Düğün Türküleri
Düğün türküleri, hem icra ortamları bakımından hem de işlevleri bakımından türküler arasında
önemli bir yere sahiptir. Başgöz, Türkü adlı eserinde düğün türkülerini, hem törenlere ve işlere bağlı
ezgiler kısmında hem de ağıtlar kısmında ele alır (Başgöz 2008: 46, 95). Başgöz, ‘Gelin bindirme’ ve
‘Gelin yola vurma’ türkülerini icra alanı bakımından tören türküleri içinde değerlendirir ve mutlu birer
geçiş töreni olan düğünlerde söylenen türkülerin ağıta dönüşmesini toplumun ataerkil aile yapısıyla
ilişkilendirir.
Kaya, ‘Tören Türküleri’ başlığı altında incelediği düğün türkülerinin tasnifini yaparken, a-Kına türküleri, b-Baş öğme türküleri, c-Gelin alma türküleri, ç-Güvey türküleri ve d-oyun türküleri olmak üzere
beş ana başlık tespit etmiştir.
“Kına Türküleri: Yöre nere olursa olsun kına türkülerinin/ağıtlarının ortak özelliği hepsinin de lirizm yüklü
olması ve yanık ezgi ile söylenmesidir. Bu türkülerde, kader ve baht ön plânda tutularak, geçmiş ve gelecekle ilgili düşünceler ve duygular ele alınır.
Baş Öğme Türküleri: Bunlar, kına türkülerinden farklı ortamlarda dile getirilirler. Çeşitli yörelerde gelin
öğme, kız öğme, duvak türküleri olarak da bilinen bu türküler, gelin evden ayrılmadan birkaç saat önce,
giydirilirken ve süslenirken birkaç kadın tarafından söylenen türkülerdir.
Gelin Alma Türküleri: Düğün günü gelin kızın evden ayrılması anında söylenir. Gelin alma türkülerinde
her ne kadar lirizm hâkimse de öğüt niteliğinde mesajlar bulunur.
Gelin Karşılama Türküleri: Gelinin oğlan evine geldiği sırada okunan türkülerdir.
Güvey Türküleri: Güvey türküleri gelin türküleri gibi yanık ezgilerle söylenmezler.”
Oyun Türküleri: Kültürümüzde oyun ve müzik iç içedir. Oyunlar yörelere göre çeşitli adlar alırlar. Halay,
bar, horon, zeybek bunlardan bazılarıdır.” (Kaya 2004: 154)
2.1. Düğün Türkülerinin İşlevleri
Düğün türkülerinin işlevlerinin neler olabileceğine geçmeden önce, ‘İşlev Kuramı’na kısaca değinmemiz ve genel olarak müziğin işlevlerinin neler olabileceğini ortaya koymamız gerekiyor.
İşlevselcilik, toplumsal kurum ve davranışları, toplum içinde yerine getirdikleri işlevlere göre inceleyen bir yaklaşımdır. Değişik bilimlerde ve özellikle biyolojide başvurulan işlevsel çözümleme yöntemi
sosyolojide işlevselcilik adı verilen geleneğin doğmasına yol açmıştır. Toplumsal kurum, olay ve ol-
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guları, örf ve âdetleri açıklayabilmek için bu öğelerin yerine getirdikleri işlevleri ya da rolleri dikkate
almak gerektiği düşüncesi bu metodun hareket noktasıdır. Bu kuramın öncüleri Comte, Spencer ve
Durkheim’dır. Comte, toplumu biyolojik bir organizmaya benzetmişse de bu konu üzerinde fazla
durmamıştır. Durkheim ise Comte’un düşüncesini geliştirerek işlevselciliğin temellerini atmıştır.
Durkheim, biyolojideki kavramlarla toplum arasında benzerlikler kurmuştur. Bu benzerliklerin en ünlüsü tıpkı her organın bedenin çalışmasına katkıda bulunması gibi toplumun da organik bir bütün
olarak her parçasının birbirinin devamını sağladığı düşüncesidir. (e-ogrenme.anadolu.edu.tr/eKitap/
SOS101U.pdf )
Kuramın en önemli temsilcilerinden biri olan Malinowski’ye göre insanlar herhangi bir amacı gerçekleştirmek, bir hedefe ulaşabilmek için örgütlenmek zorundadırlar. Her örgütlenme kaçınılmaz olarak
çevrenin maddi gerçekliklerine dayanır ve bunlara sıkı sıkıya bağlıdır.
Malinowski, kuramın çıkış noktasını oluşturan ‘işlev’ için “bu durumda işlev, insanların birlikte hareket
ettiği, el ürünlerinden yararlandığı ve mal kullandığı bir eylem aracılığıyla, bir ihtiyacın doyurulması
olarak tanımlanabilir.” (Malinowski 1992: 68) demektedir. “Bir başka deyişle işlev, örgütlü faaliyetin
tüm sonucunu ifade eder.” (Malinowski 1992: 78) Ona göre işlev, organik bir içtepinin uygun bir eylemle doyurulmasından başka bir şey değildir ve her zaman bir ihtiyacın doyurulmasını ifade eder. Bu
en basit yeme eylemiyle başlar ve kutsal edime kadar gider.
Malinowski’ye göre ihtiyaçlar yalnızca biyolojik ihtiyaçlar olarak görülmemelidir. İnsanların bireysel
ve toplumsal olarak daha karmaşık türden ihtiyaçlarının olduğu bilinmektedir. “Ekonomik, yasal, eğitsel, büyüsel ve dinsel çeşitli türde etkinliklerin, biyolojik, türemiş ve toplulaşmış ihtiyaçlar sistemiyle
bağı vardır.” (Malinowski 1992: 38-39)
İşlev Kuramı’nın bir diğer temsilcisi olan Bascom ise ‘Halkbilimi ve Antropoloji’ adlı yazısında folklorun
işlevleri hakkında şunları söyler:
“Halk bilgisinin açıkça görülen eğlendirme ve hayrete düşürme işlevlerine ek olarak, halk bilgisi ürünleri
inançların, davranışların ve hem kutsal, hem de kutsal olmayan davranış ve kurumların yerleşmesini sağlama görevi gördüğü gibi, eğitimsiz toplumlarda önemli bir eğitim rolü de üstlenmektedir… Kültürün bir
kuşaktan bir sonraki kuşağa nakledilmesi rolü ve inançlar ve davranış biçimleri tartışma konusu olduğunda, onların kabul edilmesinde, halk bilgisi ürünlerinin hazır malzeme olarak kullanılmalarının yanı sıra,
halk bilgisi ürünleri, bazı toplumlarda yerleşmiş normlara aykırı davranışlarda bulunanlara karşı sosyal
baskı yapmada da kullanılmaktadır.” (Bascom, 1954, Oğuz vd. 2005: 91)
1954’te yayımlanan ve Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar 2’de Ferya Çalış’ın çevirisiyle bize aktarılan, Folklorun Dört İşlevi adlı makalesinin ‘folklor onu dinleyen ve aktaran insanlara ne katar’ sorusunun cevabını aradığı bölümünde Bascom, folklorun işlevlerinden bahsederken, “eğlence folklorun en
önemli işlevlerinden biridir ancak bugün bu durum tam bir cevap olarak kabul edilemez. Şurası açıktır ki;
çoğu gülme unsurunun altında daha derin anlamlar bulunmaktadır.” demektedir. Bascom aynı yazısında folklorun ikinci işlevini, kültürün onaylanması ve ritüelleri gözlemleyen ve icra edenlerin ritüellerinin ve kurumlarının doğrulaması olarak ifade eder.
Ona göre folklorun üçüncü işlevi eğitim, dördüncüsü ise, davranış örüntülerini sürdürme işlevidir.
Bascom, folklorun işlevlerini ele aldığı bu yazısının sonuç bölümünde şunları söyler:
“Folklor kültürün istikrarlılığını sürdürmesi için önemli bir mekanizmadır. Folklor gençlikte gelenekleri ve ahlâki standartları telkin etmek; yetişkin olunduğunda, uygun davranışlarda övgüyle ödüllendirmek, yoldan
çıkıldığında eleştiriyle cezalandırmak; kurumlar ve âdetler sorgulandığında ya da onlarla mücadele edildiğinde akılcılaştırma sağlamak, onlarla oldukları gibi yetinmeyi önermek ve günlük yaşamın zorluklarından,
adaletsizliklerinden telafi edici bir kaçış sağlamak için kullanılır.” (Bascom 1954, Oğuz vd. 2005: 146)
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Toplumda fonksiyonelliği (işlevselliği) bulunmayan kurumların yok olmaya mahkûm olduğunu
(Başgöz 1986: 140) söyleyen Başgöz, Bascom’un makalesinden yola çıkarak folklorik ürünlerin 1-Hoş
vakit geçirme, eğlenme ve eğlendirme, 2-Değerlere, toplum kurumlarına ve törelere destek verme,
3- Eğitim, yani kültürü gelecek kuşaklara taşıma, 4- Toplumsal ve kişisel baskılardan kurtulmak için,
bir kaçıp kurtulma mekanizması olmak üzere dört işlevinin mevcut olduğunu kaydediyor. Prof. İlhan
Başgöz ayrıca, folklorun bu dört işlevine bir beşincisi olarak ‘Protesto’yu da ilâve etmektedir. Başgöz’e
göre folklor, sadece kurulu düzenin sağlıklı işleyişine destek vermekle kalmaz, aksayan yönlerine de
işaret eder. Başgöz, “kendi kültür tarihimizde de, şiirin ve türkünün düzeni değiştirmeye, hatta yıkmaya
yönelik eylemlere karıştığını, onlara güç vermek için kullanıldığını biliyoruz.” (Başgöz 1996: 2) diyor.
Bireyin ve toplumun birtakım ihtiyaçlarına cevap olarak üretilen müziğin işlevlerini, Alan Merriam, The
Anthropology of Music2 adlı eserinde “1-Estetik Haz İşlevi, 2-Eğlence İşlevi, 3-İletişim İşlevi, 4-Sembolik
5-Temsil İşlevi, 6-Fiziksel Karşılık İşlevi, 7-Sosyal Kurallara Uyum Sağlama İşlevi, 8-Sosyal Kurumları ve
9-Dini Törenlerin Pekiştirme İşlevi, Kültürün Yerleşmesi ve Devamına Katkı İşlevi, Topluma Uyum (Katkı –
Entegrasyon) İşlevi” (Merriam 1964: 23-26) olmak üzere dokuz ana başlık altında toplamıştır.
Merriam, Bascom ve Başgöz’ün işlev çözümlemelerinden hareketle, kültürel bir üretim olarak değerlendirebileceğimiz müziğin işlevlerini şu şekilde sıralayabiliriz:
A. Müziğin Hoş Vakit Geçirtme, Eğlendirme ve Estetik Haz İşlevi
B. Müziğin Değerlere, Toplumsal Kurallara ve Törelere Destek Verme İşlevi
C. Müziğin Kültürü Gelecek Kuşaklara Taşıma ve Eğitim İşlevi
Ç. Müziğin Toplumsal ve Kişisel Baskılardan Kurtarma, Kimlik Kazandırma, Aidiyetlik Duygusuyla
Rahatlatma ve Etkinliği Azaltma İşlevi
D. Müziğin Protesto İşlevi
E. Müziğin Propaganda ve Kamuoyu Oluşturma İşlevi
F. Müziğin, Haber Alma, Tarihsel Veri Olma, Öngörü ve İletişim İşlevi
H. Müziğin Ekonomik İşlevi
G. Müziğin Anlatımı Güçlendirme İşlevi
I. Müziğin Biyolojik ve Psikolojik Sağaltım İşlevi
İ. Müziğin İnançsal İfade İşlevi
J. Müziğin Egemenliği ve Gücü İfade İşlevi
Genel olarak müziğin işlevlerinden bahsettikten sonra, düğün türkülerinin işlevlerini şu şekilde ifade
edebiliriz:
2.1.1. Düğün Türkülerinin Hoş Vakit Geçirtme, Eğlendirme ve Estetik Haz İşlevi:
Bütün sanat dalları gibi, müziğin de ilk çıkış noktası dindir. Daha sonraları din dışı alanlarda da ürün
vermeye başlayan müzik, tarih boyunca insanoğlunun eğlenceye ihtiyaç duyduğu her an başvurduğu vazgeçilmez bir unsur olmuştur. Şölenlerin, toy-düğünlerin, bayramların, şenlik, festival ve panayırların en önemli eğlence materyali olan müzik çoğu zaman devlet erki tarafından himaye edilmiştir.
“Saz şairlerinin, hükümetin kontrolü altında teşkilatlanmış hususî bir zümre teşkil ettiğini ve cemiyetin bazı belli sınıflarının bediî ihtiyaçlarını karşılayan hususî bir organizma mahiyetinde olduğunu çok
açık bir surette görürüz.” (Köprülü 2004: 23)

2

Geniş bilgi için bkz: Merriam 1964.
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Müziğin estetik haz işlevi de en az eğlence işlevi kadar önemlidir. Özellikle gelişmişlik düzeyi yüksek olan –dolayısıyla müziği de gelişmiş olan- toplumlarda dileyicilerin müzik icrasını dikkatle takip
etmeleri, hatta eserleri dinlerken ölçülerini sayacak derecede yoğunlaşmaları ve falso çalınan bölümlerden rahatsız olmaları sık karşılaşılan bir durumdur. Dinlenilen eserin tüm nüanslarını duymak/
hissetmek suretiyle ulaşılan estetik haz bize müziğin, hoş vakit geçirtmesinde de öte bir işlevinin
olduğunu kanıtlıyor.
Düğün türkülerinin eğlenceye yönelik olanları kına türküleri ve baş öğme türküleri dışında kalan türkülerdir. Kaya’nın “gelin türküleri gibi yanık ezgilerle söylenmezler” (Kaya 2004: 205) dediği gelin karşılama ve güvey türküleri daha çok damat evinde yani gelinin geleceği evde duyulan heyecan ve
coşkunun dışavurumu olan bu türkülere örnek olarak verilebilir.
GELİN KARŞILAMASI
Hoş geldin âdem ilen
Uğurlar kadem ilen
Yâr seni beslemeli
Cevizli badem ilen
Hoş geldin hoş oturdun
Dolu bade getirdin
Bu aftos meclisidir
Ne getirdin oturdun
Hoş geldin hanemize
Dert saldın yaremize
Senin gibi bir güzel
Girmiştir aremize (Kaya 2004: 204)
GÜVEYİ TÜRKÜSÜ
Yatsıya varmadan güveyi koyarlar
Zengini zengine arar da bulurlar
Öksüzün nikâhın yolda kıyarlar
Yatsıya varmadan güveyi koyarlar
Yâr yârden ayrıldı
Yâr bana darıldı
Vah vah küstü darıldı
Dereden dereye urgan gererler
Urganın üstüne yorgan sererler
Güzeli candan severler
Çirkini baştan savarlar
Haydi, boyu güzelim
Nereleri gezelim
Vah vah dağlara gidelim (Kaya 2004: 205)
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DAMAT KINA TÜRKÜSÜ
Ak güvercin kayar gelir
Yavruların sayar gelir
Senin güvey olduğunu
Eşin dostun duyar gelir
Ay beyim kınan kutlu olsun
Yârinin dili datlı olsun
Biner atın iyisine
Gider yolun doğrusuna
Selâm söylen dayısına
Oğlun güvey oluyor
Ay beyim kınan kutlu olsun
Yârinin dili datlı olsun
Akça kiraz erdi mi ola
Kemalını buldu mu ola
Senin güvey olduğunu
Eşin dostun duydu mu ola
Ay beyim kınan kutlu olsun
Yârinin dili datlı olsun (Isparta İl Yıllığı 2003: 248)
2.1.2. Düğün Türkülerinin Toplumsal Kurallara ve Törelere Destek Verme İşlevi:
Fıkralar, masallar, efsaneler vb. halk bilgisi unsurlarının tümü gibi müziğin de toplumsal kurallara,
değer ve törelere destek verme işlevi vardır. Toplumsal açıdan hoş karşılanmayacak bir davranış, duruma uygun bir türküyle eleştirilebilir.
Düğünün hangi aşamasında hangi türkülerin çalınıp söyleneceğinin kuralları ve bunların geleneksel anlamları vardır. Yöreden yöreye değişmekle birlikte sadece gelinin, damadın, kaynananın vb.
oynadığı türküler vardır (Ergun 2010:186-195). Düğün kültürümüzde yeni bir dönem olan “salon
düğünleri”nde batı tarzı dansların belli bir sırası, düzeni vardır. Düğüne Samanyolu ile başlanması
yeni bir yazılı olmayan kural olarak girmiştir. İyi dilek, mutluluk içermesi ona bu haklı yeri kazandırmıştır. Düğünlerin sonu birlik, beraberlik ve güç göstergesi olan halaylarla biter. Geleneksel düğünlerde oynanan çoban, arap, dehlenk, kel, berber vb. oyun türküleri mitolojik karakterli anlamlar
içermektedir. Bu oyunlar evliliğin mitolojik köklerine vurgu yapmakta, günümüzde anlamını yitirdiği
için eğlence unsuru olarak sürdürülmektedir (Ergun 2010: 195).
Düğün Türkülerinin toplumsal kurallara ve törelere destek verme işlevi Ergun’un naklettiği şu sözlerle
de kanıtlanmaktadır:
“Geleneksel düğünlerde kız evindeki düğüne erkek tarafı düğün kurulduktan sonra gelirdi. Düğün alayının alana yaklaşmakta olduğu haberi alınınca çalgıcılarla birlikte herkes karşılamaya çıkardı. Bu karşılamalar genellikle halaylar eşliğinde olur, erkek tarafı yerlerine oturtuluncaya kadar sürerdi. Kız tarafı da
damat düğününe gittiğinde aynı hürmet gösterilir, aynı şekilde alana davet edilirdi. Günümüzde salon
düğünleri sebebiyle unutulmaya yüz tutan gelenek, Türk misafirperverliğinin düğün zamanını kapsayan
medeni bir töresiydi.” (Ergun 2010: 196)
Müziğin bu işlevi, beğenilmeyen davranışın söndürülmesi amacına hizmet ettiği gibi, beğenilen davranışın pekiştirilmesi için de sıkça kullanılır. Evliliklerde yaşanan ayrılıkların istenmeyen bir durum
olarak görüldüğü Türk toplumunda, gelinin ölmeyince eşinden ayrılmaması gerektiğini öğütleyen
aşağıdaki türkü, bu açıdan değerlendirilebilir:
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Gelin gelin allı gelin has gelin
Ak elinde ben olayım tas gelin
Kalbindeki tasaları kes gelin
Ölmeyince sakın yârdan ayrılma
Gelin güzel amma azıcık bönce
Gelinin beli yüzükten ince
Dayanmaz gelin seni görmeyince
Ölmeyince sakın yârdan ayrılma
Ay, il, gün doğdu ucadan
Şavkı vurdu pencereden bacadan
Uykusuz kaldın gelin geçen geceden
Ölmeyince sakın yârdan ayrılma
Bir kuşum var uçuyor havada
Yavruları yalnız kalmış yuvada
Yeni gelinler kahve kavurur
Çıngırdaklı mıngırdaklı tavada (Öztelli 1983, Yakıcı 2007: 218)
Aşağıdaki örnek de yine Türk kültüründe değer verilen iffet, namus, kaynana kaynataya hürmet gibi
davranış biçimlerini öğütleyen bir türkü olarak karşımızda durmaktadır.
A gızım pazardan aldım kına ile başak
Hanım da yavrum her huyunu ana evinde bırak
Bırakmazsan yersin maşayla dayak
A gızım merdivenden aşağı inme
Gayınnan gayıntan da yavrum gücünü üzme
Yadların karşısında salınıp gezme
Ah analar besler büyütür eller güvenir
Ah analar besler büyütür yadlar sevinir
A gızım hürmet ararsan hürmet bulursun
Hürmet iki baştadır yavrum kadın olursan
Ah analar besler büyütür eller güvenir
Ah analar besler büyütür yadlar sevinir” (Erdoğdu 1993: 137-138.)
2.1.3. Düğün Türkülerinin Kültürü Gelecek Kuşaklara Taşıma İşlevi:
“Müzik bir toplumu inşa eden unsurların ortaya konması(neşriyatı) için vazgeçilmezdir.” (Merriam, 1964:
23-26) Çünkü yeni nesillerin eğitiminde de kültürün onlara aktarımında da önemli roller üstlenir.
Toplumsal hayatta bir işbölümü söz konusudur. Aile içi işbölümü özellikle kırsal bölgelerde yaşayanlar
için çok önemlidir. Aile fertlerinin üstleneceği birtakım sorumluluklar vardır. Erzincan yöresine ait aşağıdaki kına türküsünden, gelinlik çağına gelmiş bir kızın baba evindeki sorumluluklarını, öğrenebiliyoruz:
Atladı geçti eşiği
Sofrada galdi gaşuği
Böyük evin yakuşuği
Sen ağla gızım sen ağla
Alı yeşilinen bağla
Süt gabını sütsüz goyan
Tuz gabını tuzsuz goyan
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Anasını gızsız goyan
Sen ağla gızım sen ağla
Alı yeşilinen bağla
Atımın guyruğu düğüm
Yüreği vurdi böğün
Ayruluk günüdür böğün
Sen ağla gızım sen ağla
Alı yeşilinen bağla” (TRT THM Rep. No: 2982)
Müzik öğrenilen bilgilerin akılda kalmasına büyük katkıda bulunur. Sözlü kültür ortamında üretilen
şiirlerin akılda kalmasını sağlayan en önemli unsurlardan biri ezgidir. Ong’a göre müzik/ritim, öğrenilenlerin anımsanmasına ve sözlü anlatımın nesilden nesle geçerken, büyük bir oranda korunmasına
yardımcı olur (Ong 2003: 50). Üstelik hafızaya alınmış bir eser (müzik/ritim) yeniden duyulduğunda,
yalnızca eserin sözleri değil, “hangi bağlam içinde duyulduğu [öğrenildiği] da tekrar algılanabiliyor”
(Attali 2005: 38) ve öğrenilenler, bu yolla daha doğru bir şekilde aktarılabiliyor. Bu noktadan hareketle, düğün türkülerinin ve icra ortamlarının, kültürel kodları daha kolay öğrenme ve aktarmada önemli
bir işleve sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Müzik ulusal ya da bölgesel bir yapıya sahip olduğundan içinden çıktığı toplumun değerlerinin aktarıcılığını da üstlenen en önemli unsurdur. “Halk şarkıları vasıtasıyla birey hem bilinç hem de bilinçaltı
düzeyde kendi kültürünün kökleriyle teması sürdürebilmektedir.” (Ferris 1997: 87) Düğün türkülerinin
de bu tip işlevleri olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle bölgelere göre değişen kültürel unsurların, icra
esnasında yoğun olarak yansıtılıyor olması, düğün türkülerine, kültürün yeni kuşaklara aktarılması ve
böylece devamının sağlanması gibi önemli bir işlev yüklemiştir. Yöresel şive ve üslup özellikleri gibi
birtakım kültürel unsurlar düğün türküleri vasıtasıyla nesilden nesle aktarılırlar. Diyarbakır yöresine
ait aşağıda verdiğimiz örnek, yöresel söyleyişlerin farklılığı ve aktartılması açısından önemlidir:
Haydi gedah toyuna
Kurban olam boyuna
Hınna yahah eline
		
Helhele bas hele
		
Gelin ağlar viş kele
		
Güveyn güler bah hele
		
Kızlar kahsın oynasın
		
Düğün evi eğlene ah eğlene
Hınna koydum siniye
Haber verin bibiye
Gelin giyinmiş diye
		
Helhele bas hele
		
Helhele bas hele
		
Gelin ağlar viş kele
		
Güveyn güler bah hele
		
Kızlar kahsın oynasın
		
Düğün evi eğlene ah eğlene
Altın bastım destine
Hınna koydum üstüne
Duvak çektim yüzüne
Helhele bas hele
Helhele bas hele
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Gelin ağlar viş kele
Güveyn güler bah hele
Kızlar kahsın oynasın
Düğün evi eğlene ah eğlene (TRT Repertuvar No: 617)

2.1.4. Düğün Türkülerinin Aidiyetlik Duygusu Yaratma ve Kimlik Kazandırma İşlevi:
Doğduğu günkü zayıflığı ve kendi kendine hayatta kalamayacak bir durumda oluşu insanoğlunun
toplumsal yaşama fizyolojik, biyolojik ve psikolojik olarak ne kadar ihtiyaç duyduğunun kanıtı olarak
karşımızda durmaktadır. İnsanoğlu, psikolojik ihtiyaçlarını, toplum içindeki değişik kişi, grup ve ortamlarla iletişim kurma yoluyla karşılamaya çalışır. Bazı bireyler aynı futbol takımının taraftarı olmak
suretiyle, bazıları aynı derneğe/cemaate veya ideolojik gruba üye olmak yoluyla bir gruba ait olmanın sağladığı rahatlama ve güven hissini yaşar.
Aynı tür müziği dinlemek, aynı sanatçının hayranı olmak, aynı canlı müzik mekânına devam etmek
gibi durumlar da bir gruba ait olma hissi oluşturur ve bireyin kendini güvende hissetmesini böylece
mutlu olmasını sağlar. Bu durum aslında bireyin kimlik bunalımına karşı geliştirdiği bir savunma mekanizmasıdır. Müzik dinlerken veya icra ederken ortak mekânları paylaşan insanların uyum ve ahenk
içinde olması, aslında dış dünyaya karşı, grubun her yönden bütünlük içinde olduğunun mesajının
verilme çabasının bir sonucudur. Düğün türkülerinin ve icra ortamlarının da buna benzer bir işlev
taşıdığını söyleyebiliriz. Diğer taftan, düğün türküleri içindeki oyun türküleri –özellikle toplu oynanan oyun türküleri- bölgesel bir karakter göstermelerinden dolayı bireye, bir gruba ait olma hissini
yaşatırlar.
Müziksel üretimlerin anlaşılabilirliğindeki dışa kapalılık özelliği, grup üyeleri arasındaki iletişimi olumlu yönde etkiler:
“Bir kültür içinde kendiliğinden ortaya çıkan eserler hemen hiç istisnasız o kültürün bütününde anlaşılabilir; bunlar kültürün tümünün canlılığını yansıtır ve yaşantısını somutlar ve bu eserler fiziksel ve duygusal
olarak o kültürün fertleriyle ilgilidir; bunların gündelik hayatın fikirleri ve meseleleri açısından özel anlamları vardır.” (Sartwell 2000, Yıldırım-Koç 2008: 40)
Müziğin genel bir dil olması sebebiyle, beraber müzik yapan bireyler üzerinde toplumsallaştırıcı bir
etkisinin olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. “Bir müzik topluluğunda çalışan herkes; hem doğru hem
de topluluğa ve şefe bağlı olarak eşzamanlı çalarak eseri bütünleştirmek ve gereken üsluba katkıda bulunmak zorundadır.” (Günay 2006: 196) Düğün türkülerinin önemli özelliklerinden biri de beraber icra
geleneğidir. Bu açıdan baktığımızda, düğün türkülerinin de icra eden topluluk üzerinde toplumsallaştırıcı bir etkisinin olduğunu görürüz.
2.1.5. Düğün Türkülerinin Mevcut Duruma Alıştırma (Oryantasyon3/ İntegrasyon) işlevi:
“Van Gennep, cenaze törenini de bir geçiş töreni olarak görüyor ve geçiş törenleri (rites of passage) için
geliştirdiği teori içinde yorumluyor ve bu törenin en önemli eylemlerinin, bir durumdan ayrılma değil,
gidenin ölüler dünyasına uyumunu sağlamaya yönelik (integration) olduğunu ileri sürüyor. Ancak Van
Gennep ağıtlar üzerinde durmamış (Gennep: 146-165). Dursaydı, o vakit ölenin değil asıl geride kalanların ölümle sarsılan, bozulan yeni duruma alışmasının önemini fark edecek, yani adı geçen integration’un
ölüyü öbür dünyaya değil de kalanların bu dünyadaki yeni duruma integrasyonu olduğunu görecekti.”
(Başgöz 2008: 98-99)

3

Oryantasyon: Yönlendirme, alıştırma, uyum.
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Düğün türküleri içindeki kına türküleri de bu bakış açısıyla değerlendirilebilir. Kına türküleri, gelini,
yeni hayatına ve karşılaşması muhtemel sorunlara hazırlama işlevi gördüğü gibi, gelinin çıktığı kız
evinin diğer fertlerinin mevcut duruma uyum sağlaması işlevini de görür. Edirne yöresine ait ‘Yüksek
Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar’ adlı türkü, gelin olan kızın, karşılaşabileceği muhtemel zorlukları anlatma yoluyla onu, bu zorluklara karşı hazırlıklı hale getirir. Müziğin bu yönüyle, bir çeşit alıştırma/
oryantasyon işlevi gördüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz.
“Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar
Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler
Annesinin bir tanesini hor görmesinler
Uçan (da) kuşlara malum olsun ben annemi özledim
Hem annemi hem babamı hem köyümü özledim
Babamın bir atı olsa binse de gelse
Annemin yelkeni olsa uçsa da gelse
Kardeşlerim yollarımı bilse de gelse
Uçan (da) kuşlara malum olsun ben annemi özledim
Hem annemi hem babamı hem köyümü özledim” (TRT Repertuvar No: 190)
Kahramanmaraş’tan derlenmiş olan ‘Anam Beni Haslarınan Hasladı’ adlı türkü ise gelinin çıktığı kız
evinin diğer üyelerinin mevcut duruma alışmasını sağlamaya yönelik bir fonksiyona sahiptir:
ANAM BENİ HASLARINAN HASLADI
Anam beni haslarınan hasladı
Saçlarımı gülsuy’ile ısladı
Anam beni gurbet için besledi
Gel güle güle ayrılalım anamdan
Yukarıdan ivil ivil göç gelir
Aşağıdan kınacılar geç gelir
Kız anadan ayrılması güç gelir
Gel güle güle ayrılalım anamdan
Bizim elin harmanları savrulur
Savrulur da sağ yanına devrilir
Anadan ayrılan başı çevrilir
Gel güle güle ayrılalım anamdan (TRT Repertuvar No: 356)
Sonuç:
Toplumun devamlılığı açısından kilit bir öneme sahip olan evlilik kurumunun, bir anlamda toplum
önünde meşruiyetinin onayı olarak nitelendirilebilecek düğün törenleri, bireysel düzlemde de kişilerin yaşamlarında oluşan değişikliklere uyum sağlaması ve yeni sosyal roller kazanması bakımından
hazırlayıcı bir işleve de sahiptirler. Düğün törenlerinde müzik hep ön plandadır. Yalnız katılımcıların
eğlendirilmesi aşamasında değil, diğer tüm aşamalarda da müzik arka planda yer alarak törenin sosyal işlevlerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olmaktadır.
Türküler, düğün gibi insanların yaşamlarında dönüm noktası olarak nitelendirilebilecek doğum,
ölüm, göç, savaş vb. her olayda da devreye girerek benzer işlevleri müziğin doğasında bulunan o
sihirli gücün yardımıyla kolay ve estetik bir biçimde yerine getirir.
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TÜRK KÜLTÜRÜNDE "KAVAKTAN İNEN GELİN" MOTİFİ
Pervin ERGUN
Türk mitolojisinde üç âlemi (cennet-orta dünya-cehennem) birleştiren hayat ağacı, kültür halkalarımızı birbirine bağlayan temel motiflerden biridir. Hayat ağacı yeryüzünde pek çok ağaç tarafından
sembolize edilmektedir. Bu ağaçlardan biri halk arasında çınar karşılığında kullanılan kavaktır. Türk
kültüründe kavak ağacının pek çok fonksiyonu vardır (Ergun 1993: 207-214). Bu makalede mitlerden
başlayarak günümüz geleneklerine kadar yaşamaya devam eden “kavaktan inen gelin” motifinin izleri yakalanmaya çalışılacaktır.
Türk kültüründe gökten inen her şeyin cennetten geldiği, Tanrı tarafından gönderildiği için kutlu
olduğu kabul edilir. Yeni yuva, yeni ocak, yeni ev kurulurken “kutlu olsun” dilekleri dilenir. Yeni evlenen çift, eşyaları ile birlikte kutludur. “Göğe zıplama, göğe atma”, tahta çıkma törenlerinde olduğu
gibi, Tanrı’nın kutunu sağlamak için düğünde, damada uygulanan pratiklerdendir. Damadın göğe
çıkması gibi gelin de gökten, cennetten gelerek eve dayak olur. Damadın ailesine yeni gelin ile ilgili
olarak “uğurlu, kademli olsun” dilekleri dilenir. Bugün olumsuz anlam sezilen “başı göğe ermek”
deyimi mitolojik dünyamıza ait, olumlu anlamlı bir sözdür ve yeni evliler için kullanılmaya devam
etmektedir.
Gelinin Tanrı kutu taşıyan kavak ağacından indiği inancı mitolojimizden geleneklerimize, oyunlarımıza yayılmıştır ve bugün yaşamaya devam etmektedir. Oğuz Kağan Tanrı’ya yalvarırken gökten bir
gök ışık içinde alnında “demir kazık” (kutup yıldızı)a benzer beni olan bir kız iner.1 Gülüşüyle Tanrı’yı
güldüren, ağlayışıyla ağlatan bu kız, Oğuz Kağan’ın kutlu eşi olur (Sakaoğlu-Duymaz 2002: 221).
Kanıkey’in rüyasında gördüğü, evin ocağından büyüyen çınar ağacı, kaynanasını ve kayın babasını
oğullarına kavuşturan kutlu yol olmuştu (Ögel 1989 I: 514, II: 475). Kanıkey’in gelini Ay Çörek’in, eşinin
cennete kutlu göçünü gördüğü rüya, kavak ağacının yanında geçmektedir (Ögel 1989 I: 514, II: 475).
Osman Bey’in rüyasında gördüğü çınar-kavak, Malhun Hatun’u sembolize eden Ay ışığının gönlüne
girmesinden sonra doğup büyümekte ve bütün âlemi kaplamaktadır.
Tanrı tarafından gönderilen kutlu kızların kavak ağacı (“dünya ağacı”) vasıtasıyla yeryüzüne inmesi ile
ilgili motif Altay destanlarında karakteristiktir. Kutlu Altay’ın üstünde ak gökte oturan Teneri Kağan’ın
yetmiş dallı kutlu kavağın dibinde yaşayan, “bir yandan bakınca ay şekilli, öbür yanından bakınca güneş şekilli, altın sarı saçlı, kara gökkuşağı kaşlı Altın Tana, göğün kutlu kızı, kutlu bahadır Ak Tayçı’ya
eş olmak üzere Ak Tayçı’nın atının terkisinde yeryüzüne iner. (Dilek 2002:128).
Kavak ağacı kutlu erkek kahramanlarda olduğu gibi kadın kahramanlarda da mucizevî dönüşüm sembolüdür. Nar Tanesi (Ögel 1989: 476), Üç Turunçlar (Çetin 1968: 4786-4787), Üç Hıyarlar (SÜ, THKUAM,

1

Mitolojimizin kutlu ışık motifi bugün geleneklerimizde yaşamaya devam etmektedir. Aydın’ın Kuyucak ilçesi düğünlerinde,
gelin baba evinden aldığı gaz lambasını, akşamın alaca karanlığında vardığı yeni evine yaklaşınca arabada yakar; evine
elinde tuttuğu lamba ile girer.
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359), Yumurta Güzeli (SÜ, THKUAM, 769) vb. masallarda kız, evleneceği kutlu kişiyle kavak ağacında
iken karşılaşır, âşık olur. Kötü talihle, kız kuşa, kuş kavak ağacına, kavak ağacı beşiğe-tıkaca-iğneyeçiviye, sonra tekrar kıza dönüşerek muradına erer (Ergun 2003: 211-212).
Kadının ve çocuğun kutu ile kavak arasında çok büyük ilgi vardır. Kavak, çocuk dileği için Tanrı’ya
dilek dilenen kutlu mekân sembolüdür. Bir Çuvaş efsanesinde kavak ağacından kesilen daldan yontularak yapılan bebeğin canlanması anlatılır. Mucizevî dönüşümü sağladığı için kavak ağacı mutluluk
sembolüdür (Salmin 1994: 191).
Kavak ağacı gelinle ilgili olarak bolluğun, bereketin, selametin ve esenliğin sembolüdür. Yakutlar arasında genellikle hanımlar tarafından kutlanan “Isıah” bayramında söylenen şarkı ve alkış (“algıs”) larda
yeşil otların büyümesi ve sekiz dallı yeşil kavak ağacının yetişmesinin kadınların taşıdığı kut ile ilgili
olduğu belirtilir:
“Oy-li! Oy-li!
Bizim bastığımız yerden,
Yeşil otlar büyüsün, çocuklar!
Bizim gezdiğimiz yerlerden,
Sekiz dallı yeşil kavak
Yetişsin çocuklar! (Ergis 1974: 166, vd.)
Kavaktan inen kız motifinin en tipik örneklerinden biri Bamsı Beyrek’in Anadolu varyantı olan Akkavak
Kızı masalıdır. Testisini kırdığı için ihtiyar nine Bey Böyrek’e beddua eder: “Allah Çininin Çin memleketinde Akkavak güzelinin hışmından gidesin.”(Sakaoğlu 1998: 250, 319, 356, 380, 421). Allah Çininin
Çin Memleketi, bir başka varyantta belirtilen Akkavak padişahlığı (Sakaoğlu 1998: 282) yeryüzünden
başka bir âlemdedir. Akkavak Kızı’na ulaşma yolu sihirlerle doludur; âdemoğlu oraya ulaşamaz. Ancak
kutlu kişilerin, varlıkların ve duaların yardımıyla ulaşılabilir. Bey Böyrek’e kutlu atı Bengiboz yardım
eder. Bengibozun verdiği yeşil çubuk, Bey Böyrek’in zor durumlarda imdadına yetişir (Sakaoğlu 1998:
251, 276). Akkavak Padişahının kızının ilk sınavı, atılan oku selvi ağcının başındaki zıkır2 taşlı yüzüğün içinden geçirerek aşağı indirmektir. Bengiboz uçarak Bey Böyrek’i ulaşılması imkânsız olan ağacın başına çıkarır, yüzüğü aşağı indirmesini sağlar (Sakaoğlu 1998: 300-301), Bengiboz Bey Böyrek’e
Akkavak Kızı’nın hileleri ile ilgili sürekli akıl verir. Sihirli nar verilerek yapılacak olan güreş öncesi Bey
Böyrek’e söyledikleri mitolojiktir:
Benim ağam beni çınara bağla
Bakmıyanı goğden inen on iki nara (Sakaoğlu 1998: 253)
Bey Böyrek Bengiboz’un tavsiyesi ile güreş alanındaki iki çınardan birine atını bağlar, diğerine de
Akkavak Kızı bağlar. Bey Böyrek atın telkinleriyle yarışı kazanır. (Sakaoğlu 1998: 253-254), Akkavak
Kızı ile Bey Böyrek evlenmek için Oğuz eline atla uçarak gelirler. Masal burada henüz mutlu sona ulaşmaz. Bey Böyrek’i düşman elinde yedi yıl sürecek zindan macerası beklemektedir. Yedi yılın sonunda
zindanın dışındaki bezirgânla konuşurken eşini tanıtış şekli mitolojiktir:
“Yirin menevşesi, göğün yıldızı,
Benliboz emeği Gakgavak Gızı” (Sakaoğlu 1998 II: 414)
Bir başka varyantta bezirgân başının Akkavak Kızı’nı sembolize eden benzetmesi mitolojiktir:

2

Kadınların başparmaklarına taktıkları yüzük; sallantılı incili yüzük.
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“Babayın tahtı yıkıldı,
Anayın beli büküldü,
Fidan yaprakların döküldü,
Akkavak Güzeli’ni Kel Vezir’e verdik.” (Sakaoğlu 1998: 261)
Akkavak Kızı’nın Kel Vezir’in oğluyla evlendirilirken öne sürdüğü şart, geldiği yerin mitolojik karakterli olduğunu hatırlatmaktadır. Akkavak Kızı, “göğün yarı beline kadar uzun bir direk” diker. Direğin
tepesine bir torba altın asar. Torbaya kim isabet ettirip yere düşürürse altınlar onun olacak; Akkavak
Kızı da evlenmeyi kabul edecektir. Torbayı derviş kılığına giren Beyli Bebek’ten başkası düşüremez
(Sakaoğlu 1998 II: 426).
Bey Böyrek bazı varyantlarda Akkavak Kızı’nı kutlu ve sihirli kavakta bulur ve evlenir (Yalgın 1977: 362).
“Kavaktan inen gelin” motifinin işlendiği bir başka güzel örnek olan “Hürü” masalında kavak ağacının
fonksiyonu ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. Hürü’nün saçları kavağın boyu kadardır ve ağaca bağlıdır. Aksakallı Hızır Hürü’ye İsm-i Azam’ı belletir. Bu duayla kavaktan inip çıkmayı öğrenen Hürü, Hızır
tarafından verilen üç yaprağı, öldürülen üç çocuğunun mezarının başına koyar. Başka bir ulu ağaçtan
kopardığı dalları çocuklarının mezarlarının başına diker. Çocuklar canlanır; Hürü, kocasına kavuşur
(SÜ, THKUAM, B/76).
Bütün bu masallarda kavak, duayla yere yatıp kalkarak kızları yere indirir-kaldırır. Kimsenin tırmanamayacağı kadar büyük olan kutlu ve sihirli ağaçlar yalnızca kutlu kişilerle konuşur (SÜ, THKUAM, B/76
ve diğer örnekler).
Folklorda ve inançlarda üç âlem arasında geçişi sağlayan altın kazık-kutup yıldızı-kavak ağacı Tanrı’ya
ulaşan kutlu yoldur. Bu yol, Tanrı’nın elçisi Utkuçı (Güler yüzle karşılayan) ile görüş yeridir (Sagalaev
1991: 41). Altay Türk destanlarına yansıyan dünya modelinde cennette, gökte süt gölü bulunmaktadır. Gölün yanında hayat ağacını sembolize eden akağaç veya bazen kavak bulunmaktadır (Sagalaev
1991: 60).
Çocukların ve kadınların koruyucu ruhu Umay Ana, yeryüzüne gönderilirken, yanında iki ağaç getirir (Radloff-Katanov 1995: 64). Ural- Altay Türklerinin inancına göre kaynana-dünür, Tanrıça Umay’ın
yerdeki temsilcisidir ve onun özel fonksiyonunu yerine getirir. Düğünde Umay gibi akağaç kabuğu
üzerine boncuk ve sedef düğmelerle süslenmiş göğüslük-tören kıyafeti giyer (Sagalaev 1991: 83).
Sibirya-Altay, Hakas bölgesinde düğünde kaynana, özel bir göğüslük olan “pogo”yu takar. “Pogo”nun
üzerinde cennetten kuş suretinde yeryüzüne indiği hayal edilen Umay’ı sembolize eden kuş göğüs
kafesi resmi çizilidir (Sagalaev 1991: 108).
Anadolu Türk düğünlerinde göğüslük, mitolojik anlamını yitirmekle birlikte daha modernize edilerek
kullanılmaya devam etmektedir (Ataman 1992: 23, 139). Mitolojik anlam göğüslükten ziyade kuşlu taçlarla (Ataman 1992: 23) ve başörtüsü oya motifleri ile sembolize edilmektedir. Geleneğe göre
gelin kaynanaya belli motiflerle işlenmiş başörtüsü hediye eder. Bu örtüyü düğünde sadece kaynana kullanabilir. “Çınar”(Elazığ), “filize” (Konya) (Ek-1), “şimşir”, “kaynana yazması”(Aydın) (Ek-2), “çakır
dikeni”(İçel) Türk Oyaları Kataloğu II 1998: 59) vb. adlarla anılan ve mitolojik değeri olan bu oyalarda mutlaka açık yeşil-koyu yeşil ağaç veya yaprak motifleri bulunur. Çoğu oya motifi gibi kaynana
yazması motiflerinin mitolojik anlamı bugün silikleşmiştir. Fakat hâlâ gelinin olmazsa olmaz düğün
hediyelerinden birincisidir. Hediye edilmediği takdirde gelin-kaynana kavgalarının başlamasına sebep olabilir. Bugün Konya’da çeyiz evlerinin vitrinlerinin en güzel yerinde sergilenmeye devam eden
“filize”nin, eskiden, hediye edilmediği takdirde, ayrılma sebebi olabildiğini duymuştum.
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Türk töresine göre yeni gelinlerin konuşması hoş karşılanmaz. O, anlatmak istediklerini başına taktığı
örtülerin motifleriyle ifade eder. İçel-Namrun yöresi dağ köylerinde yeni gelinin başına örttüğü örtünün yeşilin tonlarıyla yapılmış olması, evinden ve eşinden hoşnut olduğu anlamına gelir. Nikâhın
ertesi günü okutulan geleneksel düğün mevlidi töreninde kaynana, gelinin hediye ettiği “çakırdikeni”
oyalı örtüyü örter. Köylüler, bununla gelinin kaynanaya “Bana diken gibi batma” mesajı ilettiğini belirtmişlerdir (Onuk 1985: 228).
Motiflerin mitolojik anlamları silikleşmiş, “çakırdikeni” oyasının anlamında olduğu gibi değişikliğe uğramaya başlamıştır. Oysa çakırdikeni mitolojimizde kut sembolüdür, ebediyet sembolüdür. Bugün
Türk dünyasında pek çok kutsal mekânda çakırdikeni-dikenli çalı takdis edilmektedir. Çakırdikenidikenli çalı Yakutlarda bugün mitolojik kökene uygun olarak yaşamaktadır (Yıldırım 2000: 311).
Gelin baba evinden ayrılmadan önce uygulanan geleneklerde ağaçla ilgili mitolojik ayrıntılar vardır.
Kına yakılırken gelinin ağzından söylenen gelin okşama türküsünde, yakınları ve akrabalarının yanında, evin kutsalları ile vedalaşılır:
“Elimi yuduğum arklar
Belimi verdiğim dutlar
Silip süpürdüğüm yurtlar
İşte goyup gediyorum.” (Şimşek 2003: 24)
Gelinin eşyalarının kutlu olduğu ve cennetten-gökten gönderildiği kına türkülerinde belirtilir:
“Altın tas içinde kınam ezilsin
Gökyüzünde peştemalım süzülsün” (Csaki 2001: 233)
1895’te Katanov tarafından Doğu Türkistan Tatarlarından derlenen düğün geleneklerinde söylenen
türkü, yaratılıştan bu güne kutlu gelinleri anlatır. “Düğün Destanı” diyebileceğimiz bu türkü, gelin
baba evinden çıkmadan önce, gelinin etrafını çevreleyen genç kızlar ve delikanlılar tarafından okunur. Destanda dünyanın, ilk insan olan Âdem’in, onunla evlenecek olan Havva’nın yaratılışı ve kutlu
düğünleri anlatıldıktan sonra, İslam tarihinin ünlü aşklarından bahsedilir. Mitolojik tören tekrarlanarak kut sağlanmaya çalışılır. “Dolambaçlı yol”, gelinin geliş yolculuğuna mitolojik bir anlam katar3:
“Acı acı ağlar gelin anası yar yar
Dolambaçlı yoldan bir kız geliyor yar yar” (Katanov, 1895: 409-434).
Metin And gelin okşama türkülerini düğünün kutsal dansları olarak nitelendirir (And 1958: 18-20).
Hatay yöresinden derlenen türkünün sözleri kutlu yolculuğu çok canlı bir şekilde anlatılıyor:
“Haha gökte yıldız parlıyor.
Haha ağacın yaprakları sallanıyor.
Haha Ayşe’nin düğünü var diye,
Haha yerde insan, gökte melek seviniyor (Gazimihal 1991:169).
Bir başka gelin okşama türküsünde gelinin kutlu mekândan geldikten sonraki dünya hayatı ile ilgili
memnuniyetsizlik ifade eden sözleri dikkat çekicidir:
“Yazın yaylacıydım, güzün güzlekçi,
Şimdi oldum yad ellere hizmetçi.

3

Türk düğünlerinde gelinin değişik yollardan götürülmesi geleneği türküye yansımıştır.
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Yüce gavakdan düşdim oldım hışır,
Acap yalan dünya ne zaman ışır.” (Karaman 1995: 141)
Türkün dünya görüşünde dünya hayatı “beşikten ötesi gurbet” sözüyle ifade edilir. Gelin okşama türküsünde aynı düşünce gizlidir. Cennetten kopup geldikten sonraki dünya hayatı “hışır” kelimesi ile
ifade edilmektedir. Yalan dünyanın ışıması ise gelinen yere geri dönmeyi, Hakk’a kavuşmayı sembolize etmektedir. Doğu Türkistan Tatarları, kutlu gelin türküsünde dünya hayatını “vahşi fundalık”a
benzetirler:
“Yaşa yaşa biz düğün şarkılarına başladık yar yar,
Biz gülü –gelini- aldık ve vahşi fundalığa fırlattık yar yar.” ”(Katanov 1895: 434)
Düğünün her merhalesinde, gelinle ilgili pratiklerde, ağacın belli bir rolü vardır. Altaylılar gelini damadın evine atın üzerinde götürürler. Damadın arkadaşlarından iki kişi, gelinin sağını ve solunu akağaç dalına gerilmiş perde ile kapatırlar. Geline, gideceği yol ve damadın evi gösterilmez (Werbitsky
1893: 102).
Gelin alayının karşılanışı da mitolojik sembollerle doludur. Altaylılar gelini evin dış sınırında karşılarlar. Yere batırılan akağaç (sırık) yanında iki tarafın uyguladığı çeşitli pratikler ve iki dünya arasında
sınır geçişini sembolize eden zorunlu ritüel eylemler yaparlar (Sagalaev 1991: 41). Anadolu’da “gelin
karşılama” adıyla anılan bu pratikler gelinin kutsiyetini sembolize eder.
Gelin eve girmeden önce kaynananın koltuğunun altından geçirilir. Halk arasında bu uygulamanın
“kaynananın sözünü dinlemesi için yapıldığı” söylenir. Bu tören aslında gelenekte evlat edinme yöntemidir (Şimşek 2003: 29).
Gelin kapıdan girerken oklava kırdırılır. Oklava acaba geliş yolunu mu sembolize eder? Değişik yollardan, yüzü duvaklı, etrafı sarılarak getirilen geline, -aynı zamanda dönüş yolunu sembolize edenoklavayı geri dönmemesi için mi kırdırırlar?
Bütün bu törenlerden sonra, evinin kapısına getirilen gelinin eline, kapıya sürmesi için yeşil yaprak
verilir. Uygulamanın, “eve bereket getirsin, geçimli ve yumuşak huylu olsun, yeni evine çabuk uyum
sağlasın” diye yapıldığı söylenir (Şimşek 2003: 29).
Mitolojik karakterli törenler, gelin eve girdikten sonra da devam eder. Akşamın alaca karanlığında yeni
evine getirilen gelin, misafirlere ertesi gün, yani duvak günü gösterilir. Altay Türkleri gelini, misafirlere
kayın ağaçları arasına gerilmiş olan perdeyi açarak gösterirler (Surazakov 1975: 50, Özkan 2002: 603).
Kaynananın mitolojik fonksiyonu, asıl duvak günü ortaya çıkar. Düğün boyunca her günün bir sahibi
vardır. Duvak, kaynananın günü olarak kabul edilir. O gün kaynana, yalnızca kendisi tarafından icra
edilmesi zorunlu mitolojik oyununu oynar. Bu oyun aynı zamanda kaynananın onurudur.
Aydın yöresinde oynanan kaynana oyununun figürleri, ağacın etrafını süzülerek dolanan kuşu-Umay’ı
taklit eder gibidir. Çok zarif olan bu figürlerin dikkat çeken yönleri şunlardır: Kanat açmış gibi yarım
daire şeklinde açılmış, çok az hareket eden kollar; kolların üzerine kanat gibi açılan ve bağlanmadığı
için sanki uçuyor izlenimi veren başörtüsü; kuşun yere konmak üzere iken yaptığı ayak sürüme işini andıran yere vurgu temasları… Erzurum yöresinde oynanan “Ben bir kavak olaydım” barı benzer
mitolojik çağrışımlar yaratır. “Kadın barını yürütenler, kavağın rüzgârda salınıp titreyişi gibi” bir tablo
çizerler (Gazimihal 1991: 190-191).
Aydın yöresinde oynanan oyunun, figürleri gibi çalgı eşliğinde söylenen türkünün sözleri de mitolojiktir:
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EĞİL KAVAĞIM EĞİL4
Eğil kavağım eğil, (A yarim aman)
Bu kavak bizim değil.
Hem allıca hem morluca,
Geliyor selvi boyluca.
Kavak benden uzun yok; (A yârim aman)
Dallarında gözüm yok.
Hem allıca hem morluca,
Geliyor selvi boyluca.
Ben yârimi küstürdüm; (A yârim aman)
Gel demeye yüzüm yok.
Hem allıca hem morluca,
Oynar boylu boyunca.
Kavak gölgesi serin, (A yârim aman)
Geliyor nazlı yârim.
Hem allıca hem morluca,
Oynar boylu boyunca.
Nazlı yârim gelince, (A yârim aman)
Hoş olur benim gönlüm.
Hem allıca hem morluca,
Oynar boylu boyunca.
Kavaktan gazal indi, (A yârim aman)
Dibine güzel indi.
Hem allıca hem morluca,
Geliyor selvi boyluca.5
Umay anayı sembolize eden kaynana, mitolojik ritüelin tekrarında önemli bir rol üstlenir. Vaktiyle
kendisinin aynı yöntemle üslendiği kutlu vazifeyi, evin yeni sahibi olan ve mitolojik yolculuğunu ta-

4

Türkünün bir varyantı, TRT sanatçısı Makbule Kaya tarafından 07.12. 2004 tarihinde TRT Radyo-4’te “İstekleriniz
Seçtiklerimiz” programında bu çalışma için seslendirilmiştir. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bizim derlediğimiz varyantla
hem ezgi hem de söz yönünden farklılıklar bulunan türkünün sözleri şöyledir:

		
		
		
		

Eğil kavağım eğil (Bi danem aman)
Bu gavak bizim değil
Yar üstüme yar sevmiş (Güzelim aman)
Sırça da barmağım değil.

		
		
		
		

Gabak dibini eşmeli (Bi danem aman)
Üstüne basıp geçmeli
Nazlı yârin önünden (Güzelim aman)
Sallana ballana geçmeli.

		
Gavakda guru dal var (Bi danem aman)
		
Ayakta mavi şalvar
		
Asker oldun gidiyon (Güzelim aman)
		
El aç Allah’a yalvar.
5
20. 09. 2004 tarihinde, Aydın’ın Kuyucak ilçesinde Kadriye Özdemir (Kuyucak 1942, İlkokul) ve Emine Işıklı (Kuyucak 1967,
lise)’dan derlenmiştir.
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mamlayan gelinine devreder. Duvak, soyun devamını temin eden bir nevi devir teslim töreni gibidir.
Sonuç olarak diyebiliriz ki kültürel genetik kodlarımıza işlenmiş olan inanç kalıntıları kültür değişmelerine, dejenerasyona, kıymet bilmemeye rağmen yaşamaya devam etmektedir.
Bütün bu söylenenler kültürümüzü yaşatmakla ilgili problemimiz olmadığı anlamına gelmez.
Çağımızın en büyük problemi ve hastalığı olan kültürel yabancılaşma, köklerimizle olan bağı hızla koparmaktadır. Kitle iletişim araçları başka kültürlerin yerleşmesini kolaylaştırmaktadır. Yukarıda
verdiğimiz örneklerin, bugün eski önemlerini ve anlamlarını kaybetmeye başlamasının sebebi,
kültürel yabancılaşmadır. Klasik oyunlarımız bugün daha çok ücra köylerde hayat bulabilmektedir.
Çocukluğumun düğünlerinde tadını aldığım, büyülendiğim “Eğil kavağım eğil” türküsünü, bugün
derlerken zorlandım. 20-25 yıl önce çok canlı olan geleneğin ve türkünün unutulmaya başladığı için
bölük pörçük hatırlanması çok acı.
Çocuk aklım o düğünlerle ilgili bir hatıra daha saklıyor. Roman kökenli olan çalgıcılar “artık düz hava
(yöresel oyunlar) (Gazimihal 1991: 188) çalmak istemiyoruz; çeşit hava (Roman havaları) çalmak istiyoruz” diyorlardı. O zamandan beri düğünlerde “düz hava”ların çalınma oranı sürekli azaldı; çeşit
havalarınki arttı… Gelin, kaynana, görümce ve misafirler, hep aynı “çeşit havalar” eşliğinde oynamaya
başladılar. Düğünlerimizde Roman müziği ve figürleri etkili oldu. Düz havalar ve düz oyunlar (Türk
oyun havaları ve oyun figürleri) zamana yenik düştü.
Sonuç olarak, geleneksel kültürümüzden ve mitolojimizden getirdiğimiz güzellikleri modernize ederek yeniden canlandırmak, sevdirmek, bilinçlendirmek, Umay anamızdan beri süregelen ve kaynanadan geline geçen kutu geri getirebilir kanaatindeyim.
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TÜRK GELİNİNİN MİTOLOJİK GÖÇÜ
Pervin ERGUN
Giriş
Türk milleti hayatın her safhasında olduğu gibi, yeni bir hayatın başlangıcı olan düğün törenleri boyunca Tanrı kutunu yanında hissetmek istemektedir. Bunun için de gelin arayışından düğün kırkı çıkana kadar geçen sürede pek çok mitolojik uygulama gerçekleştirmektedir.
Türk ailesinin temeli “kutsal evlenme törenleri” ile atılmaktadır. Tanrı’nın cenneti ayakları altına serdiği, canından can çıkarma gibi olağanüstü özellikler bahşettiği kadın, kültürümüzde her dönemde
önemli bir yere sahip olmuştur. Türk ailesinde bu nedenle “kutlu/ideal gelin”in büyük bir yeri bulunmaktadır.
Günümüz aile kimliğine kadar sinmiş romantik aşka dayalı çekirdek aile yapısı, tespit edilebildiği kadarıyla Sümerlere kadar inmektedir ve “sevgi”, “saygı” ve “sadakat” temeli üzerine kurulmuştur. Eşitlikçi
bir anlayışa sahip bu yapı, Batılıların komin aile kökeni teorilerinin aksine tek eşlidir (Türkdoğan 2004:
590). Türk ailesi çekirdek bir yapıya sahip olmakla birlikte akrabalık bağları ve kültürü son derece zengindir. Dünya milletleri arasında da en gelişmiş aile terminolojisine sahip bir ulus olmuştur.
Gelinin baba evinden alınıp koca evine götürülürken göze çarpan belli başlı unsurlar dikkate alınırsa
bu yolculuğa mitolojik göç diyebiliriz. Tanrı tarafından kut verilen hanımlar ile ilgili olarak Türk kültüründe Umay ve Ayzıt kültü oluşmuş ve gelin anlayışımızı derinden etkilemiştir. Bu anlamda Türk
gelininin göçü, yeryüzüne gönderilen kutlu, ilk “kadın-gelin”i simgelemektedir. Gelin göçü ile ilgili uygulamalar, bu ilk örnek ile ilgili inançların tekrar edilmesi ve aynı Tanrısal kutun sağlanmasına
yöneliktir. Başta destanlarımız olmak üzere gelenek görenek ve halk inançlarımızda düğün folkloru
ile ilgili yaygın olarak gördüğümüz mitolojik tören pratikleri günümüze kadar canlılığını sürdürerek
gelmiştir.
“Düğün tutma, tutulma” (İnce 1991: 285 vd.), “dutu”, (İnce 1991: 283), “indirmelik” (Dirlik 1997: 12) gibi
düğün adlandırmaları ve “başı/başları göğe ermek”, “uğurlu kademli gelin” gibi sözler gelin göçünün
mitolojik şifrelerini vermektedir. Gelin göçü boyunca kutsal ağaç, tepe, yatır, su, cami, gelin arabası,
gelin gibi kutsalların etrafında üç defa dönme, adakları başında üç defa çevirme gibi uygulamalar,
göğün katlarına uzanan mitolojik yolculuğun basit tezahürleridir.
Gelin Göçü ve Ocak Kültü
Türk kültüründe evliliğin kutsanmasında başlıca iki mekân vardır: Ev, evin merkezi yani ocak. Evlilik ve
gelin göçü ile ilgili uygulamaların ana merkezleri kızın baba evi, damadın baba evi, genç çiftlerin evi
ve onların ocaklarıdır. Ocakla ilgili uygulamalar, saygı, hürmet ve saçı ağırlıklıdır.
“Üç ocak/sacayak” ile ilgili olarak Anohin’in Altaylardan derlediği dua, gelinin mitolojik yolculuğunda
ocakla ilgili uygulamaların zenginliğinin kaynağını gözler önüne sermektedir:
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“Üç ateşini yakıp veren!
Üç ocağını dikip veren!
Atam Ülgen!” (Ögel 2002 II: 513 )
“Üç duvarlı ocak”, “üçtaşlı ocak”, çok eski bir ocak türüdür ve “Tanrı Ülgen ocağın üç ayağını dikerek,
birleştirerek, (insanlara) vermiştir (Ögel 2002 II: 513-514). Ateşi, baba ocağından getirerek yakan güveye, ocağı da geline vermiştir. Bu nedenle ocak ile kadın arasında bir bağ kurulmuştur. Al karısı, ev,
ocak iyesi de hep ocak ve kadın bağlantılı inançlardır. Türk insanı bu mitten hareketle ilk örneği taklit
ederek kut sağlamaya çalışmaktadır.
Yeni evliler ile ilgili “üç ocak” adı verilen çok eski Türk geleneğine göre “tam yuvarlak, top şeklinde,
topraktan yapılmış, içleri oyulmuş üç kap, fırının altına yerleştirilmektedir. Bu üç yuvarlak kaba, “ocak”
adı vermektedirler. Her kabın içine, kırmızı ve beyaz kurdelelerle süslenmiş bir söğüt dalı ile tereyağı
koymaktadırlar. Bu üç kap veya ocak, yalnızca evlenme ve kurban törenlerinde kullanılmakta, diğer
zamanlarda sobanın arkasında durmaktadırlar. Bunlar, “üç taşlı” en eski ocakların bir sembolü ve hatırası olsalar gerektir.” (Dırenkova, Kult Ognıya …’dan Ögel 2002 II: 513)
Nişanlı kızların “zaman zaman nişanlılarının evine geldiğinde yere kadar eğilmeleri, ocağa saygı göstermeleri, kalın paraları tam olarak ödenmemiş ve nikâh gerçekleşmemişse, ocağın ateşinden, pipolarını bile yakamamaları, buna karşılık da “ocağın asla sönmesin” diye duada bulunmaları, aile içindeki
sosyal konumlarını göstermektedir. Evlenip koca evine gelince ise bir kaba yağ ve tereyağı koyup, onları, ocağın ateşine doğru üflemeleri yani saçı yapabilmeleri (Potanin, Oçerki IV’ten Ögel, 2002 II: 512)
mümkün olmaktadır. Evin sahibi ile aynı soydan gelmeyen kişilerin ateşin yandığı ocağın karşısında,
yanında oturmasının yasak olmasında ailenin karakteristik özelliği ön plana çıkmaktadır.
Koca evine gelen gelinin saç örgüleri çözülürken, ocağın yanına oturtulması; bir taraftan da ocağın üzerine gelinin akrabaları tarafından biraz at yağı konması; yağın birden bire parlayıp alevlerin
yükselmesi uğurlu sayılmaktadır. Gelinin ocağa üç kez selam vererek ‘Bana mutluluk, zenginlik ver!
Hayvanlar ver! Donanmış bir ahır, bir oda dolusu çocuk ver!’ şeklindeki duası gelinin bu ailenin bir
üyesi olmasını sağlamaktadır. (Dırenkova, Kult Ognıya …’dan Ögel 2002 II: 512)
Bazen yeni evlenen çiftlerin arkadaşları, oğlan evinin ocağına yağ dökmektedirler. Bu ateşin diğerlerinden farkı, alevlerinin bacanın deliğine kadar yükselmesidir. Kutluluk, alevlerin bacaya kadar yükselmesiyle tamamlanmaktadır (Ögel 2002 II: 512).
Yüzüne perde örtülerek kayın babasının evine getirilen gelin, ulu eşiği sağ adımını atarak geçtikten
sonra diz büküp selam verir. Üç kez eğilip selam veren geline babası: “Çok yaşa göz nurum! Bahtlı ol!”
diyerek dua eder. Gelinin eline bir kadın yağ konulan kabı tutuşturup ateşe yağ döktürür, “Ot Ana,
May (Umay) Ana, şefaatini yeni gelen genç geline erdire gör, esirge!” dedirtir.
Bu adet yerine getirildikten sonra gelin, kendisine tahsis edilen ak otağa girer. İşte tam bu sırada
“Umay”lık rolünü yeni geline devreden anneler devreye girer. Güveyin annesi bozuk para, kurut, irimşek karışımından oluşan saçıyı saçıp hayır duası ederek önce sağ ayağını atarak ak otağa giren gelini
sol taraftaki döşeğe kurulan perde içine sokup oturtur. Kızın anası, gelini karşılayan kız-gelinlere bilezik, yüzük, küpe, gerdanlık, türlü mercan taşlar dağıtır (Kaliyev-Orazayev-Smayılova 1994: 161).
Ateş, evin koruyucu ruhu, hamisi, çırağı, nurudur. Bundan dolayı, oğlan evine ayak basan yeni gelin
ulu evin ateşine tazim etmeli, selam vermelidir.
Yeni inen taze gelin, obanın kadınları tarafından önce kayın babasının evine sokulmaktadır. Yeni
gelin, eşiği atlayıp geçtikten sonra dizini büküp selam vermektedir (tazimde bulunmaktadır). (…)
Ondan sonra ocaktaki ateşe yağ damlatır, o sırada taze gelin ateşe eğilip, “Ateş-ana, May (Umay)-ana,
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şefaat ede gör!” der. O sırada taze gelinin yanındaki kadınlar, ellerini ateşte kızdırıp gelinin yüzünü
sıvazlarlar (Velihanov 1993: 25).
Gelinin güveyi evine geldiği ilk gün ateşe yağ dökmesi (Yudahin’den Ögel II 2002: 522) Türk dünyasında en fazla yapılan saçı uygulamasıdır.
Gelin Göçü ve Su Kültü
Gelin evden çıkarılırken su dökülmesi, oğlan evinde içeriye alınırken gelinin su dolu testiyi kırması,
ocak başına kadar su dökerek gitmesi (Duymaz-vd. 2003: 142; Santur 1995: 201) gelin göçü sırasında
su kültünün önemine işaret etmektedir.
Dede Korkut boylarından her birinin sonunda tekrarlanan “ağaç, dağ ve su” üçlemesi ile ilgili dualar,
gelin göçünde de aynı anlamdadır ve ab-ı hayatı sembolize etmektedir. Su kültü ile ilgili uygulamalar
bazen “kız evinin bahçesinde havuzun çevresinde müzik eşliğinde üç defa dönülmesi, havuz yoksa
ev içinde sembolik olarak tekrarlanması (Odabaşı 1989: 136) su gibi kutlu bir hayat sürülmesi içindir.
Su kültü en arkaik şekliyle karşımıza “su gösterme” geleneğinde çıkmaktadır: Başkurtlarda gelinler
kayınbabanın içtiği pınar, ırmak ve göl sularına gümüş paralar saçarak “selam” vermektedir. Bir kocakarının rehberliğinde yapılan bu uygulamaya “su gösterme” töreni denmektedir.” (İnan 1995:166-167)
Koca evinin ve orta dünyanın kutsalı olan “akıntılı görklü sular” kutlu gelin ile birlikte daha da kut
kazanmakta, tazelenmektedir.
Gelin Göçü ve Ağaç Kültü
“Türk Halk Anlatılarında Kavaktan İnen Gelin” (Ergun 2004a) başlıklı çalışmamızda daha önce sunduğumuz üzere Türk gelini, yaratılışın başındaki ilk gelinin yeryüzüne inişini sembolize etmektedir. Bu
yolculukta kavak-hayat ağacı da büyük rol oynamaktadır.
Kâinatı ayakta tutan hayat ağacını sembolize eden ve yaratılışın başında Umay’la birlikte cennetten gönderilen ağaçlar, gelin göçünde, çeşitli şekillerde sembolize edilmektedir. Oklava, kepçe, gelin
otağını oluşturan ağaçlar vb. ile ilgili uygulamalar, düğün davulu, ağaç bağışı gibi gelenekler, gelinin
kaynanaya hediyesi olan ağaç motifli oyalı yazmalar, düğün türküleri, hayat ağacının ve Tanrı kutunun bakiyeleri olarak rehberlik etmektedir. Destan kahramanlarından Oğuz Han’ın kutlu gelini ağaç
vasıtasıyla gelmiştir. Manas’ın eşi Kanıkey ve gelini Ay Çörek, Osman Bey’in eşi Malhun Hatun, Altay
destan kahramanı Ak Tayçı’nın eşi Altın Tana vb.’ nin ağaç kültü ile ilgili mitolojik bir bağları olmuştur.
Nar tanesi, Üç Turunçlar, Üç Hıyarlar gibi masallarda da kutlu kahramanlarla kutlu kızlar kutlu ağaç
dibinde karşılaşarak evlenmişlerdir.
Gelinin göç yolundaki rehberliği kadar bu yolun gizlenmesinde de kutsal ağaç kullanılmaktadır. Örn.
Altaylılar atın üzerinde götürdükleri gelinin iki yanını akağaç dalına gerilmiş perde ile kapatmakta,
geline gideceği yolu ve güveyin evini göstermemektedirler (Werbitsky 1893: 102). Gelini misafirlere duvağın ertesi günü kayın ağaçları arasına gerilmiş perdeyi açarak göstermektedirler (Surazakov
1975: 50). Anadolu’da geline yolculuğa çıkarken oklava verilmesi, duvak açım törenlerinde oklava
kullanılması ağaç kültü ile ilgili yaygın uygulamalardır. Yeni evine geldiğinde geline oklava kırdırılması da hayat ağacını simgelemektedir ve kutlu yolculuğun dönüşünü engelleme girişimidir.
Gelin arabaya bindirilirken, götürülürken, indirilirken etrafına çarşaf-perde tutulması mitolojik yolculuğa işarettir. Gelinin geldiği yolu görmesi engellenerek kutsalın geri dönüşünün engellenmesi simgelenmektedir. Sebep olarak “kızın enişteleri ve ağabeylerinin görmemesi için kızı ortalarına oturttuklarını, çarşaf tuttuklarını; yine kızı şoförün görmemesi için araya bir örtü koyduklarını belirtmeleri
(Duymaz-vd. 2003: 142) mitolojik anlamın kaybolmasına rağmen ritüelin bütün Türk dünyasında
(Kaliyev-Orazayev-Smayılova 1994: 161) yaşamaya devam ettiğinin göstergesidir.
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Duvak, Kuşak, Gelin Teli, Ayna
Gelinin başına al duvak örtülmesi ve beline al kuşak bağlanması yeryüzüne inişi, bekâreti ve yuva
hâkimiyetini sembolize etmektedir. Güveyin gelin geldiğinde ilk namazı bu duvak üzerinde kılması
(Çelik 2004: 104) da kut göstergesidir.
Gelinin başına duvak denen ince teller konması, bunun üzerine elmaslarla, türlü oyalarla süslü hotoz giydirilmesi, omuzdan aşağıya gelin telleri sarkıtılması (Odabaşı 1989:136), güveye vermek üzere
elinde baba evinden aldığı aynayı göç boyunca taşıması, göğsüne taktığı kuş göğüs kafesi süslemeleri-pogo (Sagalayev 1991: 41, 108) Umay’ın kutsallığının ve kuş suretinde yeryüzüne gelişinin
sembolleridir. (Ergun 2004a)
Gelini Göğe Kaldırma, Ok, Silah Atma
Tahta oturma törenlerinde Tanrı kutunu sağlamak için hakanın göğe kaldırıldığı gibi damat ve gelin
de göçe hazırlanırken göğe kaldırılarak kutsanmaktadır.
Gelinin eline ve ayaklarına kına yakıldıktan sonra kızın arkadaşları ellerinin üstünde tavana kaldırmaları; bunun için güveyden bahşiş almaları ve geline üç kez tavanı öptürmeleri, göğe kaldırma tören
uygulamalarının temel motifleridir. Bu uygulama, “evde dirlik, düzenlik olsun” diye, alnı açık, ana baba
razılığıyla evlenen kızlar için gerçekleştirilmektedir. Ana ve babasının rızası olmadan, yani kaçarak
evlenen kızlar için yapılmamaktadır (Duymaz-vd. 2003: 149).
Gelin göçü boyunca, yeni evine indiğinde ve gerdek sonrası göğe ok ve silah atılması, kötü ruhları
kovma ve Tanrı’dan kut dileme uygulamalarıdır.
Gelin Kınası, Gelin Okşama, Öğütler
Eşine, ailesine ve Mevla’ya kurban olması için gelinin ellerine ve ayaklarına kına yakılmaktadır. Kına
yakılırken kaynana tarafından gelinin avucuna konan para-altın kut sembolüdür ve bereket için saklanmaktadır.
Gelin kınasında yakılan mumlar ışık-nur sembolüdür. Genç kızların gelin etrafında dönerek kırmızı
örtülerle halay çekmesi göğün katlarını sembolize etmektedir; gelinin mekânının uzaklığının ve yine
kutunun sembolüdür. Gelinin kınasını yakan kişinin de kut taşımasına dikkat edilmektedir. (Mutlu bir
evliliği olan, çoluk-çocuk sahibi, varlıklı, iffetli, toplum tarafından sevilen sayılan bir “yenge”.)
Geline kınası yakılırken öğütlerde bulunulmaktadır. Bu öğütler, yüzlerce yıldan beri söylenegelmiştir
ve mitolojik öğeler barındırmaktadır. Öğütler, gelinin hayat ağacını sembolize eden oklava ile duvağının açılıp kapanması sırasında, belli bir ahenkle söylenmektedir. Anadolu’dan tespit edilen aşağıdaki uygulama, Tatar, Başkurt ve Kazak Türklerindeki “betaşar” ya da “bit asıv” töreniyle benzerlik arz
etmektedir:
Ele, bele ve hem dile
Sıkı ol sır verme ele
Baban gökle anan yere
Saygı göster düşme dile
Hiç kimseye gıybet etme
Rızasız yol gitme
İşine sıkıca sarıl
Ocak yansın harıl harıl
………
Kutlolsun kutlolsun
Evde dirliğin datlolsun
İki oğlan bir kızın olsun.” (Ataman 1992: 45)
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Türk gelininin hayat felsefesinin ve Türk töresinin özü olan bu sözler, Türk ailesini ayakta tutan, saadetini temin eden altın anahtarlardır.
Öğütte geçen “Baban gökle anan yere, Saygı göster düşme dile.” sözleri yüzlerce yıla ve baskın inançlara
rağmen yaşamaya devam eden mitolojik kalıplardır.
“Altın tas içinde kınam ezilsin/ Gökyüzünde peştamalım süzülsün” (Csaki 2001: 233); “Ha ha gökte
yıldız parlıyor/Ha ha ağacın yaprakları sallanıyor/Ha ha Ayşe’nin düğünü var diye/ Ha ha yerde insan,
gökte melek seviniyor.” (And 1958: 18-20)
“Yüce gavaktan düştüm oldum hışır/ Acap yalan dünya ne zaman ışır” (Karaman 1995: 141) gibi gelin
okşama sözleri gelinin geldiği kutlu mekânı anlatmaktadır.
Gelinin Mitolojik Özellikleri
Türk mitolojisinde erkek insani, kadın ise ruhani bir kisveye bürünmüştür. Bu nedenle evlenme bahsi
söz konusu olduğunda istiareye yatma, falcılara gitme, yıldıznameye bakma, aksakallı koca-Hızır’dan
medet umma gibi uygulamalara başvurulmaktadır. Genel anlamda aday tespitinde kutsalı arayış diyebileceğimiz bu durum, destanlarımızdan başlayarak günümüze kadar konuyla ilgili bütün kültür
kalıplarına sinmiştir. Evlenecek olan her iki çift için de geçerli olan bu uygulamalarda kut veya kutsuzluk, daha çok geline yüklenmektedir. Bunun için de “uğurlu kademli gelin” ya da tam tersi “uğursuz,
kademsiz gelin” tabirleri kullanılmaktadır.
Türk gelininin mitolojik bazı özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:
“Gökten ışık içinde inme, alnında kutup yıldızı gibi ışık olma, gülüşü ve ağlayışı ile Tanrıyı etkileyebilme, yanaklarından güller, gözlerinden inci mercan dökülme, yürüdüğü yerlerde çayır çimen bitme,
akıl verici ve yol gösterici olma, olağanüstü güçlü kuvvetli savaşçı olma, heybetli olma, güzelliği dillere destan olma, iffet ve namus timsali olma vs.” Gelin adaylarının bu özelliklerden bir veya birkaçına
sahip olmaları beklenmektedir.
Türk mitolojisine göre kahramanların hatunları genellikle Tanrı tarafından gönderilmiş ve belirlenmiş
kutlu kadınlardır. Oğuz Destanı’nda, karanlık bastığında gökten gök ışık içinde bir gelin indirilmiştir
ve alnında “Demir Kazık/Kutup Yıldızı”na benzer beni vardır. Gülüşüyle Tanrı’yı güldüren, ağlayışıyla
ağlatan bu kız, Oğuz Kağan’ın kutlu eşi, Oğuz boylarının kökeni olmuştur (Ögel 1989: 117).
Gelinin karanlık bastığında gelmesi ve ışık-nur saçması ile ilgili mitolojik hafıza gelin göçü sırasında
bugün de korunmaktadır. Gelini almaya gelenler yol ne kadar yakın olursa olsun (bitişik komşu da
olabilir), yolu uzatmakta, davullar eşliğinde konaklayıp oynayarak akşamı bulmaktadırlar. Güveyin
evine indirmek için akşam ezanının okunması gerekmektedir. Çünkü gelin, ezan okunurken, bu kutlu
vazifesini yerine getirecektir. Baba evinden getirdiği gaz lambasını arabanın içinde yakmakta; o güne
özel olarak tuttuğu orucunu, yine arabadan inmeden ve duvağını açmadan, güvey evinde pişirilip
getirilmiş çorba (genelde tarhana çorbası) ve suyla yani “dünya taamı” ile açacaktır. Lamba ve güveye
verilmek üzere elinde tuttuğu aynayla arabadan inen gelin, ışıklı-nurlu gelin kültünün bugünkü bakiyeleri olarak yaşamaktadır.
Gelin ve ışık kültü ile ilgili kadınlar arasında anlatılan bir inanış da şöyledir: “Erkekler bekârken annelerinin başında başkalarının göremediği bir ışık görürlermiş. Evlendikten sonra bu ışık hanımlarının
başına geçermiş. O yüzden artık anneleri yerine hanımlarının sözünü dinlemeye başlarlarmış.” Umay’ı
sembolize eden ve kaynanadan geline devredilen kut bu inançta varlığını sürdürmektedir.
Gelin adayının Tanrı tarafından belirlenmesi, başta destanlar olmak üzere bütün halk anlatılarımızda
karakteristiktir. Yerin sembolü Kanıkey ile evliliğinden sonra ölen Manas’ın mezarını beklemesi için
Tanrı tarafından Kün Han’ın kızı “Altın Ay” gönderilmiş; Manas’ın tekrar dirilmesinden sonra da eşi ol-
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muştur (Ögel 1989 I: 527-528). Ay Huuçın destanında Han Mirgen’in evleneceği kızlar Tanrı tarafından
belirlenmiştir. (mısra: 1080, 3204, vd.)
Gelinin olağanüstü güzelliği, kahramanlığı ve heybeti de kut simgesidir. Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı
boyunun gelini Selcen Hatun yiğitliği ve heybeti ile dikkati çekmektedir: Çok güzel olan bu kız “Sağına
soluna iki çift yay çekerdi. Attığı ok yere düşmezdi. O kızın üç canavar kalınlığı kaftanı vardı.”(Ergin
1994: 185) Bamsı Beyrek’in yavuklusu da savaşçı özellikleri ile öne çıkmaktadır. Bamsı Beyrek onu
şöyle vasıflandırmaktadır: “…Ben yerimden kalkmadan o kalkmalı. Ben kara koç atıma binmeden o
şahbaz atına binmeli. Ben düşmanıma varmadan o bana baş getirmeli.” (Ergin 1994: 124)
Mitolojimizde Tanrı’ya yaratma fikri veren “Akine” gibi kutlu hakanlarımıza cihan hâkimiyeti ülküsü
veren yine kutlu yaratılmış ve Tanrı tarafından gönderilmiş kadındır. Uygurların Tanrı tarafından kutlu
yaratılan hakanı Bögü Han’ın “Ak Dağ”da yedi sene, altı ay ve yirmi iki gün boyunca her gece görüştüğü, Tanrı tarafından gönderilen kutlu kadın, cihan hâkimiyeti ülküsü ile ilgili tavsiyelerde bulunmaktadır. Tavsiyelere uyan Bögü Han bu ülküyü gerçekleştirmektedir. (Ögel 1989 I: 75, 87)
Türk yiğitlerinin kahramanlık özellikleri sayılırken kiminle evli olduğu da belirtilmekte ve kut sembolü
olmaktadır: Salur Kazan’ın Evinin Yağmalandığı boyda Eylik Koca Oğlu Alp Eren’in kahramanlık vasıfları arasında “Ağ Melik Çeşme Kızı’na nikâh eden” vasfı da zikredilmektedir (Ergin 1997: 114).
Gelinin Baba Evi İle İlgili Mitolojik Motifler
Destanlarımızda kız evi ulaşılması imkânsız, yolu sihirle dolu bir mekân olarak tasavvur edilmektedir. Kam Büre Bey Oğlu Bamsı Beyrek’e gelin giden Banı Çiçek’in baba evinin mitolojik özellikleri, kız
kardeşini istemeye gelen Korkut Ata’ya Deli Karçar’ın hitabında çok iyi bir şekilde yansıtılmaktadır:
“Ayaklıların buraya geldiği yok. Ağızlıların bu suyumdan içtiği yok. Sana ne oldu? Amelin mi azdı, fiilin
mi döndü? Ecelin mi geldi, buralarda ne eylersin?” (Ergin 1994: 125)
Ayaklıların gelemediği, ağızlıların suyunu içemediği bu mekân başka bir âlemde olmalıdır.
Düğünün Başlangıcı/ “Bayrak Kaldırma” ve Düğün Davulu
Türk kültüründe düğün, “bayrak kaldırma” töreni ile başlar. Güveyin kılavuzu konumundaki yaşlı
bir erkek oklavayı eline alır. İki bacı, kızıl bir yazmayı oklavanın üstüne koyar ve “Sallallahü Salâvat,
Sallallahü Muhammed! Kutlu olsun, akıbeti hayırlı olsun” der; yazmayı oklavaya saracak şekilde dikerler. Erkek üç kez oklavayı sallar: “Uludur ulu, sofrası dolu, bizim pirimiz Hacı Bektaş Veli” der ve yazma
oklavaya dolanarak evin bir köşesine koyulur. Evin önüne de dört-beş metre boyunda, bazen yedisekiz metre uzunluğunda taşınabilen bayrak direği tepesine küçük yuvarlak ayna ve renkli yazmalar
takılarak dikilir. Böylelikle düğünün başladığı ilan edilmiş olur (Kaplan 2002: 366).
Bazı bölgelerde direğin tepesi üç çatallıdır. Birine nar, birine elma, birine de soğan takılır. Çoğalmanın,
tatlı dilin ve bereketin anahtarı olan bu sembollerin yanına gelin tarafından işlenen mendil asılmaktadır. Bayrağın süsü nispetinde de gelinin itibarı artmaktadır (Kalafat 1996: 43).
Dokuz topaklı olan, bu haliyle Tanrı mekânını sembolize eden ve evin önünde yere saplanan bayrak
direğinin boyunun binadan yüksek olmasına dikkat edilmektedir. Yer altı, yeryüzü ve gök olmak üzere üç âlemi birleştiren merkezi direk-hayat ağacını sembolize eden bayrak direğinin dibinde Allah
rızası ve kut için kurban kesilmektedir. Türk düğünlerinde bayrağa o kadar önem verilmektedir ki
nişanlı iken ölen kızların bayrak direkleri bile ihmal edilmemekte; mezarı başına dikilip kut dilenmektedir (Ergun 2004b: 345).
Gelin alayının ve düğünün olmazsa olmazlarından davul bugün köhnemiş, modası geçmiş gibi görülse de kasnağı ve tokmağı hayat ağacını sembolize eden kayından yapıldığı için başlangıçtaki mitolo-
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jik görevi yerine getirmektedir. “Davulsuz düğün olmaz” gibi bir halk inanışının temelinde bu görev
yatmaktadır.
Düğün Yemeği ve Saçı
Her gördüğünü Hızır, her nimeti kutsal bilen Türk milleti düğünlerde bütçesine göre ikramlarda bulunmayı adak/saçı olarak değerlendirmekte ve kut sembolü olarak görmektedir. Kurbanların bayrak
direğinin dibinde kesilmesi, yemeklerin güveyin doğumunda bacadan atılan kutlu kütükle pişirilmesi
(Ergun 2004b: 248-250); başta ocak olmak üzere bütün kutsallara saçı saçılması gibi uygulamalar
mitolojik karakterlidir.
Halk arasında düğünden sonra bugün de çok yaygın bir şekilde hayır-dua için kullanılan “Darısı başına/başınıza” sözü saçı geleneğinin mitolojik kökenine işaret etmektedir.
Dünürcü Başı, Sağdıç, Yenge Kadın
Hayatın her safhasında, her şeyde, her kişide kuta önem veren Türk milleti düğünde önemli roller
verilen kişiler ile ilgili de aynı titizliği göstermektedir. Toplum önderi aksakallardan seçilen dünürcü başında Dede Korkut’ta olduğu gibi mitolojik özellikler aranmaktadır. Kam Büre Bey Oğlu Bamsı
Beyrek’e Banı Çiçek’i istemesi için Oğuz içinden Korkut Ata gönderilmiştir. Kardeşi Banı Çiçek’i istemeye gelen herkesi öldüren ağabeyi Deli Karçar’ın şerrinden ancak böyle ağzı dualı “Allah’ın inayetini,
erenlerin himmetini” kazanmış biri kurtulabilmiştir (Ergin 1994: 125-126).
Mitolojik metinlerde dünürcü başı, kız isteme dileğini doğrudan söylemez. Dolambaçlı, şifreli, bilmeceli bir şekilde sorar. Yine Korkut Ata’dan örnek verecek olursak:
“Karşı yatan kara dağını aşmaya gelmişim;
Akıntılı görklü suyunu geçmeye gelmişim;
Geniş eteğine dar koltuğuna sığınmaya gelmişim.”
“Tanrının buyruğu, peygamberin kavliyle aydan arı, güneşten güzel kız kardeşin Banı Çiçek’i Bamsı
Beyrek’e istemeye gelmişim.” (Ergin 1994: 125-126) Buradaki kız isteme kalıp ifadesinin manzum bölümü daha arkaiktir; şifreli, bilmecelidir. Bu arkaik bölüm günümüz Türklüğü için silikleşmeye başlamıştır.
Dünürcü başı gibi mitolojik kökene dayanan, hatta geçmişe gidildikçe aynileşen sağdıçlık geleneği
de bugün anlamını yitirmeye başlamıştır. Bu mitolojik anlam, günümüzde bazı uygulamalarda ve
kullanılan kalıp sözlerde yaşatılmaya devam etmektedir. Özellikle Türkistan’da ve Sibirya’ya doğru
gidildikçe daha arkaik sözlerin yaşamaya devam ettiği tespit edilmiştir. Çuvaşlarda gelin alayının başını çeken, kızın ailesiyle karşılaştığında 300-1000 mısra tutarında damadın mitolojik yolculuğunu
anlatan “salamalik” adı verilen manzumeyi söyleyen sağdıç (Bayram 2008: 78 vd.), yeni evlenecek çifti
ve düğüne katılanları kötülüklerden korumak için de efsunlu sözler söylemektedir. Ağaç kültünün
bir uygulaması olarak, düğün alayının geçtiği kapıya ve damat ile gelinin oturduğu mindere üç defa
kamçıyla vurmaktadır. Kutsal ağaçtan yapılan kamçı, kötü ruhları uzaklaştırmaktadır.
Gelinin ve Eşyalarının Göçü
Gelin alayına katılanlar mitolojik ve kutsal bir yolculuğa şahitlik etmektedirler. Bugün mitolojik kökeni silikleşmiş olsa da bu yolculukla ilgili uygulamalar devam etmektedir. Evlenmenin çeşitli aşamalarında oğlanla kız evinin karşılıklı olarak birbirine yolladıkları çorap, çamaşır, kumaş, ayakkabı, havlu,
heybe, başörtüsü gibi hediyelerin “yol”, “yolluk”, “yol-töre” adları altında anılması (Örnek 1977: 199)
mitolojik yolculuğa işaret etmektedir.

154 AİLE YAZILARI / 8

Ne kadar yakın olursa olsun gelin almaya çıkan alay, uzun ve dolambaçlı yolları tercih etmekte; dönüşte farklı bir yolu seçmekte; başka bir gelin alayı ile karşılaşmamak için çaba sarf etmektedirler.
Karşılaşma durumunda ise kutlarının birbirini basmaması, kırkları karışmaması için bir dizi uygulama
yapılmaktadır.
Gelin almaya gelenlerden “toprak bastı”, “yol bastı” parası istenmesi, gelinin evinden ayrılmasından
sonra, oğlan evine giderken, yolunun kesilip para istenmesi (Örnek 1977: 199), dolambaçlı, sihirli yolun zorluklarını simgelemektedir. Bunlardan kurtulmak ve kut sağlamak için ilginç, zor istekler yerine
getirilmekte (üç bacaklı tavuk, bin pire, bin kuyruksuz köpek, vs.) ve saçı saçılmaktadır.
Gelinin baba evinden alınan saksı-bitki, hayat ağacını; çivi-kaşık-bıçak gibi eşyalar demir kültünü, maya-ekmek-tuz vs. yiyecekler bereketi sembolize etmektedir. Halk arasında kız çocukları için söylenen
“Kız çocuğu Tanrı’dan nasipli doğar. Evlenirken de on nasibinden dokuzunu koca evine götürür.” Bu
uygulamalar, Tanrı tarafından kıza verilen kutun baba evinden koca evine taşınması ve bereket ve
saadetin sağlanması anlamı taşımaktadır.
Gelin baba evinden kutlu göçüne hazırlanırken, gelini çevreleyen genç kızlar ve delikanlılar tarafından okunan destan, yaratılışın başında yani Âdem ile Havva’nın yaratılışı ve kutlu düğünlerinin anlatılmasıyla başlamaktadır. Sonra da İslam tarihinin ünlü aşkları anlatılarak ve mitolojik tören tekrarlanarak kut sağlanmaya çalışılmaktadır. Gelinin yolunun uzun ve dolambaçlı olduğu belirtilmektedir
(Katanov 1895: 409-434).
Gelin alayının başını çeken sağdıç, kız isteme töreninde dünürcü başının yaptığı gibi geliş amacını
açık bir şekilde söylememektedir. Sağdıç, söylediği sembolik ifadeler ve bilmecelerin kız tarafı tarafından çözülmesini beklenmektedir:
“Kurumuş ot yığını yaprakları arasında
İlginç bir şey gördük:
Bir tarafta baksan mutlu oluyor;
Diğer taraftan bakarsa üzülüyor.
Kendisi ise şöyle diyor:
Beni her zaman alıyorlar;
Ben ise tükenmiyorum, büyüyorum;
Bu ne olabilir?”
Bu soruya kız tarafı birlikte cevap vermektedir: “Gelin kız!” (Yegorov 1982: 110-111)
Güveyin yolculuğunun “yedi ya da dokuz yıl dörtnala gidecek kadar uzun ve yumurta gibi atları kamçı gibi zayıflatacak kadar zor” gösterilmesi (Yegorov 1982:108-109) yolculuk sırasında güveyin, olağanüstü yardımcılarla karşılaşması, hediyeler alması mitolojik yolculuğu simgelemektedir.
Güveyin yardımcılarının rolünde genellikle geyik, öküz, at, kartal, su padişahının kızı, aksakal, demirci
vd. yer almaktadır. Yüce ve asil gösterilen buradaki hayvanlar, öncelikle kılavuz olarak ortaya çıkmaktadır. Manzumede en çok altın boynuzlu geyik, öküz ve “altın yeleli rüzgâr kanatlı at” (śil śunat) suretiyle karşılaşılmaktadır. (Yegorov 1982:111-112)
Arkaik bir Hakas destanı olan Ay Huuçın’da böyle bir durum söz konusudur. Kağanın evinde üç kuşak
boyunca yaşayan ve aynı anne babadan olmadıkları halde hakanın kardeşi, akıl hocası, gaipten haber
vericisi, kağanın ve ülke bütünlüğünün koruyucusu, yöneticisi (Ay Huuçın 1997: 187 vd.) olarak karşımıza çıkmaktadır. “Korkunç Görünüşlü Kız Han” adlı bu yiğit kız, bir nevi görümce, evin ve ülkenin
de perde arkasından idare edenidir. Kağanın evleneceği mitolojik gelini o seçer; onu aramaya çıkan
kağana, sihirle dolu mitolojik yolculuğu ile ilgili ipuçları verir. Kağanlığın üç nesli boyunca yaşayan bu
koruyucu ruh, öldüğünde kutlu bir dağda, kutlu bir mağarada kendisi gibi mitolojik bir şekilde attan
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doğan ve aynı vasıfları taşıyarak görevlerini devralan kutlu yaratılışlı Ay Huuçın tarafından defnedilir.
Defin sırasında kutlu yaratılmış atlar, Ay Huuçın’a yardım eder (Ay Huuçın 1997: 196 vd.). Kutlu yaratılışlı “yılkıdan doğan Ay Huuçın” da ablası gibi, “Tanrı’nın belirlediği” ve kağanın evleneceği diğer iki
mitolojik kızı bildirir; başka bir âleme gidilen bu yolculuklar için yol gösterir. Anne ve babası olan atlar
öldüğünde, ablası Korkunç Yüzlü Kız Han’ın iki yanında Allah tarafından hazır olan kutlu mezarlarına
defneder. Gerek ablası gerek Ay Huuçın, destanda Türk düğün geleneğimizdeki görümce-yenge kadın fonksiyonlarını da yerine getirmektedirler.
Mitolojik kökende çok etkili bir yeri olan yenge kadın figürü günümüzde sağdıca göre daha fazla
silikleşmiştir. Aslında o, günümüzde de gelin ve eşyalarının göçü boyunca gizli ve gizemli bir şekilde,
önemsiz gibi görünen pek çok mitolojik uygulamayı yerine getirmektedir. Gelin almaya gidilirken
arabaya bindirilen, omzuna heybe atılan ve üzerine hacı üstlüğü örtülen yenge, kız evine geldiğinde
evin duvarından çivi söker, kimse görmeden mutfaktan kaşık ve çatal alır, torbaya bunun gibi şeyler
atar, gelinin çiçeklerini çalar götürür. Yerden bir taş alır heybeye atar, kız taksiye binince “gittiği yerde
taş gibi kalsın” diye arkasından taş attırır (Duymaz-vd. 2003: 155).
Güveyin bir başka yardımcısı geyiktir. Çoğu halk anlatısında geyik izi sürülmesi kahramanları genellikle
evlenecekleri kıza götürmektedir. Çuvaş düğün manzumesinde de en yaygın karşılaşılan hayvan olarak geyik, güvey ve maiyetinin mitolojik yardımcısı olarak görülmekte ve kılavuz rolü oynamaktadır:
“Biz geçtiğimiz zaman
Yetmiş yedi bozkırdan
On iki boynuzlu vahşi geyik
Gözümüzün önüne çıktı.
Boynuzları altından,
Toynakları gümüş,
Kuyruğu yabani buğday otu,
Tüyleri altın sırma.
Boynuzları göğe değiyor;
Ayakları yere değmiyor;
Boynuzlarla geçerken
Upuzun iz bırakıyor.
Ayaklarıyla basıyor;
Yol açıyor;
Kuyruğunun ucuyla süpürüyor;
Onun yoluyla geldik biz buraya.” (Yegorov 1982:112)
Geyik güveyin kılavuzu olarak en çok karşılaşılan surettir. Bazen ona eşlik eden, bazen onunla yer
değiştiren altın boynuzlu boğa ve rüzgâr kanatlı attır. Bütün bu suretler araştırmacıların ortak düşüncesine göre güneşi ve onun hareketini sembolize etmektedir (Yegorov 1982: 112).
Geyik, boğa ve at, kahramanın atası, kılavuzu, yardımcısı ve koruyucu ruhu olarak Baykal’dan Tuna’ya
kadar Avrasya bozkırlarında yaşayan Türkün ortak motifleridir. Geyik ataya ya da kılavuza İskit-Sibirya
başta olmak üzere Hun İmparatorluğu içerisindeki Türk kavimleri, Moğollar, Batı Hunları, Kırgızlar,
Proto Bulgarlar, Macarlar saygı göstermişlerdir (Yegorov 1982: 113; Ögel 1989 I: 576 vd).
Çin kayıtlarında yer alan bir efsaneye göre, Göktürk reislerinden biri geyik kılığında gezen deniz tanrıçası ile sevişmektedir. Cengiz Han’ın ilk atası “gök kurt” ve karısı “kızıl veya kızılımsı geyik” bir denizi
geçerek gelmişler ve Tanrı tarafından gökte yaratılmışlardır. Pelliot’un, Ögel’in, Yegorov’un naklettiği
efsanevi anlatılar (Ögel 1989 I: 569, vd), geyiğin, yaratılışın başındaki kutlu gelini sembolize ettiğini
göstermektedir.
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Güveyin bir başka yardımcısı “aksakallı koca”dır. Güveyin akıl hocası, yardımcısı ve kılavuzu, olağanüstü nesnenin (kahramanın kılıcı, tokmağı, oku, atı, silahları vb) vericisi, gaipten haber vericisi olan
aksakallı koca, dünürcü başı ve sağdıcın kökeni olmalıdır. O, güveye gelinin nerede olduğunu, oraya
nasıl ulaşacağını, geline giden yolu kapatan ejderhayı nasıl yeneceğini bildirmektedir.
Nişan ve düğün arasında yaşanan Hıdrellez’de, gelin, damat ve yakınlarının aksakallı koca figürünün İslami versiyonu olan Hızır ile karşılaşma ihtimalinin yüksek olduğu kırlara, su kenarlarına, kutsal
ağaçların bulunduğu mekânlara gidip bir dizi uygulama yapması yine böyle atalar kültü ve aksakallı
koca vasıtası ile Tanrı kutunun sağlanması içindir. Düğünde ise bu görev sağdıca devredilmektedir.
Güvey ve maiyetinin mitolojik yardımcısı olarak görülen ve kılavuz rolü oynayan bir başka hayvan
“boğa-tosun”dur. Bütün dünyada erkekliğin ve kahramanlığın sembolü olarak görülen boğa, Türk
gelin göçünde yerini almıştır. Batı Tuvalılardan tespit edilen ve düğün töreni ile ilgili kullanılan “buga
isteer (boğanın ardından gitmek)” sözü mitolojik bir geleneğe dayanmaktadır: Bu geleneğe göre gelinin habercisi olarak içki içme özelliğiyle tanınan bir adam gönderilir. Boğanın ardından geldiğini
söyleyen bu öncü, haberci, “muştucu”ya içki ikram edilmektedir (Yegorov 1982: 113).
Türk boylarının düğün törenlerinin karakteristik motiflerinden olan boğa, mitolojik geçmişte güveyi
sembolize etmektedir.
Türk dünyasında geyik, boğa-lider ve kılavuz rolü, soya ait anlatılarda karakteristik bir şekilde görülmektedir. Başkurt destanı “Konur Buga” (Kahverengi Boğa), boğanın kılavuz özelliğini ön plana çıkarmaktadır. Gök geyiği (boğa) sureti Gök Tanrı’yı karakterize etmekte ve doğurganlık ve verimlilik kültüne bağlanmaktadır. Erotik kadın ve boğa suretinde yer alan eski mitolojik motif, evrenin oluşumunun
başlangıcını anlatan bazı Rigveda (mesela VI, 70) şarkılarında yer almaktadır. Rigveda mitlerinde gök
erkeğin başlangıcı olarak sayılmaktadır ve boğa suretinde resmedilmektedir. Yer ise hayat veren kadın
suretinde karakterize edilmektedir. Onlar karı-koca: Baba-gök ve anne-yer. Gök tarafından yere bırakılan yağmur (şarkılarda onu sıkça yağ ya da bal olarak adlandırmaktadırlar), bütün canlıların doğduğu
tohumdur.” Onun verimlilik-doğurganlık düşüncesiyle olan ilişkisi açıktır ve doğal olarak bu mitolojik
düğün, evlilik töreninin bilinen büyüsel işlevini yerine getirmektedir (Yegorov 1982:114-115).
Baba-gök ve anne-yer inanışının Anadolu gelin okşamalarında dile getirilmesi (Ataman 1992: 45),
hangi inanç halkasında olunursa olunsun, mitolojik anlayışın yaşamaya devam ettiğinin güzel bir
kanıtıdır.
Gelin almaya giden güveyin mitolojik yolculuğunda düşman olarak ise yılan, ejderha, su padişahı ve diğer yer altı varlıkları, aslan, boğa, buğra vb. çıkmaktadır. Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı boyunda, Kanlı Koca,
Selcen Hatun için savaşmaya giden oğlu Kan Turalı’ya seslenirken bu sembolleri dile getirmektedir:
“Oğul!
Senin varacağın yerin,
Dolambaç dolambaç yolları olur.
Atlının batıp çıkamadığı,
Onun balçığı olur.
Ala yılanın sökemediği,
Onun ormanı olur.
Gök ile boy ölçüşen,
Onun kalesi olur.
Göz dikip gönül alan,
Onun güzeli olur.
Hay demeden baş getiren,
Onun cellâdı olur.
Sırtında kalkan oynayan,
Onun yayası olur.” (Ergin 1994: 186)
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Gelin almaya çıkan güveyin karşısına çıkan yılan, kahramanı köprüde beklemekte ve onun yolunu
kesmektedir. Gücü ve fizik özellikleri abartılı bir şekilde gösterilen yılan nehrin sularını taşırmakta,
yedi yüz yaşlı meşe ağaçlarını ot çöpü gibi kırmaktadır. Başlangıçta küçümsenen kahraman güvey
ise “kırk pud ağırlıktaki çelik kılıcı ve altmış pud ağırlıktaki sopayı ustalıkla kullanmakta, çok güçlü
olan yılan-ejderhayı kolay yenmekte, kolayca çulçunat sualtı rüzgâr kanatlı ata binmektedir (Yegorov
1982: 118-124).
Bugün düğünlerimizin yaygın bir motifi olan “Köprüden Geçti Gelin” türküsü, Şeytan-Erlik’in yoldaşı
ile yaratılan ilk çiftin böyle bir mitolojik mücadelenin sonunda gelinin kutlu göçünü simgelemektedir. Gelin göçünde alayın köprüde inip oynaması, köprü üzerinde arabadan inilip suya taş atılması,
gelin alayının mutlaka bir köprüden geçirilmesi, geçerken yavaşlayan arabadan gelinin çantasından
içine paralar sıkıştırılmış bir elmayı dereye atmasının (Duymaz-vd. 2003: 142) kökeninde hep aynı
mitolojik gerçek saklıdır. Elma bir taraftan kutlu su vasıtasıyla Tanrı’dan kut dilemeyi- zürriyeti simgelerken diğer taraftan cennetten kovulmaya sebep olan yasak elmayı ve tövbeyi simgelemektedir.
Anadolu düğün kültüründe silikleşmiş olmakla birlikte, kayınbabanın geline indirmelik olarak “tosun” vermesi gibi, arkaik düğün anlatılarında güveyin adı doğrudan adlandırmaktan kaçınılmakta ve
her zaman “bizim çocuk” sıfatıyla belirtilmektedir. Çuvaş düğün metinlerinde “Sĕrpe pĕlĕt huşşinçe”
(gökle yer arasında) gibi kalıplaşmış yer ve geleneksel klişeler ile başlayan sözler, düğün göçünde
kahramanın kimliğini ve memleketini saklamaya yardım etmektedirler:
“Yetmiş yedi denizden
Yetmiş yedi bozkırdan
Altmış altı kara orman içinden
Dolambaçlı yollardan geçip geldik biz”(Yegorov 1982: 110).
Gelin göçünde rol oynayan diğer mitolojik kahramanlar “yer ya da su başlangıcını sembolize eden
kartal/karakuş/demurg” ve “gök (altın, aydın, beyaz) dişi ördek” (Yegorov 1982: 118) Başkurt destanları “Ural Batır”, “Akbuzat”, “Zayatulyah ve Hıvhıluv”da da işlenmektedir.
Kartal ve ördek-kaz-turna gibi ongun hayvanlar, yaratılışın başında Umay’ın kuş suretinde gelişini
sembolize etmektedir. Bu göç ve kuşların yere iniş figürleri, zeybek ve Erzurum kadın barı gibi geleneksel halk danslarında ifadesini bulmaktadır (Ergun, 2004a).
Göç Sırasında Gelin Kargışı, Geline Kargış
Gelin göçünün mitolojik karakterini ortaya çıkaran motiflerden biri de kargışlardır. Efsanevi bir karaktere bürünen, bütün Türk dünyasında en yaygın olan ve karakteristik bir yapısı bulunan bu kargışlar
sonucunda gelin ve alayı taşa, kuşa, bitkiye, vb. dönüşebilmektedir. Kutsuz ve kutsallara saygısız gelin
ve alayı Tanrı’nın gazabına uğrayarak bu nesnelerden birine dönüşmektedir. Bazen de kutsuz kimselerin saldırısı karşısında kutlu gelinin dileğiyle dönüşüm gerçekleşmektedir (Sakaoğlu, 2003a: 15-27,
223; Sakaoğlu, 2003b: 47, 91, 101 vd.; Ergun, 1997:184 vd.).
“Yuva” Kavramı ve Yeni Gelinin Evi: “Dünya Evi”
“Yuva”, “daire, hane, hanay, konak, köşk, otağ, çadır, yurt, ev” gibi Türk ailesinin yaşadığı kutsal mekân
sembolleri içinde en sıcak olanıdır ve “ruhu”dur. Bu amaçla küçük, sevimli, şen şakrak, mutlu evler
“bülbül yuvası” şeklinde de tanımlanmaktadır.
Dünya kültürlerinden farklı olarak Türk kültüründe evlilik ile “ev” kelimesi arasında mitolojik kökene
dayalı bir bağ vardır ve bu ev yeryüzüne kuş suretinde gönderilen ilk kadın Umay’ın yuvasını sembolize etmektedir. Kültürel genetik kodları eskilere giden anlatılarda ve özellikle düğün türkülerinde bu
durum sıkça vurgulanmaktadır. Anton Salmin tarafından yayımlanan bir Çuvaş düğün türküsünde
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“uzaktan siyah, yakından ak görünen bir meşe ağacındaki yuvanın yeni evlilerin evi olduğu belirtilmektedir:
“Altmış kilometre kadar ormanı geçtikten sonra bir ağaca rastladılar.
Uzaktan siyah görünür, yaklaşınca ak.
Yukarısına tırmandılar, baktılar; bir yuva gördüler.
Bilemediler bu yuva kimindir?
Kimindir bu yuva? (Hep birden)
“Gelinle damadındır bu yuva.” diye cevaplamaktadırlar (Salmin 1994: 283).
Geleneksek kültürümüzde yeni evliler için kurulacak evin yeri, damat tarafından, hayat ağacını sembolize eden ve Umay ile birlikte cennetten gönderilen kayın ağacından yapılmış okla belirlenmektedir. Bamsı Beyrek boyunda ozan bu mevzuu şöyle nakletmektedir: “Oğuz zamanında kural buydu
ki bir yiğit evlense ok atardı. Ok nereye düşerse orada gelin çadırı dikerdi. Beyrek Han da okunu attı,
dibine gelin çadırını dikti.” (Ergin 1994: 129)
Yeni “evli”lerin evi ile ilgili mitolojik anlam, Altaylıların “ana baba rızası alındıktan sonra gerçekleştirdikleri kız kaçırma hadisesinden sonra güveyin arkadaşları tarafından çalı çırpıdan yapılan “otağ/
otag”da gizlidir. Bu otağın kapısı yoktur. Güvey ile gelin bu otağda üç gün kalırlar. Bunlar ateşlerini çakmak taşıyla kendileri yakarlar. Dışarıdan ateş ve kibrit verilmez. (İnan 1995: 166) Sagalayev ve
Oktyabrskaya tarafından verilen bilgilere göre ise “odah/oçag”, kutlu taygadan seçilen dokuz genç
akağaç ile yapılmaktadır. Daire şeklinde köklerinden yere gömülen ve tepesi duman çıkışı için açık
bırakılan bu geçici evi oluşturan ağaçlar dördüncü gün sökülerek tekrar taygaya dikilmektedir.
(Sagalayev-Oktyabrskaya 1988: 60)
Kutsal aile ateşinin yakıldığı evi oluşturan canlı, taze ağaçlar, hayat ağacını sembolize etmektedir.
Dokuz sayısı ile de göğün dokuzuncu katı olarak tahayyül edilen Tanrı mekânı sembolize edilmekte
ve Tanrı’ya sığınılmaktadır.
Yeni evlilerin oturacakları evin bacasına akağaç(melez) veya onun dallarının yerleştirilmesi (SagalayevOktyabrskaya 1988: 58) hayat ağacını-Tanrı kutunu sembolize etmektedir.
Hakanların kutlu eşleri için kurdukları gerdek otağlarının “göklere değdiğine” inanılmaktadır. Manas’ın
Kanıkey için kurduğu gerdek çadırı da böyledir ve altmış kanatlıdır (Ögel 1989 I: 516). Yeni evliler için
bugün biraz da alaycı bir şekilde kullanılan “başı göğe ermek” deyiminin anlamı da bu inanışla ilgilidir.
Yeni evlenenler için “dünya evine girmek” deyiminin kullanılması ve ilk evlerinin “dünya evi” olarak
adlandırılması gelinin geldiği yer ve mitolojik göçü ile ilgili apaçık deliller sunmaktadır.
Kız evinden getirilen ekmek, tuz, maya ve tabağın gelinin yeni evindeki yerlerine yerleştirilmesi; bulgur ile “dua pilavı” pişirilmesi; gelinin, ocak başı ile evin bacasına yağ sürmesi, aş evine (mutfağa)
sokulup çıkarılması; oynayarak elindeki buğdayı etrafa saçması ya da etraftakilerin, başına üzüm,
buğday karışımı saçması; kaynananın geline yağda pişmiş yumurta ya da yağlı ekmek yedirmesi; gelinin kucağına erkek çocuk oturtulması (Santur 1995: 199) gibi uygulamalar gelinin Tanrı mekânından
getirdiği kutu yeni evine iletmesi ile ilgilidir.
Sonuç
Türk kültüründe gelin göçü ile ilgili pek çok uygulama göstermiştir ki, yaratılışın başındaki mitolojik
evlilik, her gerçek evlilik töreninde tekrarlanmakta ve bu sayede “kut” sağlanmaktadır. Mitolojik anlam silikleşmeye başladığı için, günümüzde yapılan uygulamalar törenin temel rolünü yerine getirememektedir. Bunun yerine sadece bölük pörçük izler taşınmakta ve şiirsel işlev yerine getirilmektedir.
Bugün kuttören manzumelerinin pek çoğu anlamını yitirse de, hatta “küresel baskın kültür uygula-
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yıcıları” tarafından küçümsense de evliliğe, özel bir yücelik ve törenlilik katmaktadır. Evliliğin hem
evrende hem de insanın dünyasında sabitliğini ve zorunluluğunu ifade eden bu uygulamalarda, eski
mitler ve törensel-büyü sözleri kullanılarak kutsal evlilik bağının kurulmasına katkıda bulunulmaktadır. Gelin göçü uygulamaları bu anlamda yaratılışın başındaki kozmogonik temele dayandırılmakta
ve ilk örneğin –silik de olsa- taklidi yapılarak kut sağlanmaya çalışılmaktadır.
Türkün inanışına göre düğün ve gerdek, Tanrı kutunun indiği zamanlardır. Bu kutlu başlangıç geline inmektedir. Kut, gelinle birlikte sahip olduğu eşyalarına, tarlasına, ağacına, civcivli tavuklarına,
“dana”sına (güvey) da geçeceğine inanıldığı için mitolojik semboller yaşatılmaya devam etmektedir.
Eğer bu gün de devletin temeli olan ailenin sağlıklı olması, aile bağlarının güçlendirilmesi isteniyorsa,
kültürün her alanında olduğu gibi gelin göçü ile ilgili kültürel genetik kodlarımızda yaşattığımız uygulamaların anlamlandırılarak modernize edilmesi ve genç nesillere aktarılması gerekmektedir. Belki
bu sayede yabancılaşma ve aşağılık kompleksinin önüne geçilebilecek; “kültür savaşları”na sahne
olan yüzyılımızda başarıya ulaşılabilecektir. Daha da önemlisi, yukarıda verdiğimiz mitolojik metinlerde aktarıldığı gibi Türk gelini, Türk cihan hâkimiyeti ülküsü için ilham kaynağı olduğunun bilincine
varabilecektir.
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Ek-1 Konya Filize Oyası

Ek-2 Aydın Kaynana/Şimşir Oyası

TÜRK GELİNİNİN MİTOLOJİK GÖÇÜ 161

KAYNAKLAR
Bayram, B. (2008). Çuvaş türklerinin kahramanlık anlatmaları (İnceleme-metinler). İzmir: Doktora Tezi.
Csaki, E. (2001). Türk kültüründe ayrıntılar: tuz. Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Kış 2001/20.
Çelik, A. (1995). Trabzon, bakü, merv, kızıl-orda, jambıl, gagauz düğünlerinde gelin-güvey motifi. Iıı. Milletlerarası Türk Halk
Edebiyatı Ve Folkloru Kongresi Bildirileri, 9-11 Ekim1995. Konya: Kültür Bakanlığı Yayınları.
Dirlik, Ü. Ş. (1997). Fethiye’de halk inanışları. Denizli.
Ergin, M. (1994). Dede korkut kitabı I. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
Ergun, M. (1997). Türk dünyası efsanelerinde değişme motifi I, II. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
Ergun, P. (2004a). Türk halk anlatılarında kavaktan inen gelin motifi. Mitten Meddaha Türk Halk Anlatıları Uluslar Arası
Sempozyumu. Ankara: Gazi Üniversitesi, 25-27 Kasım 2004.
Ergun, P. (2004b). Türk kültüründe ağaç kültü. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları.
Hakasskiy Geroiçeskiy Epos “Ay-Huuçın”.(1997). Nauka, Novosibirsk.
İnan, A. (1995). Tarihte ve bugün Şamanizm. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
İnce, A. (1991). Avanos’ta eski düğünler, Erciyes Yöresi 1. Folklor, Halk Edebiyatı Ve Etnografya Sempozyumu. Kayseri: Erciyes
Üniversitesi Yayınları.
Kalafat, Y. (1996). Karşılaştırmalı bayır-bucak türkmen halk inançları. Ankara: Bayır-Bucak Türkleri Kültür Ve Dayanışma
Yayınları.
Kaplan, A. (2002). Tahtacılarda evlilik kurumu ve törenleri. Folklor/Edebiyat-Alevilik Özel Sayısı II, VII (30).
Karaman, F. (1995). Sivas’ın hafik ilçesi çatpınar köyünden derlenen gelin ağıtları (dilleri), Mahmut ragıp gazimihal, türk halk
oyunları kataloğu. c. 1, (hz. Nail Tan). Ankara: KB Yayınları.
Katanov, N. F. (1895). Doğu türkistan tatarlarının düğün gelenekleri hakkında. Türk kabileleri arasında. İOAİE, XII (5).
Odabaşı, A. S. (1989). Geçmişten günümüze konya kültürü. Konya: Selçuklu Belediyesi Kültür Müdürlüğü Yayınları.
Ögel, B. (1989). Türk mitolojisi I, II. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
Örnek, S. V. (1977). Türk halkbilimi. Ankara: Türkiye İş Bankası Yayınları.
Sagalayev, A. M ve İ. V. Oktyabrskaya. (1988). Traditsionnoe mirovozzrenie tyurkov yujnoy sibiri, Novosibirsk.
Sakaoğlu, S. (2003a). 101 anadolu efsanesi. Ankara: Akçağ Yayınları.
Sakaoğlu, S. (2003b). 101 türk efsanesi. Ankara: Akçağ Yayınları.
Salmin, A. (1994). Narodnaya Obryadnost Çuvaşey, Çeboksarı.
Santur, M. (1995). İç anadolu bölgesinde gelinin kız evinden, oğlan evine getirilmesi sırasında uygulanan gelenekler. III.
Milletlerarası Türk Halk Edebiyatı ve Folkloru Kongresi Bildirileri. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
Surazakov, S. (1975). Altay folklor. Atlaydın Biçikter Çıgarar İzdatelsvozının Tuulı Altaydagı Bülügi. Tulu Altay.
Türkdoğan, O. (2004). Osmanlıdan günümüze türk toplum yapısı. İstanbul: Çamlıca Yayınları.
Werbitsky, V. İ. (1895). Altayskıe inorodsı. Moskova.
Yegorov, N. İ. (1982). Çuvaşskiy salamalik. Çuvaşskiy Folklor: Spetsifika Janrov, Çeboksarı.

DÜĞÜN KAVGALARININ MİTOLOJİK KÖKENLERİ*
Metin ERGUN
Evli her çift, evlilikleri süresince çeşitli sürtüşme ve kavgalar yaşayabilir. Gelenekte bu zıtlaşmalar,
evliliğin “tuzu-biberi” olarak kabul edilir. Bazen de bu kavgalar, ayrılıkların, boşanmaların başlangıcı
olabilmektedir.
Evlilikte kavgalar, genellikle düğünle birlikte başlar. Peki, bunun sebebi nedir? Düğünlerde yaşanan bu
kavgaların sebebi kültür kodlarımızla ilgili olabilir mi? Bu sebebi mitolojik şuuraltında arayabilir miyiz?
Gerçekten evlilik süresince yaşanan kavgaların başlangıcı neden hep düğünle birlikte başlamaktadır?
Bu durum, kökü ve oluşumu binlerce yıl geriye dayalı olan mitolojik şuuraltının hareketlenmesi midir?
Her genç kız, “telli-duvaklı” bir düğünle evlenip mutluluğa yelken açmak isterken; delikanlılar, “allı-şallı”
düğünle yuvasını kurmak isterken; anneler-babalar, çocuklarının mürüvvetlerini görmenin mutluluğunu yaşamak isterlerken; kardeşler, ağabey veya ablalarının mutluluklarını görüp sevinmek isterlerken;
dedeler-nineler, ölmeden önceki son istekleri olan torunlarının “baş-göz” olmalarının huzurunu yaşamak isterlerken neden basit bir sebepten dolayı en mutlu günlerinde bir kavganın tarafı olmaktadırlar?
Düğünler, evlenen iki gençle aileleri ve sevenleri için mutluluk sembolü olmasına rağmen kimi zaman katıldığımız düğünlerde bizzat şahit olduğumuz, kimi zaman da gazetelerde okuduğumuz veya
internette ya da televizyonlarda görüntülerini gördüğümüz kavgalar yüzünden mutsuzluğun da
sembolü haline gelmektedir.
Düğün kavgaları genellikle çocukları evlenen “dünür” iki aile veya akrabaları arasında çıkmaktadır.
Bazen de iki ailenin mensubu olduğu aşiret, oymak veya sülaleler arasında veyahut iki tarafın köylüleri ya da mahallelileri arasında gerçekleşen kavgalara da şahit olunmaktadır.
Düğün sırasında gelinin ve damadın tarafları, yani anneleri-babaları, kardeşleri, akrabaları, arkadaşları, mahallelileri ve köylüleri tam anlamıyla “taraf” ve “taraftar” olarak karşı tarafın söz, davranış ve eylemlerini kontrol ederler. Adeta mutluluğun değil, mutsuzluğun temellerini atmak üzere ve bir yarış
ruhuyla bir araya gelmiş gibidirler. Gerçekten öyle midir? İki gencin mutluluğunu paylaşmak üzere bir
araya gelmiş olan taraflar, isteyerek mutsuzluğun temellerini mi atmak istemektedirler? Bu soruların
cevabı “Hayır”dır. Peki, o zaman yaşanan problemin özü nedir?
Düğünlerde yaşanan kavgaların özünü, kökenini bulmak ve yaşananları anlamlandırabilmek için düğünün toplumun mitolojik algısındaki yerini ortaya çıkarmak gerekmektedir.
Buna göre evlilik; doğum ve ölüm gibi insanın önemli geçiş dönemlerinden biridir. Evlilik törenlerindeki çeşitli uygulamalar dikkate alındığında geleneksel kültürün evliliği en önemli geçiş ritüeli
olarak kabul ettiği görülecektir. Bu yüzden hem olgu, hem de törensel uygulamalar itibariyle düğün,
doğum ve ölüme göre bünyesinde daha fazla mitolojik öğeler barındırır.1

*

Bu makale 2014 yılında Millî Folklor’un 101. sayısında yayımlanmıştır.

1

Evliliğin mitolojik yönüyle ilgili olarak daha geniş bilgi için bkz.: Lvova-Oktyabrskaya-Usmanova 2013 / Kâinat ve Zaman.
Nesneler Dünyası; Lvova- Oktyabrskaya-Usmanova 2013 / İnsan ve Toplum; Sagalayev-Oktyabrskaya 2013 /Simge ve
Ritüel; Şatinova 1981.
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Mitolojik anlayışa göre düğünün başlamasıyla birlikte gelinle damat hem akrabalarının, hem de
bütün toplumun gözünde bir nevi sosyal dönüşüme uğramaktadırlar. Ailenin veya toplumun diğer
üyelerinin onlara hitap ve davranışları düğünle birlikte değişmeye başlar ve ilk çocukları doğduktan
sonra da tam bir sosyal dönüşüme uğrarlar. Buna göre onlar, düğünle birlikte “tam insan” olmaktadırlar. Mito-poetik kabule göre evlilik/düğün, bünyesinde hem doğumu, hem de ölümü barındırmaktadır. Onlar, sembolik olarak ölmekte ve yeniden dirilmektedirler. Düğün sırasında yapılan ev, tül, şal
vb. çeşitli yapı, giyecek ve örtüler etraftakiler için gelinle damadı “görünmez” kılar ve ölüm/doğum
metaforunu oluşturur. Bu durum özellikle gelinde görülür. Çünkü o, bir aileden/boydan başka bir
aileye/boya gelin gitmektedir. Bu yüzden gelinin saklanması ve örtülmesi, damada göre daha fazla
dikkat edilen bir husustur. Gelin, örtüyle adeta ölmekte ve yeni bir mahiyette yeniden doğmaktadır.
Düğünde gelinin saklanması ve tül, peçe vb. örtülerle örtülmesi gibi uygulamalarla ifade edilen geçici yok oluş ve Hakaslarda geline “yeni bebek” anlamına gelen Naa bala denilmesi gibi mito-ritüel uygulamalar ölümü ve doğumu sembolize eden örneklerdir.2 Yine damadın dayısının veya babasının
gelinin örtüsünü açması da onun yeniden doğuşunu sembolize eder. Bu yönüyle evlilik ve düğün,
kozmosla kaosun, yani düzen ile düzensizliğin kesişme noktasıdır. Mitolojik anlayışa göre o an, “kendi” ile “yabancı”nın, “tanıdık” ile “el”in bir araya geldiği çekişme ve çatışma ortamıdır. Yine mito-poetik
anlayışa göre düğün, ritmin bozulmasıdır.
Mito-poetik görüşe göre, düğünle birlikte düzensizlik başlamakta ve belli bir süre uyum bozulmaktadır. Bu, geçici bir sarsıntıdır. Buna göre gelinin baba evinden gelin alma alayıyla birlikte çıkmasıyla
başlayan düzensizlik, ancak genç evlilerin gelinin ailesinin evine çeşitli hediyelerle dönmesiyle son
bulmaktadır. Bu dönüşle birlikte bozulan harmoni geri dönmekte ve düzen yeniden kurulmaktadır.
Sibirya Türklerinin düğünlerini inceleyen Novik’e göre, düğünle birlikte başlayan düzensizlik, yeni
evlilerin gelinin ailesinin yanında bir müddet kaldıktan sonra kendi evlerine gitmesiyle giderilmekte
ve uyum gelmektedir.3
Geleneksel kültür “başka dünya”ya geçiş olarak da gördüğü düğün anını, uyumu ve düzeni sağlamak
için “iyi”, “tanıdık” ve “kendi” kabul edilenlerin mücadele etme zamanı olarak kabul etmektedir. Ritmin
bozulması veya bozulma tehlikesi içinde olması, insanın düzeni yeniden kurmak ve uyumu sağlamak
için müdahalesini ve mücadelesini gerekli kılmaktadır (Lvova-Oktyabrskaya-Usmanova 2013/ İnsan
ve Toplum: 67). Düğün törenlerindeki eğlence ve şenlik havası, geçici bir süre için normu inkâr etmek
ve yaratılıştaki kaos durumunu yeniden ortaya çıkarmaktır (Sagalayev-Oktyabrskaya 2013 /Simge ve
Ritüel: 182).
Mitolojik kabule göre aile, kâinatın izdüşümüdür. Aileyi oluşturan her bir birey, kültürün tarihsel derinliklerinde kâinatın düzenini oluşturan unsurlar olarak kabullenilmiştir. Düğünle birlikte işte ailenin
kâinatı sembolize eden bu yapısı parçalanmaktadır. Bu parçalanmanın gözle görülen işareti kabul
edilen gelinin aileden ayrılışı, mitolojik algıda geri dönüşü mümkün olmayan bir süreç ve adeta o aile
için “kıyamet” olarak görülmektedir. Bu durum, tam bir “parçalanmadır”.4 Düğünlerdeki stresin sebebi, bu kâinat parçalanması, yani düzenin ve uyumun bozulmasıdır. Mito-poetik kabule göre, her bir
kişinin kendi zaman-mekân algı ve seviyesinde kâinatın yapısını tekrar etmesi onun birliğinin işaretidir. Düğünle birlikte bu birlik ortadan kalkmaktadır. Ev, aile, mahalle ve köy gibi “vatan” olarak kabul
edilen her küçük alan, orada yaşayanlar için adeta kâinatın semantik merkezidir. Onlar için bu merkez, hem kozmik harmoninin merkezi, hem de kâinatın embriyosudur (Rabinoviç 1982: 428). “Vatan”

2
3
4

Bu konuda daha geniş bilgi için bkz.: Butanayev 1987: 179.
Daha geniş bilgi için bkz.: Novik 1984: 191.
Anadolu Türk kültür çevresinde gelin ve kına havalarında hissedilen ayrılık ve acı temalarını bu anlayış doğrultusunda
değerlendirmek gerekmektedir.
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olarak kabul edilen bu küçük alanların esas vasfı, değişmezliği ve durağanlığıdır. Sahiplenilmiş bu
alan, mito-poetik algılayışa göre merkezden uzaklaştıkça gitgide düzensizleşen ve belirsizleşen başka bir dünya ile çevrilidir. O düzensiz başka dünya, geleneksel kültür açısından yabancıdır ve “yaban
eller”de hiç bir şey alışılmış normal norm ve formunda değildir. Orası bir nevi kargaşanın mekânıdır. Hatta orada hayat yoktur. Dolayısıyla mitolojik algıda “yaban eller” ölümü sembolize etmektedir.
Sadece burada, yani vatan kabul edilen merkezde, zaman normal akmaktadır ve güvenilir mekân
koordinatları orada mevcuttur (Lvova-Oktyabrskaya-Usmanova 2013 / Kâinat ve Zaman. Nesneler
Dünyası: 123). Sibirya Türklerinde gelin evinin kozmik harmoninin merkezi durumunda oluşunu gösteren delillerden biri, düğünün en ayırt edici özelliği ve simgesi de olan evin bacasına takılan kayın
dallarıdır. Bu anlayışa bağlı olarak evin ve ağacın derin semantik bağları düğün törenine de yansımıştır (Lvova-Oktyabrskaya-Usmanova 2013 / Kâinat ve Zaman. Nesneler Dünyası: 71).5
Mito-poetik anlayışa göre, düğün ve gelinin sahiplenilen alandan gidişi, sıradan bir ayrılığın daha
ötesinde “vatan”ın ayrışması, parçalanması, düzenin bozulması ve uyumun ortadan kalkması anlamına gelmektedir.
Belirttiğimiz gibi düğünle birlikte geleneksel kültüre göre kaos durumu oluşmaktadır. Bu kaos durumunun göstergelerinden biri gelin ile damadın karşı taraf için “yabancı” sayılmasıdır. Kaosu ortadan
kaldırıp düzeni, yani harmoniyi tekrar geri getirmeye çalışan düğün kavgalarından önce, yine kaosu
yok etme ritüeli olarak kabul edilen bu “yabancılığı” gidermeye yönelik uygulamalardan bahsetmek
istiyoruz.
Geleneksel kültüre göre bütün kadınlar yabancıdır, bazıları geçmişin yabancısıyken, bazıları geleceğin yabancısı olacaktır. Nine ve anne aileye dışarıdan gelmiştir, kız ise evleninceye kadar baba evinin
insanıdır (Lvova- Oktyabrskaya-Usmanova 2013 / İnsan ve Toplum: 52). Aileye katılmalarının üzerinden kaç yıl geçmiş olursa olsun o aile için nine ve anne, kıza göre daha yabancıdır ve tam anlamıyla
“kendi/yerli” olarak algılanmamaktadır. Evin kızının “gelin” haline gelmesi, “kendi” ve “tanıdık” olanın
yok olması ve “uyum”un ortadan kalkması, yani düzenin bozulmasıdır. Mito-poetik algıda kız, düzenin; gelin ise kaosun temsilcisidir. Ailenin kızla ve gelinle ilişkilerinde farklılık gözlenir. Kızla ilişkiler,
daha “kendi” algısıyla irtibatlıyken geline karşı adeta görünmez bir “perde” vardır. Bu görünmez “perde”, ancak gelin ilk çocuğunu doğurduktan sonra biraz aralanır ve “tanıdık”a açılan pencere haline
gelmeye başlar.
Geleneksel kültürde kaosun temsilcisi olan gelin, yeni aile ve mekân için “yabancı”dır. Onun “yabancılığı” hem dış, hem de iç itibariyle “kapalı” olması şeklinde sunulmaktadır. Buna göre gelinin “kapalı”
olması, “yabancılığı” ve “ölüm”ü sembolize etmektedir.
Gelinin dış olarak kapalılığı, yüzünün örtülü olması ve yeni akrabaları olan eşinin yakınlarının olduğu
yere ya hiç girmemesi, ya da girmek zorunda kalırsa da sırtını duvara vererek kapının eşiğine oturması
şeklinde tezahür etmektedir. Onun yüzünün örtülü olması, aynı zamanda ölümünü, örtüsünün açılması da doğumunu sembolize etmektedir. Bu uygulamayı bütün Türk dünyasında görürüz.6 “Kapalı”
kadın, gizemli, yabancı ve ölü/yok olmuş biridir ve eşinin boyuna dâhil olduktan sonra sosyal durumu
değiştirmekte ve geleneksel dünya algısının mantığına göre de yeni bir nitelikte tekrar doğmaktadır.
Geleneksel bilinç, insanın portre niteliklerini öne çıkararak yüzün açıklığını ve onu görüp tanımayı
özellikle dikkat etmektedir (Lvova- Oktyabrskaya-Usmanova 2013 / İnsan ve Toplum: 129). Düğün
töreninde gelinin yüzünün açılması, onun tanınmasını ve yeni statüye geçişini sağlamaktadır.
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Ağacın Türk kültürü açısından taşıdığı önemi ve ev- ağaç yapısının semantik anlamını görmek için bkz.: Ergun 2004.
Daha geniş bilgi için bkz.: Lvova- Oktyabrskaya-Usmanova 2013 / İnsan ve Toplum: 215-216.
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Gelinin “yabancılığı”nın göstergelerinden olan iç kapalılığı ise kocasının yaşça büyük akrabalarının
adını söyle(ye)memesidir. Gelin, damadın akrabalarının gerçek adlarını değil; ağabey, dede, abla,
yenge, amca, nine gibi sosyal pozisyonlarını belirten adlarını söyleyebilir. Yani, gelinin kocasının yaşça büyük akrabalarının gerçek adlarını söylemesi yasaktır. Bu yasak, Anadolu’da bebeklik çağını geçmiş yaşça küçük akrabalar için de uygulanmaktadır. Gelinin bu şekilde farklı konuşması bir tür “gizlenmiş” konuşmadır.7 A. Samoyloviç, bunun sebebini -doğru olarak- dışarıdan evlenme geleneğinde
arar (Samoyloviç 1929: 229- 230’dan Sagalayev-Oktyabrskaya 2013 / Simge ve Ritüel: 173). Türkçede
kullanılan bir kişinin sosyal pozisyonunu belirten bu çeşit adlandırmaların çıkışını bu tür yasaklarda aramak gerekir. Geleneksel kültürün kurallarına göre gelin, eşinin yaşça büyük akrabalarından
ve özellikle kaynatasından kaçınması gerekmektedir. Gelin, kendisinden yaşça büyük kayınlarından
birinin bulunduğu eve giremez. Girmesi şart ise o zaman eli boş girmemeli ve yağ veya un gibi bereketi sembolize eden bir kurbanla girmelidir. Kayınlarının yüzüne bakmamalı, onların yanlarından
geçmek zorunda kaldığında başını öne eğip geçmeli, kayınları kendi bulunduğu yerden geçerken ise
sırtını dönmelidir.8 Yine Sibirya Türklerinde atla gelen kadının atını, kayınlarının atlarının bağlandığı
direğe bağlaması ve evle direğin bulunduğu boşluktan geçmesi de yasaktır. Kadın, kayınlarının eşyalarına kesinlikle dokunamaz. Bunun yanında, eşinin boyunca kutsal kabul edilen dağa çıkmaması,
kutsal kayınlara dokunmaması, kutsal ızıha yaklaşmaması gibi çeşitli yasaklarla kadının “yabancılığı”
vurgulanmaktadır.9
Belirtildiği gibi, kendi ailesinin yanında düzenin temsilcisi olan kız, gelin olduktan sonra damadın
ailesi için kaosun temsilcisi olmaktadır. Söz konusu aile için bu kaos durumunun yok edilip uyumun
sağlanması gerekmektedir. Bunun için gelinin “yabancılığı”nın ortadan kaldırılması şarttır.
Geleneksel kültürde yeni gelin, yeni doğan çocuk veya eve gelen misafir gibi yabancı olarak algılanır.
Bu “yabancılığı” ortadan kaldırmak için çeşitli uygulamalar yapılır. Yeni doğan çocukla misafir için uygulanan “yabancılığı” gidermeye yönelik ritüeller, konumuzun dışında olduğu için biz sadece gelinin
“yabancılığı”nı yok etmeye yönelik uygulamalar üzerinde duracağız.
Gelinin “yabancılığı”nı ortadan kaldırmak, onun canlanması ve yeniden doğumu anlamına gelmektedir. Bunun için çeşitli kurbanların verilmesi gerekmektedir. Düğün sırasındaki ve sonrasındaki uygulamaların sembolik anlamları bu nevidendir. Bu yüzden gelinin yeni aileye kabulü ile ilgili ritüeller
düğünde ayrı bir önem taşımaktadır. Gelinin “yabancı” kimliğinin giderilmesi, bütün Türk dünyasında
çeşitli törensel kurban uygulamalarıyla mümkün olmaktadır. Bu mito-poetik görüşün izlerini kızın
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Daha geniş bilgi için bkz.: Şatinova 1981: 89- 90, 110-111.
Altay Türklerinin düğün geleneklerini inceleyen N. İ. Şatinova, bu hususta şunları yazmıştır: “Kadın dış görünüşüne dikkat
etmek zorundadır. Kayna (eşinin büyük akrabaları) önünde ellerinin bileklerinden yukarısı kapalı olmalı, ayakları çıplak
görünmemeli ve başı kapalı olmalıdır. O, bebeğini onların önünde emziremez ve saçlarını tarayamaz. Kadın her zaman
kayınlarının önünde çegedekli olmalıdır. Eğer kadın, kendi yurdundaysa kesinlikle kayınlarının önünde veya arkasında
gözükmemeli, yüzü kaynaya olacak şekilde durmalı, kesinlikle sırtı dönük dolaşmamalı ve kayın atasının kalktığı yere
oturmamalıdır. Her türlü yakın temastan kaçınılmalı, elden ele hiçbir şey verilmemeli, hatta çay fincanını uzatırken bile
kadın onu yere bırakmalıdır. Kaynata ile kadın birbirlerinin gözlerinin içine bakmamalı, birbirlerine tütün ikram etmemeli ve
aynı kaptan yemek yememelidir. Kadın, kayınları önünde yüksek sesle konuşamaz ve gülemez.” (Şatinova 1981: 110-114).
Böyle bir davranışın nedeni, sadece kadının başka boydan gelişi ile ilişkilendirilmemektedir. Erkek ve kadının simge
yapıları aile çevresinde açıkça ortaya çıkmaktadır. Erkek ve kadın, başlangıçta yukarı ve aşağı, sağ ve sol, kutsal ve
sıradan karşılaştırmalarla özdeşleşmekteydi. Erkek ve kadın karşıtlığı ile mekânsal yapılar, kültürel ve günlük kullanım
eşyaları anlatılmaktaydı. Karşı cinsten her birinin, kendine mahsus ve tekelinde bulundurduğu alanlar vardı. Türklerin
dünya modelinde mutfak eşyaları gibi ev eşyalarının bulunduğu mekân, erkek ve kadın kısmı bölümlerinin korunduğu
durumlarda evin kadın tarafı sayılırdı. Erkeğin dünyası evin eşiğinden başlamakta ve boyunun benimsediği bütün bölgeye
yayılmaktaydı. Folklor metinlerinde yakın ve uzak mekânın niteliksel özellikleri yansıtılmıştır. Geleneksel toplumun düzenine
göre açık mekân ve onu benimseme araçları, at biniciliği ile ilgili nesneler ve av gereçleri, kadınların farklı doğadan oluşları
nedeni ile onlara yasaktı. (Lvova- Oktyabrskaya-Usmanova 2013 / İnsan ve Toplum: 221-222).
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gelin haline gelmesindeki her törende görürüz. Meselâ Teleütlerde erkek evindeki düğün, gelinin
bahçede bulunan ve ateş iyesini ve tanrıça payanı simgeleyen huş ağaçlarına tanıtılması ile başlarmış. Yine Teleütlerde düğün alayı, damadın köyüne dönerken “kendi” ve “yabancı” olarak varsayılan
toprakların sınırında durur ve orada kurban adanır. Burada “ıdık tag”a (kutsal dağ) hitaben dualar
edilir. Teleüt düğününde ise dua, gelinin damat evine gelişinde; başka bir ifadeyle mekânın sınırlarını geçme anında söylenmektedir. Yine Altaylılarda düğün çadırı kurulurken demir kazanla sacayağının da kurulması şarttır (Lvova-Oktyabrskaya-Usmanova 2013 / Kâinat ve Zaman. Nesneler Dünyası:
50). Kazanla sacayağı baba evinden getirilirmiş.10 Bu uygulama, mekânın benimsenmesi bakımından
önemlidir. Mitolojik anlayış, bu nesnelerin yardımıyla yabancı vatan/yurt ile öz vatan/yurt karşıtlığını ortadan kaldırmaktadır. Yine Tuva Türklerinde gelinin “yabancı” kimliğinin ortadan kalkması için
damadın evininin eşiğinde durduğu görülür. Ve ancak bütün iyi dilekler söylendikten ve herkese süt
ikram edildikten sonra gelin içeri alınır. O, yani gelin, ancak bu uygulamadan sonra yeni yurdun “kendi” insanlarından birisi olmaktadır. Tuvalarda ocağa konulmuş olan pipoların değişimi, gelinin aileye
kabul edilmesi anlamına gelmektedir. Telengitlerin düğün merasimindeki karşılıklı pipo değişimi ile
süt ürünleri ikramı ve saçı sunulması iki topluluk arasındaki yabancılığı ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Anadolu düğünlerinde görülen kahveyle birlikte tütün tabakası (günümüzde sigara) sunumunu da bu anlayış doğrultusunda değerlendirmek gerekmektedir. Tuvalarda yapılan “gelini tanıma”
ritüeli de gelinin yabancılığını gidermeye yönelik uygulamalardandır.11 Tuva düğününün son aşaması
kabul edilen süt ikramı12 da bu tarz uygulamalardandır. Altay Türklerindeki bir uygulamaya göre de
yabancılık kuşak bağlama yoluyla giderilmektedir.13
Gelinin yabancılığını ortadan kaldırmaya ve “kendi” insanı haline getirmeye yönelik törenler, Anadolu
Türkleri arasında da görülür. Gelin, eşinin evine gelince eve girmeden eşiğe ve kapının üzerine yağ
sürer. Yine ocağa yağ serper. Yengeler, yeni gelini damadın akrabalarıyla, malı-mülküyle ve pınarısuyuyla tanıştırır.14
Bu şekilde çeşitli kurbanlar sunulup örtüsü açıldıktan ve hayır dualar verildikten sonra gelinin “yabancılığı” ortadan kaldırılır.15 Bu da genel olarak yeni ailenin, özel olarak da gelinin soy tarafından
tanınması anlamına gelir. Yasaklar kalktıktan sonra gelin, yeni ailesi ile düzgün ilişki kurabilmekte
ve böylece kaos ortamı ortadan kalkmaktadır. Netice itibariyle kendi babasının evine yabancılaşan
gelin, bu törensel uygulamalardan sonra yeni akrabası olan bir topluluğa katılmış ve artık onlar için
“tanıdık/kendi” biri haline gelmiştir. Gelin, düğünden hemen sonra bir süreliğine baba evine dönse
de onlar, yani kendi ailesi için artık yabancı biridir (Lvova- Oktyabrskaya-Usmanova 2013 / İnsan ve
Toplum: 218). Düğün sırasında ve sonrasında verilen mücadelelerin neticesinde gelinin gidişiyle olu-
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Kazan ve sacayağı motiflerini Anadolu Türklerinin düğünlerinde de görürüz. Yine Anadolu’da düğün ateşi damadın baba
ocağından getirilen közle yakılır. Bunu Sibirya Türklerinde de görürüz. Bu nesil devamlılığını göstermesi bakımından da
önemlidir.
Bu uygulama şöyledir: Kızın yaşlı bir akrabası, onu kuşağından tutarak eşinin çadırının kapısına götürür. Orada damadın
akrabaları toplanmıştır. Kızı kapıya götüren bilerek aksar, baltaya dayanır ve bir çubuğun üzerine binerek atlı adam taklidi
yapar. Gelinle birlikte olabildiğince esprili olmaya ve gülmeye çalışırlar. Bu davranış biçimi, muhtemelen, yeni ortama
düşmüş yabancıyı, yani farklı olanı ifade etmektedir. Olası farklılık sözle giderilir. Damadın yurdunda elden ele içinde süt
olan bir kap dolaştırılır ve akrabalardan her biri gelini tanıyarak (kabul ederek) ona hayır dualar verir ve temennilerde
bulunur (Sagalayev-Oktyabrskaya 2013 / Simge ve Ritüel: 192).
Daha geniş bilgi için bkz.: Potapov 1969: 241-242.
Daha geniş bilgi için bkz.: Şatinova 1981: 51.
Örneğin, Balıkesir İli Kepsut İlçesi Piyade Köyü’nden 1950 doğumlu Zeynep Yolcu’nun 06.02. 2014 tarihli aktarımından da
anlaşılacağı üzere, Balıkesir İli Kepsut İlçesinde de benzer uygulamaların yapıldığı görülmektedir. Kepsut İlçesine bağlı
Piyade köyünde, gelin yeni eve girerken buğday, su ve yağ üzerinden atlatılmaktadır.
Gelinin “yabancılığı”nı ortadan kaldırmaya ve onunla ilgili yasakları yok etmeye yönelik başka törensel uygulamalar için
bkz.: Şatinova 1981: 57.
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şan boşluk giderilmiş ve orada yeni bir semantik “kâinat” tesis edilmiştir. Artık gelin, o yeni “kâinat”ın
ve düzenin tamamlayıcı bir unsuru değildir. Boşluk ortadan kalkmış ve gelin- gerçekte kız- artık o
düzenin yabancısıdır.
Yukarıda belirtilen uygulamalarla yeni aile ve düzen için gelinin “yabancılığı” giderilmeye çalışılır.
Fakat bu tam olarak sağlanamaz, sosyal hiyerarşi prensipleri buna izin vermez. Mito-ritüel uygulamalarda bu açıkça görülür. Gelenekte dışarıdan gelen gelin, “farklı” ve “yabancı” varlık olarak görülür.
Mito-ritüel gelenekte ona karşı davranışlarda “başka dünya” varlıklarına karşı davranış biçimleri görülür.16 Bu davranışlarla gelin, hayatı boyunca karşılaşır. O, yeni ailesi için aradan ne kadar zaman geçerse geçsin “başka dünya”dan gelmiş biri, yani kelimenin tam anlamıyla gelindir. Geleneksel kültür,
yeni ailenin düzeninde zaman geçtikçe daha belirleyici unsur haline gelse de yine de onu “yabancı”
olarak görmektedir.
Burada geleneksel kültürde gelin nasıl “yabancı” biri olarak görülüyorsa damadın da aynı şekilde
gelinin ailesi için “yabancı” biri şeklinde görüldüğünü belirtmemiz gerekir. Damadın yabancılığını
ortadan kaldırmak için de çeşitli uygulamalar yapılır. Damadın “yabancılığını” kaldırmak için kız tarafına at ve koyun gibi hediyeler gönderilir. Ayrıca ateşe yağ dökme gibi saçı sunumları yapılır (LvovaOktyabrskaya-Usmanova 2013 / İnsan ve Toplum: 218). Bu uygulamalardan sonra damat, boyun eşit
haklara sahip üyelerinden biri haline gelmekte ve “yabancılık” giderilmiş olmaktadır. Benzer uygulamaları Anadolu Türklerinde de görürüz. Damat tarafının kızın ailesine kurbanlarda boynuzları arasına
altın bağlanılmış kınalı koç göndermesi; yine kuruyemiş, helva vb. yiyecekler göndermesi; damadın
kızın ailesinin evine ilk defa gidebilmesi, ancak bu “kurbanlar”dan birini getirmesi şartına bağlı olması; kızın ailesinin damada mutlaka kıyafet alması gibi uygulamalar, mito-poetik anlayıştaki bu “yabancılığı” gidermeye yönelik törenlerin kalıntıları olsa gerektir.17
Mitolojik düşünce, her zaman “kendi” ve “yabancı” arasındaki dengeyi korumaya çalışmakta ve bu
nedenle var olan düzenin sürmesine büyük önem vermektedir. Yabancıların birleşmesi, yabancı
öğelerin kaynaşmaz halde karşılıklı uyum sağlamalarını ve ilişkilerini düzenli olarak sürdürmelerini sağlayacak şekilde gerçekleşmektedir. Dünya düzeninin korunması, her seviyede ve özellikle de
toplumda sağlanmalıdır. “Kendi” ile “yabancı” arasındaki ilişkileri düzenleyen kesin ve katı kurallar, bu
amaca hizmet etmekte olsa gerektir. Geleneksel kültür kodlarında “yabancı” olarak algılanan gelin,
gelişiyle birlikte mikro-kozmosun varlığı için tehlike haline gelmekte ve bu durum, dünya düzeninin
diğer alanlarına da yansımaktadır. Bütün hayatta kaos ortaya çıkmakta ve çeşitli kurban törenleriyle
“yabancılığı”n giderilmesiyle birlikte düzen yeniden sağlanmaktadır. Aynı durum, damatla ilgili olarak da gelinin gerçek ailesi için söz konusudur. Orada oluşan kaos ortamı ve “yabancılık” durumu da
kurban sunumu niteliğindeki törensel uygulamalarla ortadan kaldırılmakta ve düzen yeniden tesis
edilmektedir.
Kaosun tam olarak ortadan kalkabilmesi için “yabancılığın” giderilmesi törenlerinin yanında düğün
sonrası hediyeleşmelerin devam etmesi de gerekmektedir. Yeni evli çift, karşılıklı olarak akrabalarına hediye vermeye devam ederler. Ancak bu hediyeleşmeden sonra kaos ortadan kalkmaktadır.
Buradaki asıl amaç, damadın “yabancılığını” gidermekten ziyade gelinin “sahiplenilmesini” sağlamaktır. Denge, yani düzen ancak bu sahiplenmeyle sağlanmaktadır. Düğün sonrası hediyeleşmelerle
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Daha geniş bilgi için bkz.: Sagalayev-Oktyabrskaya 2013 / Simge ve Ritüel: 171-177.
Başta Konya olmak üzere, pek çok Anadolu kentinde düğün öncesi yapılan ve Konya’da “kalın görme” denilen alış veriş
sırasında oğlan tarafı kızın akrabalarına gömlek, çorap, mendil gibi hediyeler alırlar. Yine yakın zamanlara kadar, oğlan
tarafı, özellikle de söz kesme ve düğün aralığına denk gelen Kurban Bayramlarında kız tarafına boynuzlarına ya da
boğazlarına altın bağlanmış kınalı koçlar göndermiştir. Düğün öncesinde gönderilen karşılıklı hediyeler ile oğlan tarafından
kız tarafına gönderilen “kurbanlık”lar için bkz.: Koşay 1944: 51-53.
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sadece “yabancılık” ortadan kalkmakla kalmamakta, aynı zamanda düzen stabil hale gelerek ritim
sağlanmaktadır. Ritmin sağlanması, hayatın normal akış yoluna girmesi demektir.
Düğün sırasında ve sonrasındaki hediyeleşmelerin en önemlisi kalın ve çeyiz verilmesidir. Düğünün
iletişim fonksiyonları incelendiği zaman, karşılıklı mal değişimi anlamına da gelen kalın ve çeyiz bağışının, düğünün ortaya çıkardığı kaosu ortadan kaldırıp yeniden uyumu ve düzeni sağlamanın aracı
olduğu görülecektir. Bağışların, yani yeni evlilere verilen malların simetriği kaosu gidermekte ve düzeni sağlamaktadır.18 Bu yeni düzen, soya yeni bir ailenin katılmasıyla sağlanmaktadır. Kalın ve çeyiz
olmadan yeni aile “tam insan/tam aile” haline gelemez. Kalın ve çeyiz onları normal, “tanıdık-bildik”,
sıradan ve “dünyalı” yapmaktadır. Bütün Türk dünyasındaki kalın ve çeyiz bağışları bu anlama gelmektedir.
Bu hediyeleşmeler dikkate alınınca düğünlerin temelinde değişim uygulaması olduğu görülecektir.
Düğünlerdeki en büyük değişim ise gelinin değişimidir. Buna göre gelin, damadın soyuna verilmektedir. Türkçedeki kızı evlendirmek anlamına gelen “kız(ı) vermek” ifadesini bu anlayışla değerlendirmek gerekmektedir. Kız damadın ailesine verilmekte, karşılığında da kalın alınmaktadır.
Belirtildiği gibi kız vermek, düğünün en büyük bağışıdır. Mito-poetik algıda kalın, çeyiz ve kız vermek
gibi değişimler, “güç değişimi” olarak görülmektedir (Novik 1984: 185). Geleneksel kültür, bu değişimlerin gerçekleştiği anı, bir nevi yarış ve çekişme zamanı olarak da görmektedir. Sonraları büyük
oranda eğlence ve yarışma mahiyeti kazanmış olan düğün sırasındaki çekişme, kavga gibi bu sembolik törensel düşmanlıklar, geleneksel düğünün sözlenmeden düğün sonrası ziyaretlerine kadar farklı
aşamalarında devam eder.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi mito-poetik anlayış düğünü, kaosun başlangıcı olarak görmekte ve
bu düzensizlik durumunun ortadan kalkması için ona karşı mücadele etmeyi esas kabul etmektedir.
Düğün kavgalarının psikolojik zemininde bu kaos algısı ve onu ortadan kaldırmaya yönelik mücadele
anlayışı vardır. Düğünlerdeki psikolojik sürtüşmenin sebebi bu anlayıştır.
Düğünün oluşturduğu kaos olgusunu ortadan kaldırmaya yönelik mücadeleler/kavgalar düğünün
her safhasında görülür. Bu mücadeleler/kavgalar, bazen sözlü veya fiili kavga şeklinde görülürken,
bazen yarış şeklinde görülmektedir. Düğün kavgası ritüeli, Altay Türkleri arasında daha kız isteme
sırasında görülmektedir.19 Düğünlerde görülen çeşitli yarışmaları bu neviden değerlendirmek gerekmektedir. Meselâ, XIX. yüzyılda Altay Telengitlerinin yaşadığı bölgelere ilmî bir seyahat gerçekleştiren A. Kalaçev’in notları arasında geçen kayçıların (ozan) atışmaları bu tarz yarışlardandır. Buna
göre, Telengitler düğünlerinde ozanlar arasında yarışma düzenlerler. Farklı boydan “iki ozan, karşılıklı
otururlar ve sırayla kendi boylarını överler veya rakibinin boyunu alaya alırlar. Onlar arkalarında çok
sayıda akrabalarının bulunduğunu ve ağızlarından çıkan her kelimeyi dikkatlice dinlediklerini bilirler ve yarışı kaybettiklerinde bütün boyun utanç kaynağı olacaklarının farkındadırlar” (Kalaçev 1896:
481-482’den Sagalayev-Oktyabrskaya 2013 / Simge ve Ritüel: 20-21). Bu örnekteki olaylar, iki boyun
ritüel rekabeti ve “güç sınaması” olarak yorumlanabilir. Bunlar, düğün merasimlerinde yaşanan boyların sembolik mücadelesine benzemektedirler. Bu uygulama biraz değişmiş olarak Çukurova düğünlerinde görülür (Bülbül 2006: 61). Yine Altay Türkleri arasında başka yarışmaların da düzenlendiği
görülmektedir. Meselâ tepşi blaajarı adı verilen özel yemek için at yarışları düzenlenmektedir. Yine
Telengitlerde gelinin akrabaları misafirleri karşılamak için çıktıkları sırada bir taraftan kurban niyetine
etrafa süt serperlerken, diğer taraftan damat tarafının kalpaklarını almaya çalışırlar. Oğlan tarafı da
kız tarafının kalpaklarını almaya çalışır. Kaybedenler, karşı tarafa çeşitli hediyeler verir (Şatinova 1981:
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Daha geniş bilgi için bkz.: Novik 1984: 184.
Daha geniş bilgi için bkz.: Şatinova 1981: 52.
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55). Anadolu’nun bazı bölgelerinde gelin alma sırasında iki tarafın erkekleri arasında nişancılık yarışı
düzenlenir. Bu yarışı kazanana bahşiş verilir. Yine Anadolu düğünlerinde görülen güreş, cirit atma ve
at yarışı gibi yarışları da bu kategoride değerlendirmek gerekmektedir.20
Düğün kavgalarının küçük-büyük, gerekli-gereksiz çeşitli sebepleri vardır. Bazen bu sebepler, oldukça ciddi, bazen ise “incir çekirdeğini doldurmayacak” türdendir. Sıklıkla karşılaşılan sebeplerden bazıları şöyledir: Erkek tarafının kıza söz verdiğinden az takı takması, annelerin karşılıklı söz yarıştırması,
damadın ebeveynlerinden birinin- ki genellikle annedir- nişanlılık süresinde söylediği bazı sözler,
çeyizlerden birinin eksik yapılması, kalının yeterli olmaması, ev alınmaması, kızın veya oğlanın akrabalarından veya arkadaşlarından birine kötü davranılması veya itibar edilmemesi, düğün yerinin güzel seçilmemesi, yeterli bahşiş verilmemesi, oyun sırası tartışması, çalgıcıların istenilen oyun havasını
çalmaması, gelinin yolunu kesen gençlerin “üç bacaklı tavuk” gibi karşılanması imkânsız isteklerinin
yerine getirilememesi, gelinin attan veya arabadan inmeden önce kaynanasınca kendisine bağışlanan malı-mülkü yeterli bulmaması, misafirlerin karnının doyurulmaması, kaynanalara yeterince hürmet, kaynatalara itibar gösterilmemesi, eğlencedeki oturma sırası, çeyiz evden çıkmadan önce bahşiş
alınması (Akçal (Erbay)) 2006: 134), damat tarafından istenen “ayakbastı” parasının karşılanmaması
(Akman 2006), benzer bir uygulama olan “bayrak yolu” açmak için bahşiş istenmesi (Başçetinçelik
1998: 136), gelin alma sırasında gelin evden çıkmadan önce üzerine kapı kapama vb. uygulamalar
sırasında bahşiş istenmesi,21 gelinin damat evinde kayınpederinden tarla, ev veya arsa gibi kıymetli
şeyleri bahşiş olarak istemesi (Bayram 2013: 30), kız tarafının oğlan tarafından istediği hizmetçi, âşık
ve hediyeyi beğenmemesi sonucunda delikli kovayla su taşıtma, bahçeyi sulatma ve kalburla su taşıtma gibi gerçekleşmesi imkânsız taleplerin istenmesi (Bülbül 2006: 61), gelin giderken yolun kesilmesi
ve “delikanlı parası” da denilen “toprak bastı parası” istenmesi (Değirmencioğlu 2010: 37; Ercan 2002:
153), gelin sandığı evden çıkarılmadan önce gelinin kardeşi veya çok yakın bir akrabası sandığın üzerine oturarak ya da kapıyı kilitleyerek bahşiş istemesi (Ercan 2002: 154), düğün yemeği olan keşkek
dövme sırasında gelinin bağlanması ve damattan bahşiş istenilmesi (Eren 2001: 5), düğün baskın
törenleri sırasında gerçekleştirilmesi istenilen çeşitli talepler (Kocapınar 2010: 26), gelen hediyelerin
beğenilmemesi22, damadın kaçırılması ve bırakılması için bahşiş istenmesi (Uzun 1992: 172) vb. çeşitli
sebepler yüzünden düğün kavgaları çıkmaktadır.
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Anadolu düğünlerinde görülen güreş, cirit atma ve at yarışı gibi yarış ve meydan oyunları hakkındaki kapsamlı bir
değerlendirme için bkz.: Ataman 1992: 71-83.
Anadolu’nun birçok bölgesinde gelin alma sırasında gelin evden çıkmadan önce üzerine kapı kapatılıp çıkarılmaz ve erkek
tarafından bahşiş istenir. Bahşiş almadan kapı açılmaz. “Gelinin bineceği at, önceden süslenir. Donatılmış olan bu atın
üzerine bir çocuk bindirilir. Çocuk güvey ailesinden bahşiş almayınca attan indirilmez. Yolda giderken, alayın önüne ip
gerilerek veya bir engel koyarak yolları kesilir ve bahşiş almadıkça bırakılmaz. Bazı yerlerde, gelin alayı oğlan evine gelirken
köye giren dünürcüler yolun dar bir yerine bir sırık koyarlar. Eğer dünürcülerden biri atını bu sırıktan atlatamazsa düğün
sahibi sırığı koyan kimselere bahşiş verir ve yol açılır. Yine Milas’ta erkek tarafı gelini almak için geldiği sırada gelinin içinde
bulunduğu odanın kapısı kilitlenerek oğlan tarafından para istenir. İstenen kapı parası verildikten sonra odanın kapısını
açarlar. Ayrıca gelinin yolu iple ya da bayrakla kesilerek damadın babasından bahşiş istenir. Bu konuda daha geniş bilgi için
bkz.: Bayram 2013: 30; Erdentuğ 1977: 81; Kınacı 2009: 79-80.
Bu hususta Yozgat- Akdağmadeni’nde ilginç bir gelenek vardır. Buna göre düğün kâhyası davul-zurnayı alıp erkek evine
getirir. Düğün kâhyası o an bir erkek görevlendirir. Bu görevlendirilen erkek eline bir heybe alır. Bu erkeğe tilkici denir. Bu
tilkicinin görevi; kız tarafına gizlice gidip, elindeki heybeyi teslim etmektir. Tilkicinin kim olduğu söylenmez. Heybede kuru
yemiş, sigara, pismiş tavuk olur. Kızın annesi, babası veya düğünden sorumlu bir kişiyle görüşür. Tilkicinin getirdikleri ikiye
bölünür. Bir bölümü kızın arkadaşlarına, diğer bölümü ise kızın mahallesindeki genç erkeklere dağıtılır. Bu götürdükleri
ayakbastı parası, sus payı niteliğindedir. Getirdiklerinden eksik çıkarsa tilkici istenir. Kız tarafı saklar tilkiciyi. Eğer kız
tarafındaki erkekler tilkicinin kim olduğunu anlarsa tilkiciden eksik getirdiklerini ya da getirdiklerinin yetmediğini söylerler.
Eksik getirdiklerini tilkici kabul ederse tekrar aldırtırlar. Kabul etmezse yaz-kış fark etmez tilkiciyi suya basarlar. Suya
bastıktan sonra tilkiciyi el altında tutarlar. Erkek tarafından gelenlere karşı çıkarırlar. İsterlerse kadın kıyafeti giydirirler ya
da boynuna büyük bir ağaç bağlar, ağır ceza verirler. Daha geniş bilgi için bkz.: Sevinç 2008: 181.
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Düğün kavgasına sebep olan bu etkenler içerisinde özellikle kalın veya çeyizin az verilmesini belirtmek gerekir. Çıkan kavgaların çok büyük bir bölümü bu yüzdendir. Kalın veya çeyizin az verilmesi en
temel düğün kavgası sebebi olarak görülmektedir. Mito-poetik algıda, kalın ve çeyiz bağışı, bir nevi
kurban olarak da görüldüğü için az olması düzenin tekrar oluşmasına karşı “isteksizlik” şeklinde algılanmakta ve düzeni sağlamanın kavgasına sebep olmaktadır.
Bütün bu yarış ve kavgaların amacı, soyun huzurlu ve bereketli olmasını temin etmek ve düzeni yeniden sağlamaktır. Mito-poetik anlayışa göre düğün ritüelinin anlamı, hediye, değişim, ikram vb. gibi
çok sayıdaki sembolik hareketle bu durumu, yani düzensizliği ortadan kaldırmaktır.
Mito-poetik kurallara göre gelinin kaçırılması, saklanılması ve verilen bahşişlerden sonra tekrar ortaya çıkması ve gerçekleştirilen kavga ve yarışma gibi çeşitli ritüel rekabetler, bir insanın bir boydan
başka bir boya geçişinde oluşan kaos durumunu ve onu ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetleri simgelemektedir. Yine mito-poetik kurallara göre, gelinin kocasının yurduna gitmesi, “başka dünya”ya
girmedir. Orası insan dünyası olmasına rağmen, mitolojik anlayışa göre yabancı bir dünyadır. Bu yabancı dünya, düzensizliğin ve kaosun mekânıdır. Orası yaşanmaz bir yerdir.
Yukarıda belirtildiği üzere, geleneksel dünya görüşünde kadın değişimi, değişimlerin en önemlisi
olarak görülmektedir. Geleneksel kültür açısından tam bir kaos ortamı da demek olan kadın değişiminin bu önemine bağlı olarak boyların birbirlerine rakip olması, karşılıklı yarışmaları, şakalaşmaları,
birbirleriyle dalga geçmeleri ve kavga etmeleri gibi bazı uygulamalar kültürel tarihin derinliklerinde
oluşmuştur. İlerleyen süreç içinde bu ritüellerin birçoğu asıl ortaya çıkış psiko-sosyal durumları unutularak oyun gibi algılanır ve adeta bir bayram havasında uygulanır olmuştur. Ancak, psikolojik ortamları ilk başlangıcındaki gibi aynen yaşamaya devam etmektedir. Düğün kavgaları bu psikolojinin
depreşmesiyle ortaya çıkmaktadır.
Düğün törenlerinde görülen kavga, yarışma vb. bu ritüeller, diğer geçiş dönemi uygulamalarında
olduğu gibi, mito-poetik algıdaki mitolojik yaratılışın gerçeğe ve modern toplumsal uygulamalara
taşınmasıdır.
Geleneksel kültürde var olan kadının bir yabancı ve doğal/kaos başlangıcının ve “kendi-yabancı” ikileminin taşıyıcısı olduğu anlayışı, günümüzde büyük oranda unutulmuştur. Ortaya çıktıkları dönemlerde mitolojik bilinçaltına yerleşmiş olan yasakların ve yabancılığın ortadan kalkmasına yönelik ritüellerle kaosu yok edip düzeni tekrar kurma amaçlı kavga ve yarışma gibi uygulamalar, çıkışlarındaki
mito-poetik görüşler unutulmuş olsa bile kültürel unsurlar olarak yaşamaya devam etmektedirler.
Düğünle birlikte mitolojik bilinçaltı hareketlenmekte ve kökleri kültürel tarihin derinliklerine uzanan
kavgalara sebep olmaktadır. Düğün kavgalarının esas suçlusu, söz konusu bu mitolojik bilinçaltı olsa
gerektir.
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SÛRNÂMELERE GÖRE OSMANLI DÖNEMİNDE DÜĞÜNLER
Pervin ERGUN
Padişah çocuklarının doğum(vilâdetnâmeler), sünnet ve evlilik törenlerinin anlatıldığı manzum veya
mensur eserler olan sûrnâmeler, 1298’de Orhan Gazi’nin Nilüfer Hatun’la evlenmesi vesilesiyle başlamakla beraber, asıl ihtişamlı sûrnâmeler XVI. yüzyılda yazılmaya başlanmıştır (Arslan 2008: 28).
Arslan tarafından 55 tane tespit edilen ve sonuncusu 1899’da II. Abdülhamid döneminde yazılan bu
sûrnâmelerde başta giyim-kuşam, kumaş, kap-kacak olmak üzere hediyeler ve hediye listeleri; yiyecekiçecekler; hamam kültürü; ateş işleri, donanma şenlikleri, fişek gösterileri; kandiller ve mahyalar; gösteri
sanatları-sanatçıları; eğlenceler, oyunlar, oyuncu kolları; musiki makam ve aletleri; düğün işlerini düzenleyen teşkilatlar; esnaf alayları-gösterileri; mimarlık ve süsleme sanatları; şekerden yapılan unsurlar;
nahıllar ve düğün mumları; dramatik savaş gösterileri; silahlar; atlar; binicilik, at yarışları, okçuluk, güreş,
matrak, cirit gibi spor gösterileri; denizcilik unsurları; mücevherler; baharatlar ve şifalı otlar; güzel kokular; beşik alayları; çeyiz ve nişan alayları; teşrifat usulleri; davet edilen yerli ve yabancı erkân protokolü;
düğün için yapılan masrafların dökümü; ziyafetlerde ve hediyelerde hiyerarşik düzen; folklorik adet
ve gelenekler; minyatürler; karagöz ve ortaoyunu; düğün mekânları; altın, gümüş ve çanak yağmaları;
hânende, sâzende ve rakkaslar vd. hakkında ayrıntılı bilgi verilmektedir (2008: 31 vd.).
Tarihî kaynaklarda kuru ve kısa bir anlatımla geçiştirilen geçiş dönemi kutlamaları, sûrnâmelerde en
ince ayrıntısına kadar anlatılmaktadır. Daha çok mesnevi ve kaside şekli tercih edilmektedir. Mensur
sûrnâmelerde ayrıntılara daha fazla yer verilmektedir. Surnamelerde anlatıldığına göre düğün hazırlıkları için öncelikle saray içinden etkili ve yetkili bir kişi (vezir vs.) Sûr Emîni tayin edilmektedir.
Yapılan harcamaların tespiti için de bir kâtip seçilmektedir. Bazı sûrnâmelere göre altı ay hatta bir yıl
öncesinden hazırlıklar başlamakta; yerli ve yabancı davetlilere davet mektupları gönderilmektedir.
Düğün törenleri İstanbul’da Topkapı Sarayı merkez olmak üzere At Meydanı (Sultanahmet Meydanı),
Haliç, Kâğıthane, Ok Meydanı ve Boğaziçi’de yapılmaktadır. Edirne’de yapılan düğünler de vardır.
Hazırlıklara altı ay-bir yıl öncesinden başlanarak adı geçen meydanlarda çadırlar kurulmakta ve süslenmektedir. Türk halk masallarının karakteristik motiflerinden olan “kırk gün kırk gece düğün yapmak” Osmanlı saray düğünlerinin de özelliğidir. Bazen bu düğünler geceli gündüzlü iki ay da sürebilmektedir. Örneğin 1582’de yapılan düğün iki ay sürmüştür (Arslan 2008:164).
Osmanlı saray düğünleri nahıl alaylarının ve “Şeker Âlâtı”nın geçişiyle başlamaktadır. Nahıl alaylarının
ardından sünnet olacak şehzadeler alana gelmekte, eğlencelerle birlikte yemek merasimleri tertip
edilmektedir. Esnaf alayları, kandil donanmaları, oyuncuların gösterileri ve her bir alayın hediyeleşme
serüveni sürmektedir.
Evlenme düğünlerinde ise nahıl alaylarının ardından çeyiz ve arus (düğün) alayları da geçmektedir.
Damat “Velîme Ziyâfeti vermektedir.
Şehzadelerin doğumları ile ilgili kutlamalarda mekân bütün şehir, bazen bütün ülke olmaktadır.
Tellallar tarafından sokak sokak gezilerek sünnetin ilan olunmasından sonra her yer şenlik alanına
dönüşmekte; donanmalar, şehrâyinler, eğlenceler arasında beşik alayları gezmektedir.
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Yapılan düğünler devletin ihtişamının göstergesi olarak algılandığı için hiçbir masraftan kaçınılmamıştır. Örnek olması açısından İstanbul’da yapılan bazı düğünlerde harcanan masraflar şöyledir:
Sultan Murad tarafından geçmiş ve gelecek düğünlerden daha ihtişamlı olmasını buyurduğu düğün
hazırlıkları 1582 haziranında başlamış ve bir yıl sürmüştür. Sadece pilav için bin beş yüz sini döktürülen düğünde hazineden elli yük akçe verilmiştir. Bu da 71428 altın demektir. Düğün için Mısır’dan
şeker, Şam ve Halep’ten kumaş, Hindistan’dan baharat getirtilmiştir. Düğün harcamaları içinde altın ve gümüşten yapılan nahıllar önemli bir yer tutmaktadır (Uran 1942: 16-17; Arslan 2008:138). III.
Murad’ın kızı 1593’te Kaptan-ı Derya Halil Paşa ile nişanlandığında 300 hayvan üç gün süre ile çeyiz
taşımıştır. Damat haremdekilere 180 000 akçe dağıtmıştır. 1612’de Kaptan Paşa ile I. Ahmet’in kız
kardeşinin düğününde sokaklara yüzlerce metre ipek kumaş serdirilmiş ve bunlar armağan olarak
saray muhafızlarına dağıtılmıştır. 1675’te yapılan sünnet düğününde şehzadelerden başka sekiz bin
çocuk da sünnet ettirilmiş; bütün masrafları saray tarafından karşılanmıştır. 1720’de yapılan sünnet
düğününde yemek için on bin tahta sini, bin ördek, sekiz bin tavuk, iki bin hindi, üç bin horoz, iki bin
güvercin, şeker dağıtımı için yüz tepsi, şerbet için on bin kâse, aydınlatma için on beş bin lamba fanusu, lambalar için on bin kandil camı temin edilmiştir. 1854’te Abdülmecid’in kızı evlenirken 50 milyon
frank harcanmıştır (And 2000: 3, 16, 39; Arslan 2008: 137-138).
1675’te Edirne’de yapılan IV. Mehmet’in şenliğinde Mısır’dan yüz elli oyuncu, 200 deve sürücüsü, binden fazla meş’aleci getirtilmiştir. Şenlikte 200 kişilik Cevahir Kolu, 300 kişilik Ahmet Kolu, yüzün üzerinde Edirne Yahudi Kolu, 200 şekerci, 150 nahılcı, 450 aşçı görev yapmıştır (Nutku 1987: 45; Arslan
2008: 140).
Osmanlı saray düğünlerinin dikkati çeken bir başka yönü hediyelerdir. 1582 sünnet düğününde getirilen hediyelerden örnek olarak bazıları ve değerleri şöyledir: Vezir-i A’zam’ın getirdiği hediyeler kırk
bin altın değerinde, ikinci vezirinki yirmi bin, üçüncü vezirin otuz bin, dördüncü vezirinki on beş bin
altın değerindedir. Lehistan elçisi iki dok köpek, her bir yükte kırk deri bulunan altı yük samur kürk,
Kırım Hanlığından esir alınan iki kişi hediye etmiştir. Kırım ve Kıpçak Hanı Gazi Giray Han, onu samur,
beşi zerdeva, beşi kakum, onu da diğer kıymetli postlardan oluşan otuz yük kürk ile beş ayı balığı,
yirmi Hıristiyan köle hediye etmiştir. Transilvanya, Alman, Fas ve Marakeş, Venedik elçileri de benzer
şekilde gösterişli hediyeler getirmişlerdir (Arslan 2008:180). Gelen hediyeler arasında kitaplar da oldukça yekun tutmaktadır. Hediye olarak kitap getirenler yanında mutlaka Kur’an da getirmişlerdir.
Düğünlerin bir diğer önemli objesi düğün süsleridir. Bu süsler içinde en dikkati çekenler nahıllardır.
Gelin ve sünnet alayı giderken en önde alaylarla götürülen nahıllar altın, gümüş vd. değerli madenlerden yapılmaktadır; üzerinde balmumundan yapılmış insan, hayvan, yemiş süsleri bulunmaktadır.
Değerli taşlar, yaldızlı kâğıtlarla süslenen bu ağaçlar, çeşitli çiçekler ve renkli mumlarla süslenmekte
ve gelin odasına konmaktadır (And 1969: 16-18). Geleneğin Bugünkü uzantıları Anadolu’da “düğün
bayrağı, gelbere, nahıl, toğlak, yom/yum, şah bezeme ve kaldırma, düğün mumu, mum alma” adlarıyla yaşamaktadır (Arslan 2008: 194 vd.).
Nahılın kökeni ile ilgili çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Pakalın nahılı Osmanlı Tarih Deyimleri ve
Terimleri Sözlüğü’nde Yunan kültüründeki Diyonisos’a bağlamaktadır (II. Cilt 1983: 642; Arslan 2008:
195). Pakalın’ın bu görüşüne katılamayacağımızın pek çok gerekçesi vardır. Hemen bütün inançlarda
ve dünya kültürlerinde tabiatın canlanışı ile ilgili geleneksel uygulamalarda ağaç önde gelen bir objedir. Türk geleneksel dünya görüş içinde de ağacın çok önemli bir yeri vardır. Türk dünyasından bazı
destanların üçte biri mitolojik ağacı anlatmakla geçmektedir. Dibinden hayat suyunun kaynadığı bu
ağaçların üzerinde çeşitli meyveler, kuşlar, ördek yumurtası gibi objeler sallanmakta, canlıları hayata
döndüren öz süt akmaktadır. Ağaç kültü ile ilgili olarak en zengin uygulamalar Türk kültüründe bulunmaktadır. Gelinin sağını ve solunu kutsal kayın ağacı dallarıyla sararak taşıyan Altay Türkleri, onu damadın evine atın üzerinde götürmektedirler (Werbitsky 1893: 102). Bir diğer delil ise Antik Yunan’dan
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Avrupa’ya törende kullanılan ağaçların kesilerek uygulamada kullanılmasıdır. Türkün kutsallık anlayışı
ağacı korumayı gerektirdiği için sadece dalları “dua ile alınarak” kullanılmaktadır. Ya da genç ağaçlar
kökünden sökülerek kullanılmakta, tören sonunda tekrar ormana dikilmektedir. Bunda da ağacın canlı
kalmasına çok önem verilmektedir. Selçuklu’da olduğu gibi Türk devletlerinin temel sembollerinden
biri ağaçtır. Düğünün başlangıcı sayılan “bayrak kaldırma”dan “ağaç bezeme”ye kadar tüm uygulamalar ve geleneğin Türk dünyasındaki yaygınlığı köken hakkında yeteri kadar fikir vermektedir. (Dünyada
ve Türk kültüründe ağaç algısı hakkında daha detaylı bilgi için bkz: Ergun 2012).
Ünlü tarihçi Hammer’in tespitine göre nahıl, gelinin çeyizinin asıldığı ağaç olarak tanımlanmaktadır
(Arslan 2008: 195). Hammer’in nahıl için Diyonisos ile bağ kurmamış olması da nahılın kökeni ile ilgili bir delil olarak görülebilir. Hammer’in görüşünü destekleyen Arslan’a göre nahıl ilave olarak “bir
düğün mumudur ve mum alma hem sünnet hem de evlenme düğünlerinde önemli bir unsur ve
gelenektir.”(2008: 195).
Sünnet düğünlerinde çocuğun ailesi evlenme düğünlerinde kızın ailesi tarafından hazırlatılan nahıllar geçit resmi boyunca alayın en önünde yer almaktadırlar. Onları düğün erkânı ve devletin ileri
gelenleri takip etmektedir. Evliya Çelebi’nin anlattığına göre XVII. yüzyılda 55 nahıl ustası vardır ve
“Esnaf-ı Nahılcıyan-ı Sur-ı Humayun adı altında anılmaktadırlar (Arslan 2008: 195).
Düğün sahibinin ihtişam ve zenginliğinin bir göstergesi olarak görülen nahıllar, çok büyük yapılmaktadır. Sokaklarda dolaştırılırken geçişi engelleyen bazı evlerin çatıları padişah tarafından yıktırılmakta, karşılıkları değerlerinden fazla olarak sahiplerine verilmekte ve büyükten küçüğe dizilerek sokaklarda dolaştırılmaktadır. Evlerin çatılarının yıkılması kötü bir şey olarak görülmemekte bir lütuf olarak
algılanmaktadır. Çünkü eskisinden çok daha güzeli yapılmaktadır. Âlî Surnamesi’nde belirtildiği üzere
nahıllardan beşi mum nahıl, diğer beşi ise ar’ar/ardıç şeklinde hazırlanmıştır. Ardından da her birini
bir yeniçerinin taşıdığı tellerle, çiçeklerle süslenmiş 360 nahıl takip etmiştir. Minareye, servi ağacına
benzetilen büyük nahıllar ise yaklaşık 200 kişi tarafından taşınmaktadır (Arslan 2008: 197 vd.).
Osmanlı saray düğünlerinin dikkati çeken özelliklerinden biri de savaş ile ilgili uygulamalardır.
Örneğin 1524’te Kanuni döneminde yapılan düğünde üzerinde altmış bin obje bulunan damadın
nahılının üzerinde, sağdıcın kırk beş bin obje bulunan nahılının üzerinde gülleler, toplar bulunmaktadır. Bunların yanında kale, kule, beden duvarları, hendekler, kule içinde tüfekler, azaplar, korsanlar,
savaş atları vs. bulunmaktadır (Arslan 2008:201). Ateş işlerinin yer aldığı donanmalar, çeşitli sportif
ve savaş gösterilerinin yapıldığı eğlenceler, saray düğünlerinde savaş uygulamalarının önemli bir yer
teşkil ettiğini göstermektedir.
Nahıllarda ayrıca çemenler, havuzlar, serviler, tavus kuşları, laleler, muhtelif çiçekler, güller, sümbüller,
çiğdemler, menekşeler, karanfiller, susenler, şakayıklar, ağaç dallarında dudular, kumrular, turunçlar,
narlar, fıstıklar, elmalar, armutlar, ayvalar, türlü yemişler, tasvirler, hüma kuşları, balıklar, develer, deveciler, tavlalar, kolanlar, dizginler, değerli taşlarla süslü eyerler, arap atları, düldüller, Ankalar, leylekler,
maymunlar, aslanlar, atmacalar, doğanlar, çakırlar bulunmaktadır (Arslan 2008: 201).
Osmanlı saray düğünlerinde dikkati çeken bir başka uygulama “Şeker Âlâtı”dır. Şekerden yapılan
çeşitli şekiller, hayvanlar, ağaçlar, çiçekler, meyveler, mücevherler, bahçeler, çömlek, ibrik, şamdan,
köşk, şadırvan, melaike-i derya, kadırga, fanus, içinde keşiş bulunan kilise, taşlarıyla birlikte satranç
takımları vs. nahıllar gibi alay halinde seyircilerin önünden geçirilmekte, ziyafet alanında sergilendikten sonra yağma edilmektedir. Şeker Âlâtı’nda hayvan tasvirlerine çok fazla yer verilmektedir: Aslan,
kaplan, fil, at, maymun, katır, deve, şahin, akbaba, şahbaz, keklik, tavus, gergedan, merkep, sığır, deniz
canavarı, leylek, atmaca, horoz, kaz vs. Şekerden yapılan bu objelerin en büyükleri 20 kişi tarafından
taşımakta, diğerlerinde büyüklüğüne göre kişi sayısı değişmektedir. Bazı düğünlerin Şeker Âlâtı için
200 şekerci çalışmaktadır (Arslan 2008: 202 vd.).
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Osmanlı saray düğünlerinin olmazsa olmazlarından biri de ziyafetlerdir. Bazıları iki ay süren düğünlerde yemeklere, protokol gereği grup grup davet edilmekte, en son da bütün halk davet edilmektedir.
Düğünlerde tepe gibi kemik yığıldığından bahsedilmektedir.
Düğündeki çanak çömlekler de yağma edilmektedir. Eski Türklerde “Potlaç”, DLT’te “Kençliyu”,
İranlılarda “Han-ı Yağma” olarak bilinen gelenek, Osmanlı döneminde de devam ettirilmiştir (Arslan
2008: 231). Yağma geleneği Dede Korkut boylarının sonuncusu olan İç Oğuz’a Dış Oğuz’un Âsî
Olup Beyrek Öldügi Boy’da sosyal barışın sağlanmasında önemli bir unsur olarak ortaya çıkmıştır.
Dış Oğuz’u yağmaya davet etmeyen Kazan’ı Dış Oğuz beyleri düşman bellemişlerdir. Damatları olan
Beyrek’i Kazan’ın tarafını tuttuğu için öldürmüşlerdir (Ergin 2008: 243 vd.). iki taraf arasında çıkan
savaş, Dış Oğuz’dan Aruz’un öldürülmesiyle son bulmuştur. Osmanlı saray düğünlerinde de 3-5 bin
kâse yemek yağmalanmakta, bu yağma eğlenceye dönüşmektedir.
Düğünlerde iki üç günde bir geceleri padişah ve şehzade tarafından sarayın penceresinden tepsisiyle
birlikte altın ve gümüş saçılmaktadır (Arslan 2008:231 vd.).
Osmanlı saray düğünlerinin karakteristik özelliklerinden biri de oyunlar ve gösterilerdir. Surnamelerin
ortalama üçte birini teşkil eden, yerli ve yabancı ustalar tarafından yapılan gösteriler hakkında Arslan
dörtlü bir sınıflandırmaya gitmiştir (Arslan 2008: 254 vd.).
a. Çeşitli hünerler gösterilen oyunlar ve gösteriler (Cânbâz, resenbâz-rîsmânbâz (iple gösteri yapan),
kâsebâz, tâsbâz, âteşbâz, çemberbâz, zorbâz (deliler), gürzbâz, şemşirbâz, şîşebâz, paçlebâz (ayaklarına uzun ağaç bağlayarak yürüyenler), yılanbâz, hokkabâz, beyzabâz, taklabâz, kûzebâz(testi ve
sırıkla), sûretbâz, curcunabâz, matrakbâz)
b. Sportif oyunlar ve savaş oyunları (Yaya yarışları, at yarışları, güreş, matrak (danslı eskrim), cirit,
kabak, binicilik, azap (denizci sınıfı), gemi savaşları, kale savaşları)
c. Musikiye bağlı oyunlar ve gösteriler (Hanendeler, raks ve rakkas, çengiler, köçekler, tavşan oğlanları, oyuncu kolları, orta oyunu, çeşme oyunu, karagöz, curcuna oyunu, tulumcular,)
d. Diğer oyunlar ve gösteriler (Kendi kendine hareket eden kale, çarklarla hareket eden köşk, denizcilerin düğün alanına büyük bir sandukayla derya getirmeleri(içinde balıklar, balık avlayan sandallar,
ağlar, kürek çeken ve balık avlayan denizcilerle birlikte), sandalcıların karada yelken açıp gemi yürütmeleri, düğün alanına bir dağ getirilmesi (mağaraları, vahşi hayvanları, sürüsüyle birlikte çoban,
çeşitli kuşlar, kurt ve tavşan avlayan avcıların bulunduğu dağ, ağzından ateş püskürten iki büyük
ejderha tarafından taşınmaktadır.), eli, kolu, ayağı bağlanıp çuvala konularak suya atılan bir kişinin su
içinde traş olup çıkması, bağban ve bostancıların üzerinde ağaçların çiçeklerin bulunduğu bahçeyi
taşımaları, hamamcıların meydana yanan bir hamam getirmeleri (içinde külhanı, camekânı, kurnaları,
sıcak ve soğuk suyu, yıkanan kişileri ve dellakları ile birlikte yanar durumda ve dumanı tütmekte olan
mükellef bir hamam), filler ve zürafa getirilmesi, kendini taşlattıran kişi, kedinin cambazlıkları, görülmemiş hayvan gösterileri)
Osmanlı saray düğünlerinin bir başka eğlencesi ateş işleridir. Surnamelerde “donanma adı verilen bu
gösteriler su kenarında yapılmakta ve çok gösterişli olmaktadır. Arslan’ın tasnifiyle kandiller ve mahyalar, fişekler (200-300 fişekçi tarafından her gece en az iki yüz değişik fişek atıyorlar), meşaleler ve
diğer unsurlar olarak tasnif edilen ateş işleri (2008: 310), genellikle düğün boyunca yatsı namazından
sonra başlayıp sabaha kadar sürmektedir.
Sonuç olarak Osmanlı saray düğünleri padişahın şan ve şeref göstergesi olarak çok şatafatlı olmuştur.
Dikkati çeken bir başka yön, Osmanlı devlet geleneğinin bir gereği olarak saray düğünlerinin bütün harcamaları, yerli ve yabancı konukların getirdiği bütün hediyeler, değerleri ile birlikte defterlere
kaydedilmiştir. Cumhuriyet geleneğinde de devam eden devlet erkanına yerli ve yabancı konukların
hediyelerinin kayıt altına alınması, 2000’li yıllardan sonra ortadan kalkmıştır.
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YENİ AİLEDEN BEKLENENLER
Pervin ERGUN
Yeni bir yuva kurulduğunda iki tarafın aileleri ve çevre tarafından bazı beklentiler başlar. Bu beklentiler, evlenme ile ilgili olarak ergenlik sonrası yaşanmaya başlar. Eskiden çocuklar büyüyüp ergenliğe
eriştikleri ve elleri iş tutmaya başladığında kızlar için “isteyeni var mı”, erkekler için “gönlünden geçen
biri var mı” hususu, toplum içinde merak konusu olurdu. Günümüzde bu tür sorular, iş sahibi olma
sürecinin uzaması sebebiyle daha geç sorulmaktadır. Evlenme yaşı geçtikçe gençler üzerindeki evlilik
baskısı artarak devam etmektedir.
Gençler evlendiklerinde toplumun bu tür baskılarından kurtulacaklarını ummaktadırlar. Oysa düğünden sonra da baskı soruları devam etmektedir. Evlendikten sonra en büyük beklenti bebektir.
Süre ilerledikçe beklenti artmakta, geciken bebek için çözüm önerileri sunulmaktadır. Günümüzde
bu beklenti genellikle ikinci çocuktan sonra bitmekle birlikte erkek çocuk yoksa süreç devam etmektedir. Ancak ikinci çocuktan sonra özellikle erkek bebekten sonra yeni aile, genel kabul görmektedir.
Yeni aileden beklentilerden biri de doğacak nesillerin Türk töresince yetiştirilmesidir. Din ve ahlak
eğitimi, ailede daha bebeklikte başlamaktadır.
Yeni aileden beklentiler sadece bebekle sınırlı değildir. Onların, ailelerine arkadaşlarına, akrabalarına
ve içinde yaşadıkları topluma karşı da bazı sorumlulukları vardır. Kaç yaşında olurlarsa olsunlar evlendikten sonra gençler yetişkin olarak kabul edilmektedir. Çocuklukta, bekârlıkta hoş görülen bazı
yanlışların düzeleceği, daha olgun davranış, daha “usturuplu” giyim tarzı beklenmektedir. “Evli-barklı
kadın/erkek böyle mi giyinir; böyle mi konuşur?” tenkitleri ile ağırbaşlılık, ölçülü davranış ve giyim
tarzı beklentisi oluşmaktadır. Giyim konusunda eskiden evliler ile bekârlar arasında bir ayrım söz konusuydu. Kadın kıyafetlerinde bu ayrım daha belirgindi. Bekârlar ile evlilerin giydikleri elbiselerin rengi, baş bağlama biçimleri, model-desen farklılıkları belirgindi. Evlendiği gün kadının saçlarına zülüf
kesilir, başörtüsünden kulağının altından bunların ucu gözükürdü. Bekârken başı açık gezen kızlar,
evlenince genellikle başını bağlar; pantolon giyiyorsa eteği tercih etmeye başlardı. Bekârken makyaj
yapmaz; saçlarına perçem, zülüf, kat kesmez, boyamaz; kaşlarını almaz; yüzük takmaz iken günümüzde bunların hemen hemen hiç birine uyulmamaktadır. Bu yüzden evli olup olmadıklarını anlamak
zorlaşmıştır.
Bekârlık ile evlilik arasındaki farklar, çeşitli anlatılarla nasihat babında dile getirilmektedir. Bu anlatılardan biri şöyledir: Eskiden çobanın biri hep “gelin kız gelin kız” diye türkü çığırırmış. Evlendirmişler;
“tuz gaz tuz gaz” diye hava çığırmaya başlamış. Evin horozu da vakitli vakitsiz ötmeye başlamış. Bunun
üzerine çoban: “Sus, yoksa seni de evlendirirler” demiş. Demek oluyor ki evlilik, her şeyden önce çok
büyük bir sorumluluktur. Bu yüzden gençlerin evlilik çağı yaşlarıyla değil, akıl-baliğ oluşlarıyla yani
evlilik sorumluluğunu taşıyıp taşıyamayacağına göre tespit edilmektedir. Evin idaresini, düzenini sürdürebilmek, karşılıklı saygı, anlayış ve özveri gerektirmektedir. Yeni evlilere, “Un çuvalı boynuna geçti,
hadi bakalım Allah kolaylık versin” denilerek de bu sorumluluğun ciddiyeti hatırlatılmaktadır.
Yeni evlilerin iyi geçinmeleri, birbirlerine ve birbirlerinin ailelerine saygılı olmaları beklenmektedir.
Aile içi uyum hususu aile büyükleri tarafından merak edilmekle birlikte gençlerin aile içi sorunları
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kendi içlerinde çözmeleri beklenmektedir. Büyüklerin müdahil olduğu sorunlar daha büyüyebilmekte, saygı konusunda tılsım bozulabilmektedir. Bu tür durumlarda yeni evliler birbirini affetse de büyükler daha korumacı ve karışmacı bir yaklaşıma girebilmektedir. Bu nedenle yeni evlilerin mümkün
olduğu kadar sorunlarını kendi aralarında çözmeleri ya da bir uzmandan yardım almaları gerekmektedir.
Aile büyüklerinin yeni evlilerden en büyük beklentilerinden biri güler yüz, tatlı dildir. Uzakta iseler
zaman zaman telefon açıp hal hatır sormak, yakında iseler ziyaret etmek, mümkün olduğunca ev işlerine yardımcı olmak, onları aile olarak kabul etmek, benimsemek anlamına gelmektedir. Büyüklere
hediye almak, onlar için küçük tatil planları yapmak vs. “evlat gölgesi görmek” babında aile büyükleri
için yapılacak jestlerdendir.
Aile büyüklerinin gençlerden bir başka beklentileri paralarını çarçur etmemeleri, tutumlu olmaları,
çocukları için birikim yapmalarıdır. “Yarın öbür gün bir de çocukları olacak”; “çocuk beşikte, çeyiz sandıkta”; “bu iyi günün bir de kötü günü olabilir”; vb. gerekçelerle tutumluluk beklenmektedir. Ne var
ki zaman değişmektedir; devir para harcama, eğlenme, gezme devridir(!) Büyüklerin beklentisi bu
konularda da aşırıya gidilmemesi yönündedir. “Hesabını bilmeyen kasap ne satır bırakır ne masat”;
“Ayağını yorganına göre uzat” gibi atasözleri bu tür durumlarda sık sık hatırlatılmaktadır.
Yeni evlilerden yemeklerini evlerinde yapıp yemeleri beklenmektedir. Bugün bu uygulama anlamını yitirmiştir; iktisat için yapılıyor gibi algılanmaya başlanmıştır. Oysa uygulamanın kökleri eskidir.
Türk düşüncesinde “kutsal, koruyucu, muhafız” gibi anlamlara gelen aile ocağı, sönmemesi gereken
kutsal bir ateş olarak algılanmaktadır. Bu ocakta pişen yemeklerin kutsallığına inanılmaktadır. Türk
dünyasında yeni evlilerin evlerinde yaktıkları ilk ateş ile ilgili yaptıkları dualar mitolojik hafızayı canlı
tutmaktadır. “İlk üç ayağı veren (sacayak, ocak), ilk ateşi veren Tanrı”ya dualar edilmekte, saçılar saçılmaktadır. Saçılar genellikle yağ ve süt olmakta, evlilik boyunca da devam etmektedir. Bu ocağı koruyan bir ruh olduğuna ve aynı zamanda aile sıcaklığını ve saadetini de koruduğuna inanılmaktadır.
Yeni evlilerin komşularıyla iyi geçinmeleri, nezaketli, saygılı, mesafeli olmaları beklenmektedir. Türk
toplumunun yeni aileden beklentilerinden biri de aile mahremiyetine dikkat etmeleridir. Aile sırlarının ifşa edilmesi hoş görülmemektedir.
Yeni evlilerden ailenin kutsiyetine değer ve önem vermeleri istenmektedir. Bu kutsiyet iyi ve kötü
günde, birlikte saygı ve sevgi çerçevesinde hareket edince anlam kazanmaktadır. Çiftlerin ziyaretlerini birlikte yapması, birlikte tatile çıkması, iş paylaşımı, hoşça vakit geçirmeleri kem gözlerden korunması gereken kutsiyet göstergeleri olarak görülmektedir.
Yeni evlilerin topluma faydalı örnek bir aile olmaları beklenmektedir.

ÖLÜM

ESKİ TÜRKLERDE ÖLÜM, MEZAR VE YAS GELENEĞİ
Tuncer GÜLENSOY
Eski Türklerde doğum ne kadar doğal karşılanıyor, bununla ilgili çeşitli uygulamalar yapılıyorsa, ölen
bir kişi için de aynı şekilde uygulamalar, ritüeller yapılıyordu. İnsanoğlunun hayatı “sonsuza kadar
değildir / dünyaya gelen canlılar için ebediyet yoktur” felsefesini hayat tarzlarına uygun bulan Türkler ile
Altan Topçi adlı eserde “zavallı fani vücudun sonsuzluğu yoktur” diyen diğer bir bozkır kavmi Moğollar
ölümü doğal karşılamakla birlikte, ölen kişinin ardından bazı törenler de düzenlemişlerdir. Türklerin
ölen kişi için “kergek boldu” ya da “gerekenle buluştu” denmesi, ölüm karşısında çaresizliğin bir
ifadesidir.
Tek Tanrı’ya inanan eski Türkler ölümün “kötü ruhlar”dan kaynaklandığını sanırlardı. Altay Türkleri,
“yeraltı dünyası”nın Tanrısı Erlik’in yeryüzüne gönderdiği “Üzüt” adı verilen görevlileri aracılığı ile
ruhlarını alarak hayatlarına son verdiğine inanırlardı. Yakutlar (Saha Türkleri) da insan ruhlarının “İör”
adı verdikleri kötü ruhlar tarafından kapılarak yenmesi sonucunda “ölüm” olduğuna inanmışlardır.
Eski Türkler, ölen kişinin ruhunun kam tarafından özel bir törenle “yeraltı dünyası”na götürülünceye
kadar, çadır ya da ev içinde başıboş dolaştıklarına, bu sırada yakınlarına ve akrabalarına zarar verebileceklerine inanırlardı. Onun için ölü, düzenlenen törenlerle etkisiz hale getirilirdi.
Eski Türklerde ölen kişi erkek ise ona yapılan törenler kadın ölümünden daha farklıdır. Aşağıda görüleceği üzere, ölen erkekle beraber gömülen “kadın” olduğu halde, kadın ölünce onunla birlikte gömülen “erkek” yoktur.
Eski Türkler, ölen erkeklerinin cesetlerini şu şekillerde “öteki dünya”ya göndermişlerdir:
1. Ölen kişinin cesedi tabuta/sedyeye konularak yüksek ağaçlara asılır. Cesedin etleri burada çürümeye ya da kuşlar tarafından yenmeye bırakılır. (Amerikan Kızılderili kabileleri arasında da bu uygulama yapılmıştır.)
2. Ölü yakılır, külleri sonra toprağa gömülür. (Slavlarda ve Ruslarda da bu uygulama vardı.)
3. Ölü, atı, savaş silahları, yiyecek ve giyecekleri, en sevdiği karısı, savaş atı ile birlikte mezara gömülür.
4. Ölü, bir “kayın ağacı” kabuğunun içine konularak bir köşede bırakılır. Cesedi çürüdükten sonra
kemikleri toprağa verilir.
Ölünün Tabuta Konularak Ağaçlara Asılması: Orta Asya’da Hunlar ve Kök Türklerin yaşadığı dönemlerde, Moğollardan Kitanlar, Şveyler; Türklerden Tuva (Tuba/Dubo)lar ve Yakutlar ile Kırgızlar ölülerini bir tabuta koyarak ağaçlara asarlardı. Yakutlarda bu adet XVIII. yüzyıla kadar sürmüş, Kırgızlar
ise Müslüman olduktan sonra ölülerini İslâmî geleneklere uygun olarak mezara defnetmeye başlamışlardır. Kırgızlar bu âdetin izlerini hâlâ yaşatmakta, defin törenine “Süyök Kötürü” (kemik kaldırma)
demektedirler.
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Defin Merasimi:
Eski Türklerde defin merasimi geleneği üzerine en geniş bilgiyi Çin kaynakları vermektedir. Tarihî bilgilerimize göre eski Türkler ölülerini üç türlü kaldırmışlardır:
1) Ölünün yakılması (Bu törende ölü atı, giysileri ve yanına konulan kap-kacak ile birlikte yakılır, külleri toprak bir kaba konularak mezara gömülürdü.)
2) Ölü giysileri ile birlikte ağaçtan yapılmış sedyeye bağlanır ve ceset yüksek bir ağaca asılırdı.1
3) Eski Türklerin pek çok boyunda ölü, giysileri, hayatta iken kullandığı silâhları, en sevdiği savaş atı,
atın eyeri-üzengisi ve koşumları; gökyüzüne çıkarken yiyeceği yiyecekler ve gerekli kap-kacaklar ile
birlikte bir mezara konurdu.
Eski Türklerde ölen kişinin defin merasimi de çok önemlidir. Yüksek dereceli kişiler “ipek kumaş”a sarılarak gömülür, ölenin atının kuyruğu kesilerek bozkıra atılırdı. “Tullama” adı verilen bu işlem, bugünkü
“dul kalmak” ( < tul kal-) deyimi ile ilişkilidir. Ölen kişi bey ise, kullandığı yayı kırılır ve mezarının üzerine bırakılırdı.
Ölen kişi küçük ya da büyük kabir çukuruna yatık, oturur vaziyette, (eski Uygurlarda olduğu gibi) ayakta ve yüzü dünya yönlerinden birisine [Doğu, Batı Kuzey, Güney] dönük olarak defnedilirlerdi. Bu tür defin
geleneğinin bugünkü Kırgızlar arasında da yaşadığı tespit edilmiştir. Ölen kişi yıkanıp kefenlendikten
sonra basit bir mezara defnetmezler; mezar çukurunun dibinde yana doğru bir koridor açarlar, ölüyü
oturur vaziyette, yüzü Doğuya doğru dönük olarak bu koridora yatırırlar. Moğollarda olduğu gibi
önce bu koridorun ağzını kapatırlar, sonra boş kalan mezar çukurunu doldururlar.
Doğu Türk kabilelerinde ölen kişi mezara oturarak değil yatık olarak konulur. Ölünün başı kuzeye, ayakları güneye doğru olur. Koridorun ağzı da pişmiş tuğla ile kapatılır.
Eski Türklerde ölünün bıraktığı giyim-kuşam ve öteki eşyalar yakınlara ve akrabalara hediye edilirdi. Bu gelenek Saha ve Anadolu Türklerinde de sürdürülmektedir. Sahalar buna “kereska” derler.
Anadolu’da genellikle ölenin yeni ayakkabıları, ihtiyacı olan alsın diye, kapının önüne bırakılır; günlük
giydikleri de yoksullara dağıtılır.
Eski Türklerde “savaş sırasında ölmek”, ölen için bir gurur vesilesiydi. Hastalanarak ölmek ise yüz kızartıcıydı. Massaget Türklerinde hastalıktan ölen kimseye itibar etmezler, bu ölümü yüz kızartıcı bulurlardı. Türklerin inancına göre, böyle ölen kişi uzun süre yerin altında sert bir tanrıya hizmet zorunda
kalır; aniden ya da bir Ayıı (kutsal ruh) tarafından öldürülen kişi doğrudan göğe çıkardı.
Bozkırın çok zor hayat şartlarına alışmış olan hareketli ve savaşçı Türkler için ihtiyarlayıp, gücünü kaybederek ölmek de üzüntü verici idi. Onlar ruhlarının tükenmiş ve canlılığını kaybetmiş olmasının yerine, tüm güçlerine sahip iken ölmeyi tercih ederlerdi.2
Yakutlarda çok eskiden yaşlı insanların öldürüldüğü; Buryat Moğollarında da yaşlı insanlara bol şarap
içirildikten sonra katı yağ parçası yutturulduğu ve boğularak ölmesi sağlandığı hakkında kayıtlar vardır (Roux 1999: 72-73).

1
2

[Kuzey Amerika Kızılderililerinde de ölüyü kilime sarıp yüksek ağaçlara asarlardı. Ölü burada kartal, şahin vb. gibi yırtıcı
kuşlar tarafından parçalanarak yenirdi.]
Ünlü İngiliz hikâyecisi Jack London, Kızılderililer’i anlatan hikâyelerinde, yaşlanan erkek ya da kadınların, çocukları
tarafından bir ormana terk edilerek vahşi hayvanlara yem olduklarını anlatır. Eski Yunanlı coğrafyacı Strabon: “Kaspiler’de
yetmiş yaşına gelmiş bir insanın çöle ya da yaban bir yere bırakılarak ölüme terk edildiğini; Derbisler adlı kavmin de yetmiş
yaşına gelmiş yaşlılarını öldürerek etlerini akrabalarıyla birlikte yediklerini” yazar (Strabon, Kitap XI, II. Cilt, s. 285).
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Eski Türklerde kabilenin, boy ve soyun yaşlı insanlarına her zaman çok saygı gösterilmiş, onlara her
zaman Tör’de yer verilmiş, hayır-duasını almak için elleri öpülmüştür. Dede Korkut Destanları’nda
“boy boylayıp soy soylayan” Korkut Ata/Dedem Korkut, bunun en güzel örneğidir.
Farklı Boylarda Bazı Ölüm ve Defin Uygulama Örnekleri
Hunlarda Defin: Hun Türklerine ölen kişi için düzenlenen törenler çok önemli idi. Ölen kişi kayın ağacından yapılan, altın ve gümüş işlemeli kumaş ve kürklerle örtülü tabutun içine yerleştirilir; yanına da
mal varlığına göre, altın, gümüş gibi tabak ve bardaklar, kumaş ya da ipekli giysiler konurdu.
Çin belgelerine göre mezarın üstüne toprak atılıp tümsek yapılmaz ve ağaç dikilmezdi. Cenaze için
özel giysiler de giyilmezdi.
Eğer bir kağan ölürse, yakınları ve sevdiği hizmetkârları ile odalıkları da onunla birlikte ölüme giderlerdi. Bu kişilerin sayısı yüz kişiye kadar ulaşabilirdi (Onat-Orsoy-Ercilasun 2004: 9).
Kazakistan’ın Aktöbe bölgesinde Hun dönemine ait tuğladan yapılmış bir mezarda ölü, sağlam olarak
kalabilmiş bir tahta tabutun içerisinde sırt üstü vaziyette yatıyordu ve kafasının sol tarafında tahta
tencere ile tahta testi, sol kulak bölgesinde ise alınlık ve küpe bulunuyordu. Cesedin sol kolunda iki
tane ok, üzerinde ise savaş bıçağı ve demir kuşak vardı. Ayrıca, süslü bir torbanın içerisinde, gerilmemiş, uzunluğu 120 cm. olan, kemik desteklerle özenle beslenmiş hafif asimetrik bir yay ile kayın ağacından yapılmış 77 cm. uzunluğunda ok kabı, kuzu postu, demir bıçak bulunuyordu. (Ahmetbeyoğlu
2001: 147)
Attila’nın Ölümü ve Defin Töreni: Hunlar’ın efsane kağanı Attila’nın ölümü de biraz karanlıktır.
Jordanes, Attila’nın ölümü ile ilgili olarak şunları yazar:
“Attila, tarihçi Priskos’un anlattığına göre, öldüğü sırada (Germen asıllı ?) İldiko adlı çok güzel bir kızı, [bazı
kaynaklara göre odalığı Hunna ile yatarken] o soyun geleneği uyarınca, sayısız eşlerinin ardından kendine eş olarak alıyordu ve düğün sırasında çok fazla neşelenerek gevşeyip şarap ve uykunun verdiği ağırlıkla
sırtüstü uzandığında, her zaman başına geldiği üzere, burnundan oluk gibi kan akmaya başladı. Kanın
normal akış yolları engellenince de öldürücü yoldan boğazına inerek hayatına son verdi. Ertesi gün, güneş gökyüzünün tepesine yükseldiğinde hakanın adamları kuşku içersindeydiler. Kapıyı açıp içeri girdiklerinde Attila’yı, ağlayıp sızlayan kızın kollarında yarası beresi olmadığı halde ölü durumda, kızı da yüzünü
peçesinin altına gömmüş, ağlarken buldular.” (Jordanes 123-124’ten Ahmetbeyoğlu 2001: 105-106)
Bazı kaynaklarda Attila’nın Roma’yı kuşattığı sırada surlar üzerinde bir Roma prensinin çok güzel kızını görünce: “O kızı bana vermezseniz bütün Roma’yı yerle bir ederim!” der. Bunun üzerine Romalı ileri
gelenler ve rahipler kızı ikna ederek, şehri kurtarması için onu Attila’nın çadırına gönderirler. Kız ayakları dibinde otururken, Attila’nın yattığı yerde burnu kanamaya başlar ve bir müddet sonra ölür. Kız
Attila’nın paltosunu alır ve Romalılara Kral Attila’nın nasıl öldüğünü anlatır. Attila’nın adamları onun
cesedini ararlar, İtalya ve Almanya üzerinden Macaristan’a götürürler ve orada gömerler. Bu kaydın
ne derece doğru olduğu bilinmemektedir.
Eski Alman destanı Nibelungen’de Attila’nın ölümü ile ilgili hiçbir mısra yoktur.
XI. Yüzyılda yazılmış Edda şarkılarında Attila’nın Gudrun tarafından sarhoşken öldürüldüğü anlatılır.
Yine aynı yüzyıl yazarlarından Agnellus, Attila’nın basit bir kadın tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünü yazar.
Poeta Saxo’nun yazarı kabul edilen Korveili keşiş, Attila’nın bir kraliçe tarafından, şarap ve uykudan
ağırlaştığı zaman, intikam için öldürüldüğünü kaydeder.
Jordanes’le aynı devirde yaşayan Suriyeli Malalas, yazdığı dünya tarihinde, Attila’nın bir Hun fahişe (!)
ile birlikteyken “burun kanaması sonucu” öldüğüne işaret eder.
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Bir başka söylenceye göre de Attila’yı, Romalı Aetius’un para ile satın aldığı Hunlu muhafızının öldürdüğü biçimindedir. Bu söylence ile ilgili kesin delil yoksa da Attila’nın “burun kanaması sonucunda
boğazına kaçan çok miktarda kandan dolayı nefes alamayarak öldüğüdür.”
Cenaze Töreni: Jordanes Attila’nın cenaze törenini de şöyle anlatır: “Ordugâhın ortasındaki ipek
çadırın içerisinde Attila’nın naaşı duruyordu. Çadırın etrafında Hun askerlerinden seçilmiş süvariler
savaş oyunları oynuyorlardı. Erkekler halk geleneğine uygun olarak saçlarını kestiler. Korku uyandıran yüzlerini derin yaralarla çirkinleştirdiler. Aynı zamanda ozanlar ve savaşçılar Hun dilinde ağıtlar
söylediler.”
Yoğ Aşı (Cenaze Yemeği): Attila’nın mezarının başında “strava” denilen cenaze yemeği yenmiş ve
defin törenine başlanmıştır.
Attila’nın Tabutu: Attila’nın cesedi birbiri ardına üç tabuta kondu: Birincisi altın, ikincisi gümüş,
üçüncüsü de demirdendi. Bu tabutlar, güçlü hakanın üçüne de değdiğini göstermek içindi. demir,
“kavimleri yendiğinin”; altın ve gümüş “her iki Roma İmparatorluğu”nda kazandığı mevkiin işareti idi.
Attila’nın Defnedilmesi: Attila’nın defin işi geceleyin ve gizlice yapıldı. Savaşta düşmandan alınan
silâhlar, kıymetli taşlarla süslü altın işlemeli at koşum takımları, kağanlığını gösteren ok-yay-kılıç-kama-miğfer gibi kullandığı malzemeler mezarın içine konulmuştu. Hayatta iken bindiği savaş atı da
ona kurban edilerek Attila ile birlikte gömülmüştü.
Attila’nın Mezarı: Attila’nın naaşı ile birlikte gömülen baha biçilmez eşyaların çalınmaması ve ileride
kabrin soyulmaması için mezarı kazanların hepsi de öldürülerek aynı mezara konuldu (Jordanes).
Bu yüzden Attila’nın nereye defnedildiği hakkında en küçük bir bilgi yoktur. Bazı tarihçiler onun mezarının Tuna ve Tisa nehirleri arasındaki bir bölgenin doğu tarafında olduğunu tahmin ederler. Bazı
tarihçiler de mezarın mecrası değiştirilen bu nehirlerden birinin yatağına gömüldüğünü yazmışlarsa
da bu görüşü destekleyecek deliller yoktur.
Hunlar’da ve Kök Türkler’de Ölü Yakma: Orta Asya Türklerinde, ölüm olduğu zaman cesedi çadır
içine koyarlar, oğulları, torunları bütün akrabaları kadın-erkek hepsi koyun ve at keserlerdi. Otağının
etrafını atla yedi defa dolaşırlar, çadırın önünde bıçakla (/kılıçla) yüzlerini keserek ağlarlar. Bu çizilen
tenlerden kan ve gözyaşı birlikte akar, bunu yedi kere yaparlardı. İlkbahar ve yazın ölenler çayırların,
ağaçların sararmasına ve yaprakların düşmesine kadar beklenirdi. Uğurlu günlerinde öldürülen at
kümelerini, ölenin giydiği elbise ve kullandığı eşyaları cesetle aynı yerde yakarlardı. Onun küllerinin hepsi gömme zamanına kadar bekletilirdi (Taşağıl 2003:112, 21a). Sonbahar ve kışın ölenler ise
çiçeklerin, yaprakların bollaştığı zamana kadar bekletilirdi. Sonra mezar kazmaya başlanır ve ceset
gömülürdü. Sonra yeri kazarak bir mezar yaparlar ve küllerin mezara gömüleceği gün akrabaları, önceden olduğu gibi yeniden kurban merasimi yaparlar, atla etrafında dolaşıp, yüzlerini yine keserlerdi.
Cenaze merasimi küllerin mezara konmasıyla son bulurdu (Belge 21/b).
O gün erkek, kadın herkes en güzel elbiselerini giyerler, gömülme işlemi sırasında toplanırlardı. Kök
Türklerde ve mezar buluntularına göre Macaristan’daki Hunlarda ölü yakılırdı. Katafalk yerini tutan
çadırın çevresinde at ve koyun kurban edilirdi. Ölenin atı çadır çevresinde üç defa koşturduktan sonra
o at kurban edilip diğer eşya ile birlikte yakılırdı. Küller gömüldükten sonra kurbanlar kesilir ve yüzlerini yas alameti olarak yaralarlardı. Ruh, kuş şeklinde uçup giderdi. Eski metinlerdeki “Sonkur oldu”
(Sungur/Şahin oldu) sözü bunu ifade eder (L. Rásonyi 1971: 28).
Çin tarihlerinin yazdıklarına göre, VIII. Yüzyılda Orhun nehri boyunda yaşayan Kök Türkler ölülerini
yakarlarmış. Ölen kişi yakılırken, atı ve kullandığı eşyalar da ateşe atılırmış. Eğer ölen kişi kağan ya
da bey ise kayaya oyulan bir yazıtla hayatı ebedileştirilirdi. İşte Kök Türk yazıtları adını verdiğimiz
Kültigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk bengi taşları ile 60 kadar yazılı taş bu tür anıtlardandır. Yine Çin
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tarihçileri, ölen kişinin yakılıp defnedildiğini, mezarın üzerine küçük bir tapınak yapıldığını kaydederler. Bu tapınağın duvarlarında ölen kişinin sureti, hayatının önemli olayları bu duvara resmedilirdi.
Bu anıt mezarların etrafında da balbal ya da taş baba adını verdiğimiz insan şeklindeki heykeller yer
alırdı. Orta Asya’da yüzlercesi bulunan ve günümüzde Moğolistan, Kızıl, Tuva, Altay ve Kırgızistan müzelerini süsleyen bu balbalların pek çoğu tahrip edilmiştir.
Ölü erkek ise, hayatta iken öldürdüğü düşmanların sayısı kadar Taş Baba (balbal) adı verilen taştan
yontma tasvirleri dikilirdi. Oğuzların da ağaçtan yontma balbalları mezarlarına diktiklerini ve bu sırada, “Bunlar Baysungur’un uşaklarıdır. Cennet’te ona hizmet edeceklerdir!” diye söylediklerinden İbn
Faldan 926 yılındaki seyahatnamesinde bahseder.
Yas tutma, yalnız ölenin ardından ağlamak, onun üstün faziletlerinden bahsederek gözyaşı dökmek
değildi. Eski Türklerde, yas tutanlar, ölüyü eğlendirmek için toplanırlar, gelecekte de onun koruyuculuğuna sığınarak eve bağlamak isterlerdi (Rásonyi 1971: 27).
Avarlar’da Ölüm, Defin ve Törenler: Avarlara “Serir” de denir. İbn Rusteh’in “el-a’lâk el-nefîse” adlı
eserindeki bilgilere göre (nşr. M.J. de Goeje, London 1892), Avarlar’ın hepsi bir kuru kafaya (kafatasına) taparlar. Onlardan biri ölünce onu tabuta koyup meydanda üç gün bırakırlar. Sonra, şehir halkı
zırhlar giyip silâhlanarak cenazenin bulunduğu meydanın bir tarafına varırlar. Ellerindeki mızraklarla
tabutta bulunan cenazenin üzerine hamle yaparlar. Onun etrafında dolanarak mızraklarını ona yöneltirler. Fakat saplamazlar. [Ölüyü üç gün meydanda bırakma: Bir zaman bir adam ölünce onu
gömmüşler. Fakat adam mezarında bağırmaya başlamış. Bunun için ölü üç gün bırakılır, dördüncü
gün gömülürmüş.] (Şeşen, 1998: 40-41)
Avarlar ölülerini mezara yüzü doğuya bakar şekilde yerleştiriyorlardı. Mezar zemini baştan ayak yönüne doğru eğimlidir. Nüfuzlu kişilerin cesetleri önce deriye sarılır ve sonra bir lahit içinde gömülürdü. Süvari ile birlikte bütün atının da gömüldüğü olmuştur. Mezara ahret yolculuğu için kaplar içinde
yemek de koyuluyordu.
İskitler’de Mezar ve Defin: Heredot, Tarih adlı eserinde (C.IV, s. 71-72) bir İskit Kağanı öldüğü zaman, yapılan töreni şöyle anlatmaktadır: “Onun cesedini KIRK gün bütün İskitya’dan geçirip, Herr ırmağının kaynağına getirirlerdi. Defin yolu boyunca yerleştirilen İskitler, kağanın ölümüne duydukları
üzüntüyü her yolla ifade ediyorlardı. Kağan için dörtgen şeklinde bir mezar kazılır; ölen kişi mumyalanır ve sonra mezara gömülürdü. Kağanın bu yolculuğunda kurban edilen sadık atları ile birlikte,
karılarından birisi, bir haberci, hizmetçi ve cariyeleri de boğularak öldürülür ve öteki dünyada ona
eşlik edeceğine inanılırdı.
Ölü mezara konduktan sonra, mezarın üzerine toprak atılarak yüksekçe bir tümsek (tepecik) oluşturulur, bu toprak atma işinin de bir yarış biçiminde yapıldığı tarihi kayıtlarda yazılıdır. Kurgan adı verilen
ve üzerine granit bir sütunun da dikildiği bu mezar tepecikleri, aynen İskit çadırı biçiminde olup, ölen
kişinin öteki dünyada da rahat etmesini sağlamak amacıyladır. İskit kağanlarının kurganlarında altın
kaplar, altından yapılmış sanat eserleri, değerli silâhlar, oklar, yaylar, mızraklar, kılıçlar, İskit eyerleri, at
koşum takımları, demir gemler, üzengiler bulunmuştur. Arkeologlara göre, İskit kurganları ile Mısır
ehramlarındaki defin adetlerinin birçok yönden benzerliği göze çarpmaktadır (Hasanov 2000: 14).
Kağan ailesi dışında herhangi bir İskit öldüğü zaman, ölü yakınları tarafından bir arabaya konulmakta, diğer yakınlarına götürülerek dolaştırılmaktadır. Ölü arabasının yanlarına geldiğini görenler yemek vermektedir. Kırk gün boyunca ölüler böylece bir yakınından öteki yakınına gezdirildikten sonra,
kazılan mezara gömülmektedir (Heredot, Tarih IV, s. 73).
Pazırık kurganlarında bulunan mumyalanmış cesetlerin vücutlarında çeşitli “dövmeler”e de rastlanmıştır.
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Kök Türklerde Defin: Kök Türklerde bir kişi öldüğüne, çadırın içine konularak bekletilirdi. Ölen kişinin
oğulları, torunları, bütün akrabaları bir araya gelirler, ata binerek ölünün bulunduğu çadırın etrafında
yedi kez dolaşırlardı. Dolaşma bittikten sonra, çadırın kapısı önünde bıçakla yüzlerini çizerek, ağlarlardı.
Bunun anlamı keder ve üzüntüden “kanlı gözyaşı dökmek” demekti. Bu tören yedi kez tekrarlanır, aynı
şeyler yapılırdı.
Defin merasimi hemen yapılmaz, aradan belirli bir zamanın geçmesi beklenir; ilkbaharda ölenler sonbaharda, otların ve çiçeklerin sarardığı bir günde; kışın ya da sonbaharda ölenler çiçeklerin açıldığı,
otların yeşerdiği bir zamanda defnedilirdi. Ölen kişinin bindiği savaş atı ile kullandığı bütün eşyası
birlikte yakılır, külleri de belli bir günde bir çanak içinde toprağa gömülürdü. Bu ölü gömme töreninde de tıpkı ölen kişinin ilk gününde olduğu gibi mezarın etrafında yedi kez dolaşılır, yüzler bıçakla
çizilerek kanlı gözyaşları dökülürdü.
Mezar üzerine inşa edilen binanın duvarlarına ölen kişinin resmi ile yaşarken katıldığı savaşların tasviri çizilirdi. Mezarın yanına da o kişinin savaşta öldürdüğü düşman kadar “balbal” adı verilen “taş
baba”lar dikilir; bu taş babaların, ölen kişiye “Uçmak” (Cennet)ta hizmet edeceğine inanılırdı.
Oğuz Türklerinde Defin: Oğuzların defin törenleri de Kök Türklerinkinden farklı değildi. IX. Yüzyılda
Türk dünyasını dolaşarak gördüklerini yazan İbn Fadlan “Seyahatnâme”sinde “….birisi ölürse, ev gibi
büyük bir çukur hazırlarlar. Ölüye ceket giydirip, kuşak kuşandırırlar; eline içi kımız dolu bir “ayak” (kadeh),
önüne de yine kımız dolu bir tahta kap koyarlar. Bütün mal ve eşyasını bu çukura doldurarak ölüyü de
bunların arasına oturturlar. Sonra çukurun üzerine topraktan kubbe gibi bir döşeme yaparak örterler.”
diye yazmaktadır.
Bütün Türklerde su kutsal sayıldığı için, yıkanmak “kutlu ve arı olan suyu kirletmek ve böylece günaha
girmek” demektir. Bu yüzden Oğuzlar ölülerini yıkamadan defnederlerdi.
Oğuzlarda fakir kişi ya da köle hastalanırsa, o kişi kırlara bırakılarak ölüme terk edilir, cesedi kurtlarkuşlar tarafından yenirdi.3
Peçenek Türklerinde Ölü Yakma: Peçenekler kalabalık bir topluluk olup, Ruslarla ve ülkelerine komşu olan Rumlarla harp ederler. Dağlarda ve ağaçlar arasında barındıkları için onlara kimse bir şey
yapamaz. Bazıları sakallarını tıraş ederler, bazıları da (Ruslar gibi) örerler. Elbiseleri kısa tunik(kurtak)
tir. Peçenekler de Ruslar gibi ölülerini yakarlar (Şeşen 1968: 128).
Uygur Türklerinde Ölü Yakma ve Defin: M.S. 518 yılında Luo Yang şehrinden yola çıkarak 519 yılında Odun (bugünkü Hoten) şehrine gelen Çinli seyyah Huy Sing ile Sun Yong, “Hatıralar” adlı kitabının
beşinci bölümünde Hoten’de gördükleri bir cenaze törenini şöyle anlatır:
“Ölen kişinin cesedi ateşte yakılıyor; külü bir kabın içine konularak kazılan mezara konuyor ve mezarın yanına ölenin ağaçtan oyulmuş bir sureti dikilerek, mezarın kaybolmaması sağlanıyor. Ölünün arkasından
ağıtlar yakılıyor, saçlarını kesip yüzlerini boyuyorlar.”
Kağan öldüğü zaman cesedi yakılmaz, kayın ağacından bir tabuta konularak obadan uzakta ıssız bir
yere defnedilir. Ölen kağanı sık sık anmak için, mezarın yanına bir bina yapılır.
Kırgızlarda Ölü Yakma ve Defin: Kırgızlarda birisi ölünce “yüzlerini bıçakla kesme” âdeti yoktur.
Ölenin cesedi “yakılır”, külleri ve kemikleri bir yıl sonra toprağa verilir. Defin işlemi sırasında da ağlanılır.

3

Bu tür ölüme terk etme olayı Kanada Kızılderilileri arasında da uygulanırmış. İngiliz hikâyeci Jack London “Beyaz
Ölüm” adlı hikâyesinde, yaşlanan Kızılderili ihtiyarların yanlarına ateş yanan bir ocak bir miktar odun bırakılarak kır
ya da ormanlara terk edildiğini; ateşin sönmesinden sonra terk edilen kişinin çevrede bekleyen kurtlar tarafından
parçalanarak yenildiğini, yazmaktadır.
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Yeni Kırgızlarda ölü yakma geleneği yoktur. Ölen kişinin cesedi ölü evi yakınında kurulan bir çadır
içinde 3 gün bekletilir. Taziyeye gelenler ölen için ağıtlar yakarak ağlaşırlar; sonra ellerini yıkayarak
yemek çadırında verilen at eti, koyun eti, pilav ve tatlıdan oluşan “yoğ aşı”nı yerler. Bazı zenginler “yoğ
aşı”nı lokantada verirler. Ölen kişi mezara konularak gömülür. Bugün pek çok Kırgız mezarı bir “anıt
mezar” niteliğinde süslüdür. Rus geleneğinden alınan resimli mezar taşları Kırgızlarda da pek çoktur.
Bazı mezarların üzerine türbe gibi süslü yapılar da yapılır.
Yakut/Sahalarda Defin ve Mezar: Yakutların ölü gömme ve mezar düzeni de öteki eski Türk boylarının gelenekleriyle örtüşmektedir. Ölen bir kimseyi en sevdiği at ile gömme geleneği, eski Dağlık
Altay, Köktürk ve Kıpçak gelenekleriyle aynıdır. Kıpçaklar zengin birisi öldüğünde, piramit gibi sivri
çatılı evcikler yaparak cesedi buraya gömerlermiş. (G. Rubruck). Sahalar arasında da sekiz köşeli kütük
mozole yapılması bir gelenek halinde yaşamış (Seroşevsky 2007: 275-277).
Saha/Yakutlar da kaya ve duvarlara genellikle at, keçi (teke), geyik gibi hayvan motiflerinden oluşan
damgalar çizerlerdi.
Kumanlarda Defin: Kumanlarda kurgan yapılarak tertip edilen bir cenaze töreni şöyle anlatılmaktadır:
“Kibar bir Kuman öldü. Büyük bir çukur kazdılar; ölüyü süslü bir şekilde giydirerek ve sandalyeye oturtarak mezara koydular. Silâhtar çukura gömülmeden önce Kuman kralı ve baş beyleri ile veda ediyordu.
Vedalaşma sırasında onlar onun kuşağına altın ve gümüş koydular ve şunları söylediler: ‘Eğer ben bir
zaman öbür dünyaya ulaşırsam benim şimdi sana verdiğim şeyi sen bana orada tekrar iade et.’ Bunun
üzerine o şu cevabı verdi: ‘Memnuniyetle yapacağım!’ Kumanların baş kralı ilk krallarına yazdığı bir mektubu ona teslim etti. Bu mektupla bu iyi insanın takdire şayan bir şekilde yaşadığını ve iyi hizmet ettiğini
bildirdi ve mükâfatlandırılmasını rica etti. Bunlar vuku bulduktan sonra silâhları beyin yanına canlı atıyla
beraber koydular ve çukuru tahta ile kapattılar. Ondan sonra bütün ordu oraya doğru yürüdü ve taşı ve
toprağı mezar üzerine koydular. Gömülenlerin hatırası için büyük bir tepe hazırlanıncaya kadar yatmaya
gitmediler.” (Rasonyi 1971: 155)
Altaylı Türklerde Defin: Altaylı bir erkek öldüğü zaman, cesedi çadırda kaldığı sürece kadın, kocası
için ağlamak ve yas tutmak zorunda idi. Ölünün defin işi de gizlice yapılır, ölü yüksek dağ tepelerinde
kazılan mezarlara gömülürdü. Ölen kişi Kök Türk ve Oğuzlarda olduğu gibi giydirilerek mezara konur,
yanına da Cennete yapacağı yolculuk için torbalar içinde çeşitli yiyecekler bırakılırdı. Altaylı zenginlerin mezarına binek atının da gömüldüğü olurdu.
Bazı Altay boylarında ve Soyon Türklerinde, ölen kişinin dört değnek üzerine kurulmuş iskeleye yerleştirilerek defnedildiği de görülmüştür.
Ölü defnedildikten sonra, törene katılan akrabalar ve komşular, kesilen at ve koyun etlerini yiyerek
şölen düzenlerler; sonra, “yurt” (çadır) “Kam”lara temizletilerek başka bir yere nakledilirdi. Bazı durumlarda, kütük ve ağaç kabuklarından yapılan çadırlar, aileden birisinin ölümü üzerine olduğu yerde bırakılarak terk edilir, aile başka bir yerde yeniden çadır kurardı.
Hakas Türklerinde Defin: Hakas Türklerinde ölen bir kişinin mezarı ekim yapılan tarlalardan uzakta
bir yere kazılan derin olmayan bir çukura defnedilirdi. Ölen kişinin cenazesi çadırdan, çadırın duvarları yıkılarak çıkartılır; çadırın önünde “hurayla töreni” düzenlenirdi. Ceset “kayın ağacının kabuğu”na
sarılarak, yüksek bir raf üzerine konurdu.
Hakaslar ölülerinin ardından yılda ALTI kez ölü aşı verirler ve “kirek” adını verdikleri dualar okurlardı.
Ölenlerin ardından üçüncü, yedinci, yirminci, kırkıncı günleri ile altınca ay, birinci yıl sonunda da yemek verilirdi. Ölen birinin yılının dolmasından bir gün önce evinde toplanılır, yemek yenilirdi. O gecenin ertesi sabahında herkes mezara giderek ateş yakar, “ibirig” adı verilen büyülü dolanma yaparlardı.
Ölünün dul karı ya da kocası ucu yanan sopa ile mezara vurur, bu işlemden sonra ölen kişinin bir daha
yemek istemeyeceğine inanılırdı.

190 AİLE YAZILARI / 8

Beltir Türklerinde Defin: Beltirlerde bir erkek ölünce cesedi obanın ihtiyarları tarafından kapının sol
(güney) yanına konularak; kadın ölünce cesedi kapının sağ (kuzey) yanına konularak kadınlar tarafından yıkanır ve elbiseleri giydirilir, beyaz bir keçe (kiyiz) üzerine yatırılıp bir köşede bekletilir.
Bu arada evde bulunan 30-40 kişi ölüyü içine koyacakları bir tabut hazırlarlar. Sonra bu tabutu odanın
bir tarafına atarak “Tanrı bu gibi işleri bir daha bizlere yaptırmasın!” diyerek, iyi niyetlerini söylerler.
Ölü tabutun içine konduktan sonra bir gün evde bekletilir. Ertesi gün ölü evden çıkarılırken, tabutun
ayak ucu önde bulunur; yaşlı bir kadın, eline aldığı bir kap süt ile tabutun etrafında üç kez dolanarak
kap içindeki sütü ölüye doğru saçar ve “Kutumuz gitmesin, kuruy!” diye bağırır.
Evde yapılan bu törenden sonra tabut mezara getirilir ve çukurun içine konur; ölen kişinin sağlığında
bindiği savaş atının dizgini ölünün eline verilerek “Atını al!” denir. At mezar başında kesilerek kurban
edilir ve eyer takımları ile birlikte mezara konur. Bu arada ölünün elbisesinde bulunan düğmeler sökülerek alınır ve ailesine verilir; ölü ile mezara konulan öteki eşyalar bırakılır. Bu olaya “kumarkı” denir.
Definden sonra ölünün çıktığı eve dönen herkes, iyice yıkandıktan sonra yemek yer ve “arak” içerler.
[Ölü Aşı] Ölenin en yakın arkadaş ve akrabalarından bazıları üç gün bu evde kalırlar ve hiç uyumazlar.
Her yemekten önce de ocakta yanan ateşe arak ve yemek saçarlar. [Saçı Töreni]
Definden yedi gün sonra oba halkının getirdiği araktan bir yudum, yemekten de bir parça ateşe atılarak yakılır.
Kao-Çelerde Defin: Kao-Çelerde bir erkek ölünce, ölen kişinin cesedi obadan uzakta kazılmış olan
bir mezarın ortasına konulur; hayatta iken kullandığı yay eline, kılıç beline, mızrak kol mafsalına yerleştirilerek defnedilirdi.
Definden sonra, kurban olarak kesilen at, sığır ve koyunların kemikleri yakılır, mezarın etrafında at ile
üç kez dönerlerdi. Bazı aileler mezarın etrafında çalgı çalarak şarkılar söyler; bedbaht aileler de ağıt
yakarak ağlarlardı.
Hazar Türklerinde Defin: Kağanın Ölümü: Büyük Kağan ölünce, geleneğe göre büyük bir kabir hazırlanır. içinde yirmi dört oda bulunur. Her odaya bir mezar kazılır. Taşlar kum haline gelinceye kadar
ufalanır, yere yayılır, üzeri ziftle kaplanır. Yapının altında suyu bol, hızla akan bir nehir kenarı tercih
edilir. Bu nehrin suyunu çevirip mezarın üstünden akıtırlar ve bunu ne şeytanın ne de sürüngenlerin
kağanlarına ulaşamaması için yaptıklarını söylerler. Kağan gömüldükten sonra onu gömenlerin başı
kesilir. Böylece Kağanın hangi odada gömülü olduğunu bilen kimse kalmaz. Bu mezara “Cennet” derler. Kağanları ölünce, “Cennete girdi” deyimini kullanırlar. Bütün odalarda altın ipliklerle dokunmuş
ipekli işlemeler yayılıdır.” (Koestler 1977: 49-50)
Bir Kağan ölünce, mezarına yaklaşan, yaya yaklaşmalı, orada saygısını belirtmeli, ayrılırken de atına
binmemeli, mezar gözden silininceye kadar yaya yürümelidir (Koestler 1977: 63).
Karaylarda Defin: Karaylarda bir kişi ölünce ev ev dolaşılarak ölüm haberi verilir. Ölü en kısa zamanda defnedilir, ertesi güne, özellikle cumartesi gününe bırakılmazdı.
Ölümün ertesi günü ceset bir tahta üzerinde yıkanır, sonra beyaz bir kefene sarılırdı. Ölü erkek ise, iç
donu, uzun gömlek, çorap, bornoz, terlik ve şapka giydirilir, sonra beyaz bir kefene sarılırdı. Kadın ise,
gömlek, pantolon, çorap, elbise, terlik ve başörtüsü giydirilirdi.
Giydirilip kefenlenen ceset mezarlıktan getirilen tabuta konmadan önce tabutun içine yumuşak kuru
ot, yonga ve kenevir konulur, bunun üzerine çarşaf serilirdi. Bundan sonra ceset tabuta konur, cesedin kolları yanda ve birbirine paralel olurdu. Başının altına çok küçük bir yastık yerleştirilir, gözlerine
“Baltatiymez Ormanı”ndan getirilen toprak serpilirdi. Sonra, cesedin üzerine kadife ya da beyaz çarşaf; yüzüne de küçük bir havlu örtülürdü. Cesedin başının altına “Ahd-i Atik” konulur, tabutun içine
kıymetli eşya bırakılmazdı. Tabut kapatıldıktan sonra üzerine siyah bir örtü örtülürdü.
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Ölü için evde okunan duadan sonra tabut omuzda ya da araba ile mezarlığa götürülürdü. Cenaze
mezarlığa ulaştığında ağıtlar ve dualar okunur, tabut baş tarafı kuzeye, ayak tarafı güneye gelecek
şekilde mezara indirilir. Mezarı kazan ve mezarlıkta bulunanlar birer avuç toprak alarak tabut üzerine
atarlar; daha sonra kürek ile toprak atılarak mezar doldurulur. Ölenin akrabaları tabuta dokunmaz ve
mezara toprak atmazlar; Müslümanlarda olduğu gibi kürek elden ele dolaştırılmaz.
Çok eskiden erkeklerin kabri “mızrak” ile belli edilir, iki tarafına kazık çakılı olurmuş.
Mezar kapatıldıktan sonra ayak tarafına küçük bir taş veya bir dal konurmuş.
Karay Mezarları: Mezarların yönü, BAŞ tarafı kuzeye gelecek biçimde kuzey-güney doğrultusundadır. Baş ve sonlardaki çıkıntılardan dolayı bu mezarlar at eyerine ya da beşiğe benzerler. Mezar taşlarının üzerine bazı bitkisel motifler işlenir. Karayların eski mezar taşları Karay dilinde, İbrani ya da Aramî
alfabesiyle yazılırdı (Altunkaynak 2010).
Moğollarda Defin: Türklerle yakın etkileşim içinde olan Moğolların defin törenlerinde de benzerlikler görülmektedir. Moğollarda da ölü gömüldükten sonra mezarının yeri kimsenin bilemeyeceği
şekilde kaybedilmeye çalışılır. Bunun için de ölen kişi kimsenin aklına gelmeyecek ıssız yerlere gömülür, gizli tutulurdu. Zengin mezarları, heybetli kurganların içinde değil, onların daha da altlarında
bulunurdu.
Bugünkü Moğolistan coğrafyasında, içleri mezar hırsızları tarafından soyulmuş, üzerlerinde 1,5-2
metrelik granit kayalar bulunan Kıpçak ve Hun mezarları bulunmaktadır. Moğol tarihçiler de bu kurganların Hun ve Kıpçak Türklerine ait olduğunu belirtirler.
Bu mezarlar yüzyıllar boyunca hırsızlar tarafından soyuldukları için hazineler hemen hemen yoktur.
Ancak, birkaç parça altın eşya, altın rozet, tabuta çakılmış süslü ve taşlı, boncuklu birkaç altın levha
bulunmuştur. Kırgızistan Millî Müzesi’nde bu tür kıymetli parçalar çok korumalı odaların içindeki çelik
kasalarda saklanmaktadır.
Yakut/Sahalarda eskiden mezarlar üzerine yemek, at koşumları, silah, kap kacak ve diğer günlük
eşyalar da bırakılırmış. Kuzey bölgelerinde gezen seyyahların notlarından mezarların üzerinde paslanmış kırık tencere, mızrak ucu, bıçak, üzengi, koşum ve eyer halkalarının bulunduğunu öğreniyoruz. “Ölüler bunları kullanarak dirilere zarar vermezlermiş.” Eski Türklerde hiç kimse ölü ile bir arada
yaşamayı kabul etmezlermiş. Ceset evde olduğu sürece, mevsim kış bile olsa, komşulara gidilir ya da
avluda gecelenirmiş.
Sahalar eskiden ölülerini toprağa gömmezler, evin “bilirk” adı verilen bölümünde küçük bir evcik ya
da kayın ağacının kabuklarından perde yaparak, en iyi giysileri giydirilmiş olan ölüyü onun arkasına
yerleştirirlermiş. Böylece ölü orada yavaş yavaş çürür, yırtıcı hayvanlara yem olmazmış. Çok çok eskiden, Sahalar Tanrı’yı bilmedikleri dönemlerde, erkek veya kadın çok yaşlandıklarında ya da umutsuz
bir hastalığa yakalandığında, bu kişiler en çok sevdikleri çocuklarından, akrabalarından kendilerini
defnetmelerini isterlermiş. Onlar da bu durumda komşularını çağırır üç gün eğlenirler; bu arada ölecek olan kişiye en iyi yol giysileri giydirerek saygı gösterilerini kabul etmeleri sağlanırmış. Üç günün
bitiminde yaşlı kadın ya da erkek kendi seçtiği ormana götürülür ve önceden açılmış olan çukurun
içine aniden atılırmış. Daha sonra çukura atılan tencere, tabak, silah, erzakla orada canlı canlı gömülürmüş. Bazen onunla birlikte canlı at ya da öküz de gömüldüğü olurmuş. Bazen, iğdiş edilmiş bir at
da mezara yakın bir kazığa bağlanır, ona yem verilmez ve zaman içinde açlıktan ölürmüş (Seroşevsky
2007: 206, 207).
YOĞ AŞI/ÖLÜ YEMEĞİ
Mezarlıktan dönenler ellerini yıkadıktan sonra eve girerlerdi. Ölü yemeğinde “karanfil veya biberli kara
alva (ölü helvası), fırında pişirilmiş yumurta, katmerli, peynirli kaşkaval veya börek, çökelek, arak ve
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üzüm” verilirdi. Yumurta ikiye bölünüp üzerine tuz ve biber dökülerek yenirdi. Bir kadeh rakı içilir, üstüne börek ikram edilirdi. Boşalan kadeh, yalnız cenaze evinde, tabağın üstüne konur; normal zamanda
bunun yapılması uğursuzluk sayılırdı. İkinci sırada tabağa helva ve üzüm konulurdu. Bu yemeğe, yakın
akrabalar katılmazdı. Yemek sonrası Gazzanın okuduğu duayı müteakip herkes evine giderdi.
Bugün yakını ölen bir Kırgız için çok masraflı bir tören düzenlenir. Evin önüne kurulan ölü çadırının
üzerinde ölen kişinin fotoğrafı asılır. Taziyeye gelen erkekler, bu resmin önünde ağıt yakarak onu yüceltirler, sonra da başka bir yerde kurulu çadır içinde “ölü aşı” yiyerek, dualar ederler. Ölü aşı için birkaç at, koyun ve sığır kesilerek etleri kazanlarda kaynatılarak pişirilir, pilav ve “nan” (ekmek) eşliğinde
yenilir. Kırgız mezarları da küçük birer anıt gibidir. Ölen kişinin zenginliğine göre süslü ve görkemli
olur. Günümüzde hemen her mezarın taşı üzerine mermere işlenmiş fotoğraf yer almaktadır.
Ölümden sonra, ölü için at, koyun ve sığır kesilerek kazanlarda pişirilir ve taziye için gelenlere, akrabalara ve yoksullara dağıtılır. Kırgızlarda ölünün ardından verilen “yoğ aşı” çok pahalıya mal olur. Ölünün
bulunduğu çadıra gelerek onun iyilikleri överek yas tutan herkes, yemek çadırlarında ağırlanır. Bu ağırlama üç gün sürer. Bazı zengin Kırgızlar lokantalarda yemek vererek bu geleneği sürdürmektedirler.
Eski Türklerin pek çoğunda ölü aşı verilirken, ölenin zenginliğine göre çok görkemli şekilde düzenlenmiş, yüzlerce at-sığır-koyun kesilerek etleri bütün davetliler tarafından yenmiş, bu şölen tam bir
bayram havasına dönüşmüştür. Orhun yazıtlarındaki bilgilerden, kağan-tigin(prens)-komutan-büyük
bir kahraman öldüğü zaman bütün imparatorluğa bağlı yerlerden: Kıtaylardan, Tibet’ten, Soğd’dan,
Fars’tan, Buhara’dan, Türgişlerden, Çinliler’den yoğ için krallar-sultanlar-prensler ve üst düzey komutanların katıldığını öğreniyoruz.
Kök Türklerde (mesela: Köl Tigin ve Bilge Kağan’ın) yoğ (aş) töreni genellikle ölen kağanın birinci ölüm
yıldönümüne rastlayan yaz aylarında yapılmış; yüzlerce at kesilerek etleri binlerce kişiye ikram edilmiştir.
Oğuzlarda, yoğ törenlerinde 100-200 baş at kesilerek, törene katılanlara ikram edilmiştir (İbn Fadlan).
X. Yüzyılda Hazar ile Aral arasında yaşayan Oğuzlar üzerinden İtil Bulgarlarına giden İbni Fadlan’ın verdiği bilgilere göre Oğuzlar da eski Türk dinine inanıyorlardı. Defin merasimleri aynı Kök Türklerinkine
benziyordu. Taş baba dikip, yoğ törenleri yapıyorlardı. Acılarının bir tür göstergesi olarak, çeşitli yerlerini yaralıyorlar ve etrafında çoğunlukla atlarıyla dönüyorlardı (Gömeç 1998-1999: 26).
Çin kaynaklarına göre Kök Türkler ölülerini yakarlardı. Bunun yanında ölü aşı verilince kurban edilen
hayvanların kemiklerinin ateşte yakılması, duman yoluyla, kurbanın ölüye kolayca ulaştırılabileceği
inancından kaynaklanmaktaydı (Alptekin 2008: 159).
Kök Türklerde “ölü aşı”, yukarıda anlatılan defin töreninden sonra verilirdi. Töreni takiben ölen kişinin
atları, sığır ve koyunları kesilerek törene katılanlar tarafından yenir; kesilen at, sığır ve koyunların kafaları sırıklara asılardı.
Oğuz Türklerinde “ölü aşı” Kök Türklerde olduğu gibi verilirdi. Ölenin servetine göre ölenin 100-200
kadar ya da yalnız bir baş at kesilir, etleri “yoğ töreni”ne katılanlar tarafından yenirdi. Kesilen atların
başları, derileri-kuyrukları ve ayakları sırıklara asılır; “bu baş-deri-kuyuk-ayaklar onun atınındır, bununla cennete gider” derlerdi. Ölen kişi hayattayken katıldığı savaşlarda öldürdüğü düşman sayısı kadar “ağaçtan suret” yontulur ve mezarının üzerine konurdu. Bu yontu-suretlerin ölen kişiye uçmakta
(cennette) hizmet edeceklerine inanılırdı.
Eski Türklerin pek çok boyunda ölü mezara konulurken yanına:
1) Et, süt, buğday-darı-arpa gibi tahıllar bırakıldığı,
2) Ölenin hayatta iken bindiği savaş atının kurban edilerek koşumları ile birlikte yanına konulduğu
ya da binilmeye hazır vaziyette mezara gömüldüğü,
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3) Ölen kişi için mezarı başında at, sığır ve koyun kurban edildiği; bunların eti yenildikten sonra ölenin çadırının (evinin) tahrip edildiği, arabasının da parçalandığı,
4) Kılıç, mızrak, kama ok-yay gibi savaş aletlerinin ya yanına konulduğu ya da hayatta iken taşıdığı
vücut organlarına iliştirildiği hakkında tarihî bilgiler bulunmaktadır. Bütün bu uygulamaların, ölen
kişinin ruhunun öteki dünyada rahat etmesi, yalnızlık ve yoksulluk çekmemesi, güçsüz kalmaması
için yapıldığı hakkında halk bilimi araştırmaları bulunmaktadır. Eğer bu uygulamalar yeterli olmazsa,
ölen kişinin ruhu geri dönerek yaşayan akraba ve yakınlarını rahatsız edeceğine inanılmaktadır.
Yukarıda anlatılan defin merasiminden sonra aynı gün, erkek çocukları iyi elbiseler giymiş bir şekilde
defin merasiminin yapıldığı yerde topluca yemek yerlerdi. Eski Türklerde ölüleri için “aş vermek” çok
önemli bir uygulama idi. Bunun için yoğ adı verilen törenler düzenlenirdi. Proto Türklerde ölü aşı yalnız ölü için verilir, kurban edilen at-sığır-koyun etleri ile öteki yemekler ya ölünün mezarı içine konur
ya da mezarın üzerine saçılırdı.
Beltirlerde birinci ölü aşı mezardan dönüldükten üç gün sonra verilirdi. Çadırın güney tarafına masa
açılır, buraya sofra kurulurdu. Ölü için yapılan yemekler ile içkinin büyük bir kısmı ateşe atılır (saçılır)
dı. Yedi gün kadar ölünün evinden hiçbir şey çıkarılmaz; yirminci gün evde yine aş verilir, şölenden
sonra yine ateşe yemek ve arak saçılırdı. Kırkıncı gün mezarlığa gidilerek yine yemek ve saçı töreni
yapılır, bu tören altı ay sonra da düzenlenirdi. En büyük aş töreni bir yıl sonra yapılır, mezarlıkta toplanan bütün akrabalar mezarın üzerine yiyecek ve içki koyarlar bu arada kendileri de yiyip içerlerdi.
Ölen kişi kadın ise kocası, erkek ise karısı mezarın etrafını güneşin seyri yönüne göre üç kez dolanır
ve “Ben seni bırakıyorum!” derlerdi. Bu törenden sonra, dul kalan erkek ve kadın yeniden evlenmeye
hak kazanırdı.
[Anadolu’nun pek çok yöresinde de definden sonra mezarlıkta pide ve helva dağıtılır (Uşak); ölü evinde de “tam takım” adı verilen çorba-pilav-et/tavuk-taze fasulye-salata-bamya-tatlı’dan oluşan zengin
bir yemek verilir, cenazeye katılanlar ağırlanır. (Kayseri)]
YAS TUTMA
Eski Türklerde Yas: Eski Türkler ölen bir kişi için mutlaka yas tutmuşlar, onun için bağıra bağıra ağlamışlardır. Tarihî belgelerden öğrendiğimize göre yas tutan bu ağlayıcılara “Sağıtçılar” denirmiş.
Bu tür bir yas yapıldığını Dede Korkut Destanı’nda görmekteyiz: “Bamsı (Bey) Beyrek’in babası kaba
sarığını başından kaldırıp yere vurur; Yakasını çekerek yırtar. “Oğul, oğul!” diye ağlar, inler. Ak perçemli
anası ağlar, gözünün yaşını döker, ak tırnakları ile yüzünü parçalar, al yanağını çekip yırtar; kapkara
saçını yolar. Kızı ve gelini artık kas-kas gülmez olur. Ellerine kızıl kına yakmaz olur. Yedi kız kardeşi ak
elbiselerini çıkarıp, kara elbiseler giyerler.”
Eski Türklerde, ölenin evinde yere serilen “kara keçe/deri” üzerine yalnız akrabalar çıkarak dua ederler, sonra bu akrabalar yedi günlük yasa çekilirlerdi. Yas süresince kadınlar başlarına siyah örtü bağlar
ve siyah giysiler giyer, erkekler de siyah kuşak ve siyah giysiler giyerlerdi. Bu süre içinde et yemek
yasaktı.
Yasın yedinci gününde “et aşı” yenir; mezarlığa ziyarete gidilirdi. Cumartesi gününe rastlanırsa, ziyaret sekizinci gün yapılırdı. Yastan sonra, Gazzan ve öteki akrabalar “kara keçe” üzerine çıkarak dua
ederler, “ayag içilir” ve yastan çıkılırdı. Bu ara Kenesa’ya gidilerek dualar edilir, eve dönülürdü.
Yas süresi boyunca ölü evinden hiçbir şey çıkarılmazdı.
Yas alameti olarak saç kesme: Eski Türklerde erkekler de saçlarını uzatırlar, hatta yedi/dokuz belik
(örgü) yaparak, bellerine düşürürlerdi. Kırgızistan Uluttuk Müzesi’nde yer alan bir tunç büstteki eski
bir Türk erkeğinin görünümü çok ilgi çekicidir: “Saçlar uzun ve arkadan 7/9 belik örgülü-bıyık duda-
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ğın üzerinde-sakal “şütük”-küpe sağ kulakta, gözler “badem” ve sert ifadeli… Bu büstteki görünüm
bütün Orta Asya Türkleri için geçerli idi.
İşte bu görünümdeki Türkler, yas tuttukları süre içinde saçlarını keserek üzüntülerini belirtmişlerdir.
Kök Türkler hakkında zengin bilgi veren Çin vekayınâmelerinden öğrendiğimize göre Kök Türkler yas
tutarken saçlarını kesmişler, yüzlerini ve kulaklarını bıçakla çizerek kan akıtmışlar, feryatla ağlayarak
kanlı gözyaşları dökmüşlerdir.
Kök Tengri’ye inanan Sagay Türklerinde de bir erkek öldüğü zaman, ölenin karısının saçları, defin
töreninden sonra, yarısına kadar kesilmekteymiş.
Yas alameti olarak elbiseyi ters giyme: Bu adet, Altay dağlarının Kuznitsk bölgesinde yaşayan Türk
boyları arasında tespit edilmiştir. Buna göre, eşleri ölen kadınlar, Yas tutarken, elbiselerini yedi gün
ters giyerlermiş. Kırım sultanlarından Adil Giray Destanı’nda da, sultanın anası Dana Bigim’in ağıt söylerken elbisesini ters giyip ağladığı kaydı vardır.
Oğuzlarda Yas Alametleri: Oğuz Türleri’nde, ölen kişinin çadırı üzerine “Kara” ve “Gök” bayrak dikilirdi. Eski Türkçede Kök ( > Gök) “mavi” rengin yas alâmeti olarak kullanılması günümüze kadar uzanmıştır. Bir Diyarbakır türküsünde, yaslı kadın için “Mavi yazma bağlama” denmesi bu yüzdendir. Bugün
bile Diyarbakır ve yöresinde “mavi yazma” bağlayan kadın-kızların yas tuttuğu anlaşılır.
İskitlerde Yas Alametleri: İskitlerde ölen bir kişinin ardından, hayatta kalan yakınları, tıpkı Hunlar ve
Kök Türklerde olduğu gibi, “kulak memelerini kestikleri”, “başlarının üzerindeki saçlarını çepeçevre kazıdıkları”, “kollarını çizip, alınlarını ve burunlarını yırttıkları” kaydedilmektedir. (Herodot, Tarih, IV, s. 71).
Ölü ile birlikte gömülen atların kulaklarında farklı “en”ler görülmüştür. Bundan da ölü ile gömülen
atların farklı boylara ait olabileceği anlaşılmaktadır. Mezarlardan çıkarılan at (aygır) kemiklerinin yanında bulunan kuyruk ve yelelerin, eski Türk geleneğine göre matem alâmeti olarak kesilmiş olduğu
görülmüştür.
Bugün “alternatif tıp” adı ile yapılan bu tür uygulamalar da yetersiz kalınca, ölümün kaçınılmaz olduğu öğrenilmiş; ölüm üzerine ölenin arkasından önce ağlayıp-dövünerek yas tutmuşlar, sonra da
Tanrı’ya boyun eğerek “başınız sağ olsun!” temennileriyle teselli bulmuşlardır.
Günümüzde de, ölen kişinin ardından ağıtlar yakılır, bağrışarak ağlanır. Özel olarak tutulan “ağıtçılar/sığıtçılar” (ağlayıcılar ve yas tutucular) ölenin meziyetlerini söyleyerek ağlarlar, saçlarını kazıtarak,
yüzlerini gözlerini çizerler.
Günümüzde, Kayseri ve yöresinde yaşayan Avşarlarda “özel ağıtçılar” ile yas törenleri yapılmaktadır.
Hatta Pınarbaşı yöresinde yaşayan Çerkezler de Avşarlardan öğrendikleri bu “özel ağıtçı” geleneğini
kendi ölüm sonrası törenlerinde kullanmaktadırlar.
Çeşitli Türk boylarında uygulanan yas ve ölü yemeği törenleri, yukarıda bazı Türk boylarında defin
adetleri verilirken anlatıldığı için tekrar edilmemiştir.
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ÖLÜM BELİRTİLERİ
Mehmet Alparslan KÜÇÜK
Giriş
Hayatın sonu olan ölüm, insan hayatında çok önemli bir role sahiptir. Ancak insanlığın var olduğu tarihten günümüze zihinleri sürekli meşgul eden “ölüm”; yaşayan insanların hayatındaki geçiş dönemlerinden birisini oluşturması ve kişideki etkisi bakımından önemlidir. Öneminden dolayı insanlarda
ölüm ve sonrası ile ilgili olarak birtakım anlayışlar ortaya çıkmış ve bu anlayışlar kültürden kültüre
değişiklik göstermiştir/göstermektedir. Ancak ölüm ve sonrası ile ilgili anlayışlar ve uygulamalar kültürden kültüre değişiklik gösterse de genel olarak dinler arasında temel ortak esas/unsur ölümün
“son” olduğu anlayışıdır.
Bütün dinlerce “son” olarak ifade edilen ölüm; kelime olarak yok olma, sona erme ve ortadan kalkma
anlamlarına gelmektedir. Terim olarak ise bir insanın, hayvanın veya bitkinin hayatının tam ve kesin
olarak sona ermesini ifade etmektedir (Türkçe Sözlük 1983: 921).
Ölüm kavramı; “mevt”, “vefat”, “vefat etmek”, “hakka yürümek” ve “hakka ulaşmak” gibi kavramlarla da
ifade edilmektedir. Bu terimlerden “Hakka yürümek” veya “Hakka ulaşmak” terimleri ile daha çok ölümün, Allah’a kavuşma ve “yeni bir hayatın başlaması” anlatılmaktadır (Küçük-vd 2009:179). Bu tanımlar, Kuran’ın Ankebut Suresi 57. Ayetinde “Her can ölümü tadacaktır” ve Rahman Suresi 26. Ayetinde
de “Yeryüzündeki her şey fanidir” ifadelerinde ortaya çıkmaktadır. Çünkü Allah, Kuran’ın çeşitli ayetlerinde insanoğlunun ve diğer tüm varlıkların ölümlü olduğunu ve ecel vaktinin geldiği zaman artık
yapılacak hiçbir şeyin bulunmadığını vurgulamaktadır1.
Türklerde/Türk Dünyası’nda ölüm; ruhun bedenden ayrılması ve “ruhun yükselerek gitmesi” şeklinde tasavvur edilmektedir. Bunun yanında “uçmak, yükselmek, göğe çıkmak, bedeni terk edip gitmek”
gibi fiiller ile de ölüm anlatılmaktadır. Türk Yazıtları’nda da saygı duyulan şahsiyetlerin ölümünü
anlatmak amacıyla “kergek bolmak”, “uçabarmak” ve “adrılmak”; düşman olanların ölümünü
ifade etmek için de genel olarak “ölti”, kısmen de “adrılmak” kelimeleri kullanılmıştır ve kullanılmaktadır. Orhun Kitabelerinde de belirtildiği gibi ölüm; nefesin kesilmesi, ruhun bedenden bir kuş
gibi uçup gitmesidir. Bundan dolayı Uçmak, Türkler arasında “Cennet”i de ifade etmektedir.
Ruhun kanatlı olduğu inancı: Bir kimsenin kapalı bir alanda ölmesi halinde ölümün gerçekleştiği
o alandaki kapı, pencere gibi yerlerin açılması da ölüm ile ilgili yukarıda kullanılan kelime ve tanımları desteklemektedir. Bu, aynı zamanda, ölümün, ruhun göğe yükselmesi ve onun kanatlı bir nesne
olduğu inanışını da ortaya çıkarmaktadır. Çünkü Türklerin anlayışına göre kapı veya pencere açılmaz
ise ölünün ruhu rahat uçamayabilecektir. Deli Dumrul hikâyesinde de Ölüm Meleği’nin, Dumrul’un
karısının canını almak için bedenine kancasını sapladığında, kadının canının bir güvercin olarak Tanrı

1

Bkz. Abese Suresi 21, Kaf Suresi 19, Fatır Suresi 11, Nahl Suresi 70, Ali İmran Suresi 145, Münafıkun Suresi 11.
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katına ulaşması da bu anlayışın açık bir örneğini teşkil etmektedir. Buna benzer inanışlar Türk masallarında da göze çarpmaktadır (Küçük-vd 2009:180-181; Dilek 2007: 177, 182).
Yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı gibi ölüm, Türkler için genel olarak sert ve olağanüstü bir durumdur. Ancak o, aynı zamanda gerçekleşmesi gerekli ilâhî bir olaydır (Küçük-vd. 2009:181). Onlara
göre ölüm Tanrı’nın emri ve hayatın, düzenin bir gereğidir ve kaçınılmazdır. Roux’un Atilla’dan
“Hiçbir ok yaşayacak olan kişiye saplanmaz, halbuki sulh zamanında dahi kader ölecek olanların günlerini sayılı kılar” diye rivayet eder. İnsanın ölümlü bir varlık ve ölümün Allah’ın bir iradesi
olduğunu kabul eden Türkler, ölüm hususunda cesur olunması ve sabredilmesi gerektiğine de inanmaktadır (Küçük-vd. 2009:179-183; Roux 1994: 207, 209).
Ölüm, insanlar için bir yok oluşun değil, yeni bir başlangıcın ve ölümsüz bir hayatın ifadesidir. Buna
rağmen ölüm, insan hayatının en sırlı ve en ürkütücü olaylarından biri olarak kabul edilmektedir.
Hayatın acımasız bir gerçeği olan ölüm, insanlarda korkuya ve çaresizliğe sebep olmaktadır. Gelişen
teknolojiye rağmen her şeye çözüm üretebilen insan, ölüm karşısında çaresiz kalmış ve ölüm korkusunu ortadan kaldıramamıştır (Erdoğdu-vd. 2007:172). Ölüm korkusu ve kaygısı içerisinde olan insanoğlu bu yeni hayat için dünyada yaşamakta iken kendisine emredilen vazifeleri yerine getirmeye
çalışmaktadır. Bunun yanında insanın en derin ve en güçlü arzularından biri olan insandaki yaşama
isteği ve bilinmezlik, yalnızlık, yakınlarını yitirme, kişisel kimliğini kaybetme, ölüm sonrası günahlar
için cezalandırılma, geride kalanlar için endişelenme, yok olma ve kaybetme korkusu gibi birçok sebep; insanların “ölüm” ile ilgili bazı anlayış ve uygulamaları ortaya çıkarmasına zemin hazırlamıştır
(Kuşat 2007: 172-173).
Ölüm ile ilgili anlayış ve uygulamalar halk arasında ölümle ilgili bazı sözlerin de ortaya çıkmasını ve
yer etmesini sağlamıştır. Buna örnek olarak şu atasözlerini sıralayabiliriz: “At ölür meydan kalır, yiğit
ölür şan kalır”, “Ecel geldi cihana, baş ağrısı bahane”, “Ölenle ölünmez”, “Ölmüş koyun kurttan korkmaz”, “Ölümü gören hastalığa razı olur”, “Ölümden öte köy yoktur”, “Ölürse yer beğensin, kalırsa el
beğensin”(Özşahin-vd. 80-81).
Türklerde “ölüm inanışı”; ruh inanışı ve “atalar kültü2” anlayışı ile sıkı bir ilişki içindedir. Çünkü Türkler,
maddî olan her şeyin ruhu/ruh sahibi olduğuna; insanların yaptıkları şeylerin de ruhu bulunduğuna
inanmakta ve bu yüzden de ruhları kategoriler halinde ele almaktadır. Türkler, Tanrı’nın yanında birtakım yardımcı iyeler/ruhlar da kabul etmektedir. İyi ve kötü ruhların varlığına inanan Türklere göre ata
ruhları ölmemekte ve onlar ölümlerinden sonra da iyilik veya kötülük yapabilmektedir. Bu inanıştan
ötürü atalara saygı ve sevgi gösterilmektedir. Bu bağlamda da geleneksel Türk inanışları arasında
önemli bir unsur olarak “atalar kültü” ortaya çıkmaktadır. Türklerde ölmüş atalara saygı, ta’zim ve bağlılık ilkesi çerçevesinde ölen atalar için dua etmek, hayır-hasenatta bulunmak ve “kurban” sunmak
geçmişten günümüze devam eden inanışlardandır.
Genel olarak ölümle ilgili anlayış ve uygulamalarda ölenin öte dünyaya gidişini kolaylaştırma, onun
öte dünyada mutlu olmasını sağlama, ölenin geri dönüşünü önleme, yakınlarına kötülükte bulunma-

2

Ölmüş atalara saygı ve onlar için “kurbanlar sunma” inanç ve âdeti, Geleneksel Türk Dini Tarihi’nin en önemli unsurlarından
biridir. “atalar kültü”; tabiat güçlerine inanma/Natürizm gibi, Dinler Tarihi içerisinde, çok çeşitli toplumlarda var olan bir
olgudur ve bazı din bilimcileri tarafından “dinî form” şeklinde görülmüştür. Atalar kültü; özellikle patriarkal aile tipinin
hâkim olduğu toplumlarda görülen dinî bir vakıadır. Buna göre ölen ataların ve özellikle babaların ruhlarının geride
kalanlara iyiliklerinin veya kötülüklerinin dokunabileceğine inanılmaktadır. Türklere göre ata ruhları, bu dünya ile ilişkilerini
kesmemektedir. Bu inanç gereği onlara karşı minnet hissi duyulmakta ve bu minnet hissinin atalar kültünün temelini
oluşturduğu kabul edilmektedir. Ancak ölen her atanın ruhu ve mezarı kült konusu yapılmamakta, sadece “saygıdeğer
olanlar” kült konusu olmaktadır. Bu anlamda “ölüler kültü” ile “atalar kültü”nü de birbirinden ayırt etmek gerekmektedir
(Küçük-vd. 2009:180).
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sını ve zarar vermesini engelleme gibi çeşitli nedenler esastır (Örnek, 1971: 15). Bu ve buna benzer
amaçlar çerçevesinde yapılan uygulamalardan ve anlayışlardan birisi de olağandışı bazı davranışların
ve düşüncelerin ölümü andırması veya onunla ilişkilendirilmesidir. Bu andırma veya ilişkilendirme
de halk arasında “ölümü düşündüren ön belirtiler” veya “ölüm belirtileri” adı ile yaygınlık kazanmıştır.
1. Ölümü Düşündüren Ön Belirtiler (Ölüm Belirtileri)
Ölüm ve sonrası ile ilgili inanışlar her toplumun yakından ilgilendiği bir konudur. Bu konu ile ilgili inanışlar ve uygulamalar toplum hayatında önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü ölüm; hiçbir canlı varlığın
kurtulamadığı bir gerçekliktir. Bundan dolayı her insan toplumunda ölüm ve sonrası ile ilgili tasavvurlar bulunmaktadır. Genel olarak halk arasında hayvanların bazı hareket veya sesleri, meteorolojik
olaylar, rüyalar, araç-gereçlerin değişik kullanış biçimleri, kişilerdeki psikolojik (zihinsel) ve fizyolojik
(görüntüsel) değişiklikler ölümü düşündüren ön belirtiler olarak yer almıştır. Halk arasında yaygın
olarak kabul edilen ölümü düşündüren ön belirtiler şunlardır:
1. Ölümü düşündüren ön belirtiler arasında evcil ve yabanî hayvanların sesleri ve olağanüstü
davranışları ilk sırada yer almaktadır. Özellikle kedi, horoz, tavuk, köpek, at koyun, keçi, inek, tavşan,
tilki, kurt, çakal, yarasa, baykuş, karga, leylek ve yılan bu hayvanlardan ilk akla gelenlerdir.
1.1. Köpeğin uluması ile birlikte uluma biçimi, zamanı ve yönü ölümün habercisi olduğu şeklindedir.
Köpeğin sık sık, acı acı, sürekli veya uzun uzun uluması ölüm işareti olarak görülmektedir. Bununla
birlikte ezan saatlerinde, sabaha karşı veya gece vakti uluyan köpeğin de ölümü haber verdiğine inanılmaktadır. Ayrıca köpeğin bir cenazenin arkasından uluması, bir evin yakınında veya yüzünü belli
bir yöne doğru çevirerek uluması, mahalle arasında uluması veya başını gökyüzüne doğru kaldırarak
uluması da ölümün ön belirtisi olarak telakki edilmektedir. Çünkü halk arasında köpek uluması, onun
Azrail’i görmesi ve ev sahibini uyarması olarak telakki edilmektedir.
1.2. Ölüm habercisi olarak görülen diğer bir hayvan da baykuştur. Baykuş’un acı acı, uzunca veya
sürekli gece ve gün batarken ötmesi onun ölümü haber verdiği şeklindedir. Bununla birlikte terk
edilmiş yerlerde yuva yapması, dama/pencereye konması da onun “ölüm kuşu” olarak bilinmesini ve
ölüm habercisi olmasını sağlamıştır.
1.3. Büyükbaş hayvanların acı çekiyor gibi sesler çıkarması, büyükbaş veya küçükbaş hayvanların sahibinden uzaklaşması veya bir insanın önüne geçerek ses çıkarması da ölüm belirtisi olarak görülmektedir.
1.4. Atın ön ayakları ile yeri kazıyarak kişnemesi, gereksiz yere huysuzlanması, hastanın olduğu bir
evde kişnemesi de ölümün bir başka habercisi olarak kabul edilmektedir.
1.5. Horozun öğle, ikindi, akşam ve gece vakitlerinde vakitsiz zamanlarda ötmesi, ayrıca tavuğun da
horoz gibi ötmesi ölümün belirtilerindendir.
1.6. Karganın baykuş gibi ötmesi de ölüm habercisi olarak düşünülmektedir.
1.7. Leyleğin ağzında veya ayağında bir şeyler taşıdığının görülmesi de ölüm belirtilerinden birisidir.
Bunların yanında siyah bir kedinin görülmesi, tilkinin anormal biçimde uluması, kurdun gece uluması, köstebeğin mezara benzer şekilde toprak eşmesi, kazın tüyünün dökülmesi, yarasanın gece
uçarken ötmesi de ölümün ön belirtileri olarak halk arasında yer etmiştir.
2. Halk nazarında bazı rüyalar da ölüm ile bağdaştırılmakta veya ilişkilendirilmektedir. “Rüya Tabirleri”
adlı kitapların varlığı da bu inanışın ne kadar yaygın olduğunun bir göstergesidir. Ölümün habercisi
olarak değerlendirilen rüyalar genel olarak şunlardır:
2.1. Bir yerin yıkıldığının veya kefenin görülmesi.
2.2. Çıplak insan veya sevilen birisinin görülmesi.
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2.3. Daha önce ölen kişinin rüya görenin kendisini veya aile bireyini çağırdığını ya da bir yere götürdüğünü görmesi.
2.5. Ateş, duman, tabut, soğan, sarımsak, kara üzüm görülmesi.
2.6. Duru veya bulanık su görülmesi.
2.7. Ev duvarının yıkılmış ve kişinin yıkılan ev veya duvar altında kaldığının görülmesi.
2.8. Kişinin deve tarafından kovalanması ve odun yüklü bir devenin evinin önüne çöktüğünü görmesi.
2.9. Kara yün, kara ip görülmesi.
2.10. Evin önünde içinde su kaynayan kazan görülmesi.
2.11. Yılan sokması, köpek ısırması, kırat görülmesi, hayvan üzerinden düşülmesi.
2.12. Fidanın sökülmesi, ağacın devrilmesi, diş çektirilmesi/kırılması.
2.13. Gelinlik giyilmesi ve büyük bir kalabalık, gelin alayı, düğün görülmesi.
Bunlarla birlikte hamile olmayan bir kadının doğum yaptığının görülmesi, inci tanelerin dağılması,
ağlayan çocuk görülmesi gibi belli bir sınıflandırmaya dahil edemeyeceğimiz birçok rüya da ölümün
ön belirtisi olarak yorumlanmaktadır.
3. İnsanlardaki Psikolojik (Zihinsel/Düşünsel) ve Fizyolojik (Görüntüsel) Değişiklikler/Tutumlar
da ölüm çerçevesinde yorumlanmaktadır. Görme, işitme, tatma, koklama, dokunma ve algılama kuvvetinin yok olması da ölümün ön belirtilerinden kabul edilmektedir. Bu duyuların aniden işlevlerini
kaybetmesi canlının ölüme yaklaşmasının ilk adımı olarak değerlendirilmektedir. Bu psikolojik (zihinsel/düşünsel) ve fizyolojik (görüntüsel) değişiklikler/tutumlar da genel olarak şu şekilde örneklendirilebilmektedir:
3.1. İnsanın yüzünün sararıp solması, elinin-ayağının soğuması ve dilinin tutulması.
3.2. Bir hastanın yanına gelenleri tanımaz hale gelmesi.
3.3. Kişinin soğuk soğuk terlemesi veya vücudunun soğumaya başlaması.
3.4. İnsanın gözlerinin tavana dikilmesi, gözündeki parlaklığın kaybolması ve donuklaşması.
3.5. Hastanın ayaklarının şişmesi; ellerinin, ayaklarının ve tırnaklarının beyazlaşması.
3.6. Vücutta “hasbir” adı verilen kırmızı beneklerin oluşması.
3.7. Sayıklamanın sık sık vuku bulması.
3.8. Hastanın sevdiklerini görmek veya bir yere gitmek istemesi, ölümden söz açması, borçlarının
ödenmesini istemesi.
3.9. Hastanın vasiyet etmesi, evini veya doğduğu yeri görmek istemesi.
3.10. Hastanın iştahının açılması veya kapanması, ağzından kan veya köpük gelmesi.
Bunlarla birlikte hastanın burun, kulak, göz ve ağız gibi organlarında meydana gelen bazı değişikler
de ölümün belirtileri olarak değerlendirilmektedir.
4. Çevrede Meydana Gelen Bazı Olaylar ve Davranış Biçimleri
Türklerde çevrede meydana gelen bazı olaylar ve davranış biçimleri de ölümün ön belirtileri olarak
kabul edilmektedir. Bu belirtiler de şunlardır:
4.1. Akşamları yıldız kayması, ay- güneş tutulması, kuyruklu yıldız görülmesi.
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4.2. Bir kişinin olduğundan daha değişik şekilde, etrafına karşı iyi, olumlu hareketlerde bulunması.
4.3. Bir çocuğun ellerini göğsüne bağlaması (çocuğun anne veya babasının ölümüne sebep olacağı).
4.4.Bir bebeğin zamansız şekilde çok ağlaması.
4.5. Kişinin çok fazla gülmesi veya ağlaması.
4.6. Ayakkabının ters düşmesi.
4.7. Cenaze giderken tabutun sallanması.
4.8. Cenaze evine gelenlerin ayakkabılarının düzeltilmesi.
4.9. Ev eşyalarının kırılması, düşmesi, çatlaması.
4.10. Sandalyenin ters dönmesi.
4.11. Evlerde iki “çıra” ya da iki “ışık” yakılması (Evden iki cenaze çıkacağı şeklinde yorumlanmaktadır).
4.12. Boş testi ile bir eve girilmesi, beklenmedik zamanda evin kapısının çalınması.
Bunların yanında ateş, makas, tuz, sirke, turşu, soğan-sarımsak gibi maddeler de ölüm ile ilişkilendirilmektedir (Bu örnekler için bkz. Tokyürek 2009: 172; Örnek 1971: 15-36; Polat 2005: 196-197; Maden
1991: 816-824; Yılmaz 2005: 110-113; Uysal 2009: 220; Akyol 2006: 100-107; Çetin 2008: 157; Yardımcı
1993: 547, Karakaş 2005: 60-63; Kök 2006: 50-52).
2. Ölümden /Ölüm Düşüncesinden Kaçınmalar
İnsanlar kendilerine ölümü hatırlatan nesnelerden, canlılardan, düşüncelerden veya davranışlardan uzak durma, kaçma yoluna gitmiştir. Çünkü bu dünyadaki bedenini terk etmiş ruhsal varlıkların
“Öteki Alem/Öbür Dünya”ya geçtikten sonra, zaman zaman bu dünya ile irtibatlarını sürdürdükleri
ve bu dünyadaki insanları olumsuz olarak etkileyebildikleri, huzursuz edebildikleri inancı mevcuttur.
Özellikle ölenin geri dönebileceği ve geride bıraktığı kişilerle temasta bulunup onlara zarar verebileceği korkusu ve insanlar arasında bazı şartların yerine getirilmediği zaman ölümün kendilerine de
geleceği kanaati hâkimdir. Bu kanaatin/düşüncenin temelinde de şuur kaybı korkusu, bilinmeyen
şeylere karşı hissedilen korku, öbür dünya (ölüm sonrası) için yapılan hazırlıkların yetersiz olduğu
düşüncesinden kaynaklanan kabir azabı ve cezalandırma korkusu, sevdiklerinden ayrı kalma korkusu, istenilen/ arzu edilen bazı şeyleri yapamadan ayrılma korkusu gibi etmenler yatmaktadır.(Çıplak
2002: 606; Dolgun 1991:814-815). Bu korkulardan kurtulmak, ölümü uzaklaştırmak, etkisiz hale getirmek için birtakım uygulamalar ve davranış biçimleri oluşturulmuş, yaygınlaştırılmıştır. Halk arasında
“Kaçınma” olarak da ifade edilen bu uygulamalar, ölen kişinin öte dünyaya uyum sağlamasına yardımcı olunmasının sembolik işareti olarak da görülmektedir. (Örnek 1971: 37). Bu kaçınmalar örnek
olarak şunlardır:
2.1.Baykuşun ötmesini önlemek ve onun evden uzaklaşması için, bazı yörelerde sarımsak dövülmesi
ve kapıdan dışarı atılarak “Yönün öte, şerrin öte” denilmesi.
2.2. Köpeğin ulumaması için köpek kovalanması, taşlanması veya ekmek verilerek “başını ye” ifadesinin kullanılması.
2.3. Çok ağlayan çocuğa “yaşın başını yesin” denilmesi.
2.4. Bazı yörelerde çocuğu yaşamayan ailelerin yeni doğacak çocuklarına Duran, Yaşar gibi isimler
vermesi.
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2.5. Cenaze evine gelenlerin ayakkabılarının düzeltilmemesi (Çünkü ayakkabılar düzeltilirse, yeni
kimselerin ölümüne sebep olunacağına inanılmaktadır.).
2.6. Ölüm halindeki kişinin odasından tabakların, yiyeceklerin dışarı çıkarılması veya üstünün örtülmesi (Bunun sebebi “can çıkıncaya kadar kan sıçramasın” düşüncesidir).
2.7. Cenaze kalkınca bir tas bulgur, soğan ve bir bardak yağın fakir bir aileye verilmesi.
2.8. Cenaze evden çıkarıldıktan sonra arkasından, evden çıkacak ölülerin arkası kesilsin diye dışarıya
eski bir bıçak ya da makas gibi kesici bir aletin atılması.
2.9. Ölünün yıkanmasından sonra, suyun kaynatıldığı kazanın ters çevrilip, üzerine su konulması
(Bundan amaç aynı evden başka birinin ölmesini engellemek, bir daha ölünün yıkanması için su ısıtılmaması ve ölü eve geldiğinde kazanın üzerindeki sudan içmesidir).
2.10. Ölünün yıkanacağı suyun, ölünün evinden değil başka evden alınması.
2.11. Ölü suyunu ısıtan ateşin su dökülerek söndürülmemesi.
2.12. Cenazeden sonra evin süpürülmesi (Çünkü inanışa göre Azrail’in ölü evine, can almak için geldiğinde ölen kişi kötüyse, balta, bıçak gibi kesici aletler kullanarak evi kirletmektedir. Bu yüzden cenaze
kalktıktan sonra evin temizlenmesi gerekmektedir)
2.13. Kefenin bıçakla kesilmesi ve elle dikilmesi.
2.14. Kefen dikilirken ipin başına ve sonuna düğüm atılmaması (Düğüm atılırsa, öteki dünyada ölen
kişiyle görüşülemeyeceğine inanılır).
2.15. Ölümden sonra, yeni bir ölümün olmaması için, ölünün yattığı yere taş konulması.
2.16. Cenaze geçerken veya yıkanırken çocuklar da dâhil uyuyan ev halkının uyandırılması.
2.17. Cenaze evden çıkarken, cenazenin arkasından oklava ya da bıçak gibi eşyaların atılması.
2.18. Cenaze evinden geldikten sonra el ve yüzün yıkanması.
2.19. Ölü evindeki yemeklerin dökülmesi ve su dolu kapların boşaltılması.
2.20. Ölen kişinin eşyalarının yıkanıp, temizlenerek başkalarına verilmesi (Böylece ölümün evden çıkacağına inanılır).
2.21. Cenaze çıkan evin temizlenmesi (Evin duvarları, sıcak su ile silinir, perdeler yıkanır, yerler temizlenir. Ölenin yatağı ve giysileri mutlaka yıkanır).
2.23. Ölünün adının telâffuz edilmemesi.
2.24. Bir hafta ölü evinden dışarı eşya verilmemesi ve içeriye alınmaması.
2.25. Horoz gibi öten tavuğun hemen kesilmesi.
2.26. Ayna, tuz, bıçak, ateş gibi nesnelerin akşam karanlığından sonra dışarıya verilmemesi.
2.27. Makasın ağzının açık bırakılmaması (Çünkü inanışa göre ağzı açık makas “kefen biçeceği” anlamına gelmektedir).
2.28. Bir evden arka arkaya iki ölü çıkarsa üçüncü ölümü engelleme amacıyla kurban kesilmesi.
2.29. Evdeki bütün aynaların üzerinin örtülmesi (Çünkü aynalarda ölünün suretinin kaldığı düşünülür).
2.30. Ölen kimsenin ayakkabıları acil olarak fakir bir kimseye verilmesi (Eğer ayakkabıyı verecek bir
kimse bulunamazsa biri alsın diye dış kapının önüne bırakılır. Ölen kişinin ayakkabısının hemen verilmesinin sebebi ölünün kabirdeki sıkıntısının bitirilmesidir.) (Örnekler için bkz. Artun, 2005:172-173;
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Kalafat 2009: 59; Akyol 2006: 100-101; Uysal 2009: 220; Maden 1991: 815, Örnek, 1971: 16, 37-40;
Karaoğlan 2003: 38; Çulpan 2008:161; Açık 2004: 143; Albayrak-vd 2007: 38)
3. Ölüm ile ilgili Diğer inanışlar
Türklerde ölüm ile ilgili bu inanışların yanında yukarıda konu ettiğimiz sınıflandırmanın içerisinde yer
almayan bazı düşünce/ inanışlar da mevcuttur. Bu inanışlar da genel olarak şunlardır:
3.1. Ölen kişinin yüzü kararmışsa, zor öldüğüne, çile çektiğine inanılması.
3.2. Ölen kişinin yüzü tebessüm ediyorsa, ölünün yaptığı iyiliklerin; yüzü asıksa kötülüklerin gözünün
önünden geçtiğinin düşünülmesi.
3.3. Ölen kişi uzun süre can çekişmişse, ölenin iyi insan olmadığına kanaat getirilmesi.
3.4. Ölen kişi kafasını yukarı dikerek ölmüşse, ikiyüzlü olduğunun dile getirilmesi.
3.5. Bedeni terk eden ruhun, ölüyü takip ettiğine inanılması.
3.6. Cuma akşamları, ölen kişinin ruhunun kendi evini ziyaret ettiğine inanılması.
3.7. Kuran, mevlit okutulduğunda ruhun evini ziyaret ettiğinin düşünülmesi.
3.8. Ölüm döşeğinde yatan kimse uzun zaman can çekişip ölemediğinde, “Görmek istediği biri varmış, onu görmeden can veremez” denilmesi.
3.9. Perşembe ve cuma günü ölen kimse toprağa verildikten sonra yağmur veya kar yağarsa, bu insanın iyi, Allah’a yakın biri olduğuna inanılması.
3.10. Ölümün bu dünyadaki son, ama öbür dünya için başlangıç olması inancı dolayısıyla ölüye kına
yakılması ve çiçek takılması.
3.11. Ölenin ruhunun evini kolayca bulabilmesi için, odasının üç gün süreyle geceli gündüzlü aydınlatılması (Bu süre içerisinde en yakın dostları ve akrabaları cenaze sahiplerini yalnız bırakmazlar ve
geceleri kimse uyumaz)
3.13. Ölünün yıkandığı yerde yedi gece mum yakılması ve ölümün 7., 40., 52. gecelerinde mevlit
okunması (Böylece bedenin dağılmasının daha kolay olacağına inanılır) (Akyol 2006: 101-107; Çetin
2008:157; Karaoğlan 2003: 39).
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DEFİN HAZIRLIKLARI
Mehmet Alparslan KÜÇÜK
Türklerde de ölüm, bir son değil, yeni bir hayatın başlangıcıdır. Ölüm ile bu âlem son bulmakta iken
başka bir âlem için yeni bir doğum/hayat başlamaktadır. Bu anlayış; Türkler arasında da canlılığını korumuş ve destanlarda yerini almıştır. Buna en güzel örnek Manas Destanı’ndaki şu ifadedir: “Diyorlar
ki Manas’ın sineğe benzer canı çıktı, gerçek evine gitti….”. Bu ifade; geçmişte de ölümün yok olmak
değil başka bir alemde ve “gerçek evi”nde yaşayışına devam etmek biçiminde algılandığını göstermektedir. Bu yaklaşım; geçmişten günümüze bütün Türk boylarında varlığını sürdürmüştür ve sürdürmektedir.
Türk hayat felsefesine göre ölüm; sert, zor ve olağanüstü bir durum olsa da “Tanrı’nın emri”dir, düzenin bir gereğidir ve kaçınılmazdır. Orhun Kitabeleri’ndeki “Yukarıdaki Gök yıkılmadıkça ve aşağıdaki
dünya/yer yok olmadıkça” ifadeleri de Türklerin bu konudaki inanışlarını açıkça ortaya koymaktadır.
Gerekliliğinden ve kaçınılmaz olmasından dolayı “ölüm ve sonrası” ile ilgili olarak bazı anlayışlar da
geliştirilmiş ve uygulamalar ortaya konulmuştur. “Ölüm-ölüm sonrası” ile ilgili anlayışlar ve uygulamalar diğer kültürlerde olduğu gibi Türk kültüründe de önemli bir yer tutmaktadır. Kaçınılmaz olan
bu yeni hayat için insanın yaşadığı bu dünyada bazı hazırlıklar yapması gerekmektedir (Küçük-vd.
2009a: 181) .Ölüm ile ilgili yapılan hazırlıklarda üç temel esas göz önünde bulundurulmaktadır:
1. Öbür/öte dünyaya (ahrete) gidişi kolaylaştırma.
2. Öbür dünyada ve geride bıraktıklarının gözünde saygın bir yer kazanma.
3. Ölen kimselerin yakınlarının ruhsal durumlarını düzeltme (Artun 2005: 171).
Bu hazırlıklar; ölüm öncesinde/esnasında ve ölüm sonrasında gerçekleştirilen hazırlıklar olmak üzere
iki kısımda değerlendirilebilmektedir.
1. Ölüm Öncesinde ve Esnasında Yapılan Hazırlıklar
Ölüm, dünya hayatının sonu ve ahiret hayatının başlangıcıdır. Ölüm ve hayat insanlar için bir imtihandır. Yüce Allah, bunu, Kuran’da da “O, hanginizin daha güzel iş yapacağınızı imtihan etmek için ölümü
ve hayatı yarattı” (Mülk Suresi 2) şeklinde beyan etmektedir. Bu nedenle ölüm döşeğinde olan kişinin
ebedî yolculuğa ruhen hazırlanması sağlanmaktadır. Ölmek üzere olan kişi, imkân dâhilinde yüzü
kıbleye gelecek şekilde sağa doğru çevrilmektedir. Eğer bunu yapmak mümkün değilse baş hafifçe
yükseltilip ayaklar kıbleye doğru uzatılarak sırt üstü yatırılmaktadır (Cenaze Hizmetleri Rehberi 2008:
22; Şener 1993:354). Ölmek üzere olan bir kimsen1 yanında Peygamberimizin “Siz ölmekte olanlarınıza ‘Kelime-i Tevhid’i telkin ediniz”(Eş Şafii 1980:583) tavsiyesi üzerine ölen kişinin kendisinin de
söylemesi için Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şahadet getirilmektedir. İslam literatüründe bu işleme “tel-

1

Dinî literatürde ölmek üzere olan kişiye “Muhtazar”, ölmüş olan kişiye erkek ise “Meyyit”, kadın ise “Meyyite”
denilmektedir (Cenaze Hizmetleri Rehberi 2008: 20).
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kin” denilmektedir. Çünkü İslamî kültürde son sözü “La ilahe İllallah” olan kimsenin Cennete gideceğine inanılmaktadır (Eş Şafiî 1980:583). Hatta ölüm döşeğinde olan kişinin canını kolay teslim etmesi
için Yusuf, Raad ve Kaaf Sureleri ile Yasin, Tebareke ve Amme Sureleri okunmaktadır. Bu durum, Hz.
Muhammed’in şu hadisinde açıkça vurgulanmaktadır: “Ölüm anlarında bulunanlarınıza Yâsin okuyunuz” (Eş Şafii 1980: 585). Çünkü Kuran’ın okunması, hastanın ve çevresindekilerin üzüntüsünün
azalmasını ve ruhen huzurlu olmasını sağlamaktadır (Cenaze Hizmetleri Rehberi 2008: 23; Şener 1993:
354).
Ölüm döşeğindeki hastanın ağzı genellikle susuzluktan kurumaktadır. Bundan dolayı su ile sık sık
hastanın ağzı ıslatılmaktadır. Hatta ölüm anında can çekişme acısını hafifletmek için ağzına zemzem
suyu damlatılma geleneği de bulunmaktadır. Ölüm halinde olan kişinin sevenleri, onun yanında bulunmaya gayret etmektedir. Çünkü Hz. Muhammed “Müslüman’ın Müslüman üzerinde beş hakkı
vardır: Verilen selamı almak, hastayı ziyaret ve ona dua etmek, cenazeleri taşımak, yapılan
davete icabet etmek ve hapşıran kimseye Yerhamükellah (Allah sana rahmet etsin) demektir”
diyerek Müslüman’ın vazifelerinden birisinin de hastayı ziyaret etme olduğunu dile getirmektedir (Eş
Şafii 1980: 603).
Ölüm öncesinde/esnasında yapılan diğer bir uygulama da “yakınlara haber vermektir.” Duyurulma
işlemi; gazete ilanları, radyo, televizyon, telefon, telgraf gibi çeşitli iletişim araçlarıyla gerçekleştirilmektedir. Çünkü bu uygulamayla hastanın akrabaları, arkadaşları ve sevenleri ile helalleşmesi sağlanmaktadır (Cenaze Hizmetleri Rehberi 2008: 25; Maden 1991: 817-818). Ancak çocuklar ile hamile
kadınların hastanın odasına sokulmamasına özen gösterilmektedir (Açık 204: 142).
Ölüm anı ile ilgili yorumlar ve değerlendirmeler de yapılmaktadır. Ölüm esnasında ölen kişinin yüzünün aldığı renk, davranış biçimi çevresindekilerce “yüzü nurlandı, son nefesinde zorlandı, rahatladı…”
gibi çeşitli şekillerde yorumlanmaktadır. Bu Türklerde yaygın bir gelenektir. Ancak bu davranış biçimlerine göre hüküm vermek, pek doğru bir yaklaşım olmamalıdır. Çünkü ölenlerin durumunu sadece
Allah bilebilmektedir (Cenaze Hizmetleri Rehberi 2008: 24; Albayrak-vd. 2007: 37-38).
Bunların yanında ölen kişi tarafından vasiyet etme ve vasiyetname yazma/yazdırma geleneği de Türk
kültüründe önemli bir yere sahiptir. Vasiyet, Bakara Suresi 180. Ayeti’nde de “Sizden birinize ölüm
gelip çattığı zaman, eğer geride bir hayır (mal) bırakmışsa, anaya, babaya ve yakın akrabaya meşru
bir tarzda vasiyette bulunması -Allah’a karşı gelmekten sakınanlar üzerinde bir hak olarak- size farz
kılındı.” açıkça ifade edilmektedir. Bundan dolayı da vasiyet, geçmişten bugüne devam eden önemli
bir uygulama ve gelenektir.
2. Ölüm Sonrasında Yapılan Hazırlıklar
Ölüm olayının gerçekleşmesi ile duyurulma, kanuni işlemler, cenazenin kendisi ile ilgili olarak yapılan
hazırlıklar olmak üzere üç ana/temel unsur vardır.
2.1. Ölüm Olayının Duyurulması
İslam’da “Teçhiz” olarak da isimlendirilen cenaze2 için yapılan hazırlıklar, cenazeyi öte dünyaya gönderme hususunda ön hazırlık niteliği taşımaktadır. Bu nedenle ölüm olayının gerçekleşmesinden
sonra yapılan ilk işlem, ölen kişi için salâ verilmesidir. Salânın ardından da kimin vefat ettiği, nereli
olduğu ve nereye defnedileceği, namazının nerede ve ne zaman kılınacağı anons edilmektedir/ duyurulmaktadır. Salâ, dinî zamanlar ve gereklilikler dışında birisinin öldüğünün işaretidir. İslamî anlayışa göre Salâ okunurken ölenler için rahmet dilemek, hayır düşünmek bir Müslüman’ın temel vazi-

2

Cenaze/Cinaze, Arapçada ölü ve tabut anlamlarına gelmektedir (Mutçalı 1995:134).
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felerinden birisidir. Çünkü Peygamberimiz “Ölülerinizi hayırdan başka bir şeyle anmayınız/ Ölülerinizi
hayırla anınız” buyurmaktadır (Eş Şafii 1980: 616).
Ölüm olayını duyurmada kullanılan geleneksel yöntemlerden birisi de “ağıt yakmak”tır. Türklerde de
yas alameti olarak, kendi saçları ve atın kuyruğu kesilmiş, ölülerin ardından yakalar-paçalar yırtılmış,
saçlar yolunmuş, dövünülmüş, yüzler yaralanmış, yüksek sesle ağlanılmış, ağıtlar yakılmış, kan akıtılmış ve kanlı gözyaşı dökülmüştür. Orhun Abideleri’nde yer alan “Bunca millet saçın, kulağın kesti”
ifadesi Göktürklerde de aynı geleneğin olduğunu göstermektedir. Bu hareketler üzüntünün derinliğini ve ondan ayrılmanın verdiği ıstırabı ölene anlatmak, eşe, dosta inandırmak ve ondan gelebilecek
kötülüklere karşı korunmak inancı ile yapıldığı kabul edilmektedir (Küçük-vd 2009b: 125-126). Hatta
Altaylılar, kocası ölen dul kadının, ceset yurtta kaldığı müddetçe, kocası için ağlamak mecburiyetinde
olduğuna inanmaktadır (Radloff 1994: 77).
Alp Er Tunga için yazılan şu parça da Türklerin Yuğ törenlerindeki tutumlarını net olarak ortaya koymaktadır:
“Alp Er Tunga öldü mü
Kötü dünya kaldı mı
Felek öcünü aldı mı
Şimdi yürek yırtılır…
Erler kurt gibi uluşur
Yaka yırtıp bağrışır
Yırlayıcı gibi inilder, ünler
Ağlamaktan gözü örtülür
Beyler atlarını yordu
Kaygı onları durdurdu
Benizleri, yüzleri sarardı….”
Buna benzer ifadeler, “Dede Korkut Hikayeleri”nde de yer almaktadır. Beyrek Hikayesi’nde de şöyle
denilmektedir: “Beyrek’in ölüm haberinin duyulması üzerine babası “kaba sarığı kaldırıp yere çaldı,
çekti yakasını yırttı, oğul oğul deyerek böğürdü. Feryat ve figan etti. Ak pürçekli anası boncuk boncuk
ağladı, gözünün yaşını döktü, acı tırnak ak yüzünü, aldı çaldı, al yanağını yırttı, kargı gibi kara saçını
yoldu, ağlayarak sızlayarak evine geldi. Bay Püre Beğ’in penceresi altın otağına feryat figan girdi. Kızı
gelini kahkah gülmez oldu, Kızıl kına ak eline yakmaz oldu. Yedi kız kardeşi ak çıkardılar kara elbiseler
giydiler”.
Türklerde ayrıca yuğ törenlerine “yuğcı” ve “sığırtçı” adı verilen kişiler katılmaktadır. Bunlardan Yuğcı,
ölenin maceralarını hikâye edip anlatmakta; sığırtçı da ağlayıcılık görevini yerine getirmektedir
(Küçük-vd 2009a: 187-188).
Ölen için “ağıt yakma” olayı tüm Türk topluluklarında mevcuttur. Ancak günümüzde “ağıt yakma” olayı yukarıda söz edildiği gibi gerçekleşmemektedir. Yakını ölen kişi ağlamakta, ancak dövünerek ağlamamaya özen gösterilmektedir. İslam’da da ölünün arkasından feryat etmek, üstünü başını yırtmak
iyi görülmemekte ve sessiz şekilde ağlamak tavsiye edilmektedir (Eş Şafii 1980: 588-590; 593-595).
Günümüzde artık yaygın olmasa da Türklerde ölümün en belirgin ve en eski geleneği siyahlar bağlama veya giyinmedir. Türk boylarında/Turanî kavimlerde de ölüler için yas tutulmakta, belirli süre
tıraş olunmamakta, siyah elbise tercih edilmekte ve yas belirtisi olacak uygulamalar yapılmaktadır.
Kara bağlama, bir cenazenin var olduğunun bilinmesi ve Fatiha okumasının sağlanması amacını taşır.
Kazaklar arasında söylenen “Karnı acıkan karalı çadıra gitsin veya yüzü yaralı, evi karalı” sözleri de
siyahlar bağlama nedenini en açık şekilde göstermektedir (Küçük-vd 2009a: 190; Ünal 2008: 110).
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2.2. Ölüm ve Mezarlık ile ilgili Yapılan Kanuni İşlemler
Türkiye’de ölüm olayının gerçekleşmesi halinde kanunî olarak yapılması gereken bazı işlemler bulunmaktadır. Kanunî işlemlerin merkezinde de belediyeler yer almaktadır. Çünkü Türkiye’deki bütün
belediyelerin “Mezarlıklar Müdürlüğü” bulunmaktadır.
Mezarlıklar Müdürlüğü, yönetmelikler çerçevesinde hizmet vermektedir. Bu yönetmeliğe göre
Mezarlıklar Müdürlüğü, dini bayram, ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatili günlerinde aksaklıklara
meydan vermeden, 365 gün (mesai saatleri içerisinde) aralıksız çalışmaktadır. Bu müdürlüğe bağlı a)
Mezarlık Büro Hizmetleri, b) Gasilhane ve Cenaze Nakil Araçları, c) Mezarlıklar Bakım ve Temizlik Ekibi,
d) Arşiv ve Bilgi İşlem olmak üzere dört hizmet birimleri bulunmaktadır.
Ölüm halinde cenaze yakınları ilk olarak ölen bir kişinin mezarlıklara defnedilebilmesi için “Defin İzin
Kâğıdı” 3 alması gerekmektedir. Ölümün evde gerçekleşmesi halinde Defin İzin Kâğıdı, ikamet edilen
ilk kademe veya ilçe belediyesi doktoru tarafından düzenlenmektedir. Belediye doktorunun olmadığı
ilçe belediyelerinde, Defin İzin Kâğıdı Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Ocaklarındaki doktorlar tarafından doldurulmaktadır.
Ölüm hastanede meydana gelmiş ise “Defin İzin Kâğıdı” hastane tarafından verilmektedir. Ancak
Defin İzin Kâğıdı’nın eksiksiz ve okunacak biçimde doldurulmuş ve imzalanmış olması gerekmektedir. Çünkü imzasız veya eksik doldurulan Defin İzin Kâğıdı ile herhangi bir işlem yapılamamaktadır.
Defin İzin Kâğıdı alındıktan sonra Mezarlıklar Şube Müdürlüğü görevlisine Defin İzin Kâğıdının aslı
teslim edilmektedir. Görevli de defin belgesindeki bilgileri eksiksiz olarak cenaze beyannamesine yazarak cenaze için müracaat eden sorumlu/yetkili kişiye imzalattırmaktadır. Bu bilgilerin yıllık olarak
daha sonraki ayın ilk yarısında yerel sağlık yetkilisine iletilmesi zorunluluğu vardır. Bu birimler söz
konusu bilgileri nüfus idaresine bildirmekle de yükümlüdür. Daha sonraki değişiklikler ile bu bildirimden muhtarlar doğrudan sorumlu tutulmuşlardır.
Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından hazırlanan tarifeye göre mezar ücret tahsili yapılmaktadır. Eğer
ölen kişi fakir veya kimsesiz ise defin belgesinin aslı yanında, ölüye ait fakir ilmühaberi veya kimsesiz
olduğuna dair belge istenerek ücretsiz mezar talebinde bulunabilmektedir. Bu işlemlerin ardından
Defin İzin Kâğıdı ve cenaze beyannamesi, defin esansında mezarlık hocasına verilmek üzere, cenaze
sahibine teslim edilmektedir. Çünkü Mezarlıkta görevli hoca/ din görevlisi, Defin İzin Kâğıdının aslı
ve mezar yeri ücreti olmadan, ada, parsel ve mezar numarasını belirlemeden defin işlemini yapmamaktadır. Ancak 0-6 yaş arasındaki cenazeler çocuk cenazeleri sınıfına girmekte ve definleri ücretsiz
yapılmaktadır.
Cenaze defin işlemleri mesai saatleri dâhilinde gerçekleştirilmektedir. Bu saatler dışında bütün muameleler yapılmış ve bitirilmiş olsa da cenazenin defnine izin verilmemektedir4 (Güler-vd. 1996-121-13).
Ölen kişilerin yakınları tarafından yapılan bu işlemlerin ardından Belediyelere ait Mezarlık Müdürlüğü
görevlilerince mezar kazılmaktadır. Mezar kazılma işine defin gününün sabahı başlanmaktadır. Ancak
mezar kazma işlemi cenazenin defin saatine göre de değişebilmekte, genel olarak büyük şehirlerde
mezarlar kazılmış olarak hazır biçimde bekletilmektedir. Mezarın derinliği, erkek olursa göbeğine

3

4

Ölüm raporu, defin belgesi yerine geçmemekte ve ölüm raporu ile cenaze defnedilememektedir. Defin belgesinin
sayı numarası boş ise ilgili kurumun mührünün (veya kaşesi) mutlaka basılmış olması, ölene ait bilgileri ihtiva etmesi,
doktorun adı-soyadı ve imzası, ölenin adı-soyadı ve ölüm sebebinin, ölüm tarihinin, belgenin veriliş tarihinin mutlaka
doğru olarak yazılmış olması gerekmektedir.
Kanuni işlemler için bkz. 5216 sayılı “Büyükşehir Belediye Kanunu”, 5393 sayılı “Belediye Kanunu”, 11410 sayılı “Mezarlıklar
Hakkındaki Nizamname”, 1593 sayılı “Umumi Hıfzıssıhha Kanunu”nu, Sağlık Bakanlığının 01.05.2000 tarih ve 5852 – 5853
- 5854 sayılı “Ölü Defin Ruhsatları” Genelgeleri.
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kadar, kadın olursa, göğüslerini örtecek biçimde derinleştirilir. Bundaki amacın; ölünün kokusunun
gizlenmesi ve yırtıcı hayvanlardan korunması olduğu gibi yorumlar yapılmaktadır.
Mezarlar, iki kademe olarak kazılmakta, asıl ölünün defnedildiği yer biraz daha kazılarak baş kısmının
geldiği nokta biraz daha yükseltilmektedir. Diğer kademe ise yüksekte bırakılmaktadır (Uysal 2009:
221). Genel olarak kabirler, lahit şeklinde kabrin içinde kıble tarafının oyulması sureti ile yapılmaktadır. Ölü, yüzü kıble tarafına gelecek şekilde sağ tarafı üzerine yerleştirilmektedir. Lahitin önüne tahta,
kerpiç veya kamış gibi malzemeler konulmaktadır. Günümüzde ise hazır taş ile örtülü mezarlar yapılmaktadır. Böylece atılan toprak ölünün üstüne değil, bu malzemelerin veya taşın üstüne gelmektedir
(Cenaze Hizmetleri Rehberi 2008: 50).
2.3. Cenaze İçin Yapılan Hazırlıklar
Ölen kişinin ilk olarak elbise ve ziynet eşyaları çıkarılmakta, gözleri kapatılmakta5, çenesi bağlanmakta6, karnının üzerine bıçak veya demir parçası konulmakta7, kolları yana doğru salınmakta, başı
kıbleye doğru döndürülerek ayakları aşağıya doğru düz bir biçimde uzatılmakta ve başparmaklar
birbirine bağlanmaktadır8. Genel olarak bu işlemler esnasında zorunlu olmamakla birlikte “Bismillâhi
ve alâ milleti rasulillâh. Allahümme yessir aleyhi emrahu ve sehhil aleyhi mâ ba’dehû ve es’id bi likâike vec’al mâ harace ileyhi hayran minmâ harace anhu (Allah’ın ismiyle ve Rasûlullah’ın dini üzerinde
olsun. Allah’ım, onun işini kolaylaştır, bundan sonrasını ona kolay eyle, onu seni görmekle mutlu eyle.
Gitmiş olduğu yeri çıktığı yerden hayırlı eyle)” duası okunmaktadır (Örnek 1971: 41; Cenaze Hizmetleri
Rehberi 2008: 25-26, Maden 1991: 818). Daha sonra ölünün bulunduğu odaların pencereleri açılmaktadır. Bu işlemle; ölünün ruhunun kolay çıkması, ölüm kokusunun gitmesi, Azrail’in çıkması ve
meleklerin içeri girmesi, odanın havalandırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca ölünün bulunduğu oda
da aydınlatılmaktadır (Örnek 1971: 46-47). Bu uygulama; Geleneksel Türk Dini’ne ait ölüm anlayışı
ile paralellik göstermektedir. Çünkü o anlayışa göre de ölüm, ruhun bedenden ayrılması ve “ruhun
yükselerek gitmesi, uçmak, yükselmek, göğe çıkmak, bedeni terk edip gitmek” gibi fiiller ile tasavvur edilmektedir. Çünkü Türklerin anlayışına göre eğer kapı veya pencere açılmaz ise ölünün ruhu
rahat uçamayabilir. Deli Dumrul hikâyesinde de Ölüm Meleği’nin Dumrul’un karısının canını almak
için bedenine kancasını sapladığında kadının canının bir güvercin olarak Tanrı katına ulaşması da bu
anlayışın açık bir örneğini teşkil etmektedir (Küçük-vd. 2009a: 179-182)
Ayrıca Kuran’ı Kerim’de yer alan “Allah nefislerin ölümü zamanında, henüz ölmemişlerin de uyudukları sırada canını alır. Böylece üzerine ölüm hükmü verdiği ruhları alıkoyar, mukadder bir müddete
kadar salıverir…” (Zümer Suresi, 42) ve “O’dur ki, sizleri geceleyin uyutarak ölü gibi yapıyor, gündüz de
yaptığımız işleri biliyor. Sonra takdir edilen ömür tamamlansın diye sizi gündüz uyandırıyor….” (Enam
Suresi, 6) ayetleri de bu anlayışı desteklemekte ve Geleneksel Türk Dini İnancının İslam inancına yakınlığını/benzerliğini ortaya koymaktadır.

5
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Bu işlem, ölen kişinin gözüne toprak kaçmasını engelleme, kötü görünmesini önleme, içine şeytan girmesine engel
olma, geride kalanlara özlem duymasına ve bu dünyada gözü kalmasına mani olma, ölünün peşinden birisini
götürmesine fırsat vermeme gibi dinî-sosyal-fiziksel nedenlerle yapılmaktadır (Maden 1991: 818, Örnek, 1971: 44).
Çene kapatılma işlemi; ölünün çirkin görünmemesini sağlama, ağzına bir şeyler kaçmasına engel olma, çenesinin
sarkmasına/düşmesine mani olma, ruhunun ayrılmamasına vesile olma, şeytanın içinde girmesine fırsat vermeme gibi
dinî-sosyal-fiziksel sebeplerle icra edilmektedir (Maden 1991: 818, Örnek 1971: 45).
Bazı yörelerde ve kültürlerde akşamdan ölen kimsenin şişmemesi için karnına ip yumak konulur. “Teni topraktandır,
topraktan geldi toprağa gidiyor, bir an evvel yerine kavuşsun” denilir (Karaoğlan 2003: 38).
Bu işlemler de cenazenin tabuta kolay girmesi, kabirde yatacağı şekli alması, Allah’ın huzuruna düzgün bir biçimde
gitmesi amaçlanmaktadır (Maden 1991: 818, Örnek 1971: 45).
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Türk kültüründe ölen kişinin başında uyanık olarak bekleme âdeti de yaygın bir gelenektir. Bu uygulamadan amaç, ölüye öbür dünya yolunda simgesel olarak eşlik etmek veya ölünün yolunu şaşırmaması için izlemesi gereken doğru yolu anlatmaktır.
2.3.1. Cenazenin Yıkanması
Yeryüzünün halifesi olan insanın9; ölümle biten hayatının yeni bir hayata temiz ve düzenli başlaması,
Allah’ın huzuruna temiz çıkması ve yeniden dünyaya gelişinin sembolik bir işareti sayılması amacı
ile yıkandığı kabul edilmektedir. Bu yıkanma işlemine de İslam literatüründe “gasil” adı verilmektedir
(Cenaze Hizmetleri Rehberi 2008: 31; Demirci 1993: 353).
Genel olarak ölüm gerçekleştikten sonra cenazenin uzun süre bekletilmemesine özen gösterilmektedir. Hz. Muhammed de, “Ölülerinizi defnetmede acele ediniz” (Eş Şafii 1980:635) buyurmaktadır.
Ayrıca Hz. Muhammed’in Hz. Aliye “ …üç şeyi vaktinden sonraya bırakma:1) Vakti girince namazı,
2) Hazır olunca cenazeyi, 3) Dengini bulduğu vakit evli olmayan kadını evlendirmeyi” demesi de cenazenin fazla bekletilmemesi gerektiğini ortaya koymaktadır (Eş Şafii 1980:632). Bu acelecilikte de
cenazenin kokmasını önleme, öbür dünyaya gidip bir an önce hesap vermesini sağlama, beynin soğumasını önleme, fazla çile/sıkıntı çektirmeme, şişmesini önleme, yakınlarına daha fazla acı çektirmeme gibi sebepler önemli rol oynamaktadır. (Maden 1991:819) Ancak ölen kişinin şehir veya ülke
dışında yakınları var ise onların gelmesi için cenaze birkaç gün bekletilmektedir. Çünkü Geleneksel
Türk Dini’nde cenaze törenlerine verilen önem dolayısıyla, ölümün gerçekleşmesinden sonraki yedi
gün süreyle cenaze işlemlerinin hazırlığı için, ölü bekletilmektedir.(Küçük-vd 2009b:125-126)
Ölüm haberini alan komşular, genel olarak köylerde ve beldelerde, cenazenin yıkanması için büyük
bir kazanla su ısıtmaktadır. Ölü yıkandıktan sonra su ısıtılan kazan ters çevrilmektedir. Cesedi yıkamak için kullanılan suyun kalanı da uzak bir yere dökülmekte ve kazan ters çevrilip üzerine biraz un
serpilmektedir. Çünkü un; beyazlığın, hayatın ve temizliğin sembolü olarak görülmektedir. Bu uygulamanın temelinde ise ölümü cenazenin bulunduğu aileden uzaklaştırma ve başka bir zarar gelmemesi düşüncesi yatmaktadır. Ancak günümüzde genel olarak cenazeler, morglarda yıkandığından bu
gelenek fazla uygulanmamaktadır. Ölü yıkanırken evdeki ve yakın komşulardaki bütün uyuyanlar da
uyandırılmaktadır (Açık 2004:144; Albayrak-vd. 2007: 37-38).
Cenazenin yıkanması farz-ı kifayedir. Ancak savaşta şehit düşenlerin yıkanma mecburiyeti söz konusu değildir. Genel olarak şehitler doğrudan tabuta konulur ve cenaze namazları kılınarak gömülürler.
Ayrıca suda boğulmuş, ateşte yanmış veya vücudu yıkanırken dağılması söz konusu olan cenazeler
yıkanmaz, sadece onların üzerine su dökülür. Gerekirse teyemmüm de ettirilebilir.(Cenaze Hizmetleri
Rehberi 2008:27). Genel olarak yıkama işlemi; din adamları, resmî görevliler, komşular, akrabalar tarafından veya mahalli idarelerce oluşturulan özel birimler tarafından yıkanmaktadır (Cenaze Hizmetleri
Rehberi 2008:29; Maden 1991:819) .Erkek cenazeyi erkek, kadını ise kadın yıkar. Kadının ölmüş kocasını yıkayabilmesine olumlu bakılırken, erkeğin hanımını yıkamasına olumlu bakılmamaktadır. Buna
sebep olarak İslâm’da kadının iddet bekleme süresinin olması ve iddet müddeti süresince evliliğinin
devam etmesi gösterilmektedir. Erkeklerde ise iddet bekleme süresi söz konusu olmadığından eşi
ölen bir erkeğin evlilik ve nikâh bağının ortadan kalktığı düşüncesi ile erkeğin eşini yıkaması uygun
görülmemektedir.
Cinsel organı kesilmiş veya yumurtaları alınmış erkek de erkek tarafından yıkanır. Erkek veya kadın
olduğu belli olmayan (hünsâ-i müşkil) kimseler ise ölünce yıkanmaz, sadece teyemmüm ettirilir.
Kefenlenmesi ise kadınlara yapılan uygulama tarzında gerçekleşir. Düşük neticesinde ölü doğan ço-
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cuk, bir bez parçasına sarılarak defnedilir, yıkanması gerekmez. Suda boğulmuş olan bir kimse de
yıkamak niyetiyle üç defa suda hareket ettirilerek işlem tamamlanır.
Cenaze yıkanırken, cenazenin yıkandığı yerin kapalı olmasına, cenazeyi yıkayanlardan ve yardım
edenlerden başkalarının olmamasına dikkat edilmektedir. Günümüzde büyük ilçe ve illerde cenaze genelde mahalli idarelerce oluşturulan özel birimler tarafından yıkanmaktadır (Cenaze Hizmetleri
Rehberi 2008: 27-29).
Cenaze yıkamada ilk olarak teneşir adı verilen yüksekçe bir yere, cenazenin ayakları kıbleye gelecek
şekilde sırt üstü yatırılır. Göbeğinden diz altına kadar olan avret yeri bir örtü ile örtülür. Cenaze yıkayan erkek veya kadın, yıkama görevini yerine getirmeye niyet etmekte ve besmele ile başlamaktadır.
Zaten İslam kültüründe her şeye besmele ile başlamak bir gelenektir, inanış biçimidir. Yıkayıcı eline
bir bez alarak örtünün altından ölünün avret yerlerini temizler. Sonra abdest aldırmaya başlar. Bu
işlemde ilk olarak cenazenin yüzü yıkanmakta, ancak ağza ve burna su verilmemektedir. Cenazenin
dudaklarının içi ve dışı, burun delikleri, göbek çukuru parmağa sarılı bir bez ile silinir. Daha sonra
cenazenin elleri, kolları üçer defa yıkanır. Genel olarak cenazenin başına da mesh yapılır ve ayakları
yıkanır. Bu işlemler ile cenazenin abdest aldırma olayı tamamlanır. Ancak mükellef olmayan, küçük
yaşta ölen çocuklara abdest aldırılması zarureti yoktur. Abdest bittikten sonra cesedin üzerine ılık su
dökülür, saç, sakal, baş ve beden iyice temizlenir. Ancak cenazenin saçı ve sakalı taranmaz, saçları ve
tırnakları kesilmez. Daha sonra cenaze sol tarafa çevrilerek sağ tarafı, sağ tarafa çevrilerek sol tarafı
üçer defa yıkanır. İslam kültüründe cenazenin her organının üç defa yıkamak sünnet olarak kabul
edilir. Cenazenin yıkanmasının ardından cenaze bir bez ile kurulanmaktadır. Bu işlemlerin ardından
ölü oturur duruma getirilerek karnına hafifçe bastırılır. Bu işlemden sonra cenazeden bir şey çıkarsa
yıkanıp giderilir, yeniden yıkanması ve abdest aldırılması söz konusu değildir. Kefenlenme işleminden sonra da ölen kişiden bir sıvı veya benzeri şeyler çıkması tekrar yıkamayı gerektirmez (Cenaze
Hizmetleri Rehberi 2008: 29-31).
Yıkama işleminin ardından da “Gufrâneke yâ rahmân” (Artık senin af ve mağfiretinle baş başa, sen onu
bağışla ey Rahmân olan Allah’ım!) denilmektedir (Cenaze Hizmetleri Rehberi 2008: 30).
2.3.2. Cenazenin Kefenlenmesi
Cenazenin kefenlenmesi farz-ı kifayedir. Zarurî haller dışında kefen için beyaz renkli kumaş kullanılır.
Çünkü Hz. Muhammed de “Beyaz renkli elbiselerinizi giyiniz. Çünkü beyaz renkli elbise hayırlı elbisenizdir; ölülerinizi de beyaz renkli elbise ile kefenleyiniz” buyurmuştur. (Eş Şafii 1980:613).
Kefen, cenazenin yıkanmasının ve kurulanmasının ardından sarıldığı bez anlamına gelmektedir. O, bir
yönüyle ölünün bedenini örtme görevi ile birlikte insanın bu dünyadan bir şey götüremeyeceğinin,
doğduğu gibi çıplak ve sade gideceğinin bir simgesi olarak yensiz ve yakasız, dikişsiz ve oyasız sade
bir bezden oluşmaktadır.
Kefen, ölen kişinin kendi malından karşılanır. Kefen harcamaları, ölen kişinin borcundan, vasiyetinden ve vârislerin haklarından önce gelir. Geriye mal bırakmamış kimselerin kefen masrafı, hayatta
iken nafakasını vermekle yükümlü bulunduğu kimselerce karşılanır. Eğer ölen kişi fakir ise kefen masrafı, duruma göre bir devlet kurumu tarafından veya çevresindeki insanlar tarafından giderilir.
Kefen; sünnet kefeni (gömlek, izar ve lifafe, kadınlar için ayrıca göğüs ve baş örtüsü), kifâyet kefeni
(izar ve lifafe, kadınlar için ayrıca baş örtüsü) ve zarûret kefeni (zorunluluk halinde kefenleme için kullanılabilecek herhangi bir şey) olmak üzere üç kefen biçimi vardır. Sünnet kefeni; erkekler için izâr (vücudu bütünüyle saran ve baştan ayağa kadar uzanan bez), kamîs /gömlek (omuzdan ayağa kadar örtülen dikişsiz bez) ve lifafe/sargı (baştan aşağıya kadar sarılan, baş ve ayak taraflarından düğümlenen
izârdan biraz daha uzun bir bez) olmak üzere üç parçadan oluşmaktadır. Kadınlarda ise sünnet kefeni;
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izâr, himâr/başörtüsü, sargı/lifafe, hırka (göğüsten göbeğe veya diz kapağına kadar örtülen bez) ve
kamîs /gömlek olmak üzere beş parçadan ibarettir. Kifayet kefeni ise erkek için kefenin yetecek en az
miktarı, izâr ve sargı olmak üzere iki parçadan oluşmaktadır. Kadın için ise iki elbise ile bir başörtüden
meydana gelmektedir. Zarûret kefeni de zaruret hallerinde (kefenin bulunmadığı durumlarda veya
yeterli miktarda olmadığı durumlarda) hem erkek hem de kadın için bütün bedeni örtecek miktarda
olmaktadır. (Cenaze Hizmetleri Rehberi 2008: 31-32, Maden 1991:819)
Kefen konusunda buluğ çağına yaklaşmış çocuklar, baliğ kişiler (büyük insan) hükmünde kefenlenmektedir. Buluğ yaşına gelmemiş çocukların kefenleri ise izâr ve lifâfe olmak üzere iki parçadan oluşmaktadır. (Cenaze Hizmetleri Rehberi 2008: 34)
Geleneksel Türk Dini inancına mensup Türklerde de yıkamanın ardından ölüye; “kiben” ve buna benzer
isimler ile adlandırılan elbiseler giydirilmekte, “esük” veya “eşük” adı verilen kefene (keçe veya deri) sarılmakta ve bir köşeye konulmaktadır. Hakanlar ipekli kumaşlara sarılmaktadır(Küçük-vd 2009b:125).
2.3.2.1. Erkeklerin Kefenlenmesi
İslam anlayışına göre genel olarak cenazeler kefenlenmeden önce zarurî olmamakla birlikte güzel
kokular sürülmektedir. Kefenlenme işleminde ilk olarak lifâfe, (tabut içine veya kilim gibi bir şey üzerine) en dışta olacak biçimde serilir. Lifafenin üzerine de izâr yerleştirilir. Daha önce kefen gömleği
giydirilmiş cenaze de izârın üzerine konulur10. İzâr cenazenin önce sol, sonra da sağ tarafına getirilerek sarılır. İzarın sarılmasının ardından lifâfe de aynı yöntemle sarılır. Son olarak da kefenin açılmaması
için “baaş” adı verilen bir kuşak ile de bağlanır.
2.3.2.2. Kadınların Kefenlenmesi
Kadınların kefenlenmesi işleminde de erkeklerinki gibi ilk olarak kefen güzel kokular ile tütsülenir.
Burada da ilk olarak lifâfe en alta yayılır ve üzerine de izâr serilir. Kefen gömleği içindeki cenaze izârın üstüne yerleştirilir. Kadınların saçları uzun ise ikiye ayrılarak kefen gömleği üzerinden göğsünün
üzerine konulur ve üstüne, yüzünü de örtecek şekilde başörtüsü örtülür. Bu işlemlerin ardından izâr
sarılır ve izârın üzerinden göğüs örtüsü bağlanır. Ancak Göğüs örtüsü lifâfeden sonra da bağlanabilir. Daha sonra da lifâfe sarılır. Böylece cenazenin kefenlenme işlemi tamamlanmış olur.(Cenaze
Hizmetleri Rehberi 2008: 33; Şener 1993:355; Eş Şafii 1980:613-615)
2.3.3. Cenazenin Tabuta Konulması
Cenazenin yıkanmasının ardından define hazır hale getirilmek için tabuta konulur. Tabutlar sade
biçimdedir. Türk kültüründe tabut üzerine örtü örtmek yaygın bir gelenektir. Genel olarak tabutun
üzerine yeşil renkli ve üzerlerinde Arapça yazılmış dualar ile İslâm tarihinde önemli sayılan/“kutsal”
kabul edilen kişilerin adları bulunan örtü örtülmektedir. Şehit ve resmî makamlara sahip kişilerin tabutlarının üzerine ise Türk bayrağı sarılmaktadır. Ölen kişi kadın ise tabutun üzerine yemeni,
yazma, hırka gibi şeyler örtülmektedir. Eğer genç kız veya gelin ise tel-duvak, çiçek gibi nesneler
örtülmektedir(Maden 1991:820).
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Kefen bezi erkeklerde iki defa sarılır, kadınlarda kefen yedi defaya kadar sarılabilir.
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CENAZE NAMAZI VE DEFİN
Mehmet Alparslan KÜÇÜK
Kur’ân-ı Kerîm’de, “Her can, ölümü tadacaktır” buyurulmaktadır (Enbiya Sûresi, 35). Bu âyet çerçevesinde günümüze ve geçmişe bakıldığında, her can sahibi varlığın öldüğü görülmektedir. Ancak insan;
ölümü değil yaşamayı tercih etmekte, ölümden değil yok olmaktan korkmaktadır.
Türklerde de ölüm, yok olmak değil başka bir dünyada/ “Öbür Dünya”da yaşama olarak görülmüştür/
görülmektedir. Kuran’da da Allah’ın, insanları imtihan etmek, daha iyi amellerde bulunmaları için hem
hayatı hem de ölümü yarattığı belirtilmektedir (Mülk Sûresi, 1-2.). Ölümden sonraki hayat, insanların dünyada iyi işler yapmasını teşvik amacını taşımaktadır. Bu nedenle insanların bir ömre karşılık,
ebedi bir dünyayı rahat içinde geçirmeleri istenmektedir. Bunun için de bazı şartları yerine getirmesi
gerekmektedir. Bu şartlardan birisi Allah ile kendisi arasında olan kişinin kendisinin yükümlü olduğu
namaz, oruç, zekât ve hac gibi ibadetlerdir. Diğer şart ise hem kişinin Allah ile hem de toplum ile ilgisi
olan dinî vazifelerdir. Bu dinî görevleri de; “kul hakkını gözetmek”, çalışmak, gıybet etmemek, iftira etmemek, kibirli olmamak, israf etmemek, fesatlık yapmamak, riyakârlık etmemek, adaletli davranmak,
ülkesinin ve milletinin menfaatini gözetmek, güvenilir ve dürüst olmak gibi özetlemek mümkündür.
Bunlar bir bütün olarak yerine getirilirse, hem dünyada insanlar rahat ve huzura kavuşacak hem de
kişi öbür dünya denilen ahret hayatında geleceğini garanti edecektir.
İslâm öncesinde de İslâm sonrasında da Türk kültüründe bu inanış ve anlayış hâkimdir. Buna bağlı
olarak ölen kimsenin, ölen yakının rahat ettirilebilmesi için bazı inanışlar geliştirilmiş ve bazı uygulamalar ortaya konulmuştur. Bu uygulamaların amaçları arasında bir taraftan ölenin yakınlarının acısını
dindirmek, diğer yandan da ölenin huzurlu bir ahret/öbür dünya hayatı geçirmesini sağlamak vardır.
Bundan dolayı Türk kültüründe ölünün ardından yapılan ve “yuğ” olarak isimlendirilen cenaze ayinleri
ile diğer uygulamalar önemli bir yer tutmaktadır (Küçük-vd. 2009: 188).
Ölümün olduğu yerde cenaze namazı, cenaze merasimleri olmakta ve defin ayrı bir önem kazanmaktadır. Ölüm ile ilgili çeşitli merasimler, her dinin ve her kültürün ayrılmaz bir parçasıdır. Bundan dolayı
ölüm töreni, çeşitli geleneklerin ve göreneklerin yerine getirildiği/yaşatıldığı önemli bir tören özelliğine dönüşmüştür. Nogay Türklerindeki “Ölüsüne saygı gösterenin dirisi aç kalmaz” sözü de bunu
açık bir şekilde göstermektedir (Akbaba 2008: 78). Bununla birlikte Türk hükümdarı Atilla’nın cenaze
töreni ile ilgili olarak anlatılan “Cesedini büyük bir gösterişle, herkesin onu seyredebilmesi için meydana kurulan ipekten bir çadır içinde sergilediler” ifadesi de cenaze törenine verilen önemin bir başka
göstergesidir (Küçük-vd. 2009b: 125-126).
1. Cenaze Namazı
Cenaze namazı, Türklerde zamanla İslâmî bir anlam kazanmış ve Müslüman olan ölüler için yerine
getirilen bir tarz uygulamaya dönüşmüştür. Bundan dolayı cenaze namazı denilince Müslümanlar
özellikle de Türkler akla gelmektedir. Çünkü Türklerde cenazeye büyük saygı gösterilmekte ve cenaze namazına/törenine büyük önem verilmektedir. Türkler; cenaze haberi alınca işleri bırakarak defin
işlemlerine katılmaya gayret göstermektedir. Bu anlayış; Türk kültüründeki sıkı bir dayanışmanın, kaynaşmanın, yardımlaşmanın bir örneğidir (Şahin 2006: 66-67).
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İslâmî gelenekte bir kişi öldüğünde önce kefenlenmekte, sonra tabuta konularak cami veya benzeri
ibadet yerine getirilmekte ve oradaki musalla taşına konulmaktadır. Musalla taşına konulan mevtanın cenaze namazı kılınmaktadır. Cenaze namazının kılınması için ölünün Müslüman olması, yıkanmış olması ve ölünün başı ile beraber vücudunun yarıdan çoğunun bulunması gerekli şart sayılmıştır.
Cenaze namazı, farz-ı kifaye yani bir grup insanın katılması ile şartların oluştuğu ve başkalarının sorumluluktan kurtulduğu bir namazdır. Cenaze namazını, usulünü bilen herkes kıldırabilmekte fakat
zorunlu olmadıkça imamın kıldırması tercih edilmektedir. Cenaze namazına, o yörede bulunan bütün
topluluğun katılması şart değildir, bir grubun hatta topluluk içinde birkaç kişinin katılması yeterli
sayılmasına rağmen cemaatin çokluğu makbul kabul edilmiştir/edilmektedir.
Cenaze namazı dört tekbir ve kıyamla eda edilir. Bu namazda, secde ve rükû yoktur. Cenaze namazına
başlanmadan önce kimin namazının kılınacağı cemaate duyurulur (Albayrak-vd. 2007: 37-38).
Namaza duracak olan Müslümanların yönü, Kıbleye dönük olur ve cenaze de cemaatin ön tarafına
gelecek şekilde konulur. Müslümanlar abdestli ve kıbleye yönelik olarak dua mahiyetindeki bu namazı kılarlar. İmam, cenazenin önünde göğüs hizasında durur ve cemâat de imamın arkasında saf
tutar. Cemâate ölünün erkek veya kadın olduğu duyurulur, ona göre niyet edilir. “Allâh için namaza,
meyyit için duâya, er kişi veya hâtun kişi niyetine uydum hâzır olan imâma” diye kalben niyet edilip imamın arkasından tekbir alınır. İmam, tekbir alarak ellerini diğer namazlarda olduğu gibi
bağlamasının ardından cemaat de gizlice tekbir alarak ellerini bağlar. Bu tekbirin arkasından hem
imam hem de cemaat “ve celle senâüke” cümlesini ilgili yere ekleyerek içinden “Sübhâneke”yi okur.
Ardından imam elleri kaldırmadan Allahüekber diye açıktan tekbir alır ve cemaat de ellerini kaldırmadan gizlice tekbir alır. Bundan sonra içten “Salli” ve “Bârik” duaları okunur. Tekrar aynı şekilde üçüncü
kez tekbir alınır. Bu tekbirden sonra ölü ve diğer ölenler için “Allâhümma’ğfir lihayyinâ ve meyyitinâ
ve şâhidinâ ve gaibinâ ve zekerinâ ve ünsânâ ve sagýrinâ ve kebîrinâ. Allâhümme men ahyeytehû
minnâ fe ahyihî ale’l-islâm ve men teveffeytehû minnâ fe teveffehû ale’l-îmân. Ve hussa hâze’l-meyyite bi’r-ravhi ve’r-râhati ve’l-mağfireti ve’r-rıdvân. Allâhümme in kâne muhsinen fe zid fî ihsânihî ve
in kâne müsîen fe tecâvez anhü ve lakkihi’l-emne ve’l-büşrâ ve’l-kerâmete ve’z-zülfâ, bi rahmetike yâ
erhame’r-râhimîn1” şeklinde dua2 edilir. Cenaze namazı esas itibariyle bir duadan ibaret olduğu için,
bu duaları Arapça okumak şart değildir. İsteyen bu şekliyle Arapça okuyabilir, isteyen de bu duaların
kendi dilindeki anlamlarını okuyabileceği gibi, benzer anlamda başka dualar da okuyabilir. Cenaze
duâsını bilmeyenler “Rabbena” ve “Kunut” duâlarını veya “Allah’ım beni, bu ölüyü ve bütün müminleri
bağışla” şeklinde bir duâ ile “Fâtiha Suresi”ni okuyabilirler. Daha sonra dördüncü tekbir alınır ve imam
önce sağa sonra sola yüksek sesle, cemaat da alçak sesle selâm verir. Böylece namaz tamamlanmış
olur.

1

2

Anlamı şöyledir: “Allahım! Dirimizi, ölümüzü, burada bulunanlarımızı bulunmayanlarımızı, erkeğimizi kadınımızı,
küçüğümüzü büyüğümüzü mağfiret buyur, bağışla. Allahım! Aramızdan yaşatacaklarını İslâm üzere yaşat,
öldüreceklerini iman üzere öldür. Şurada duran ölüye, kolaylık ve rahatlık ver, onu bağışla. Bu kişi, iyi bir kimse idiyse
sen onun iyiliğini artır; eğer kötü davranmış günahkâr bir kimse idiyse, sen rahmet ve merhametinle onları görmezden
gel. Ona güven, müjde, ikram ve yakınlık ile mukabele et. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allahım” .
Ölen kişi kadın ise, duanın ana metni ve anlamı aynı kalmak üzere, duadaki “...ve hussadan...” sonraki zamirler kadın
yerini tutacak şekilde şöyle değiştirilir: “...Ve hussa hâzihi’l-meyyite bi’r-ravhi ve’r-râhati ve’l-mağfireti ve’r-rıdvân.
Allâhümme in kânet muhsineten fe zid fî ihsânihâ ve in kânet müsîeten fe tecâvez anhâ ve lakkiha’l-emne”.
Ölen kişi çocuk ise, duadaki ve “men teveffeytehû minnâ fe teveffehû ale’l-îmân”(öldüreceklerini iman üzere öldür)
cümlesi yerine “Allâhümme’c`alhü lenâ feratan, Allâhümme’c`alhü lenâ ecren ve zuhran, Allâhümme’c`alhü lenâ şâfi`an
müşeffe`an” (Allahım! Sen onu bizim için önden gönderilmiş bir sevap vesilesi yap, ecir vesilesi ve âhiret azığı eyle, onu
bize şefaati kabul edilen bir şefaatçi eyle!) şeklinde dua edilir.
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Namaz tamamlandıktan sonra imam, cemaate doğru döner, cenaze için cemaatten cenazeyi nasıl
tanıdıklarını sorar ve haklarını helal etmesini ister. Daha sonra cenaze için son kez dua edilir. Ancak
cenaze namazını kılacak veya kılan kişi içten/samimi bir şekilde dua etmelidir. Çünkü Hz. Muhammed
“Ölünün namazını kıldığınız vakit ona halisane, içten dua ediniz” buyurmaktadır (Şafii 617). Bu işlemlerin ardından cenaze mezarlığa götürülmek üzere musalla taşından alınarak cenaze arabasına
konulur veya omuzlarda mezarlığa götürülür (Cenaze Hizmetleri Rehberi 2008: 34-48).
2. Cenazenin Kabre Taşınması ve Defnedilmesi
Genelde, her beldenin dışında, yerleşim yerlerine yeterince uzaklıkta, kentteki toplam yıllık gereksinim göz önüne alınarak mezarlık yeri seçilmekte ve defin işlemleri burada sürdürülmektedir.
Cenaze, mezarlığa yakın ise omuzlarda, uzak ise cenaze arabasıyla taşınmaktadır. Tabut, kurallara
uyulduğunda, önce ön taraftan sağ omuza, sonra ayak tarafından sağ omuza; sonra yine ön taraftan
bu defa sol omuza, sonra arka taraftan sol omuza alınmaktadır. Bu kurallara her zaman uyulmayabilir.
Çünkü tabutu taşımak için kalabalık bir kesim, aynı anda tabutu taşımaya yönelip tutmaya çalışır. Bu
durumda kurallar yerine getirilemeyebilir. Kurallara uyulamaması cenaze töreni için büyük bir eksiklik
olarak görülmemelidir.
Cenazenin, omuzlara alınarak kabre götürülmesi, cenazeye hürmet ve saygı anlamı taşımaktadır.
Cenazenin arkasından mezara kadar gitmek ise sünnettir (Cenaze Hizmetleri Rehberi 2008: 48, Maden
1991: 820). Zaten Peygamberimiz de “Müslüman’ın Müslüman üzerinde beş hakkı vardır: Verilen selamı almak, hastayı ziyaret ve ona dua etmek, cenazeleri taşımak, yapılan davete icabet etmek ve hapşıran kimseye Yerhamükellah (Allah sana rahmet etsin) demektir” diyerek Müslüman’ın vazifelerinden
birisinin de cenazeleri taşımak olduğunu dile getirmektedir (Eş Şafii 1980: 603).
Salâvatlar eşliğinde cenaze, omuzlar üzerinde, kazılmış olan kabrin başına getirilir. Cenaze kabre3 götürülüp omuzlardan indirilince, oturmaları için bir engel yoksa cemaat cenazeye saygının bir ifadesi olarak oturur. Tabutun kapakları açılır ve ölü yavaş hareketlerle, iki veya daha fazla kişi tarafından
(genelde yakın akrabalar) yavaş bir şekilde kıble tarafından kabre indirilir, sağ yanı üzerine kıbleye
döndürülür. Kabre konulan mevtanın kefeninin baş ve ayak tarafındaki bağlar çözülür. Cenazeyi kabre
koyan kişiler “Bismillâhi ve alâ milleti Resûlillâh” (Allahın adıyla ve Elçisinin dini üzere) sözünü söylerler.
Ölü, hafif sağ omzunun üstüne meyil verilerek kabre yerleştirildikten sonra, kapama taşı adı verilen
geniş ve saydam taşlarla üzerine basmayacak şekilde üstü kapatılır.(Kazılma, lâhit ve mezarı kapatma şeklinde yörelere göre farklı uygulamalar bulunmaktadır). Buradan amaç cesedin toprak altında
sıkışmamasını sağlamaktır. Daha sonra mezar içinde bulunan kişiler dışarı çıkarılır ve kürek ya da eller
yardımıyla kabrin içerisi doldurulmaya başlanır. Herkesin mezara toprak atması iyi bir davranış ve görev bilinir. Bundan dolayı, hemen hemen herkes sıraya geçer ve besmeleler ile en az üçer defa toprak
atmaya çalışır. Böylece kabir kapatılır4. Kabir, topraktan bir iki karış yükseltilir ve deve hörgücü gibi yapılır (Uysal 2009: 221-222; Cenaze Hizmetleri Rehberi 2008: 51). Sonra mezarın üzerine su dökülür. Halk
arasında mezara su dökmenin ölünün ruhuna rahmet anlamına geldiğine inanılır (Çıplak 2002:610).
Kabrin yerinin belli olması amacıyla baş ve ayak kısmına ağaç, taş gibi şeyler dikilir. Bu işlemlerde de
mümkün olduğu kadar sadelik ve itidal/ölçülü olma esas alınır (Uzunpostalcı 1994: 86).

3
4

İnsanların öldükten sonra gömüldükleri yere “Kabir” denilmektedir. Dilimizde, mezar, makber kelimeleri de
kullanılmaktadır. İnsanlar öldükten sonra, kıyamete kadar burada kalacaklardır. Ahiret hayatının başlamasıyla birlikte
kabirlerinde yatan insanlar sorgulanmak için tekrar diriltileceklerdir (Kuşat 2007: 174).
Cesedin toprağa gömülmesi en eski çağlardan itibaren uygulanan bir adettir. Hatta Eski Önasya’da ölü ruhunun
bedenden ayrılıp “ölüler ülkesi”ne gidebilmesi için cesedin gömülmesi gerektiği, aksi halde ruhunun acı çekeceği
inancı da bunu doğrulamaktadır (Ökse 2005:1).
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Kabir temininde güçlük çekildiği takdirde, daha önce defin yapılmış bir kabre, önceki ölünün çürüyüp
sadece kemiklerinin kalacağı bir sürenin geçmesinden sonra ikinci bir cenaze defnedilebilmektedir
(Cenaze Hizmetleri Rehberi 2008: 51). Ayrıca deniz yolculuğunda ölen kimsenin mümkün ise karaya /
toprağa gömülmesine gayret edilmektedir. Eğer bu mümkün değilse denizde batması sağlanacak
şekilde denize bırakılması gerekmektedir (Uzunpostalcı 1994: 86).
Ölen kişi defnedildikten sonra, kabrin başında sadece imam kalır ve dua etmeye devam eder. Bu
olaya “talkın/telkin” denilir. Bu sırada cenaze yakınları sıraya geçer. Orada bulunan insanlar da onlara
sırayla başsağlığı dileyerek mezarlıktan ayrılırlar. Daha sonra ölen kişinin borçlu yatmaması ve kimsenin hakkında kötü söz söylememesi için ölünün akrabalarından bir kişi, ölen kişinin bütün alacaklarını ve vereceklerini üstlenir. O kişi, cenaze merasiminden bir müddet sonra, imkânlar çerçevesinde,
üzerine aldığı bu sorumluluğu yerine getirmeye çalışır (Uysal 2009: 221-222).
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DEFİN SONRASI UYGULANAN GELENEKLER
Nergis BİRAY
Türk boylarının Orta Asya’dan Anadolu’ya, Avrupa’ya kadar yayıldığı çok geniş bir alanda ölüm konusundaki kabuller, bununla ilgili inanç, uygulama ve gelenekler çok fazla benzerlik göstermektedir. Hun
ve Göktürkler döneminde eski Türk inancı, gelenek ve uygulamalara hâkimdir. Bu gelenek ve uygulamalar, Türk boylarının İslamiyet’le tanışmasında bir geçiş dönemi kabul edilebilecek olan Karahanlı,
Gazneli, Selçuklu ve hatta Osmanlı döneminde biraz değişikliğe uğrasa da devam edegelmiştir.
Ölümle ilgili olarak Türk tarih ve kültürünün derinliklerinden bugüne kadar ulaşan gelenekler, daha
geç yerleşik hayata geçen Türk topluluklarında fazlasıyla belirgindir. Eski Türk inancı ve geleneklerini, 20. asrın başlarına kadar geleneksel Türk bozkır yaşam tarzını devam ettirmeleri sebebiyle canlı
olarak yaşatan Kazak ve Kırgızlar ile Anadolu’nun bazı yörelerindeki konargöçer hayat tarzını kısmen
sürdüren Türk toplulukları, günümüzde de korumaktadırlar.
Asırlardır devam eden bu inanç, gelenek ve uygulamaları “Eski Türklerdeki Uygulamalar”, “Günümüz
Türk Dünyasındaki Uygulamalar” ve “Günümüz Anadolu’sundaki Uygulamalar” şeklinde ele almak bu
devamlılığı göstermesi açısından da uygun olacaktır.
1. Eski Türklerdeki Uygulamalar
Günümüz Türk dünyasında, defin işlemleri sonrasındaki uygulamalar birbiriyle benzerlik göstermektedir. Bunun köklerinin eski Türklerdeki uygulamalara kadar gittiğini söylemek pek de zor olmasa
gerek. Bu benzerliğin de tespit edilmesi açısından eski Türklerdeki uygulamalara kısaca bakalım:
Eski Türk düşüncesi ölümün kaynağını kötü ruhlarda aramıştır. Şaman olan Altay Türklerinde yeraltı
dünyasının tanrısı Erlik yeryüzüne gönderdiği görevliler vasıtasıyla insanların ruhlarını alır, onların
hayatına son verir. Yakutlarda da kötü ruhlar ölümü gerçekleştirirler.
Eski Türkçede “tin”, ruh, can anlamına gelmektedir. Aynı zamanda “nefes” anlamını da taşımaktadır.
Ölüm de nefesin kesilmesi, ruhun bedenden çıkıp uçması şeklinde tasavvur edilmiştir, bazen ölü yerine “uçmak” tabirini kullanmışlardır. Çünkü eski Türklere göre can, ölüm sırasında bir kuş gibi uçup
gider. Kitabelerde altı yazıtta “uçmak” terimi geçmektedir. Türkler, “uçmak”ı cennet için de kullanmışlardır (Gömeç 1997: 193).
Çin kaynaklarında verilen bilgilere göre Türkler, ölülerini farklı dönemlerde farklı şekillerde defnetmişlerdir. Mesela; yakma, ağaca asma, toprağa gömme.
Gök Türkler hatta onlara benzer gömme törenleri yapan Oğuzlar ölüyü çadıra koyar, kapının önünde
toplanıp yüzlerini bıçaklarla dilerler, gözyaşı dökerler. Bu tören yedi defa tekrarlanır. Daha sonra, ölen
kişinin atı, kullandığı eşyalar, ölenle birlikte yakılır, külü ise belli bir gün tespit edilip mezara gömülür.
Bu gömme işlemi sırasında da yüzlerini keser, ağlarlar.
Kaşgarlı, yoğ/yuğ’u “ölü gömüldükten sonra üç ile yedinci gün arasında verilen yemek” olarak tarif
eder (Kaşgarlı III, 143). Fakat ölünün bekletilip bekletilmediği, yuğ töreninin bu süreçlerin hangisinde
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yapıldığı konusunda bilgi vermez. Göktürklerde her ikisi de uygulanmış olmalıdır. Ölümden sonraki
üç, yedi, yirmi ve kırkıncı günlerde, altıncı ayında ve yıl dönümünde törenler yapıldığı kayıtlarda da
geçmektedir (Roux 1994: 234–235). Bu törenlerden en çok yedinci gün törenleri ile yıl dönümünde
yapılanlar hakkında bilgilere ulaşılabilmektedir. Yedinci gün törenleri ölünün ruhunun gökyüzüne
çıkması ile ilgili olarak yapılır. Radloff, Sibirya’daki Türk bölgelerinde yaptığı çalışmalarda bu konuyla
ilgili ayrıntılı bilgiler vermiştir. İnanışa göre, yedinci gün töreninde ölünün ruhu Tanrı katına çıkmaktır.
Tören, bu amaçla kurulan bir otağda yapılır. Otağın merkezine, üstteki delikten göğe uzanan kutsal kayın ağacından alınmış büyükçe bir dal yerleştirilir. Bu dalın üstünde göğün dokuz katını temsil
eden dokuz çıkıntı vardır. Tören gece boyunca sürer. Kam, ölünün ruhunu göğün katlarından aşırarak,
en üst katta oturan Tanrı’ya ulaştırır (Radloff 1994/3: 22–65). Bu törenin en önemli aşamalarından
birisi de kurbandır (Bıçak 2004: 162).
O dönemlerde mezar üzerine yapılan yapının duvarlarına ölünün resmi, katıldığı savaşlar çizilirmiş. Bazen Türklerin evlerinde atalarının suretlerini tasvir eden töslere rastlanılmıştır. 13. yüzyılda
Moğolistan’a giden elçi Rubruk, bir Uygur mabedinde puta benzeyen bazı nesneler görüp “Bu putlar
nedir?” diye sormuş. Uygurlar bunların tanrı tasvirleri olmadığını, içlerinden biri öldüğünde yakınlarının onun suretini yapıp tapınaklara koyduğunu, bunların insanlar arasında ölünün hatırası olarak
saklandığını söylemiştir. Bu durum totemcilikle de Şamanlıkla da ilgili değildir (Gömeç 1997: 194). Bu
dönemlerde balbal geleneği Türkler arasında yaygın olarak uygulanmıştır.
Ölünün diğer dünyada yaşayacağı ve gidince orada sıkıntı çekmemesi amacıyla eşyaları ve atıyla gömülmesi geleneği birçok eski toplumda vardır. Bu bir tür kurbandır. Eski Türklerde en büyük kurban,
bozkırlı Türk’ün en çok kıymet verdiği hayvan olan at idi. Orta Asya’nın Türk bölgelerinde, özellikle
Altaylardaki kurganlarda, birçok at iskeleti bulunmuştur (Gömeç 1997: 194).
Diğer bir tören de gömme işinden sonra, ölenin atı/atlarının kesilip yenmesidir. Buna, Türk boylarında
“yuğ aşı veya ölü aşı geleneği” denmiştir. Bu şekilde kurban edilen at veya koyunların kelleleri kazıklara
asılırmış.
Altay Türklerinde ölen kişinin dul kalan karısı ölü gömülünceye kadar yas tutmak zorundadır. Gömme
işi de gizlice yapılmış, cenazeler genellikle dağlarda, gizli yerlerde toprağa verilmiştir. Ölü giyinmiş
olarak defnedilmiş, yanına yol için bir torba yiyecek yerleştirilmiştir. Zenginlerin atları da birlikte gömülmüştür. Bu tören sonrasında cenaze evinin akraba ve komşuları toplanır, ziyafetler düzenlermiş.
Eğer ölü yakılıp külleri gömülürse, mezar olan yerin üzerine taşlar yığılır, bir höyük (kurgan) oluşturulur, başına da direk dikilirmiş. Direğe ise kurban edilen hayvanın başı ve derisi asılırmış. Bugün
aynı gelenek Mangışlak’ta (Türkmenistan ile Kazakistan’ın birleştiği yer) yaşayan Türkmenler arasında
devam etmekte, mezarlara koç başları konulmaktadır. Orta Asya Türkmenleri günümüzde mezarların
üzerine koç boynuzu koymaktadırlar. Kazak-Kırgız Türkleri İslamî dönemde bile beğlerinin mezarına
birkaç kesik koç başı koymuştur. Koç başı o mezarda önemli bir kişinin yattığını gösterir. Anadolu’da
bazı yörelerde de mezarların üstüne ölen erkek ise koç, kadın ise koyun heykeli dikmektedirler.
Eski Türkçe’de mezar yerine birçok terim ve deyim kullanılmıştır. Bazılarını sayacak olursak: “kereksür,
Kırgız yuvası, Kırgız evi, Kırgız kemikleri, Kırgız cesedi, kür” vs. (Roux 1994: 230) Çok kullanılan terimlerden biri de kurgandır. Kurgan, mezar üzerine yapılan höyük (tepe) anlamına gelir. Kurgan, aynı
zamanda, kale, istihkâm (Barthold 1987: 365) anlamında da kullanılmıştır. Bu anlamlardan hareketle
mezar, sağlam ve korunaklı bir yer özelliğini de kazanmıştır.
Eski Türkler atalarına büyük saygı beslemiş, onlar için büyük mezarlar, heykeller yapmış, onlar adına
yazılı taşlar dikmişlerdir. Ölenlerini, diğer dünyaya hazırlıklı gitsinler ve sıkıntı çekmesinler diye altın, ziynet eşyası, atları ve bu atların işlemeli eyer taşlarıyla defnetmişlerdir. Altay, Karadeniz, Kafkas,
Suriye ve Halep civarlarında bulunan Türk kurganlarındaki ölü gömme âdeti bunu açık şekilde gös-
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termektedir. Türkler, mezarlarını uğurlu sayarak korumuşlardır. Çünkü atalar, fiziksel olarak ölümü yaşamış olsa da ruhen diridir ve soyun koruyucusudur.
Türk kültüründe en eski devirlerden itibaren (Hunlar gibi) mezar geleneğinin olduğu kabul edilmektedir. Mezar anlayışı öyle gelişmiştir ki, ölülerini yakanlar bile (mesela Kırgızlar) külleri gömerek mezar yapmışlardır (Roux 1994: 219–220). Alp Er Tonga kendi döneminin geleneği olan yakma yerine
ölen babasını bir sandukaya koyup toprağa vermiştir (Öğer 2008: 517). Türkler ilk mezarlarını gömülen cenazenin üstüne toprak ve taş yığarak oluşturmuş, tümsek şekline getirmişlerdir. Radloff,
Sibirya’daki araştırmalarda gördüğü bu tip mezarların Bakır ve Tunç Çağlarına ait olduğunu bildirir
(Radloff 1994/3: 94) Türkler arasında bu dönemlerden sonraki mezarlarda hem gök kubbeyi hem de
dağı simgeleyen mezar tiplerinin yaygınlaştığını görürüz.
Çin yıllıklarının verdiği bilgilere göre, “Türkler, mezarın üzerinde, içinde ölenin tasvirini ve yaşarken iştirak ettiği savaşların temsillerini resmettikleri bir ev inşa etmektedirler.” (Roux 1994: 231). Kül Tigin’in mezarının bu şekilde yapıldığı bilinmektedir. Kurganlar dışında ev tipi mezarların olduğu da kaynaklarda
söylenmektedir.
Bazı Türk topluluklarında mezar yerlerinin saklandığı görülmüştür (Barthold 1987: 375). Bunun sebebi mezarı “hırsızlardan korumak” düşüncesi olmalıdır. Ancak Moğollarda han mezarlarının olduğu
bölgelere girişin yasaklanması ve buralara bekçiler konulması mezar yerlerinin bilindiğini de göstermektedir (Barthold 1987: 370–371). Göktürkler mezarlarını saklamazlar, tersine çok büyük mezarlıklara sahiptirler (Roux 1994: 223). Göktürklerin yılda iki kere atalar mezarı etrafında yoğ/yuğ törenleri
düzenlemeleri de mezar yerlerinin bilindiğini gösteren önemli kanıtlar arasındadır. Türk bölgelerinde
birçok kurganın birbirine yakın mesafede yapılmış olması, Türklerde mezar yerlerini saklama geleneğinin olmadığını gösterir. Radloff’un çalışmaları da bunu kanıtlamakta, bakır devrine kadar giden
büyük mezarlıkların bulunduğunu göstermektedir (Radloff 1994/3: 85–94). Yine de mezar yerleri için
büyük yollardan uzakta olan dağ ve tepeler tercih edilmiştir (Roux 1994: 221).
Ölümle su arasında da bir ilişki vardır. Bu, mezarda da devam etmiştir. Pazırık’taki mezar kazılarında
testi bulunması (İnan 1987: 499), mezara su veya kımız konduğunun da işaretidir. Ayrıca, mezar yeri
olarak ırmak kaynaklarının veya ırmak kenarlarının tercih edilmesi de bu ilişkiyi gösterir. Seyyahların
verdiği bilgilere göre Oğuzlar, ırmakların yönünü değiştirip su yatağına mezar yapmış, sonra suyu
mezar üzerinden akıtmışlardır. Attila’nın mezarı bu şekilde tasvir edilenler arasındadır. Mezar ile su
ilişkisi, hayat ile ölümün “su”dan türediğiyle yani bir bakıma “yeniden doğum”la ilişkilendirilir (Roux
1994: 221).
Bıçak, mezarın birey için evrenin bir modeli olduğunu; çünkü mezarın evrenin en alt katmanı olan yeraltını temsil ettiğini söyler. Bu da, ana rahmini temsil etmektedir. Yani ikinci doğum yeridir. Mezarın
yer seviyesinde olması da dünyayı insanların yaşadığı mekâna denk getirir. Mezarın tümsek kısmı
hem göğü hem de dağı temsil eder. Halk mezarları kurgan büyüklüğünde olmasalar da bu mezar
tarzını yansıtırlar (Bıçak 2004: 159).
Mezar, bu dünyadan öte dünyaya geçiş yeridir. Bir kapı gibidir. Bir yandan da ölenin evidir. Böylece
kişi için özel ve onun merkezi olan bir yer oluşturulmuştur. Ruh göğe yükselir, beden, bu merkezde
kalır. Böylece kişi ebedîleştirilir, dünyadaki yeri sürekli hale getirilir. Bir açıdan da mezar, ölenin kimlik
sembolüdür. Ona mezar aracılığıyla seslenilir ve onun iyi olması istenirken, ondan yardım da beklenir
(Bıçak 2004: 159).
Çin sınırlarından Macaristan’a kadarki geniş bozkırlarda rastlanan kurganlar, İslamlıktan sonraki Türk
mezar mimarisinin en önemli kaynağını oluşturmaktadır. Selçuklu sanatındaki kümbetler ve daha
sonraki türbeler, Eski Türklerdeki kurgan ve bark geleneğinin devamıdır. Eski Türkçede “bark”, “türbe” kavramının karşılığıdır. Köl Tigin, Tonyukuk ve Bilge Kagan’ın da kendi adlarını taşıyan anıtlarının
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içinde birer barkları yani türbeleri vardı. Günümüzde Türklerde görülen türbe ziyaret etme geleneği,
kaynağını Eski Türklerin kurgan ve bark geleneğinden, yani atalar kültünden almaktadır. Türkler günümüzde atalarının bark ve kurganları ziyaret etmesi gibi türbeleri ziyaret etmektedirler. Dinî otoriteler tarafından bu ziyaretlerin İslamiyet’e uygun olmadığı ileri sürülse de özellikle bayram arifelerinde
veya bayramın ilk günlerinde Türklerin mezarlık ve türbeleri ziyaretçilerle dolup taşmaktadır.
Eski Türkçede mezar taşı anlamına gelen, sin, tuli ve bengü terimleri kullanılmıştır. Bengü (ebedî) taş
deyimini Kırgızlar kullanırlar, ölen kişinin anısına bir taş diker, taşın üzerine ölenin sureti ile katıldığı
savaşları kazır ve ağıt yazarlardı. Mezarlara dikilen heykellere verilen diğer bir ad da sın, ya da sın taşıdır. (Esin 1978: 104) Sin, insan sureti şeklinde yapılan mezar taşlarına verilen addır (Barthold 1987:
366). Mezar taşlarına çok kısa bir tanımlık yazı yazılır, bazen de sadece tamga şeklinde, hayat ağacı,
hayvanlar, ilahlar, canlı veya soyut resimler kazınır (Roux 1994: 234). Kırgızlar ise ölen kişi halktan ise
tuli denen büyük kuklalar yaparlardı (Esin 1978: 104).
Taş heykeller, genellikle yüksek derecedeki kişiler için dikilmiştir. Taş yoksa yontulmuş bir tahta parçası da taş yerine, mezarlara dikilirmiş (Roux 1994: 217). Mezar taşı insanın gök ile yerin arasındaki varlığına işaret ettiği için dikilmiştir. Bu amaca uygun olarak taştan, yontulmamış taş ve ağaçtan yapılmış
heykeller de mezara dikilmiştir. Ağaç, taş kadar uzun ömürlü olmasa da ölüm anlayışında önemli bir
yer tutar. Eski inançlara göre, ağaç, canlılık ve uzun ömrün sembolüdür. Ağaç, ölümün de yeniden
doğuşun da simgesidir. Bu sebeple hem mezarda hem mezarlıkta hem de cenaze törenlerinde yer
alır (Roux 1994: 232). Ayrıca dikilen nesne ne olursa olsun asıl amaç ölen kişiyi temsil etmesidir.
Balballar da bir tür mezar taşlarıdır. Mezar taşlarıyla balbal arasındaki ilişki tam olarak netleşmemiştir
(İnan 1987: 363). Balbal, ölen kişinin öldürdüğü kişi sayısında, insan biçiminde yontulmuş ve mezarının etrafına dikilmiş taşlara verilen ad olarak anlamlandırılır. Fakat mezar taşı da biçim olarak aynı
özelliktedir. Balbal da mezar taşı da geleneksel olarak Türk dünyasında var olmuşlardır. Kanaatimiz,
mezar taşı geleneğinin daha önce oluştuğu ve balbalların, mezar taşlarından türetildiği yönündedir.
Roux, “balbal, ölünün yaşamsal gücünün toplandığı yer; ölüm sonrası ikamet yeri, belki de ölünün bizzat
kendisidir” der (Roux 1999: 165).
Hakaslar ölülerini tarlalarından uzak noktalara, genellikle de tepelere defnederler. Hakasların bir boyunda ölen kişinin cesedi ağaçta yapılan raf şeklindeki yere konurmuş. Ölenin arkasından üçüncü,
yedinci, yirminci, kırkıncı günleri ile yarıyıl ve birinci yılında olmak üzere toplam altı kez yemek verilir,
kirek dedikleri dualar okunurmuş. Birinci yılında yapılan son törende ölenin bütün akrabaları onun
evinde toplanır ve yemekler yaparlarmış. Sabahına da mezara gidip ateş yakar, mezarın etrafında
dolanırlarmış.
Hunlar ölülerini tabuta yerleştirir, tabutları da altın ve gümüş işlemeli kumaş ve kürklerle örterlermiş.
Kağanın ölümünde yüzlerce insan, diğer hayatta ölene yardım etsin diye kurban edilir, cesetle birlikte
defnedilirmiş.
Uygurlar ölüyü yakarlar, külünü gömerlermiş. O dönemlerde ölen kişi yeni elbiseler giydirilerek, eğer
kağansa hanımıyla birlikte defnedilirmiş. Ölünün yerleştirildiği çadır etrafında yedi defa dolaşılır, bıçak ile alın veya yüzden çizilerek kan akıtılır, yas tutulurmuş. Çin kaynaklarında Uygurların cesetlerini
yaktıklarına ve külünü gömdüklerine dair bilgiler de vardır. Burada da ağıt yakılır, ağıt yakanlar saçlarını keser, yüzlerini boyarlarmış. Ölen bir kağan ise cesedi yakılmaz, tabutla birlikte ıssız ve uzak bir
yere defnedilirmiş.
Beltirler ölüyü Müslümanlar gibi yıkarlar. Sonra ölüye elbise giydirir ve beyaz bir keçe üzerine yatırıp
bir köşeye koyarlar. …Ölü tabuta konduktan sonra evde bir gün kalır. Ölüyü çıkarırken ayakları önde
tutulur. Bu arada yaşlı bir kadın eline bir kap süt alır, at üzerine konulan ölünün çevresinde üç defa
dolaştıktan sonra “Kutumuz gitmesin, kuruy!” diyerek bağırır, ölüye süt serper. Ölü mezara konulduk-
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tan sonra atını da orada öldürürler. Eğer takımları ile beraber defnederler. Burada kurban edilen her
zaman at olmamakta koç veya koyun kurban edildiği de görülmektedir. Ölünün elbisesindeki düğmeleri söker, ailesine verirler. Buna “kumarkı” denir. Ölü ile gömülen eşyayı öbür dünyada tersi gerçekleşmesin, ölüye kırık olarak verilmesin diye kırarlar. Mezardan dönenler topluca ölü evine gelirler.
İyice yıkanır, yemek yer ve içerler. Ölenin yakınları, dostları ve akrabalarından bazıları cenaze evinde
üç gün misafir olurlar; geceleri kimse uyumaz.
Orta Asya’da, Hun ve Kök Türk egemenliği devirlerinde Moğollar’dan Hıtay (Kidan)’lar, Şveyler,
Türklerden Dubo (Tuba)’lar ölülerini tabutlara koyup ağaçlara asarlarmış. Bu geleneğin XVIII. yüzyıla
kadar Yakutlarda hatta Kırgızlarda devam ettiği, Kırgızların İslamiyet’i kabul ettikten sonra bu adetten
vazgeçtikleri söylenmektedir.
Eski Türklerde ölenin mezarına yiyecekler, ölenin silahı ve atı birlikte gömülürmüş. Mezar başında bir
at kurban edilip eti yenirmiş. Bütün bunlar ölenin ruhunun gideceği dünyada; yoksul, silahsız, yalnız
ve güçsüz kalmasını önleyerek dünyaya geri gelip yaşayanları rahatsız etmemesini sağlamak amacıyla yapılmaktadır.
Mezarlara bayrak asma geleneği de Eski Türklerde yaygındır. Bu geleneğe Anadolu’da özellikle evliya
ve büyük kişilerin mezarlarında rastlanmaktadır. Bayrak yerine bazen de bez asılmaktadır.
Eski Türkler için ölülerine “aş vermek” en önemli görevlerdendir. “Yoğ/yuğ töreni” adı verilen ağıt törenleri düzenlenir. Başlangıçta aş doğrudan ölüye verilip mezara konulurmuş. İslamiyet’le birlikte bu
tören “sevabını ölünün ruhuna bağışlamak üzere fakirlere yemek, helva dağıtmak, lokma yapıp dağıtmak” şekline dönüşmüştür.
Beltirlerde birinci ölü aşı defnin üçüncü günü az sayıda misafire verilirmiş. Yapılan yemek ve içkilerin
yarısı ölünün ruhu için ateşte yakılır, yedinci gün bütün köy halkı mezarlığa gidermiş. Büyük bir ateş
yakıp yemek ve içkilerden birazını ateşe atarlarmış. Yedi gün kadar hiçbir şey ölü evinden dışarı çıkarılmazmış. Defin töreninden sonraki yirminci gün evde tekrar aş verilir, yemekten sonra ateşe rakı
dökülür ve yemek atılırmış. Kırkıncı günü aynı tören mezarlıkta tekrarlanırmış. Altı ay sonra da aynısı
yapılırmış. En büyük aş töreni ise ölenin ölüm yıldönümünde yapılır, bütün akraba ve dostlar toplanıp
mezara gelir, yemek ve içkileri mezara koyar, kendileri de yiyip içerlermiş. Ölenin kocası/karısı varsa,
mezar çevresinde güneşin dönüş yönüne göre üç defa dolanır ve “Ben seni bırakıyorum” der, bundan
sonra bu dul kadın/erkek evlenebilirmiş.
Bu uygulamalar, aş töreninin çok eski dönemlerden beri din ayrılığına bakmadan bütün Türk boylarında devam ettiğini göstermektedir. Önceleri doğrudan ölüye yemek vermek şeklinde uygulanan gelenek, daha sonraları –din, kültür, vs. sebepleriyle de- “ölüye sevabı değsin” anlayışıyla yaşayan insanlara
yemek vermek şekline dönüşmüştür. Mesela Göktürk hakan ve kahramanlarının yoğ-aş törenine imparatorluktaki bütün ulusların katıldıklarını kitabelerden öğreniyoruz. Aş-yoğ töreni genellikle defin
törenlerinden bir yıl sonra yani yıl dönümüne rastlayan yaz aylarında yapılır. Kül Tegin’in ve Bilge
Hakan’ın aş törenleri de yaz aylarında yapılmıştır. Oğuzların ölü aşı için yüzden iki yüz başa kadar at
kestikleri kaynaklarda anlatılmaktadır. Oğuzlar Anadolu’ya geldikten sonra da bu aş törenlerini devam ettirmişlerdir.
Çin kaynakları, Eski Türklerde yas tutma geleneğinin olduğunu, onların bağıra çağıra ağlayıp yüzlerini
parçalayıp kestiklerini; bu törendeki yasçılara yoğçu/yuğçu veya sığıtçılar/sagıtçılar (ağlayıcılar) dendiğini anlatmaktadır.
Öğer, Uygurlar arasındaki anlatmalardan yola çıkarak, Alp Er Tonga’nın insanın kadrini kıymetini unutmamak gerekir düşüncesinden hareketle yas tutmayı halk arasında zorunlu hale getirdiğini, böylece
bugüne kadar gelen yas tutmanın ve buna bağlı geleneksel uygulamaların Alp Er Tonga döneminde
ortaya çıktığını belirtir. Buna göre defnetme, cenaze evinde birkaç gün yemek pişirmeme, cenazenin
ardından kırk gün yas tutma ve cenaze sahipleri tarafından “kırk yemeği” verme gibi geleneklerin
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büyük kısmı Uygur Türklerindeki anlatmalara göre ilk kez Alp Er Tonga döneminde ortaya çıkmıstır
(Öğer 2008: 518).
Bengü taşlarda, Kül Tegin ve Bilge Hakan’la ilgili anlatılan yas töreni tasvirlerinden anlaşıldığına göre,
yas tutanlar saçlarını, kulaklarını... kesmekte, feryat ederek ağlamaktadırlar.
Eski Oğuzların yas adetleri Dede Korkut hikâyelerinde geniş bir şekilde anlatılır. Beyrek’in babası kaba
sarığını kaldırıp yere vurur, çeker yakasını yırtar. “Oğul, oğul!” diye ağlar, inler. Ak perçemli anası ağlar,
gözyaşı döker, acı tırnaklarıyla ak yüzünü parçalar, al yanağını çekip yırtar; simsiyah saçlarını yolar. Kız
ve gelinler gülmez olur. Ak ellerine kızıl kına yakmaz olur. Yedi kız kardeşi aklarını çıkarır, karalar giyer... Beyrek’in nişanlısı kara giyer, ak çıkarır. Bunu işiten Kıyan Selçük oğlu Deli Dundar ak çıkarır, kara
giyer, yar ve yoldaşları akı çıkarıp kara giyerler. Kalabalık Oğuz Beyleri Beyrek için büyük yas tutarlar.
Yaslı çadırın üzerine bayrak asmak Oğuzlarda adettir.
Uygur Türklerinde yası sembolize eden “beyaz bağlamak” âdetinin de Alp Er Tonga’nın isteği üzerine
uygulanmaya başladığı belirtilir (Öğer 2008: 517).
Altay dağlarında yaşayan Kazaklarda yas belirtisi geçmişte beyaz başörtüsü imiş. Kırgız-Kazaklarda
yas tutma tören ve gelenekleri genellikle eski Gök Türk ve Oğuzlarda olduğu gibidir. Bu uygulamalar,
XIX. yüzyılın ortalarına kadar devam etmiştir. Yüz yırtıp saç yolmak, yaka yırtmak, bütün oymağın bir
yıl yas tutması gibi gelenekler hâlâ devam etmektedir.
Diğer bir yas geleneği de elbisenin ters giyilmesidir (Kalaycı Durdu, Durdu 1998).
2. Günümüz Türklerindeki Uygulamalar
2.1. Türk Dünyasındaki Uygulamalar
Defnetme, cenaze evinde birkaç gün yemek pişirmeme, cenazenin ardından kırk gün yas tutma ve
cenaze sahipleri tarafından “yemek” verme gibi ölüm konusu etrafında oluşturulan gelenekler, günümüzde Türk dünyasında çok küçük bazı farklılıklar görülmekle birlikte ana hatlarıyla aynıdır. Bu
gelenekleri belli başlıklar altında toplayarak şu şekilde sıralayabiliriz:
2.1.1. Mezarlıklar Çevresinde Uygulanan Gelenekler
Özbekistan’da, mezarlıklar ölü ruhlarının toplandığı yerler olarak kabul edilir, bu yüzden yerleşim
yerlerinden uzakta olmasına dikkat edilir. Bu uygulamanın asıl amacı yani yerleşim yerine uzak olan
yerlere yapılmasının amacı ölü ruhlarından korunmaktır (Baydemir 2009: 662).
2.1.1.1. Mezar
Tatarlarda mezara qaber (kabir) denir. Tatarlarda cenaze defnedilmeden önce günahlarını affettirmek için orada bulunan hocaya Gür Sadakası (mezar sadakası) verilir. Bu sadaka genellikle bir koyun
veya bunun değerinde para ya da bir kap un ile tavuk veya kazdır. Duası okunup mezar sadakası
olarak verilen koyun veya tavuk, etini aşta kullanma şartı ile cenaze çıkan evde bırakılır. Eğer bu sadaka verilmediyse ölen kimsenin ölümünün üstünden üç gün geçmeden verilmesi için acele edilir.
Sadakanın öleni günahlarından arındıracağına, hayattayken tutmadığı oruçları, kılmadığı namazlarını affettireceğine inanılır. Bu sadakaya da fidye adı verilir. Fidye, bir inek, at veya ağıldaki bir yapı olurmuş. Fidyenin buğday olarak verilmesi daha uygun görülürmüş. Günümüzde fidye âdeti kaldırılmıştır
(Zaripova 2004: 8).
Cenaze çıkan ev mutlaka temizlenir; kaynatılmış suyla duvarlar silinir, perdeler yıkanır, yerler temizlenir. Özellikle ölenin yatak ve giysileri yıkanır. Bu giysiler yıkanırken giysiler sol taraftan sıkarak çekilir.
Hayattakilerin çamaşırlar ters çevrilerek serilirken ölenin çamaşırları ters tarafı çevrilmeden kurutulur.
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Mezarın üzerine ölenin babasının, kendisinin adı soyadı, doğduğu ve öldüğü tarihleri içeren başağaç
(tahta direk) dikilir. Bu daha sonra mermerden veya taştan mezar taşına dönüştürülmüştür (Zaripova
2004: 8-9).
Tatar Türkleri mezarın üzerine ağaç ve çiçek dikerler. Burada ölen kişinin canının ağaca dönüştüğü
inancının da etkisi vardır. Bu konuda etkili olan diğer bir inanca göre, eski insanlar canı kuşa benzetmiş, ölümü de canın (tın) bedenden uçuşu olarak algılamışlardır. Tu-kiu ve Uygur yazıtlarında “Bilge
Kağan uçtu”, “Babam Kağan uçarak gitti” gibi deyimlerde de bu fikre rastlanmaktadır. Uçan can/kuşun
bedenden ayrılmasının zor olacağı inancı da mezarların üzerine kuşların /canın konması için ağaç
dikmeyi uygun görmüştür (Zaripova 2004: 10). Bu inançta ağaç, ölümün olduğu kadar yeniden doğuşun simgesi olarak da rol oynamaktadır. Yakut Türklerinde de aynı inancın yaşadığını görmekteyiz
(Roux 1998: 222–223).
Tatarlar mezarın üzerine genelde kutsal kabul edilen kayın ağacı dikerler, bazı gruplarda bu kadın
mezarına kayın, erkek mezarına köknar dikilmesi şeklinde de görülmektedir. Bir halk inancına göre
ağaçların yaprakları rüzgârda her sallandığında “dua eder, tespih çekermiş” (Zaripova 2004: 10).
Beyaz renk saflık ve temizliği yansıttığı, ölümün kaygı ve karalığını da uzaklaştırdığı için cenazelerde
de kutsal renk olarak yerini alır. Tatarlarda bu daha da belirgindir ve yas rengi beyazdır. Siyah renkli
kıyafet asla giyilmez ve bu şekilde yas tutulmaz. Sadece Astrahan Tatarlarında kadınlar siyah elbise
giyerek ker (yas) tutar ve ölen kişinin defninden sonra bir yıl doluncaya kadar düğün gibi eğlence
yapılan yerlere gitmez (Zaripova 2004: 11). Aynı gelenek Kazak Türklerinde de uygulanmaktadır. Tatar
mezarlıkları ağaçlandırıldığı için uzaktan orman gibi görünür (Zaripova 2004: 12).
Tatarlar, Sovyet dönemine kadar hem Ramazan hem Kurban bayramlarında mezarları ziyaret ederler, bu ziyaretlere genellikle erkekler gidermiş. Sovyet döneminde İslam dini ve uygulamaları yasaklanmasına rağmen mezar ziyaretleri yine devam etmiş hatta bayanlar da ziyaretlere katılmışlardır.
Ziyaretler esnasında kabirler de temizlenir. Küçük yaştaki çocuklar; ölüme alışmaları, imanlı olmaları
ve ölenleri unutmamaları için bu ziyaretlere özellikle götürülür.
Tatar Türklerinde de evliyalara ait mezarların çeşitli hastalıkları tedavi etme gücüne sahip olduğuna
inanılır. Bu tür mezarlarda kurban kesilir, dua edilir, sadaka bırakılır, çitlerine havlu, yazma v.b. asılır. Bu
tür mezarlar genellikle mezarlıktan ayrı bir yerde bulunur.
Mezarlıklar etrafında oluşan birçok inanç da halk arasında yaşamaktadır. Mezarlıktan çilek ve çiçek
toplamak yasaktır. Mezarlıktan geçerken ellerini sallarsan ruhları incitirsin, akşam mezarlığa gitmek
ömrü kısaltır, mezarlığı parmakla göstermek ölümcül hastalığa yakalanmak demektir. Mezarlıkta bir
ağaç kırılır veya düşerse cenaze çıkacak anlamına gelirken mezarlıkta delikler açılmışsa mezarlığı
hortlakların sahiplendiği düşünülür (Zaripova 2004: 12).
Hakaslar, ölülerini tarlalarından uzak, yüksek yerlere defnederler. Yakınlarda bir dağ varsa onu tercih
ederler. Mezarlık kelimesi yerine de ya “tağ” derler veya Arapça’dan aldıkları “surat” kelimesini kullanırlar (Killi 2007: 73).
Hakaslarda daha önceki dönemlerde cenazeyi ağaç üzerine yerleştirip sergileme geleneği de uygulanmıştır. Fakat bu tarz uygulamalar kamlar için yapılmıştır (Killi 2007: 73).
Mezarlıktan çıkınca parmakla mezarlık gösterilmez. Hakaslara göre bu davranış yeni bir ölümün habercisidir. Mezarlıktan hızlı bir şekilde ayrılmak gerekir. Dönerken arkaya bakılmaz. Cenaze evden
çıkar çıkmaz yerler süpürülür; tütsülenir (Killi 2007: 74–75–78).
Hakaslar daha cenaze evdeyken cenazenin olduğu kutsal odaya sofra koyarlar. Yemek hazırlarlar. Bu
yiyecekler ölü için getirilir. Buradaki amaç ölenin öbür taraftaki hayatını sürdürebilmesidir. Ölünün
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yanına 3 kat elbise (eskiden 9 kat), ebedî azık adı verilen “yağlı et, yumurta, un” konur. Cebine de
bakır para konulur. Bu şekilde hem ölünün ruhundan korunmuş olurlar hem de onun için öbür dünyaya hazırlık yapmış olurlar (Killi 2007: 78).
Cenaze evine gelenler mutlaka yiyeceklerle gelirler. Bu yiyeceklerden bir kısmı ateşe atılıp yakılır. Bir
kısmı da ölüye ayrılır. Kalan kısmı mezarlığa gelenlere dağıtılır (Killi 2007: 73).
Altay Türklerinde de mezarlıklar kutsaldır. Çünkü eski Türk inancında kemik, bedenden kalan tek bölüm olduğu için korunmalıdır. Onun yok edilmesi neslin yok edilmesi olarak kabul edilir. Bu sebeple
de kemikler yığılıp bir arada tutulmalıdır (Güner Dilek 2007: 179).
Buna göre yapılan işlem ve bunu anlatan fiil, “kemik yığmak” şeklinde ifade edilir. Eski Türk inancında iskelet yani kemikler kutsaldır ve ölümden sonra bedenden geri kalan tek bölümdür. Kemikleri
yok etmek hayatı, nesli yok etmektir. Onu korumak, ölüme rağmen varlığın devamıdır (Roux 1999:
134–137). Ölüm sonrasında tekrar yaşama dönüşün, gömülürken “kemikleri yığmak, toplamak ve bir
arada tutmak”la mümkün olduğuna inanılmaktadır.
Kazaklarda ölünün ilk defnedildiği mezarın adı mola’dır. Ölümün birinci yılından sonra molanın üzerine kümbez, zîrat, kesene veya ev manasına gelen ve Arapça bir kelime olan beyit adı verilen taştan
veya demirlerden bir oba yapılır. Türbe yapımı, Türklerde eski bir gelenektir. Hatta Oğuzlarda ölen
kişinin öldürdüğü düşmanı kadar ağaçtan suretlerin mezar üzerine dikildiği de söylenmektedir (Ünal
2008: 116).
Daha sonraları Kazakistan’da İslamî usulde defin gelenekleri yaygınlaşmıştır. Kabirler eğer önemli bir kişiyse kurgan şeklinde yapılmış, bazen taş tuğlalarla örülen minareli, gösterişli kümbetler de
inşa edilmiştir. Mezarların gösterişi ölenin toplum ve devlet katındaki yeriyle doğrudan ilgilidir (Ünal
2008: 116-117).
Türbelerin bazılarında yer alan şekil, motif ve figürler geçmiş Kazak hayatı hakkında da bilgiler vermektedir. Kümbet yapıldıktan sonra küçük bir aş verilir ve bunun adına at yarışları tertip edilir. Kazaklar
bunu beyit aşı, kümbet başında icra edilmesinden olsa gerek beyit başı diye adlandırırlar. Bu ziyafetin
ardından ulu aşla ilgili hazırlıklara geçilir (Ünal 2008: 117).
Kırgızlarda da mezar önemli bir yer tutar ve kutsal mekânlar arasında yer alır. “Markumdun tübölüktüü
cayı” (merhumun ebedî yeri) diye adlandırılan mezar için “mürzö”, “kümböz”, “cay”, “beyit”, “körüstön” terimleri de kullanılmaktadır. Kırgızlarda ölünün ebedî evi olduğu inancı doğrultusunda mezarlar iki oda şeklinde hazırlanır. Mezarlar, yoldan geçenler okusunlar, dua etsinler amacı güdülerek
özellikle yol kenarlarına yapılır. Mezar üzerine toprakla, çökmüş bir deve görüntüsü yapılmaya çalışılır. Mezarlar üzerine abide dikmek de ölenin çoluk çocuğunun borcu olarak kabul edilir. Bu abidenin
ölümün üzerinden bir yıl geçtiğinde yapılması gerekir. Yapılmamasının aileye yeni ölümler veya felaketler getireceğine inanılır. Abideler topraktan da mermerden de yapılabilir. Cenaze üç gün bekletildikten sonra gömülür, hemen gömülmesi ayıp kabul edilir (Dıykanbayeva 2009: 94).
2.1.1.2. Mezar taşı
Tatarlarda mezar taşına qaber taşı denmektedir. İnsanlar, eski dönemlerde ölenin mezardan çıkacağına inanır, bu sebeple kabrin üzerini taşlarla kapatırlarmış. Eski Türkler döneminde (V-VIII. yy) de mezarların üzerine çeşitli sözler, şiirler yazılan taşlar dikmişlerdir. (Bengütaş Kitabeleri) Tatar Türklerinde
de mezar taşı geleneği çok eskiden beri bilinmektedir. Özellikle İdil boyu Bulgar ve Kazan Türklerinin
mezar taşları bu konudaki en güzel örneklerdir. Bazı Tatarlar mezarın üzerine heykeller de dikmişlerdir. Bu gelenek dünyanın en eski destanlarından kabul edilen Asur halkına ait Gılgamış destanında da
görülmektedir. Tatar Türklerinde eskiden mezarın üzerine dürbe yani ev gibi yapılar yapma geleneği
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de vardır. Bu gelenek XIV. yüzyılın Altınordu hanları mezarlarında da korunmuş, Kazan Hanlığı döneminde de Tatarlar tarafından uygulanmıştır. Dürbe yapma geleneğine bugün Tataristan’ın güneyinde
bulunan köylerin mezarlarında da rastlanmaktadır (Zaripova 2004: 9).
Mezarın üzerine ölenin babasının, kendisinin adı soyadı, doğduğu ve öldüğü tarihleri içeren başağaç
(tahta direk) dikilir. Bu daha sonra mermerden veya taştan mezar taşına dönüştürülmüştür (Zaripova
2004: 8-9).
Günümüzde Tatar mezarları çarduğan denilen mavi (gök) renge boyanmış çitlerle çevrilir. Ölünün
canının gökyüzüne döneceği fikrini de bu mavi renk karşılamaktadır. Bazen de İslam dininin etkisiyle
yeşile boyanmıştır (Zaripova 2004: 9-10).
Nogaylar da mezarlarına sert kayadan mezar taşları yaptırırlar. Üzerine dualar yazdırır, nakışlar işletirler. Ölüye duyulan saygı sebebiyle mezarlara iyi bakılır (Ergönenç Akbaba 2008: 80).
2.1.2. Ağıt / Yas Tutma
Eski Türklerde yapılan yas törenleri, Türk boylarında o zamanlardaki kadar olmasa da devam etmektedir.
Özbekler ölünün arkasında ağlayan insanlara yığıçi, ağıta ise yığı derler. Daha önceki dönemlerde
göyendä adı verilen özel ağıt yakıcılar da varmış. Bugün özel yasçı tutarak ağıt yakma geleneği kaybolmuştur (Baydemir 2009: 672).
Hässäkäş adı verilen kişiler, ellerinde asaları, başlarında doppi adı verilen özel başlıkları, bellerinde
kuşakları ile ölü evinde ağıtlar yakarlar. Ne kadar çok kişi ağlarsa ölenin ruhunun huzur bulacağına
inanılır. Erkekler sadece defin töreninin yapılacağı gün ağlarlar (Baydemir 2009: 672). Defin töreninin
yapıldığı gün kadınlar ayrı bir odada oturur; yüksek sesle ağlar, ağıtlar yakarlar.
Ölen bir genç veya kız ise çeyizleri dizilir, giysileri serilir, bu dünyadan murat almadan gittiğini anlatmak için ağıt okunmaz, bunun yerine düğünlerde söylenen yar-yarlar okunur (Baydemir 2009: 673).
Kadınlar, yakınlarının ölümünde ağıt yakarak ve göğüslerine vurarak ağlarlar. Ölen kişi kocasıysa kadın, saçlarını yolup dağıtarak ağlar (Baydemir 2009: 673). Saçın açık olması “başsız, sahipsiz kaldım”
duygusunu anlatır (Açık 2004: 147).
Ölüm merasimlerinde, ağıtlar dışında matem ninnileri de söylenir. Özbeklerde bu nazım türüne matem älläläri denir. Matem ninnilerinin amacı oradakileri ağlatmak değil, teselli etmektir. Ağır bir söyleyiş tonuna sahip olan matem ninnileri cenazenin defni sırasında veya defin akşamı toplanan kadınlar
arasında hatun yattı merasiminde söylenir. Bu ninniler, Allah’a ve peygambere hamd ü sena ederek
başlar, dinleyenleri teselli edici sözlerle de devam eder. Bunun amacı, kabirde ilk gecesinde sorguya
çekilecek merhuma yol göstermek, cennete gitmesi için yardım etmektir. Bebek veya küçük bir çocuk
öldüğünde matem ninnilerini akrabalar değil, daha ziyade ällägoy adı verilen profesyonel ninniciler
söylerler (Baydemir 2009: 673–674).
Özbekler, ölenin elbiselerini bir atın üzerine koyup etrafında dönerek onun hayattayken yaptığı iyi
işleri sayıp ağıt yakarlar. Bu törene, ata devre salış merasimi denir. Tören bitince atın kuyruğu kesilir ve
salıverilir (Baydemir 2009: 674). Bu ata artık kimse binmez.
Özbekistan’da yas tutmaya äzä tutiş denir. Bazı yerlerde äzä1 yerine yäyäs kelimesi de kullanılır. Ölen
yaşlı biriyse genellikle yedi ay, genç ise dokuz veya on bir ay yas tutulur. Ölenin yakın erkek akrabaları,

1

Arapçada sabır, cenaze alayı, başsağlığı ziyareti anlamlarındaki azâ kelimesinden türetilmiş olup, Özbek Türkçesinde yaslı,
matemli manasında kullanılır.
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başlarına doppi takar, sırtlarına çapan giyer, bellerine kuşak bağlarlar. Cenazenin defnedilmesinden
üç veya yedi gün sonrasına kadar böyle giyinilir. Cenazenin yirminci, kırkıncı günlerinde, Ramazan ve
Kurban bayramlarında da bu şekilde giyinirler (Açık 2004: 146).
Kadınlar da ilk üç gün kuşak bağlar, başlarına da sade -mavi ya da siyah- renkli bir örtü bağlarlar. Kuşak
sadece yas evinde bağlanır. Dışarı çıkıldığında açılır ve eve dönüldüğünde tekrar bağlanır. Kuşak ve
örtülerde mavi rengin seçilmesi ölenin ruhunun gökyüzüne çıkmasıyla ilişkilendirilir. Bazı bölgelerde,
genç birisi öldüğünde matem rengi olarak yeşilin tercih edildiği de görülmektedir (Baydemir 2009:
676-677).
Kadınlar gömme töreninin üçüncü günü kuşaklarını açarlar. Matem elbiselerini giyerler. Bazı bölgelerde yedinci güne kadar giyilirken bazılarında özellikle yedinci gün giyilir. Ölünün kırkıncı gününe
kadar yıkanmaz, değiştirilerek giyilir. Kırkıncı gün kir çäydi (kir yıkamak) denilen merasimde yıkanır.
Kadınlar bu sürede eğlence, şenlik ve düğünlere katılamazlar. Kesinlikle takı takmaz, süslenmez, güzel kokular sürünmezler (Baydemir 2009: 678). Yas tutmanın ilk göstergesi üzülmek, ağlamak, ikincisi
de matem renginde giyilen giysilerdir.
Bazı bölgelerde ölü evinin sahipleri, yakın kadın akrabalarına mavi veya siyah kumaştan gömlek diktirip dağıtırlar. Bu gömleklerin yen ve etek uçları dikilmez. Kadınlar evden birisi öldüğünde, gelenek
üzere, dikilecek gömleklik kumaşların ölü yıkayıcılara, vs. dağıtılacak hediyelerin olduğu ölimlik tügüni adı verilen bir bohça hazırlarlar. Gömlek alan kadınlar, ak salar töreninde ölü evine, siyah veya mavi
olmayan bir kumaşla gelirler (Baydemir 2009: 678).
Özbekistan’da matem rengi, bölgelere göre değişir. Fergana Vadisi Özbeklerinde matem elbiseleri
genellikle mavidir. Aynı bölgedeki Ävväl köyünde matem rengi baba ölünce siyah, anne ölünce mavidir. Näukät köyünde kırmızı başörtü matemi simgeler. Nemengan’daki Taciklerde kocası ölen kadın
siyah giysi giyer. Akrabaları ise mavi elbise giyerler (Baydemir 2009: 678, Açık 2004: 146). Fergana’daki
Soh kasabasında matem elbisesi beyaz renkli gömlektir. Beyaz matem elbiseleri, Buhara’da yaşayan
Tacikler arasında da yaygındır. Kuzey Fergana Taciklerinde kocası ölen kadın yas tutarken siyah elbise, babası ölen erkek ise siyah doppi giyer. Son zamanlarda artık siyah elbiseler giyilmemektedir.
Günümüzde Kasansay kasabasında mavi elbiseler matem simgesidir. Vadinin kuzeyindeki Kırgızlarda
kocası ölen kadın siyah gömlek ve siyah manto giyer. Kırmızı da matem rengi olarak kullanılır. Dul
kadınlar alınlarına kırmızı yazma bağlarlar. Taziyeye giden kadınlara kırmızı başörtüsü, erkeklere de
kuşak dağıtılır (Baydemir 2009: 679).
Mavi, ağırbaşlılık ve matem rengi olarak kabul edilir. Ölen kişinin yakınları, ölünün kırkı/bazı yerlerde
yirmisi- çıkıncaya kadar yas dönemini sürdürürler. Kırk gün ölü evinden dışarı çıkılmaz, ağıt yakılır. Bu
bölgelerde yaşayan Oğuzlarda ölen kişinin erkek akrabaları, ölünün kırkı çıkıncaya kadar saç sakal
tıraşı olmazlar. Bölgedeki Kırgızlar tırnaklarını bile kesmezler (Baydemir 2009). Bu kırk günlük yas dönemine Özbekistan’da çile devri denir. Ölen kişi genç ise, düğünler uzun süreli ertelenirken, ölen yaşlı
ise kırk gün sonraya ertelenir (Baydemir 2009: 679).
Defin töreninden sonraki beşinci ya da yedinci günde kir yuvdi töreni yapılır (Baydemir 2009: 679).
Yıkanacak giysiler ikiye bölünür. Ak kir denilenler, ölenin aile bireylerinin ölüm gününe kadar giydikleri elbiselerdir, kara kir denilenler ise defin töreninin yapıldığı gün giydikleri elbiselerdir. Bunların
kirli suları bile karıştırılmaz. Sapa bir yere çukur kazılır ve bu sular oraya dökülür, üstü de kapatılır. Bazı
bölgelerde ölenin elbiseleri yıkanır, yedi gün kapının önünde asılı durur, sonra da yakın akrabalarına dağıtılır. Bu törenden sonra ölü evinde ateş yakılır ve yemek pişirilir. Ölünün yirminci ve kırkıncı
günlerinde törenler düzenlenir. İnanışa göre, ölünün defnedilmesinden üç gün sonra çenesi düşer,
yedinci günde ceset şişmeye başlar, yirmi gün sonra çürümeye başlar, kırk gün sonra ise yarılır. Bir yıl
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dolunca da kemikler hariç bütün vücudu toprak olur. Bu sebeple kırkıncı gün yapılan törenden sonra
ölenin akrabalarından biri, un çorbasından birazcık alıp cenazenin yıkandığı yere gider. Yıkanırken
ölünün ayaklarının uzatıldığı tarafa küçük bir çukur açar, çorbadan yavaş yavaş oraya döker, sonra
da oraya bir iğne batırır (Baydemir 2009: 680). Bu, ceset birden yarılmasın, ölü azap çekmesin, ayak
tarafından kolayca yarılsın isteğinin ortaya çıkışıdır.
Yıl aşı yemeğinde yas tutan kadın akrabalar yemekten sonra ölü evinde toplanırlar. Fergana’da åk
kiydi, Harezm taraflarında åk giyiş, Taşkent’te åk sålär denen tören yapılır. Kadınlar, diktikleri beyaz
gömlek ve beyaz başörtülerini yanlarında getirir, yaşlı bir kadın: “Yaşayacağınız dert bu kadar olsun,
bundan sonra evinizde şenlik olsun, aklığınız mübarek olsun” dedikten sonra matem elbiselerini çıkarır ve beyaz gömlekleri giyer, beyaz başörtülerini bağlarlar. Bu yaşlı kadına, aksaç hatun adı da verilir.
Böylece aile yastan çıkmış kabul edilir (Baydemir 2009: 680).
Mezarlıklar, Ramazan, Kurban ve Nevruz bayramlarında ziyaret edilir. Bayram günü erken saatte erkekler mezarlıkta toplanır, bayram namazı burada kılınır (Baydemir 2009: 681).
Tatarlar eskiden göslä adını verdikleri telli bir müzik aleti eşliğinde ağıtlar söylerlermiş. İslam dininin
kabulüyle birlikte bu tarz ağıtlar yerini ölüm, ahiret, evlat acısı, vatanını kaybetme hüznü gibi konuları
işleyen daha dinî içerikli münacatlara bırakmış (Zaripova 2004: 5). Artık bugün Tatar Türklerinde saç
yolarak, yüzlerini tırmalayarak, bağırıp çağırıp ağlayarak yapılan yas törenleri görülmemektedir.
Tatar Türkleri, İslam dinini kabul ettikten sonra cenaze törenlerini İslam dinine uygun bir şekilde uygulamaktadırlar. Belki bu yüzden ağıt söyleme geleneği Tatar Türklerinde korunmamıştır. İslam dinine göre ölüm, Allah’ın takdiri olarak görüldüğü için cenaze olan evde yüksek sesle ağlamak uygun
görülmez. Ölüm, Allah’a kavuşmak olarak düşünüldüğünden bir “geçiş”tir. İsyan etmemelidir. Sessizce
ağlanabilir (Zaripova 2004).
Kazaklarda yas geleneği hâlâ devam etmektedir. Bir cenaze olduğunda ilk olarak ölen kişi adına ak
üy(tigüw) “ak çadır” kurulur ve bu ölü çadırına kara bağlanır (Qara Turgızuw). Türk kültüründe kara da
ak da matem rengi olarak kabul edilmektedir. Kazaklarda matem rengi genellikle karadır. Eğer ölen
kişinin eşi ak bağlıyor, ak çadır kuruluyor, erkek evlatları ak kuşak bağlıyorlarsa onurlu bir kişinin öldüğü anlamına gelir (Ünal 2008: 109). Karalı üy denildiğinde ölü evi, yas evi kastedilir. İdil Bulgarlarında
da bu geleneğin olduğu nakledilmektedir (Ünal 2008: 109).
Oğuzlarda da yas çadırına veya yas olan yere bayrak asılır. Dede Korkut’ta yaslı evlere asılan bayrakla
ilgili olarak kullanılan “karalu, göklü otağ” ibaresi de bunun bir işaretidir. Kazak ve Kırgızlarda çadıra
kara bayrak asma geleneği hâlâ devam etmektedir. Bayrağın beyaz olması o evde bir şehit olduğu
anlamına gelir. Kazaklarda yaşlı biri ölünce ak, orta yaşlı biri ölünce aklı karalı, genç biri ölünce de kızıl
renkli bayrak bağlanmaktadır. Töre (han/idareci) soyundakiler için “kızıl tuğluk töre” ise kızıltuğ, “ak
tuğluk töre” ise aktuğ, “kök tuğluk töre” ise köktuğ dikilir (Ünal 2008: 109).
Kara rengin çadıra bağlanmasının iki ana sebebi vardır. Birincisi, aş vermenin başlayacağı anlamına gelmesidir. Kara köterdi denen bu uygulama aş verme ile ilgilidir. İkincisi de bu işareti görenlerin
Fatiha okumaları şartını bildirmesidir. Gelen giden ziyaretçiler de karalı üyde karşılanır ve uğurlanır
(Ünal 2008: 110).
Ölümün yedinci günü “yedisi” verilir. Yedisinde cenazeyi yıkayan kişilere elbise ve kumaş dağıtılır.
Kırkında ise “kırkı”, bir yıl dolduğunda ise büyük aş ve şölenler tertip edilir (Ünal 2008: 110).
Eski Kazak geleneklerinde ölü aşına kadarki sürede matem tutulurmuş. Ölen kişi, bir kadının kocası
ise, kadın ağlar ve elini yüzünü yolarmış. Yıl boyunca yasına devam eder, başına ölümü hatırlatan ak
bürkey (beyaz börk) takarmış (Ünal 2008: 110).
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Bütün Türk boylarında ölünün ardından ağlama, feryat etme, saç yolup yüz parçalama ortak bir yas
unsurudur. Bengütaşlarda Kültegin ile Bilge Kağan’ın matem törenlerinde, Göktürklerin yas tuttukları, saçlarını, kulaklarını kestikleri, feryat edip ağladıkları anlatılmaktadır (İnan 1986: 196).
Oğuzların yas adetleri daha çok Dede Korkut hikâyelerinde anlatıldığı gibidir. “Beyrek’in babası kaba
sarığını kaldırıp yere vurdu. Çekti yakasını yırttı. Oğul oğul diyerek ağladı, inledi. Ak perçemli anası ağladı,
gözünün yaşını döktü. Acı tırnaklarıyla, ak yüzünü parçaladı, al yanağını çekti yırttı. Simsiyah saçını yoldu. Kızı, gelini kas kas gülmez oldu” (İnan 1986: 196). Ağıt yakıp ağlama geleneğinin benzer şekillerde
Moğollarda da olduğu bilinmektedir.
Kazak ve Kırgızlarda ölü ardından matem tutulduğunu en iyi gösteren işaret, özellikle Kazaklar arasında yaygın olan joktav/coktav adlı ağıtlar ve buna bağlı olarak ağıt yakma geleneğidir. Eski Türkçe’de
sağu veya sav denilen halk arasında ağıt olarak bilinen ölümü, ölen kişiyi anlatan şiirlere Kazaklar arasında joktav/yogtav denir. Joktav, eski Türklerde ölümle ilgili tören ve kutlamaların ortak adı olan yoğ/
yuğ kelimesinden türemiştir. Bu sözcük sadece ağıtı karşılar. Kazaklarda erkekler tarafından çadıra
kara bağlandıktan sonra joktav denilen ağıt yakma faslı başlar (Ünal 2008: 111). Joktavların belirli bir
üslubu ve kuralları vardır. Sanat değeri olan ürünlerdir.
Ağıt yakma geleneği, Türklerde tarihin derinliklerine kadar uzanmaktadır. Avrupa Hun hükümdarı
Attila’nın cenaze töreni tasvir edilirken, ozanlar ve savaşçıların, Hun dilinde ağıtlar söylediğinden
bahsedilmektedir. “Muncuk’un oğlu Attila, en kahraman milletlerin efendisi. Sen İskitya ve Germanya’ya
sahip olduğun gibi, sayısız şehirleri de zapt ettin. Her iki Roma imparatorluğunu da korkutarak kendine
diz çöktürdün. Onlardan yıllık vergi aldın. Kaderin bütün bunları yaptıktan sonra düşmanların hıyanetinden yahut yarasından değil, halkının arasında hiçbir acı duymadan öldün.” (Ünal 2008: 111–112).
Hepimizin bildiği en eski Türk ağıtlarından biri, Alp Er Tunga ağıtıdır:
“Alp Er Tonga öldi mü,
Isız ajun kaldı mu,
Ödlek öçin aldı mu,
Emdi yürek yırtılur,
Ödlek yarağ küzetti,
Oğrı tuzak uzattı,
Beğler beğin azıttı,
Kaçsa kalı kurtulur” (Kaya 1999: 256).
Kırgız destanı Manas’ta da ağıt yakma geleneği görülür. Köketay ölünce anası karalar giyer, eşi
Gülayım, altmış kadınla birlikte ağıtlar söyler (Kaya 1999: 250).
Hemen hemen bütün Türk topluluklarında ağıt yakma geleneği vardır. Hâlâ da yaşamaktadır.
Anadolu’da da çeşitli yörelerimizde bu geleneğin canlı olarak yaşadığını görmekteyiz. Kazaklarda joktavlar ya ölen kişinin eşi, kızları, gelinleri veya kız kardeşleri tarafından söylenir veya meşhur akınlar
tarafından söylenir. Ölenin ilk yıl devriyesine kadar devam eder (Ünal 2008: 112). Joktav denilen ağıtlarda, ölen kişinin meziyetleri, yiğitliği, söz ustalığı, erdemleri, zenginlik ve beyliği kısacası ne kadar
güzel huyu varsa bunlar birer birer sıralanır. Ağıt, gün doğarken ve gün batarken olmak üzere günde
iki kez söylenir (Ünal 2008: 112).
Taziyeye gelenler ölü çadırına alınır. Burada yaşlı kadınlar, gelinler, genç kızlar özel yas kıyafetlerini
giymiş olarak bulunurlar. Sürekli joktav söylemeye devam ederler. Gelenler de katılıp ah çeker ağlarlar. Joktav bittikten sonra Kur’an okunur (Ünal 2008: 113).
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Kazaklarda hâlâ canlı olarak yapılan bu törenlerin ihtişamı, ölen kişinin devlet ve toplum katındaki
konumuna, makam ve mevkiine bağlıdır. Ölen kişi töre2 sülalesinden biri ise veya toplum katında
saygın bir biy/bî3 ya da batır4 ise törenler daha muhteşem bir şekilde yapılır.
Eski Türklerde ölümle ilgili olarak kullanılan yog/yoğ kelimesinin karşılığı, Kazaklarda as’tır. Divanü
Lûgat-it-Türk’de (DLT 1999: 143) yoğ, “matem, yas, ölü gömüldükten sonra üç veya yedi güne kadar
verilen yemek” diye izah edilmektedir. Yine Divanü Lûgat-it-Türk’te (DLT 1999: 309) yogladı kelimesi,
“ol ölügge yogladi” (o, ölü için yemek verdi) şeklinde açıklanmaktadır. Kutadgu Bilig’de (KB 1979: 549)
yog, “yas, matem” anlamında kullanılmıştır. Kazaklarda cenazenin gömülmesi ile ilgili işlemlere “yolcu
etmek” anlamına da gelen “meyit uzatuv” denir. Bu tarz törenler, atalara saygı olarak değerlendirildiği
için önemli bir vazife sayılmıştır. Kazaklarda cenaze için tören, şölen, ziyafet düzenlemek yaygın ve
önemli bir gelenektir. Bu tarz şölenlerin yiyip içmekten çok yarışmalara dayalı olduğu görülmektedir
(Ünal 2008: 106).
Kırgızlar kadınların söylediği ağıtlara “koşok”, erkeklerin söylediği ağıtlara da “ökürüü” derler. Cenaze
evine gelenler de ya “koşok” söyleyerek veya “ökür”erek gelirler. Sadece ölü evine ağıt yakılarak gelinir
(Dıykanbayeva 2009: 90).
Kırgızlarda cenaze hemen defnedilmez. Bu ayıp sayılır. Üç gün bekletilir. Üç gün boyunca taziye ziyaretleri devam eder. Önce ölü eviyle birlikte ağlayan misafirler, daha sonra evdekileri teselli etmeye çalışırlar. Bu üç gün boyunca ev çok kalabalık olur. Kurban kesilir, yemek verilir, sofralar hiç kaldırılmaz.
Bu uygulamalar işbirliği içinde herkes tarafından yapılır (Dıykanbayeva 2009: 93).
Kırgızlarda defin töreni için gelenlere “cırtış” (kumaş parçası) dağıtılır. Bu kumaş dağıtma uygulaması
yaşlı kimselerin ölümünde yapılır. Bu cenazeye katılanlara bir hediyedir. “Siz de bu kişi gibi çok yaşayın, yaşlanın” anlamına gelir (Dıykanbayeva 2009: 93).
Kırgızlarda ölen kişinin cuma günü defnedilmesi durumunda, cennete gideceği inancı vardır
(Dıykanbayeva 2009: 93).
Gömme işleminden sonra cemaat kırk adım kadar gider, sonra durur, mezara doğru dönüp oturur
ve tekrar dualar okur. Artık ölen kişi sorgu melekleri tarafından sorgulanacaktır, dua okuyarak ona
yardımcı olunacağına inanırlar. Sonra eve doğru yola çıkarlar, eve yaklaşınca ökürmeye başlarlar.
Kadınlar da çadırda ters dönüp oturmuş vaziyette bu ökürmeye eşlik ederler. “Ökürüü” ölen kişinin
yaşına göre uzun veya kısa olur.
İmamın Kur’an okuması ve yemeklerin yenmesinden sonra ölen kişinin giysileri ölü yıkayanlara ve
akrabalarına dağıtılır (Dıykanbayeva 2009: 94).
Kırgızlar definden sonra üçünde, yedisinde, kırkında ölülerini mutlaka anarlar. Bir yıl boyunca da ölü
için yemek verirler. Buna “cıldık” (yıllık) veya “aş” denir. Bu yemekler sırasında kurban kesilir, yemek
verilir (Dıykanbayeva 2009: 95).
Kırgızlarda Kazaklarda da olduğu gibi yas tutma âdeti vardır. Ağıt da yakarlar. Bu uygulama bazı bölgelerde kırk gün iken bazı bölgelerde bir yıl sürer. “Ölü aşı”na kadar devam eder. Kadının kocası ölmüşse bir yıl yas tutar. Renkli giysiler giymez, makyaj yapmaz, toplum içine çıkmaktan kaçınır. Sabah
ve akşamları da ters oturarak ağıtlar yakar. Kocası ölen bir kadın, eskiden yüzünü tırmalar, saçlarını
yolar, kendine zarar verirmiş (Dıykanbayeva 2009: 95–96).

2
3
4

töre: 1. (eskiden) Asilzade, aristokrat; 2. Yüksek makam, mevki sahibi; 3. Kadı, hâkim.
biy / bî: 1. Bir anlaşmazlığı gidermek için iki tarafı dinleyerek karar bildiren kimse, kadı; 2. İyi söz söyleyen, hatip.
batır: 1. Bahadır, kahraman; 2. Cesur, yürekli.
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Yas tutma göstergesi başa bağlanan örtüdür. Kırgızlar buna: “başı karaluu, beti caraluu” (başı karalı,
yüzü yaralı) der. Ağıt yakma ve yas tutma geleneği XIX. yüzyılın ortalarından itibaren yavaş yavaş
kaybolmuştur (Dıykanbayeva 2009: 96).
En son anma, “ölü aşı” verilerek yapılır. Buna herkes davet edilir (Dıykanbayeva 2009: 96).
Yas süresi “ölü aşı”nın verilmesiyle biter. Bu şölene uzak yakın herkes çağrılır. Kurbanlar kesilir, yemekler yapılır. Büyük sofralar kurulur. Aileyle birlikte bütün davetliler de mezarlığa giderler. Burada
Kur’an okunur, dualar edilir. Evde kalanlar yine ağıtlar yakarlar. Gelen misafirlere yemek ikram edilir, dualar edilerek şölen bitirilir. Ölen kişinin en yakın akrabaları yas evinde kalırlar. Dul kalan kadın
ise, yas elbiselerini çıkarır (“karasın aluu” karasını çıkartmak). Bundan sonra kadın yas tutmayı bırakır
(Dıykanbayeva 2009: 96).
Kırgızlarıdaki yas (yoğ/yuğ) törenleri zaman içerisinde biraz değişikliğe uğramış olsa da ölen kişinin
ardından hâlâ aynı gelenekler devam ettirilmektedir. Temel olan adetler yaşatılmaya devam etmektedir (Dıykanbayeva 2009: 97).
Nogaylarda da ölü ile ilgili defin ve yas törenleri devam etmektedir. Nogaylarda herkes ölen için yas
tutmak ve ona saygı göstermek zorundadır. Kırgızlar gibi Nogaylar da cenazelerini hemen defnetmezler. Gelenleri bir iki gün ağırlamak gereklidir.
Ölü evinde yas tutulması geleneği, diğer Türk boylarında olduğu gibi Nogay Türklerinde de vardır.
Nogaylarda yakını ölen kişi ağlar, ama dövünüp kendini parçalayarak ağlaması hoş karşılanmaz. Ölü
evinde ağıtlar da yakılır. Ağlayıcılara “bozlaycı”, ağıta da “bozlav”denir. Dede Korkut’ta da aynı kelimeyle karşılaşmaktayız. (Ergin 1997: 54-9): “buzla-: bağırarak ağlamak; buzlaş-: birlikte bağırarak ağlamak (Ergin 1997: 224-2); buzlat-: ağlatmak, feryat ettirmek; bağırtmak” (Ergin 1997: 136-37).
Eski bozlavlar, günümüzde de Nogay Türkleri arasında hâlâ söylenmekte, bazen de yeni ağıtlar yakılmaktadır. Ama ağıt söyleyenler azalmıştır (Ergönenç Akbaba 2008: 79) Bir Nogay Türkü öldüğünde
yedisi, kırkı, elli ikincisinde, yüzüncü gününde ve ölüm yıldönümünde dualar okunur. Kırkıncı güne
çok önem verilir. Herkes ölüsüne dualar ettirir. Ölüm yıldönümünde de yine Kur’an okunur. Ölenin
eşyaları fakirlere verilir. Bundan 30–40 yıl öncesine kadar ölüm olan evde torba torba çörek dağıtılır,
gelenlere et yedirilir, çorba içirilir, tatlı sunulurdu. Çocuklara simit, çörek verilirdi. Fakirlere, düşkünlere, öksüzlere sevap kazanmak için dua yemeği dağıtılırdı. Bu; en az yüz elli, iki yüz torba yemeklik
malzeme anlamına gelir. Nogay Türklerinin bugünkü ekonomik durumu kötü olduğu için artık bu tür
şeyler yapılmamaktadır. Misafirlere çoğunlukla sadece çay verilmektedir. Dağıstan Nogayları hâlâ ölenin ardından taziyeye gelenlere et yedirmekte, çorba içirmekte, tatlı ikram etmektedirler (Ergönenç
Akbaba 2008: 80).
Hakaslarda ölüm karşısında aşırı acı duymak, yüksek sesle ağlamak, aşırı gözyaşı döküp dövünmek
hoş karşılanmaz. Bu davranışın ölünün ruhunu rahatsız edeceğine ve canlı birinin ruhunu peşinden
sürükleyeceğine inanılır. Onlar, sadece avuç içlerini birbirine vurarak acılarını ifade ederler. Bu şekilde
kötü ruhları da kovmuş olurlar.
Dul kalan kadın veya erkek bir yıl yas tutar. Üç yıl boyunca da rüyasını anlatmaz, tokalaşmaz, düğünlere davet edilmez. Kırkıncı güne kadar kendi avlusundan dışarı çıkamaz (Killi 2007: 70).
Günümüzde Uygur Türkleri arasında yas rengi “beyaz”dır. Ölen kişinin akrabalarından erkek olanlar
beline beyaz kumaş bağlar; kadın olanlar da başına beyaz örtü takarlar. Ölümün yedinci gününe
“yette nezir” adı verilir. Yedisinde bir yemek verilir. Erkekler bu yemeğe kadar beline bağladıkları beyaz
kuşağı çıkarmazlar. Kadınlar ise “kirik nezir” adı verilen ve ölümün hemen ardından başlarına bağladıkları beyaz örtüyü kırkıncı günde verilen yemeğe kadar çıkarmazlar. Kırkıncı günde bir kadın yas
tutan bayanları teselli ederek onların başındaki beyaz örtüyü alır, onun yerine farklı renkte bir örtü
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verir. Bu uygulamaya “karisini ostus” adı verilir. Uygur Türklerindeki bu “beyaz bağlama” âdetinin Alp Er
Tonga’nın isteği üzerine uygulanmaya başladığı belirtilmektedir (Öğer 2008: 517).
2.1.3. Aş / Aş Vermek / Ölü Aşı (Yemeği)
Aş verme geleneği bütün Türk topluluklarında ve Anadolu’da canlı bir şekilde devam etmektedir.
Cenazenin defninden sonra mezarlıktan ölü evine dönülür, taziyede bulunulur ve ölenin “yedisi” ilan edilir. “Uyga borar” (eve gidelim) adı verilen bu geleneğe göre merhumun evine gelen misafirler eve girişte
ellerini ılık suyla yıkarlar, molla ya da hoca kadının duası ardından sofraya oturup yemek yerler. Tekrar bir
dua okunur ve kalkılır. Sofrada geleneksel yiyecekler bulunur. Cenazeye katılacaklar için hazırlanan yemeğe “qora oshi” (yas yemeği) adı verilir. Fakat bu yemek ölünün evinde değil, komşularında pişirilir. Ölü
evinde cenaze defnedilinceye kadar yemek pişirilmez (Açık 2004: 145). Bazı bölgelerde de kurban kesilir,
onun eti gelenlere ikram edilir. Defin töreninden sonra imamın oturduğu sofraya, dua etmesi için
bunlardan konulur. Harezm bölgesinde cenaze çıkan evde pilav pişirilir ve dağıtılır. Bu pilav insanlara
değil yemeleri için damlara serpilerek kuşlara verilir (Baydemir 2009: 674).
Kadınların ölü evine götürdükleri yemeğe ölü aşı derler. Ölü evinde pişirilen yiyecekler ölmüşlerin
ruhları için hazırlanır. Defin töreninin üçüncü gününden sonra Allah rızası ve ölene hayrı olması için
koyun kurban edilir. Bunun etiyle çorba veya pilav pişirilerek gelenlere ikram edilir veya dağıtılır. Arife
günlerinde, kırkıncı günde de evlerde un çorbası, pilav pişirilir ve komşulara dağıtılır. Bayram namazı
kılındıktan sonra, iki bayram arasında ölenlerin evleri ziyaret edilir.
Özbekistan’da ölümün yedi, yirmi ve kırkıncı günlerinde ölen kişinin hayrı için yemek (genellikle
Özbek pilavı) verilir. Bu yemeğe “Hudåyi kılmak” denir. Özbekler genellikle cuma ve pazartesi akşamları özel bir yemek pişirip dağıtır, ikram eder ve Fatiha okurlar. Çarşamba, perşembe veya cuma günleri de mezarlıkları ziyaret ederler. Bu ziyaretlerde sadaka verme ve hatıra türünde eşyalar bırakma
âdeti de yer alır (Açık 2004: 145). Ölünün defnedilmesinin üzerinden dokuz ay veya bir yıl geçtiğinde
yıl doldısı veya yıl aşı denilen yemek verilir. Bazı yerlerde yüzüncü günde de tören yapılır. Ölenler için
ara ara mevlit okutma geleneği de vardır. Bunu genellikle kadınlar yaparlar (Baydemir 2009: 676; Açık
2004:146).
Yazın ölen için pişirilen yemeğe yaz aşı, bayramda ölen için pişirilen yemeğe de eyit aşı denir (Baydemir
2009:676).
Tatar geleneklerine göre cenaze çıkan evde asla yemek yenilmez ve çay içilmez. Yemek ve çayı komşular hazırlarlar, davet ederler. Bazı bölgelerde cenaze çıktığı gün kurban kesilir, aş meclisi yapılır.
Tatarlarda ilk aş, defin töreninden üç gün sonra verilir. Sonra da yedinci, kırkıncı günleri ile yılında
uygulanır. Cesedin kemiklerinden ayrıldığı ve kabir azabının başladığı gün diye bilinen elli ikinci gününde sadaka da verilir. Aş’a, ölen bayan ise bayanlar, erkek ise erkekler çağırılır. Sofraya tuqmaçlı aş
(tel şehriyeli çorba), beliş, et, çay konulur. Çaya özel olarak älbä hazırlarlar. Älbä, un, yağ ve şekerden yapılan ve helvayı andıran bir çeşit tatlıdır. Galiba eskiden älbä yas tatlısı olarak geniş kullanımda olmuş
(Zaripova 2004: 13). Aş’a gelenler birbirine sadaka verir. Bu sadaka daha çok mendil, madenî para,
kaşık, sabun, vs. gibi şeylerden oluşur. Ölenin giysileri kırk gün sonra çocuklarına, yakın akrabalarına
veya fakirlere dağıtılır. Bu yapılmazsa ölenin öbür dünyada çıplak kalacağına inanılır (Zaripova 2004:
13). Saflık, temizlik, iyilik ve bereketi temsil eden un verme geleneği ölüm törenlerinde de vardır. Bir
tabak dolusu un, ölenin yattığı yerde Kur’an okuyana, yalnız birine veya hasta birine verilir.
Bazı Tatar grupları yas aşı başlamadan mezara gidip öleni de aş’a davet eder, sonra da onu geri mezara uğurlarlar. Tatarlar, eski Türk dininden kalan bu tarz törenleri de uygulamaktadırlar. Aynı tören
eski Türk dini geleneklerini çok iyi koruyan Çuvaşlarda da vardır. Çuvaşlarda yas aşı mezara konularak
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doğrudan ölene sunulmaktadır (Zaripova 2004: 14). Bazı Tatarlar ölenin kırkında üç kurban keserler.
İlk kurbanı (koyundur) da rahmetliye adarlar. İkincisini (tavuktur) ölmüşlerine adarlar. Üçüncüsünü de
(balıktır) bütün ölenlerin ruhuna adarlar (Zaripova 2004: 14).
Kazan Tatarlarının inancına göre, ölünün canı kırkına kadar evine her gün, kırkından sonra ise ancak
perşembe günleri kuş veya kelebek kılığında dönermiş. Bu da Tatar Türklerinde uygulanan cenaze
merasimlerinin İslam dinine göre yerine getirilmesi yanında Şamanizm devri inançlarının da devam
ettiğinin göstergesidir. Bu inançlardan bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür: cenaze çıkan evde
aynaları örtme, ölenin göğsüne demir nesne koyma, kefeni düğüm yapmadan, iğneyi kendinden yana
tutarak dikme, ardıç ağacı tütsüleme, ölenin yıkanan giysilerini ters çevirmeden kurutma, cenazeyi evden
çıkarırken kapı kenarına değmemesine özen gösterme, yeni kazılmış mezarı yalnız bırakmama, bırakıldığı sırada içine demir nesne koyma, mezarın üzerine ağaç dikme, mezar taşı dikme vb. Buna ek olarak
Astrahan ve Sibirya Tatarları, Kazan Tatarlarından farklı olarak, bugün de ölü arkasından ağıtlar yakarlar (Zaripova 2004: 14).
Hakas Türkleri ölen kişi için altı defa anma töreni yaparlar. Buna kirek denir. Bu törenlerde mezarın etrafını dolaşır, ölüye yemek ve ikramlar götürürler. Bu tarz törenlerden ilki ölünün üçünde yapılır. Buna
sadece yaşlılar katılır. Üç kâse yiyecek yakılır. Mezarlığa gidilmez. Müzik aleti eşliğinde söyleyen çalan
destancılar (kaycı / haycı) davet edilir. Yedisinde de benzer törenler yapılır. Bu tören bazen ölünün
dokuzunda yapılır. Tanıdık ve akrabalar da buna katılır. Bu törene gelenler eli boş gelmezler. Yiyecek
ve içecekler çatal bıçak olmadan yenir. Sabah erkenden mezarlığa gidilir. Mezar başında anma ateşi
yakılır. Mezara içki dökülür. Öğleye doğru mezarlıktakiler ölü evine gelir, yer içerler. Bu yedi günlük
sürede ev sahiplerinin keskin nesneler kullanması da yasaktır. Ölünün yirmisinde de mezarlığa gidilmeden tören gerçekleştirilir. Üç kâse yemek yakılır. Kırkında büyük bir anma töreni yapılır. Artık ölenin ruhu ölümü kabul etmiştir. Gece uyunmaz, sabah erkenden mezarlığa gidilir. Tekrar anma ateşi
yakılır, ölüye yiyecek içecek ikram edilir. Yarım yıl dolduğunda da bir tören yapılır. Bu törenin eski ay
çıktığında yapılması gereklidir. Bu sefer iki kâse yiyecek yakılır. Gece kimse uyumaz. Sabahleyin mezarlıkta toplanılır ve anma ateşi yakılır. Son anma töreni yılında yapılır. Herkes ölü evinde toplanır. Bir
kâse yiyecekten bir avuç yakılır. Sabah mezarlığa gidilir. Son defa anma ateşi yakılır. Mezarlık etrafında
dönülür. Bu işlemden sonra tören biter.
Eski ay çıkacağı zaman gece vakti kam çağrılır. Kam gelip kara ruhu kovar. Ocaktaki kazan da tersine
çevrilir. Hakaslar üç yılda ölenin ruhunun başka bir bedende hayat bulduğuna inandıkları için bundan sonra anma töreni yapmazlar (Killi 2007: 80–84).
Altay Türklerinde de ölünün ardından aş verme geleneği vardır. Ölümden sonra ilk yapılanlardan biri
mezara hediye bırakma(koygon)dır.
Altay Türklerinin inanışına göre ölen kişinin ruhu üçüncü gün eve sıcak yemek yemek için gelir, yedinci
gün yatağını döşeğini silkelemek ve sıcak yemek yemek için gelir. Kırkıncı gün geldiğinde ise ancak öldüğünü fark eder, evdeki malını kontrol eder ve doyuncaya kadar yemeğini yiyerek döner. Bu yüzden
ölümün üç, yedi ve kırkıncı günlerinde cenazeye katılanlar için tögü/çaçılgı adı verilen koyun etiyle
yapılmış bir ölü yemeği hazırlanır (Güner Dilek 2007: 182). Ölümün yedinci gününde yapılan törenin
adı konok’tur. Kırkıncı günü yapılan törene üzit bayramı derler. Yıldönümünde yapılan “son yemek”
anlamına da gelen aş verme törenine de “kalgan aş” denir (Güner Dilek 2007: 181).
Gömme törenleri ve anma kültüyle ilgili en eski törenlerden biri ölü aşı adı verilen törenlerdir. Bu aşın
aslı ölüye yemek verme, ölü ruhu tarafından rahatsız edilmeme ilkesine dayanmaktadır. Daha sonra
İslamiyet’in de kabul edilmesiyle birlikte gelenek devam etmiş, sadece şekli değişmiştir.
Altay ve Yenisey Şamanist boylarında defnin üçüncü, yedinci, yirminci, kırkıncı günlerinde ve altıncı
ayında ölüye aş verme törenleri yapılır (İnan 1986: 189–190). Yapılan kazılarda elde edilen bulgular,
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ölenle birlikte mezara ölünün kıymetli eşyalarının yanı sıra yiyecek içecekler de sunulduğunu göstermiştir (Ünal 2008: 117). İnan, eski devirlerde ölüye sunulan aşın daha sonraları kurban sunma şekline;
oradan da ölünün ruhunun da katıldığı düşünülen şölenler tertip ederek kurban kesme şekline dönüştüğünü belirtir.
Göktürklerde aş/yoğ töreninin birinci yıl dönümünde yazın yapıldığı da vurgulanmıştır. Oğuzlar,
Anadolu’ya geldikten sonra da bu geleneği sürdürmüşler, hatta savaşta ölen Oğuz kahramanları “akboz atımı boğazlayıp aşım veriniz” vasiyetinde bulunmuşlardır (İnan 1986: 193). Aş törenlerinin yapıldığı yere hatıra anıtlar yapıldığı görüşünü de öne süren İnan, Bengü taşların olduğu bölgenin de bu
şekilde yapılmış olabileceğini belirtmektedir (İnan 1986: 193).
Aş verilen yere anıt dikme geleneği Kazaklarda da karşımıza çıkar. İnan, 1920’de Jayık nehri boylarında konargöçer Cağalbaylı uruğunun yaylalarında bu geleneğin izlerine rastladığından söz eder
(1986: 194). I. Dünya Savaşı’nda ölen bir Kazak Türkü’nün aşının verildiği yere ölenin akrabaları tarafından kitabe dikilmiştir. Son dönemlerde, eski Türklerdeki aş/yog törenlerinin en gelişmiş şekline
Kazak Türklerinde rastlanmaktadır. Kazaklarda bu tören, şölen havası içerisinde tertip edilir, adına as
denen ziyafet sonrasında at yarışları (bayge) ve spor müsabakaları da yapılır. Kümbet (mezar) yapımı
ve beyit aşı verilmesinden sonra ulu aş hazırlıklarına başlanır, obanın ileri gelenleri ulu aşın düzenini
görüşürler. Davete kaç kişinin çağrılacağı, kaç kurban kesileceği, kaç çadır dikileceği, ocağın nerede
ve hangi su başında yakılacağı da belirlenir (Ünal 2008: 118).
Ulu aş genellikle 3–4 gün, bazen de daha uzun sürer. Önce aşa çağırmak anlamına gelen savun aytuv
adı verilen davet yapılır. Bu davet aş töreninin başlayacağı tarihten birkaç ay, hatta bir yıl öncesinde
yapılır, at yarışlarında dereceye gireceklere verilecek ödüller bile (bayge) duyurulur. Bu yemeğe her
kesimden insan davet edilir.
Kazaklar günümüzde daha basit bir davet şekli uygulamakta, büyük aşlara diğer Kazak ordalarının
ileri gelenlerini ve Kırgız boylarını davet etmektedirler. Belirlenen gün geldiğinde aşı veren aile, aş verilecek mekâna yerleşir. Bu bölgede belirlenen süre zarfında hiçbir oba konaklayamaz. Burası genellikle açık bir alandır, ırmak sahili veya dağlar arasındaki düzlükler tercih edilir. İlk olarak çadırlar kurulur, atlar bağlanır, sağılır ve kımız hazırlanır. Ocaklar kazılarak et pişirilecek kazanlar yerleştirilir. Küçük
aşlarda konaklar için 40–50 çadır, büyük aşlarda 100, 300 veya daha fazla çadır kurulur. Gelenler karşılanmaya başlanır (Ünal 2008: 120). Aş ilk günden itibaren konuklarla dolar taşar. Her boy, gelenek ve
göreneklere uygun şekilde, yani bahadırları, pehlivanları, yarış atları, ozan ve şairleri ve hatta
aşta kurban edeceği hayvanları ile davete katılır. Davetliler kendi oba büyüklerinin başkanlığında
önce kara bağlanmış olan ak çadıra yani ölü çadırına girer, Kur’an okur, dua ederler. Ardından da konukların dinlenmesi için özel olarak hazırlanmış çadırlarına götürülürler. Burada onlara kımız ve çay
ikram edilir (Ünal 2008: 120).
Ertesi gün hayvanlar kesilir ve etler, özel hazırlanan çadıra taşınır. Aş verme işi bu şekilde bir kaç gün
sürer. Bu iş tamamlandıktan sonra en son tullanan at5 kesilir. Bu atın kesilmesi, aşın sona erdiği anlamına gelir. Sonrasında başka bir hayvan kesilmez, bu yasaktır. Tullanan at kesildiği sırada kadınlar
ve kızlar feryat ederler. En son kesilen bu atın eti, toplumun önde gelen kişilerine ikram edilir (Ünal
2008: 121).
Ziyafette tör denilen şeref yerine en saygıdeğer konuk oturtulur. Ziyafet sahibinin akrabalarından biri
de ev sahipliği yapar. Misafirlere Kazakların geleneksel yemeği olan beşparmak, kımız ve ayran ikram
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Tullanan at: Sahibinin ölümünden sonra kuyruğu ve yelesi kesilmek suretiyle dul bırakılan at. Bu ata o tarihten sonra
hiç binilmez, aş töreninin sonunda kesilerek aş töreni bitirilir, etinden pişirilip toplumun önde gelen kişilerine ikram
edilir.
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edilir. Burada yas havası yavaş yavaş terk edilir. Neşe hâkim olmaya başlar. Geceleri ateşler yakılır, yurtlarda sohbetler, şakalaşmalar olur. Ozanlar şiir, şarkı okur, onlara hediyeler verilir. Aşın son günü, başta
at yarışları olmak üzere çeşitli sportif müsabakalar yapılır. Bu yarışlara bayge denir (Ünal 2008: 118).
Kırgızlarda ölü defnettikten sonra kırkına kadar bazı bölgelerde her cuma bazılarında da perşembe
günleri “boorsok” adı verilen bizdeki pişi benzeri bir çörek yapılır, dağıtılır. Buna “cıt çıgaruu” (koku
çıkarmak) denilir. Ölenin bu çöreğin kokusunu alacağı ve karnının doyacağı inancı Kırgızlar arasında
hâlâ yaşamaktadır. Perşembe veya cuma günleri kutsal sayıldığı için o günlerde ölü ruhlarının evlerini ziyaret edeceğine inanılır. Bu günlerde sofralar kurulur, konu komşu, dostlar gelir. Kur’an okunur,
dua edilir, yemek yenir ve ölenin mekânının cennet olması dilenir. Kırgızlarda kırkıncı güne kadar
ailenin yakınları ölü evinde kalırlar, gelen gidenle de ilgilenirler. Ölüyü anma günlerinden en teferruatlısı olan “ölü aşı” geleneği Kırgızlar arasında asırlardır dillere destan bir şekilde devam etmektedir.
Günümüzde de Kırgızlar ölü aşını mutlaka verirler. Ölü ruhunun memnun olması için “ölü aşının” verilmesi gerektiğine inanırlar (Dıykanbayeva 2009: 95).
Bu törenler dışında bazı Türk topluluklarında farklı törenler de yapılmaktadır. Bunları da şu şekilde
sıralayabiliriz:
2.1.4. Devir Yürütme/Iskat Çıkarma
Ölenin bu dünyada yapamadığı sorumluluklarını ödemek, borçlarını ödemek için yapılan bir törendir. Bazı Türk topluluklarında defin töreninden önce, bazılarında ise sonra yapılmaktadır.
Kazaklarda, İslam toplumlarından farklı olarak, ölünün yıkanması ve kefenlenmesinden hemen sonra,
daha ölü çadırdan çıkarılmadan önce yapılan davir ve ıskat işlemi vardır ki, bu uygulamada, eski inançların izleri görülür. İslamiyet’ten önce Kazaklar, ölü çadırının eşiğine dokuz tane at getirip bağlar, dini
tören yapar, ölenin günahlarının onlara geçeceğine inanırlardı. Daha sonra bu atlar kabir başında
kurban edilir, ölen kişinin en sevdiği atın başı mezara konurdu. Ayrıca diğer Türk boylarında olduğu
gibi değerli eşyaları, mızrağı, sadağı, kılıcı, eyer takımı, giyecek ve yiyecekleri, ölü ile birlikte gömülürdü. İslami geleneklerin güçlenmesiyle birlikte bu uygulamalar değişmiştir. Başka hayvanlar da kurban edilmeye başlanmıştır. Bunlar, devir yürüten hocalara ve fakir-fukaraya verilmeye başlanmıştır
(Ünal 2008: 108).
Devir yürütme işlemi şöyle yapılmaktadır: Kurban edilecek hayvanlar ala iple bağlanır, çadırın önüne getirilir. Bu işte görevlendirilen kişi, mal bağlanan ala ipi tutar ölenin yapamadığı bir yıllık oruç,
namaz ve diğer farzlarını üstüne alması için ölünün yanında oturan hocaya verir. Hoca “kabul ettim”
deyip ipi alır, tekrar verir. Bu işlem ölenin yaşı kadar tekrarlanır. Buna da ıskat denir. Bu mallar, işin
sonunda hocalara ve fakir fukaraya verilir.
Devir ve ıskattan sonra ölü alınır, İslamî usullere göre cenaze namazı kılınır, mezara getirilir. Mezarlık
uzakta ise ölü, deve sırtında yüzüne kilim örtülerek götürülür (Ünal 2008: 109). Burada okunan Kur’an-ı
Kerim’den sonra ölü çadırına dönülür. Törene katılanlara ikramlarda bulunulur (Ünal 2008: 109).
2.1.5. Tersi Davranışlar
Türk kültüründe inanışa göre yoğ/aş törenlerinde ölümden sonraki hayatın, yaşanan hayatın tersi
olacağı inancı vardır ve buna bağlı olarak ters motif ve davranışlar da sergilenir. Bu tarz davranışlar,
Kazak Türklerinin geleneklerinde göze çarpar. Bunlar İslam öncesi inanç ve geleneklerin İslam sonrasındaki uzantılarıdır. Mesela, Rasonyi, mezara konan eşyaların ters konduğunu söyler (1993: 28).
Sultan Tuğrul’un yas töreninde (1063) törene katılanlar, atlarının eyerlerini ters çevirmişlerdir (Kaya
1999: 251). Kazak ve Kırgızlarda bu davranışa joktav söylerken ters oturup yani yüzlerini duvara dönüp söyleme şeklinde rastlanmaktadır (İnan 1986: 199). Ölü çıkan evin genç kızları, matem ve göç
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dönemlerinde tumak6larını ters giyerler (Ünal 2008: 113). Ölenin atının kuyruğunun kesilmesi, eyer
takımının ters çevrilip yerleştirilmesi ve ölü aşına kadar bunun devam ettirilmesi de hâlâ yaşatılan
geleneklerdendir.
Günümüzde Anadolu’nun çeşitli yörelerinde de bu geleneklere rastlamak mümkündür. Kars yöresinde ölüye ağlayan kadınların döğünmeleri, saçlarını kesmeleri ve elbiselerini ters giymeleri, yaşayan
bir gelenektir (Kaya 1999: 254). Anadolu’da hoyratların tersinden çalınması geleneği de vardır.
2.1.6. Fatiha “Bata” Meclisi
Kazaklarda İslamiyet sonrası oluşan dini geleneklerden birisidir. Ölünün ardından Kur’an okumaya ve
dua etmeye bata7 denir. Burada ön planda olan dualardan çok ölünün ruhuna değmesi için yapılan
ziyafettir. Akraba, yakınlar ve konu komşu önceden davet edilir. Âdete göre bataya gelecek kişiler
hayvan getirirlerse bunlar ölü evinde kalır. Konuklar için ölü evinde etli yemekler hazırlanır. Ağıtlar
yakılır, dualar edilir, daha sonra sükûnet ve neşe içinde ziyafete başlanır (Ünal 2008: 114).
2.1.7. Atın Dul Bırakılması “At Tuldav”
Türkler arasında yaygın yas alametlerinden biri de, ölenin hayattayken bindiği atın kuyruğu ve yelesinin kesilmesidir. Türkler arasında bir sembol olan at kuyruğu, evde, atın boynunda, mezarda, başta
taşınır; savaşta da yiğidin mızrağındadır. Eri ölen at, aynı erin karısı gibi dul kalmış kabul edilir, bu da
kuyruk kesme yoluyla sembolleştirilir. Altaylardaki kazılarda Pazırık mezarından çıkarılan donmuş atların kuyruklarının kesik olması, bu geleneğin ne kadar eskiye dayandığını gözler önüne sermektedir
(İnan 1986: 199).
Tiyan-şan Kırgızları, kestikleri at kuyruğunu mezarın üstüne dikilen sırığa bağlarlar.
Eski Oğuzlar; İslam dinini kabul ettikten sonra da bu geleneğe uymuşlardır. Dede Korkut hikâyelerinin kahramanlarının vasiyetlerinde de bu anlayış vardır. “Akboz atımın kuyruğunu kesiniz… Ak çıkarıp
kara giyiniz”.
“Tul at” Çağatayca’da “savaşta binmek için hazırlanan at” anlamındadır. Savaşlara girmeye hazırlanan
erler, atlarının kuyruklarını kesip tuğ yaparlar. Bu ölüme atılma anlamına gelir. (İnan 1986: 198).
Malazgirt savaşından önce Alparslan’ın atının kuyruğunu kesmesi, kendisini şehitliğe adadığını göstermektedir (Ögel 2000: 197).
Kazak Türklerinde bu geleneğin yakın dönemlere kadar devam ettiği görülmektedir. Kazaklarda bu
âdete atı dul bırakmak manasında tuldav denir. Tullanan bu ata hiç kimse binemez (Ünal 2008: 115). Aş
verme işlemi tamamlandıktan sonra tullanan bu at, kesilir. Ölen kişinin karısı ve çocukları, atla son
defa vedalaşır. Bu atın kesilmesi, aynı zamanda aşın sona erdiği anlamına da gelir. Bu atın eti, toplumdaki önde gelen kişilere ikram edilir. Aş sona erdikten sonra tullanan atın başı, dört tırnağı ve derisi,
ölünün mezarına götürülerek bırakılır (Ünal 2008: 115).
Hakaslarda da at, Kazaklardaki gibi tullanır. Bu ata “hoylağa” derler. At tullanırken kuyruğuna işaret
olarak renkli bir bez takılır. Bu işlemden sonra bu ata erkekler binebilir. Kadınlar hiçbir şekilde binemezler. Tullanan at defin töreninde kesilir. Eti yenir, kafası ve derisi cenazeyle birlikte gömülür (Killi
2007: 85).

6
7

Tumak: Av derisinden, çoğunlukla da kara kuzu derisinden veya samur kürkünden yapılan üzeri kumaşla örtülü, sivri
uçlu ve kulaklıklı, kışın giyilen başlık
Fatiha > fatha > patha > pata > bata.
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2.1.8. At Yarışları “Bayge/Payke”
Bayge8 önceleri sadece cenaze törenlerinde yapılmış, daha sonraları büyük düğünlerde, bayramlarda, ziyafetlerde de düzenlenmiş olan at yarışlarıdır, sonunda dereceye girenlere verilen ödülün de
adıdır.
Bayge’ den Göktürk kitabelerinde de, Manas destanında da bahsedilir. Bu onun eski bir Türk geleneği olduğunu gösterir. Bazı müsabakalar Özbeklerde poyga, Kırgızlarda çabış adını alır. Aşlarda çoğu
zaman bu yarış yapılır. Bayge, düz ama tabii engelli bir alanda soyuna bakılmadan birçok atın yarışmasıdır. Yarışacak iyi atlar, nazar değmemesi için kimseye gösterilmez, bakımı da gizli yapılır. Biniciler
genellikle 8–14 yaşlarındaki çocuklardır. Tullanan atın kurban edilmesinin ertesinde, törenin de son
gününde sabah erkenden at yarışlarına başlanır. Verilecek ödüller sergilenir (Ünal 2008: 122). Yarış
atları, sıra halinde ağır ağır seyircilerin arasından geçirilir. Daha sonra yarış başlatılır. Atlar dönünceye
kadar -jorga jarıs, sayıs, avdarıspak, kökpar tartuv, jambu atuv, kümis aluv- gibi birçok atla yapılan
gösteri ve yarış da yapılır. Güreş de bunlar arasındadır. Yarıştakilerin dönmeye başladığı haberi halkın
ilgisini yarışa çeker. Ödül kazanan kişi, ödülünü yarışa katılsın katılmasın kendi boyundan kişilerle
paylaşır.
At yarışları tamamlanır, ödüller verilir, sonra kara denilen alem bağlanmış mızrak halk içinden birine
kırdırılır. Kadın ve kızlar yine ağlar. Özel hazırlanmış ölü çadırının içindeki eşya ve araç gereçler, başka
birine dağıttırılır. Bu işle vazifelendirilen kişilere at, kaftan v.b. hediyeler verilir (Ünal 2008: 124). Bu
son uygulamalarla birlikte merasim sona erer, herkes günlük hayatına döner.
Bu, dul kalan kadının artık evlenebileceğinin de işaretidir. Aşa katılan konukların uğurlanmasıyla törenler sona erer.
Zamanla masrafın çok gelmesi, din adamlarının bu yapılanların cehalet döneminin uygulamaları
olduğu, israf sayıldığı konusunda halkı ikna etmeleri sonucunda bu tarz törenler yavaş yavaş terk
edilmeye başlanmıştır. Zamanla aş verme geleneğinin yerini hatim indirme geleneği almıştır. Ancak
Kazaklar arasında her iki anlayış da bir müddet devam etmiştir. Aş verme geleneğini sürdürme konusunda ısrarlı olan kesimler, hatm-i Kur’an’ı da devam ettirmişlerdir.
2.2. Günümüzde Anadolu’da Uygulanan Gelenekler
Ölüm karşısındaki çaresizlik, hissedilenler, ölüm sonrasındaki bilinmezlik, bütün toplumlarda çeşitli
inanma, gelenek, töre ve törenleri beraberinde getirmiştir.
İlkel dönemlerde insanlar, ölümü tam bir yok oluş anlamında ele almazlar; ölen kişinin yaşamını bir
şekilde sürdürdüğüne, ardında kalanlarla ilişkiler kurduğuna, onların günlük hayatlarını etkilediklerine inanmışlardır. Ölenin geri dönüp insanlara zarar verebileceği korkusu yanında, onu anıp yiyecek,
giyecek vb. şeylere ihtiyaç duyabileceği inancı, “ölü kültü”nün ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ölen
kişiye karşı duyulan bu korku ve sevgi, ölülerin defin şekillerini de etkilemiştir. Bazı yerlerde cenaze
hiç bekletilmeden defnedilirken bazı yerlere bekletilmekte; mezarlığa değil evin içine, avluya defnedilmekte, mezarına yiyecek, içecek, giyecek vb. bırakılmaktadır (Çıblak 2002: 606).
Ölümden sonra hayat olabileceği inancı, ölülerin yaşadıkları bir dünya olduğu inancını da beraberinde getirmiştir. Mezarlıklar bu açıdan ele alındığında ölülerin olduğu ilk yer olarak düşünülmüş,
yeraltındaki ölüler dünyası tasarımı da böylece ortaya çıkmış, ruh inancıyla birlikte ruhların da gökyüzünde bulundukları inancı doğmuştur. Öte dünya, genellikle yeraltında, yeryüzünde ve gökyüzünde
canlandırılmıştır (Çıblak 2002: 605).

8

Bayge: “pây-ı gâh”; atyarışı ve dereceye girenlere verilecek hediye.
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Bu açıdan bakıldığında Türkler arasında ölüm, aynı doğum ve evlilik gibi kayda değer bir geçiş aşaması olarak kabul edilmiştir. Bu inanıştan hareketle ölü, öte dünyaya hazır olsun diye en güzel elbiseleri
giydirilerek, sevdiği eşyalar, silahlar, çeşitli yiyecekler, hatta atı ile birlikte gömülür. Bu öte dünyadaki
hayat için de bir hazırlıktır (İnan 1986: 176–177).
Anadolu Türklerinde ölüm ile ilgili inanç ve uygulamaların daha çok coğrafya ve ortamın değişmesi
sebepleriyle farklılaştığı bir gerçektir. Yine de bazı noktalarda bu geleneklerin kendini koruduğu ortamlar oluşturduğunu da görmekteyiz. Bu değişiklikteki ana etken şüphesiz ki İslam dinidir. Ölümle
ilgili geleneksel Türk inanç ve uygulamaları elbette ki İslamî kuralların izin verdiği çerçevede kendine
yer bulmuştur. Bu aşamada ölümle ilgili kelime, kavram ve deyimler de İslamîleşmiştir: ruh, vade, ecel,
Azrail, defin, ahiret, sırat köprüsü, Münker ve Nekir, cennet, cehennem, vs. Bunun yanında geleneksel
Türk inancı da kendini korumuştur (Ersoy 2002: 88).
2.2.1. Ölünün Ruhunun Geri Gelmemesi İçin Yapılan Uygulamalar
Ölü evindeki yemek kapları cenazenin defnedildiği akşam yıkanmaz, ertesi gün yıkanır. Ayrıca ölünün çıktığı odaya evde yapılan yemeklerden bir tabak yemek, yanına da bir kaşık bırakılır. Ölü suyunun ısıtıldığı ocaktaki ateş de söndürülmez, sönmüşse tekrar yakılır. Bu ateş üç gün boyunca yanar.
Ateşin yanına ekmek, yemek ve bir şişe su bırakılır. O gece ölünün ruhunun gelip yemekten yediğine,
sudan da içtiğine inanılır. Ayrıca evin ışıkları üç gün yanık bırakılır (Selçuk 2004: 211). Bütün bunların
amacı, ölünün ruhunun gelip evdekileri rahatsız etmemesidir.
Bu konudaki diğer uygulamalar da şöyledir: Bazı köylerde ölünün bulunduğu oda, ölünün ruhu eve
gelip dolaştığı inancından hareketle ve evini kolayca bulabilsin diye 3 gün, bazılarında 9 gün, bazılarında ise 40 gün boyunca aydınlatılır ve ışıkları söndürülmez (İnan 1995: 185; Keskin 2003: 115–130;
Isparta).
Rize’de de ölü defnedildikten sonra birkaç gün boyunca mezarında ışık yakılır, hatta bazen de bir
yakını bekler (Kabataş 2006: 82).
Ölünün ruhunun geri gelmemesi aynı zamanda öteki dünyada eksiklik duyup rahatsız olmaması için
bazı eşyaları ölüyle birlikte gömülür. Bu gelenek eski Türklerden itibaren devam eden bir gelenektir.
Bazı yörelerimizde ölüyle birlikte ayna, tarak, yorgan ve küpe gibi ölünün sevdiği eşyalar da defnedilir, ölünün eline çiçek demeti verilir (Bozkuş 2000: 252; Selçuk 2004: 210; Karaoğlan 2003: 40).
2.2.2. Mezarlıklar Çevresinde Uygulanan Gelenekler
Defin törenleri sırasında ve sonrasında mezarlıklar çevresinde de bazı uygulamalar yapılmaktadır.
2.2.2.1. Mezar/Mezarlık
Ölümle ilgili inanç, âdet, tören ve belli kalıplara bürünmüş davranışlar temel olarak üç grupta ele
alınabilir:
Bunlardan birincisi doğrudan ölen kişiyle ilgilidir. Bu uygulamalar ölenin öteki dünyaya daha rahat
gitmesini, geride kalanlar açısından saygın bir kişi olarak kalmasını sağlama amacındadır.
İkincisi ise, ölenin geri dönmesini, yakınlarına kötülük yapmasını önleme amacını güder.
Son olarak yapılanlar da ölenin yakınlarının ruhsal açıdan rahatlatılması, yeniden topluma katılmalarının sağlanması amacına yönelik davranışlardır (Çıblak 2002: 606). Bu uygulamalar ölüyü hazırlama,
defin, mezar, bıraktığı eşyalar, ölü yemeği, ölenin ardından tutulan yas ve belli dönemlerdeki anma
törenleriyle ilgilidir. Genellikle de ölü evinde ve mezarlıklarda yerine getirilir (Ersoy 2002: 88).
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En eski dönemlerden bu güne atalara duyulan saygı sebebiyle mezarlıklar ayrı bir önem taşır (Çıblak
2002: 606). Bu dünyadan göç edenlerden kalan en önemli işaret olan mezarlıklar, iki dünya arasındaki geçiş yeri olarak düşünülür. Ölenleri hatırlamak, atalarımızı anmak ve ruhlarını memnun etmek
amacıyla mezarlıklarda çeşitli geleneklerin uygulandığı ve bu çerçevede inançların yaşatıldığı görülmektedir.
Mezarlıklar, su, ağaç, dağ vs. gibi kültürel kutsal merkezlerdir. Türklerde diğer bazı milletlerde olduğu
gibi tapınak yoktur. Bu anlamda mezar ön plana çıkmıştır, diyebiliriz (Bıçak 2004: 159).
2.2.2.2. Mezar Taşı
Mezar taşlarının genellikle defin işleminden bir yıl sonra yaptırıldığı görülmektedir. Çoğu mermerdendir, maddî durumu iyi olmayanlar, taşlarla mezarı çevreleyip mezarın yerinin kaybolmasını önlemeye çalışırlar. Mezar taşlarına ölen kişilerin adı, soyadı, doğum ve ölüm tarihleri yazılır. Ancak bazen
bu taşlara çeşitli şiirlerin, özdeyişlerin yazıldığı, motiflerin işlendiği de görülür.
Mezar taşı, ölen kişiyi temsil ettiği gibi onun bu dünyadaki sürekliliğini sağlayan unsurdur. Bir bakıma
ölenin bu dünyadaki varlığını ebedî hale getirir. Taş dikili olduğu müddetçe de bu süreklilik olacaktır.
Ölenin adını taşır, biçimi de insan görünüşündedir. Bu anlamda temsil edici yönleri de vardır.
İnsan olmanın temelinde kökenini arama vardır. Kökenini bulma da tarih tasavvuru ile mümkündür.
Bu açıdan ele alındığında mezarlar daha önemli hale geleceklerdir. Tarih olgusu içinde insanın kökenini de vermeleri açısından tarihî bir önemleri de söz konusudur.
Mezar, ölen kişinin geçmişine ilişkin bilgiler de verir.
Mezar taşlarındaki kimlik bilgileri ölen kişi yanında ailesi ile ilgili bilgiler de taşımaktadır. Mezar ziyaretleri, belirli zaman aralıklarındaki anma törenleri, ölen kişinin aile içindeki yerini canlı tutmaktadır.
Böylelikle aile tarihi mezarlık bağlamında somut bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır (Bıçak 2004:
163).
Ölüye ait bilgilerin yazıldığı bu tahtaya hece taşı veya baş tahtası denilir (Bozkuş 2000: 252; Selçuk
2004: 210; Karaoğlan 2003: 40).
Mezar inanç sistemi içinde atalar kültünün merkezinde yer almasıyla da önem taşır (Roux 1994: 234).
Her aile kendi atalarının hatırasını canlı tutar ve bunu ölüm yıldönümlerinde mezarlarda yapılan törenlerle tekrar canlandırır. Bu anlamda kökenden hareketle oluşturulan ve birlik içeren yapı toplumun da bu birlik yapısı içinde devam etmesini sağlayacaktır (Bıçak 2004: 164).
İçel’de mezar taşlarına ölenin neden öldüğünü belirten motifler işleme geleneği de yaygındır. Mesela
öldürülmüşse bıçak ya da tabanca resmi, hastalıktan ölmüşse külah resmi, suda boğulmuşsa bardak
resmi gibi (Toros 1938: 10–11).
2.2.2.3. Saçı / Bir Şeyler Dağıtılması
Anadolu’nun farklı bölgelerindeki saçı uygulamaları birçok yerde benzer şekillerde veya küçük farklılıklarla işlerliğini hâlâ sürdürmektedir. Bunların bazılarını görelim:
Isparta’nın Atabey İlçesi’nde cenaze gömüldükten sonra mezarın üstüne su dökülür ve su testisi kırılarak
oraya bırakılır. Yörede, ayrıca kabirde yatan kişinin baş ucuna bir bitki dikilirse, o bitki sararıp soluncaya
kadar ölünün ceza çekmeyeceği inancı yaygındır. Cenazenin defninden sonra defnetmeye gelen kişilere
mezarlıkta şeker veya çikolata dağıtılır. (Isparta)
Anadolu’da defin sırasında veya hemen sonrasında mezarlıkta yiyecek dağıtma geleneği de yaşamaktadır. Gaziantep’te bir tarafta defin işi devam ederken diğer tarafta bir heybe veya sepet içinde
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getirilmiş olan tuz, ekmek, tahin helvası, genel olarak şire adı verilen üzüm, incir, pestil vb. yiyecekler
orada toplanmış olan fakirlere, dilencilere dağıtılır. Para dağıtıldığı da olur. Hakkâri’de ise ölü defnedilirken mezarlıktaki çocuklara şeker dağıtılır. Adana’da defin sırasında mezarın üstüne buğday ve şeker
atılır (Çıblak 2002: 610). Tahtacılarda mezarın baş kısmına dikilen bayrağın altına şeker bırakılır. Ölen
kişinin en yakın akrabaları veya kendi çocukları her gün bayrağın altından birer şeker alıp yer (Yalman
1977: 269). İzmir’de mezara testi ile su (Çıblak 2002: 610), Ordu’nun Ünye ilçesinde yemek bırakma
geleneği vardır (Çıblak 2002: 610). Bunlar birer saçıdır. Saçı, her topluluğun kendi emeğiyle kazandığı
en kıymetli ve kutsal saydığı nimetlerden biri olup ruhlara sunulan kansız kurbandır (Çıblak 2002: 610).
Mezara su ya da yemek bırakma da bu şekilde değerlendirilmelidir.
Isparta’da cenaze defnetmeye gidenler için cenaze sahibinin yakınları tarafından “ıscak” adı verilen
börek, çörek veya katmer yapılır. Bu katmer, ölü mezara konduğu akşam ölü evine gelenlere de dağıtılır. Buna “meyit ekmeği” denilir. Taziye için gelenler, ölü evine birer tabak yemek götürür. Buna “gece
evi” ya da “gece” denilir (Isparta).
Bazı yörelerde ise çorbası, salatası, tatlısı, sarma, dolma, et yemeği (genellikle bütün tavuk) vs. bulunan tam tekmil bir sofra götürülür ve bunun adına “ölgülük” denir. Cenaze evine gitmeye de “ölgülüğe gitmek” tabiri kullanılır. Cenazenin çıktığı gün yemek götürmenin daha sevap olduğuna dair
inanç vardır. Sofraların 15-20 hatta daha fazla gün geldiğine rastlanmaktadır. Yemek getirenler hocanın camiden çıkıp gelmesini beklerler; hep birlikte yemeğe iştirak ederler. Her akşam yemekten sonra
dualar edilir. Yemek getirenler giderken kap kacaklarını geri götürürler (Pervin Ergun, 2010, Kuyucak/
Aydın).
Karacaköy’de ölü defnedildikten hemen sonra mezarı kazan kişilere yemek verirler. Köylüler, bu yemeğe “kazma-kürek hakkı” adını verirler (Keskin 2003: 115–130).
Çukurova bölgesinde ve buradaki Yörüklerde definden sonra cenaze evinde “kazma tıkırtısı” denen
bir ziyafet verilir. Bu ziyafet komşular tarafından hazırlanır ve masraflarını da onlar karşılar (Yardımcı
1993: 4).
Günümüzde defin gelenekleri, İslâmî esaslara bağlı bir şekilde yerine getirilmektedir. Cenazenin defnedilmesini takiben mezar toprakla doldurulur, yerinin belli olması için üzeri tümsek yapılır. Baş ve
ayak ucuna birer taş dikilir. İmam dua okur. Duanın ardından herkes mezarlıktan ayrılır. Mezarın başında sadece imam kalır ve talkın verir. Talkın, o akşam mezara gelerek bazı sorular soracağına inanılan sorgucu meleklerine verilecek cevapları ölüye hatırlatmak amacıyla yerine getirilmesi gereken
dinî bir görev olarak kabul edilir (Yıldız 2004: 10).
Definin ardında Aydın, Kayseri, Ankara ve Denizli’nin Çal ilçesine bağlı Mahmutgazi köyünde mezarın
üstüne bir kap su dökülür. Halk arasında mezara su dökmenin ölünün ruhuna rahmet anlamına geldiğine inanılır (Gökbel 1998: 119; Çıblak 2002: 609).
Rize’de cenaze kaldırıldıktan sonra ölü evine dönüp gelenlere yemek verilir. Bu yemek kesinlikle ölü
evinde yapılmaz. Ölü evinin yakın komşuları veya akrabaları gelen misafirleri evlerine götürerek yemek yedirilir. Ya da yemek yapıp ölü evine getirirler. Ölü çıkan evde 2–3 gün yemek yapılmaz, komşular getirir (Kabataş 2006: 82).
Defin töreninden sonra cenazeye katılanlar “taziye” için topluca tekrar cenaze evine giderler. Bu sırada dinî önderlerin arkalarına bakmamaya dikkat etmesi gerekir. Bu yeni bir ölümün önüne geçme
tasarımından kaynaklanır. Bu uygulama, Anadolu’nun pek çok yerinde geçerliliğini hâlâ korumaktadır (Keskin 2003: 115).
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2.2.2.4. Kurban Kesmek
Mezarlıkta yapılan uygulamalardan biri de daha mezar kapanmadan ölenin başucunda veya daha
sonra kurban kesilmesidir. Balıkesir Çepnilerinde buna dâr/toprak kurbanı derler (Şahin 2006: 69).
Kurban etiyle yapılan yemek cenazeye katılanlara da katılamayanlara da ikram edilir. Bu uygulamalar,
bir öte âlem inancının yansımalarıdır.
Eğer ölen kişi fakirse oradakiler kendi aralarında para toplayarak kurban keser, cenaze evine getirip
pişirirler ve akşam ölenin günahları bağışlansın diye dualarla veya mevlitle beraber taziyeye gelen
kişilere ve komşulara ikram ederler. Çepniler, buna “kazma kürek güpürtüsü, çapa güpürtüsü ve kabir
kurbanı” gibi isimler verirler (Şahin 2006: 69). Trakya yöresinde yaşayan Amucalarda cenaze evinden
mezarlıkta çalışanlara irmik helvası, pişirilmiş bir horoz, peynir ve ekmek gönderilir. Buna “mezarlık
ekmeği” adı verilir (Aktaş 1999: 135). Cenaze evine komşular yemekler yapıp getirirler, buna yas yeri
yemeği ya da kabir yemeği denir (Engin 1998: 112).
2.2.2.5. Mezarlara Bayrak veya Bez Asma Geleneği
Anadolu’nun bazı yerlerinde mezara bayrak asıldığı veya bez parçalarının bağlandığı tespit edilmiştir.
Ankara’nın Haymana ilçesinde ölü, genç ise mezarına bayrak asılırken, Bayburt’ta genç yaşta ölen,
gurbette vefat eden, askerde şehit düşenlerin mezarına değişik renkte tülbent ve bezler bağlanır,
beyaz bayrak asılır. Aydın’da yeni defnedilen cenazenin mezarına kendi elbisesinden bir parça veya
herhangi bir bez asılır.
Bolu’da mezara ağaç dikilir, ölen erkekse ağaca şapka, kadınsa yazma bırakılır. Adana ve Mersin’de
(Çıblak 2002:250) ölen kişi, genç kız veya gelinse mezarın başına kırmızı yazma asılır, bekâr bir genç
kızsa mezarına gelinlik konur; delikanlı veya askerse bayrak asılır.
Şehit mezarlarına Türk bayrağı dikilir (Yıldız 2004: 10). Bu uygulamalar, ölenin yaşı ve cinsiyeti, ölümün nasıl olduğu konusunda bilgi verme yanında genç yaşta ölenlerin mezarına daha çok özen gösterildiğine de işaret etmektedir.
2.2.2.6. Mezarların Süslenmesi
Mezarları süslenmek için ağaç, çiçek ve otlar kullanılır. Adana’da mezarda ağaç ve çiçek olduğu sürece ölenin kabir azabı çekmeyeceğine, ayrıca mezardaki ağaçlar sallandıkça ölünün günahlarının döküleceğine inanılır (Çıblak 2002: 611). Mersin’de ölünün ruhu rahat etsin diye, Ankara’da ölene gölge
etsin diye mezara ağaç dikilir. Ankara’nın Akyurt ilçesinde kabrin başına bir iğde ağacı dikilir, eğer
tutarsa ölen kişinin cennete gideceğine inanılır. (Çıblak 2002: 611). Mezara ağaç dikme geleneği eski
Türklerde yaygın olarak görülen ağaç kültüyle ilgilidir. Hayat ve ebediliğin sembolü olarak da kabul
edilen ağacın meyvesiz ve ulu olanları kutsal kabul edilmiştir (Ocak 1983: 84–87).
Anadolu’nun birçok bölgesinde cuma günleri veya bayramlarda ve yıl dönümlerinde yapılan mezar
ziyaretlerinde mezarların üzerine kutsal kabul edilen murt dallarının (mersin ağacı) dikildiği veya bırakıldığı da görülmektedir (Çıblak 2002: 613). Bu ziyaretlerde kuşlar için de mısır, buğday vs. atılmaktadır (Pervin Ergun 2010, Kuyucak/Aydın).
2.2.2.7. Mezarlıkta Ateş Yakılması
Anadolu’da bazı bölgelerde ölünün defnedildiği günün gecesinde mezar başında ateş yakma geleneği vardır. Harput’ta bu uygulama yırtıcı hayvanlar tarafından mezarın eşilerek ölünün çıkarılmasını
engellemek için yapılır (Araz 1995: 124). Adana’da mezar başında ilk üç gün, Ankara’nın Haymana ilçesinde ise bir gün ateş yakılır (Çıblak 2002: 251). Bu geleneğe Mersin ve Artvin’de de rastlanmaktadır
(Çıblak 2002). Her ne kadar yırtıcı hayvanlar için ateş yakıldığı söylense de bu durum aslında ateşin
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Türkler tarafından kutsal kabul edilmesiyle açıklanabilir. Şamanist Türklerde ateşin her şeyi temizlediğine, kötü ruhları kovduğuna inanılır. Ateş ruhuna hitaben okunan şaman ilâhilerinden anlaşıldığına
göre aile ocağı kültü ile ateş kültü birbirinden ayırt edilemeyeceği gibi ocak kültü de atalar kültüyle
birbirine bağlıdır (İnan 1986: 68). Mezar başında ateş yakma geleneğine Altay ve Yenisey Türk boylarında da rastlanır (İnan 1986: 189–190). Ayrıca bazı yörelerde cenazenin ardından üç gün boyunca
ateş yakıldığı da görülmektedir (Aktaş 1999: 124; Karaoğlan 2003: 38). Bu uygulamalar eski Türk inanışlarının günümüzdeki izleri olmalıdır.
2.2.2.8. Mezarlık Ziyaretleri
Anadolu’da definden hemen sonra yapılan bu uygulamalar dışında mezarlık ziyaretleriyle ilgili çeşitli
inanç ve uygulamaların gerçekleştirildiği de görülmektedir.
Ölüyü mezarlıkta ilk ziyaret konusunda farklı uygulamalar vardır. Belli bir gün veya belli bir kural yoktur. Mesela bazı yerlerde bu ziyaret defnin hemen ertesi günü sabah güneş bile doğmadan yapılmaktayken (Ankara); bazı yerlerde bir hafta sonra (Eskişehir, Erzurum, Sivas, Niğde ve Kırşehir’de);
bazılarında kırk gün sonra (Kastamonu, Eskişehir ile Sivas); bazılarında da definden sonraki ilk cuma
günü (Kayseri, Çorum) yapılmaktadır (Çıblak 2002: 612).
Bu günlerin yanı sıra hemen hemen bütün Anadolu’da arife günleri ile bayram ve kandil gibi kutsal
günlerde de mezarlık ziyaretleri yapılmaktadır. Bu ziyaretlerde herkes kendi mezarının çevresini temizler, ölen yakınları için dualar eder. Tahtacılar arife ve bayram günleri yanında nevruz ve hıdrellezde, muharrem orucunun son gününde, ölen kişinin yıldönümünde de mezarlık ziyaretlerini gerçekleştirmektedir (Çıblak 2002: 613).
Anadolu’nun bazı bölgelerinde mezarlık ziyaretlerinde çeşitli yiyecekler de götürülmektedir. Defin
işleminin ikinci akşamı mezara yemek ve meyve götürülür (Artvin İli Şavşat ve Ardanuç ilçeleri)
Buradaki mezarlarda bunları bırakmak için birer yer de yapılmıştır. Sonraki günlerde haftada bir veya
iki kere mezara yemek götürmek gelenektir. Bu yemekleri ölen kişinin ruhu için isteyen alıp yiyebilir (Çıblak 2002: 613). Adana’da definden bir hafta sonra mezarlığa gidilir, bu ilk gidişte mezarın
üstüne şeker atılır, bunları çocuklar toplayıp yer. Mersin’de ise mezarlığa gidenlere şeker, bisküvi vb.
yiyecekler dağıtılır. Tahtacılarda mezarlık ziyareti sırasında herkes yanına çörek, lokum, bisküvi, şeker
gibi yiyecekler alır, bunlar oradakilere dağıtılır ve topluca yenir (Çıblak 2002: 613). Mezarlıkta yiyecek
dağıtma geleneği, ölmüşlerin ruhuna sunulan kansız kurban niteliği taşımakta ve ölen kişilerin ruhu
adına yenilmektedir. Anadolu’da mezarlığa yiyecek götürme geleneği yanında ağaç götürüldüğü de
tespit edilmiştir.
Mezarlıkta, mezarın başında Yasin, Fâtiha ve İhlâs gibi sureler okunur. Bazı köylerde kadınlar, ölünün
başında ağıtlar yakar (Yıldız 2004: 11).
Kadirli’de mezarlar bayramlarda ziyaret edilir ve üzerlerine şeker bırakılır. Şekerleri çocuklar toplar ve
ölünün hayrına yerler (Yardımcı 1993: 4).
Aleviler de kabir ziyaretine önem verirler. Sünnilerde olduğu gibi arife ya da bayram günleri, özellikle
kurban bayramlarında, mezara gidilerek Kur’an okunur (Yıldız 2004: 17). Alevi köylerindeki mezarlıkların çoğu, yüksek tepelere kurulmuştur. Bu eski Türklerdeki atalar kültü ile ilgilidir. Altay Türklerinin,
atalarının ruhlarının Gök Tanrı’ya yakın olması için, ölülerini dağlar üzerine gömdükleri bilinmektedir
(Yörükân, 2006: 35–36; İnan, 1995: 179–180; Radloff, 1994/ II: 78; İltar, 2003: 11–19). (Yıldız 2004: 17)
Siirt’te mezar ziyaretleri daha çok bayramlar ve arife günlerinde yapılmaktadır. Bu ziyaretlerde mezar
başında dualar okunur; mum, tütsü yakılır, para, şeker, lokum, evde hazırlanmış yiyecekler dağıtılır.
Ölümden sonraki üç cuma kadın ve erkekler ayrı ayrı mezarlığa gider, ekmek, helva, pasta, kurabiye
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ve meyve dağıtırlar. Bunlar, cenaze yakınları tarafından hazırlanıp perşembe gününden ölü evine götürülür. Defnin altıncı günü kadınlar “isboh” adı verilen bir tören yaparlar, kadın hafızlar Kur’an-ı Kerim
ve kasideler okurlar. Bu sosyal dayanışma ve kaynaşma ziyaretlerinde ölü yakınlarıyla dargın olanlar
barışırlar. Yas evindekiler cenazeden sonraki ilk bayramda dışarı çıkmaz ve evde oturarak taziyeye
gelenleri kabul ederler (Siirt’te Örf ve Adetler).
2.2.3. Yas Tutma / Ağıt
Yakınlarımızın kaybı sonrasında yaşadığımız acı ve üzüntünün ifadesi olan yasla ilgili gelenekler; bunlara bağlı işlemler, yasaklar, acı çekenlere destek olup yeni durumlarına alıştırma toplumsal bir uygulama olarak karşımıza çıkar. Bütün insanlığın ortak duygularından olan “yas” âdetleri ve törenleri,
birbirinden biraz farklı olsa da her toplumda karşımıza çıkar. Eski Türklerde bunlara “yuğ törenleri”
denildiğinden ve yapılışlarından başlangıçta bahsetmiştik.
Ölümle ilgili bütün anlamlar ölüm törenlerinde ortaya konmaktadır. Evrenin yeniden kuruluşu, ölen
kişinin evrenin merkezi haline getirilişi, ölümle toplum ve devlet ilişkisi ölüm törenlerinin esas konuları arasındadır. Her toplumsal tören, başlı başına toplumsal hafızanın bir yeniden canlanmasıdır.
Ölüm töreni, evren tasavvurunun toplumsal hafızada yeniden kuruluşu, ataları hatırlama, yaşayanların kendi durumlarını gözden geçirme ve ölen kişinin ölüm sonrasında rahat etmesi için gerekenlerin
yapılmasıdır. Ölüm anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilen cenaze törenleri, insanın sürekli varoluşunun dile getirilişidir. (Bıçak 2004)
Yakınını kaybedenler, yaşadıkları acıyı değişik şekillerde gösterirler. Yas süresi boyunca, sevdiğini
kaybeden kimselerde gözlemlenen yas tutma tezahürleri açık renkli elbise giymeme, fazla yememe,
eğlenmeme, radyo, televizyon gibi araçları kullanmama, sakal tıraşı olmama, düğünlere katılmama,
vs. şeklindedir.
Yas süresi, ölüm anı ile başlar. Bu süre, kişilerin toplumsal statüsüne göre değişir. Kırsal kesimlerde
yas süresi bir yıl veya daha fazla tutulurken, şehirlerde yaşayanlar bu süreyi daha kısa tutmaktadırlar.
Yas süresince, yakın veya bildik kimseler yaslı kişileri ziyaret ederek teselli edici ve avutucu bir takım
sözler söylerler, yaslı insanların acılarını paylaşırlar, onların günlük hayata en kısa zamanda bağlanmalarını arzu ederler.
Yas süresi Anadolu’da çoğunlukla bir yıldır, ancak anma günlerinden birinde de kişi, yastan çıkabilmektedir, ama en fazla yastan çıkılan gün “ölünün kırkıncı günü”dür.
Günümüz Türkiye’sinde cenaze törenleri, taziye ve yas ile ilgili inanç ve uygulamalar halk inancının
önüne geçilemediğinin de bir göstergesidir. Söz konusu olan bu inanç ve uygulamalar etnolojik temeli bakımından aynı, fakat biçimsel ve yöresel özellikleri bakımından farklı şekilde karşımıza çıkar. Bu
törenler ele alınırken, işlevsel teori göz önünde tutularak değerlendirilmelidir (Çobanoğlu 1999: 213).
Yas törenleri ve uygulamalar Anadolu’da farklı şekillerde uygulanmaktadır. İslamî kabuller çerçevesinde bazı bölgelerimizde yas törenleri epeyce azalsa da bazılarında eski uygulamalar etkisi azalmakla birlikte devam ettirilmektedir.
Bazı yörelerde cenazeden sonra yas tutulur. Bunun da süresi üç gün ile kırk gün arasında değişir
(Örnek 1974: 400).
Mersin Türkmenlerinde genç yaşta ölen bir adam gömüldükten sonra, bindiği atı süslenir, ölenin elbisesi ağaca giydirilir, köyün kadınları bu at ve ağaç karşısına geçerek ağıt yakar, ağlarlar (Yardımcı
1993: 4).
Isparta’da ölü evinde genellikle bir hafta kadar yas tutulur. Ölü evinde bir müddet radyo, teyp vb.
şeyler çalınmaz ve defnin üzerinden bir bayram geçinceye kadar düğün yapılmaz (Isparta).
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Tunceli Karacaköy’de “yas tutma” süresi kırk gündür. Yas süresinin uzunluk kısalığı veya yasın niteliği
ölenin yaşı ve toplumsal durumu ile belirleyici hale gelmektedir.
Yas süresince, ölü yakınları eğlenmezler, süslü ve renkli elbiseler giymezler, erkekler tıraş olmazlar,
yasın ilk üç günü genellikle siyah elbiseler giyerler. Kadınlar kırk gün boyunca siyah tülbent takarlar.
Ancak, bu sürede dikkat edilmesi gereken bir husus, “Allah’a isyan” olarak kabul edileceği için yası
fazla abartmamaktır (Keskin 2003: 115–130).
Yas süresi üç gün ile kırk gün arasında değişir (Örnek 1974: 400). Özellikle Tahtacı köylerinde kırk geleneğine çok önem verilir. Zira Aleviler arasında bu süreye “berzah âlemi” derler. Bu, ölen şahsın son
“görgü cemi”nin yapıldığı bir dönemi de içine alır. Bu kırk günlük yas süresince erkekler, saç ve sakal
tıraşı olmazlar ve karalar bağlayıp siyah elbise giymeye dikkat ederler. Kadınlar siyah başörtüsü takar. Düğün ve eğlence gibi şeyler yapılmaz; radyo, televizyon da açılmaz. Bazı yerleşim birimlerinde
banyo da yapılmaz. Yas tutan kişiler, işe gitmez, evden dışarı çıkmaz. Benzeri uygulamalar Çepniler
arasında da yapılır (Şahin 2006: 72). Yas, ölünün kırkıncı gün yemeğinin verilmesiyle sona erer (Selçuk
2004: 212). Ölenin yakınları hayır işleri de yapar. Bazı yörelerde kırk gün boyunca lokma (yemek) yapıp dağıtılır; çünkü bu süre içinde ölünün gelip oralarda dolaştığına inanılır. Yine bu süre içinde her
gün bir komşuya süt götürülür. Kırkıncı gün ise, süt ile birlikte tas ve bir kaşık bırakılır (Yıldız 2004: 15).
Üç, yedi ve kırkıncı günlerde birtakım uygulamaların yapılması eski Türk inanç ve gelenekleriyle ilgilidir. Eski Türkler, ölenin arkasından aynı günler ile yılında yemek verir, kurban keser, yas tutardı.
Bunların yanında erkekler, saç ve kulaklarını keser; kadınlar tırnaklarıyla yüzlerini kanatır, saçlarını
yolar, feryat edip ağlarlardı. Türklerin yas boyunca, karalara büründükleri ve yas çadırına kara bayrak
astıkları bilinmektedir. Günümüzde bu geleneğin toplumumuzun her kesiminde küçük farklılıklarla
devam ettiği görülmektedir (Eröz 1977: 340; İnan 1995: 89–191, 195–196; Görkem 1992: 157–188;
Yıldız 2004: 15).
Çepniler arasındaki ağıt yakma, özellikle ölümü duyurma aşamasında yaygın şekilde kullanılır. Ağıtçı
kadınlar, doğaçlama olarak ağıt yakarlar. Öleni yâd edip överler.
Ölenin yaşına, cinsiyetine, ölüm şekline göre yas süresi ve şekli değişir. Yas süresi olarak en yaygını
kırk günlük yas tutmadır. Çepniler yas döneminde Muharrem ayındaki yasta olduğu gibi nefsi arzulardan uzak kalır, karalar giyer, yıkanmaz, düğüne bayrama katılmazlar. Ölü başında ağıt yakarlar.
Ağıtlarda sınır yoktur. Ölenin iyiliklerinden, yaşadıklarından gelişigüzel sesli olarak bahsederler. Ağıt
genellikle kadınlar tarafından yakılır.
Siirt’te de İslam dinindeki yasaklayıcı emirlere rağmen üç gün yas tutulur. Ölüm haberi önce ölü evinden yükselen feryatlarla işitilir. Komşular ve haberi işiten akrabalar hemen cenaze evine koşarlar. Olay
gece olmuşsa cenaze hemen yıkanır, hocalarla sabaha kadar hatim indirilir. Sabahleyin de camilerde
sala verilir, toplanan kalabalıkla tabut cenaze namazı için en yakın camiye götürülür (Siirt).
Elazığ’da hayatı sıkıntılar içinde geçen, genç yaşta ölenlere kadınlar tarafından ağıt yakılır. Ağıtlarda
en çok, “Gün görmeyenim”, “murat almayanım”, çocuklarını koklayamayanım”, “gençliğine doyamadım”
“ben seni göremedim” ifadeleri kullanılır (Albayrak vd. 2007: 41).
Osmaniye’de ağıtlar yas evinde söylenir. Buna “ağıt yakmak” denir. Genellikle kadınlar ağıt yakar.
Ağlama, çok eski bir gelenek olarak ölü evinde bir tören niteliğine dönüşür. Bu gelenek öylesine yer
etmiştir ki, ölenin ardından ağıt söylemek zorunluymuş gibi düşünülür. Ardından ağıt yakılmayanlar
için “ölüsü garip oldu”, “bir ağlayanı yoktu” denilir.
Ölü evinde bütün kadınlar ölü başında bir halka oluşturur. Ağıtı ölünün yakınlarından biri başlatır.
Ağıt yakma işi sıra ile yapılır. Bu geleneğin yaygın olduğu, üç günden kırk güne kadar yas tutulduğu
bilinmektedir. Ağıtçı denen kadınların varlığı ağıt yakmanın gelenekselleşmiş olduğunun kanıtıdır.

252 AİLE YAZILARI / 8

Osmaniye’de ağıtçı, cenaze evine girerken yüksek sesle ağlayarak dinleyici ortamını hazırlar. Ölü evi
de ağıtçıyı “Gördün mü başımıza gelenleri?” diye ağlayarak karşılar. Ağıtçı kendine gösterilen yere
oturur. Acı bildiren cümlelerle ağlamaya başlar. Cenaze henüz defnedilmemiş ve yerde yatıyorsa,
elindeki mendili ölünün üzerinde sallayarak ağıtını söyler. Mendil yerine ölenin eşyalarından biri de
kullanılabilir. Ölü evi ölenin eşyalarını feryatlarla ağıtçının önüne atar. Ağıtçı, “soyka” adı verilen ölü
eşyalarını sallayarak ağıt söyler. Ağıt söyleyen kadın soykayı ağıtı bitince diğer bir kadına atar. Ağıt
yakma sırası o kadına gelir. Ağıtçı, ağıtlarını “Haydi derdinizi yel alsın” diyerek bitirir. Ağıtçı, ölünün
uzak ve yakın geçmişini bugüne getirerek ölüyü de konuşmalarına katarak anlatır(Artun 2005: 5).
Anadolu’nun diğer yörelerinde olduğu gibi, Pazarcık’ta yas, ölüm Hakk vaki olduğunda başlar. Ölenle
ilgili yas, ölüm biçimi ve toplumsal duruma bağlı olarak birkaç hafta sürebilir. Bu süre içerisinde “ağıtçı” kadınların, yas yerinde bulundurulmasına dikkat edilir. Yörede ölen kimse için yas tutma süresi
kadınlar ve erkekler arasında farklıdır. Erkekler bir hafta on gün zarfında yastan çıkarken, kadınlarda
bu süre kırk gündür. Erkekler, yakın dostlarının araya girmesi, teselli etmeleri ve ardından getirdikleri
bir berbere yaslı erkeklerin sakallarını tıraş ettirmeleriyle yastan çıkarılırlar. Kadınların yastan çıkmalarını da yakınları sağlar. Onların giydikleri siyah elbiseler yerine, değişik renkte elbiseler giymelerini
sağlar, başlarına kına yakar ve böylece yastan çıkarırlar. Yas döneminde süslenmek, ziynet eşyaları
takmak, düğün ve eğlencelere katılmak, müzik dinlemek, banyo yapmak, çamaşır yıkamak gibi şeyler yapılmaz. Bu süre içerisinde ölenin yakınlarının tarihi önceden belirlenmiş düğün, nişan, sünnet
vs. gibi eğlenceyi çağrıştırıcı programları varsa bunlar da ertelenir. Akrabadan olmayan komşular da
mümkün olduğu kadar bu süreye uyarlar. Ölenin yakınlarının karalar giyme, ellerine kına yakmama
gibi yas geleneklerine Oğuzlarda da rastlanmaktadır. Bu gelenek, Dede Korkut’ta: “Beyrek’in babası
kaba sarıgını kaldırıp yere vurdu, çekti yakasını yırttı. Ogul, ogul diyerek agladı, inledi. Ak perçemli anası
agladı, al yanagını çekti yırttı; simsiyah saçını yoldu. Kızı, gelini gülmez oldu. Kızıl kına ak ellerine yakmaz
oldu. Yedi kız kardesi ak çıkardılar, kara elbiseleri giydiler, Beyrek’in nisanlısı kara giydi, ak çıkardı. Yâr ve
yoldasları akı çıkarıp kara giydiler. Kalabalık Oguz Beyleri Beyrek için büyük yas tuttular.” şeklinde anlatılmaktadır (Ergin 1994: 130–131; Karaoğlan 2003: 43).
2.2.4. Taziye
Cenazenin defnedilmesinden sonra ölü evindekileri teselli etmek için mezarlıkta veya eve gelerek
baş sağlığı dilenir. Buna “taziye” denir. Yas evine gelip gitmeler bir süre devam eder. Bu uygulamalar
da yörelere göre farklılıklar gösterir.
Çukurova’da cemaat mezarlıktan dönünce ölü evine “taziye” ziyaretinde bulunur. Ölü evine yedi
adım uzaklıktaki bütün komşular evdeki suları dökerler. Taziye ziyaretlerinde gelenlere özellikle
Çukurova’nın doğu ve iç kesimlerinde “gümgüm” denilen büyük cezvelerle pişirilen kahve ikram edilir. (Kadirli, Kozan, Dörtyol, İskenderun) (Yardımcı 1993: 4).
Tunceli Karaköy’de “taziye süresi” genellikle üç gündür. Bu süre, ölen kişinin yaşına ve statüsüne göre
değişebilir. Genç veya toplumsal saygınlığı fazla olan birisi ise, taziye süresi uzayabilir. Ölü yakınları
bu süre içinde hiçbir işle meşgul olmaz, sadece taziyeleri kabul ederler. Buna “taziyeye oturmak” adı
verilir. Komşular, bu sürede, ölünün yakınlarına her türlü yardımda (yemek yapıp ölü evine götürmek
gibi) bulunurlar (Keskin 2003: 115–130).
Siirt’te defin gününün gecesinden itibaren üç gün süren “helete” ve ziyaretler yapılır. Bu adetler camide uygulanır. Buna göre camiye dört ikindi, üç sabah olmak üzere yedi ziyaret yapılır. Ziyaretlerde
hafızlar Kur’an-ı Kerim okur. Gelenler bağdaş kurarak dinlerler. Ancak günümüzde bu adet terk edilmeye başlanmıştır, sadece akşam namazından sonraki “helete” âdeti devam etmektedir. Bu törende
“helete” ayeti ile başlayan (İnsan) Sure-i Celilesi ve bazı küçük ayetler okunarak dualar edilir. Yatsı namazını kılan cenaze yakınları topluca yas evine giderler ve kısa bir süre oturur, sonra dağılırlar.
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Üç gün süren helete ve ziyaretlerde eve gelenler ölünün yakınları tarafından kapıda karşılanır. Taziyeye
gelenlere bir şey ikram edilmez. Yalnız helete sonunda camiden ayrılanlara kapıda sigara ikram edilir.
Bunun dışında kadınlar da üç gün süreyle taziyeye giderler. (Siirt)
Okuma işi bittikten sonra ölenin yakınlarına, mezarlıkların hemen çıkışında oturularak taziye verilir.
Buradaki kalabalık dağılmadan nerede “taziyeye oturulacağı” ve taziye evinin nerede olduğu duyurulur. Bir yer taziye evi olarak kiralanabilir. Defin törenine katılanların taziye evine gitmesi ölenin ailesi
tarafından beklenir (Albayrak vd. 2007: 39).
Cenazenin defninden sonraki günden itibaren üç gün taziyeye oturulur. Dördüncü, beşinci günlere
de sarkabilir. Taziye günlerinden sonra da eve taziye için gelenler olur. Kadınlar kendi aralarında kırk
gün taziyeye otururlar. Taziye evlerine gelenler Kur’an-ı Kerim’den bir bölüm veya sadece el- Fatiha
diyerek üç İhlâs ve bir Fatiha Suresi okurlar. Eğer gelenler hiçbir şey demeden otururlarsa evden biri
“el-fatiha” diyerek dua edilmesine aracılık eder. Cenazenin kalktığı gün eve güzel kokular dökülür. Gül
suyu tercih edilir.
Bugün itibariyle sadece erkekler taziye evlerinde, kadınlar ise ölü evinde taziyeye oturmaktadırlar.
Kadınlardaki taziyede gelenlere kahve ve çay ikram edilir. Cenaze sahipleri taziye boyunca saç sakal
tıraşı olmaz, süslü elbiseler giymezler. Taziye evinin önünden geçenler laubali hareketlerden sakınır, yüksek sesle konuşmazlar. Ölenin iyi hallerinden bahsedilir, kötülüğü konuşulmaz. Ölenin kırkına
kadar kız isteme, nişanlanma, düğün, sünnet düğünü gibi törenlerin yapılmamasına dikkat edilir.
Ölünün elli ikisine kadar cenaze sahipleri kız istemez, onlardan kız da istenmez. Ölünün kırkı çıkıncaya kadar düğün yapılmaz. Eğer önceden bir tarih belirlenmişse değiştirilir. İlla ki düğün yapılacaksa
cenaze sahiplerinden izin alınır ve düğün çok sade olur (Albayrak, vd. 2007: 39–40).
Elazığ’da ölü evinin ilk bayramı, “kara bayram” ya da “karalı bayram” olarak adlandırılır. Bayram kutlanmaz, başınız sağ olsun denir. Ölenin ruhuna Fatiha suresi okunur. Cenaze sahipleri yeni elbiseler
giymezler. Son zamanlarda bu adet de yavaş yavaş unutulmaktadır (Albayrak, vd. 2007: 40).
2.2.5. Iskat /Devir
Bazı yörelerde ölenin günahlarının affı için devir denilen dinî bir tören yapılır. Bu törenin amacı, ölen
kişinin öte dünyada rahat etmesini sağlamaktır. Törene “devir”, “ıskat”, “kefaret” ve “dardan indirme” gibi
adlar verilir.
“Iskat”, düşürmek; “devir”, döndürmek, çevirmek anlamındadır. Dinî anlamda, kişinin sağlığında yerine
getiremediği namaz, oruç, kurban, adak, kefaret gibi ibadetlerinin, vefatından sonra fakirlere fidye
ödenerek düşürülmesine ıskat denilmektedir. Bu maksatla ayrılan meblağın yeterli olmaması durumunda uygulanan yönteme de devir denir.
Bir örnekle açıklamak gerekirse: Mesela bir yıllık namaz borcu olan kimse ölürse, bir aylık namazı
vitirle birlikte 180 vakit, bir yıllık namazı ise 2160 vakit eder. O yılın fidyesini 6 lira kabul edersek bir
aylık namaz fidyesi, 1.080 lira olur. Iskat için yalnız 1.506 lira ayrılmışsa, bu meblağ on fakire 108’er
lira olarak hibe edilir. Fakirler aynı parayı tekrar, ölünün mirasçısına bağışlarlar. Bu bağışlama 10 defa
devredildiğinde, bir yıllık namaz fidye tutarına ulaşılır. Kişinin ne kadar kaza borcu olduğu bilinemeyeceği için ihtiyatlı davranılır. Sorumlu olduğu bütün yıllar hesaba katılarak devir yapılır. Şöyle: Ölen
kişi erkek ise on iki, kadın ise dokuz yaşından sonraki yaşadığı yıllar hesaplanır. Bu zaman içinde namazlarını kılmış olsa bile, bunların kılınmasında noksan bulunacağı düşüncesi ile bu müddet içindeki
namazları için fidye verilmesi tercih edilir. Mesela, ölen bir erkeğin ömrü yetmiş yıl olsa, bunun elli
sekiz senesi için her namaz karşılığında bir fitre miktarı fidye verilir veya devir yapılır.
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Namaz fidyesinden sonra; oruç, kurban ve yemin kefareti için de tekrar “devir” yapılır. Nafile olarak
başlanıp bozulduktan sonra kaza edilmemiş namazlar, adanmış fakat kılınmamış namazlar ve yine
adanmış ama kesilmemiş kurbanlar için de bir miktar devir yapılır.
Kısacası devir ve ıskat, bir Müslüman’ın sağlığında çeşitli nedenlerle tutamadığı oruçları, kılamadığı namazları ve yerine getiremediği yeminleri için bir fakire fidye verilmesi şeklinde özetlenebilir ama bu eylem
bir ritüel halinde yapılır. “Ölenin yaşından -erkekse on iki, kadınsa dokuz yıl- indirilerek hesaplanan para
bir çıkın içinde halka halinde hazır bulunan yoksullardan birine, ölenin mirasçılarından ya da vekillerinden biri eliyle verilir. Yoksul kimse parayı aldıktan sonra “aldım, kabul ettim” diyerek geri verir. Bu işlem
ölenin oruç borcu bitinceye kadar sürdürülür. Ardından aynı işlem ölenin namaz borcu ve söz verip de
yerine getiremediği yeminler için de -para verilen yoksullar değiştirilerek- yapılır (Örnek 1979: 59).
Devir–ıskat uygulaması, aslında öteki hayat ile ilgili inancın bir göstergesidir. Bu uygulamanın ilk şekli
ölünün defni esnasında yapılan eylemler ve onunla birlikte gömülen eşyalarıyla karşımıza çıkmaktadır. Türkler ölümden sonraki hayata yine bu dünyadaki gibi devam edileceği inancına sahip oldukları için
en kıymetli eşyalarını, savaş aletlerini ve atlarını da ölü ile birlikte gömerlerdi (İnan 2000:130–189).
Namaz fidyesinin tamamını bir fakire bir günde vermek caizdir. Fakat oruç ve yemin kefaretleri böyle
değildir. Bu fidyeler bir günde bir şahsa ancak bir tane verilebilir, toptan verilemez. Ya da ayrı ayrı
kişilere verilir.
Mersin, Adana ve İskenderun’da zaman geçirmeden ölenin ıskatının verilmesi, hayrının yapılması
gerektiğine inanılır. Ölenin giyecekleri hemen yoksullara verilir, bu giysilere “soyka” denir (Yardımcı
1993: 4).
Siirt’te ıskat töreni, cenaze namazı kılındıktan sonra camide yapılır. Bir mendilin içine ıskat için çıkarılacak paranın on misli yerleştirilir. Ölenin yaşına göre eşit sayıda sıralanan cemaat arasında tek tek
dolaştırılır. Bu dolaştırma sırasında mendili bir kişi taşır ve herkese hibe ederek tekrar hibe alır. Iskat
için çıkarılan paralar, imama, müezzine, fakirlere ve cemaate dağıtılır. Bu bir nevi keffaredir. Camide
dağıtılan ıskat paralarından ayrı olarak “şeyle” için (cenazeyi kaldırmak) çıkarılan diğer paralarla, mezarlıkta okunan Kur’an-ı Kerim için; imam, hafız, cüzleri taşıyan çocuklar ve talkın veren hoca için de
ayrı ücret ödenir. Mezarlıktaki dinî merasim bitince ölenin işyeri veya evine gidilir. 5–10 dakikalık
ziyaretten sonra baş sağlığı dilekleri iletilir ve cemaat dağılır. (Siirt)
Rize’de de “devir” töreni uygulanır. Ölen bir Müslüman’ın sağlığında, çeşitli nedenlerle, tutamadığı
oruçları, kılamadığı namazları ve yerine getiremediği yeminleri için bir fakire fidye verilmesi gerekmektedir. Bu işleme devir ya da ıskat denmektedir. Bu işlemin yöredeki yapılışı şöyledir: Ölü evde
yıkanmaya başladığında devir de başlar. Okuma bittiğinde cenazenin yıkanması da biter. Devir yıkamayla birlikte başlar, yıkama başlayınca hoca haber verir, devir de başlar. Okuma bittikten sonra asıl
devir başlar. Ölünün bir akrabası cüzdanını ortaya atar, hoca cüzdandan para alarak mendile saçar,
hocalar dizilir, devir başlar. O para dua ile elden ele hocalar arasında devredilir. Bu şekilde iki, üç devir olur, daha sonra sıra para dağıtmaya gelir. Devir miktarı ne kadarsa para; 73 veya 77 zarfa taksim
edilir. Cemaat ordayken imam o zarfları fakir fukaraya ve yaşlılara dağıtır. Devir ölünün kefareti, günahlarının af olması için yapılmaktadır. Cenaze musalla taşındayken helallik alınırken, imam; “bunun
alacağı olan vereceği olan söylesin” der. Orada söylenmez ama daha sonra söylenir. Kimse ölüsünü
borçlu göndermek istemez, mutlaka var olan borçlar ödenir (Kabataş 2006: 83–84).
Türklerin ölümden sonraki hayatla ilgili inanç ve uygulamaları Anadolu coğrafyasına taşınırken değişikliklere uğramış, İslâm dininin ahiret anlayışıyla şekillenmiştir. Ölümden sonraki hayatla ilgili ölü
için yapılan son hazırlık, devir ve ıskat diye adlandırılan bir ritüelin ortaya çıkışına da sebep olmuştur
(Ersoy 2002: 96).
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Alevi topluluklarında bu işlemin adı “dar çekmek”tir veya “meyyit cemi”dir. Bunun için “ölü dârı erkânı /
dârdan indirme ayini” yapılır. Dâr çekmenin Hz. Âdem’den kaldığına inanılır. İnanca göre vefat ettikten
sonra dârı çekilmeyen kişi, mezarda huzursuz ve sıkıntılı bir hâlde kalır. Bu ayin, günümüzde düşkün
olmayan herkes için yapılmaktadır. Düşkün olan kişi için sadece biçimsel olarak cenaze namazı kılınır
ve toplumdan rızalık alınmadan defnedilir.
Bu ayinde dede ile beraber ayine katılan herkes önce abdest alır. Ardından ayinin yapılacağı meydana süpürgeci (seyyid-i ferrâş) gelip sembolik anlamda meydanı temizler. Daha sonra yine ayin-i cem
hizmetlerinden biri olan sakka suyu (Selman suyu) gelir, herkes bu su ile elini yıkar; böylece tarikat
abdesti de alınmış olur. Beraberinde meydana beyaz bir seccade veya beyaz bir çarşaf serilir. O anda
ölen kadınsa iki kadın bir erkek; ölen erkekse iki erkek bir kadın olmak üzere ayakta “dâr”da durur,
Dâr-ı Mansur’a dikilirler. Burada dede, ölen şahıs adına akrabalarını sorgular. Üç kez duasını tekrar
eder. Ayine katılanlar da, yine üç kez “eyvallah” derler. Bunun üzerine dede, “Allah da sizden razı olsun”
der ve arkasından, “Ölen adına incinmiş, gücenmiş kimseler varsa dile gelsin, bile gelsin, hakkını talep
eylesin; Allah Eyvallah” der.
Bazı yörelerde, kadınlar için dâr ayini yapılmaz (Yıldız 2004: 205). Bazı yörelerde, ölü için yapılan dâr
ayini ile ilgili olarak, Hallâc-ı Mansur’dan hareketle Dâr-ı Mansur ifadesi kullanılır.
Bu işlemden sonra dârı çekilmiş olan kişi aklanmış olur. Böylece ölenin üzerinde kul hakkı kalmadan
Hakk’a yürüdüğüne inanılır. Bu can, artık öbür dünyada darda ve sıkıntıda kalmayıp rahatlamıştır.
Dârdan indirme ayini, değişik yörelerde, defin günü, definden önce, definden sonra, müsait olunan
sonraki bir günde veya haftasına veya kırkıncı günde de olabilmektedir (Yıldız 2004: 15).
2.2.6. Anma Günleri ve Bunlarla İlgili İnanç ve Uygulamalar
2.2.6.1. Ölü Yemeği (Aş Verme Geleneği)
Defin töreninden sonra bir uygulama da ölü yemeğidir. Bütün bu uygulamaların en önemli bölümünü
oluşturan bu yemek ölenin öte dünyada da yeme içmeye ihtiyacı olacağını vurgulamaktadır. Bir taraftan da ölüm olayına eşlik eden geçiş törenlerinin halk arasındaki uygulanışını göstermektedir. Bunların
uygulanmaması halinde ölenin ruhunun geride bıraktıklarını rahatsız edeceğine inanılmaktadır.
Yemek verme uygulamalarından ilki mezarlıkta defin günü yapılan uygulamadır. Bundan mezarlıklar
çevresindeki uygulamalar kısmında bahsetmiştik. Asıl ölü yemeği daha sonra yapılan asıl büyük yemektir.
Çukurova bölgesinde cenaze defnedildikten üç gün sonra helvası yapılır, yedi gün sonra yemek verilir
ve mevlit okutulur, kırkıncı gün lokma dağıtılır. Üçüncü gün can helvası yapılmazsa ölünün ağzının
köpüğünün gitmeyeceğine ve ölünün muzdarip olacağına inanılır (Yardımcı 1993: 4).
Elazığ’da ölünün defnedilmesinin hemen ardından un helvası yapılmasının sebebi ölüm kokusunun gitmesi içindir. Helvayı orada bulunan kadınların hepsi karıştırır. Her karıştırışta üç İhlâs, bir
Fatiha Suresi okuyup ölünün ruhuna bağışlarlar. Pişirilen helva hanımlar arasında yenir ve dua edilir
(Albayrak, vd. 2007: 38 ).
Tunceli Karacaköy’de, definden sonraki belli günlerde yapılan işlemlerden ilki, “hayır yemeği” uygulamasıdır. Bu uygulama, ölü evinin üçüncü günden başlamak üzere kırkıncı güne kadar her akşam ayrı
bir evde genellikle fakirlere yemek götürmesi şeklindedir (Keskin 2003: 115–130).
Bu yöredeki uygulamalar, ölünün defnedilmesinden sonraki üçü, yedisi, kırkı gibi belli günlerde yapılır. Bunlardan ilk tören “üç yemeği”dir. Buna “can aşı” da denir. Cenazenin defninin üçüncü günü
komşulara ve konuklara verilen yemektir. Eğer ölü evinin durumu uygunsa kurban da keser.
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Türk kültüründe, ölüm olan evde o gün kurban kesilmesi ve bu hayvanın etiyle yapılan yemeklerin cenaze törenine katılanlara ikram edilmesi çok eski ve yaygın bir gelenektir. Günümüzde Anadolu’nun
pek çok yerinde bu uygulama devam etmektedir. Kazak, Kırgız, Tuva ve Sagay Türkleri gibi pek çok
Türk topluluğunda, ölenin ardından bir hayvanın kurban edildiği görülür (İnan 1995: 183–200; Aça
1999: 25; Yıldız 2004: 11).
Yemeğe katılan konuklar da ölü evine ekmek, çay, şeker, vs. gibi yiyecekler getirirler. Bunlara “lokma” denir. Yemekten sonra dualar edilir. Ölene Hak’tan rahmet dilenirken kalanlara da sabırlar dilenir.
Aynı gün, öbür dünyada yolunun aydınlık olması dileğiyle ölünün mezarının üstünde mum yakılır.
Ölümü takip eden “kırkıncı gün”de “mevlit okutulur” ve mevlide gelenlere “kırk yemeği” verilir. Bu bölgelerde kırkında “ölünün etinin kemikten ayrıldığı gün” olarak kabul edilmesinden kaynaklanmaktadır. Ölünün “kırkıncı günü”nde yakın akrabaları ile komşular “kırk yemeğine” çağrılırlar. “Kırk yemeğine” gelenler de ölü evine yiyecekler getirirler. Evde ölenin ruhuna bir mevlit okutulur, yemekler yenir,
yemek duasında bulunulur. Mevlide katılanlar topluca mezara giderler, dua ederler ve yanlarına aldıkları yiyecekleri orada bulunanlara dağıtırlar.
Karacaköy’de, “ölünün yıl dönümü” nedeniyle “hayır yemeği” de verilir. Genellikle ölümü takip eden her
yıl, ölümün yıl dönümü münasebetiyle, komşulara “hayır yemeği” adı altında bir yemek verilir. Ölü sahibinin maddî durumu elverişli ise hayvan boğazlanır. Ancak, ölü sahibinin maddi durumu iyi değilse
sadece yemek ikram edilir. Yemekten sonra cemaat, dede önderliğinde ölen canın ruhunun razı olması, kesilen kurban ve yenen yemeklerin kabul olması için yemek duası yapar (Keskin 2003: 115–130).
Ölünün üçü, yedisi, kırkı ve yıldönümü ile ilgili tören ve ritüeller, genellikle eski Türklerde yaygın olan
inanış ve uygulamaların, özellikle de ölü aşı denen geleneğin bir devamı olarak karşımıza çıkmaktadır
(İnan 1987/I: 121–122). Ayrıca bazı uygulamaların da eski Türklerde mevcut olduğu anlaşılmaktadır
(İnan 1995: 183–186, 189–190; İnan 1987/I: 422; Radloff 1994/II: 142). (Yıldız 2004: 16).
Diğer bazı köylerde elli ikinci günün gecesinde ölünün etinin kemiklerinden ayrıldığı inancıyla Kur’an
okunur, helva yapılır ve yemek verilir. Ölünün en çok sevdiği yemekler yapılır. Olabildiğince çeşitli
yemek hazırlanır ve tüm köylü çağrılır. Yemekten sonra da içecek ikram edilir. Bu yemeklerde koç
ve horoz kesilmesi gerekir (Selçuk 2004: 212). Ölünün mezarı, ölünün yıl yemeğinden sonra yapılır.
(Yıldız 2004: 16).
Bunun yanında ölenin yılı dolduğunda son kurban kesilir, Kur’an ya da mevlit okutulur ve sevabı ölenin ruhuna bağışlanır. Mevlitte hazır bulunanlara yemek verilir (Yıldız 2004: 16).
Komşular hem ölü evindekileri teselli ederler hem de geleni gideni ağırlarlar, uzaktan gelenlere yemek verirler.
Ölü evine komşu ve akrabalar, taziyeye gelenlere ikram edilmek üzere yemek getirirler. Taziye süresince ölü evinde yemek pişirilmez. Gelen yemekler aynı güne yığılmasın diye yemek getirenler aralarında anlaşırlar, sırayla getirirler (Albayrak vd. 2007: 39).
Ölümden sonra bazı bölgelerde yedisinde, ama her bölgede özellikle kırkında ve elli ikisinde yemek
verilir. Fakirlere yardım edilir. Mevlit ve Kur’an-ı Kerim okunur, hatim indirilir. Kırkıncı gününde ve elli
ikinci gecesinde ölü helvası dağıtılır. Yakın akrabaların ve komşuların açtığı “Fetir Ekmeği’ne” sarılıp
verildiği de olur. Un helvası olabildiği gibi son zamanlarda hazır tahin helvası da dağıtılmaktadır. Ölen
kişinin etinin kemiklerinden elli ikinci gününde ayrıldığına inanıldığı için elli ikinci gecesi duası okunur (Albayrak vd. 2007: 40).
2.2.6.2. İlk Gecesi, Üçü, Yedisi, Kırkı, Elli ikisi, Yıl Dönümü
Belli günlerde yapılan uygulamaların bir kısmını, İslam öncesi geleneksel Türk dinî inanç sistemi içinde yer alan bazı uygulamalar oluştururken, bir kısmını da İslam dini ve onun etrafında şekillenen âdet
ve inanışlar belirlemektedir.
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Anadolu’da ölüyü anma ile ilgili inanç ve uygulamalar, İslam kültürü çerçevesinde daha belirgin bir
hal almıştır. Ülkemizde ölüyü anma günleri değişik adlar almakta, İslami geleneğe göre gerçekleştirilmektedir. Şimdi Anadolu’da yaygın olan anma günlerine bir bakalım.
İlk Gecesi: Ölünün defnedildiği günün ilk gecesinde tanıdıklar geldiği, akşam namazı ile yatsı arasında Kur’an okunup dua edildiği, mevlit okutulduğu için bu geceyi de anma günlerinden kabul edebiliriz. Bu gece, -bazı farklı uygulamaları saymazsak- ölü evindekiler yemek hazırlamazlar, bu işi komşular
yapar. Bu gece aynı zamanda başsağlığı dileme zamanıdır.
Pazarcık’ta ölümü haber alan yakınları ve komşuları ölü evinde toplanırlar. Gelenlerin bir kısmı cenaze ve definle, mezar işiyle ilgilenirken bir kısmı da yemek hazırlığına girişir. İlk gün genellikle cenaze
evi adına komsuları bir büyük baş hayvan keser, yemekler yaparlar. Yas evine gelenlere ikram ederler.
Aynı gün ölenin yakın akrabalarından olanlar ölü evine en az bir olmak üzere küçükbaş hayvan ya da
hayvanlar gönderir. Bunlar, kırk günlük yas süresi içinde ara ara kesilir, taziyeye gelenlere ikram edilir.
Taziyeye gelen akraba olmayan kimselerden de küçükbaş hayvan getirenler olmaktadır. Ölü evine
eli bos gelme âdetinin olmadığı yörede fakir olan kimseler de durumlarına göre küçük bir hediye
getirirler (Karaoğlan 2003: 44).
İlk Cuma: Defin törenini takip eden ilk perşembe akşamına bu ad verilir. Bu gece de ilk gecedekine
benzer uygulamalar gerçekleştirilir. Misafirlere ikram için yiyecek ve içecekler hazırlanır. Bu hazırlığı
cenaze evindekiler yapar. Bazı aileler, bu günden sonra yastan çıkarlar.
Ölümden sonraki ilk cuma akşamı, bazı köylerde kurbanla beraber mevlit yapılır, buna Cumali denir.
O gün, defin işleminden sonra ölenin mezarının ilk defa ziyaret edildiği gün olup bazı köylerde bu
ayin, ölenin yedisi olarak kabul edilir (Yıldız 2004: 15).
Üçü: Balıkesir Çepnilerinde üçüncü ve yedinci günlerde hayvan kesmek, yemek vermek çok yaygın
değildir. Bunun yerine üçüncü ve yedinci günlerde lokma dökülür veya hamur işi yiyecekler yapılıp
dağıtılır. Ölünün üçüncü gününde yapılan lokmayla ölünün ağzının açılacağı düşüncesi yaygın bir
inanıştır. Böylece ölü diğer günlerde yapılan yemeklerden yiyebilecektir(Şahin 2006: 73). Aydın’da da
ağız açımı vesilesiyle börek dökülür. (Börek; lokma hamurundan, halka şeklinde, bazen de susama
bulanarak yağda kızartılarak yapılır) Ölenin ruhunun ocağa sinen yağ kokusuna geleceğine inanılmaktadır. Bu sebeple uygulamaya “yağ kokutma” da denilir (Pervin Ergun, 2010, Kuyucak/AYDIN).
Defin işleminden sonraki üçüncü gün yapılan anma törenidir. Definden sonra ilk defa üçüncü günde
mezar ziyaretine gidilir. Bu ziyarete ölenin yakın dostları ve akrabaları katılır. Bu arada gelen kadınlar,
ölen için ağıtlar yakarken, erkekler de mezarın etrafını düzeltip üzerine toprak ilave etmekle meşgul
olurlar. Mezarlığa öğleden önce gidilir. İkindiye kadar kalınır. Buraya getirilen yemeğe “üçüncü gün
hayrı” denir. Mezarlığa gelenlere yemekten birer lokma ikram edilir. Ayrıca özellikle ağzı tatlandırıcı
şeker, baklava, lokum gibi şeyler götürülür. Götürülen yiyeceklerden bir miktar da mezarın üzerine bırakılır ve tören sona erer (Karaoğlan 2003: 44). Aynı uygulamanın, Afganistan Kazak Türkleri arasında
da yaşatıldığı görülmektedir (Turan 1986: 309).9
Ölümün üçüncü gününde yapılan bu törenler dışında, üç rakamı etrafında gelişen inanç ve uygulamalar da vardır. Mesela: ölenin odasının gece gündüz üç gün süreyle aydınlatılması; ölü evinde yemek yapılan kazanlar yanında ölü suyu ısıtılan kazan da dâhil hepsinin üç gün boyunca dışarıda ters
çevrilerek konması, bu süre zarfında bunlara dokunulmaması; ölü yıkayacak suyu ısıtmak için yakılan

9

Bu uygulamalar, ayrıca Abakan Tatarları, Beltirler ve İran’daki Şahseven Türkmenlerinde de aynıdır. Bkz. Wilhelm,
Radloff, Sibirya’dan II, Çev. Ahmet Temir, İstanbul, 1994, s. 142.; Mehmet, Eröz, Türkiye’de Alevilik-Bektasilik, Ankara, 1990, s.
339-340.
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ateşin üç gün süreyle yanık tutulması, ölenin çamaşır, yatak ve yorganının üç gün süreyle dışarı çıkarılarak avluda tutulması, eve alınmaması; cenaze namazı kılarken üç sıra halinde saf tutulması; cenaze
alayına katılmayanların cenaze ardından en az üç adım atması, ceset yıkanıp tabuta konduktan sonra
tabutun üç kere yere bırakılıp kaldırılması gibi… Bu uygulamaların ve üç rakamının Moğollarda da
önemli bir yere sahip olduğunu görüyoruz. Barthold; ölümü üzerine Cengiz Han için üç ay ağıt yakıldığını, cenaze alayının ölümün üçüncü gününde hareket ettiğini, mezara üç gün yiyecek gönderildiğini, ölünün sevgili ve kölesine üç defa işkence edildiğini anlatır, Moğollarda üç sayısının dikkat çekici
olduğunu vurgular (Barthold 1987: 377).
Haftası/Yedisi
Definden yedi gün sonraki günde yapılan uygulamalardır. İlk gecesi veya ilk cumasında yapılanlar
gibi bir anma günü yapılır.
Çepnilerde de vefatın üzerinden geçen üç, yedi, kırk, elli iki gibi zaman dilimleri önemlidir. Bu inanış ve
uygulamalarda belirli bir sıra ve sürenin seçilmiş olması, belirli aralıklarla yapılan işlemlerin bir yıl sonra
yapılmaması, ölen kişinin bu dünyadan kademe kademe ayrıldığını, bir yılın sonunda ise bu dünya ile
bağlantısını kestiğini ve diğer âlemdeki hayatına bağladığını göstermektedir (Aça, 1999: 26).
Kırkı
Definden kırk gün sonra yapılan, tamamen cenaze sahibi tarafından düzenlenen, daha geniş çapta
uygulamaları olan anma günüdür. Çağrılan konuk sayısı da daha fazladır. Birçok kimse, bu günden
sonra yastan çıkar.
Karacaköy’de kırkıncı günde kurban kesilerek mersiye veya dualar okunur ve lokma verilir. Bu yemeğe
kırk yemeği de denir (Yıldız 2004: 15). Tahtacılar arasındaki inanışa göre ölü, yedi ile kırkıncı gün arasında dârda bekler. Kırkıncı gün verilen yemekten sonra ölü, dârdan iner, vücut kemikleri eklemlerinden ayrılır. Bu inanç sebebiyle bu tören, ölü için verilen en önemli yemek ziyafetidir (Yıldız 2004: 15).
Balıkesir Çepnilerinde kırkıncı günün inançları, özel bir yer edinmiştir. Ölünün anma törenine en büyük katılım “kırk aşı”nda diğer adıyla “kazan hayrı”nda gerçekleşmektedir. Ölü evinin düzenlediği kırk
aşında kurban kesilir, bunun etiyle yapılan yemekler gelen kalabalık topluluğa ikram edilir. Bu yemeklere ölen kişinin çevresindeki pek çok kişi katkıda bulunur. Ölüm sonrası baş sağlığı için cenaze evini
ziyarete gidenler, mutlaka yiyecek içecekle ilgili bir hediye götürürler. Gelen bu hediyeler, ölünün
kırk aşında kullanılır. Maddi imkânları izin vermeyenler ölünün kırkında veya elli ikisinde herhangi bir
yemek tertip etmezler (Şahin 2006: 73).
Kırkıncı gün, dinî ve geleneksel uygulamaların yapılığı anma günüdür. Ölenin unutulmadığı, hâlâ
canlı olarak yaşatıldığı bir gündür. Çepnilerde kırk günlük yas süresi içinde her akşam bir başka komşuya yapılan yemekten bir tabak yemek, bir adet ekmek ve bir bardak su verilir. Bu kırk gün içinde
cuma akşamları “hayır yemeği” denilen yemekler yapılır, komşulara dağıtılır. Definin kırkıncı akşamı
cenaze sahipleri, kurban keserler. Kırkıncı gün, kadın, erkek, çocuklar ve davet edilen akraba ile dostlar hep birlikte mezarlığa gidilir, burada yemekler yenir, “lokmalar” dağıtılır, ölenin hatırası yad edilir.
Bundan sonra ölenin mezarı başına şeker, bisküvi, tatlı ve bu özel gün için yapılan yemekten bir tabak
yemek bırakılır, böylece kırk töreni tamamlanır. Bütün bu uygulamaların Orta Asya Türk topluluklarında önemli bir “kült” olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Beltirlerde ilk ölü aşının definin üçüncü günü
verildiği, bu törene fazla kalabalığın toplanmadığı, fakat definin yedinci günü bütün oba halkı, kadın ve
erkek herkesin toplanıp mezarlığa gittikleri ve orada yiyip içtikleri, aynı töreni ölümün kırkıncı günü de
tekrarladıkları belirtilmektedir (Radloff 1994: 142; İnan 1986: 189–190). Yine Uygurlarda da ölünün
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kırkıncı günü “kırk nezir” verildiği, (Rahman 1987: 313); Karaylarda ölümün kırkıncı gününde “Hazar
helvası” ikram edildiği söylenmektedir (Kalafat 1998: 153).
Ölünün kırkı yuğ töreni gibi kutlanır, bunun kırk rakamı ve etrafında oluşturulan inançlarla ilgisi vardır.
Elli ikisi
Bu da kırkında olduğu gibi yapılır. Bazı bölgelerde ise tam gününde yapmak hoş olmaz düşüncesiyle
bu günleri birer ikişer gün geçirip öyle yapmaktadır. Adları yine aynı kalmaktadır. Birçok yerde İslami
geleneğe göre yapılır.
Çepnilerde ölünün elli ikisi diye bir inanışa rastlanmaz (Karaoğlan 2006: 46).
Kara Bayram
Definden sonraki ilk dini bayrama (Ramazan veya Kurban) “Kara Bayram” denir. Ölü evindekiler bu
bayramda dışarı çıkmaz, bayramlaşmazlar. Taziyeciler veya ziyaretçiler yas evine gelirler. Bu buluşmada bayram havasında değil, yas havasında geçer. Ev sahibi, bayramlardaki şeker veya tatlı gibi
ikramlar vermez, bunlar yerine, çay veya acı kahve ikram eder.
Yıl dönümü
Ölünün yıldönümü gününde, kırkıncı gününde olduğu gibi çok şümullü bir anma gerçekleştirilir. Bu
günde aile, diğer anma günlerine nazaran daha serbest hareket eder. Birçok kimse, bu günden sonra
yastan çıkar.
Anma günleri insanlar arasındaki sosyal ilişkilerin sağlamlaştırılmasına, düzenlenmesine de katkıda
bulunmaktadır. Kederli insanların derdi paylaşılır, teselli edilir, küsler barışır, özellikle fakirlere yardımlarda bulunulur. Temelde ele alındığında bu tür günlerin toplumsal dayanışmayı canlı tuttuğu
gözlemlenmektedir.
Bu gelenek Türkler arasında çok eski bir uygulamadır. Eski ve Ortaçağ Altay Türklerinden itibaren bu
uygulamaların olduğu bilinmektedir.
Anadolu’da ölünün dinsel törenle ve yemekle anıldığı “üç”, “yedi”, “kırk”, “elli iki”si günlerindeki belli
sayılar, gitgide adetlerin içine yerleşip, ana öğeye dönüşmüş, dinsel, büyüsel ve geleneksel niteliklerinden dolayı onlara önem verilmiştir. Farklı adet ve inanmalarda uygulanarak hayatımızın çeşitli
dönemlerinin içerisine yerleşen birçok geleneğin biçim ve işlev açısından özelliğini oluşturan bu tür
sayılar, başka halkların folklorunda da bir yer tutmakta ve hangi günü karşılıyorlarsa o günü kutsal ve
töre ili ilgili alanın içine çekmektedirler.
Çepnilerde yıldönümünde yapılan anma ve törenlere “mezar kaldırma” adı verilir. Biri öldüğünde mezarı hemen yapılmaz, bir yıl beklenir. Bu tören akşamında cenaze sahipleri tarafından kurban kesilerek hazırlıklara başlanır. Ertesi gün ölenin yakınları, törene ve taziyeye gelenler ölenin mezarı başında
toplanır. Burada bir tören yapılır. Yakınları ölenin hatıralarını yâd ederler. Ağıtlar yakarlar. Bu arada, bir
iki kişi, mezarın baş ve ayak ucuna geçici olarak dikilmiş taşları sökerler ve yerine yalnızca ölenin adısoyadı, doğum ve ölüm tarihleri yazılı mezar taşını dikerler. Mezarı temizler, düzeltirler. Daha sonra
“lokma” dağıtılır, yemek yenir, ölenin ruhuna Yasin ve Fatiha sureleri okunur, böylece tören sona erer.
Buradaki kabule göre dul kalanın evlenebilmesi için bir yıl süre geçmesi gereklidir. Bu törenle birlikte
bu da dolmuş olur.
Günümüzde, Pazarcık Alevi köylerinde uygulanan ölümün yıl dönümü anmalarına, İslam öncesi geleneksel Türk dinine mensup Beltirlerde de rastlanmaktadır. İnan, bu konuda şu bilgiyi vermektedir. “En
büyük aş törenleri ölümün yıl dönümü münasebetiyle yapılır. Bütün akraba ve dostlar toplanıp mezara
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gelir, mezar üzerine yemek ve içkiler koyarlar, kendileri de yiyip içerler. Ölünün kocası yahut karısı mezarı
üç defa, güneşin seyri yönüne göre dolaşır ve “Ben seni bırakıyorum” der, bundan sonra dul kadın veya
erkek evlenebilir.” (İnan 1995: 190).
Müslüman olmuş Uygurlarda da ölüm yıldönümünde “aş” töreninin yapıldığını bizzat törene katılan
Radloff yazmıştır (Radloff 1994: 273–278).
Günümüzde Uygur-Kazaklarda yuğ töreni ölenin varisleri tarafından gerçekleştirilir. Bu önemli bir
görevdir. Bu âdetin kökeni İslam öncesine dayanır. Halife Altay bu törenler konusunda su bilgiyi vermektedir: “As” merasimi, kişinin ölüm yıldönümünde yapılır. Aynı zamanda bu ölünün en son merasimidir. Bu törenle birlikte matem merasimleri sona ermiş olur. Dolayısıyla ölen kişinin dul karısı evlenebilir. “As” merasiminde özellikle at kesilir, at kesmeye gücü yetmeyen aileler, inek veya koyun da
kesebilirler. Törenlerde bolca kımız, çay içilir ve diğer yiyecekler yenilir. Dost ve akrabalar, her konuda
yardımda bulunur. Büyük çaptaki “aş” merasiminde at yarışları tertiplenir. Çok kalabalık olur (Altay
1981: 202-203).
2.2.7. Ölünün Eşyaları
Ölünün eşyaları hakkında her yörede farklı uygulamalar yapılsa da genellikle ihtiyaç sahibi insanlara
dağıtılmaktadır.
Uygulama farklılıklarından biri bazı yörelerde hâlâ eski Türk geleneklerinde olduğu gibi ölünün eşyalarıyla gömülmesidir. Bu konudaki bazı uygulamalar şu şekildedir: Adana’da dünyaya doymuş gitsin,
gözü doysun diyerek ölünün ağzına toprak konur (Çıblak 2002: 608).
Tahtacılar arasında ise “gözünü toprak doyursun” denir, ölünün gözüne bir miktar toprak atılır (Kalafat
1999: 1133–134). Bu şekilde yapılarak ölünün gözünün geride kalması engellenmiş olur. Anadolu’nun
bazı yerlerinde mevta, elbiseleri, yatak döşeği, özel eşyalarıyla gömülmektedir. Sivas’ın bazı köylerinde ölüyle beraber eşyalarının da gömüldüğü, mevsim kış ise üşümemesi için yatak, yorganın ilâve
edildiği; Şanlıurfa’da ise yeni gelinlerin ziynet eşyalarıyla beraber gömüldüğü görülmektedir (Çıblak
2002: 608). Bergama’nın köylerinde mezara ölünün eşyaları da konur. Tahtacılarda da cenaze, elbisesi
giydirildikten sonra kefene sarılmakta ve mezara serilen döşek ya da kilim üstüne yatırılmakta, başının altına da yastık konularak gömülmektedir (Çıblak 2002: 608). Yanına ölünün kıymetli eşyaları da
bırakılır. Tunceli yöresinde de benzer uygulamalar görülmektedir.
Bu geleneklere eski Türklerde de rastlanmaktadır. Kaynaklardan edinilen bilgiye göre Orta Asya Hun
Türkleri, ölen atalarını, boy beylerini altın ve gümüş işlemeli kumaş ve kürklerle örtülmüş tabutla;
yine Oğuzlar, ölülerini giydirip kuşattıktan sonra yayıyla, bütün mal ve eşyasıyla gömerlerdi10. Bu uygulamaların temelinde ölen kişinin öbür dünyadaki ihtiyaçlarını karşılamak ve bu yolla onu rahat
ettirmek düşüncesi yatmaktadır.
Cenaze defnedildikten sonra ölenin giysileri yoksullara verilir. Halı ve kilimler genellikle camilere gönderilir. Ölüyü yıkayanlara para, tülbent, elbiselik, sabun vb. hediyeler verilir. Tabut taşınırken ağır gelirse, bazı ölülerin günahları nedeniyle ağırlaştığına inanılır. (Isparta)
Isparta genelinde, ölünün geride kalan eşyaları yıkanır. Aynı gün evdeki herkes de yıkanır. Ölüye ait
eşyalar defin töreninden bir hafta on gün sonra yıkanarak fakir fukaraya dağıtılır. Bazı giyecekler ise
hatıra olsun diye saklanır. (Isparta)
Karacaköy Alevî toplumunda da, ölünün geride bıraktığı giyim eşyaları, hayır maksadıyla fakirlere dağıtılmaktadır. Ölümü takip eden üçüncü gün evin dışında bir kazan su ısıtılır. Ölünün elbiseleri içine

10

İnan 1995: 177–184.
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atılır. Temizce yıkandıktan sonra ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Bu yıkama işlemince kazanın altında yakılan odunlar, daha önce, ölünün yıkanması için yakılan odunlardan arta kalmış olmalıdır. Bu odunlar,
hiçbir surette eve sokulmazlar. Bu uygulamanın temelinde, “ölümün öldürücü etkisinden kurtulma”
amacı vardır (Keskin 2003: 115–130).
Çukurova bölgesinde ölenin giysileri toplanır, yıkanır; bazı yörelerde fakirlere ve ölüyü yıkayanlara,
bazı yörelerde ise en yakın dostuna verilir (Yıldız 2004: 6).
Ölenin ayakkabıları fakir bir kimseye anında verilir. Verecek kimse bulunmazsa biri alsın diye dış kapının önüne bırakılır. İhtiyaç sahibi biri de ayakkabıyı alır. Ölenin ayakkabısının hemen verilmesinin
onun kabirdeki sıkıntısını bitireceğine inanılır. Ölünün yatağı hemen toplanır. Çarşafları, kılıfları sökülür, diğer elbise ve eşyalarıyla birlikte yıkanır. Elbiseleri fakirlere dağıtılır. Kullanılamayacak durumda
olan ve öldükten sonra üzerinden çıkartılan elbiseleri yakılır. Ölenin elbiseleri genellikle aile dışından
ihtiyaç sahibi birine verilir. Tütün tabakası, tespihi, yüzüğü ve köstekli saati gibi eşyaları çocukları tarafından hatıra olarak saklanır (Albayrak 2007: 38).
2.2.8. Ölenin Ardından Hatim İndirme ve Mevlit Okutma Geleneği
Türk kültüründe cenaze törenlerinde verilen yemeklere, zamanla İslamî anlayışın da etkisiyle Kuran-ı
Kerim okumak, mevlit okutmak ve ölenin ruhu için dualar etmek de eklenmiş; fakat bunlar eski uygulamaları tamamen ortadan kaldıramamıştır.
Mevlit, bugün anladığımız şekliyle halkın da katılımı sağlanarak, büyük ziyafet ve şölenler eşliğinde, ilk defa, ilk hükümdar Selçuk Atabeklerinden Muzafferüddin Gökböri zamanında okutulmuştur.
Bu törenlerde Türklerin geleneksel kutlama merasimlerinin izlerini de görmek mümkündür (Banarlı
1998: 481). Daha sonraları mevlit, bütün İslâm âleminde yayılmış ve kutlamaların da yapıldığı bir
tören haline gelmiştir (Banarlı 1998: 481). Burada İslam âlemi ifadesi daha ziyade Anadolu sahası ve
diğer bazı İslam ülkeleri için olsa gerek. Çünkü Azerbaycan ve Orta Asya Türklerinde mevlit bilinmemektedir (Bayat 2008: 148).
Mevlit önceleri sadece Hz. Muhammed’in doğumunu kutlamak veya onun meziyetlerini övmek için
okunur ve okutulurken daha sonra çok değişik ortamlarda da icra edilmeye başlanmıştır. Anadolu’da
mevlit törenleri tamamen dinî bir tören olarak algılanmakta ve bunlara katılmak bir görev olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple mevlit okutmak dinî bir görev haline gelmiş, “doğum” anlamına gelse de
dinî bir ritüel olarak ölüm törenlerinde de okunmaya ve okutulmaya başlanmıştır. Aslında Anadolu
Türklüğü arasında mevlit İslâm’a kadarki birçok inancı kendi bünyesinde barındırmaktadır. İslâm görüşlerine göre batıl olarak adlandırılan bazı inanç ve uygulamalar, İslâmiyet’ten önceki Türk inançlarının ve uygulamalarının “mevlit” adı altında toplanmış şeklidir. Mevlit törenleri böylece günümüz
Anadolu’sunda, diğer Türk topluluklarından daha farklı bir anlam kazanmış, farklı işlevler de yüklenmiştir (Bayat 2008: 149).
Bütün Türk topluluklarında İslâmiyet öncesi dönemden kalma ortak gelenekler ve yapılan uygulamalar İslâmiyet’in kabulüyle birlikte bazı değişimlere uğramış, cenaze törenlerinde yemek verilirken
zamanla Kuran-ı Kerim ve daha sonraki dönemlerde mevlit okumak ve ölenin ruhu için dualar etmek
gibi İslâmî uygulamalar da eklenerek günümüze kadar varlığını sürdürmüştür.
Diğer Türk topluluklarında rastladığımız yog törenleri yerini Anadolu’da mevlit okutma uygulamalarına bırakmıştır. Bu değişikliği daha çok 15–16. yy.dan sonra görüyoruz. Bu dönemden sonra da
yayıldığı gözlemlenebilmektedir. Anadolu’da diğer Türk topluluklarında olduğu gibi ölünün ardından
belirli günlerde (1, 3, 7, 40, 52, yıl dönümü) törenler düzenlenmektedir (Örnek 1979: 78). Bu törenlerin
en önemli görülen noktası, ölenin ruhunu huzura kavuşturmak için yemek ikram etmektir. “Yemek
verme” geleneği Anadolu’nun her yerinde uygulanır. Yemek dışında yörelere göre değişse de helva
veya başka yiyecekler ikram etme geleneği de vardır.
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Anadolu’daki cenaze törenlerinin diğer vazgeçilmez bir uygulaması da mevlit okutulmasıdır (Örnek
1979: 79). Mevlit töreni, Anadolu’nun her yerinde karşımıza çıkan ortak bir uygulamadır. Neredeyse
mevlitsiz cenaze töreni yok gibidir. Ancak Kars, Iğdır gibi Şiilerin yoğun yaşadığı yörelerde ve Alevilerin
yoğun yaşadığı bölgelerde mevlit okutma âdetine pek rastlanmamaktadır. Fuzuli Bayat, Anadolu’da
Sünni kesimin uyguladığı bu âdetin belki de bir farklılık arz etmek isteğinden ortaya çıkmış olabileceğini belirtmektedir (Bayat 1987: 151).
Aydın’da cenaze toprağa verilir verilmez mevlit okunmaya başlanır ve bu törene “Toprak Mevlüdü” adı
verilir. Adana’da bu uygulama cenaze evinde üç gün süreyle yapılır, adına “Toprak Bastı Mevlüdü” denilir. Ağrı’da ölünün 3., 40. ve 52. günü mevlit okutulur ve yemek verilir. (Kalafat 1996: 25–35). Uşak’ta
elli ikinci gün ölünün burun kemiğinin düşeceğine inanılır. Bu kemik düşerken ölen kişi acıları hissetmesin diye “mevlit okutulur, yemek verilir” (Örnek 1979: 79). Anadolu’nun hemen hemen bütün
bölgelerinde ölünün kırkıncı gününde mevlit törenleri düzenlenmektedir. Bunun dışında ölüm yıl
dönümünde, ölünün yakınları maddi durumları iyiyse camilerde veya evlerde ölünün ruhu için mevlit okutmakta, şeker dağıtılmaktadır. Bazı bölgelerde ölünün üçüncü ve yedinci günlerinde de mevlit
okutulduğu, dua edildiği, yemek verildiği ve helva dağıtıldığı görülür (Örnek 1979: 79–80).
Anadolu’daki cenaze töreniyle iç içe yapılan bu mevlit törenlerinde Türk geleneksel cenaze töreninden izler bulmak mümkündür. Cenaze mevlitleri, klasik mevlit törenlerinden daha farklı uygulanır:
Mevlit törenlerinde okunan manzumeler zamanla değişikliklere uğramış, Anadolu’nun değişik yerlerinde bazı âşıkların şiirleri, anonim ilâhiler de okunmaya başlanmıştır. Bu manzumeler, birçok Türk
topluluğunda hâlâ devam eden ve çok eski dönemlere kadar uzandığı bilinen cenaze törenlerindeki
“koşma” okuma geleneğini hatırlatmaktadır. Özellikle kadın mevlitlerinde bu tür manzumeye daha
çok rağbet edilmektedir (Rahman 1996: 116–117; Bayat 2008: 152). Bunlarda belli ezgiler kullanılır, gelenleri ağlatmaya yönelik manzumelerdir. Bu da Türklerde İslâmiyet öncesi dönemden beri var
olan ağıt yakma geleneğinin dönüşüme uğramış biçimini çağrıştırır (Yörükan 2005: 96).
Halk arasında halen mevcut olan bazı Mevlit nüshalarına klasik halk hikâyelerine ait anlatıların da eklendiği görülmektedir. Mesela: “Hikâye-i Geyik, Hikâye-i Güvercin, Hikâye-i Kesikbaş” vs. Buradaki anlatıcılar da tarihî süreç içinde kültürel değişim ve dönüşümün bir örneği olarak karşımıza çıkan “ozan,
âşık” tiplemesinin bir yansıması olarak düşünülebilir (Bayat 2000; Üçüncü 2004: 127–141). İslâmiyet
öncesi dönemlerde “ozanların oba oba dolaşarak eski kahramanların menkıbelerini anlatmaları, matem
merasimlerinde destan ve türküler söylemeleri” (Köprülü 1981: 11–243) de bu görüşü destekler mahiyettedir. Bu yönüyle de mevlitler, bir kültürel dönüşümün göstergesi de sayılabilir (Bayat 2008: 152).
Mevlit törenlerinde Anadolu’nun birçok yerinde yemek ikram edilir. Bu uygulama da İslâmiyet öncesi
geleneklerin devamı niteliğindedir. Mevlit törenleri, İslamiyet öncesi uygulamalardan aş törenlerinin
İslami kimliğe bürünmüş şeklidir dense yanlış olmaz. Çağdaş Türk topluluklarının tamamında cenaze
törenlerinde “ölü aşı” adıyla yemek verilmesi ortak bir gelenektir. Bu törenlerin ölümü kabullenme,
ölüyü uğurlama vs gibi manevi yönleri yanında sosyal yönleri de vardır. Bu törenler vasıtasıyla açlar
doyurulur (ölünün ruhu öteki âleme memnun gider), çıplaklar dağıtılan elbiselerle donatılır(Bayat
2008: 152).
Türk kültüründe en eski geleneklerden biri de “saçı” âdetidir. Mevlit törenlerinde de bunun ortaya
çıktığı görülmektedir. “Saçı” kelimesi, mevlit törenlerindeki metinlerde de sıkça karşılaşılan kelimelerdendir. Mevlit töreni sırasında çeşitli otlarla hazırlanmış su, dinleyicilere serpilmekte ve buna “saçı”
denmektedir (Toygar, 1982). Ayrıca, mevlit törenlerinde “mevlit şekeri” dağıtılması da bir tür “saçı”dır.
Bazı Türk topluluklarında rastlanan, sütü bir saçı nimeti olarak kabul etme geleneği de (İnan 2000:
184) Anadolu’nun bazı yerlerinde “Sütlü Adak Mevlidi”nin (Toygar 1982) ortaya çıkmasında etkili olmuştur, denebilir (Bayat 2008: 153).
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Kısacası “mevlit” kelime olarak “doğum” anlamında olsa da Anadolu’da cenaze törenlerinin bir adı
olarak da kullanılmaya başlanmıştır. Diğer Türk topluluklarındaki yemek (aş) verme töreninin yanına
İslâmî uygulama olarak bir de Kuran-ı Kerim okumak eklenmiş, daha sonraları buna da mevlit okuma
geleneği eklenmiştir. Bu uygulamaya diğer Müslüman milletlerde rastlanmamaktadır. Bu, dinin onu
kabul eden toplumun yaşamına farklı biçimde yansıması görüşü ile açıklanabilir. Cenaze törenlerinde mevlit okuma geleneğinin diğer Türk topluluklarında ve Alevi geleneğinde görülmemesi, İslami
algılayışın farklı boyutlar sergilediğine bir örnek de olabilir.
A. İnan, XII – XIV. yüzyıllarda yaşayan Oğuz boylarının İslamiyet’i yaşayışı ile XVIII. yüzyıl Anadolu
Yürüklerinin ve XIX. yüzyılda Kazak ve Kırgızların İslâmiyet’i algılayışının birbirinden farksız olduğunu
söyler. (İnan 2000: 470). 16. yüzyılda, İslâm tarihçileri, sosyal bilimcileri ve gezginleri Kazak ve Kırgızları
“kâfir” olarak nitelendirirler. Bu tamamen orada mevcut olan İslâm öncesinden kalma uygulama ve
geleneklerin “batıl” olarak görülmesine dayalı bir değerlendirmedir. Hâlâ Anadolu’da ve Orta Asya’da
ve Balkanlarda, bazı uygulama ve inançlar, İslâm dinine uyarlanmış şekliyle devam etmektedir. Halk,
bu uygulamaların kökeninin eski inanç kalıpları olduğunu bile bilmeden, bazı İslâmi yakıştırmalarla
da süsleyerek sürdürmüştür. Bunlar da daha çok Sünni Müslümanlar arasında gözlemlenir. Sünniler
arasında İslâmi inanç manzumesi içinde kaybolan uygulamalar, Alevilerde İslâm dışı öğelerin baskın
olduğu bir yapıyı ortaya çıkarmıştır(Saydam 1997: 166). Bu yönüyle Türkistan’da yaşayan Türk topluluklarıyla Anadolu Alevî geleneklerinde paralel uygulamalara rastlamak mümkündür.
Bütün bunlar sonuçta Türk Müslümanlığını ortaya çıkarmıştır (Bayat 2000). Bunu cenaze törenlerinde
büyük ölçüde korunan kalıntılarda bulmak mümkündür.
Özetle söylemek gerekirse, tarih içerisinde Türk topluluklarındaki cenaze törenleri, bazı değişikliklere
uğramıştır. İslâmiyet’in kabulünden sonra bazı İslâmiyet öncesi uygulamaları ortadan kalkarken büyük bir bölümü İslâmî nitelikler de kazanarak günümüze kadar devam etmiştir. Önceleri küçük çapta
uygulamalar şeklindeyken daha sonra uygulanışı ve işlevleri genişletilen mevlit törenleri, İslamiyet
öncesi dönemin izlerini taşıyan fakat İslami nitelikli törenler haline gelmiştir. Hatta cenaze törenlerinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Bunda sosyal, kültürel ve coğrafî sebeplerin olduğu kaçınılmazdır. Diğer Türk topluluklarında temeli İslamiyet öncesi döneme dayanan cenaze törenleri geleneksel yapısını bazı değişikliklere uğramakla birlikte canlılıklarını korumaktadır. Hâlbuki Anadolu’da
bu uygulamalar büyük sosyal ve kültürel değişimler sebebiyle farklılaşmış ve geleneksel uygulamaların farklı bir biçimi haline gelen mevlitler de bu değişimin bir parçası veya sonucu olarak ortaya çıkmıştır. İslamiyet öncesindeki cenaze törenlerinde belli günlerde ölünün ruhuna verilen “aş törenleri”
İslamî bir künyeyle yaşatılmaya devam etmiş, mevlit okutulmaya başlanmıştır (Bayat 2008: 154).
Mezar başında Kuran okunabilir. Peygamberimiz ölülere rahmet dilemiştir. Bunlar dinde vardır ama
zorunluluk değildir. Gelenek olarak yaşamaktadır.
Ölüm döşeğinde Kuran okunması ise hem Müslüman bir insanın canını teslim ederken moralini yükseltip Allah’ın rahmetini dilemek hem de psikolojik destek ile Allah’a bağlılığını hatırlatmak açısından
geleneğimizde vardır. Hadiste de bulunmaktadır.
Sonuç
Türkün anlayışına göre cenaze törenleri, ölünün gelecekteki kaderini belirler (Roux 1999: 169). Eğer
bu törenler yapılmazsa, ruh göğe zor çıkar. Törenler, bu yeni yolculuk sırasında ve öbür dünyada ruha
yol gösterir. Bunun yanında geride kalan akraba ve dostların desteğine sahip olmanın, ölünün güven
içinde bulunmasını sağlayacağına inanılır. Kısacası cenaze törenleri, ölen kişinin yeniden varoluşunun temel dayanakları arasında kabul edilmektedir.
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Cenaze törenlerinin asıl önemi, toplumsal yapı üzerindeki etkisinde ortaya çıkar:
1-.Cenaze sahiplerinin yaşadığı acıyı paylaşarak azaltmak.
2- Aile dinî inancını ve toplumsal ödevini yerine getirdiği için huzurlu olur.
3- Cenazeye katılanlar arasında problem olsa bile unutulur, duygusal bir bütünlük sağlanır.
4- Her törende olduğu gibi cenaze törenlerinde de evren tasavvuru derin bir duygu durumuyla yeniden yaşanarak toplumsal bilinç ve hafızada tazelenir.
5- Cenaze törenleri, yeni nesillere evren tasavvurunu öğretmenin en iyi ortamıdır. Bütün bu özellikleriyle cenaze törenleri, hem ölen için hem de kalanlar için çok önemli görevlerin yapıldığı ortamlardır.
Ölenin ruhu huzur içinde yeni yerine yerleştirilirken, geride kalanlar, bu dünyadaki hayatın geçiciliğinin bilincine bir kez daha vararak, evren düzenine ve toplumsal ilkelere bağlı yaşamanın gerekliliğine
inançlarını yeniden güçlendirirler.
Ölüm anlayışı, insanın evren tasavvurunu ve insanlarla ilgili anlayışını göstermesi açısından önemlidir. Türklerin insan anlayışının nasıl olduğunu, ölümle ilgili değerlerden çıkarmak mümkündür. Ölüm
bir yandan insanın yeni bir hayata, yeni bir boyuta geçişiyle ilgili iken diğer yandan hayatı da anlamlı
hale getirmektedir. “İnsan nasıl yaşamalıdır? Değerleri neler olmalıdır?” sorularının cevabını da ölüm
anlayışı belirler.
Aslında ölüm, var olduğumuzu fark etmemizi de sağlar. Ölüm, insanın varoluş bilincine ulaşmasını
sağlayan somut bir olgudur. Bu bilinç, insanı, kendisini ifade etmesi veya varoluşunu sağlayan değerleri daha canlı yaşaması gerçeğine götürür. Kişi bütün bunları birleştirdiğinde bedeninin ölümlü
olduğunu, bir gün mutlaka öleceğini, değerlerle kendini özleştirmesi gerektiğini kabul etmesi, bir
yandan değerlerin özünü kavrama çabasına dönerken, diğer yandan değerlerle tam bir uyum içinde
yaşama hayatın amacı haline dönüşür (Bıçak 2004:164).
Bütün bu geleneklerden hareketle denebilir ki, ölüm, hayatın sonu değildir. Vücudu terk eden ruh yaşamaya devam eder. İnsanlar gibi o da yer, içer ve ıstırap duyar. Bu tarz ruh anlayışı, ilkel toplumlarda
sayısız âdet ve inancın doğmasına sebep olmuştur.
Anadolu’da ölünün defnedilmesi sırasında da sonraki mezarlık ziyaretleri esnasında da görülen, uygulamaların yanında, daha birçok inanç ve pratik, gelenek ve görenek bulunmaktadır. Bu uygulamalar, yerleşim merkezlerine göre çeşitlilik gösterirler. Hemen hepsinin temelinde ölenin ruhunun öbür
dünyaya gidişini kolaylaştırmak, orada rahat ve mutlu olmasını sağlamak; ayrıca geri dönüşünü engelleyerek yakınlarına herhangi bir zarar vermesini önlemek düşüncesi yatmaktadır. Mezarlıkta ölüm
sonrası gerçekleştirilen söz konusu uygulamalar, genel olarak İslâmî esaslara bağlı bir şekilde yerine
getirilmekle birlikte bunların arasında yer yer İslâmiyet öncesi eski Türk inanışlarına ait kimi inanç ve
pratiklerin izlerine de rastlanmaktadır. Ölen kişinin öbür dünyada ihtiyacı olabileceği düşüncesiyle elbiseleriyle ya da bazı özel eşyalarıyla gömülmesi, mezarında yiyeceklerin dağıtılması, başucuna ateş
yakılması ya da ağaç dikilmesi vb. inanç ve pratikler, eski Türk âdet ve inanmalarının günümüzdeki
izlerini göstermesi bakımından önem taşımaktadır.
Türk kültüründe cenaze törenleri paylaşım esasına dayalı olduğu için toplumsal dayanışma ve hareketin merkezini de oluştururlar.
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YASLAR
Hale GÜRBÜZ
Bir yakınını kaybeden insanda görülen maddî ve manevî değişikliklere yas adı verilmektedir.
Anadolu’da yasın süresi üç günle yedi-sekiz yıl arasında değişmektedir. Fakat daha çok kırk günlük
yas tercih edilmektedir. Yasın süresinin belirlenmesinde ölenin yakınlığı-uzaklığı, genç veya yaşlı oluşu, erkek veya kadın oluşu, sevilip sevilmemesi gibi hususların büyük rolü vardır. Yas süresince, renkli
ve süslü elbiseler giyilmez; süslenilmez; gezmeye, eğlenmeye gidilmez; radyo, televizyon açılmaz; işe
gidilmez; traş olunmaz; yıkanılmaz; nişan, düğün vs. ileri bir tarihe ertelenir.
Yas belirtisi olarak kara renkler giyilir (bazı yörelerde siyah yerine beyaz da giyilmektedir). Elbiseler
ters giyilir (Kars, Van); elbiseler yıkanmaz (Erzurum). Saçların örgüleri çözülür (Kars); kadınlar saçlarını
keserler (Gaziantep); yine kadınlar saçlarının bir tarafını keserler (Şanlıurfa).
Yasın kalkması için ise bir dinî bayramı geçirmek gerekir (Erzurum). Bazı yerlerde ise birden fazla
dinî bayramın geçirilmesi gerekir. Bu bayrama “yas bayramı” (Boğazlıyan, Zara, Hal, Malatya), “kederli
bayram” (Ayaş), “acılı bayram” (Divriği) denmektedir. Bu devrelerde ziyaretçilere acı kahve ve sigara
sunulur.
Yasın kalkması: Yas süresinin dolmasından sonra yukarıda kısaca temas ettiğimiz farklılıklarda düzelme görülür. Eğer tıraş olunmamışsa tıraş olunur, elbiseler ters giyilmişse, doğru giyilir.
Siyah renklerin yerine normal renkler geçer. Bazı bölgelerimizde ise yasın bitiminden sonra hamama gidilmektedir. Buna “yas hamamı” denilmekte olup ölümden sonra taziyeye gelenler çağrılır
(Alptekin, 1985: 357).
Geçmiş dönem içinde kullanılan yas işaretleri, “atların kuyruğunun kesilmesi, eyerlerin ters çevrilmesi, karalar giyilmesi, başların açılması ve kadınların saçlarını yolması” şeklinde karşımıza çıkar.
İslamiyet’ten önceki döneme ait olan bu yas işaretlerinin çoğunun, Türkiye sahasında ve Türkiye dışı
Türklerde bugün de yaşatıldığı söylenebilir (Parmaksız, 2010).
Mesela, ölünün çıktığı evde yas tutulması âdeti, bütün Türk dünyasında olduğu gibi Nogay Türklerinde
de vardır. Yakını ölen kişi ağlar. Yalnız halk fazla dövünerek ağlamayı hoş karşılamaz. Onun kendini biraz kontrol etmesi istenir. Ölümün olduğu evde ağıt yakılır. Bağırarak, dövünerek ağlayanlar susarak
bu yürek sızlatan ağıtı dinlerler (Akbaba 2008: 78-80).
Yas törenlerine katılanları ağlatmak için, ölünün arkasından ağlanarak söylenen sözlere ve bu sözleri
söyleme fiiline “ağıt” denmiştir. Ağıt yas törenlerinde acıyı azaltma şekillerinden biridir. Ritm, müzik
ve ezgi eşliğinde söylenir. Ağıt, yas törenleri içinde toplumsal kalıplar içinde söylenir. Yas törenlerinde
söylenen ağıtlarda ortak bir tema vardır. Bunlarda ölen kişiye övgü, onun için kederlenme ortaktır
(Görkem 2001: 16).
Yas merasimleri geçmişten çok farklı bir şekilde icra edilse de, yine ölen insanlar arkasından ağıt yakan “ağlayıcı kadınların” oluşu ve hatta “yazılı kültür dönemi” içindeki destancılarımızın, geçmişteki
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“yogçı-yugçı”larla aynı işlevi gören ağıt-destanlar yazmaları, ağıt geleneğimizin öze bağlı kalarak, değişen çağ ve coğrafyaya göre devam ettiğinin bir göstergesi sayılabilir (Parmaksız, 2010).
Ölüm üzerine söylenen bir ağıt örneği:
İnce Hacı Ağıtı
Uruşan’ı ben dolandım
Al ganına ben belendim
Senin uçun İnce Hacı’m
Halbıra gondum elendim
Kel Uruşan kel Uruşan
Del olup derdine düşen
Ulaş gel gayınım ulaş
Hacı’nın halı perişan
Ne enişin dibindeyim
Ne yokuşun başındayım
Bana dulluk yakışır mı?
Daha on beş yaşındayım (Gürbüz 2001: 571).
Evin sahibinin evin reisi öldüğünde söylenen bozlav:
Allah gönlünü hoş görsün. (Alla köñilindi hoş körsin.)
Cennetini geniş sarayını boş versin. (Yennettiñ keñ sarayın boş bersin.)
Senden kalan çocuklar, (Öziñnen kalgan balalar,)
Bey olsun, sağlıklı olsun. (Begene bolsın, berk bolsın.)
Her işleri yolunda gitsin. (Ăr işlerioñ-bolsın.)
Ağaların at bağladığı yurt olsun. (Agalar at baylagan yurt bolsın.)
Âlimlerin dua ettiği ev olsun. (Ălimler duva kılgan üy bolsın.) (Akbaba 2008: 78-80).
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Hasan BAHAR
“Her nefis ölümü tadacaktır, sonra döndürülüp bize getirileceksiniz.”
Kuran-ı Kerim, Ankebut Suresi, Ayet 57

		

“Zamanı Tanrı yaşar. İnsanoğlu hep ölmek için türemiş.”
Bilge Kağan, Kül Tigin Abidesi

Giriş
Ölüm, insanın geçirdiği en önemli evrelerden biri; hayatın sona erdiği, kimi inançlara göre yeni bir
hayata ebedi geçtiği an olarak kabul edilmektedir. Bu geçiş anı, insanlar tarafından zamana ve coğrafyaya göre farklı inanç sistemleri içinde değişik şekillerde yorumlanmıştır.
Genellikle, insanlık tarihi boyunca ölümle hayatın sona erdiğine inanılmamış ve bu dünyanın devamı
olan başka bir dünyada sonsuz bir hayatın olduğuna inanılmıştır. Bu yüzden ortaya çıkan ölümle ilgili
gelenekler, öteki dünyaya bir hazırlama törenlerine dönüşmüştür. Ancak, ölü bedenin yani cesedin
öteki dünyada diriliş şekli konusunda farklı inanmalar ortaya çıkmış; kimileri mevcut bedeni korumak
için mumyalar yapmış, kimileri de yakmışlardır. Kimileri, ölülerini toprak içine doğrudan gömüp, toprağa sunarken; kimileri taş ya da mermer gibi dayanıklı maddelerden yapılmış mezarlarda saklamışlardır ya da ölülerini yakanlar küllerini nehirlere, dağlara savurmuşlar, bu kültür içindeki kimileri de
çanak, çömlek, taş saklama kapları içinde tutmuşlardır.
Kuşkusuz, gelenekler başlangıçtan günümüze insanlık tarihi süresince etkilerini sürdürürken, çağdaş
olan gelenekler de birbirlerini etkilemiştir. Bu yazıda tarih öncesinden itibaren özellikle Avrasya coğrafyasında yaşayan ölümle ilgili gelenekleri ele alırken bu geleneklerin Türklerdeki mezar ve mezar
taşları kültürlerine yansıması ele alınmıştır. Zira uzunca bir geçmişe sahip olan Türkler, çok farklı coğrafyalarda yaşadığı için zengin ve çeşitli bir ölüm, mezar ve mezar taşları kültürlerine sahiptir. Özünde,
kurgan, balbal ve kümbet gibi mezar yapıları ile dikkati çeken bu kültürde ataların rolü büyüktür.
Bu yüzden, Türk kültüründe, yaşayanların dünyasında, kimi zaman ölüler daha etkin bir rol oynarlar.
Mezar taşları ölenlerin geçmişten geleceğe mesajlarını ileten en önemli iletişim araçları içinde yer almışlardır. Birçok kültürel özellikleri üzerinde barındıran mezar taşlarının Türk toplum hayatına etkisi,
ne kadar araştırılsa yeridir.
Tarih Öncesinde Ölüm:
İnsan yaşayışı doğum, evlenme ve ölüm gibi üç önemli aşamadan geçer. Bu üç aşamanın sonuncusu
olan ölüm, doğum olgusunda olduğu gibi insanların inanç sistemlerinde önemli bir rol oynamıştır.
Çünkü insanların geldiği yer ve gittiği yer ilk dönemden beri onların merak konusu olmuştur.
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Semavi dinlere bağlı kitaplar, dünya yaşamını, İlahi yasaklara uymayan insanın ölümsüzlük dünyası
olan cennetten, ölümlülerin dünyasına bir sürgün anı olarak vermiştir. Bu nedenle bu inanç sahipleri
ölümü, ölümsüzlük dünyasına bir göç olarak görmüşlerdir. Bazen ölümsüzlüğü arayan insanoğlu onu
bulamayınca gökteki ayda, yerdeki ağaçta ya da yılanda aramıştır1. Bazen de reenkarnasyon (ruh
göçü- tenasüh) inancına sahip olan kişiler ölenin ruhunun bir başka bedene ya da eşyaya geçeceğine
inanmışlardır2.
Yazılı olmayan arkeolojik buluntular da insanın ilk dönemlerden itibaren ölüme yönelik ritüellerinin
olduğunu göstermektedir.
Paleolitik (Eski Taş) Çağda Neandertal denilen insanlar, toplu cenaze törenleri yapmışlar; cesetlerin
üzerini toprak ve taşla örtmüşler, bu cesetleri, mağara içindeki ocakların yanına gömerek başka bir
dünya için hazırlamışlardı. Zira bu ikiye katlanmış pozisyondaki bu cesetlerin yanına öteki dünyada
ihtiyaç olabileceği düşünülen et parçaları ve araç gereçler de sunulmuştu.
Paleolitik Çağın sonlarına doğru görülen Batı Akdeniz’in Grimaldiyan ve Cro-Magnon insanları ise bu
geleneklerden biraz ileri giderek ölülerini kırmızı aşı boyası ile boyadılar. Bu şekilde belki de ölünün
solan vücudunu canlandırmayı ve yiten yaşamı geri getirmeyi denediler3. Bu geleneğin binlerce yıl
sonra Anadolu’da M.Ö. 7 binlerde Çatalhöyük Neolitik (Yeni Taş) yerleşmesinde de görülmüş olması
uzun süren bir geleneğin varlığına işaret etmektedir. Yine Çatalhöyük mezarlarının, evlerin içinde
(intramural) oturdukları sekilerin altına bir hasır içine sarılı olarak gömülmesi; geleneklerin ne denli
uzun sürdüğünü göstermektedir (Mellaart 1975: 101-102).
Uzunca bir süre, mekân içi gömülerdeki (intramural) ölüleri ile birlikte yaşayan insanlar, M.Ö. 5 binlerde Karaman Can Hasan Kalkolitik (Bakır Taş) yerleşmesinde olduğu gibi ölülerini oturdukları mekânların dışına (extramural) gömmeye başladılar. İç gömü geleneklerinden, dış gömü geleneklerine geçişin Geç Neolitikten, Erken Kalkolitik Çağda olduğu anlaşılıyor (Mellaart 1975: 124).
M.Ö. 3 binlere gelindiğinde Tunç Çağında ise mekân dışında doğrudan toprağa hasır ve benzeri şeylerle sarılı cesetlerin gömülmesinin yanında etrafının taşla sandık şeklinde çevrildiği ya da küpler
içine hoker şeklinde konulduğu görülür. İnsanın anne karnındaki şekli olan, bu pozisyonda, dizler
karına ve baş öne doğru çekilmiştir. Cesetlerin bu pozisyonda gömme şekli Paleolitik Çağdan itibaren
görülmektedir. Cesetlerin bu şekilde konulmasının, ölen kişileri yeniden bir doğuşa hazırlama şekli
olduğu kabul edilmektedir.
Mezar geleneklerinin, açık alanlara konulmasının yaygınlaştığı, Tunç Çağlarında ise cesedin yırtıcı
hayvanlardan ve mezarlara sunulan araç gereçlerin ve süs eşyalarının çalınmasından endişe edilerek
daha korunaklı mezar gelenekleri oluşmaya başlamıştır. Bu nedenle mezar tiplerinde de çeşitlilik artmıştır. Nitekim Anadolu’da bu döneme ait, 1) Toprak mezar, 2) Kaya oyuğu ve kaya aralığı mezarları, 3)
Küp mezar, 4) Sandık mezar ve 5) Oda mezar tipler görülmeye başlanmıştır (Özgüç 1948: 3).
Tarihi Çağlarda Ölüm:
Özellikle Tunç Çağında madenin yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamasıyla maden kaynaklarına
yakın yörelerdeki bu kaynakları ele geçiren yerel güçler ortaya çıkmaya başlar. Yine bu dönemde
Nil, Fırat, Dicle ve İndus gibi nehir boylarında ziraat hayatının gelişmesi bölgesel krallıkları ortaya

1
2
3

Campbell 1992: 15; Sumerlerde ölümsüzlük otunu arayan Gılgamış bulduğu otu bir yılana kaptırmıştı Bkz. Kramer
1990:162, Alster 1980: 53-66.
İlkellerde yeni doğan çocukların eski atalarının ruhu olduğu şeklinde inanılırdı. Eski Mısır ve Hintlilerde Ruh Göçü
(Sanskritçede Samsara) ile ilgili inançlar yaygındı. Hançerlioğlu 1975: 544-545.
Childe 1983: 33.
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çıkarmıştır. Kent toplumlarının ortaya çıktığı bu dönemde saray ve tapınak mimarisinin yanında
anıtsal mezarlar da ortaya çıkmıştır. Anadolu’da Alacahöyük Kral Mezarları, Mezopotamya’da Ur Kral
Mezarları ile çağdaş Mısır firavunlarına ait piramitler dikkati çekmeye başlar (Childe 1983: 66-96).
Mezar tiplerinde değişkenliklerle birlikte özellikle Mezopotamya ve Mısır’da yazının ortaya çıkışı ile birlikte ölümle ilgili inançların da kendine özgü şekiller kazandığı görülmektedir. Örneğin
Mezopotamya’da Sümerliler ve Akadların ölüm ve ölümsüzlükle ilgili düşünceleri ruh göçü benzeri
gölgeler âlemi şeklinde iken, Mısırlılarda bu dünyanın bir uzantısı şeklinde telakki edilmektedir.
Greklerin hades’i ve İbranilerin Şeol’ine Sumerler önceleri dağ anlamına gelen “kur” adını vermişlerdi.
Kur yeryüzü ile en eski deniz arasındaki boşluktur ve oraya ölülerin gölgesi gider. Oraya özel bir sandalcının kullandığı sandal ile “insan yutan” bir nehrin geçilmesi gerekirdi. Bu nehir Grekçede styx, kayıkçı da
charon idi4. Ölülerin gölgeleri çok özel günlerde yeryüzüne çıkarılmaktadır (Kramer 1990: 135).
Bu yüzden de Mısırlılar bu dünyada yaşadıkları şekilde bedenlerinin öbür dünyada da dirileceğini
düşünerek cesetlerini mumyalama yoluna gittiler. Bu mumyaların bozulmaması için özellikle tanrı
olarak gördükleri firavunları için büyük taşlarla örülmüş piramitler oluşturdular. Piramitler bir bakıma
öbür dünyadaki firavunların sarayları olarak düşünülerek, firavunların cesetlerinin yanına ihtiyaç olabilecek eşyalar konulmuştur (Childe 1983: 97; Lissner 2006: 52-55).
Güneyin su boyu yerleşik uygarlıklarında yazının kullanıldığı bu dönemde kuzeyin dağlık Kafkasya,
Amanoslar ve Trakya’da görüldüğü gibi mezar üzerine konmuş iri taşlardan oluşan dolmen tipi mezarlar dikkati çekmektedir5. Bu bölgenin de kuzeyinde yer alan Orta Avrupa’dan Mançurya’ya kadar
uzanan Avrasya’nın bozkır sahasında ise mezarlar üzerine yığma toprak kimi yer de çakılla oluşturulmuş tepelerden oluşan “kurgan” kültürü öne çıkmıştır.
Avrasya’nın Batısı; Tarih Öncesi Mezar:
Kurgan kültürünün M.Ö. Geç Neolitik (Eneolitik) bir kültür olan Samarra (M.Ö.5500-4800) kültürü ile ortaya çıktığı, daha sonra batıda Ukrayna’daki Donets ve Dinyeper çevresindeki Sredni Stog
(M.Ö.3500-3300) ve onun güneyinde ve Karadeniz’in kuzey kıyılarında Çukur Mezar (Pit Grave) kültürü olarak bilinen Yamna Kültürünü (M.Ö.2700-2500) etkilediği tespit edilmiştir.
Erken Yamna Kültürü döneminde, Kuzey Kafkasya’da Maikop Kültürleri görülür. Erken Tunç çağında
Maikop Kültürünün Doğu Karadeniz sahil şeridini etkilemiştir. Bu dönemde daha batıda Dinyester,
Tuna arasında Usatovo, Moldova’da Horodiştea-Gorodisk, Aşağı Tuna Havzasında Cernovoda II/III
kültürleri görülür. Atın evcilleştirildiği bu kültürleri başta M.Gibutas olmak üzere bir takım arkeolog
Proto-İndo-Avrupa halklarının kökeni görme eğilimindedirler6. Ancak M. Tarhan, Orta Volga’dan

4
5

6

Bu yüzden Grekler sandalcıya geçiş ücreti ödemek için ölülerin ağzına metal bir para koyuyorlardı.
Orta ve Batı Anadolu’da bu türden mezarlarla karşılaşılmamasına rağmen 2010 yılı Konya Karapınar’da bir örnek tespit
ettik (Bkz. Resim 1). Bu mezar türünün M.Ö. III. bin yılı yani Erken Tunç Çağı olduğunu ve Karapınar Alitepesi yerleşimi
ile bağlantısı olduğunu düşünüyoruz. Zira bu dönemde burada yerleşim mevcuttur. Bu dönem dolmenlerin devamı
olarak gördüğümüz bir dolmen tipine Kuzey Kafkasya’da karşılaştık. Bir oda tarzında yapılıp, dairevi bir kapısı olan ve
çivi şeklinde bir kapağı olan dolmen türlerine Karaçay Özerk bölgesinde görmüştük. Bu türden buluntuları Karaçay
Şeher Üniversitesi rektörü de göstermişti, dönüş yolumuzda Maikop müzesine uğradık, sağlam olan dolmenlerin
müzede yeni sergilenmeye çalışıldığına şahit olduk, henüz ziyaretçiye açık olmayan bu dolmeni bie gösteren müze
arkologlarına teşekkür ederiz. Bize verilen bilgiye göre bu dolmenler Kuzey Kafkasya Orta Tunç Çağı, yani M.Ö. II.
binyılına aittirler (Resim 2).
The “Kurgan Culture,” Indo-European Origins, and the Domestication of the Horse: A Reconsideration [and Comments
and Replies] Author(s): David W. Anthony, Peter Bogucki, Eugen Comşa, Marija Gimbutas, Borislav Jovanović, J. P. Mallory,
Sarunas Milisaukas Source: Current Anthropology, Vol. 27, No. 4 (Aug. - Oct., 1986), pp. 291-313 Published by: The University
of Chicago Press on behalf of Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research Stable URL: http://www.jstor.org/
stable/2743045 Accessed: 28/07/2010 03:22
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Tuna’ya kadar götürülen ve Hint Avrupalıların kök arayışına alet edilmek istenen bu görüşün aksine Neolitik dönem kurganlarının gerçek sahasının Orta Asya ve Türkistan olduğunu öne sürmüştür
(Tarhan 1979: 355-370). Orta Asya bozkır koşullarında ortaya çıkan bu kültür zamanla üzerinde durduğumuz Karadeniz’in kuzeyindeki batı bölgesini de etkilemiştir.
M.Ö. III. Bin yıl başlarında Karadeniz’in kuzeyi ile Orta Asya arasında yakın ilişkiler görülmektedir. UralAltay’daki Afanesyova kültürü bu çağın temsilcisi durumundadır. Bozkır yaşayışının bütün özellikleri
bu kültürde kendini gösterir.
M.Ö. II. bin yıl başlarında Kuzey Karadeniz’in bakır çağ kültürleri sona ererken bölgeden büyük Hint
Avrupai göçler yaşanır. Hititler Anadolu’ya gelmiştir. Daha doğuda Andronova Kültürü Altaylarda gelişir.
M.Ö. XIII. Yüzyılda Kimmerler Orta Asya’dan hareketle Kuzey Karadeniz bozkırlarına gelmişlerdir.
Doğuda Andronova kültürünün gelişmesi bu kültürü batıya itmiştir. Andronova kültürü aynı zamanda Kimmer kültürünün temsilcisi olan Srubna kültürü ile bağlantılıdır. Bu dönemde Katakomb Mezar
ve Kuban Mezarları kültürleri ortaya çıkmıştır. Bu mezarlar bozkırlarda görülen alçak mezar geleneğine benzerlik gösterirlerken bazıları taş sandık şeklindedir. Buradaki buluntular, keramik olarak batıdan etkilenmiş görünmekle birlikte silah olarak batıyı etkilemişlerdir.
Kuban Mezar kültürleri ile bağlantılı olan arkeolojik buluntular Bozkır göçebe-çoban kültürleri ile
yerleşik ziraat kültürünün arasında bir yaşam tarzını yansıtmaktadırlar.
M.Ö. XIII-M.Ö. VIII. yüzyıllar arası Kimmerler Kafkasya, Kırım ve Dinyeper havzalarına yayılmışlardır.
Kimmer ve Erken İskit kültürleri arasında kesin bir ayrım yoktur. Kimmer bölgesi kurgan geleneğinde İskit göçleri ile bir gelişme gösterir. Bozkır yaşantısının karakteristik bir yansıması olan kurgan
kültürlerinin arkeolojik materyali silahlar, araçlar ve gereçler yanında at ve araba unsurları görülür.
Kurganlarda atçılıkla ilgili araba ve koşum parçaları bozkır yaşantısının bir parçası olarak dikkati çeker
(Tarhan 1979-358-364).
Avrasya’nın Doğusu; Tarih Öncesi Mezar:
Batıda bu kültürler görülürken Orta Asya’nın doğusunda ise Abakan Bölgesinde Afanesyova
Kültürü(M.Ö.3000- M.Ö.1700), Okunev Kültürü; M.Ö. 2. Bin yıl başlarında Minus çevresinde, Bu kültürü, Tanrı Dağları, Balkaş Gölü ve Yayık Nehri çevresinde ise Andronova (M.Ö. 1700- M.Ö.1200), Yenisey
Irmağı çevresinde Karasuk Kültürleri(M.Ö.1300- M.Ö.800), Abakan, Minusinsk bölgelerinde Tagar ve
Taştık Kültürleri (M.Ö. 700-M.Ö. 100) kültürleri görülüyordu. Orta Asya’nın batısında Türkistan’da ise
Anav Kültürü (M.Ö. 4000-1000), Mavereünnehr havzasında ziraatçı bir kültür olan Margiana Kültürü
(M.Ö.2200-M.Ö.1700) görülmektedir (Bahar 2009: 407-409,425-427).
Orta Asya’daki mezar ve balbal kültürlerini iyi anlayabilmek için bu kültürlerin mezar geleneklerine
kısaca bir göz atmak gerekir:
Neolitik sonunda Bakırtaş Çağı denilebilecek Eneolitik dönem; insanların taş alet ve eşya yapımının yanında, madenden de eşyalar yapmaya başladığı bir maden çağına geçiş kültürüdür. Daha çok
Minusinsk havzasında görülen bu kültürdeki metal işçiliğinde henüz metal ergitmesi ve dökümü bilinmiyordu ve bölgenin bakır cevherlerinden dövme tekniğinde aletler ve eşyalar yaptılar. Bazı mezarlarda dövme tekniği ile yapılmış eşyalar bulundu.
Afanesyova Gora’daki bir kadın mezarında kadının kolunda, demir halkalarla çevrelenmiş bir deri
bilezik bulunmuştur. Afanesyova halkı hâlâ Neolitik çağ özellikli keramikler kullanmakta idi ve en
büyük başarıları at ve inek gibi hayvanları evcilleştirmeleri olmuş ve belki de ziraata başlamışlardı.
Dinlerinde güneş kültünün önemi vardı ve mezarlarında aşı boyası kullanılmıştı, bu belki de ölünün
kanını temsil ediyordu.
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Doğu Avrupa’nın Çukur Mezar kültürünü temsil eden Cro-Magnon insanları ile etnik ilişkilerinin olduğu düşünülmektedir. Nitekim çukur mezar kültürleri Urallar, Orta Asya ve Karadeniz çevresi bozkırları
ve Kelteminar, Zerafşan Irmağı kıyılarındaki Zamanbabin Kültürü ve Uralların Şigir kültürleri ile ilişkisi
görülmektedir.
M.Ö. II. binyılın başlarında geniş bir alana yayılmış olan Afanasyovo kültürünü Okunev kültürü izlemiştir. Minus civarında görülen Mongolid yeni bir halkın ortaya çıkardığı bu kültürde, gömü törenleri değişmiştir. Taşların çember oluşturacak şekilde dizildiği Afanesyovo kültürünün yerini, taşların
dikdörtgen şekilde dizildiği mezarlar almıştır. Ölü bu alanlar içinde kayrak taşlardan oluşturulan tabutlar içine gömülmüştür. Bunlar da afanesyovo halkı gibi sürü yetiştirici çoban bir kültürdü. Taş aletlerin yanında maden eşyalar da kullanılmıştı, ilk kez bu kültürde dökme bakırdan saplı balta Güney
Sibirya’da görüldü.
Bu kültürde anıtsal steller Karasuk kültüründeki stellere benzerlik gösterir. Steller üzerinde yarı insan
yarı hayvan şekilli mask kabartmaları görülür. Bu masklar, çoğu örnekte, üzerlerine boğa ya da geyik
boynuzu eklenmiş, boğa başı ve yılanları andırırlar. Mezar taşlarında, ışınların yayıldığı baş süslemeleri, dal vermiş güneş ya da evren bezemeleri ve çemberler içinde kimi zaman ışıklar ve haçlar görülmektedir. Bazen bu şekiller mezarların yapımında kullanılan kayrak taşlar üzerinde de görülebilir7.
Bu türden kayrak taşların birinde, ellerinde birer mızrak tutan, başında hale bulunan bir varlığın kazınmış olduğu görülmüştür. Yüzlerin gerçekçi bir heykelcilikle yapılmış gibi birbirine simetrik üç gözü
ve yüzü bölen bir şeritle olan soyut temsiller de dikkati çekmektedir. Genellikle yüzlerdeki ağız ya yapılmamış ya da oldukça büyük şekilde yapılmış örnekleri vardır. Örneklerden ikisinde tepede koçbaşı
heykelleri bulunmaktadır. Kadın figürleri, hamile kadınların karnı gibi karınları geniş şişkin yapılmıştır. Bir figürünün karnına, panter ya da kaplan gibi yırtıcı bir hayvanın burun çıkıntısı resmedilmiştir.
Okunev kültüründe içine haç işaretleri çizilmiş güneş simgelerinin varlığı güneş ve evrenle ilişkilendirilmektedir. Bu stellerde boğa resimlerinin de görülmesi sürü besiciliğini de yansıtır8.
Kuzeyde Okunev kültürü görülürken güneyde Altay çevresinde Andronova kültürü dikkat çekici bir
gelişme göstermiştir. Madencilik, sürü besiciliği ve ziraatın görüldüğü bu kültürdeki insanların yerleşik bir hayata geçtikleri düşünülmektedir. Metalürji alanında büyük bir başarı gösteren bu insanlar
Altaylar ve Kuzey Kazakistan’daki Kalbin sıradağlarında maden sığ, açık maden ocaklarından sağladıkları metali taş balyozlarla döverek ilkel fırınlarda eritmekteydiler. Taştan ve balçıktan yaptıkları
kalıplarda baltabaşı, mızrak başı ve değişik araç gereçleri dökmüşlerdi.
Sürü yetiştiriciliğindeki gelişmeler artı bir ürün ortaya çıkarmış ve sosyal yapıda bazı değişikleri de
beraberinde getirmiştir. Mezarlarda, koca öldüğü zaman eşi ve hatta bazen ikinci eşi de birlikte gömüldüğü durumlar ortaya çıkarılmıştır.
Dini olarak da daha önce olduğu gibi doğa güçleri ve ata kültü önemli bir yer tutmuştur. Bu dönemde
ziraat ve hayvan yetiştiriciliğinin öne çıkmasıyla mezar sunuları içinde süt ve bitkisel yiyecekler konmaya başlanmıştır. Bu mezarların yanı sıra bazı özel çukurlara odun kömürü, saman ve buğday gibi
sunular da yapıldığı görülmüştür.
Cesetlerin gömülüşünde hem doğrudan gömme, hem de yakarak gömme şekilleri mevcuttur.

7
8

Gumilëv, bu kültürü Hunlar’ı oluşturan etnos karışımını sağlayan halklara bağlar. Bkz. 2000:100.
Okladnikov 2000: 117-127. Diğer taraftan Anadolu’nun daha erken döneminde görülen Çatalhöyük Neolitik
kültürünü(M.Ö7 binler) örnek vermek istiyoruz.. Anatanrıça, leopar ve boğa figürlerinin, buradan 5 bin yıl önce Çatal
Höyük Neolitiğinde de görülmesi dikkat çekicidir. Bu bir bakıma çobanlık kültüründen ziraatçılığa geçiş evresi ile
ilgilidir.
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M.Ö. III. bin yıldan itibaren bölgede cesetlerin gömülmesinin yanında Andronovo kültüründen sonra
yakma geleneği daha sonraki Karasuk ve Tagar kültürlerinde de görülmektedir, fakat Tagar kültürünü
izleyen Taşlık kültüründe cesetlerinin yanında toprağa gömme olayı da görülmektedir. Bu gömülerin
daha çok mumyalandığı görülür9.
Andronova kültürünü, güney Sibirya’da görülen Karasuk kültürü takip etmiştir. Sürü yetiştiriciliği ve
madencilikte ileri gitmişler ve belki de ata binilmiştir. Zira arkeologlar kemik ya da boynuzdan yapılmış bir eşyanın gem yapımında kullanıldığını düşünmüşlerdir.
Karasuk kültüründe yeni mezar tipleri ortaya çıkmaya başlar. Mezarlar, işlenmiş kayrak taşlardan
sandık şeklinde örülen taşların üstünün başka kayraklarla örtülmesiyle oluşturulmuştur. Bu sandık
şeklindeki mezarın çevresi başka taşlarla çit şeklinde çevrilmişti. Ölünün yanına öteki dünyada yiyip
içeceğini düşündükleri içecek kabı; ayakucuna ise omuz, göğüs ve arka bacaktan oluşan dört et parçası konmaktaydı.
Bu dönemde, kuzeyde Baykal ve güneyde İç Moğolistan’la çevrili Moğolistan coğrafyasında çok
büyük dikey olarak dikilmiş, işlenmemiş yerel kayrak taşlardan yapılmış mezarlar dikkat çekicidir.
Dikdörtgen şeklinde yapılan bu mezarlar doğu ve batı yönünde güneşin doğuşu ve batışı esas alınarak yapılmışlardır. Bu mezarların güneyinde ve biraz ötesinde toprağa derin gömülmüş “bekçi taşları”
ya da “yular bağlama kazıkları” denilen, birçok desenle bezenmiş taş steller yer alır. Bunların üzerinde
giysiler ya da savaş baltaları gibi bezemelerin yanında stelin üst kısmı insan biçimli heykellerin başlarını andırır.
Kayrak mezar kültüründe görülen kaya resimlerinde(Rusça-petroglif ) bazı geleneksel konular çember içine alınmıştır. Bu çemberin içinde noktalarla işaretlemiş avlular, kartal, şahin ve akbabaya benzeyen kuşlar, gökyüzüne doğru uzanan kuşlar vardır. Bu resimler aile ve sürü sahibi çobanların yaşayışını vermekle birlikte, kuşlar Orta Asya Şamanizm’inde, ölüm ve atalar kültüyle ilişkili görülmektedir10.
Baykal ötesinde sıklıkla görülen, üzerlerine resimler işlenmiş kayaların da belli kabilelerin tapınma
yerleri olduğu düşünülmektedir. Bu yerler, aydınlığın evrensel güçlerinin karanlığı, yazın kışı fethetmesi, yaşamın ölümü yenilgiye uğratmasını güvenceye almak için yapılan ısıha ayinlerinin yapıldığı
yerlerdi.
Moğolistan’ın Tunç çağı halklarının kabilelere ortak dini merkezleri bulunmaktaydı. Bu alanların
bazen geyik taşları kümeleri ile belirtildiği görülmüştür. Bu ayinlerin güneş ve gökle ilgili bereket
kültürüyle bağlantılı olduğu anlaşılmaktadır. Üzerinde geyik kabartmaları olan bu taşlarda aynalar,
yaylar, okluklar(sadak), hançerler ve savaş baltaları yer almaktadır. Bu taşların benzerleri Karadeniz
İskitlerinde de disk biçimli aynalar ve güneş geyiği figürleri ile kendini göstermiştir (Resim 3). Kayrak
mezar kültürü, üzerindeki hançerlerin kabzalarının gösterdiği arkeolojik buluntulardan M.Ö. II. Bin
yılın ilk yarısına kadar uzanmaktadır (Okladnikov 2000: 131-132).
Karasuk Kültürü izleyen Tagar kültüründe atların üzerine binmeye yarayan gemin icadı, keçe çadır,
üzeri örtülü araba, kımız ve laktik alkol, peynir gibi süt ürünleri dikkati çeker. Giysi olarak da hayvan
postları yerine yünden yapılmış kumaşlar üretmişlerdi.
Dinsel olarak yerin kötü tanrıları ile göğün aydınlık tanrılarının oluşturduğu yapı üzerinde Gök en büyük Tanrı olarak kabul edilmişti. Bu dönemde güneş arabaları figürleri dikkati çekmektedir. Altaylarda
öküz yerine keçilerle çekilen böyle bir arabanın varlığı görülür (Okladnikov 2000: 140).

9
10

Roux 1999:219. Bu dönemle ilgili olarak yazılı belgeler de ortaya çıkmaya başlamıştır. Zira Herodot Mısırlıların ceset
mumyalaması konusunda ilginç bilgiler vermektedir(Herodot II,85-89).
Roux 1994:132;Okladnikov 2000:131;Ölünün ruhunun kuş donuna girmesiyle ilgili Anadolu’da günümüzde bazı
görüşler vardır. Bkz.Örnek 1979:61-63.
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Görüldüğü gibi Avrasya’nın tarih öncesi kültür yaşamını aydınlatmada kurganların, mezar taşları ya
da balbalların ve de petroglif denilen kaya resimlerinin önemli bir yeri vardır. Ayrı gibi görülen bu unsurlar bir diğerinin anlatımı ve anlaşılmasında anahtar rol oynamaktadır. Kimi zaman kaya resimleri
bir mezar taşında konsantre olmakta, kimi zaman ölüm kaya resimlerinde anlatılmaya çalışılmaktadır.
Özellikle Çin yazılı kaynaklarının konuşmaya başladığı dönemde bölgenin kültür tarihi daha iyi anlaşılmaktadır. Çinliler Hun ve Göktürklerin ölüm gelenekleri ile ayrıntılı bilgiler vermektedir.
Orta Asya; Tarihi Çağlarda Mezar:
Özellikle Andronova kültüründeki madenciliğin, Karasuk kültüründeki geyik kabartmalı mezar taşlarının, Tagar kültüründeki kımıza bağlı süt ürünlerinin yaygın olarak kullanılması daha sonraki bölgedeki Türk kültünün şekillenişinde önemli bir rol oynamıştır.
Proto-Türk olarak görülen Ting-Lingler bu kültür coğrafyasından olup Hunların ataları olarak kabul
edilmektedir. Ayrıca Karasuk ve Tagar kültürünü ortaya çıkaran insanların batıda İskit olarak görülen
unsurlar olduğu söylenebilir11.
Hunlar, ahrete inanıyorlar ve öbür dünyayı bu dünyanın bir devamı olarak algılıyorlardı. Bu nedenle
mevtanın öte dünyada üşümemesi düşüncesiyle ceset çift tabut içine konularak defnedilmekteydi. Yabgu ve üst düzey prensleri, simli kumaşlara ve süslü kürklere sarılan cesedin yanına kendisine
hizmet etsin diye dostlarının ve hizmetçilerinin bazıları kurban edilerek gömülüyordu; herkes için
bu kurbanlar görülmezdi. “Savaşçı kurban” edilmesinde de cesur savaş esirleri seçilirdi. İnsan kurban
edilmesi, Tibet Mitra (Bhon/Bon) dininin etkisiyle olduğu düşünülmektedir12.
Pazırık kazılarında görüldüğü üzere (Tekçe 1993); İskitlerde hem yakma hem de gömme gelenekleri birlikte görülür. İskitlerde bu geleneklerin varlığını Herodot belirtmektedir13. Bu iki geleneğin
Göktürklerde de varlığını Çinliler, (628 yılı dolayları olayları için) dile getirirken “bir zamanlar ölülerini
yakma alışkanlığında olan Türkler, onları şimdi toprağa gömüyor ve onlara mezar dikiyorlar” demektedirler (Roux 1994: 219).
Çin yazılı kaynaklarında Göktürklerin ölüm gelenekleri ile ilgili birçok detay bulunmaktadır: “İçlerinden
biri ölünce, cesedi çadıra konuluyordu. Ölen kimsenin çocukları, kadın erkek bütün akrabalarının her biri

11
12
13

Grakov İskitlerin M.Ö. IX. yüzyılda Karadeniz’in kuzeyinde Kimmerle birlikte yan yana yaşamış olabileceklerine işaret
etmektedir. Asur ve Grek kaynaklarında ise M.Ö. VIII. yüzyılda İskitlerden bahsedilmeye başlanmıştır. Bkz. Grakov 2006:
43-45, 285-286.
Gumilëv 2002:115. Ayrıca yukarıda değinildiği gibi Gumilëv geyik kabartmalı güneş diskli şeklinde resimli kabartmalar
bulunan kayrak mezar taşı geleneği Hunların da oluşumunda önemli olan, güneyden Moğol ırklarının Paleosibir
halklarının karışımına bağlar (2000:100).
Herodot IV,71: Herodot’un buradaki anlattığı bilgiler birçok yönüyle daha sonraki Hun ve Göktürk gelenekleri ile
benzerlik gösterir; hatta günümüzdeki Anadolu’da herkesin mezar üzerine üç kürek toprak atma yarışı gibi bir gelenek
de ilginçtir. Burada Herodot’un anlatımını veriyoruz: “Kral mezarları Gerhos topraklarında, yani Borysthenes üzerinde
gemilerin gidebildikleri son bölgedir. Kralları öldüğü zaman, o bölgede eni boyu bir dörtgen, büyük bir mezar kazarlar
ve hazır olduğu zaman ölüyü getirirler: Gövde mumla kaplanmıştır; önceden karnı yarılmış, içi boşaltılmış ve maydanoz
tohumu, anason ve dövülmüş saparna ve kokulu maddelerle doldurulmuş sonra dikilmiştir; ölü, bir arabaya konur ve
başka bir halk topluluğuna götürülür; teslim alanlar Şahane Skyth’lerin geleneklerini uygularlar: Bir kulaklarının memesini
keserler, başlarını çepeçevre kazırlar, kollarının etini çizerler, alınlarını ve burunlarını yırtarlar, sol ellerine ok saplarlar. Sonra
arabanın içindeki kral ölüsü, gene kendi uyruğunda olan başka halk topluluğuna götürülür; ilk olarak götürüldüğü yerin
ahalisi de peşinden gider. Bütün halk toplulukları dolaştırıldıktan sonra ölü, imparatorluğun en uzak ülkesi olan Gerrhos
ülkesine götürülür; mezar orada kazılmıştır. Mezarın içine çimen yayılır, kral üzerine konur, ölü, yere saplanmış mızraklarla
çevrilir, üzerine ağaçtan bir gölgelik konur; ölü, sazlarla örtülür. mezarın içinde boş kalan geniş yerlere karılarından
birisi;elinden içki içtiği kimse, bir aşçı, silahdarı, uşaklarından birisi, bir haberci ve atları, boğulup konur, kullandığı şeylerden
birer tane ve altın kupalar konur (gümüş ve bakır kullanmazlar). Bu tören tamamlanınca herkes mezarın üzerine kürekle
toprak atar ve en yüksek tümseği yapmak için birbiriyle yarış ederler”
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birer koyun ve at kesip, kurban olarak çadırın önüne koyuyorlardı. Sonra, atlarına binerek, çadırın çevresinde yedi kez dönüyorlar, çadırın önüne geldiklerinde ise bıçakla yüzlerini yaralıyorlardı. Sonra herhangi
bir gün belirliyorlar ve o gün ölen kişinin atını, elbiselerini, kullandığı eşyayı, cesediyle birlikte yakıyorlardı14. Sonra, bunları uygun bir zamanda toprağa gömmek üzere, küllerini topluyorlardı. Eğer biri, ilkbahar
ya da yaz ayında ölmüşse, çimenlerle ağaçlardaki yapraklar sararıncaya kadar bekleniyordu, şayet sonbahar ya da kış aylarında öldüyse, bitkilerin tohumlanması ve açma mevsiminin gelmesi gerekiyordu.
Sonra bir çukur kazılıyor, içine küller gömülüyordu. Defin günü akrabalar yine ellerinde kurbanlarıyla geliyorlardı, mezarın etrafında dönerek yüzlerine bıçakla çizik atıp yaralıyorlardı.
Defin töreni de tıpkı ölüm günü yapılan törene benziyordu. Gömme işi bitince, üst üste dizdikleri taşlardan
bir “hatıra direği” yapıyorlardı, taşların miktarı, ölen kişinin öldürdüğü insanların sayısı kadar oluyordu.
Sonra kurban kestikleri bütün koyun ve atların kafalarını taşlardan yapılmış direğin tepesine asıyorlardı.”
(Mau-Tsai 2006: 22-23).
I. Göktürk devletinin Çinliler tarafından işgal edilip yok edildiği ve Türklerin esir edilerek Sarı Nehrin
güneyine yerleştirildikleri sırada Türk Kağanı Hieli (İl Kağan)’nin ölüm törenini anlatan bir belgede
ölüm tarihi, mezarın yeri ve şekli hakkında biraz daha fazla ayrıntı bulunmaktadır:
“8. yılda (634) Hie-li öldü. İmparator onu ölümünden sonra Kue-i (doğru yola geri dönmüş olan) prensi
ilan etti ve ona ölümünden sonra Huang adını verdi. Onun kullarına onu gömmelerini emretti. Adetleri
uyarınca cesedi yaktılar ve Pa Nehri’nin doğusunda bir höyük yaptılar”15.
Bu olaydan kısa bir süre sonra esaret günlerinde, Çinlilerin kağan olarak Türklerin başına atadığı Hie-li
Kağan soyundan A-şi-na Sse-mo (Ssu-mo), imparatordan rica ederek, Çin sarayındaki şiddetli muhaliflere rağmen, Sarı Nehrin kuzeyindeki eski yurtlarına yerleştirmeyi başarmıştı.
Bu olaydan söz eden Çin belgesinin devamında Türklerin yerleştirildiği coğrafya hakkında daha detaylı açıklamalar vardır: Bölgenin kuzeyinde çöl ve Sie-yen-t’o halkı var. Anlatılan bölge şimdiki Gobi
Çölü olarak bilinen Ordos bölgesi olup, Çin yönetimindeki İç Moğolistan olarak bilinen coğrafyadır.
Son yıllarda gündeme gelen “Türk Piramitleri” adı ile söz edilen anıtların bulunduğu bölgedir. Çin
kaynaklarında imparatorun Sse-mo ile diyalogunda şu şekilde dolaylı bilgiler bulunmaktadır:
İmparator,“…Ebeveynlerin mezarları(Sarı) Nehrin kuzeyinde bulunuyor. Şimdi sen eski çadır sarayına (otağ)
dönüyorsun, bu nedenle seni yola çıkarken teselli etmek için bir ziyafet veriyorum.” (Mai-Tsai 2006: 285).
Daha sonra nehrin kenarına bir sunak kurulur ve Sse-mo’ya mazbatası ile birlikte davul ve sancak verilir. Sse-mo, 100 binden fazla adamı, 40 bin askeri ve 90 bin atıyla Sarı Nehir’i geçerek Ting-sian-ç’eng
kentini kurmuştur. Ancak imparatora eşlik ettiği bir seferde bir kaza oku ile yaralanır, başkente dönünce de ölür. Ölümünden sonra imparator ona bir takım ordu bakanlığı başkanı ve askeri vali gibi unvanlar vererek, bir mezar yaptırır. Bu mezarın yapılış şeklinin anlatımında; bölgedeki mezarların mimarisi
hakkında da ipuçları bulunmaktadır: “..mezar, Po-Tao-şan Dağı’nın bir kopyası olarak inşa edildi ve Huaçov’da bir mezar taşı dikilerek üzerine gösterdiği hizmetler yazıldı” denilmektedir (Mai-Tsai 2006: 287).
Türklerin bu dönemine işaret eden bu belgelerin yanında II. Göktürk Çağı mezarlarının yapımında da
Çin kaynaklarında detaylı bilgiler vardır. Nitekim Kül Tigin ve Bile Kağan’ın mezarlarının yapımında
Çin imparatoru yaptığı destekten söz eder:

14
15

Bir başka belgede ise bu bilgilere benzer bir anlatımın yanında “… cesetlerini atın üzerine kayarak yakarlardı” ayrıntısı
görülmektedir. Mau-Tsai 2006: 64.
Mau-Tsai 2006:276: Bu belgenin devamında, Hie-li’yi çok seven bir yakının intihar etmesi üzerine, Çin İmparatorunun
duygulanması ve emri ile onun da Hieli’nin mezarının yanına gömülmesi; aralarındaki dostluğun bir taş kitabeye
yazılması emrinden söz edilmektedir.

AVRASYA’DA ÖLÜM VE TÜRKLERDE MEZAR KÜLTÜRÜ 281

“19. yılda (731) K’üe T’ê-llê öldü. İmparator Kin-wu Tsi-ang-kün (kuş alayı generali) Çang K’ü-i ile Tu-kuanlang-çung (adalet bakanlığı hükümlüler dairesi şefi) Lü Haiang’ı bir imparatorluk yazısıyla başsağlığı dilemeleri için (T’u-küe’lere) gönderdi. İmparator onun için bir mezar taşına kıta yazdırdı, ayrıca bir heykel
ve dört duvarına (ölenin) savaş sahnelerinin resmedildiği bir tapınak yaptırdı; (bunun için) imparator altı
ünlü ressamı gönderdi; onlar resimleri öylesine ustaca ve doğal biçimde yaptılar ki, (T’u-küe’ler) (böyle resimleri) hiç görmediklerini söyledi. Mo-ki-lien(Bilge Kağan) onlara baktığında hep hüzünlendi” (Mai-Tsai
2006:317).
Bu satırların karşılığı, Bilge Kağan’ın dilinden, Kül Tigin Kitabesinde şu şekilde dile gelmektedir:
“Küçük kardeşim Kül Tigin vefat etti. Kendim düşünceye daldım. Görür gözüm görmez gibi, bilir aklım
bilmez gibi oldu. Kendim düşünceye daldım. Zamanı Tanrı yaşar. İnsanoğlu hep ölmek için türemiş. Öyle
düşünceye daldım. Gözden yaş gelse mani olarak, gönülden ağlamak gelse geri çevirerek düşünceye daldım. Müthiş düşünceye daldım. İki şadın ve küçük kardeş yeğenimin, oğlumun, beylerimin, milletimin,
milletimin gözü kaşı kötü olacak diyip düşünceye daldım.
Yasçı, ağlayıcı olarak Kıtay, Tatabı milletinden başta Udar general geldi. Çin Kağanından İsiyi Likeng geldi.
On binlik hazine, altın, gümüş fazla fazla getirdi. Tibet kağanından vezir geldi. Batıda gün batısındaki
Soğd, İranlı, Buhara ülkesi halkından Enik general, Oğul Tarkan geldi. On Ok oğlum Türgiş kağanından
Makaraç mühürdar, Oğuz Bilge mühürdar geldi. Kırgız kağanından Tarduş Inançu Çor geldi. Türbe yapıcı,
resim yapan, kitabe taşı yapıcısı olarak Çin kağanının yeğeni Çang general geldi”16.
Bu türden yazışmaların olduğu, kısa bir süre sonra Bilge Kağan’ın ölümü ile de gerçekleştiği görülmektedir. Çin imparatoru dostu ve evladı olarak gördüğü Bilge Kağan’ın ölümünden büyük üzüntü
duyduğunu belirtmekte; onun mezarı için de gerekli her türlü yardımı yapacağını söylemektedir:
Bilge Kağan’ın oğlu Kağan Teng-li’ye hitaben yazdığı mektupta imparator, “..onun cenaze töreni için ihtiyaç duyduğun her şeyi senin istediğin doğrultusunda başsağlığı elçisiyle derhal göndermek ve her şeyin
zamanında (ulaşmasını) emretmek istiyorum..
…Bunun dışında, sadakatini korumuş olanın çocuklara ve çocukların çocuklarına (örnek olarak) gösterilmesi, savaşa son vermiş olanın savaş alanında (birliklerin önünde) (örnek olarak) övülmesi gerektiğine
inanıyorum. Bu nedenle (vefat eden için) mezar taşı ve tapınak yapmaları, onun örnek şahsiyetini sonrakilere anlatmaları ve hizmetlerini kayda geçirmeleri için (adamlar) gönderiyorum. Bu amaçla bir vakanüvise metni hazırlamasını emrettim ve vefatı (vefat edene karşı iyi niyetimi) anıtlaştırmak için onu zafer
tarzında bizzat yazıya döktüm.” (Mai-Tsai 2006:497-499).
Bu yazışmalarda, imparator, Bilge Kağan Bengü Taşı’ındaki Çince metnin hazırlanışı ve resimlerin konusu ile ilgili bilgilere ulaşılmaktadır. Kül Tigin kitabesinde Göktürk runiği ile yazılan kısmın Yollug
Tigin tarafından kaleme alındığı ise kitabede kendi dilinden şu şekilde dile gelmektedir: Güney Doğu
Cephesinde; “Bunca yazıyı yazan Kül Tigin’in yeğeni Yollug Tigin, yazdım. Yirmi gün oturup bu taşa, bu duvara hep Yollug Tigin, yazdım..”, güney batı cephesinde de bu durum aşağı yukarı tekrarlanmıştır;”Kül
Tigin’in altınını, gümüşünü, hazinesini, servetini, dört binlik at sürüsünü idare eden Tuygut bu…Beyim
Prens yukarı gök..taş yazdım. Yollug Tigin” denilmektedir 17
Bilge Kağan kendi adına hazırlattığı “Bengü Taş”(Ölümsüz Taş) kitabesini, kendisi zehirlenip kısa bir
süre içinde öldüğünden dolayı oğulları, özellikle Çinlilerin yazışma yaptığı Teng-li olarak söz ettikleri
Tengri Kağan zamanında tamamlandığını düşünmekteyiz.18

16
17
18

Kültigin Kitabesi, Kuzey Cephesi 10-13.satırlar bkz.Ergin 1986:29-30.; Ayrıca 1958 yılında Çekoslavaklar ile Moğolların
ortaklaşa yaptıkları Kül Tigin kazılarında yapının mimarisi ortaya çıkarılmıştır. Bkz. Jisl 1963.
Kül Tigin, Güney-doğu Cephesi: Ergin 1986: 31
T.C.Başbakanlık Türk İşbirliği ve İdaresi Başkanlığı (TİKA), 1997’ten itibaren bölgedeki Türk Anıtlarını Tespit, Kazı ve
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2001 yılı çalışmalarında Bilge Kağan Hazinesi olarak çıkarılan eser grubu içinde yer alan, altın taçtaki
kuş figürü ve iki adet gümüş figürü Türk kültürü ve mitolojisi içinde ele alınmalıdır (Ögel 1993: 108117) Bu figürler Avrasya’nın Altay ve Kafkasya dağlık bölgelerinde Neolitik çağdan itibaren görülen
bozkır kültürünün devamıdır. Erken tarihlerden itibaren karşımıza çıkan kaya resimlerindeki bu türden figürler, daha sonraki dönemlerde mezar sunuları ve mezar taşlarında yer almaya başlamışlardır.
Böylelikle kaya resimleri ile mezarlar arasında bir kültürel paralellik oluşmaya başlamıştır. Bilge Kağan
Külliyesinde ise kitabelerin alınlarında, mezar sunusunda kendini göstermiştir.19
Bölgede görülen balballar ve mezar taşları kültürleri:
İlk Göktürk kitabelerinde geçen balbal kelimenin kökeni ve işlevi hakkında öteden beri bilim dünyasında tartışmalar bulunmaktadır. Moğolca parçalamak anlamına gelen balbala ile ilişkisi kurulan balbal için, işlev olarak da, ilk kez Radloff “bir ölü için anıt olarak dikilen taştan bir tasvir” demiştir (Roux
1999:163-169)(Resim 4). Ancak bu kez de balbal ile mezar taşı arasındaki işlev farkı tartışılır olmuştur.
Burada balbal teriminin sözlük anlamı, Göktürk Kitabelerindeki geçtikleri yerler ve tartışmalardaki
yorumlardan örnekler verilerek, konuya açıklık getirilmesi hususunda çalışılacaktır:
Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Büyük Sözlüğü’nde;
a. esk. Eski Türklerde kişinin anılması için mezarının veya bazı kurganların etrafına dikilen taş, şeklinde geçmektedir (http://www.tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=verilst&kelime=Balbal&ayn=tam,
27.07.2010).
A. İnan’ın daha önceki balballar üzerine verdiği bilgiler, arkeolog ve tarihçi L. A. Evtiyuchova ile L.R.
Kızlasov’un ispatlarına göre, heykellerin hiçbiri balbal değildir, balballar ölen alpın, hayatında öldürdüğü düşmanların adına mezarına konulan taşlardan ibarettir. Bir kahraman alpın yanında bir sıra taşlardan birinde şu yazı okunmaktadır: “ İşbara Tarkan Balbalı”(“Ongin Yazıtı” yanında). Mezardaki kahramanın öldürdüğü düşmanlar için “balbal” denilen taşlar sembol olarak konulurdu. Öldürülen şahıs
önemli ise “balbal” taşına adının da yazıldığı anlaşılmaktadır, diyerek, bu görüşe katılmaktadır(İnan
1972:231).
Tuncer Baykara da bir yazısında, Kızlasov’un heykellerle balbalları ayrımı konusuna değinerek, onun
görüşüne katılmaktadır (Baykara 2003:368).
Rusların Orta Asya Tarihçisi Barthold ise, Çinli Budist Rahip (Hacı) Hsûan-tsang 630 yıllarında Türk
ülkelerini gezerken, Türklerin kabirleri üzerine bunların öldürdükleri düşmanların heykellerini diktiğinden söz eder. O, bu bilgiden hareketle, Orhun Abidelerinde bu bilgilerin doğrulandığını belirtir ve
bu sözcüğün Çince olması muhtemeldir demektedir (Bartholtd 2004: 19).
Son yıllarda Orta Asya üzerine birçok çalışması bulunan Jean-Paul Roux ise balbal üzerine birçok araştırmacının görüşlerine yer verdikten sonra, sonuç olarak; ‘Öldürülen düşman ya da onun ruhu olmasının

19

Restorasyon Projeleri başlatmıştır. Özellikle Prof. Dr. S. Gömeç’in Koordinatörlüğünde kazı başkanlığı olarak görev
yaptığım 2001 ve 2003 kazılarında Bilge Kağan Hatıra Mezar Külliyesi ile ilgili ayrıntılı bilgiler ortaya çıkarılmıştır(Resim
5-6). Bu çalışmalarda Bilge Kağan Hatıra Mezarına sunulan 2001 yılında tarafımızdan çıkarılan 4500 parça altın ve
gümüşten oluşan eser grubu, şimdi Moğolistan Milli Müzesinde bulunmaktadır.
2001 yılında Orhun çevresinde özellikle kuzey kesimdeki kurganların farklı tip özelliklerine göre 100’e yakınında
Jeodezi ve Jeofizik çalışmaları yapılmıştır ve resimlerle belgelenen bu envanterler TİKA’ya teslim edilmiştir.
Bölgede yaptığımız çalışmalarda tespit ettiğimiz kurganlar, daha önceki Moğolistan Uyuk Vadisi çevresindeki kurgan
tiplemelerine paralellik göstermektedir:
a) Basit tümsekler, b) Taşlardan daire ile çevrilmiş Tümsekler, c) Dörtgen biçiminde bir çıkış yeri bulunan Tümsekler d)
Ufak taş yığınları ile çevrili tümsekler (Roux 1999: 298).
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burada bir önemi yoktur. Şimdilik, balbal’ın ölümün yaşamsal gücünün toplandığı yer, ölüm sonrası ikamet yeri olduğunu belirtmekle yetinelim. Belki de ölünün bizzat kendisidir..”demektedir (Roux 1999: 165).
Bu görüşten hareketle öncelikle Göktürk Abidelerinde geçen balbal kelimesinin geçtiği yerlere bakalım:
Ongin Kitabesi:
Satır 2: Hakanlık [olan] hakanı münkariz olmuş Türk kavmi öne gün doğusuna, arkaya gün batısına
kadar, beride (=güneyde) Çin’e, ötede (=kuzeye) ormana kadar [kadar]
Satır 3: Cesur adamlarını balbal kıldı, Türk kavmi (nin) adı yok oluvermiş idi.. (Orkun 1994: 128).
Bilge Kağan Abidesi; Doğu Yüzü:
Satır 13: …Babam kağan öylece ili, töreyi kazanıp, uçup gitmiş, Babam kağan için ilkin Baz Kağanı
balbal dikmiş.. (Ergin 1986: 39).
Satır 20:…O bilmemenden dolayı, kötülüğün yüzünden amcam kağan uçup gitti. Önce Kırgız kağanını balbal olarak diktim… (Ergin 1986: 41).
Zamanla kurgan çevresinde ve bu kültür coğrafyasında Türkçede “balbal” adı verilen mezar taşları
kültürü dikkati çeker. Bir bakıma kurgan mezarlar ile balbal kültürü birbirine paralel gelişmiş kültürler
gibi görülmektedir.
Bilge Kağan Abidesi: Güney Yüzü:
Satır 7: (Tatabıya yapılan seferin devamında)… Kahraman erini öldürüp balbal kılıverdim…
Satır 9: ..Büyük oğlum hastalanıp yok olunca Ku’yu, generali balbal olarak dikiverdim (Ergin 1986: 53, 55).
Göktürk Abidelerindeki anlaşıldığına göre balbal sadece öldürülen düşmanın anısı için dikilen mezar
taşları değildir. Göktürk kağanları kendi yakınları ve askerleri için de balbal dikildiğinden söz etmektedir.
Diğer taraftan Moğolistan’da 2001 ve 2003 yılı Bilge Kağan Hatıra Mezar Külliyesi Arkeolojik kazısında ortaya çıkardığımız balballarda Uygurlar gibi boylara ait damgalar da vardı (Resim 4); Demek ki,
kağanların yönettikleri halkları çevredekilere göstermek anlamında onlara ait balballar diktikleri de
anlaşılmaktadır.
10. yüzyılda Türklerin Müslümanlığı kabul etmeye başlamalarıyla birlikte türbe mimarisinde bir takım
değişimler yaşanmıştır. Önce dörtgen şeklinde olan türbeler sonra sekizgen gibi çok kenarlı kümbet
yapısına doğru geçiş göstermiştir. Mimaride bu türden değişikliklerin yanında daha önce hayvan ve
insan şekillerinin yerine türbe yazılarında gelişmeler olmuş ve kufi yazı yaygın kullanılmaya başlanmıştır.
Karahanlılar dönemi bu dönem mimari geçiş için önemli bir dönem olmuştur (Aslanapa 1984: 27-42).
Karahanlıların başkenti Karabalgasun’da erken dönem balballarının bu dönemde ikinci bir kullanım
olarak Arapça yazılarla mezar taşına dönüştüğü görülür. Hatta bazıları daha sonraki Sovyet döneminde Kirilce harflerle yazılmış şekliyle kullanılmıştı. Bu türden örneklere Anadolu’da da rastlanmaktadır.
Bazen iki bin yıl öncesinde, Roma dönemi kullanılan bir mezar taşının daha sonra Selçuklu ya da
Osmanlı dönemde Arapça kitabeli ve günümüzde de Latin Alfabeli Türkçe ile görebilirsiniz.
Bu türden alışkanlıklar bazen sadece malzemenin 2. ve 3. kullanımlarını göstermez, üzerindeki form
ve şekillerin de taklidini doğurabilir. Antalya Kaş ve Amasya kaya mezarlarındaki mimarinin bazen
günümüz konut mimarisine dahi etki ettiği dikkatli bir gözlemle anlaşılabilir.
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Anadolu’da Tarihi Çağlarda Mezar Gelenekleri:
M.Ö. II. Bin mezarları dikkate alınırsa, bu dönemde de doğrudan toprağa gömme, kuyu mezar, dikdörtgen taşlarla çevrilmiş mezarlardan oluşan sandık mezar ve küpler içinde gömü şekilleri olduğunu
söyleyebiliriz. Özellikle M.Ö. I. Bin yılda Doğu Anadolu’da Urartu mezar mimarisinde dikkati çeken gelişmeler olmuştur. Yüksek kayalıkların yüzüne oyulan kaya mezarlarına cesedin doğrudan konulduğu
mezar geleneğinin yanında “urne” denilen delikli kaplara konulmuş kül mezarlara da rastlanılmıştır.
Zira bu deliklerden ruhun bir arı gibi girip çıkacağına inanılmaktaydı (Sevin 1986: 329-340).
Bu dönemde Batı Anadolu’da Friglerin ortaya çıkardığı Grekçe tümülüs denilen kurgan mezar tipi
mezarlar görülmektedir. Daha sonra Lidyalılar ve Helenistik dönemde bu türden mezarlar günümüze
kadar dikkati çeken yüksek tepeler halinde kalmıştır.
Frig döneminden kalan Polatlı’daki Gordion Tümülüsü, Lidyalılardan kalan Salihli Bin Tepeler
Tümülüsleri, Helenistik Kommegene krallığından kalan Adıyaman Nemrut Tümülüsü dünyaca bilinen
mezar anıtlarıdır.
Anadolu’da Hellenistik dönemde toprağa gömülen kuyu mezarlar yanında dikkati çeken mermerden yapılmış sandık şeklinde Lahit Mezar şekilleri dikkati çekmeye başlamıştır. Roma döneminde de
sıklıkla kullanılan bu mezar tiplerinin de bölgelere göre yapım tarzı ve süslemelerinde değişkenlikler
görülür. Roma döneminde de ölülerin ceset olarak gömülmesinin yanında yakarak gömüldükleri görülür. Bu geleneği kuyu mezarlarda görmenin yanında Ostetek denilen küçük lahitler içine de defnedildiği görülmektedir.
Mezar lahitlerinde genellikle içinde yatan kişiye ait yaşam öyküsünün resimlerine yer verilirken, o
kişiye ait Grekçe kimi zaman Latince bilgilere yer verilmiştir. Bazen de kişinin ruhunu koruyacağına
inanılan tanrı figürleri ve kimi zaman da medüze gibi saçlarından yılanlar fışkıran değişik yaratıklar
resmedilmiştir. Çoğu kez de aslan heykellerinden oluşan mezar kapakları tercih edilmiştir (Resim 9).
Kuşkusuz yeni gelenlerin geçmişten kalan bu eserlerden etkilenmeleri kaçınılmazdır. Bu yüzden Orta
Asya’dan Anadolu’ya gelen göç yollarının girişinde olan Doğu Anadolu’da Orta Asya etkilerinin daha
çok yansıması da doğaldır. Zira bu bölgenin Kars ve Erzurum çevresinde Orta Asya’dan taşınan balbal
kültürünü yansıtan elinde kadeh tutan heykel tarzındaki mezar taşlarının varlığından tutun da kurgan türü mezarlıklara varıncaya kadar benzerlikler Orta Çağlara kadar varlıklarını sürdürmüşlerdir.
Ahlat (Karamağaralı 1992), Gevaş20, Erciş ve Çaldıran gibi merkezlerdeki mezar yapıtlarda geçmişe
ait taş işçiliğinin etkilerinin yanında Orta Asya’dan gelen etkiler de dikkati çeker21. Bölgedeki bu etkiler türbe ve kümbet mezar kültüründe dikkati çekerken; özellikle, Anadolu’da Çaldıran Ovasında22,
Tunceli Munzur Dağlarında Ulukale (Aksoy 2010) ve Erzurum, Hınıs-Başköy (Ceylan 2008: 330),
Mirseyit (Tanır) (Baykara 2003: 377-384), Artvin-Şavşat23 , Diyarbakır, Elazığ, Kars, Erzincan; Orta

20

21
22
23

1988 yılı Gevaş kazılarındaki tespitlerimize göre, sandukadaki kapı şeklindeki tasvir, bu dünyadan öbür dünyaya
geçişi simgeliyordu. Bu türden kapı şeklinde Antik mezar taşlarına, Konya çevresinde yürüttüğümüz araştırmalarda da
karşılaşılmıştır (Tarhan 1988). Ekip Sorumlusu olarak görev yaptığım bu çalışma için ayrıca bkz. R. Altıok, “Cemle Hatun
Kümbeti’nde onarım çalışmaları devam ediyor, 14. yüzyıla ait bir kümbet”, Cumhuriyet, 14.09.1988.
Bilge Kağan ve Kül Tigin Mezar Külliyelerinde kapı girişinin sağında solunda iki koç heykeli bulunmaktaydı. Koç
heykellerine bölgedeki diğer Gök Türk anıtlarında da rastlanılmaktadır. Akkoyunlulara yansıyan bu gelenek olmalıdır.
Bkz. Resim 10.
1988 yılında Van Kalesi Kazı ekibinden hocalarımız Prof. Dr. Veli Sevin başkanlığındaki bir ekiple günü birlik gittiğimiz
Van-Çaldıran Ovasında yaptığımız kısa bir bilimsel gezide çok sayıda at ve koç heykelleri ile karşılaşmıştık. Van
Müzesinde de bu türden mezar taşları sergilenmektedir.
K.Köroğlu, Şavşat’ın 2,5 km. batısında Şavşat Kalesinin 150 m. doğusunda 4 adet koç heykelinden söz etmiştir. XV.-XVI.
Yüzyıl sonlarına tarihlemektedir. Bkz. Köroğlu 1997:132.
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Anadolu’da Akşehir-Maruf, Afyon’un Kümbed ve Hayranveli, Seyidgazi’nin Ayvalı ve Kafkasya, Orta
Asya ve Balkanlarda karşılaşılan at ve koç şekilli eski mezar taşları (Karamağaralı 1993: 35-39, Aksoy
2010) nın Orta Asya kültürü ile ilişkileri görülmektedir.
Anadolu’da koyunla ilgili mezar taşları genellikle Akkoyunlular ve Karakoyunlulara ait gösterilirken,
at ile ilgili kültürün hangi Türk boyuna ait olduğu üzerinde fazla durulmamıştır. Ancak koyunlu mezar
kültürlerinin yanında olması yine bu kültürün Akkoyunlular ve Karakoyunlular ile ilgisinin olacağını
göstermektedir. Diğer taraftan at heykeli ile ilgili mezar kültürler Çin’in kuzeyinde Kien Ling ve Hun
dönemine ait Shensi’de karşılaşılmıştır. XIV. yüzyıla ait Soul yakınlarındaki mezar buluntuları da bu
geleneğin geç dönemlere kadar sürdüğünü göstermektedir. Anadolu’da ise hâlâ koyun ve at heykelleri şeklinde mezar taşı yapım geleneğinin Tunceli çevresinde olduğu tespit edilmiştir (Karamağaralı
1993: 35, 38).
Bu konuda son yıllarda Hakkâri’de bulunan mezar stellerinin tarihi daha erkene gitmesine rağmen
verilebilecek örnekler arasındadır. M.Ö. I. bin yıla ait bu sitellerle Orta Asya’da bulunan balballar arasında bir ilişkinin kurulması (Sevin 2002:501-509) Anadolu coğrafyası ile Orta Asya’nın bilindik bir
tarih olan 1071 Malazgirt öncesinde iki bölge arasında kültürel ilişkilerin olduğunu yansıtmaktadır.
Bu türden taşbaba ya da balbal türü mezar kültürlerinin geç örneklerine Anadolu’da rastlamak mümkündür (Ceylan 2008: 315).
Bu türden benzerliklere İlk Tunç Çağı olarak bilinen beş bin yıl öncesine ait Altaylar ve Kafkasya’da görülen stilize yaban keçisi ve geyik resimlerinin benzerlerine Burdur, Kars (Ceylan 2008: 225-230, 279,
310) ve Erzurum çevresinde karşılaşılması sözü edilen sitellerden önce de Anadolu ile Orta Asya arasındaki kültürel ilişkilerin olduğunu yansıtmaktadır. Bu türden benzerlikleri Paleolitik Çağın mağara
resimlerine kadar götürmek mümkündür. Demek oluyor ki, tarih öncesinden itibaren uzak bölgeler
arasında tahminimizden daha fazla kültürel ilişkiler ağı vardı. Ancak zamanla siyasal sınırların parçaladığı bir dünya sisteminde insan hareketliliğine sınırlar getirilmiş ve bölgesel farklar ulaşım ve iletişim
araçlarının gelişmesine rağmen, kutuplaşmalar nedeniyle kesintilere uğramıştır.
Orta Asya ve Anadolu ilişkilerinin yanında büyük oranda halkı Müslüman olan Anadolu coğrafyasında İslamiyet’in etkisi ile Orta Doğu kültürlerinin de yansımaları görülür. Özellikle türbe ve kümbetlerde ölen kişiye ait bilgilerin yanında mezar yapılarında Kur’an’dan Ayetler ve Peygamberden Hadisler
dikkati çekmeye başlar. Bunun yanında dini edebiyattan sözler yansır24.
Gömü şekillerinde cesedin toprağa gömülmesinde dini geleneklerin yansıdığı kurallar oluşmaya başlar. Örneğin; mezar mimarisinde önceleri, doğuya doğru olan mezarın yönü, güneye, yani kıbleye yöneltilir. Mahremiyet nedeniyle, asgari, kadınlar göğüs, erkekler göbek hizasında gömülmesi gerekir.
Daha önce ve şimdi Moğolistan’da kullanılan, hatta Selçuklu eserlerinde de yoğun olan turquaz denilen mavi rengin yerini dini bir kural olmasa da geleneğin yönlendirmesi olarak yeşilin kullanılması gibi.
Ölüm sonrasında folklorik birçok geçmişe bağlı köklü gelenekler vardır. Sıradan gibi görülen bu gelenekler, kültürler arası ilişkileri yansıtırlar. Örneğin, Anadolu’da ölen kişilerin üzerine makas ve bıçak gibi metaller konulur, bunun konuluş nedenleriyle ilgili birçok gerekçeler gösterilmiştir,25 an-

24

25

Oral 1949, Oral’ın okuduğu XIII. Yüzyıl Selçuklu dönemi mezar sandukalarının birinde mezarın önemini koyan
şu sözler dikkat çekicidir:”her kim benim (türbemi) kabrimi bozar, kabrimi tebdil ederse onların hasmı olasın. Kabrimi
bozmalarından dolayı sana sığınırım. Ey Allahım, Ey ilticagâhım sen Allahsın vesselam”(Oral 1949: 19); görülüyor ki antik
dönem mezar koruyucu aslanları ve medüza başları yerini yazıya bırakmıştır. Ülker 1987, Tarhan 1989, Karamağaralı 1993,
Bu konuda daha önceki araştırmaların (Örnek 1979: 46) dışında bir çok farklı görüşler de vardır. Örneğin Ali Donat’ın(
1963 doğumlu), Konya, Meram-Dere sakinlerinden Ömer Çelik(1930 doğumlu) dinleyerek şahsıma sözlü olarak,
09.08.2010 tarihinde anlattıkları ilginçtir: “Ömer amca, makas dememe bozuluyor, evlat o sındıdır, makas değildir, diyor.
Evet, ölülere sındı koruz, ancak bıçağı ya da gamayı(hançer) şehit olanların mezarına koruz, sındının ağzı açık olarak

286 AİLE YAZILARI / 8

cak Kafkasya’da Karaçay Türklerine ait mezar taşlarında makas resimleri olması; Adıge çevresindeki
Altınordu Devleti dönemine ait mezarlarda26 ve Tataristan’da Bulgar Türklerinin mezarlarında makas
çıkması27 sıradan tesadüfler olmasa gerekir. Karaçay mezar taşlarındaki resimler kişinin dünyadaki
faaliyetlerini yansıtmaktadır(Resim 12).
Anadolu’da Selçuklu ve Osmanlı medeniyetinin geliştiği ana kentler dışında kırsal kesimde mezar
geleneklerinde şu hususlar dikkati çeker:
Önceleri, eğitimin az olduğu yaylak kışlak arasında kalmış, çobanlığın yoğun görüldüğü dönemde,
mezarlar kimi zaman iki üç metre yüksekliğinde yontulmamış taşların dikildiği(Resim 13) ve baş ve
ayak şaideleri arasındaki mesafenin beş altı metre olduğu büyük mezarlar dikkati çeker. Bu şekilde mezardaki kişinin ululuğu vurgulanmaya çalışmıştır28. Ancak kentleşmeyle birlikte el sanatlarının
gelişmesi mezar taşlarında da görülmeye başlar. Önce çekiç darbelerinin görüldüğü mezar taşları
belirmeye başlamıştır. Daha sonra da eğitimin artışıyla birlikte Arapça ayetler, dualar ve şahıs adları
görülmeye başlar.
XVI. yüzyıla gelindiğinde ise mimari zarafetin yanında yazıda ve tezyinatta ölçülü bir estetik görülmeye başlar. Artık taşların cüssesi yerine, küçülen taşlarda yazı ve süslemedeki ifadeler öne çıkar. Bu
dönemde meslek gruplarının artışı da mezar taşlarına yansır. Eli kolu ayağı olmayan balbal şeklindeki
mezar taşlarının üst kısmı toplumda kullanılan kavuk, takke ve sarık gibi meslek gruplarının kullandığı başlıkları simgeler(Resim 14). Öyle ki, kimi türbe hazirelerindeki taşlardan o çevrede hangi tarikat
mensupları olduğu sikke şeklindeki başlıklardan anlaşılabilir. Önceleri mesleğini dahi bilmediğimiz
insanlara ait mezar taşları artık bir geçit merasimi sergiler gibi toplumsal statüleri yansıtmaktadır.
Ayrıca, mezar taşları yol güzergâhlarını ve yerleşim yerlerini bulmada yardımcı olan önemli işaretlerdir. Zira yayaların çok olduğu, uzun kervan yolculuklarında, yolculuk sırasında ölenleri taşımak oldukça güçtür. Bu nedenle yol boyunda uygun bir yere defnedilip yeri kaybolmasın diye çevreden
bulunan bir taş başı ucuna dikilmiş olmalıydı. Çünkü Orta Anadolu’da yaptığımız yüzey araştırmalarında rastgele serpiştirilmiş taşların kervan tarihi yol boylarında ölen kişilere ait olduğunu anladık.
Nitekim bu güzergâhlar halk tarafından, İpek Yolu, Tuz Yolu, Katırcı Yolu, Şap Yolu, İpek Yolu, Hacı Yolu
ve Bağdat Yolu gibi adlarla anılmaktadır.
İlkel toplumlarda mezarların üzerine yerleştirilen monolitler ölülerin simgeleri idi. Özellikle ziraatla
uğraşan toplumlar, üretim yaptıkları bitkiler için hayvancılık yaptıkları meraların bereketi için yeterli
yağmurun yağmasını ölülere bağlamaktadır. Hayvanları için yeşil meralara sahip olan Moğol toplumu günümüzde toprağı işlemeyi günah sayar ve eski anıtlara ve oboy dedikleri taş yığınlarına saygı
gösterirler. Nalah ve Orhun’daki Tonyokuk, Kül Tigin ve Bilge Kağan gibi Türk dönemi anıtlarını da
2001 ve 2003 yılı gözlemlerimiz sırasında kutsayan Moğol vatandaşları oluyordu.
Bu insanlar üzerlerinde bulunan düğme ya da para gibi bir nesneyi bu kutsal alanın doğu tarafından

26
27
28

ölünün boğazına dönük konur, çünkü haram lokma yediyse boğazından geçmesin diye. Sonra bu sındı ve gamalar dövme
demirden yapılmalı, dökme olmamalı…(Amca bu gelenekler Şamanist mi?) sorusuna karşı.. Evlat onu bunu bilmem,
köpeğin uluduğu günden beri (yani Ergenekon) bu böyle gelmiş gidiyor…” A.Donat’ın verdiği bilgiye göre, hayatın sona
erdiğine işaret eden makas resimlerine ait örnekler Dere’deki mezar taşlarında bulunmaktadır.
Rusya Fedarasyonu, Adıge Özerk Cumhuriyeti başkenti Maikop Müzesinde 2010 yılında çektiğimiz(Bu gezide Yrd. Doç.
Dr. Sefer Solmaz ve Dr. Nurullah Tabakçı bulunmaktaydı) Altınordu Dönemine ait mezar buluntuları(Resim 11).
Veliyev 2000: resim 72.
Bu konuda bir örnek vermek gerekirse; 1980-1987 yılları arasında Karakaya Baraj Bölgesi kurtarma kazılarına katıldığım
sırada, ekip üyesi bulunduğum İmikuşağı ve çevresinde yaşayan kültürlerle ilgili araştırmalar yaparken, Malatya’nın
Köşker Köyü’nde köylüler Köşker Babanın türbesinin 66 m. olduğunu söylediler. Şimdi sular altında kalan türbeyi
ölçtüğümüzde 33 m. çıktı. Anladım ki onlar o zamana kadar atalarının yaptığı türbeyi hiç ölçmemişlerdi, 33 m. çıkınca
“adam büyük olunca herhalde göbeğine kadar gömmüşler” diye bir cevap verdiler.
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atıyorlar ve bu alan üç kez dönülüyordu. Bu türden nesneler yoksa yerden alınan çakıl taşlarıyla bir
kutsama gerçekleştiriliyordu. Mezar taşları, balballar ve oboy denilen (Resim 15) taş yığınları ile oluşturulmuş kutsal tepeciklere hatık adı verilen kutsal mavi renkli bezler bağlanıyordu. Özellikle Bilge
Kağan Külliyesi gibi kutsal alanlarda kazı yaptığımızdan Tenger (Eski Türkçe Tengri) ya da Burhan’ın
(Budizm’den gelen Tanrı) yağmurları kestiğine inanılıyordu. Bu türden yerlere gezimiz sırasında yaşlı
göçebe Moğol rehberlerimiz kımız saçarak, alanlara giriyordu. Bir bakıma taş eserlerde ve doğada
gördükleri ölen kişilerin ruhlarını saçılar yaparak memnun ediyorlardı. Onlara göre kutsal alanların ve
mezarların Moğol ya da Türk olması fark etmezdi, bütün geçmiş saygıdeğerdi.
Sonuç olarak, mezar taşları bu dünya ile öte dünya arasında sınır taşlarıdır. Bu taşlarda bu dünyada
kalanlardan bir dua isteği, bazen herkesin gideceği yer mesajı ya da veda mesajı yer alır. Mezar taşları,
gidenlerin geride kalanlar tarafından hatırlanma yeridir. Ancak atalar kültüne bağlı olan Türk toplumunda diğer toplumlara göre daha çok mezarın ve mezar taşlarının yeri büyüktür. Atasının mezarını
yaptırmayan, bayramlarda ve önemli günlerde mezarları ziyaret etmeyen, geleneksel görevin dışında
dini bir sorumluluğu yapmamış gibi ayıplanır. Bu nedenle bayramlarda ülkemizde hiçbir yerde görülmemiş bir hareketlilik yaşanır. İnsanlar yaşayan yakınları kadar ölen yakınlarını da ziyaret içindedir.
Türk toplumunun mezara olan ilgisi, bazen dini çevrelerde de tartışılır. Ancak burada vermeye çalıştığımız gibi, Türk toplumunun yaşadığı kültür coğrafyalarında köklü bir mezar geleneği kültürü vardır. Bilindiği gibi kültürleri silip yok etmek oldukça güçtür29. Yok edildiği sanılan çoğu kültürler kimi
zaman başka kisveler giyinerek yaşamını sürdürür. Aynı zamanda binlerce yıllık bir kültürü üzerinde
barındıran mezar taşları şekilleri ve verdikleri bilgilerle bir tarih arşividir. Verdikleri mesajlarla da edebi ve felsefi ilham kaynaklarıdırlar.

29

Bilindiği gibi Japonlar teknoloji olarak dünyanın önde giden ülkelerinden biridir, ancak eski Şintoist ve Budist inançlar
yoğun bir şekilde bu kültür içinde varlığını sürdürmektedir. Mezarlarında hala eski sunu gelenekleri yaşamaktır. Bkz.
Kyoto’da 2010 yılında çektiğimiz mezar sunularından biri Resim 16.
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RESİMLER

Dolmen, Karapınar.

Maikop Müzesi, Orta Tunç Çağı Kurganı (2009)

Balbal Moğolistan (Mongolia 1999: 131)

Geyik taşları (Mongolian 1999)

Bilge Kağan, Damgalı Balballar (Tica 2003)
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Bilge Kağan Planı (Tica 2003)

Bilge Kağan Külliyesi Rekonstriksiyon Denemesi (Bahar 2009)
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BilgeKağan’ın Mezarı

Roma Dönemi Mezar Aslanı, Seydişehir

Kafkasya-Karaçay 2009

Kulu, Bozan Höyük Mezarları
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İstanbul Osmanlı Dönemine ait bir hazire.

Koç, Bilge Kağan

Moğol Oboyu.

Altınordu Dönemi Mezar Buluntuları (Maikop Müzesi Adige (2009)
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Japonya Kyoto’da Mezar Sunuları (2009).
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TÜRKLERDE MEZAR-MEZAR TAŞLARI
Halit ÇAL
Türkiye’deki mezar-mezar taşlarını bütün dönemleriyle ele alan bir çalışma yoktur. Beyhan
Karamağaralı’nın bu alandaki önemli ve öncü çalışması, Ahlat mezar taşları hakkındadır. Ancak, eserde İslam öncesi ve Ahlat dışındaki Türkiye mezar taşları kısaca fakat etkili bir şekilde özetlemiştir.
Bacque-Grammont/Vatin/Laqueur (1990) üçlüsünün eserleri, Osmanlı mezar taşlarını tekrar gündeme getirmiş ve bu tarihten sonra Osmanlı mezar taşları hakkında yayınlar artmıştır.
Burada bu kaynaklar temel alınarak Selçukludan Osmanlının sonuna kadar Türkiye’deki mezar taşlarının genel özellikleri tanıtılmaya çalışılacaktır. Kuşkusuz mezar taşları konusunda daha yolun başında
sayılırız ve bu konuda yapılacak işler, tartılacak problemler var. Bu çalışma daha çok meslek dışındaki insanlar için genel bir bilgi olarak hazırlanmıştır. Bu yüzden olabildiğince mevcut tasniflere bağlı
kalarak karmaşık tipoloji ve terminoloji tartışmalarına girilmeyecektir. Temel özellikleri gösteren ana
tiplerden kısaca söz edilip, ayrıntılardan kaçınılacak, her tip ve motife yer verilmeyecektir.
1-Ölümle İlgili İnanışlar ve Uygulamalar
1-1 İslam Öncesi Uygulamalar
Çin belgelerine göre (Onat 2004: 9) Hunlarda içi içe iki tabut (mezar odası?) olur, mezar odasına altın,
gümüşten eşyalar, süsler, elbiseler konulur. Mezarın üstüne tepe yapılmaz, törende özel bir elbise giyilmezdi. Kağan öldüğünde ise sayısı yüzlere varabilen hizmetçilerinin de öldürüldüğü kaydedilmiştir. Cengiz Han öldüğünde binlerce tutsağın öldürülmesi (Roux 2006: 300) bu geleneğin bozkırdaki
etkisini göstermektedir
Çin yıllıklarına göre Göktürklerde ölü bir çadıra konulur, atının kuyruğu kesilir, at ve koyun kurban
edilir, yüzlerini ellerini bıçakla çizerek çadırın etrafında yedi kere dönerler, yüzlerini bıçaklarla çizip elbisesi ve eşyalarıyla beraber yakarlardı. Kışın ölenin külleri ilkbaharda, yazın öleninki sonbaharda gömülür, mezarının üstüne bir heykelini koyarlar, gömülürken tekrar kurban kesilir, yuğ töreni düzenlenir (Radloff/I: 125-Taşağıl 1995: 98). 634 yılında İlig Kağan’ın ölüsü töre gereğince yakılmıştı (Togan vd
2005: 22). Ölüyü yakmanın yanı sıra mumyalayarak mezar odasına koyma, toprağa gömme, tabutla
ağaca asma, bir çardak üstüne bırakma, etlerinden sıyrılan kemiklerin bir kaba konulması gibi adetler
biliniyor (Barthold 1947; Güven 2002; Kocasavaş 2002).
1-2 Beylikler-Osmanlı Uygulamaları
14. yüzyılın ilk yarısında Anadolu’yu gezen İbn-i Batuta’ya (1971: 65) göre Sinop’ta İbrahim Bey, annesinin cenaze törenine yaya ve başı açık katılmıştı. Diğer beyler ve kapı kulları ise başlıklarını çıkarmışlar ve kaftanlarını ters giymişlerdi. Kadı, hatip ve hocalar kaftanlarını ters giydikleri halde başlarına
siyah renkli bir örtü dolamışlardı. Yas kırk gün sürmüş ve her gün yemek verilmiştir.
15. yüzyılda 2. Bayezid’in torunlarından Şehzade Süleyman Mısır’da öldüğünde, Osmanlı adetlerine
göre defnedilmişti. Önden kefaret sadakalarını taşıyanlar gidiyordu. Şehzadenin atlarının kuyrukları
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kesilmiş ve eyerleri ters çevrilmişti. Sarığı ve kırılmış yayları sandukasının üstündeydi. Fatih’in kılıcı
ve yayı mezarın içine, Kanuni’ninkiler türbenin içine konulmuştu. Yas kıyafeti özensiz, siyah, mor gibi
koyu renklerden olurdu. Cenaze töreni sırasında yemek de dağıtılırdı (Veinstein 2007: 19-20).
Fatih’in cenazesinde halk başından aşağı toprak serpmiş, yeniçeriler börklerini çıkarıp başlarına siyah
çuha sarmış, kadınlar saçlarını kesmiş, atının ise kuyruğu kesilmişti. Cenaze sonrasında yoksullara beş
bin altın sadaka dağıtılıp bin hayvan kurban edilmiştir (Vatin-vd. 2007: 244-245). IV. Murad’ın üstünde
savaştığı üç atı, eyerleri ters çevrilmiş olarak tabut önünde yürütülmüştü (Güven 2002: 126).
1-3 İslama Göre Yapılması Gerekenler
Bu konuda farklı görüşler olmakla beraber, Karaman’ın (1996) verdiği bilgileri şöyle özetleyebiliriz:
Ölümün yakınlaştığı anlaşıldığında hasta sağ tarafına yatırılıp yüzü kıbleye çevrilir. Ara sıra, hastanın da tekrarlaması amacıyla “La ilahe illallah Muhammedün Resulullah” denilir, Yasin Suresi okunur. Ölümü takiben ölünün gözleri kapatılır, çenesi bağlanır, bir örtüyle örtülür. Ölünün yüzü açılıp
öpülebilir, ağlamakta sakınca yoktur. Erkeği erkek, kadını kadın yıkar, kefenlemek, Müslümanların
bir kısmının uygulamasıyla diğerlerinin de yapmış sayılacağı farzlardandır. Ölünün borçlarının bir
an önce ödenmesi gerekir. Ölen her Müslüman’ın namazı kılınır. Hanefilerde bir gereklilik olmadıkça
definden sonra cenaze üstüne namaz kılınmaz. Cenaze geçerken ayağa kalkıp kalkmamak tartışmalıdır. Cenaze taşınırken bağırılmaz, sesli tekbir getirilmez. Kabrin yerden bir-iki karış yükseltilmesi ile
yetinilmelidir. Definden sonra mezar başında dua edilip Kur’an okunması (Yasin ile Bakara suresinin
başı ve sonu) tartışmalı olmakla birlikte faydalı görülmüştür. Yakın akrabalar üç, eşi dört ay on gün
yas tutar. Taziye süresi üç gündür. Ölü evine yemek götürülür. Kabir sadece hatırlamak ve ibret almak
için ziyaret edilir. Ölünün yüzüne doğru selam verilip dua okunur. Kabri öpmek, etrafında dolaşmak
yasaktır. Sevabının ölüye verilmesi amacıyla yapılan ibadetler kabul görmüştür. Defin sırasında imamın ölüye hitaben anne adıyla birlikte ölünün adını söyleyip, dünyayı terk ettiğindeki durumu hatırlayıp Allahtan başka tanrı yoktur, Muhammed O’nun kulu ve elçisidir demesini istemesi şeklindeki
telkin (halk arasında talkın) yine tartışmalı konulardandır. Hanefiler bu konuda bir tavır almamışlardır.
Kabirlerde kurban kesilmez, ışık yakılmaz. Ölen için ücretle Kur’an okutmak ibadet sayılmaz. Iskat,
Kur’an ve sünnette yoktur.
1-4 Türkiye’deki Uygulamalar: Bu konuda Kalafat (1999) ve Selçuk’un (2005: 206-221) daha çok
Türk Alevileri hakkındaki görüşleri temel alınmıştır:
Ölümden Önce: Baykuşun dama konması, ezan okunurken köpek havlaması, birden cimrileşmek
veya hayırsever olmak gibi ani davranış değişiklikleri, yıldız kayması ölümün habercisi olarak görülür.
Ölüm ve defin sırasında: Birisi öldüğünde ruhunun kuş olup uçacağı düşünüldüğü için hemen odanın penceresi açılır, ev tütsülenir. Elbisesi çıkarılır, çenesi bağlanır. Kadınların el, ayak ve saçlarına kına
sürülür. İkindiden önce öldüyse aynı gün gömülür. Yoksa bir gece bekletilir. Bir çarşafla örtülüp üstüne bıçak, makas gibi demir bir eşya, yastığının altına ayna konur.
Yakınları sabaha kadar saz eşliğinde ağıt yakarlar. Ertesi gün iki kazanda su kaynatılır, birincisindeki
sabunlu suyla yıkanır, ikincisindeki mersin dalı atılmış suyla durulanır. Sonra yakınları ve sevenleri sırayla kazandan aldıkları suyu ölenin başından ayakuçlarına kadar dökerek helallik verirler. Ölüye yeni
elbise ve özellikle çorap giydirilir.
Üç, yedi dokuz veya on iki kat kefene sarılır, ayak başparmakları birbirine bağlanır. Kefenin arasına
dua, ayet yazılı kâğıtlar sokulur. Bazı yerlerde de ölenin ruhunu üç gün sonra ziyaret edecek olan
daha önce ölmüş akrabalarına ölü tarafından verilmesi için kefen arasına çiçekler sokulur. Kırşehir’de
sorulara kolay cevap verebilmesi için ağzına akik taşı konur. Evden camiye çıkarılırken eşik önünde
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kurban kesilir. Mezara götürülürken evinin önünden geçirilir. Cenaze giderken oturanlar ayağa kalkar, şapkalar çıkarılır. Önde bir gencin taşıdığı bayrak eşliğinde tabut omuzlarda mezarlığa götürülür.
Tabutun üstüne özel bir kilim veya halı serilir. Gömülürken mezara para atılması veya ölünün avucuna
para konulmasına da rastlanır. Ölü, mezarın sapıtma bölümündeki döşek ve yastığa baş batıya, yüzü
doğuya gelecek şekilde yatırılır. Defin sırasında, alanın öleceği inancıyla kürek elden ele verilmez.
Mezara yerleştirildikten sonra Kur’an, bazı yerlerde 40 Yasin okunur. Mezara evinden, öldüğü yerden
veya ulu kişilerin mezarlarından getirilen toprak atılır. Tunceli-Erzincan çevresinde mezara ölünün
bazı eşyaları konulur. Köylerde mezarın baş tarafına dikilen hece tahtasına ayaktan, ayak kısmındaki
tahtaya baş tarafından çözülen kefen bağları takılır. Mezara bayrak asıldığı da olur. Bu uygulama da,
Türkistan’daki evliya mezarlarına bayrak asma, Selçuklularda ölen sultanın bayrağının türbesine konulması geleneğinin (Çam 1999: 67) devamıdır. Mezarlık dönüşü yol uzatılır, doğrudan eve gelinmez.
Özellikle kadınlar ağıt yakarlar. Mezar başına bir ağaç dikilir. Mezarlıkta kullanılan malzemenin artanı
eve getirilmez. Mezar üstüne bir testi su, yanına yemek konulur. Ölü evindeki sular, bazı yerlerde yemekler dökülür. Defin günü veya takip eden üç gün defin Mevlidi okutturulur.
2- Mezar – Mezar Taşları
2-1 İslam Öncesi Orta Asya:
Türkler Asya, Avrupa, Afrika gibi üç kıtaya yayılmış bir millet olduklarından mezar ve mezar taşları konusunda zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Anayurt Asya olduğu için bu konudaki değerlendirmelere de
buradan başlamak gerekiyor. Asya’nın tarih öncesi dönemlerinden Yenitaş devrinden itibaren mezar
mimarisini takip etmek mümkündür. Özellikle Bakır ve onu takip eden Maden Devri, Türk kültürünün
doğuş dönemi olarak kabul edilir. Orta Asya’nın Afanesyeva, Andronovo, Karasuk kültürlerinde etrafı
bir taş duvarla çevrili mezar, taşla örülüp üstü yassı taşlarla kapatılır, mezarın toprak üstünde kalan
kısmında küçük bir toprak yığını oluşturulur. Altaylar çevresinde toprak altındaki oda kütüklerden
yapılır. Bunlarda ölüler cenin, sırt üstü yatar eller göğüs sütüne çapraz konulmuş bazılarında dizler
bükülmüş, sağ tarafına yatırılıp dizler karına doğru çekilmiş durumda olmak üzere farklı usullerde
gömülmüştür (Çoruhlu 2007: 26-39).
Toprak altında birbirine geçmeli kütüklerden oluşan bir mezar odası toprak üstünde küçük bir tepesi
ile kurganlar İskit, Hun ve Göktürk dönemlerinin en önemli mezarlarıdır. Mumyalanmış erkekler silahları, kadınlar takılarıyla elbiseleri giydirilmiş olarak ağaçtan oyulmuş sandukaya yatırılmıştır. Mezar
odasına günlük kullanım eşyaları, içinde yemek ve içecek bulunan kaplar bırakılır. Cesedin toprağa
gömülmesi yanında yakılması ve kül kabının mezara gömülmesi diğer bir uygulamadır. Göktürkler
döneminde 3 tip mezar görülür:
Birinci tip tümsek mezarlardır (Ögel 1991: 133). Taşlarla çevrili 20 metrekare civarındaki kare, dikdörtgen veya daire bir alanın içinde ölünün içine yatırıldığı, taşlarla oluşturulmuş mezarın etrafı küçük bir tepe haline getirilir ve üstü taş kaplanır (Muzio 2002: 208). Ölünün yanına veya mezarın bir
tarafına atlar gömülür. Bu tip esasında Afanesyeva kültüründen beri görülen mezar tipinin devamıdır.
İkinci tip bozkır mezarlarıdır (Ögel 1991: 133). Etrafı bazen hendekle kuşatılmış ve az yükseltilmiş bir
alan içindedir. Her bir kenarı tek parça taştan, sandık biçimlidir. İçleri boş veya toprak dolu olabilir.
Her yüzü insan, hayvan tasviri, geometrik ve bitkisel bezemelidir. Bu tip Göktürkler döneminde tep
parça taştan oyularak da yapılmıştır. Bu mezarın içinde veya yanında ölünün heykeli, koç-koyun
heykelleri bulunur (Voytov 1996). Kazısı yapılanlarda içlerinden insan kemiği çıkmadığı için bunların
asıl mezar değil, tören mezarı olduğu kabul edilir. Ancak içlerine ölünün kül kabının konulduğu da
düşünülebilir.
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1. Çiz.- Orhun, Anonim Mezar 4, 8. yy. (Çal 2005)

2.Çiz.-Altın Tamgan Tarhan’ın mezarının kısa kenarı (724)

Üçüncü tip bu dönemde ortaya çıkar. Bilge Kağan, Köl-Tigin ve Tonyukuk mezar anıtlarının planları
benzerdir. Doğu-batı yönünde dikdörtgen planlı anıt kerpiçten bir duvarla çevrilidir. Anıtı duvarın
dışından bir hendek kuşatır. Önünde karşılıklı birer koç heykeli olan giriş doğu duvarı ortasındadır.
Girişten batıya doğru aynı eksende dizilmiş kaplumbağa kaideli yazılı taş, içinde heykelin ve kül kabının bulunduğu bark ve en sonda sunak taşı yer alır. Girişten barka kadar olan yolun iki kenarında
insan heykelleri dikilidir. Başka işlevleri de olmasına karşılık bir ölü için yapılması itibarıyla bu anıtları
birer mezar olarak kabul edebiliriz.
Bu mezar anıtlarında doğrudan bugünkü mezar taşlarının karşılığı olarak kabul edilebilecek olan
anıtların içine veya yanına dikilen ölü heykelleridir (Ögel 1991:166). Doğu Avrupa’dan Çin’e kadar
bütün Asya bozkırına yayılmışlardır. Genellikle ayaktadırlar, başlık, kaftan ve çizmeleriyle giyimlidirler.
Bir eli silahı, diğeri bir içki kabını tutar şekildedirler. Hiç biri diğeriyle eş değildir. Karadeniz’in kuzeyindeki bozkırlarda kadınlara ait olanları da vardır.

3. Çiz- Köl Tigin Anıtı (Novgrodovo’ya atfen
Çoruhlu 2007:163)Resim 2 Türk gelini 1776
Petrapoulos

1. Fot.- Göktürk dönemi ölü

2. Fot.-Erzincan Çayırlı Başköy (1972) heykeli
(7-8.yy) (Doç.Dr. Hayati Beşirli’den)

2-2 Türkiye’deki Türk-İslam Mezar-Mezar Taşları
2-2-1 İnsan Heykelleri: Çin sınırından Doğu Avrupa’ya Avrasya bozkırlarında mezarlara ölünün
heykelinin dikildiğini belirtmiştik. Göktürklerde varlığını kesin olarak bildiğimiz heykellerin erken
dönem geyikli taşların devamı olabileceği söylenir (Muzio 2002:209). Türkiye’de Emel Esin’in (2003)
Malatya Battal Gazi Tekkesi Mezarlığından alınmış, fotoğrafını verdiği, bugün kayıp olan heykel dı-
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şında Erzincan çevresinde az da olsa belden yukarısı verilmiş insan heykelleri mevcuttur. Bunlardan
Çayırlı ilçesi Başköy’de bir ilkokul öğretmeni ve eşininki 1968 tarihlidirler (Özkan 2002). Heykel dışında çok sayıda insan tasvirinden bezeme kısmında söz edilecektir. Bunlar dışında çoğunda yazı ve açık
bir insan biçimi olmayan ancak arkadan saç beliği işlenmiş Malatya’dan Manisa’ya çok sayıdaki örneği
de bu grup içinde düşünebiliriz.

3. Fot.-Malatya kadın

3. Fot.-Malatya kadın

5.Fot.-Erzincan/Çayırlı/Eşmepınar Köyü

4.Çiz- Afyon, 14. yy. başı koç şeklinde mezar mezar taşı (1836) mezar taşı arka yüzü taşı (Esin 2006: 315. fot.)

2-2-2 Koç-Koyun Heykelleri: Göktürklerde mezarın bir parçası olarak gördüğümüz koç-koyun heykelleri Türkiye’de doğrudan mezar taşı diye kullanılır. Büyük kısmı doğu Anadolu’da olmak üzere
Kars’tan Afyonkarahisar’a kadar olan bölgede görülür. Kitabeli örnekleri 1400 yılından başlar, 1968
yılına kadar devam eder. Bu coğrafya’da devlet kurmuş olan Akkoyunlu ve Karakoyunlu devletlerinden geldiği düşünülür. Türkiye’de şimdilik 258 örneği belirlenmiştir (Çal 2007b:127). Daha çok başı
kırık olan bazı heykellerin at olarak kabul edilmesi tartışmalıdır. Fakat at, mezarlarda kabartma olarak
yaygındır. Bunlar İslam öncesi gelenekleri daha çok yaşatan köy kültüründe görülür. Şehirlerde fazlaca görülmeyen bu tiplerin yapımı 1970’li yıllara kadar sürmüştür.
2-3 Çeşitli Geometrik Biçimlerde Mezar-Mezar Taşları:
Beyhan Karamağaralı (1972: 36-50) Ahlat mezar taşlarını 3 ana 7 alt tip içinde ele almıştır. Selçuklu ve
Beylikler dönemi mezar taşları için bu tipolojiye bağlı kaldık, fakat diğer bölgelerde bir tip içinde ele
alınmayanları biz tasnif ettik:
2-3-1 Mezar-Mezar Taşı Tipleri
2-3-1-1 Mezar Tipleri (Selçuklu-Beylikler Dönemi 11-15. yy)
Çerçeveli Mezarlar: Genellikle her kenarı tek parça taşla oluşturulan içi boş dikdörtgen mezarlardır.
Yükseklikleri 20 cm. civarındadır. Taşların yan ve üst yüzlerinde yazı veya süsleme olabilir.

300 AİLE YAZILARI / 8

6.Fot. Çerçeveli mezar Malatya 14.yy?

5.Çiz.-Çatma Lahit (Karamağaralı 1971:36)

6.Çiz.-Çatma Lahit (Karamağaralı 1971:37)

Çatma Lahitler: Bir üçgenin iki yan kenarı gibi açılı birleşen ikiyüzlü gövdenin uçlarında dikdörtgen
birer baş ve ayak taşı bulunur. Ahlat’taki en eski örneği 11. yüzyıl sonundandır (5. Çizim).
Şahidesiz Yekpare Gövdeli Prizmatik Sandukalar: Kademeli dikdörtgen bir altlık üstüne yukarı
yüzü iki eğimli dikdörtgen prizmal gövde oturur (6. Çizim). Erken örnekleri 11. yüzyıl sonu, 12. yüzyıl
başına tarihlenmiştir.

7.Fot- Ankara Kırklar Mezarlığı (1446)

7.Çiz.-Gövdeli
ve
kapaklı
(Karamağaralı 1971:38)

sanduka

8.Fot.- Eskişehir Seyid Gazi Dergahından
gövdeli ve kapaklı sanduka (1311)

8.Çiz.-Şahideli
silindirik
(Karamağaralı 1971:46)

sanduka

Şahidesiz Gövdeli Ve Kapaklı Sandukalar: İçi boş, dikdörtgen bir sandık biçimli mezarda kapağın üstüne daralarak yukarı doğru yükselen beş kenarlı bir gövde oturtulmuştur (7.Çiz.-8.Fot.). 8-9.
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yüzyıl Orhun-Yenisey bölgesindekiler ile Gazne şehrinde Sebuk-tekin’in 997 ve Ravza’da Gazneli
Mahmud’un 1030 tarihli mezar taşlarının bu tipin öncüsü olduğu belirtilmiştir. Ahlat’taki örnekleri
1158 ve 1161 tarihlidir (Karamağaralı 1971: 39).
Şahideli Mezarlar: Ahlat ve çevresinin yaygın tipidir. Değişik biçimlerdeki sandukaların uçlarında
baş ve ayak taşı yer alır. Sandukalarındaki farklılıklara göre beş alt tip olduğu belirtilmiştir:
Şahideli Silindirik Sandukalar: Kademeli dikdörtgen gövdenin üstü yarım silindir şeklindedir (8.
Çizim). Gövde yazı, geometrik ve bitkisel bezemeyle doldurulmuştur. Örneklerden biri 1189, 1216,
1220, 1223, 1269 tarihli örnekleri 13. yüzyılın ilk yarısında yaygın olduğunu gösteriyor (Karamağaralı
1971: 44-48).
Şahideli Sütun Biçiminde Sandukalar: Dikdörtgen gövdenin üstü yatay bir sütun şeklindedir (9.
Çizim). Az görülen bu tipin bir tanesi 1279 tarihli kabul edilmiştir (Karamağaralı 1971: 48).
Şahideli Üç Parçadan Müteşekkil Üzeri Açık Sandukalar: Kenarları tek parça taştan (u) şeklindeki
gövdenin batı kenarını baş taşı sınırlar. İçi boştur. 13. yüzyılın başından 14. yüzyılın ortasına kadar
devam eden bu tip yoğun bezemesi ile diğerlerinden ayrılır (Karamağaralı 1971: 48-49). Bunların
yüksekliği az olanları çerçeveli mezarlar içinde de ele alınabilir.

9.Çiz.-Şahideli sütun biçimli sanduka (Karamağaralı 1971:47)

10.Çiz.-Şahideli açık sandukalar
(Karamağaralı 1971:49)

11.Çiz.- Tekne biçimli sanduka
(Karamağaralı 1971:50)

12.Çiz.-Dikdörtgen prizma yekpare
sanduka (Karamağaralı 1971:51)

Şahideli Tekne Biçimli Yekpare Sandukalar: Sayısı azdır. İki ucunda baş ve ayak taşları bulunan tek
parça dikdörtgen gövdenin üstü, dikdörtgen biçimde oyulmuştur (11.Çizim). Ahlat’ta 13. yüzyılın ilk
yarısından sonra ortadan kalkar (Karamağaralı 1971: 50).
Şahideli Dikdörtgen Prizma Şeklinde Yekpare Sandukalar: Önceki gruptan farkı tek parça dikdörtgen gövde üstündeki derinliği az oyuğun iki ucunun kemerli oluşuyla mihraba benzetilmesidir
(11. Çizim). 13. yüzyılın ilk yarısından 15. yüzyıl başına kadar devam eder (Karamağaralı 1971: 51).
2-3-1-2 Şahideler: Baş ve ayak taşları, Ahlat’ta olduğu gibi genellikle yatay bir gövdenin iki ucuna
dikilir. Konya, Sivas, Tokat gibi Selçuklu-Beylikler devrinin önemli merkezlerindeki mezar baş ve ayak
taşlarının bir kısmı müzelere kaldırılmıştır. Bu yüzden bu taşların bir toprak mezarın baş ve ayak kısmına, doğrudan toprağa mı gömüldükleri yoksa bir mezar gövdesi vardı tahrip olduğu için mi yalnızca
baş ve ayak taşları kaldı, bilinmiyor. Bu yüzden baş ve ayak taşları tasnifine bir mezar gövdesine ait
olanlar da katılmıştır.
2-3-1-2-1 Dikdörtgen prizmal gövdeliler:
Dikdörtgen biçimliler: Baş ve ayak taşları düşey dikdörtgen prizma şeklindedir (9. Fot.). Ahlat ve çevresinde 12. yüzyıl sonu ile 16. yüzyıl başı arasında baskın tiptir. Genellikle 2 m. civarında olan yükseklik bir örnekte 3.52 m.ye ulaşabilmektedir. Türkiye’de bu bölge dışında böyle uzun mezar taşı çok az-
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dır. Bu bölgedeki gövdeden çıkıntılı dikdörtgen tepeliklerin bazıları ejder kabartmalıdır. Yükseklikleri
ve bezemeleri itibarıyla Orhun anıtları geleneğini sürdükleri belirtilmiştir (Karamağaralı 1971: 52).
Malatya’da olduğu gibi bu dikdörtgen grubun yükseklikleri 60-70 cm. olanları da vardır (10. Fot). Üst
kenarı yatay düz bir hat üstünde küçük dilimlileri bu grubun alt tipi olarak kabul edebiliriz.

9. Fot.-Ahlat (Yrd. Doç. Dr. Muhammet Görür’den)

10. Fot.- Malatya Kırklar Mezarlığı (1368)

11.Fot.-Ankara Kırklar Mezarlığı (14.yy.)

12. Fot.-Tokat Müzesinden mezar taşı (1342)
(Doç. Dr. Sevay Atılgan’dan)

Sivri kemerliler: Yükseklikleri 50-70 cm, kalınlıkları 5-10 cm. arasında değişir. Ankara’dan Edirne’ye
kadar 14-15. yüzyıllarda yaygındır (11. Fot.). Genellikle baş taşlarının ön ve arka yüzleri yazılı, ayak
taşları bezemelidir. Ayak taşlarında da yazı bulunabilir. Sivri kemer yayının düz olanlarının yanında
kemer yaylarının küçük dilimler halinde olduğu Sivas - Tokat örneklerini (12. Fot.) bu grubun alt tipi
sayabiliriz (Karamağaralı 1971: 14-44).
Basık kemerliler: Az görülen bir tiptir. Akşehir’deki tek örneği tarihsizdir. Fakat rahleli kitabı okuyan
bağdaş kurmuş insan figürü, üslup olarak 13-14. yüzyılları gösterir (13. Fot).
Dilimli tepelikliler: Tepeliği farklı biçimlerde dilimlileri bu grupta topladık (14. Fot.). Tepedeki ucu
sivri kemer, kaş kemer veya bir palmet şeklinde olabilir. Yanlara doğru sivri kemer-yuvarlak kemer
yayı sıralaması veya artarda yuvarlak kemerler şeklinde inen bir tepeliğe sahiptirler. Konya’daki 1310,
Akşehir’deki 1336 tarihlidir (Karamağaralı 1971:3,8,51. fot.). 15. yüzyılda dilimler küçülür ve sayıları
artar. Sivri kemerlilerin alt grubu olarak ele aldığımız kemer yayının küçük dilimler halinde olduğu
Sivas örneklerini de bu grupta düşünebiliriz. 15. yüzyıl Bursa mezar taşlarında çoktur (Güven 1995).
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13.
Fot.-Akşehir
Müzesi
(Karamağaralı 1971:9.res.)

(14.yy.?)

14. Fot.- Akşehir Müzesinden (14.yy.)

15. Fot.- Malatya Kırklar Mezarlığından (14.
yy.?)

Taç tepelikliler: Dilimli tepeliklilerden farkı, onlarda dilimler yanlara doğru inerken burada sadece
üst kenarın hareketli olmasıdır. Bir tacın kesiti gibi ortada yarı daire çıkıntı, kenarlara birer sivri kemer
biçimli yayla bağlanır. Malatya’daki örneği tarihsizdir (15. Fot.). Bir tanesi 12. yüzyıla tarihlenmiştir
(Karamağaralı 1971: 22. fot.65). Ancak aynı üslupta farklı tiplerdekilerden 14. yüzyıla ait olanlara bakarak şimdilik bunun da aynı yüzyılda yapıldığını düşünebiliriz. Tarihsiz, benzer bir tanesi Diyarbakır
Melek Ahmet Paşa Camisi’ndedir.
2-3-1-2-2 Sekizgen Sütun biçimliler: Erciş’teki 1192 tarihlisi (Çam 1999: 121) bilinenleri itibarıyla
Selçuklu döneminden tek örnektir (16. fot.). Yatay dikdörtgen gövdenin batı ucundaki baş taşı kısa
bir kare kaideden sonra sekizgen gövdeye dönüşür, üstte mukarnaslarla geçilen başlıkla son bulur.
Bu haliyle mimarideki, Mesela Erzurum Çifte Minareli Medrese’deki sütunları andırır.
2-3-1-2-3 Silindirik Gövdeliler: En erkeni
Aydınoğulları Beyliğinden, Selçuk’taki 1377
tarihlisidir (Güven 1995:144). 15. yüzyılda
Kastamonu’dan da örnekleri biliniyor (17.
fot.). Osmanlı devletinin yıkılışına kadar her
devirde kullanılan bu tip özellikle 19. yüzyılda yaygınlaşır.
2-3-2 Osmanlı Dönemi (14-20.yy.)
2-3-2-1 Mezar Tipleri:
Toprak Mezarlar: Mezarın üstünde yatay
bir gövde olmaz. İki ucunda baş ve ayak taşları dikilidir. Mevcut örneklerin bir kısmının
mezar gövdeleri zamanla toprak altında kaldığı için bu grupta ele alındığını söyleyebiliriz.

16. Fot.- Erciş (1192) (Çam 1999)

17. Fot.- Kastamonu Müzesinden (1434)

Çerçeveli Mezarlar: Mezarın üstünde, genelde her kenarı tek parça taştan dikdörtgen bir çerçeve şeklindedir. Az da olsa tek
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18. Fot. Doğubeyazıt İshak Paşa Sarayı yanındaki mezarlardan (18. yüzyıl?)

19. Fot.-İst. Eyüp’ten (1901)

parça taştan oyulduğu da olur. İçleri topraktır, yükseklikleri 15-20 cm. civarındadır (18. fot.). Kısa kenarlarında açılan yuvalara baş ve ayak taşları oturtulur. 14. yüzyılda gördüğümüz bu tip Osmanlı devletinin sonuna kadar yaygınlığını sürdürmüştür.
Kapak Taşlı Mezarlar: 15-20 cm kalınlığında tek parça mermer kapak genellikle iki kademelidir.
Ortasında bir veya iki yuvarlak-oval deliği olur (19. fot.). 17. yüzyılda ortaya çıktığı, 19. yüzyılda yaygınlaştığı belirtilen bu tipe pehleli denilmiştir (Tibet vd 1996:246).
Sandukalı Mezarlar: Bu tiplerin, ayak kısmından baş kısmına doğru genişleyen ve yükselen ahşap
tabutlardan çıktığı açıktır. Üstleri, üçgenin yan kenarları gibi iki eğimlidir. Düz veya çok kenarlı olanları da vardır (20-23. fot.). En iyi örneklerinin görüldüğü 15 - 16. yüzyılların hakim tiplerindir (Güven
1995). 17. yüzyıldan itibaren azalır. 19. yüzyılın sonu - 20. yüzyıl başlarında etkili olan yeni klasik üslup
çerçevesinde İstanbul’da oldukça değişik tipleriyle yeniden canlanır.

20. Fot.-Kastamonu Müzesinden (1503)

21. Fot- Kastamonu Müzesinden (1448)
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22. Fot.-Destari Mustafa Paşa Türbesinden (1610)

23. Fot.-İst. Siyavuş Paşa’nın oğlu Abdülkadir Bey’in mezarı (1583)

Sandık Mezarlar: Lahit, sembolik lahit, sandık gibi çeşitli adlar verilmiştir. Her yüzü tek parça taştandır.
Göktürkler döneminde varlığını biliyoruz. Osmanlılarda 16. yüzyılda tekrar ortaya çıkmış, 18-20. yüzyıllarda baskın tiplerden biri olmuştur. Açık olanlarının içi toprak doluyken kapaklılarda içi boştur. Kısa
kenarlarındaki taşların üstüne açılan yuvalara baş ve ayak taşları oturtulur. Baş ve ayak taşlarının mezarın kısa kenarıyla tek parça taştan yapıldığı da olur (24. fot.). 18-20. yüzyıllarda Kars-Kayseri arasındaki
köylerde bu sandık mezarların düşey olarak yarısından kesilmiş gibi dar olanları yaygındır (25. fot.).

24. Fot.-Kahire’de Tosun Paşa’nın mezarı (1815)

25. Fot.- Erzincan Çayırlı Başköy (1947)
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2-3-2-2 Mezar Taşı Tipleri
Osmanlı mezar taşlarının, İstanbul ağırlıklı olmak üzere Trakya ve Anadolu’dan 1200 örneğe dayalı
sınıflaması Bacque-Grammont/Vatin/Laqueur (1990) tarafından yapılmış, Bacque-Grammont (1996)
son şeklini vermiştir. Burada erkek mezar taşları 4, kadın mezar taşları 19 ana, toplam 100 ana ve alt
grupta ele alınmıştır. Yazarların belirttiği gibi örneklerin tamamı bilinmeden bütünü kapsayan bir
model önermek zordur. Nitekim özellikle Anadolu’dakiler hakkında yayınlar artıkça bu tasnif yetmemeye başlamıştır. Bu nedenle buraya kadar ele alınan örnekler dışında mezar taşlarının yatay kesitleri
ile ön görünüşlerinin dikkate alındığı yeni bir öneri de tarafımdan yapılmış (Çal 2000, Çal 2007a);
ancak ayrıntıya girilmemiştir.
Tasnifimiz, erkek ve kadınlar diye değil, mezar taşlarının biçimlerine göre yapılmış, ilgili tipe girenlerde ayrıca erkek-kadın ayırımına gidilmiştir. Bu doğrultuda mezar taşlarını yatay kesitleri ve ön görünüşlerine bakarak D (dikdörtgen), K (kare), Y (yuvarlak), Ç (çokgen) kodları altında dört ana tipte ele
alınmıştır.
2-3-2-2-1 D grubu en yaygın görülenidir. Dikdörtgen başlığı altına almamıza karşılık arka yüzleri çoğunlukla çeşitli biçimlerde kavislidir. Bunlar içinde sarık, fes gibi başlıklı olanları D-I, başlıksızları ise
D-II sınıfına dahil edilmiştir.
D-I-1: Başlıklı erkek baş taşlarıdır. İstisnalar dışında ayak taşları başlıksızdır. Ön yüzünde yazı ve bezeme yer alır. Gövde, bir boyun üstüne oturan sarık gibi çok çeşitli başlıklarla biter (13-14. çizimler). Bu
tipteki örnekler farklı başlıklara sahiptirler. Sadece erkek mezar taşları olarak bakıldığında, şehirlere
göre değişmekle birlikte başlıklıların baş taşları içinde oranı % 60 ve üstüdür. Ancak ayak taşları ve
kadın mezar taşları diye bir şehirdeki toplam sayıya göre oranlar biraz düşer: Adana’da % 25 (Özkan
2007), Antalya/Alanya Müzesindekilerde % 36 (Diri 2008:82), Bolu/Göynük’te % 43 (Çal 2007a:298),
Edirne Üç Şerefeli Cami haziresinde % 51 (Arslan 2006:447), Erzurum’da % 19 (Hanoğlu 2006),
Giresun ilinde % 56 (Çal-İltar 2011:17), Kastamonu şehrinde % 25 (Çal 2008:359), Kocaeli/ Gebze’de
% 58 (Demirkan 2006), Konya şehrinde % 14 (Kara-Danışık 2005:476), Rize/Hemşin’de % 53 (AtacanBekar 2001), Samsun’da % 26 (Nefes 2002 ; Çal-İltar 2011:29. dipnot), Tokat Erenler mezarlığında % 30
(Demir 2008), Yozgat’ta % 38’dir (Acun 2005). Eski Türklerde ölünün heykeli dikilirken bu, Osmanlıda
sarıklı mezar taşlarına dönüşmüştür (Bazin 2007:27-51).

13. Çizim Boyabat (1802)

14. Çizim: Boyabat (1869) )

26. Fot. Kırım/Bahçesaray (1756)

27. Fot.- Giresun Şebinkarahisar (1748
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D-I-2: Başlıklı kadın mezar taşlarıdır (26-27. fot.). Yalnız bazılarının bir kadın başlığı sayılıp sayılamayacağı kuşkuludur. Başlık, ayak taşlarında da bulunabilir. Kadın mezar taşlarında başlık yaygın değildir.
İncelenen örneklerdeki toplam sayıya göre Adana’da % 4 (Özkan 2007), Bolu/Göynük’te % 11 (Çal
2007a:300), Erzurum’da % 5 (Hanoğlu 2006), Giresun’da % 16 (Çal-İltar 2011:18), Kastamonu’da % 2
(Çal 2008:361), Kocaeli Gebze’de % 12 (Demirkan 2006), Rize/Hemşin’de % 9 (Atacan-Bekar 2001),
Samsun’da % 3 (Nefes 2002), Tokat Erenler mezarlığında % 6 (Demir 2008), Trabzon 19. yüzyıl kadın mezar taşlarında % 19 (Ölçay 2004:202), Yozgat Çapanoğlu Camisi haziresinde % 27’dir (Acun
2005:367-642). Giresun ve Yozgat oranların yüksekliği ve farklı yerel başlıklarıyla dikkati çeker.
D-II: Başlıksız Mezar Taşları
En fazla alt grup bu tiptedir. Her yeni araştırmada bu gruba girecek yeni tipler çıkabilmektedir.
Anadolu’daki mezar taşlarının dökümüne dayalı olarak süren çalışmamızın daha ilk aşamasında bu
tipin 20 alt tipini belirledik. Bu yüzden burada çok görülen bazı tipleri tanıtılacaktır. Erkeklerde ayak
taşları, kadınlarda hem baş hem de ayak taşlarının Adana’da % 71 (Özkan 2007), Erzurum’da % 75
(Hanoğlu 2006), Giresun ilinde % 24 (Çal-İltar 2011:16), Kocaeli Gebze’de % 43 (Demirkan 2006), Tokat
Erenler mezarlığında % 64’ü (Demir 2008) bu gruptandır.
D-II-1: Üçgen tepelikli denilen bu tip özellikle Ege bölgesinde baş taşlarında çok kullanılmasına karşılık Türkiye genelinde ayak taşlarında fazladır (28. fot). Toplam mezar taşı sayısına göre oranları % 3
ile % 28 arasında değişir.
D-II-2: Gövde sivri kemerle biter (29. fot.). 19. yüzyılda kemer içi bitkisel bezemeyle dolu olabilir.
Selçuklulardan Cumhuriyete kadar her dönemde görülür. Oranlar % 5 ile % 23 arasında değişir.

28. Fot.- Kastamonu (1894)

29. fot- Göynük (1448)

30. Fot. Giresun (1888)

D-II-3: 14. yüzyıldan tek örneğini bildiğimiz yuvarlak kemerliler Osmanlı döneminde de Giresun’da
3 (Çal-İltar 2011:19), Rize/Hemşin ilçesinde 1 (Atacan-Bekar 2001), Göynük’te 2 (Çal 2007a:300),
Yozgat’ta 3 (Acun 2005), Tokat Erenler mezarlığında 2 (Demir 2008) örneği ile çok az tercih edilmişlerdir (30. fot.).
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D-II-4: Bu tipi iki grup olarak ele almak gerekiyor. Birincisi palmet tepeliklilerdir (Güven 1995).
Özellikle Bursa, İznik, Edirne’deki 14-15. yüzyıl mezar taşlarında laleye benzer, palmet denilen tepelikliler zengin bir çeşitliliğe sahiptir ve bu dönemin yaygın tiplerindendir (31. fot.). Osmanlıların en
güzel taş işçiliğini bunlarda da görebiliriz.
18. yüzyıldan itibaren bitkisel bezemede soyutlama yine olmakla beraber doğadakine daha benzer
biçimler tercih edilmeye başlanır. Tepesi çeşitli bitki kıvrımları şeklindeki bu tip daha çok kadınların
baş ve ayak taşlarında kullanılmıştır (32. fot, 15. çizim). Örneklerin çoğu 19. yüzyıldandır. Şehirlere
göre oranlar % 5 ve % 19 arasında değişir. Dikdörtgen dediğimiz gövdelerde genelde yukarı doğru
genişler. Kesit itibarıyla yine dikdörtgen olan bir grupta ön görünüş şişe biçimlidir. Kontrabas tipli
de denilir (Grammont-Laqueur-Vatin 1990:201). Bunlar genellikle bitkisel tepelikli olduklarından bu
grup altında ele aldık.

31. fot- Çankırı 15. yy

32. fot.- Boyabat (1873)

15. Çizim-Boyabat (1883)

33. fot.- Giresun-Tirebolu (1874)

D-II-5: Güneş tepelikli denilir (Grammont-Laqueur-Vatin 1990:F XI Tipi). Belirleyebildiklerimizden
Erzurum’da 2 (Hanoğlu 2006), Kastamonu’da 7 (Çal 2008:364) Göynük’te 2 (Çal 2007a:300), Giresun’da
2 (Çal-İltar 2011:20), Hemşin’de 3 (Atacan-Bekar 2001),Yozgat Çapanoğlu Camisi haziresinde 1 (Acun
2005:425) örneği ile az görülen tiplerdendir (33. fot.).
D-II-6: Dilimli (34. fot) tepeliklileri aldığımız bu grup tasnif yapılması en zor olanıdır. 14-15. yüzyıl
Bursa, İznik, Edirne’deki yaygın tip olan ve palmetli tip içinde ele alınanların bir bölümünü dilimli tepelikler içinde ele almak mümkündür (34-35. fot.). 18. yüzyılda yaygınlaşmaya başlayan dilimli
tepeliklerde genellikle bitki biçimlerine benzemez (36. fot.). Hemen her örnek diğerinden farklıdır.
Adana’da % 5 (Özkan 2007), Edirne Üç Şerefeli Cami haziresinde % 16 (Arslan 2006:443), Erzurum’da %
8 (Hanoğlu 2006), Kastamonu’da % 3 (Çal 2008:365), Rize/Hemşin’de % 2 (Atacan-Bekar), Samsun’da
% 3 (Nefes 2002), Yozgat’ta % 7 (Acun 2005) orana sahiptir.
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34. fot. İznik (15. yy.) (Filiz Canyurt’tan)

35. fot. Edirne (15. yy.)

36. fot. Kırım/Bahçesaray 1753

2-3-2-2-2 Y: Yukarıya doğru genişleyen yuvarlak gövdenin tepesi kısa bir konik külah, erkek başlığı ve
bitki şekli olmak üzere üç şekildedir (37-40. fot.). Erkek-kadın, baş-ayak taşı ayrımı olmaksızın her tür
mezar taşında görülür. Türkiye’de 14. yüzyıldan beri her dönemde kullanılmasına karşılık örneklerin
çoğu 19. yüzyıldandır. Adana’da % 19 (Özkan 2007), Edirne Üçşerefeli Cami haziresinde % 6 (Arslan
2006:467), Erzurum’da % 7 (Hanoğlu 2006), Giresun’da % 3 (Çal-İltar 2011:22), Kastamonu’da % 5 (Çal
2008:365), Rize Hemşin’de % 3 (Atacan-Bekar 2001), Samsun’da % 17 (Nefes 2002) olan oran, şehirlere
göre tercihlerin değiştiğini göstermektedir.

37. fot- Kastamonu (1894)

38. fot- Edirne (1753) (Doç.Dr.
Mustafa Özer’den)

39. fot- Kastamonu (1889)

40.fot- İstanbul (1867) (Berk
2006:58)

2-3-2-2-3 Ç: Selçuklu döneminden sekizgen gövdeli tek örneği olduğunu belirtmiştik. İznik’te farklı
tipleri görülür (44. fot). Osmanlılarda da azdır. Sarıklı, sekizgen gövdelisi Fatih döneminden sekbanbaşı mezar taşı olarak gösterilmiştir (İşli 2009:212). Genellikle sekizgen gövde genellikle yukarı doğru
genişleyerek yükselir (41-42. fot). Alttaki kısa bir sekizgen gövdeden sonra yazı yazılmak üzere ön yüzü
daha geniş, düzgün olmayan bir beş veya altı kenarlı gövdeye dönüştüğü örnekler de vardır (43. fot.).
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41. fot-Kırım/Gözleve (1650)

42. fot. Kırım/Bahçesaray (1746)

43- İstanbul/Üsküdar Mustafa
Devati haziresi (1760)

44- Osman Hamdi Bey’in mezarına konulan 15. yy. mezar taşı

2-3-2-2-4 K: Kare veya kareye yakın dikdörtgen
kesitli, düşey dikdörtgen ön görünüşlü ve başlıklıdırlar. 15. ve 16. yüzyıllarda İstanbul, Bursa,
Edirne gibi merkezlerde yaygınlaşır. Balkanlarda
ağırlığını biraz daha korumakla beraber Osmanlı
genelinde 17. yüzyıldan itibaren azalmaya başlar
(45-46. fot.).
2-3-2-3 Mezar Taşlarında Başlıklar: Nurhan
Atasoy (2000) ve N. İşli’nin (2009) önemli eserlerine rağmen Türk sanatının az incelenen konularından biridir. Sarık ve kavuk adları birbirinin yerine
kullanılabilmekte, bazı tiplerinin birden fazla adı
olabilmektedir. Bu yüzden olsa gerek, Laqueur
da (1997) başlıkları biçimlerine göre gruplamış,
bunların dönemlerindeki adları konusuna fazla
45- Giresun/Keşap 1660
46- Kosova/Prizren
girmemiştir. Biz de şimdilik kaydıyla başlıkları sarık, kavuk, fes ve tarikat başlıkları olmak üzere 4
tip içinde inceledik. Osmanlı döneminde sarık ve
kavuk ayırımı açık değildir. Aynı tipte başlıklar için iki terim birden kullanılabilmektedir. Biz iç başlığın
dıştaki sarık dilimlerinden çok az görüldüğü tipleri sarık, iç başlığın büyük ölçüde göründüğü tipleri
ise kavuk olarak ele aldık. Başlıklarında çok sayıda alt tipleri mevcuttur. Burada yine ana gruplar ve
yaygın alt tiplerinden söz edilecektir. Mevcut örnekler itibarıyla mezar taşlıklarında başlıkların 15.
yüzyılda yapılmaya başladığını söyleyebiliriz.
2-3-2-3-1 Sarıklar: İç başlığa dıştan ince bezin dilimler halinde sarıldığı, iç başlığın çok az veya hiç
görülmediği başlıklardır.
S1: Sarık grubunun geleneksel tipini oluştururlar.
S1-1 Mücevveze: Uzun ve sivri bir iç başlık, tepesi görünecek biçimde iri dilimlerle sarılır (47-48. fot.).
16-17. yüzyılların hakim tipidir. Sultanların da taktığı (İşli 2009: 64) vezir, paşa, saray ağaları, kapıcıbaşı, mimarbaşı, kadı gibi üst düzey görevlilerin başlığıdır (Laqueur 1997: 142).
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S1-2 Selimi: 2. Selim döneminde ortaya çıktığı ileri sürülen (İşli 2009: 76) tipte iç başlık görünmez,
sarık dilimleri daha incedir (49. fot.). 16-17. yüzyıllarda kullanılmıştır. Laqueur (1997: 143) bu tipe mücevveze demiştir.

47.fot.- Mücevveze
Zal Mahmut Paşa Camisi

48. fot. S1 iç başlık Topkapı
Sarayı Müzesi 1400-1450 (Bağcı
2005:306)

49.fot Selimi başlık (Ferhat Paşa
Türbesinden)

50.fot. Kallavi, Safranbolu İzzet
Mehmet Paşa’nın mezarı 1812

S1-3 Kallavi: 17. yüzyıldan 1826 yılına kadar sadrazam ve kubbealtı vezirlerinin, paşaların tören başlığıdır (Laqueur 1997: 153, İşli 2009: 82) (50. fot.).
S1-4 Örfi: Şeyhülislamlar, üst düzey kadılar başta olmak üzere ilmiye sınıfının yöneticileri giymiştir
(Laqueur 1997, İşli 2009: 70) (51. fot.).
S1-5 Dardağan: İç başlığın tepesi çok az görülür. İri yuvarlak sarık dilimleri birbirine dik iki eğimdedir (52. fot.). 1698-1862 yıllarında yeniçeri mezar taşlarındaki bu tipe dardağan denilir (İşli 2009:120122). İstanbul’da ayrıca esnaf, tüccar mezar taşlarında görülür (Laqueur 1997:148, E1 tipi). İzmir, Şile,
Edincik, Göynük, Sinop’taki 18-19. yüzyıllardakilerin çoğu berber, çizmeci, katırcı gibi meslekleri de
içinde barındıran yeniçerilerle ilgilidir (Çal 2007:304). Meslek yazılı olmayan taşra örneklerinin de buralardaki yeniçeri ailelerine ait oldukları düşünülebilir.

51. fot.: Örfi Kastamonu 1784

52. fot: S1-2 Boyabat 1792

53. fot.- Serdengeçti Giresun
(18. yy.)

54.fot.- Serdengeçti Giresun
(18. yy.)

S1-6 Serdengeçti: Sivrice iç başlığın alt yarısı bakışa göre soldan sağa yukarı doğru eğimli dilimlerle birbirine çapraz iki bölüm halinde sarılmıştır (53-54. fot.). İstanbul örnekleri yeniçeri, Karadeniz
bölgesi ağırlıklı olmak üzere (Çal 2009) Anadolu’dakiler serdengeçti ağaları ve yeniçerilikle ilgili meslek mensuplarınca takılmaktadır. Serdengeçti teşkilatının 1688’de kaldırıldığı ve mezar taşlarının az
olduğunun belirtilmesine karşılık (İşli 2009:136) 19. yüzyıl ilk çeyreği sonuna kadar devam etmiştir
(Laqueur 1996:149).
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S1-7 Kuka: Bir diğer yeniçeri başlığıdır. (İşli 2009:132) (55. fot.).

55. fot. Kuka S1-3 Göynük
(1770)

56. fot.- Simidi S1-4
Giresun (18.yy.)

55. fot. Kuka S1-3 Göynük
(1770)

58. fot- S2-2 Boyabat
(1868)

59.fot(1918)

S2-3

Boyabat

S1-8 Simidi: 18. yüzyılda yaygınlaşır, fesin resmi başlık olduğu 1829 yılına kadar kullanılmıştır (56.
fot.). Dardağan tipinin çeşidi olarak gösterilmiştir (İşli 2009: 123) ancak farklı olarak başlıkta tepelik
hiç görünmez. İri sarık dilimleri çapraz düzenlenmiştir, iri bir dilim yatay olarak başlığı üstten sınırlar.
Esnaf, alt düzey görevliler ve her rütbeden asker mezar taşlarında yaygındır (Laqueur 1997: 148).
Anadolu örneklerinin çoğunda meslek yazılmamıştır.
S2: Başlığın ana yapısı ovaldir. Sarık, takke türü bir iç başlığın dışında iri dilimlidir. 18-20. yüzyıllarda
görülür.
S2-1: Dilimli iç başlık üst bölümü görünecek şekilde dıştan çapraz enli dilimlerle sarılmıştır (57. fot.).
Müderris, şeyh, imam, hattat, müftü gibi küçük dereceli ulema, orta ve küçük dereceli kadılar, imamlar, şeyh ve dervişler gibi meslek sahiplerince kullanıldığı, bir kısmında tarikat adı yazıldığı belirtilmiştir (Laqueur 1997: 154). 18. yüzyılda yaygındır, 19. yüzyılda azalır.
S2-2: İçte bir takke olduğu anlaşılmayacak şekilde dıştan yatay iri dilimlerle sarılır (58. fot.). 19. yüzyılda imam, hafız gibi ilmiye sınıfının alt grubu ile halkın ileri gelenlerinin başlığıdır.
S2-3: Fes tipi bir iç başlığın sadece tepesi görünecek şekilde dilimlerle sarılır (59. fot.). Ortada enli
çapraz bir dilim olmasıyla diğerlerinden ayrılır. İki alt tipi vardır. İç başlık fes olunca tepesi düz, iç başlık takke türü olunca başlık tam oval olur. Birincisi 19-20. yüzyıl başında görülür, ikincisi 19. yüzyılda
yaygındır. Yine müftü, hafız gibi meslek sahipleri ve halkın ileri gelenlerince kullanılır.
2-3-2-3-2 Kavuklar: Başlığın alt yarısına değişik biçimlerde destar (tülbent) sarılır. Sarıklarda bu genellikle dilimler halinde iken burada taşkın, tek yüzeyli parçalar gibidir.
K1: Dıştan dilimli, kafesli, yıldızlı gibi değişik şekillerde süslü yüksek bir iç başlığın alt kısmı dıştan
sarılmıştır (60. fot.). Sarılan kısım önden iki parça halinde birbirini çapraz kestiği için Lamelif destar da
denilir (İşli 2009:104). İç başlık yüzeyinin düşey çubuklu, baklava dilimli veya yıldız desenli olmasına
bakarak alt gruplara da ayrılabilir. 1698’den sonra ortaya çıktığı, İstanbul’da paşa, saray ağaları, kadı,
zaim, kethuda mezar taşlarında görülen bu tipin belli bir sınıfa has olmadığı ve paşalı (İşli 2009: 105113) denildiği belirtilmiştir. Laqueur (1997: 150) ise kâtibi tipinde ele almıştır.

60.fot- Paşalı, K1, Kırım 1748

61.fot- Paşalı, K2, Boyabat (1798)

62. fot.- Katibi, K3, Boyabat (1802)

63.fot- Hartavi, İstanbul, Eyüp
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K2: Diğerinden farkı alt sarığın yanlara fazla taşmamasıdır (61. fot.). Saray baltacıları, kapıcıbaşı gibi
saray görevlileri, İstanbul’da 18. yüzyılın ikinci yarısı ile 19. yüzyılın ilk yarısında hizmetli, alt ve orta
dereceli memurların (Laqueur 1997: 150-152 F5 tipi) giydiği bir başlıktır. Az da olsa esnaf mezar taşlarında da görülür (Çal 2000: 210).
K3: Katibi denilen bu tip başlıktaki bezemesinden dolayı yıldız dikişli olarak da kabul edilmiştir (İşli
2009: 30). İstanbul’da orta dereceli memur ve esnaf mezar taşlarında (Laqueur 1997: 152), Anadolu’da
imam, kâtip, hafız mezar taşlarında görülür.18. yüzyıl ile 19. yüzyılın ilk yarısında kullanılmıştır (62. fot.).
K4: 17. yüzyıldan itibaren sipahilerde ve maliye memurlarında görülen bu tipe hartavi denildiği (İşli
2009: 142) belirtilmiştir (63. fot.). İç başlık dilimleri kâtibi kavuklarınkiyle aynıdır. Farkı kafes dilimli
sarığının taşkın tek parça halinde alt kısmı çevrelemesidir.
K5: Esnafın ileri gelenleri ve nakkaş, hattat gibi sanatçıların ve hekimlerin nezkep (64. fot.) denilen
başlığı taktıkları ileri sürülmüştür (İşli 2009: 150). Bunları da kâtibi tipinden ayırmak zordur.

64. fot.- Nezkep,
Giresun (1766)

65. fot.- Horasani,
İstanbul 1806

16. çizim- Zerrin külah, İstanbul, Eyüp.

66. fot.- Çukadar
Mustafa Ağa’nın üsküfü (1782) İst.

67. fot. Börk, Edirne,
1737
(Doç.Dr.
Mustafa Özer’den)

68. fot. Börk, Edirne,
1753
(Doç.Dr.
Mustafa Özer’den)

K6: Alttaki kafes dilimli sarıklı kısmın üstündeki kubbe gibi bölüm taşkındır (65. fot.). Horasani-kafesi
denilen bu tip başlıkları da reisülküttap, maliye mensupları, elçilik görevlileri ve saray katipleri takarlardı (İşli 2009:100).
K7: Biçim olarak alt ve üst çapı eşit uzun bir fes biçimindedir (16. çizim). Enderun zülüflü ağaları ve
saraydaki has oda görevlilerine ait bu başlığa zerrin külah da denilir (İşli 2009:94). Dış yüzündeki sim
işleme zengin bezemesi ile dikkati çeker.
K8: Üsküfler en farklı başlık tiplerindendir (66. fot.). Sarık ve kavuktan çok külahların daha uzun bir
şekli olarak kabul edilebilir. Başa oturan bir takkenin üstüne kırmızı keçeden bir bölüm yükselir ve
sonra geriye doğru kıvrılarak takkeye kadar iner. Yalnızca sultanın silahdar, çukadar ve rikapdar ağalarının taktığı ileri sürülmüştür (Öcal 1981:56, İşli 2009:86-93).
K9: Börkler, yeniçerilerin subay olduktan sonra giydikleri tören başlıklarıdır, en erkeni 1682, en sonu
1792 tarihlidir (İşli 2009:124). Keçeden yapılan başlığın uzun tepe kısmı arkada bele doğru uzatılır
(67-68. fot.). Alın kısmında kaşıklığı olur (Öcal 1981).
2-3-2-3-3 Fesler: Dönemin padişahının giydiği fes tipleri onların adıyla anılmıştır. Mecidiye tipinde
(69.fot) fesin alt çapı üst çapından dardır. Fesin resmi başlık olarak kabul edildiği ilk dönemde görülür, yaygın değildir. Sultan Abdülaziz’in giydiği Aziziye fesi kısadır, geniş olan alt çap ile dar olan üst
çap arasındaki fark fazladır (70. fot.). En yaygın tip olan Hamidiye, Aziziyeden daha uzundur ve çap
farkı daha azdır (71-72. fot.). Sıfır kalıp denilen tipte ise fesin alt ve üst çapları eştir. İlmiye sınıfının
mezar taşlarında sarık tipleri devam ettiği halde toplumun kalanı fesi kullandığı için artık mesleklere göre başlık seçimi de geçerliliğini kaybetmiştir. Bunlar dışında çeşitli tipleri de vardır (ArsevenŞehsuvaroğlu 1952: 1531-1531).
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69. fot. Kastamonu (1838)

70. fot.- Azizi fes, Tirebolu (1886)

71. fot.- Hamidi fes, Göynük
(1919)

72. fot.- Hamidi fes, Boyabat
(1888)

2-3-2-3-4 Tarikat Başlıkları: Buraya kadar olan başlıkları mesleklere göre değil, biçimlerine göre
yaptığımız halde bunları giyenlerin sosyal durumlarına göre ayırmak durumunda kaldık. Çünkü tarikat başlıkları çok farklı biçimleri barındırmaktadır. Burada mezar taşlarında yaygın olanlara yer verdik.
Mevlevi tacı: Yaygın olanlardan biridir (Atasoy 2000: 102-128; İşli 2009: 167). En basit olanları daralarak yükselen uzun bir fes şeklindedir (73. fot.). Tarikat içindeki konumlar yükseldikçe sikkenin alt
kenarını birkaç sarık dilimi çevirir (17-18. çizim). Mevlana’nın soyundan gelen çelebilerin sikkelerinde
dilimler alt kenardan itibaren, diğer şeyhlerinkinde ise alt kenardan bir parmak boşluk bırakıldıktan
sonra sarılır (Bakırcı 1999: 18). Bu tipin 1848 tarihli yakın benzeri ise Göynük’te Nakşibendi şeyhine
aittir (Çal 2007a: 330).

73. fot. Mevlevi, Kastamonu
(1893)

17. çizim- Mevlevi, İstanbul
(Sekendiz 1998:136)

18. çizim.- Mevlevi, İstanbul
(Sekendiz 1998:109)

74. fot.- Halveti, Kastamonu
tarih

Halveti tacı: Başa tam oturan ve dış yüzü iç içe V şeklinde dilimlenmiş olan takke dört terklidir (74.
fot.). Alt yarısı enli çapraz dilimlerle sarılmıştır (Atasoy 2000: 68-89). Cerrahi, Nasuhi, Sünbüli, Şabani
gibi kollarında başlıklarda küçük farklar olabilir. Kastamonu örnekleri genellikle 19. yüzyıldandır.
1671 tarihli İstanbul’dan bir örnek, tekke seccadenişinine aittir ancak tarikat adı verilmemiştir. Farklı
tiplerden birisidir (Çal 2000:209).
Bektaşi tacı: Aslı keçedendir, fes gibi kalıplı, on iki bölümlü bir başlıktır (75. fot.). Dilimler fitillerle
sağlanır. Bektaşi babaları alt kısmına yeşil dolama sararlar. Bunlara fahir adı verilir (Atasoy 2000: 52-68;
İşli 2009: 176).
Kadiri tacı: Yukarı doğru az daralarak çıkan, uzun bir fese benzer. Alt ucunda taşkın, bir dilimlik
dolaması bulunur (18-19. çizim, 76-77. fot.). Eşrefi kolunda tepesinde eşrefi gülü, Rumiye kolunda
Rumi gülü denilen sekiz dilimli gül bulunur ( İşli 2009:178). Bunların gül yerine köşeli yıldız biçiminde
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olanlarına tığlı denilir. Dört ve yedi terkli taçlardan da söz edilir (Atasoy 2000: 90-101). Ankara Ahi
Şerafettin Türbesi’ndeki Nakşibendi şeyhinin mezar taşında da aynı başlık vardır.

75. fot.- Bektaşi tacı,
Harabati Baba Tekkesi

19. çizim- Kadiri tacı İst.
(Çal 2000:211), 1902

20. çizim- Kadiri şeyhi tacı İstanbul (Çal
2000:211), 1730

76. fot.- Kadiri tacı,
İstanbul, 1849 (Berk
2006:134)

77. fot.- Kadiri tacı,
İstanbul, 1890 (Berk
2006:134)

Nakşibendi Tacı: Biçim olarak Kadiri taclarına benzerler.
Dış yüzlerinde renkli ipliklerle süslemeler bulunur (Atasoy
2000: 128-134; İşli 2009: 184). Göynük’te Nakşibendi Şeyh
Ahmet Diyari Efendi’nin başlığı (78. fot.) 1848 tarihlidir (Çal
2007a: 303).

78. fot.- Nakşi
Göynük
1848
1997a:371

tacı,
(Çal

79. fot.- İst. Eyüp, 1671
(tarikatı
belirtilmemiş
(Çal 2000:209)

Rıfai Tacı: On iki dilimli takkenin alt kısmı dilimli siyah dolamayla sarılmıştır. Mezar taşlarında tarikatın adı yazılmamışsa, biçim olarak Halveti taclarından ayırmak zordur. 4 Receb
1315 tarihli Şeyh Mehmed’in mezar taşında kabartma olarak işlenen sarık S2 kodlu başlıkla eştir (Berk 2006: 55)

2-3-2-3-5 Kadın Başlıkları: Kadın mezar taşlarındakilerden bir kısmının başlık olduğu açıktır. Ancak
yayınlara başlık diye alınan bazıları tartışmalıdır. 16-17. yüzyıllarda saraylı hanımların mezar taşlarında fese benzer dış yüzleri bezemeli bir başlık bulunmaktadır (80. fot.). 17-20. yüzyıllarda baştan yukarı
doğru kavisli olarak yükselen bir başlık çok yaygındır (81. fot.). Topkapı Sarayı’nda bunun tepesi düz
bir örneği, mezar taşlarındakilerin başlık olduğunu ortaya koymuştur (82. fot.). Ancak mezar taşlarında bunların tepesi kademeli olan tipleri de çoktur. Yozgat Kastamonu gibi merkezlerde bunun daha
basitleştirilmiş şekli veya fesin değişik bir biçimi diye kabul edebileceğimiz yerel özellikli bir tip daha
vardır. Başlık yukarı doğru düz çizgiyle genişler. Giresun kırsalında ise başa oturan kısmı yuvarlak,
tepeliği ise yukarı genişleyerek yükselen uzun bir fes gibi olan başlık yaygındır.

80. fot.- İst. Siyavuş Paşa Türbesi (16. yy.)

81. fot.- Kırım Bahçesaray (1756)

82. fot. Topkapı Sarayı’ndan kadın başlığı
(Çağman 1993:265)
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83. fot Kastamonu Ferhat Paşa Camisi (1830)

84. fot Kastamonu Ferhat Paşa Camisi (1849)

85. fot. Giresun, Şebinkarahisar (1823)

2-3-3 Mezar – Mezar Taşlarında Bezeme
2-3-3-1 İslam Öncesi: Mezar anıtının bir parçası olması ve ölümün yazılı olarak bildirilmesine bakarak Bilge Kağan (735) ve Köl Tigin (732) anıtları gibi olanları da mezar taşı saymak gerekir. Bu anıtların içindeki her şey aynı zamanda süslemenin bir parçasıdır. Uzun ömre işaret eden kaplumbağa
kaide üstündeki yazılı taşın ejder tepeliği evren sembolüdür. Yazılı taşta ayrıca Göktürk hanedanının
damgası olan dağ keçisi motifi işlidir. İçinde Köl Tigin ve eşinin heykellerinin bulunduğu barkın duvarlarındaki Köl Tigin’in savaşlarının resimleri günümüze gelememiştir. Çin’deki Göktürk kağanının
mezarındaki Göktürkleri gösteren gerçekçi insan resimleri bu konuda fikir vermektedir. Bilge Kağan
ve Köl Tigin’in heykellerinin dışında insan heykelleri de anıtın bir parçasıydı. Tanrıya sunulan kurban
hayvanlarından olan koç heykelleri Köl Tigin, devlet sembolü sayılan aslan heykelleri ise Bilge Kağan
anıtında bulunmaktadır. Altın Tamgan Tarhan için yapılan sandık şeklindeki mezardaki bağdaş kurmuş insan figürleri ve yanlarındaki kuş kabartmaları, mezarlardaki insan-hayvan tasvirlerinin erken
örneklerindendir. Yine Köl Tigin anıtının yanındaki sandık mezarın her yüzünde karşılıklı ikişer tane
ağzında çilek (?) tutan karakuş (anka) çizilmiştir (1. çizim).
2-3-3-2 Türkiye’de İslami Dönem:
2-3-3-2-1 İnsan figürleri: Mezar-mezar taşlarında canlı tasvirleri 11-14. yüzyıllarda yaygındır. Elinde
nar veya haşhaş tutan bağdaş kurmuş insanlar, gergef işleyen kadın, rahlede kitap okuyan insan,
küçük bir çocuğun yüzünü okşayan yaşlı insan, kolunda bir kuş olan haşhaş dalları arasındaki ayakta
insan, kolunda kuş olan atlı avcı, hayvan avlayan atlı avcı figürlerini, Orta Asya’daki mezara ölünün
heykeli dikilmesinin Anadolu’daki devamı olarak kabul edebiliriz (21-24, 37-39. çizimler). Tarihi bilinenlerden Konya’daki Ahi Ahmet Şah’a ait 1298, Kırşehir’deki 1310 tarihli mezar taşları insan tasvirlilerden bazılarıdır. Afyon ve Eskişehir’deki örneklerinde daha çok atlı avcılar görülür.15. yüzyıldan
itibaren insan figürleri şehir mezarlarında ortadan kalkar. Yine bu mezarlarda kadın ve erkek kabartmaları sık görülür. Doğrudan insan tasvirinin dışında Ermenek, Kırşehir, Manisa çevresindeki köy
mezarlarında taşların kendilerinde insan biçimi olmamasına karşılık arkadan bir saç beliği işlenmiştir. Kars-Erzincan-Tunceli çevresinde ise belden yukarı insan heykeli şeklindeki mezar taşları açık bir
şekilde Orta Asya ölü heykeli geleneğinin 1970’li yıllara kadar sürdüğünü gösteriyor (Karamağaralı
1999: 42; Çal 2011).
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21. Çiz.- Konya, Ahi Ahmet Şah’ın mezar taşı
(1298) (Eyice 1966:242)

22. çizim 14. yy. başı ( 8 nu.lı mezar, Seyirci-Topbaş:levha III a’dan yaptığımız çizim)

23. çizim: 67- Akşehir 14. yy. (Yetkin 1970:4.
fotoğraftan yaptığımız çizim)

24. çizim 59- Afyon, 14. yy. başı ( 3 nu.lı mezar sağ yüzü (Seyirci-Topbaş:5. çizim)

2-3-3-2-2 Hayvan Figürleri:
Ejder: Türkiye’de 12-13. yüzyıl Ahlat mezar taşlarının tepeliklerindeki ejderler, Orhun anıtlarının
devamıdır (25. çizim). İlk çağlarda dünyanın hemen önemli her kültüründe yer alır. Sumer, Çin,
Hint, Türk kültürlerinde ejderle ilgili inanışlarda etkileşim vardır. Göktürklerde suyun ve bereketin,
yaz ve kış gündönümlerinin, egemenliğin sembolüdür. Burçlardan meydana gelen çarkın dünyanın etrafında dönmesiyle gece-gündüz oluşur. Bu çarkı da ölümsüz olan ejderler çevirir (Esin 2004:
130-168).

25. Çizim Ahlat mezar taşından (Karamağaralı 1971:74)

86. fot.- Tokat 1422 tarihli mezar taşından (Fot. Sevay Atılgan’dan alınmıştır.)

Kuşlar: Bir diğer yaygın grubu oluştururlar. Türkiye’de 11-15. yüzyıllardan 30 mezar taşında çeşitli
kuşlar yer almıştır (Çal 2011). Bunlarda kartal (86. fot.), horoz, güvercin, turna gibi bazılarının cinsi belirlenebiliyor. Ancak ayrıntılar verilmediği için çoğunun hangi kuş olduğu anlaşılamaz (26-29.
çizimler). Orta Asya bozkırları kuşlarla ilgili inanışlar bakımından hayli zengindir. Orhun anıtlarında
ölenin ruhunun kuş olup uçtuğu ifadesi, ölümle kuş arasındaki açık ilişkiyi göstermektedir. Osmanlı
mezar taşlarında da özellikle çocuklar mezar taşlarındaki “Nev civanım uçtu cennet bağına” yazısı, bu
inanışın Türkiye’de de sürdürüldüğünü göstermektedir. Selçuklu-Beyliklerden başlayıp Cumhuriyet
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devrinde köy mezarlarında devam eden tek başına veya bir insan kolundaki kuş figürlerinin, bu anlayışın resimle ifadesi olduğu kabul edilebilir. Diğer yandan av sahnelerindeki atlı avcının kolundaki
kuşlar ölen kişinin yiğitliğini gösteriyor da olabilir. Bu gelenek azalsa da 20. yüzyıl ortasına kadar KarsErzincan-Kayseri bölgesindeki köy mezar taşlarında devam ettirilmiştir.
Bunların çoğunun cinsleri açık değildir. Av kuşu olduğu anlaşılan kartal-şahin-doğan gibi yırtıcı kuşlardan kartal güneşin, Gök Tanrının sembolüdür. Şaman ruhlar dünyasına giderken kılığına bürünür,
iyi şamanlar kartal yumurtasından doğar. Tuğrul, çağrı, doğan, şahin çocuklara ad olarak verilir. Aynı
şekilde şaman, kaz ve turnaya binerek uçar. Turna, Başkırt Türklerinin koruyucusudur. Anadolu’da
Hz. Ali’nin sembolü sayılmışlardır. Pazırık kurganlarında görülen ve bir Tokat mezar taşında yer alan
horoz, Orta Asya’da kurban hayvanlarındandır. Hacı Bektaş Veli bir horoz üstünde keramet gösterir.
Bektaşilerde de kurban olarak kesilir. Yine Hacı Bektaş Veli’nin Anadolu’ya güvercin kılığında geldiğine inanılır. Yine bir Tokat mezar taşındaki karşılıklı iki kuş, Köl Tigin anıtının hemen yanındaki mezardakilerle eştir. Bunların sonsuzluk, devlet, egemenlik anlayışlarıyla ilgili olması, Tokat’ta da benzer
anlayışın olabileceğini düşündürüyor.

26.
çizimErzincan/Çayırlı
Sarıgüney Köyü, 1902

27. çizim: Afyon, 14. yy. başı mezar (1 nu.lı mezar Seyirci-Topbaş:1. çizim)

29. çizim- 14. yy. başı ( 4 nu.lı mezar, Seyirci-Topbaş:9. çizim)

28. çizim- Konya 14. yy.(?) (Eyice
1966:240)

30- Afyon, 14. yy. başı ( 10 nu.lı mezar, Seyirci-Topbaş:22. çizimden)

Aslan-Geyik-Tavşan-Yılan: 13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başına tarihlenen (Karamağaralı 1971:103) Afyon
ve Eskişehir mezar taşlarında aslan geyiği, yırtıcı kuşlar tavşan ve yılanı avlarken çizilmiştir (27,29,30.
çizimler). Pek çok kültürde olduğu gibi Türklerde de aslan güç sembolüdür. Göktürkler, Uygurlar,
Karahanlılarda kağanı simgeler. Türkiye’de ise Hz. Ali ile özdeşleştirilen hayvanların başında gelir.
2-3-3-2-3 Nesneler
Kandil: Ahlat örneklerinde kandilin en eskisi 1249 yılı, son örnekleri 14. yüzyılın son çeyreğindendir
(Karamağaralı 1971:55). Kandilin Allah’ı, şamdanların ise Kuran ve Hz. Muhammed’i gösterdiği ileri
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sürülmüştür (Karamağaralı 1999:42) (87-88. fot.). Buna karşılık 14. yüzyılda Aşık Paşa’ya göre kandil
insanı, kandil ipi Kur’an’ı, fitil nefsi gösterir (Göktürk 2008:131). 11-15. yüzyılda yaygın bir motiftir
(Kalfazade-Ertuğrul 1989). Üslup değişmekle birlikte 18-20. yüzyıl Eyüp mezar taşlarında 24 ayrı tipi
belirlenmiştir (Çerkez 2000:341-342).

87. fot. İznik Müzesinden 14. yy.

88. fot. Malatya Kırklar Mezarlığı, 14.yy.

31. çizimKöyünden

Erzincan

Çayırlı/Sarıgüney

32. çizim-Erzincan/Çayırlı ilçesi Sarıgüney Köyü

Çiçeklik (Vazo): 16. yüzyılda az ve sadedir. Özellikle 18-20. yüzyıllardaki Osmanlı mezar taşlarında
çeşitlenir ve yaygınlaşır.
Silahlar: Göktürk ölü heykellerinde bir el mutlaka kılıç veya bıçağı tutar. Türkiye’de 16-17. yüzyılda
İstanbul’daki özellikle hanedan mezarlarında bıçak görülür. Balkanlarda 18. yüzyıla kadar kılıcın yaygınlığına karşılık Türkiye’de şehir mezarlarında azdır. Fakat Kars-Tunceli-Erzincan-Kayseri bölgesi köy
mezarlarında oldukça fazladır. Bunların çoğunda tarih olmamasına karşılık kılıç-kalkan-bıçak işlenenlerin 18. yüzyıl ve öncesinden kaldığını kabul edebiliriz. 18. yüzyıldan itibaren bunların yerini tüfek ve
tabanca alır (31-32. çizim).
Günlük kullanım eşyaları: Özellikle Erzincan ve Kayseri çevresindeki köy mezarlarında, sandık şeklindeki mezarların her yüzü bezelidir. Bunların çoğu da ibrik, leğen, demlik, bardak, cezve, fincan,
kahve kavurma tavası gibi eşyalardır (33. çizim). Genellikle ölen
kişinin konuk severliğini gösterir. Gerdanlıklar başta olmak üzere
takılar köy ve şehir mezar taşlarında ortak olan bezemelerdendir.
Şehirlerdekiler daha çeşitli ve zengindir.
33. çizim- Erzincan/Çayırlı ilçesi Sarıgüney
Köyü

Gülbezek-kabaralar: 12-15. yüzyıl Tokat-Sivas-Akşehir çevresindeki mezar taşlarında çok sayıda rozet görülür (12. fot.). Bunların
bir kısmının içi çiçek yaprakları veya geometrik geçmelerle dol-
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durulmuştur. Aynı mezar taşında birden fazla olmasına bakılarak Orta Asya’daki dokuz gezegen, on
iki burç anlayışına bağlanmış Anadolu’da Allah, Peygamber ve velilerin sembolü olduğu ileri sürülmüştür. Özellikle köy mezarlarında görülen iç içe dairelerin ise sonsuzluk, Tanrı sembolü oldukları
ileri sürülmüştür (Karamağaralı 1993). Bu tür daireler M.Ö. ikinci binden beri Orta Asya’da görülen ve
tanrılar veya ruhlar için dikilmiş olabilecek geyikli taşlar denilen dikili taşlarda ve kaya resimlerinde
de görülür.
2-3-3-2-4 Geometrik bezeme: Mezar taşları,
doğal olarak ait olduğu dönemin bezeme anlayışına bağlı kalmıştır. Türkiye’de 13. yüzyılın ortasına kadar mimaride genellikle çok kollu yıldız
geçmelerinden oluşan geometrik bezeme hakimdir. Ölçülerinin büyüklüğü ve tiplerinden dolayı bezenecek çok alanın olduğu Ahlat ve çevresindeki mezarlarda da 11-15. yüzyıllarda yıldız
geçmeleri sık kullanılmıştır (89. fot.). Geometrik
ağların kökeni olarak Kızıl’daki mağara resimleri
gösterilir (Karamağaralı 1971:56). Geometrik bezemenin yeri bakımından İslam dünyasında
Selçukluların özel bir yeri vardır. Muhiddin
Arabi’nin vahdet-i vücut (birlikten çokluğa, çok89. fot. Ahlat mezar taşından
34. çizim Ahlat mezar taşından
luktan birliğe) görüşünde insanın dünyaya gelişi
ve kemale ermesi üç sınıfta topladığı yolculuklarla anlatılır. Aynı zamanda birbirini kesen dairelerle ifade edilir. Arabi evrenin 9 küreden oluştuğunu
düşünmüştür. Çok kollu yıldızların genel şeması da daire geçmelerine dayanır. Dolayısıyla bu geometrik örgüler, bir yandan insanın Allah ile ilişkisi, kol sayısı on taneden çok olan yıldızlara güneş adı
verildiğine bakarak evren-sonsuzluk sembolü olarak yorumlanmıştır (Ögel 1986:88, Karamağaralı
1993, Özbek 2007:300). Geometrik bezeme 15. yüzyıldan itibaren Osmanlı mezar taşlarında azalmaya başlar.

35. çizim: Kastamonu’da mezar taşından (1369) (Çal 2007:b)

36. çizim: Kastamonu’da mezar taşından (1430) (Çal 2007b)
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2-3-3-2-5 Bitkisel Bezeme: Selçuklulardan Osmanlıların sonuna kadar bitkisel bezeme mezar taşlarında her dönem kullanılmıştır. Ancak Osmanlılarda 15. yüzyıldan itibaren artmaya başlar. 18. yüzyıldan itibaren bitkiler doğadaki şekillerine yakın üslupta verilmeye başlanır. 19. yüzyılda baskın bezeme türü olur. Ancak bütün gerçekçiliğine karşılık gül, lale gibi çiçeklerin hepsi doğadakilerin aynısı
değildir.
Gül: Mezar taşlarında özellikle kadın mezar taşlarında 19. yüzyılda yaygınlaşır (90. fot.). Tek motif
olarak da verilmekle beraber daha çok çiçek demeti halinde mezar taşlarının tepeliklerinde görülür.
Tanrının ışı olduğu, Hz. Muhammed’in Mirac’a çıkarken döktüğü ter damlasından oluşması dolayısıyla Peygamber’in simgesi olduğu, gonca gülün halvet, açılmışının can sırrını açığa verdiği şeklindeki
görüşler 13. yüzyıldan beri kültürümüzde vardır (Sertyüz1998:40-41). Ancak 19. yüzyılda kadın mezar
taşlarında bu kadar çok olmasıyla bu görüşler arasında bir bağı gösteren bir belge de şimdilik yoktur.
Hayatın geçiciliğinin sembolü olduğu fikri (Ayvazoğlu 192:92-95) mezar taşları için daha uygundur.
Boyabat’ta 1879 tarihli mezar taşındaki “Bu bağ-ı gülşende bir gonca gül iken” gibi ifadeler bu görüşü
destekler. Tepeliklerdeki gül demetleri de belki ölenin cennete gitmesi isteğini dile getiriyordu.
Haşhaş-Nar: Biçim olarak ikisini birbirinden ayırmak zor olduğundan yayınlarda aynı şekle haşhaş
veya nar denilebilmektedir. Maniheizm ve Budizmde bereketin simgesi, Karahanlıların sembolüdür
(Esin 2003: 44, 52). Her ikisi de cennet meyvesi kabul edilmiştir. İslam öncesi Hint kültüründe hastaları
sağlığa kavuşturması dolayısıyla dini bir nitelik kazandığı ve bu anlayışın İslam kültürüne de girdiği
anlaşılıyor. Kalenderi dervişlerinin sema öncesinde haşhaş kullanmalarına karşılık Mevlevilikte hoş
görülmediği biliniyor. Ahlat, Akşehir, Tokat, Kırşehir gibi daha çok Orta Anadolu mezar taşlarında 1215. yüzyıl mezar taşlarındaki haşhaş motifi (37-39. çizimler) cennet sembolü olarak yorumlanmıştır
(Karamağaralı 1984; Karamağaralı 1999: 38), Osmanlılarda daha çok dokumalarda yer alır.
Hurma: Mezar taşlarında 18-19. yüzyıllarda çok görülen motiflerdendir. İnce uzun yaprakları simetrik olarak üst üste V şeklinde yukarı doğru uzar, meyveli dalları ise aşağı doğru bükülmüş şekilde
düşünülmüştür. Cennet meyvesi olarak bilinen hurma ölenin cennete gitmesi isteğinin ifadesi olabilir. Osmanlı toplumunda okuma yazma oranı çok düşüktü. Arabistan coğrafyasını, dolayısıyla Hz.
Muhammed’i Türklere hatırlatacak ve günlük hayatta kolayca kullanılabilecek az sayıdaki sembollerden biri olması da bir diğer sebep olarak düşünülebilir.

90. fot. Kastamonu (1892)

91. fot. Sinop/Boyabat 1871

37. çizim Kırşehir 1310 tarihli mezar taşından
(Eyice 1966:213)
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38. çizim Akşehir mezar taşından (Eyice 1966:230) (14. yy.)

39. çizim Akşehir mezar taşından (Eyice 1966:230) (14. yy.)

Lale: 16-17. yüzyıl mezar taşlarında en güzel örneklerinin bulunduğu lale (40. çizim), Cumhuriyet
dönemine kadar varlığını sürdürmekle beraber üslubu basitleşir. Lale kelimesi Arap harfleriyle yazıldığında aynı zamanda Allah olarak da okunabildiği için lalenin Osmanlı devletinin sembolü olduğu
şeklindeki yorumlar (Bakırcı 1999: 218) bir belgeye dayanmıyor. Selvi gibi, yeryüzündeki her şeyin
Allah’ın varlığının bir parçası olduğunu kabul eden vahdet-i vücud görüşünün sembolü olduğu ileri
sürülmüştür (Ersoy 2002: 95).

40. çizim: İstanbul/Eyüp Cafer Paşa Türbesi 1586 tarihli mezar (Barışta 2000:269)

Rumi-palmet: Döneminin genel üslubuna bağlı olarak 12-15. yüzyıllarda mezar taşlarında da kıvrım
dal ve rumi ve palmet gibi (34,36. çizimler) doğada karşılığı olmayan soyut yaprak-çiçekler yaygındır
(Karamağaralı 1971). Akşehir’deki 14-15. yüzyıllarda yapılmış 70 mezar taşından 44 tanesinde rumipalmet motiflerinin yer alması (Benli 1992:248), yaygınlığı hakkında fikir vermektedir. İslam öncesi
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Orta Asya kültüründen Türkiye’ye getirildiğini söyleyebiliriz. İlk görüldüğü Gazneli sanatındaki gelişmiş düzenlemeler, 18. yüzyıl başına kadar Osmanlı bezeme sanatının da temelini oluşturur. 14-15.
yüzyıl Osmanlı mezar taşlarında da yoğundur (Güven 1995). 16. yüzyıldan itibaren azalmaya başlar.
18-20. yüzyıllarda bezemenin temel unsuru olmaktan çıkar.
Selvi: Türk sanatının yaygın motiflerinden biridir (40. çizim). Edirne’de Sitti Şah Hatun’un 1384 tarihli
mezar taşında görülmekle birlikte (Güven 1995: 145) 15-16. yüzyıllarda azdır, 18-20. yüzyıllarda çoğalır. Mezar taşlarının yanı sıra çeşme, hamam gibi yapılarda, minyatürlerde, çinilerde geniş bir kullanım alanı vardır. İnsan ruhunun Tanrıya kavuşması ve bazı örneklerinde uçlarının bükük olmasıyla
Tanrı karşısında kulun acizliği (Çulpan 1961; Karamağaralı 1992: 17), Kadiri tarikatında manevi ölümü
(Yahya bin el İslamboli 2006) gösterdiği kabul edilmiştir.
2-3-4 Mezar – Mezar Taşlarında Yazı
2-3-4-1 İslam Öncesi Orta Asya: En çok bilinenleri olan Orhun Anıtları da dahil olmak üzere bunların
hepsi bir anlamda mezar taşıdır. Fakat ölüm olayını bildirmenin dışında toplumsal olaylardan da söz edildiği için günümüz mezar taşlarından farklıdırlar. Bu yüzden alt rütbeli görevlilere ait, sadece ölümle ilgili
duyguların ifade edildiği Yenisey yazıtlarından iki örnek vermekle yetineceğiz (Ercilasun 1985: 77-78).
“(Ben) Bayna Sangun oğlu Külük Çor’um. Kedersiz büyüdüm. Keder bu imiş: Gökteki güneşe, yerdeki
milletime doymadım (veya Gök Tanrı’nın takdis ettiği milletime, Yer Tanrı’nın takdis ettiği milletime
doymadım). Koynumdaki sultanımdan (sevgili eşimden) canım oğlumdan ayrıldım.”(Külük Çor Yazıtı).
“Uygur yerinde, Yağlakar Han zamanında dünyaya geldim. Kırgız oğluyum. Boyla Kutluk Yaragan’ım.
Kutlug Baga Tarkan’ın müşaviriyim. Ünüm ve şöhretim gün doğusuna ve gün batısına kadar ulaştı.
Zengin ve varlıklı idim. On ağılım, sayısız at sürülerim vardı. Yedi kardeşim, üç oğlum üç kızım vardı.
Evlendirdim oğlumu, kızımı cihazsız verdim. Üstadıma yüz er ve mesken verdim. Yeğenimi, torunumu
gördüm. Şimdi öldüm. … Oğullarım! Erlikte üstadınız gibi olun, hana hizmet ve gayret edin! Büyük
oğlum orduya gitti. Görmedim. … oğul” (Suçi Yazıtı).
Yazıtların çoğu genelde kısadır. Kişinin adı, öldüğü, mesleği ve dünyadan ayrılışın üzüntüsü bildirilir.
2-3-4-2 Selçuklu – Beyliklerde Yazı
11-15. yüzyıl mezar taşlarında yazılar Arapça, bazen de Farsçadır. Burada Ahlat’tan iki örnek verdik
(Karamağaralı 1971: env. 34-35) :
“Haza kabru es-said el merhum el muhtac ila rahmeti Allah teala … Ahmet bin ebi Tahir bin Ömer fi
şehri Ramazan sene seba aşara ve sittemie” (Bu, Allah’ın rahmetine muhtaç Ahmet bin ebi Tahir bin
Ömer’in mezarıdır, 627 yılı Ramazan ayı).
“Haza kabru es said eş şehid el merhum el muhtac ila rahmetillahi teala Eminüddin / Ömer bin Mesud
el Hamami sene ışrin ve sittemie” (Bu, Allah’ın rahmetine muhtaç, şehit Emineddin Ömer bin Mesut
el Hamami’nin mezarıdır 620 yılı).
Ölenin adı, öldüğü yıl ve Allah’ın ona rahmet etmesi istenilen belli kalıplar tekrarlanır. Bu dönem mezarlarında baş taşından başka ayrıca sanduka kısmında da Ayetü’l Kürsi, Al-i İmran gibi sureler yazılır.
Bazen Farsça şiirler de görülür: Reft an gül-i nevreste ki gahi reftar / Reşk-i u zedi zi kamedeş şah-ı
bahar / Manendi Alaaddin nev damadi / Efsus buved ki hak giret be kenar / An kamed-i serv-i an gül-i
bustan gu / Van (ve an ) bülbül-i hoş Nevai hub Elhan gu / gernist yakined ki cihan ibretest / bari binger Alaaddin-i Osman gu (Gencecik yaşında gitti mevsimin ilkbaharında gibi Alaaddinin yeni damadı
gibi ne yazık ki onu toprak aldı Bülbül gibi güzel sesli bir insandı Eğer inanmıyorsan cihan bir ibret
mekanıdır bak Alaaddin Osman gitti bundan ibret al (Karamağaralı 1971: env. 30).
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2-3-4-3 Osmanlı Mezar Taşlarında Yazı
16. yüzyılda Arapça ve Farsça geleneksel kalıplar az da olsa devam etmektedir. Kastamonu’da 1503
tarihli sandukada Farsça beyitler yer alır (Çal 2007: 208):
“Demi çend goftem berarem be kam / Deriga ki be girift rah-ı nefes (İstedim dünyadan kam alayım
nefesim yetmedi)
“Deriga ki ber han-ı ömr-i evan / Demi horde budim goftend bes (Hayat sofrasında biraz yemiştim
yeter dediler)
Ancak Osmanlı devletinin Türkçeyi resmi dil olarak seçmesi biraz geç de olsa mezar taşlarında da
etkisini gösterir, yazılar artık Türkçe yazılmaya başlanır. Bunlar genellikle belirli kalıplar halindedir.
Yazıların mezar taşlarındaki sıralanışına bağlı olarak yörelere göre değişmek üzere 12-13 kalıp belirlemiştik (Çal 2000; Çal 2007a: 311). Ancak bunların hepsi her mezar taşında görülmez. Mesela 1617. mezar taşlarının Türkçesi sade, kalıp sayısı azdır. 19. yüzyılda ise kalıp sayısı çok, yazılar uzundur.
Türkiye’deki mezar taşlarının çok azı yayınlandığı için bu konudaki son durum henüz bilinmemektedir. Burada yayınlar itibarıyla bu konudaki genel durum belirlenmeye çalışılacaktır.
2-3-4-3-1 Başlangıç İfadesi (Serlevha): İlk olarak genellikle Tanrı’nın sıfatları, az da olsa tarih yazılır.
Bu bölüme Giresun’da % 46 (Çal-İltar 2011: 52), Bolu/Göynük’te % 42 (Çal 2007a:312), Kastamonu
şehrinde % 61 (Çal 2008), Samsun’da % 74 (Nefes 2002: 203), Trabzon 18. yy. mezar taşlarında % 45
(Yer 2004: 221) yer verilmiştir. Zeytinburnu mezar taşlarındaki 69 değişik ifade bu konudaki zenginliği
göstermektedir.
2-3-4-3-1-1 Tanrının sıfatları: Yazılara ilk satırda Tanrı’nın sıfatlarından biri ile başlamak en yaygın
uygulamadır. Kolay anlaşılması için en çok görülenlerle ilgili aşağıda bazı oranları verdik. Bunlar kadar
sık olmamakla beraber, el-baki, huve’l-gafur, hüve’l-hayy, hüve’l-mevla gibi kalıplar da kullanılmıştır.
Huve’l baki: Baki (sonsuz-kalıcı) olan yalnız Allah’tır anlamındaki ifade, sıfatlar arasında en çok tercih
edilenidir. Giresun’da % 61 (Çal-İltar 2011:52), Kastamonu’da % 64 (Çal 2008:371), Göynük’te % 44
(Çal 2007a:312), Samsun’da % 55 (Nefes 2002: 203), Trabzon’da 19. yüzyılda % 37’dir (Ölçay 2004:232).
Döküm verilmeyen yerlerden İstanbul’da (Laqueur 1997: 82 ; Çal 2000), Trabzon 18. yüzyıl mezar taşlarında (Yer 2004), Erzurum’da (Hanoğlu 2006:200) en yaygın şekil olduğu belirtilmiştir. İç Anadolu
bölgesindeki Mevlevi mezar taşlarında ikinci sırada olmasına karşılık (Bakırcı 1999:210) % 12 oran
Mevlevilerde fazla tutulmadığını gösteriyor.
Huve’l-hallaku’l-baki : Allah yaratıcı ve sonsuzdur anlamındaki ifade, Göynük’te 1 (Çal 2007a:312),
Kastamonu’da 169 örnekten 9 (Çal 2008:371), Samsun’da 88 mezar taşından 5 tanesinde (Nefes 2002:
203) görülür. Giresun’da oran % 8’dir (Çal-İltar 2011:52). Genellikle 19-20. yüzyıllardaki bu kalıp yaygın
değildir.
Ya-Hu: Ya Allah, Kastamonu’da başlangıç ifadesi olan 169 baş taşından 8 (Çal 2008:371), Samsun’da
19. yüzyıldan 2 tanesinde (Nefes 2002: 204) yer alır. Göynük’te yoktur. İç Anadolu bölgesindeki
Mevlevi mezar taşlarındaki (Bakırcı 1999:210) % 52 oran ile Mevlevilere has bir kalıp haline gelmiştir.
Huve’l hayyu’l baki: Allah diri ve sonsuzdur, Giresun’da yazılı 373 mezar taşından 12, (Çal-İltar
2011:52), Göynükte yazılı 136 mezar taşından 11 tanesinde bulunur.
2-3-4-3-1-2 Serzeniş:
Ah mine’l-mevt (Ah ölümdendir): İstanbul’dan bazı örnekleri 19. yüzyıldandır (Çal 2000: 215), yazılı
baş taşları içinde oran Giresun’da % 8 (Çal-İltar 2011:53), Göynük’te % 14, (Çal 2008), Kastamonu’da
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% 8 (Çal 2008:371), Samsun’da % 27 (Nefes 2002: 203), bölgelere göre değişen oranları gösteriyor.
Laqueur (1997:83), Batı etkisiyle dünya değerlerine bağlılığın artmasının sonucu olarak görür. Ancak
8-9. Yüzyıl Orta Asya Türk mezar taşlarındaki, bu dünyadan ayrılmanın üzüntüsü (Bazin 2007) ile bağlantı kurmak bize daha doğru geliyor.
2-3-4-3-2 İnsanlara Uyarı
Ağırlık 19. yüzyılın ikinci yarısı ile 20. yüzyılın başından olanlardadır. Çoğunlukla bir edebi değer taşımazlar. Osmanlı genelinde bu ifadelerde yaygın kalıplar azdır:
İfade
-Aklı olan benden alsın ibreti
-Zevkine değmez şu dünyanın mihneti
-Fani dünyadır bu aldanma sakın
-İbret eyleyene gezdir kabristan bakın
-Fatihasız geçme bizi işte ibret bundadır
-Gel efendim nazar eyle mezarım taşına
-Akil isen gafil olma aklını al başına
-Salınub gezer iken neler geldi başıma
-Gül gibi açılma fani cihanda
-Olursun sonra berbad elinden
-Ziyaretden murad duadır
- Bugün bana ise yarın sanadır
Giresun’da % 6 (Çal-İltar 2011: 54), Göynük’te yazılı baş taşları içinde 17-18. yüzyıldan % 21 olan oranın
% 30’unda “Ziyaretden murad duadır / Bugün bana ise yarın sanadır” kalıbı (Çal 2007a:313) görülür.
2-3-4-3-3 Durum Bildirme: Ölüm farklı biçimlerde dile getirilmiştir. Çok tekrarlanan kısa kalıpları
olmakla birlikte genelde en uzun tutulan bölümdür. 19. Yüzyılda yaygınlaşır.
İfade
-Ah ile zar kılarak tazeliğime toymadım
-Çün ecel peymanesi tolmuş murad almadım
-Hasreta fani cihanda tul-ı ömür sürmedim
-Firkata takdir bu imiş ta ezel bilmedim
-Akibet irdi ecel rıhlet göründü canıma
-Akibet turab oldum taş dikildi başıma
-Bir kuş idim uçdum yuvadan
-Ecel ayırdı beni anadan babadan
-Bu bağ-ı gülşende bir gonca gül iken
-Bad-ı ecel beni şimdi eyledi hazan
-Bir gül-i zibada nazenin iken
-Eyledi Hak beni hak ile yeksan
-Bu dünyada hiç bulmadım rahatı
-İhtiyar itdim anınçün rıhleti
-Çün ecel geldi ana olmaz aman
-Dünyada gençliğine doymayan muradına irmeyen
-El çeküb bi’l cümleden itdim bekaya rıhleti
-Bırakdım geriye mal ve mülkü devleti
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-Emr-i bari böyle imiş gençliğime doymadım
-Almadan dünya muradın na murad oldum bugün
Fenadan bekaya eyledi rıhlet
-Olucak ferman-ı hak ister icabet davete
-Emrine muti olan cümle irerler izzete
-Azm idüb gitdi beka mülküne bir merd-i sıhha
-Hayatında ruz-ı şeb ikram iderdi aleme
-Hanesinde nice kimseler el sunardı nimete
-Uçdı hayfa gülsitanın bülbülü
-Cennet-i firdevsde açdı sünbülü
Bu bölüm için Göynük’teki 36 ayrı kalıp (Çal 2007a:314-315) ifade zenginliğini gösteriyor. Göynük’te %
33 oran ile ilk sıradadır. “Fenadan bekaya eyledi rıhlet” ve “ Gençliğine doymayan …” ifadeleri yaygındır
(Çal 2007a:315). Samsun’da % 47 olan oran (Nefes 2002: 205), Giresun’da % 18’dir (Çal-İltar 2011:5657). Tazeliğime doymadım, gençliğine doymayan gibi ifadeler İslamiyet öncesi Orta Asya Türk mezar
taşlarındaki ifadenin Osmanlı dönemindeki yansıması olarak kabul edilmiştir (Bazin 2007: 42).
2-3-4-3-4 Sebep Bildirme
İfade
-Kara bahtım neyledi encamı düşürdü firkata
-Günbegün düşdü derunum özge nar-ı hasrete
-Gençliğime toymadan ah kıydı gaddar felek
-Dökdü nihal-i ömrümü ah düşürdü illete
-İrdi mat’unı ecel soldurdu nazik tenim
-Emr-i hakla dürlü emraz geldi benim tenime
-Bulmadı sıhhat vücudum sebep oldu mevtime
-Hamlini vaz eylemiş iken eyledi terk-i fena
-Nefes darlığından haml-i vaz idemeyüp
-Çaresiz derde düşdüm def’i imkân bulamadım
-Geçti ömrüm sıhhat yüzün görmedim
Ölüm sebebinin bildirilmesi azdır. Şehitlik ve doğum sırasında ölme, hastalık ilk sıralardadır.
Hastalıklardan taun (veba) gibi adı verileni enderdir. Bu oran Giresun’da % 3 (Çal-İltar 2011:57),
Göynük’te % 4 (Çal 2007a:316), Samsun’da % 9’dur (Nefes 2002: 208
2-3-4-3-5 Tanrı’dan İstek: Allah’tan ölen kişiye rahmet ve suçunun bağışlanması istenir. 19. yüzyılın
ikinci yarısında çoğalır.
İfade
-Beni kıl mağfiret ya rabb-i yezdan
-Be Hakk-ı arş-ı azam nur-u Kur’an
-Cürmünü afv eyle ya rabbü’l Mennan
-Mağfiret kıl olmasun halim yaman
-Mazhar-ı nur-ı şefaat kıl her zaman
-Çün Ecel geldi ana olmaz aman
-Cürmünü afv eyle ya rabbü’l Mennan
-Mağfiret kıl olmasun halim yaman
-Mazhar-ı nur-ı şefaat kıl her zaman
-Eylesün Hak nur ile kabrini cennet
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-Eylesün ol cennetde huriler ile safa
-Hak ide kabrini ravza-i cennet
-İlahi bakma yüzüm karesine
-Rahmetinle deva it yaresine
-Kereminden kesmem ümid ya ilah
-Giremez kul ile mevla arasına
-İlahi cürmümü afv it
-Yüzüm karesine bakma
-Senin dergahına geldim
-Habibin (veya) Hüseyin’in? aşkına yakma
-Ya ilahi gelmişim divanına rahmet it bana
-Meskenim kıl lütfunla cenneti yar bana
-Ya ilahi ol mübarek ism-i pakin izzeti
-Hem resulün fahr-i alem şah-ı kevneyn hürmeti
-Eyle kabrim ravza-i cennet ya ilahe’l alemin
-Gice gündüz eylesünler huri gılman hıdmeti
-Dilerim bakmaya Rabbim yüzüm karesine
-Merhem rahmet ura masumiyetim yaresine
Oran Bolu/Göynük’te % 21 (Çal 2007a: 316), Kastamonu’da % 20 (Çal 2008:372), Samsun’da % 39’dur
(Nefes 2002: 209).
2-3-4-3-6 Peygamberden İstek
-Kıl şefaat ya Muhammed ümmetindir bu günahkar
- Dileriz şefaat ey habib-i rahman
- Kıl şefaat bizlere ya Muhammed Mustafa
Peygamberden ümmeti olan ölmüş kişinin suçlarının bağışlanması için Tanrı katında aracılık yapması
istenir.
2-3-4-3-7 İnsanlardan İstek
-Ağlayup zar eyleme mevtimle ey mader peder
-Bakub geçme ricam budur ey Muhammet ümmeti
-Mevtanın diriden hemen bir Fatiha’dır minneti
-Kabrimi ziyaret iden ey Muhammed ümmeti
-Bize bir Fatiha ihsan iden bulur cenneti
-Eyleyen kabrin ziyaret ide ruhuna dua
-Fatihasız geçme kabrim gel oku bir Fatiha
-Gelüp kabrim ziyaret eyleyen ihvanımız
-Okusunlar ruhum içün Kulhuallahü ayeti
-Gelüp kabrimi ziyaret iden ihvan
-İdeler ruhuma bir Fatiha ihsan
-Kimseye baki değildir çünkü dehr-i bi-sübut
-Gel oku ihlas ile bir Fatiha itme sükut
-Unutman beni hayır duadan
-Şefaat dilerim sizlere Hudadan
-Ziyaretden murad bir duadır
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Ölenin ağzından, mezarının ziyaret edilmesi ve dua (genellikle Fatiha, bazen Kulhuallahü ayeti) okunması beklenir. “Gelüp kabrimi ziyaret iden ihvan / İdeler ruhuma bir Fatiha ihsan” kalıbı en yaygınıdır.
42-3-4-3-8 Meslek
Saray ağası, baltacı gibi saray mensupları, vezir, paşa, beylerbeyi, yeniçeri, binbaşı, yüzbaşı gibi askeri,
kazasker, kadı, müderris gibi ilmiye sınıfından olanların mesleği genellikle belirtilir. Bu tür meslekler
daha çok İstanbul’da bulunduğu için meslek belirtilmede İstanbul başta gelir. Taşrada debbağ, terzi gibi esnaflar daha çoktur. Halkın ileri gelenleri “eşraf-ı hanedan-ı kadiminden” diye belirtilir. Yine
özellikle taşrada ölenin belirli bir mesleği yoksa önce babasının veya yakın akrabasının adı ve mesleğinden sonra ölenin adı yazılır. Bu özellikleri ile bazen tarih-şehir tarihi araştırmalarında çok önemli
olabilmektedirler.
2-3-4-3-9 Sülale Adı:
En küçük köyden İstanbul’a kadar sülale adlarını yazmak yaygındır. Bunlara dayanılarak bazı ailelerin
bir dönem için soyağacı bile çıkarılabilir. Akrabalıkların belirlenmesi döneminin toplum yapısını anlamada önemli olabilmektedir. Yine aynı şekilde adı geçen sülalelerden ilgili şehirlerde bugün mevcut
olanların belirlenmesi, şehirlerimizdeki dönüşümü ortaya koyan önemli veriler sunabilmektedir.
2-3-4-3-10 Tanrı’dan İstek (Dua)
Ölenin adından önce, ölene Allah’ın rahmet etmesinin, merhum, merhum ve mağfur, merhume, merhume ve mağfure, merhum ve mağfur leh kalıplarıyla ikinci defa istendiği bölümdür. 16-18. yüzyıllarda ilk ya da ikinci satırda, 18-20. yüzyıllarda ise sona doğru, ölenin adından önce yer verilir. Merhum
veya merhume kalıbı diğerlerine göre daha fazladır.
2-3-4-3-11 Mezar Taşlarında Geçen Adlar
Erkeklerde Mehmet, Mustafa, Ahmet, Ali, Hasan, Hüseyin, Osman çok kullanılmıştır. Şehirlere göre
bunlardaki öncelikler değişebilmekle birlikte Mehmet en yaygın olanıdır. Çok kullanılandan aza
doğru isimler şöyle sıralanmıştır: Kastamonu’da Mehmet, Mustafa, Ahmet, Osman (Çal 2008:373);
Göynük’te Mehmet, İbrahim, Mustafa, Ahmet (Çal 2007a:320); Niksar’da Mehmet, Ali, Ahmet,
Mustafa (Gümüşsoy 2002:100); Adana’da 1572 yılında Mehmet, Ali, Ahmet, Mustafa (Kurt 1993:173200); Ordu’da Ahmet, Ali, Hasan, İbrahim, Mustafa, Süleyman (Yediyıldız 1983:361-367). Zaten az olan
Korkut, Gökmen, Durak gibi Türkçe adlar 17. yüzyıldan itibaren iyice azalmaya başlar.
Kadın adlarında şehirlere göre değişim daha fazladır. Ayşe, Fatma, Emine, Hatice, Şerife, Zeliha yaygın
olanlarıdır. Bir şehirde en çok olanı diğerinde az olabilmektedir.
2-3-4-3-12 İnsanlardan İstek:
Li’l-lahi’l Fatiha
Ruhiçün el Fatiha
Ruhiçün Fatiha
Ruhiçün lillahi’l Fatiha
Ruhu içün Allah rızasıçün bi hürmeti’l Fatiha
Ruhiçün rızen lillahil Fatiha
Ruhiçün ve kaffe-i ehl-i iman ervahına Rızaen li’l-lahi’l teala Fatiha
Ruhuna el Fatiha
Ruhuna Fatiha
Ruhuna lillahi’l Fatiha
Ruhuna rızaen lillahi Teala Fatiha
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Sıralamada genellikle en sondaki tarihten önce gelen bölümdür. Ziyaretçiden yukarıda bazıları gösterilen çeşitli kalıplar halinde ikinci defa Fatiha okuması istenir. Göynük’te % 80 (Çal 2007a:322),
Giresun’da % 94 (Çal-İltar 2011: 62), Kastamonu’da % 64 (Çal 2008: 373), Samsun’da % 45 (Nefes 2002:
117) oranları bu kalıbın çok tercih edildiğini gösteriyor. Bunlar içinde “ruhuna Fatiha” kalıbı daha yaygındır.
2-3-4-3-13 Tarih: Çok özel bir durum olmadıkça yazıların en sonunda tarih verilir. Tarihin az da olsa
ilk satırda verildiği de olur. Genellikle Hicri tarihe göre yıl olarak verilir. Özellikle 19. yüzyılda şehirlerde ay, gün-yıl olarak da yazılmıştır. Bazılarında hem ebced hesabıyla, hem de rakamla gösterilir.
Hicri 9 Muharrem 1256 / Rumi 1 Mart 1256 / Miladi 13 Mart 1840 tarihinden 1870 yılına kadar HicriRumi takvim bir arada kullanılmıştır. Bu tarihten sonra resmi işlemlerde Rumi takvim geçerli olmuştur.
Ancak mezar taşlarında Osmanlı devleti yıkılana kadar Hicri takvimin de devam ettiğini görüyoruz.
Ay adı belirtilenlerde tarihin Hicri mi Rumi mi olduğu görülmekte fakat sadece yılın yazıldığı örneklerde 1840 yılı sonrası için hangi takvimin esas alındığı anlaşılamamaktadır. Bu yüzden her iki takvimin miladi karşılığında iki yıla yakın bir fark olabilmektedir.
Osmanlı mezar taşları ile İslam öncesi Orta Asya Türk mezar taşlarındaki ifadeler arasında çok ortak
nokta vardır: Yazılar ölenin ağzından verilmiştir. Ölen kişinin unvanı mutlaka vurgulanır, yoksa unvanı
olan bir akrabasınınki yazılır. Hana hizmet etmek Osmanlı döneminde sultana sıdk ile hizmet olur.
Orta Asya’da ülkeme doymadım ifadesi Osmanlıda gençliğime doymadım diye söylenir. Ölmek karşılığı olan uçmak, Osmanlıda özellikle çocuklar için cennet bağına uçmak şekline dönüşür. Yenisey
mezar taşlarında gelenlerden taşı okumaları veya ağıt, Osmanlıda ise Fatiha okunması istenir.
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ÖLÜM İLE İLGİLİ İNANIŞLAR
Yaşar KALAFAT
Ölüm, Türk kültürlü halklarda doğumla hatta doğumdan evvel başlayan ve safhaları ile devam eden
bir olgudur. “Doğumdan ölüme kadar” veya “Beşikten mezara kadar” denilir ama doğum evveli ve
ölüm sonrası bir devri daim olarak algılanır. Uzun sürecek dostluklar anlatılırken de “Pazara kadar
değil mezara kadar” denir.
Kişioğlunun dünyaya gelmeden evvel ölü veya diri geleceğine dair inançlar vardır. Cinsiyet belirlemesini de kapsayan bu sürede ilgili inançlar ana rahmine düşülmeden evvel başlatılır. Bu tür inançlarda
bazı ailelerin ‘ölü doğum’ yapageldikleri veya erkek evlatlarının olmayacağı veya erkek çocuklarının
dünyaya canlı gelemeyecekleri inancı vardır.
Doğumla ölüm arasındaki ortaklık anlatılırken “İnsanoğlu bir doğarken bir de ölürken ağlarmış” denir. Dünya bir kapısından girilip diğerinden çıkılan bir hana benzetilir. Evlenmeden, genç yaşta vefat
edenlere ise “Murat alamadan göçtü”, “Gelinliği kefeni oldu” denilir.
Ölüm ile ilgili inanışları ölüm evveli, ölüm esnası ve ölüm sonrası gibi başlıklarda ele almak mümkündür. Ölüm evveli, ölüme hazırlıklı olma anlamında akil baliğ olmakla başlar, “vasiyet”, “defin masrafı parası” “helâlleşmek”, “ölüm emarelerini takip etmek” bu döneme giren inanç ve uygulamalardır.
Ölüm esnası, gözlerin kapatılması, ağzın bağlanılması, meyyit gusülü hazırlıklarının tamamlanıp yapılması, kefenlenme, ışıklandırma, mezar açılımı, mezarlığa gidiş ve dönüş, defin, mezar ateşi, duyurma, taziye kabulü; ölüm sonrası, ölü aşı, ağıt, yas, üçü, yedisi, kırkı, elli ikisi, senesi, cenaze namazı,
mezar taşı, verese gibi dönem ve uygulamalar takip eder. Bu safhalar yukarıdaki bölümlerde ayrıntılı
olarak incelenmiştir. Burada yapmaya çalıştığımız Anadolu Türk kültür coğrafyasının sınırlarını genel
Türk kültür coğrafyası sınırları şeklinde genişleterek ele almak ve elde edinilen bulguların mitolojik
içeriklerine değinirken aralarındaki bölgeler arası bağlantıya da yer vermeye çalışmaktır.
Çocuğun veya erkek çocuğunun yaşamama hâli çok kere kara iyelerin tasallutu ile izah edilir.
Bunlardan korunmak veya kurtulmak suretiyle bu tür ölümün önüne geçilebileceği inancı ile bazı uygulamalar yapılır. Esasen ölüme sebep olabilen ve eski inançların tortuları ile şekillenen, görünmeyen
öldürücü gücün hayatın her döneminde ve farklı şekillerdeki ölümlerde etkin olduğuna dair inanç
içerikli genel bir kanaat vardır.
Ölümün inanç boyutu irdelenirken hayatın muayyen geçiş dönemleri özel önem kazanırlar. Bilhassa
bebeğin ve annenin “kırklı” dönemleri ölümün yoğun olduğu dönemlerdir. Bu dönemlerde yapılması gereken bazı inanç içerikli uygulamaların ihmal edilmeleri hâlinde, bu ihmallerin ölümün beklenilmesini gerektirdiği inancı vardır.
Esasen gelecekten haber almaya yönelik tüm inanç içerikli uygulamaların içerisinde “ölüm habercisi” olarak kabul edilen ipuçları vardır. Ölüm emaresi olarak görülen hususların başlıcalarından birisi
de görülen rüyalardaki simge olarak algılanan bazı hususlardır. Başka bir ifade ile ölüm haberi falla da
alınabilir. Çeşitli fal türlerinde ölüme işaret eden bulguların olduğuna inanılır.
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Rüyalardan hareketle ölümün gelmek üzere olduğu, kimin öleceğini, ne zaman öleceğini tahmin etmek çok kere daha evvel ölmüş bir kimsenin rüyada özel konumda görülmesi ile izah edilir. Ölen
birisi tarafından rüyada bir yerlere götürülmek yaşayan başka birilerinin de bu gidişe katılmış olması,
ölmüş bir kimseden bir şeyler almak ve daha ziyade ona bir şeyler vermiş olmak, ölen bir kimsenin
“seni almaya geldim” veya “çok özledim” gibi sözler söylemiş olması ölümün eşikte olduğu şeklinde
algılanır.
Halk inançlarımızda ölümü haber verdiğine inanılan tespitler arasında, bıçağın sofrada ters dönüp
kın kısmının yukarıya gelmesi de vardır (Doğan 1999: 160–163, Kalafat 1999: 126). Ters halk inançlarında bir kod oluşturmuştur (Kalafat 1995a: 297–307).
Ölüm, halk inançlarında bir takım simgelerle tanımlanmış ve edebiyatımızın çeşitli alanlarına, bu arada halk edebiyatımıza da yansımıştır
Bu edebiyatta “elleri koynunda kalmak” İlahi takdir karşısında boyun eğmeği, “Saç yolmak” “kara
giymek” çaresizliğin, “ocağı sönmek” veya “evinin direğinin çökmesi”, “rüyada aynası kırılmak”,
“rüyada ekmeğini yanar görmek” ölümün simgesi olarak kabul edilir. Kolların göğüste çapraz bağlanması yetim kalınacağı şeklinde yorumlanır, doğru bulunmaz. Acının dışarıya vurulmasında aşırıya
gitmek isyan sayılır, günah olarak kabul edilir. Yaşayan bir kişiyi rüyada ölmüş görmek ise onun uzun
ömürlülüğü olarak yorumlanır. Saç yolunmadık ağıt yoktur ve saç Türk halk kültüründe bir koddur
(Kalafat, 2006:308-314). Ölünün yaşayan birisi tarafından özlenilmiş olması istenilmez. Özlediği kimseyi yanına alacağı inancı vardır. Yaşayan birisi ölen kimse için “beni çok severdi” diyecek olsa uyarılır;
“Toprağını sevsin” denir. Ayrıca evinin yıkıldığını veya evin direğinin yıkıldığını rüyada görmek de
büyük felaket olarak algılanır. Zaman belirlenmesinde de birtakım inanç içerikli şifrelerin olduğuna
inanılır. Mesela rüyada kara görmek, tez vakte delalet eder.
Bir bulgu için “sınanmaya bağlı” denir. Bir kimse için veya bir kültür için felaket mesajı içeren rüya
bir başka kesimde farklı anlam içerebilir. Rüyaların göründüğü mevsim, gecenin farklı saatlerinde
görülmüş oluşu içerilen anlama farklılık verir. Ayrıca ölüm gibi karamsar anlam içeren rüyalarda kan
gibi başka şeyler de görülür ise “Kan rüyayı bozar” denir. Esasen “Ecelin üstü örtülüdür” diye bir
özlü söze göre kimin ne zaman öleceği hiç bilinmez. “Ölüm haktır”, “Her canlı ölümü tadacaktır” ve
“Ölümden kaçış olmaz” gibi ayet ve sözler ölümün karşısında teslimiyet inancını gösterir. Bu inançtan hareketle “Allah sıralı ölüm versin”, “Allah gençlerimizi saklasın” denir. Sıralı ölümün önemine
değinen Türk kültür coğrafyası olan Azerbaycan’dan bir bedduada;
“Men hamayıl deyilem
Ağzı zayil deyilem
Goy ölsün ölmeliler
Sene gayıl deyilem” (Ferzeliyev vd. 1996: 84) denilmektedir.
“Ölümün de hayırlısı” olduğu gibi “ölüme davet çıkarma” inancı da vardır. “göz göre göre ölüme
gitmek” ölüm getirebilecek uygulamalara atılmak, tedbirsiz, tehlikeyi göze almak anlamında kullanılmaktadır.
Sılada ölmek, hasret çekerek ölmek, sahipsiz ölmek, bakıma muhtaç kimseler bırakarak ölmek, kan
davası gibi sorunlar bırakarak ölmek, intihar sonucu ölmek, boğularak ölmek gibi ölüm türleri istenilmeyen ölüm şekilleridir. Sılada veya hasreti olarak ölen şahsın, gözleri açık gittiğine inanılmaktadır.
Bunlar için “Gözü açık gitti” veya “Beklediği varmış gelince gözlerini kapadı” gibi sözler söylenir.
Bazen da doyumsuz, tamahkâr kimseler için “Gözü arkada kaldı” denir. Bu tür kimselerin öldükten
sonra da ruhlarının farklı şekillerde döndüğüne inanılır (Kalafat 2003: 412–418).
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Birçok yerde mutsuz ruhların kişi öldükten sonra evleri, eşyaları vesaire şeyleri özledikleri için ev halkının rahatsız olabileceğine inanılır ki bu “hortlama” olarak tanımlanır. Bunun önlenilmesi için bazı
uygulamalar yapıldığı gibi bu tür hallere yol açmamak için de bazı tedbirler alınır. Mesela cenazenin
kapıdan değil pencereden çıkarılarak götürüldüğü veya mezarlığa gidiş ve dönüşte farklı yollar izlediği olur. Bunlar çok nadir görünen uygulama biçimleridir. Ayrıca cenaze defin edilmeye götürülürken de doğrudan doğruya mezarlığa götürülmez sokaklarda gezdirilir. Bununla amaç ölünün veya
gelinin tekrar evini, ilk hayatını özlemesini önlemektir.1
Cenazeden dönenler yıkık harabeli güzergâhları dönüş yolu olarak seçerler. Cemaat definden dönerken kendi evlerinden önce cenaze evine gider. Böylece ruhun dönmesi istenilmeyen evine tekrar
gelmesinin önlenildiğine inanılır. Bazen da ölüme yol açan güce şaşırtma verme amaçlı uygulamalar
yapılır.
Azerbaycan’daki bir duada “Ezrail/Azrail kapını tanımasın” denilirken bir bedduada da “Genimin
Ezrail/Azrail olsun” denir (Ferzeliyev vd. 1996: 8). Din görevlileri böyle haller için söz konusu kimsenin ruhuna Kuran-ı Kerim okunmasını önerirler.
Ölüm belirtileri ile ilgili inançlar, ölecek kişinin bazı davranışları, birtakım uğursuzluk olarak kabul
edilmiş olan belirtiler, bir kısım hayvanların bazı tutumları, ev ve eşyalarla ilgili bazı mesajlar, görülen
rüyalar, tabut, cenaze, su kazanı gibi ölü ile ilgili şeyler etrafında toplanmıştır. Ayrıca psikolojik metaforlar/mecaz denilebilecek bazı inanç içerikli bulgularla da ölüm arasında bağlar kurulmuştur.
İnanç içerikli ölüm belirtilerinden biri uzun uzun, dalgın dalgın bir noktaya bakmak ve bilhassa toprağa bakmakla izah edilir. Böyle haller için “Burnuna toprak kokusu geliyor.” denir.
Bu inancın Bitlis ve Muş’ta da yaşamakta olduğunu gördük. Öleceğine ihtimal verilen kimse için
“Onun gözüne Azrail göründü artık.” denir. Veya belirli bir kuşaktan veya bir aileden üst üste ölümler olunca “Azrail buralarda dolaşıyor.” denilir. Muş yöresinde yere doğru dalgın dalgın bakan yaşlılar için “Burnuna toprak konusu geliyor; gidici.” denir (Kalafat 2007a: 332–342).
Ölüm habercisi olarak hayvanlara da bazı anlamlar yüklenmiştir. Kedi ve köpeğin yanı sıra kümes
hayvanları küçük ve büyükbaş hayvanlar ve yabanıl hayvanların da davranışları anlamlandırılmıştır
(Örnek 1971: 15–34). Halk inançlarında çok kere baykuşun ölüm habercisi olduğuna inanılır. Onun
konduğu damdan cenaze çıkabileceğine inanılır. Esasen “Gelin çıkmayan ev olur ama cenaze çıkmayan ev olmaz” veya “Ölüm meleği eşikten yalnız girer ve fakat yalnız çıkmaz” gibi özlü sözler
ölümün önlenilemez olduğu göstermesine rağmen Türk kültür coğrafyasının büyük çoğunluğunun
inançlarında baykuş için böyle bir hüküm vardır. “Baykuş viraneleri yurt tutar.” inancı çok yaygındır.
“Yurdunu baykuşlar yurt tutsun” kargışı ile ölüm dilenilmiş olunur.
Baykuşun batı Türklüğüne ölümün simgesi olarak yansımış olması bize göre tekrar incelenmelidir.
Tatar veya Kıpçak Türk kültür coğrafyasında, Baykuşun ölümsüzlüğü simgelediği şeklinde tespitlerimiz olmuştu. Anadolu ve yakın çevresinde, halk inançlarında baykuşa ölüm simgesi yakıştırılmış iken,
bu yaklaşım şüphesiz ağıtlarımıza da yansımıştır (Kalafat 2007: 332–342).
Anadolu ve Güney Azerbaycan Türk kültür coğrafyasında köpeğin kurt gibi uluması ölüm haberi olarak algılanır. Tavuğun horoz gibi ötmesi de böyledir (Kalafat 2007: 113–119). Kıbrıs Türk kültür coğrafyasında “Uluyan bir köpeğin yedi mahalleye şerri dokunur” şeklinde bir söz vardır (Meray 1992:
74). Ayrıca karatavuk ve kara kedi ile ilgili uğursuzluk içerikli inançlar da vardır.

1

Anadolu’da ve Borçalı’da sık olmayan bir uygulamaya göre, gelin baba evinden eşinin evine götürülürken, kız evi
oğlan evine gittiği yoldan geri dönmez. Başka bir güzergâh izleyerek geri döner.
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Makasın ağzının açık bırakılması gibi uğursuzluk olarak kabul edilen inanışçlar da vardır. Ancak bunlar muhakkak ölüm haberi olarak algılanmaz. Yıldız kaymasının da ölümle ilgili izahları yapılır. İnanca
göre her insanın bir yıldızı vardır. Yıldızı kayan kimse ölecek olan kimsedir. Bu nedenle yıldızın kaydığını gören kimse “yıldızım yerinde” der(Kalafat 2006: 50). Ayrıca gökyüzünün çok kızarmasının toplu
ölüm mesajı verdiğine inanılır (Meray 1992: 78).
Anadolu ve Kıbrıs Türk halk inançları içinde çok yaygın olmasa da ölüm haberi olarak algılanan işaretler vardır. Bunlar; düşte siyah tenli birini görmek, diş çektirmek, ulu birisi tarafından öleceğini işitmek,
evin veya duvarın yıkılması, kazanın devrilmesi, bulanık su görmek, küçük çocuk veya çiğ et, araba,
yumurta, edep yeri görmektir (Meray 1992: 79). Rüyalar, geleceğe yönelik bilgi veren haber kaynakları olarak bilinirler(Kalafat 2003:412–418).
Azerbaycan Türk halk kültüründe “Suyun bulanık akmasın” dua ve “Suyun bulansın” da bedduadır.
“Horozun banlamasın” gibi ifadeler bedduadır(Ferzeliyev 1996: 64). Çiğ eti rüyada görmek büyük
sıkıntı olarak algılanır. Bazı yörelerde rüyada soğan ve sarımsak görmek bazı yörelerde de sarı meyveleri görmek, bedenin sarardığını görmek acı haber olabilir (Örnek 1971: 30–34). Hastalarda bedenin
sarardığının görülmesi de ölüm emaresi olarak kabul edilir.
Türkmenistan’ın Göklen Türkmenlerinde ölümden sonra definden evvel ölüden bir ses gelir ise, bu
sesin kamışın deliğinden geldiği şeklinde açıklanır (Hıdır Nuriyev, 20 Aralık 2009 Ankara, Şahmurat
Saibov, 20 Aralık 2009 Ankara, Kakacan Bayram, 25–27 Şubat 2009 Aşkabat). Türkiye ve Kıbrıs Türk
halk inançlarında ceset evde uzun süre kalırsa, ölü için su ısıtılan kazan devrilirse, define gidilirken
tabut veya tabutta ceset yerinde oynarsa, ters dönerse veya gıcırdarsa, kazma ve kürek mezarın yanında üst üste konulursa, mezarda kullanılan kürek elden ele verilirse ve mezar açık bırakılırsa yeni
kimselerin de ölebileceğine inanılır (Meray 1992: 79). Türk kültür coğrafyasının bazı kesimlerinde ölü
için su kaynatılan kazanın işi bitince ters çevrilmesi istenir. Bununla ölümün yönünü değiştirip yaşamı bırakması amaçlandığı gibi bir inanç yaşanır. Mezara toprak atarken 3 veya 7 kürek atımı ile sınırlama yapıldığı şeklinde inançlar da vardır. Küreğin elden ele değil de yere konulup yerden alınması ise,
yere saygı, toprak kültü ile izah edilebilir.
Türkmenistan’da kürek yere dik konulmaz, bu tür konulursa ölüm haberi olacağına inanılır. Definden
getirilen küreğin ağzı dışa bakmalı ve dikili haldeki kürek yere yatırılmalıdır. Aksi halde yeni ölümlerin
olacağına inanılır. Ölü yıkanırken vücudu yumuşak ise yakında onun ardı sıra bir kimsenin daha öleceğine inanılır (İlyasova 2005: 192; Pervin Ergun 2010 Muğla).
Hayvanların bazı özel sezişlerinin olduğu ve bazı duyu organlarının farklı geliştiği mesela deprem,
fırtına ve benzeri felaketleri erken hissettikleri kanaati çok yaygındır. Bu tespite bazı insan gözü ile
görünemeyen varlıkların, bazı hayvanlarca görülebildiği inancı da oldukça yaygındır (Kalafat 2007:
69–70). Hayvanların gelecek felaketlerden kendileri için tedirgin olurlarken birlikte yaşadıkları insanların hayatları için de kaygı duyduklarına inanılır (Kalafat 2003: 412–418).
Doğu Anadolu’da, Kuzey Irak’ta ve Nahcivan Azerbaycan’da, sahibi tarafından çok sevilen köpeklerin
sahibi ölünce kısa bir süre sonra kendilerinin de yemekten içmekten kesilip öldüklerine dair olaylar
anlatılır. Bu tür, atlarla ilgili anlatılar da vardır.
Anadolu’da, Toroslar ve kuzeydoğu bölgelerinde 50–60 yıl evveline kadar, kırsal kesimde, mevtanın
atının da defin esnasında mezarlığa götürüldüğü tespitleri yapılmıştır. Eğerinin ters bağlandığı bu
uygulamada atın cenaze alayının başında mezara kadar gittiğini biliyoruz. Bu tertibatlardan adeta,
bazı özel hayvanların ruhu ile sahiplerinin ruhu arasında bir ilişkinin olduğu inancı doğmaktadır.
Yeni ölümlerin olmasını önleyeceği inancı ile yapılmasından kaçınılan başka uygulamalar da vardır.
Bunlar daha ziyade su ve ölüm meleği (a.s.) ile ilgilidirler: Bir mahallede ölü var ise mahalledeki veya
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7 evde kaplardaki sular boşaltılır. Ölü yıkanır iken uyuyan kimseler ölünün ağırlığı basmasın diye
uyandırılır. Cenazenin ardı sıra ve kapıların önünden geçerken su dökülür. Cenaze dönüşü eller yıkanır veya banyo yapılır. Banyo sabunu sair zamanlarda elin dışı ile verilirken bu defa elin tersi ile verilir.
Normal zamanda kişi başını üç sayısı haricinde yıkarken bu banyosunda üç baş yıkanmalıdır. Zira ölü
banyosu da üç baş yıkanılarak yapılır (Meray 1992: 79).
Suların boşaltılması ölüm meleğinin kılıcından sıçramış olduğuna inanılan kanları akıtmak inancı ile
yapılır. Bir inanca ölüm meleği dökülmeyen bu sularda kılıcını yıkayarak yeni ölümler için orada kılıcını kullanmak isteyebilir. Bir inanca göre de ağzı açık kapların suları dökülür veya evin duvarları belirli
bir seviyeden itibaren silinir badana edilerek sıçrayan kanlar temizlenmiş olunur.
Bu arada cenaze kalkmadan evvel cenaze evinde süpürge yapılmaz ev süpürülmez. Evin süpürülme zamanı, şekli, süpürge-çöp ve süpürge kişioğlu ilişkileri bir inanç demeti oluşturmuştur (Kalafat
2008:250–266). Misafir varken ve onun hemen ardınca da ev süpürülmez. Bunun, “Bir an evvel git
veya git de, kirlettiğin evimizi paklayalım” anlamına geldiğine inanılır. Yedi kapı inancı, ölümde olduğu gibi doğumda, evlilikte ve diğer ilişkilerde önemli bir sayısal formeldir. Basmak basılmak inancı
ölümde olduğu gibi doğumda ve evlilikte de vardır ve adeta bir kod oluşturmuştur. Kırklı bebekler
veya kırklı anneler arasında basma basılma yaşanır ve önlenmesi ve giderilmesi için bazı inanç içerikli
uygulamalar yapılır. Bu arada ay da bebekleri basabilir ve bunun için “Aydan” olan çocuklara, aylık
kesilir. Günün geceye döndüğü saatler için dar vakit denir. Bu saatlerde birçok iş yapılmaz iken uyuyanlar uyandırılır. Bilhassa ezan saatlerinde iftar vakitleri uyumanın doğru olmadığı inancı cenaze
basmasında olduğu gibi basmayı önlemek inancından kaynaklanır. Cenazeden dönen kimse kırklı
bebek ve annesinin bulunduğu odaya sokulmak istenilmez maksat basılmaktan korunmaktır. Bu tür
basılmalar ölümle sonuçlanabilecek hastalıklara yol açabilirler, inancı vardır.
Cenazenin ardı sıra su dökülmesi suyun aydınlık olduğu inancı ile bağlantılı olmalıdır. Yolcunun, mutlu gitmesi istenilenin ardından, yolu aydınlık olsun diye su dökülüp ayna tutulur, iyi yollar veya ak yol
denir.
Cenaze sahipleri giderlerken arkalarına bakmazlar. Arkaya bakmanın memnu oluşu inancına dair de
birçok tespit vardır. Bilhassa peygamber menkıbelerinde büyük felaketlerden kaçılırken arkaya bakılması istenilmez. Diğer bazı dini içerikli uygulamalarda da arkaya bakılmamasının gerektiği inancı
vardır. Halk inançlarında ön, arkadan yukarı, aşağıdan, sağ, soldan itibarlı kabul edilir.
Türkmenistan’da toy evine çift götürülen nesneler -mesela ekmek- yas evine tek götürülür. Böylece
ölüm olayında bereket dilenilmemiş olunur. Ekmek götürülmekle “Ölüm ateşi soğusun ateş sönsün” istenilmiş olur. Ölü evine götürülecek pidenin hamuru tırnaklanırken mutadın tersine tırnaklama ortadan değil kenardan başlatılıp ortada bitirilir. Komşudan yas evine bazen 3 bazen 7 gün
getirilen yemeğin kabı iade edilirken o kap, ölüm o eve de bulaşmasın diye iyice paklanır. Ölü evinde
hayattakilerin elbiseleri ters asılırlarken ölünün giysileri ters asılırlar. Dirilere ait giysiler de ters asılırlar ise ölen kimsenin ruhu “Bunların sahipleri de ölmüş” diye düşünebilirler, inancı vardır. Bu kurala
uymayanlara öteki âlemde azap çektirileceğine inanılır (İlyasova 2005a: 182–192).
Ölüm habercisi olduklarına dair psikolojik bulgular da vardır. Ağır hasta, bir yerlere gitmek için yerinden kakmaya kalkışırsa, sık sık ölümden söz etmeğe başlarsa, çok sevdiği kimseleri görmeyi ister
ve uzaktaki yakınlarını arzularsa, bir takım hayali sesler duymaya başladığını söylerse, borçlarını ödemek, vasiyetini yazmak isterse öleceğine inanılır(Meray 1992: 79).
Ayrıca şifahi gelenekten kitabî geleneğe pek yansımamış bulgular da vardır ki, bunlar da ölüm habercisi olarak algılanır. “Saatine rastlamak” bunlardan birisidir. (Saatine rastlanınca muhakkak olumsuz
ve muhakkak ölüm anlatılmış olmayabilir.) Mesela çocuklar sevilirken şefkatle de olsa “Seni ölesin”
denmemelidir. “Seni ölmeyesin”, “seni yer yemesin” denir. “Annelerin sütü nazarı, kargışı keser”
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inancı vardır. Ancak başka birisi tarafından ölüm içeren temennilerin yapılması istenilmezken, saatine, eşraf saatine rastlar inancı önemsenir.
Benzeri bir inanç da “ölümü yakıştırmak” kodunda saklıdır. Kötü sonuç beklemek, hatıra kötü şeyler getirmek, üstü kapalı beklentileri olumsuz etkileyeceği şeklinde bir inanç vardır. Böyle hâller için
“iyi düşün iyi olsun” denir. Yine “Ağzından yel alsın” “Ağzını hayra aç” ifadeleri böyle anlar için, bu
inançtan hareketle kullanılır. Âdeta “yerin kulağı vardır” ifadesinde olduğu gibi hangi donla geleceği bilinmeyen ve “tabu” olarak da kabul edilebilen ölüme yol açan güçten, belki ölüm meleğinden
uzak durulur. Bu bulgu ile bağlantılı olarak çok uzun yaşamış kimselerden bahsedilirken “Onu Azrail
unuttu” denir. Bazen de bir aileden üst üste ölümler oluyor ise “Azrail onların defterini karıştırıyor”
denir. “Beni unuttunuz mu” serzenişine karşılık “Azrail unutsun seni”, denilerek uzun ömür dilenilmiş
olunur. Böylece güncelleştirilmiş halk inamlarının halk kültürü katında bir dili oluşmuştur. Dinî-kitabi
kodlar dönüşüme uğramış henüz yeterince irdelenememiş bir alan olarak kalmışlardır. Bu arada yaşını saklamak, yaşlılarda çocukluğunun özlemini ısrarla duymak, “inişe geçme”, ölüme yaklaşma olarak
algılanır.
Halk inançlarında cemadatın bir parçası, unsuru olarak yelde rüzgârda da bir iyenin olduğu kabul
edilir. Azerbaycan Türk kültür coğrafyasında, “Rüzgârın üzüne/yüzüne gülsün”, “Gapında/Kapında
gara/karayel esmesin”, “Bereketini Gara/Karayel alsın”, “Kızıl yel azarına tutulasan/tutulasın”
(Ferzeliyev vd 1996: 60) gibi dua ve beddualar vardır. Yelin de ölüm getiriciliği veya gidericili inancı
yaşatılır. Bu inançlar Kitabî İslam inançlarından da pek uzak değillerdir. Karalığın, yağmurun, fırtınanın getirdiğinden götürdüğünden yaratana sığınılır.
Ölümü yaklaşan hastanın yakınları onu ölünceye kadar yalnız bırakmaz (Kalafat 2003: 412–418),
helâlleşmeyi, hasret gidermeyi tamamlamak isterler. Bu dakikalarda yalnız bırakılan hastanın su ihtiyacı sık sık karşılanmazsa susayan hastanın şeytan tarafından aldatılıp su verirmiş gibi yapıp ruhunun
şeytan tarafından alınacağına inanılır.
İnsan öldükten sonra da defin yapılıncaya kadar bulunduğu yerde yalnız bırakılmaz, yalnız kalması
hâlinde kapısının kapatılmış olmasına özen gösterilir (Kalafat 2003a: 412–418). Bilhassa kedinin o
yere girmemesi gerektiği inancı vardır. İnanca göre üzerinden kedi atlamış ölü hortlayabilir (Meray
1992: 84).
Halk inançlarında ölümle nikâhın düştüğüne inanılır. Bunun içindir ki, Şii-Caferî İslam inançlı Türklerde
muta nikâhı yapılır. Eşini kaybetmiş kadının ikinci evliliğine kadar imamla nikâhlanması istenir. Zira
onun ruhu/nefsi gasp edilebilir inancı vardır.
Ölmüş bir kimsenin cesedi yalnız bırakılmaz. Zira ondan bu âlemde ayrılan ruh öteki âlemde cesetlenmemiştir. O ceset ruh itibariyle boştur, sahipsizdir. İstenilmeyen bir güç tarafından sahiplenilebilir. Bu
halin önlenilmesi için toprağa teslim edilinceye kadar, sürekli yanında birisi bulundurulur ve ışık yakılır.
Ölüm olayı Türk kültür coğrafyasında çeşitli şekilde duyurulur. Ölen kişinin pabuçları, uçları dışarıya
gelecek şekilde kapının eşiğinin önüne konur. Bunları ihtiyaçlı kimseler ölünün hayrına alıp götürür.
Türkmeneli Türk kültür coğrafyasında caminin hemen yanındaki taziye mekânlarına siyah bez pano
üzerine beyaz boya ile ölüm duyurulur. Kim ne zaman öldü, ne zaman nereden cenazesinin kaldırılacağını halk buradan öğrenir. Anadolu coğrafyasında daha ziyade ölüm salası verilerek duyurulur.
Ayrıca bu amaçla basından da istifade edilir. Azerbaycan’ın Ağdam bölgesinde düğün evi kapısına
kırmızı, ölü evi kapısına kara bez asılır. Balkan Türk kültür coğrafyasında mesela Bulgaristan’da ölüm,
ölünün evi ve yakın çevresi duvarlarına resimli ufak afişler asılarak duyurulur. Güney Azerbaycan’da
yaşayan Türklerin ölüm duyurusu taziye çadırlarından hoparlörlerle Kuran-ı Kerim de okunarak duyurulur. Kafkasya Türk kültür coğrafyasında acı evinin bizzat ölümü duyuracak kimseler ve taziyeye gelenler, yas evinin kapısına kadar atla gelmez, atından iner, atını terkine alır, başı önünde evin eşiğinin
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önüne gelir. Bu arada ayrıca telefon türü imkânlardan da yararlanılır. Evin fertleri değil yakın akraba
ve dostları bu duyuruyu yaparlar.
Hasret içerisinde ruhunu teslim etmek durumunda kalan kimsenin üzerine yeşil yaprak konulduğu
olur. Karay Türklerinde en büyük hasret vatan toprağı olarak bilinir. Gurbette ölen her Karay imkânı
var ise Kırım’a getirilip Palta Tiğmez/Balta Deymez kutsal Karay mezarlığında defnedilmek veya oraya
nakledilmek ister. Mümkün olmadığı hallerde oradan getirilmiş toprağın mezarına serpilmesini ister
(Kalafat 2000: 83–88). Kutsal mekândan toprağına toprak katılmasının hayrına olacağı inancı Anadolu
Türk kültüründe de çok yaygındır. İmkânı olanlar ulu zatların haziresine gömülmek ister veya onların
mezarlarından mezarları için toprak getirir veya getirtirler.
İnsanın ölümünün ruhunun bedenden ayrılması ile gerçekleştiği inancı vardır. Ağızdan çıkarak bedenden ayrıldığına inanılan ruhun bazı yörelerde sinek şeklini aldığına inanılır (Meray 1992: 79).
Kişinin can verişinin de onun geçmiş hayatındaki tutumu ile ilgili olduğuna inanılır. İncelediğimiz bölgelerde de yaşadığını tespit ettiğimiz bir inanca göre iyi olmayan insanlar canlarını Ölüm Meleği’ne
teslim ederlerken zorlanırlar, nefesleri hırıltılı çıkar, çırpınırlar ve bunun gibi. İyi insanlarda durumun
farklı olduğuna inanılır. Onlar âdeta gülümseyerek ölürler yüzlerine bir güzellik gelir ve çok sakindirler. Küçük bebeklerin iyi insanların bir kuş gibi uçup gittikleri inancı vardır. Bedenden ayrılan ruhun
bir kelebek gibi uçup gittiği Ahlat yöresinde yaşamaktadır ki, bu inanç Bulgaristan Türklerinde de
vardır. Ölüm Meleği’nin girdiği donlar arasında Güvercin donuna girdiği de vardır. Bu inanç da Doğu
Anadolu’da yaşamaktadır (Kalafat 2007a: 332–342).
Ölen kimsenin gözleri kapatılır göz açık gitmesi istenilmez. Bazı yörelerde gözü açık gitme “Bu dünyada gözü kaldı” şeklinde bir inanca yol açar. Bazı yörelerde de gözü arkada kalan kimsenin ileride
çirkin görülebileceğine inanılır. Ağzı kapatılarak bağlanan ölünün ağzının kapatılması “Ağzına şeytan
girmesin” inancı ile de açıklanır.
Ölü başı kıble yönüne gelecek şekilde çevrildikten sonra bazı kesimlerce mezara sergi serilir ve buna
izah getirilir. Elleri yanlarına sarkıtılır ve göğsünün üzerine getirilir. Ayakları yanlarına getirilir ve başparmakları bir bezle bağlanır. Üzerine örtülmüş beyaz bezin üstüne ölü kadın ise şişmesin diye makas, erkek ise aynı maksatla bıçak konur. Makasla bıçaktan ilki Türk kültürlü halklarda kadınları ikincisi
ise erkekleri simgeler.2
Caferi inançlı Müslüman Türk kesimde mevtanın kollarını bağlarken birer ağaç parçası konulur ve
bezlerin üzerine Kerbela’dan getirilmiş kutsal toprakla salâvat yazılır (Kalafat 1997b: 33–91).
Ölen kimse mümkün olduğu kadar çabuk defnedilmek istenir. Bu tutumla ilgili şişmesin, kokmasın
çilesi uzamasın gibi birçok izah vardır. En anlamlısı bize göre “Bir an evvel toprağına kavuşsun” şeklinde olandır. İnanca göre herkesin bir toprağı vardır. Bu inancı anlatmak için “toprağı çekti” denir.
Kişinin ölüp defnedildiği yer onun toprağının olduğu, onu çeken yerdir. Böyle haller için “Toprağı
oradan alınmış” denir. Bazen de karakter uyumluluğunu anlatabilme adına “Karı ile kocanın toprağı
bir yerden alınmıştır” denir. Esasen, “Toprağı derin olsun” “toprağınca yaşasın” “Toprağı haber
götürmesin” “Toprak da kabul etmedi” türünden inanç içerikli sözler bununla ilgilidir.

2

Azerbaycan ve Anadolu’nun bazı kesimlerinde anne adayının bebeğine cinsiyet tahminleri yapılır. İki minderden
birisinin altına makas diğerininkine bıçak koyulur. Makaslı mindere oturan hamile hanımın kızı olacağına inanılır.
Hamile kadının yakınları onunla ilgili rüyalarında makas görürlerde beklenen bebeğin kız olacağına hükmedilir.
Dağıstan’ın Kırklar Mezarlığı’nda pir diye bilinen iki mermerden birisi makas, diğeri anahtardır (Kalafat 2009: 118–121).
Kız çocuğu dünyaya gelince çeyiz sandığına makas konur çocuk erkek ise ona açılır kapanır bir bıçak, çakı alınır. Bıçakta
olduğu gibi makas da Türk halk inançları kültüründe bir figür oluşturmuştur.
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Toprağın derin olması dileği daha ziyade hayatta iken iyi bilinmeyen kimseler için yapılır. Âdeta “Çıkıp
gelip tekrar yeni fenalıklar yapmasın” dercesine bir temennidir.
Toprağınca yaşasın daha ziyade genç ölen iyi kimselerin geride bıraktıkları ufak çocuklarını teselli için
söylenir. Çocuklarına böylece uzun ömür dilenildiği inancı anlatılmış olunur.
Toprağın diğer cemadat gibi canlı olduğu inancı vardır. Toprak emaneti alır. Alevi inançlı Müslüman
Türk kültüründe ölen bir kimsenin defnedilmesi “Toprağa sırlandı” şeklinde ifade edilir. Toprağın
sırrı vardır. Toprağa sır verilir. Toprakla sırlanılır. Bu inanç “ Toprağa teslim edildi”, “toprağa verildi”
şeklinde de ifadesini bulur. Ölen bir kimsenin gıyabında konuşulması halinde toprağının haber götürebileceği inancından hareketle adeta, toprağa ‘destur’ denilmiş olunur. Ölen kimsenin hakkının
geçmemesi istenilmiş olunur (Kalafat 2003 412–418).
Orta Anadolu’nun bazı yörelerde, eşi öldükten bir süre sonra ikinci evliliğini yapacak erkek, zifaf gecesinden 3 gün evvel olmuş eşinin mezarını ziyaret eder Böylece adeta “birinci eşinin kabirde ruhunun
rahat etmesi için ondan icazet aldığı” inancı vardır.
Toprağın kabul etmediği kimse toprağı derin olsun açıklamasında olduğu gibi iyi olmadığına inanılan kimseler için söylenilir. Bu inanç içerikli özlü sözle, “Onu ancak toprak paklar” sözü bir arada
düşünülünce toprağın aynı zamanda kaplayıcı özelliğine inanıldığını anlamış oluyoruz ki halk inançlarında toprağa verilen kutsiyet cemadat inancının bir tezahürüdür, denilebilir.
“Bağ bansızın bağını
Yel atar yaprağını
Garip yerde ölenin
Kim atar toprağını” (Turan 1982: 547–557)
Toprağı atılmamış olmak, sadece yalın anlamda mezarın kapatılmamış olma anlamına gelmemektedir. Sahipsiz ölünün toprağını atacak kimsesi yoktur. Bu tür ölü, bir anlamda toprağa bihakkın “teslim
edilmemiş” sayılır. Toprağını atan kimsesi çok olan, üzerine atılan toprağın miktarı fazla olan ölü, sahipli itibarlı ölüdür. Muteber ölülerin mezarında topraktan tümsek yapılması bu şekilde izah edilebilmektedir. Türkmenistan halk inançlarında “Kim garip, ölen garip” “Olan ölene oldu” anlamında bir
söz vardır. “Garip ölen kimse tanınmasa da onun yası tutulmalı”, inancı vardır. Bir özlü söze göre “Yas
tutmayanın yasını tutarlar.” Derinliklerinde Türk kültürlü halkların ölüm karşısındaki tavrını açıklayan bir mesaj vardır. Bir dörtlüğe göre,
“Dünyasından
Dünya benin diyenin
Dün geldik
Dün yasından”
“Ölüm karşısında kadir bilir olmak gerekir” anlayışı vardır.
Merhumların özel eşyaları gariplere, yetimlere yoksullara verilir. Aksi hâlde yakınlarının rüyasına merhumun çıplak gireceğine inanılır (İlyasova, 2005: 182–192).
Türkmenistan’daki Gölken Türkmenlerinde ölen şahsın mezarına ilk toprağı atma özel bir hak ve vazifedir. Bu hak ölen şahsın varsa oğluna verilmiştir. Sonra ölenin ağabeyi toprak atar. Yakınları olmayan
kimseler için “Bir kürek toprağı atanı yoktu” denir (İlyasova 2005: 182–192).
Halk inançlarında mezar, toprak ve mezar toprağı âdeta kutsaldır. Yakını olan birisinin mezar toprağına yemin etmek en büyük yeminlerden birisidir. Ata mezarlarının çiğnenmesinin savaş sebebi
sayılması da bu inançla bağlantılı olmalıdır. Bu inanç “ata ruhu” inancı ile bağlantılı idi. Âlem değiştirmiş ata ile geride bıraktıklarının ilişkileri kopmuyordu. Göçenler geride kalanların savaş hali öncelikli
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bütün müşküllerinde yanlarında oluyorlardı. Bunun için savaşta ölebilmek başka bir itibara sahipti ve
savaş gereçleri ile gömülmek isteniyordu.
Ölüm Meleği ile ilgili şöyle anlatılar vardır:
1. Anlatı: Ölüm Meleği ile karşılaşan bir fani ondan 24 saat süre ister ve süreyi alan kişioğlu Allah’a
kendisini dünyanın öteki ucuna sapa bir yere göndermesi için dua eder ve duası kabul görür. Dilediği
yere gönderilen şahıs oraya gittiği zaman karşısında Ölüm Meleği’ni görür ve Melek kişioğluna “şu
Allah’ımın işine bakın, senin toprağını nerede seni nerede yaratmış “der. Halk inançlarında “kişiyi toprağı veya suyu çeker” denir. “Kişinin alnına nerede öleceği yazılı ise orada ölür” inancı vardı.
“Nerede olursanız olun ölüm size ulaşır; sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile… “Sizi bir çamurdan
yaratan, sonra ölüm zamanını takdir eden ancak O’dur. Bir de O’nun katında muayyen bir ecel ‘kıyamet günü’ vardır. Siz hâlâ şüphe ediyorsunuz.” (Özek vd. 1993:127), hükmü gereğince ondan kaçılmaz
2. Anlatı: Muş yöresindeki bir anlatıda, Azrail (a.s.) yaşlı bir dedeye rastlar. Dede Azrail (a.s.)’ı atlatabilmek için bebek taklidi yapar ve “mama mama”, demeğe başlar. Azrail (a.s.) da dedeye, “mamanı ye
atta gideceğiz” der. Görevli meleği atlatmanın mümkün olmadığı inancı vardır.
3. Anlatı: Genç birisi Azrail (a.s.)’a, “Ölüm hak onun önüne geçilmez.” der. “Ancak benim sıram gelince aniden canımı alma, sıramın gelmek üzere olduğuna dair bazı emareler göster.” der. Azrail (a.s.)
da bu teklifi kabullenir. Aradan yıllar geçer, Azrail (a.s.) görevini yapmaya gelince, ölümlü, “Hani bana
söz vermiştin, vaktimin gelmek üzere olduğunu bana haber verecektin?” der. Azrail (a.s.) da “ Sözümü
tuttum, bak saçların ağardı, belin büküldü, gözlerinde fer kalmadı. Bunların hepsi senin için haber verici nişandı” der. Halk inançlarına göre insanoğlu gün be gün ölür de bunu anlamak istemez (Kalafat,
2007a:332–342).
Bu inanış incelediğimiz bölgede olduğu gibi sair bölgelerde de vardır. Ölüm meleği ile ilgili direk veya
dolaylı olarak üretilmiş birçok tabir vardır. Ölüm için; “yolun sonu”, mezarlık için; “Tahtalıköy”, “Öteki
taraf”, “Herkesin gideceği yer”, Tabut için “Azrail’in kayığı” denir (Kalafat, 2007:332–342).
Kimin vadesi yetmiş ise Ölüm Meleği onun kapısını çalar. Muş’ta da çok söylenen bir söz vardır, “Yatan
ölmez, yeten ölür” yaşlı veya hasta ölmez iken sapasağlam ve genç birisi ölebilir. Bir kazada bir aradaki bir grup insandan vadesi dolanlar ölürler. Bununla ilgili Van’dan tespitini yaptığımız bir anlatı da
şöyledir:
4. Anlatı: Ankara’dan Van’a gelmekte olan bir otobüsü Sivas çıkışında bir köyde gece bir şahıs durdurur ve cenazelerinin olduğunu 5–10 km ileride bir köye götürmeleri gerektiğini başka imkân bulamadıklarını lütfen tabutu otobüse almasını rica eder. Şoför bagajda yer olamadığını yolcuların arasına
da alamayacağını söylerse de ısrarlara dayanamaz peki git getir cenazeni der. Yolun kenarındaki eve
giden cenaze sahibi bir türlü dönmeyince, otobüsün diğer şoförü direksiyondaki arkadaşını dürterek
“artık gidelim adam gelmeyecek yolcular huzursuz oluyorlar” diyecek olmuş ve arkadaşına seslenince onun öldüğünü fark etmişler. Böylece, Ölüm Meleği’nin okunun şoförü nişan aldığı, otobüsteki
diğer yolcuların vadelerinin yetmediği, iyi insan olan şoförün diğer masumların vebaline girmediğine
yorum yapılır (Kalafat 2007–332–342).
5. Anlatı: Edirne’den yola çıkan bir aile/karı-koca, Bitlis’e asker olan oğullarını ziyarete giderler.
Ziyaretçilerden annenin yol boyunca sırtı kaşınır ve eşinden sırtına elini sokmasını kaşımasını ister.
Eşi otobüste hanımının sırtını kaşıyamayacağını söyleyip isteği reddeder. Bitlis’e geldiklerinde kadıncağız oğluna, “Babanı ikna edemedim” der. “Sırtımda bir şey mi var, oğlum elim yetişmiyor bir bakıver”
der, oğlundan da aynı yardımı ister. Oğul, annenin sırtına elini sokar ve kaşıyacak olunca oradaki bir
akrep asker olan oğlu sokar ve oracıkta ölümüne sebep olur. Böylece eceli gelmemiş olan anne ve
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baba değil eceli gelmiş olan oğul ölmüştür. Anne ölüme sebep olan amili 2000 km. sırtında taşıyarak
kendi oğlunun ölümüne vesile olmuştur. İlahi takdirin önüne geçilemez.
Ölüm Meleği’nin halk inanç kültüründeki yeri bu kadarla da sınırlı değildir. Ölüm ile onun duyurucusu, uygulayıcısı doğal olarak özleştirilmiştir. Anadolu’nun birçok yerinde olduğu gibi Van Gölü çevresinde de Ölüm Meleği’nin ölecek kişiye gözüktüğü inancı vardır. Bu noktada iyi kişiye onu korkutmayacak şekilde ve makbul olmayanlara da daha farklı gözüktüğüne inanılır.
Bazı yörelerimizde ve bu arada Van Gölü Havzasının batı yakasında cenaze defnedildikten veya evi
terk ettikten sonra evin bütün suları dökülür, bazen da belirli bir seviyenin altında duvarlar su ile
silinirler. Bununla amaç “Azrail’in kılıcı”ndan sıçrayan kanların silinmesidir. Bu noktada belirtilmesi
gereken husus halk inançlarının oluşum mahiyetidir. Diğer alanlarda olduğu gibi halk inanç kültürü
bu alanda da ve doğal olarak bu bölgede de bir katmanlaşma yaşamış, bölgenin mevcut dini olan
İslamiyet’ten evvelki inançlardan da etkilenmiştir. Öldürücü güç veya ölüme sebep olan güç ondan
korunmak veya kurtulmak için halkın inançlarında bazı uygulamalar yer alabilmiştir. Mesela mezarlığa gidilen yol ile oradan dönülen yol aynı değildir. Bazılarına göre bu uygulama ölenin yolu bellememesi bazılarına göre de yeni ölümler olamaması içindir. Aynı inancın bir parçası olarak düğün
yemeklerinde ikram çift tabakla yapılır mesaj yeni düğünlerin olması iken, yas yemeklerinde ikram
tek tabak olur amaç yeni ölüm temennisi mesajı vermemektir (Kalafat, 2007: 332–342). Ölünün defnedilmesinden sakınılan saatler çok kere “Dar vakit” olarak bilinen havanın kararma saatleridir.
Ölünün son banyosunu “ölü yuyucular/yıkayıcılar” yaparlar. Çok kere gusülhanelerde yapılan yıkama işleminde erkekler ve kadınlar eş cinsleri olan yıkayıcılar tarafından yıkanırlar. Sair banyolar
yapılırken kişi, ayağının altına sabun sürmez, inancı vardır. İnanca göre ölünün ayağının altına sabun
sürüldüğü için diri kimseninkine sürülmesinin doğru olmadığı ifade edilir ve tersi yapılır. Teneşirde
ayakları kıbleye gelecek şekilde ilkin sol tarafından başlanılarak 3 baş yıkanılan ölünün temizlenmemiş yeri bırakılmaz. Sağların abdesti sağdan başlatılırken ölü abdesti dirilerinkinin tersine soldan
başlatılır. Sonra kefenden alınmış bir parça ile ölüye altından tarat verdirilir. Daha sonra kelimeyi şahadet getirilerek ölüye abdest aldırılır. Yıkanılan ölünün yanında mum yakılması “yıkandığı yeri bulması inancı” ile ilişkilendirilmiştir. Ölünün yıkanmadan evvel ve sonra yanında ışık yakılması gerektiği
inancı çok yaygındır. Bazı yörelerde ölünün defin için kaldırıldığı yere bir taş konur. Bununla yerinde
ağır olsun mesajı verildiğine inanılır. Böylece hortlamayacağına inanılır. (Nitekim gelin kızın cebine
de yeni evine giderken taş konulduğu olur. İnanca göre, böylece yeni evini benimseyecek yerli yersiz
kaçıp baba evine gelmeyi düşünmeyecektir.)
Hortlama etrafında da oluşmuş bir hayli inanç vardır. Türkmenistan’ın Gölken Türkmenlerinde merhum rüyalara fazla giriyor ise, giriş şeklinden rahatsızlık duyuluyor ise kişi soğan yiyerek ve ayetler
okuyarak yatmalıdır (Hıdır Nuriyev, 20 Aralık 2009 Ankara, Şahmurat Saibov, 20 Aralık 2009 Ankara,
Kakacan Bayram, 25–27 Şubat 2009 Aşkabat). Türk kültür coğrafyasındaki yaygın uygulama ise rüyaya giren ölünün hayır istediği, ruhuna sadaka verilmesi veya Fatiha okunması gerektiği şeklindedir.
Diğer tarafta soğan ve sarımsağın görünmeyenleri rahatsız ettiği, kaçırdığı gibi bir inanç da vardır.
Anadolu’da soğan ve sarımsağın rüyada görülmesi ölüm işareti olarak algılanır (Örnek 1971).
Türkmenistan’da merhum yıkanılırken onun hakkında hiçbir şey söylenilmez. Cenaze namazı kılındıktan sonra ve definden evvel hoca ölmüş kimsenin nasıl bilindiği sorulunca sair yerlerde olduğu gibi
“iyi insandı”, “iyi biliriz” denilmesi gerektiğine inanılır. Ölen kimse arkasından ağlanıp ağlanmadığını
kimlerin üzüldüğünü anladığı inancı vardır. “Gözüm kapılarda kulaklarım yüksek tepelerde duyar
ve görürüm” dermiş. İnanca göre ölen kimse son deminde yakınlarını yanında görürse sorgu sualinin
kolay geçeceğine inanılır (İlyasova, 2005). Bu yörede bilhassa Gölken Türkmenlerinde cenaze namazında yalpan duanın Allah tarafından kabul edileceği inancı vardır. Ölen birisinin cenazesinde dua
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eden kimse kendisine dua etmiş olur inancı vardır (Hıdır Nuriyev, 20 Aralık 2009 Ankara, Şahmurat
Saibov, 20 Aralık 2009 Ankara, Kakacan Bayram, 25–27 Şubat 2009 Aşkabat).
Tarat aldırmada kefenden bir parça kullanılması da bazı inançlar içermektedir. Ölünün el ve ayaklarının bağlanılmasında da keza kefenden bir parça kullanılır. Kefenden parça artırılmaz ve bu parça başka yerde kullanılmaz. Bu uygulama “sahiplilik inancı” ile ilgilidir. Ölüye niyet alınan kefen, mezarlıkta
yakılan ateşten artan odun, mezar yapımında kullanılan çimento türü malzemenin artanı geri getirilmez alınmaz. Başkurdistan’da ölüyü mezarlığa getiren sedyenin de alınmayacağı orada bırakılması
gerektiği inancı vardır. Bütün bunlar ölüye niyetlenilerek alınmış onun tarafından sahiplenilmiştir,
inancı vardır. Mezarlıktaki çakıl taşından ağaç yaprağına kadar orada yatanlara aittir. Oradan alınıp
getirilmeleri uygun olmaz, inancı vardır. Bu inanç ulu kabirlerden yatırların yakın çevresinden izinsiz
bir şey alınmayacağı inancında daha net görünür.
Sahiplilik inancının varlığını Türkmenistan’ın Gölken Türkmenlerinde de görmekteyiz. Yas yerinden
bir şey alınır ise, yıldız görününceye kadar o alınan şeye kişi kendi evine getirmemelidir. Geçmişte
mezarlığa cenazeyi götürenlere para verilirken şimdilerde bütün hizmetlilere verilmektedir (Hıdır
Nuriyev, 20 Aralık 2009 Ankara, Şahmurat Saibov, 20 Aralık 2009 Ankara, Kakacan Bayram, 25–27
Şubat 2009 Aşkabat). Göklen Türkmenlerinde ölünün tabutu götürülürken tabutun altına girmede
veya cemaatin önünde en büyük erkek evlada, erkek evladı yoksa yakınlarına öncelik tanınır (Hıdır
Nuriyev, 20 Aralık 2009 Ankara, Şahmurat Saibov, 20 Aralık 2009 Ankara, Kakacan Bayram, 25–27
Şubat 2009 Aşkabat).
İnanışa göre Hz. Âdem’den beri hayvan kesme yoktu. Hayvanın boynuna, boynuzuna kırmızı bez bağlayıp; “Allah rızasına” anlamında, yola dışarı bırakılırdı. O kırmızı bezli hayvanı, ancak bir yoksul alabilirdi. Ona, “Allahlık (yani, Allah’ın rızasını elde etmeye vesile olan) denilirdi. Günümüzdeki “Allahlık
Ali Bey” sözü (ki Allah’ın rızasını kazanmaya vesile olan yoksul Ali Bey demektir.) buradan kinayedir.”
(Güngör, 2004).
Türkler arasında tatbik edilen kurbanlardan biri de “Idık” lardır. Bunlar, ruhlara bağışlanarak, başıboş
salıverilen hayvanlardır. Idık’lara yani Tanrı için serbest bırakılmış bu hayvanlara yük vurulmaz, sütü
sağılmaz, yünü kırkılmaz, sahibinin yaptığı bir adak için saklanırdı. Kurbanlık (Iduk) hayvan, hiçbir
zaman dövülmez; kuyruk ve yeleleri kesilmez.
Batı Anadolu’da kırsal kesimde genç kızken dokunan bazı örtüler ölü örtüsü olması için niyetlenilir.
Bu örtü kesinlikle o an gelinceye kadar başka bir yerde ve başka bir kimse tarafından kullanılmaz. Bu
örtü niyetlenilerek sahiplenilmiştir.
Yıkanan ölüye “Yakasız Gömleği” giydirilir. Yakasız gömlek tanımlaması da evvelce hazırlanmamış o
şahıs tarafından da olsa hiç kullanılmamış ve gömlekliğe hiç niyet edilmemiş anlamındadır. Onun yakası ilk defa bu ölü için bu maksatla açılmıştır. Yakası açılmamışlığın inanç derinliği bize göre buradan
gelmektedir. Kadınlarda yedi defa katlanmış bir bez “Satır bezi” olarak bilinir ve ahrette gözükmesin
diye edep yerine konulur.
Kına definden evvel ölüler için de gündeme gelir. Kıbrıs’ta ölen erkeğin başına kına yakılmaz ancak
erkek ve kadınların ayak parmaklarının arasına, avuçlarının içine kulaklarının arkasına kına (Meray
1992: 86)yakılır.
Kına halk inançlarında adanmışlığın simgesi olarak bilinir. Sünnet olan çocuğa, kurbanlık koça, gelin
ve damada, askere gidecek gence, hacca gidecek adaya kına yakılır. Kına bir nişanlama, adaklama,
sahiplenilme simgesidir.
Kıbrıs’tan yapılmış bir tespite göre küçük yaşta ölen çocukların anneleri her bayram avuçlarının içine
para büyüklüğünde kına yakarmış. Anlatıdaki inanca göre çocuklar her bayram sabahı cennette çeş-
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meden su almaya giderlermiş. Annesi eline kına yakmayan çocuğun maşrapası delik olur veya cennet
suyu parmaklarının arasından akar bir türlü su içemez ve arkadaşları onula alay edermiş; böylece
çocuk üzülürmüş. Çocuğunun üzülmesini istemeyen annelerin bu nedenle bayramlarda ellerine kına
yakmaları gerektiği inancı vardır (Meray 1992: 91).
Bebekken ölen çocuklar ile ebeveynleri arasındaki bir ilişki anlatılırken de, bu tür bebekler cennetin kapısında anne ve babasını bekler; onların cennete girmelerini sağlar şeklinde teselli içerikli bir
inançtan bahsedilir.
Bebek ve ölüm bağlantılı bir inanç da “ölü toprağı” ile ilgidir. Yakınlarına çok ağlayıp bir türlü sakileşemeyen acılı kimseler bilhassa küçük çocuklar için ölmüş kimsenin mezarından toprak getirilir. Bu
toprağın matemli kimselerin yüzüne sürülür gibi yapıldığı olur. Böylece hasretlerinin giderileceğine,
acılarının dineceğine inanılır. “Ölünün yüzü soğuk olur” diye bir deyim vardır ki, bu soğukluğun acıyı
azalttığına inanılır. Ölü toprağının sakinleştirdiği, uyuşturduğu, uyuttuğu, uyuyanların uyanmasını
zorlaştırdığı inancı masallara da yansımıştır.
Ölüm döneminde çocuklara özel özen gösterilir. Ölüm yerine çocukların götürülmeleri pek istenilmez.
Ölümün zahiri olduğu ve bu anlamda ölümden sonra da hayatın devam ettiği inancı, bazı yörelerdeki
ölü defin geleceğinde de yaşamaktadır. Bu tür yörelerde ölü geri gelmesin, gözü geride kalmasın
diye, çok sevdiği eşyaları defin esnasında mezara konur veya rahat edebilmesi için mezarına yorgan
yastık konulur. Bazı ulu zatların türbelerine, abdest almaları için ibrikle su konulduğu olur.
Bazı yörelerde mezara sergi türünden bir kısım eşyanın konulduğu olur. Birçok yerde de herhangi bir
şeyin konulması kesinlikle “haram” olarak kabul edilir (Kalafat 2003: 412–418).
Ölünün ağzına kâfur konulması şeytanın gelmemesi inancı ile izah edilir. Ölünün başı oyasız bir tülbentle bağlanır ve ölü bebek beler gibi belenir. Geçmişte kefenin üzerine Nur Suresi ve kelimeyi şahadet gibi şeyler yazılırdı (Meray, 1992: 87).
Cenaze namazından sonra hoca cemaatten ölü için “helallik” alır. Cenaze namazı kılınırken her tekbirde cemaatin başını gökyüzüne doğru kaldırması dine aykırı bulunmuştur. Allah’ı gökte düşünme
inancın bir kalıntısı olarak kabul edilmiş, Onun her yerde hazır ve nazır olduğu inancından hareketle
men edilmiştir, şeklinde izahlar getirilmiştir (Meray 1992: 86-87).
Kadın ölüyü mezara herkes indiremez, nikâh düşmeyecek birisinin olması aranır. Ölü mezarına kefenindeki bütün bağlar çözülmüş olarak gömülür. Eğer arkasında hasret gittiği birisi olursa kefeni
açılır yüzüne bir kürek toprak serpilir. “Gözünü toprak doyursun” deyimi bu uygulama ile bağlantılı
olmalı. Mezar kapatılmadan evvel bazı yerlerde kurban kesilir ve kurbanın kanı mezarın içine akıtılır.
İnanca göre şeytan bu kanla uğraşacak, ölü hesap verinceye kadar meşgul olduğu için ona musallat
olamayacaktır (Kalafat 2004a).
Kurban ile ölüm arasında inanç içerikli yoğun ilişki vardır. Ölü kurbanı, ölü için kurban, cansız kurban,
adak kurbanı, insandan kurban, nasip kurbanı ve benzerleri kurban kültünü oluşturmuştur.
Kurban insanlık tarihi ile başlamıştır. Gayeleri farklı olsa da bütün toplulukların inançlarında kurban
da yer almıştır. Kurban Allah’a yakınlık veren bir nesnedir. Allah’a yaklaştıran kesilen ve kesilmeyen her
şey kurbandır. İslam’da müminin kurbanla yaklaştığı tek varlık, Allah’tır. Hac süresinde “Kurbanların ne
etleri, ne kanları Allah’a erişmez” buyrulmuştur. Çeşitli inançlarda ilahlara, azizlere ve velilere, ölü ruhlara /ölülerin ruhuna, meleklere kurban kesilerek onlara yaklaşılmak istenildiği ifade edilmiştir (Feziyli
1998: 63–125).
Eski Türk inançlarında kurban konusu çeşitli kaynaklarda ayrıntılı irdelenmiştir (Yıldırım 1991: 531–
535). Bu irdelemeye bizi sözlü halk edebiyatında yaşamakta olan “uğrunda ölmek” veya “başına
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dönmek” yöntemi ile ölümü celp etmek gibi tespitler sevk ederken bu arayışımıza başka tespitlerimiz hız verdi. Mesela ölü ile birlikte bazı eşyalarını bu arada atını, seyisini, aşçısını gömmek ne anlama
geliyordu? Türklerdeki “öteki âlem” inancının mahiyetinde birlikte götürdüklerinin rolü ne idi? Bu
türden irdelemeleri artırmak mümkündür.
Eski Türk inançlarında, asla insanın kurban edilmesi yoktu. Kurban, öncelikle bir mazhariyetin halka
belirtilmesi olayıdır. Yani belirli bir mertebeye ulaşmış kişinin o mertebeye gelişinin herkesçe bilinmesi için daha önceden saptanmış bir uygulamayı, herkesin içinde uygulamasıdır (Güngör 2004).
Bir de “arz etme” diyebileceğimiz ve belki de “saçı”nın eski şekli kabul edilebilecek bir uygulaması
vardır. Bu uygulama Hz. Âdem’den, Hz. Musa’ya kadar var olmuştur.
Bunun için 1,5 metreye kadar çapı olabilen kazılmış bir hendeğin içine su doldurulur. Hendeğin içine
taş yığılır ve onun üzerine bir taş tabla konulur. Bu taş tablanın üzerine bağı olan, salkım salkım üzüm,
buğday eken, buğday, kereviz eken, kereviz vb. vs. koyar. Gökten (ki yaz günü ve bulutsuz bir hava da
olsa) bir yıldırım gelip, o arz edilen şeyi yakar. Bu kabul gördü, demektir. Bu “arz etme” olayı, Rabb’in
verdiği nimetlere karşı bir şükran ve minnet göstergesidir.
Tasavvuf bilginlerine göre kurban ile saçının içeriği tamamen aynıdır (Güngör, 2004). Bizim bu konudaki vardığımız nokta da farklı değildir(Kalafat, 2008b: 1139–1149).
Türk ayinlerinde kurban önemli yer tutmaktadır. Her ayinde kanlı veya kansız bir kurbanın bulunması
icap eder. Kansız kurbanlar, süt, yağ, kımız, darı ve paradır. Kanlı kurbanların başında at gelir. Koyun,
sığır ve devenin de kurban edildiği bilinmektedir. Bunların erkekleri daha makbuldür. (Kafesoğlu
1997).
Eski Türk Devletlerinde, ölen hakanın bayrağı kendi türbesinde saklanırdı (Köprülü 1991: 4008). Aynı
gelenek Timur’un mezarında da görülmekte ve bu bayrak bugün bile yerinde durmaktadır. Bu bayrakların buranın fethi ve hâkimiyetinin en anlamlı ifadesi olduğuna inanılmaktadır (Çam 1999: 63–71).
Eski Türklerin mezarlarına, özellikle evliya ve büyük şahısların mezarlarına bayrak asmaları, bunun
Anadolu’da da görülmesinin, bayrağın yerinin bazen bezin alması, Proto-Türklerde mezara at perçemli tuğların asılması bazen de bayrağın sadece yas evine asılmasının bize göre bu durumun açıklanması, mezar olan yerin sahiplenilmiş olması ile izah edilebilir. Mezarlıkların sahibi ölüler iken mezarın sahibi orada yatan şahıstır. Mezarda yatan şahsa ulûhiyet atfedildiği nispette ki, kahramanlar
ve komutanlar kutlu kimseler olarak kabul ediliyorlardı. Onların türbeleri “kale” olarak anılıyordu.
Yatırın ismi ile kale kelimesi birlikte zikrediliyordu. Bazen bu kale yatıra ait tepe hatta dağ ve o dağın
üzerindeki ağaçları, oradan çıkan suyu da kapsıyordu. Bunların hepsi o ulu zata aitti. Onun bayrak direğine bağlanılacak her bez ile âdeta onun buyruğu ve koruması altına giriliyordu. O bölgeden, toprak, su almak hatta ağacından yaprak almak icazete bağlı idi. Bütün bunlar bir anlamda “tabu” dur.
Bugün yatırlara yaşamayan çocukların satılmaları, yaşamaları hâlinde onlara Satı, Satılmış gibi yatırın
isminin verilmesi, bu inançla izah edilebilir ve öteki âleme göç edilmesine rağmen yatırın gücünün
mezarında devam ettiği inancını gösterir.
Kurban olarak seçilen hayvanların dizgini, halk arasında seçilen birinin eline verilir ki bu adama “baş
tutan kişi” denir. Bu adamın, Tanrı huzuruna kurbanın canını götürecek olan ruhu temsil ettiğine
inanılır. (İnan 1976: 78).
M. Eliade’nin açıklamasına göre, yas âdetlerinden birisi de, ölenin bindiği atın kuyruğunun kesilmesi
idi. Bu âlemdeki hayatın ölüme rağmen öteki âlemde de devam edeceği inancının bir sonucu olarak,
şahsın kabrine o âlemde lüzumlu olabilecek giyecekleri, çeşitli eşyaları silahları ve atları da konuyor,
onlarla birlikte gömülüyor (Diyarbekirli1993: 2). Rus arkeolog Rudenko, Pazırık’ta yaptığı kazı ile M.Ö.
IV. ve III. yüzyılda, kurganlarda ölü ile birlikte gömülen atların yelelerinin, kuyruklarının ve tırnak-
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larının kesilmiş olduğunu tespit etmiştir (Aslanapa 1993: 2). Kanaatimize göre bu kesilmelerle adanılmış olduğu gösteriliyordu.
Türkler, yaslarında yüzlerini bıçakla çiziyorlardı. Ölenin geride kalan yakınları bilhassa eşleri saçlarını
keserek cesetle birlikte mezara koyuyorlardı. Ölenin atının kuyruğu kesiliyordu. Ölenin mezarına bayrak asıyor, defin esnasında elbise ve başlıklarını ters giyiyorlardı. Karalar giyiniyor, ata ters biniyor,
yas günlerinde aş döküyorlardı. Hun Türklerinde bu uygulamayı kurganlardaki bulgulardan hareketle
tespit edebiliyoruz. Aydınoğullarından Umur Bey, hem babasının hem de kardeşinin ölümü üzerine
saçlarını kesmişti (İltar 2003).
Eski Türklerde kurbanın eti, kemikleri kırılmadan ayrılır ve “Kazancı” denilen iki uzman adam tarafından pişirilirdi. Bu törenin bitiminde ayine iştirak eden kimselere, kurban etiyle ziyafet verilirdi (İnan
1976: 50, Feyizli 1998: 79).
Halk inançlarımızda her iki âlem arasında sürekli bir iletişim vardır. Bu iletişimi insan hayatından izleyebiliyoruz. Bir takım remizler, emareler, bunların yorumlanması, ruhun bedenden ayrılması ile her
şeyin bitmediği inancının varlığını göstermektedir. Bu dünyada iken insanlar kendileri ve öteki âleme
göçmüş yakınları için bazı dinî yatırımlar yapmakta ve öteki âlemde devam edecek olan hayatları için
âdeta Allah indinde güvence almaya çalışmaktadırlar. Kurban bu yatırımlardan birisi iken, bu sürekliliği gösteren çok sayıda emare vardır.
Defin törenlerinde, yas döneminde, eski Türkler elbise ve başlıklarını ters çevrilmiş hâli ile giyiyor,
eyerleri ters çeviriyor, ata ters biniyorlardı. Kırgız ve Kazak Türkleri yas esnasında ağıt söylerken ters
oturuyorlardı (Günay-Güngör 1998: 73, İltar 1998: 11). Anadolu Türklerinden Candaroğulları’ndan
Süleyman Paşa’nın eşi ölünce, beyler, saray görevlileri, hatip ve hocalar, kaftanlarını ters giymişlerdi
(İltar 1998:1 66–169). Rasonyi’nin “öteki dünyadaki işlerin bu dünyanın tersi olduğu görüşünün bize
göre sağlıklı bir yanı pek yoktur. Bize göre, öteki âleme mesaj vererek ölümün gitmesi” onun tersi
olan yaşamın gelmesi istenilmiştir. Verilmek istenilen mesaj başka acı yaşanmaması olmalıdır (Kalafat
1995).
Kars’ın bazı yörelerinde erkek ölülerin sosyal durumlarına göre atı eyerlenip üzerine elbiseleri konur,
heybesi bağlanır atı tabutun önünde mezara indirilir (Turan 1982: 547–557). Bir ağıtta;
“Sesim sesine gider
Döner tersine gider
Orda bir garip ölmüş
Kuşlar yasına gider” (Turan 1982: 5547–557) denir.
Ölüm, hayatın normal seyrinin tabii bir süreci olarak kabul edilmiş olmasına rağmen, aynı zamanda
gidişatın ters dönmesidir. Halk inançlarında “ters” motifinin sadece zahirî değil aynı zamanda bâtıni
anlamı da vardır (Kalafat 1995).
Kars’ın bazı yörelerinde ölünün tabutu mezarlığa götürülmeden evvel üç defa yere değdirilip yukarı
kaldırılır. Bu arada birisi, ölüyü getirenlere “daha getirmeyin burada yer yoktur” der. Daha sonra bu
topluluk “ Hadi bu sonuncu olsun.” der. 3 Gaip âlemine bazı söz ve uygulamalarla mesajlar vermek
halk inançlarımızda hayatın diğer safhalarında da vardır. Mezarlıkta yerin olmadığı mesajını vermek
ölümden sonra hayatın devam ettiğinin bir göstergesidir.

3

Ölüyü olduğu gibi, tahta çıkmadan evvel kağanı da üç veya yedi defa otağının ölünde komutanlar havaya atarlar. Bazı
yörelerimizde damat gerdek odasının kapısında gerdekten evvel üç defa havaya atılır. Zeki Velidi Togan hatıratından
öğrendiğimize göre her mevsim eğitim başlamadan evvel Türkistan’da öğrenciler medrese kapısı önünde bu
uygulamayı yaparlardı. Bundan amaç, Tanrı’nın yukarıda olduğuna ve yukarıya atılan şahsın kut bulacağı inancından
hareketle kutlamaktır.
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“Oğuz ve Kıpçak defin törenlerinde görülen, kurban olarak kesilen atların derilerini sırıklara asma
âdeti, bugünkü Altayların ve Yakutların at kurban ederek yaptıkları törenlerde de ayinin en önemli
unsurlarını teşkil eder. At Altay toplumları tarafından ve özellikle göğe yapılan kurbanlar sırasında en
fazla değer verilen hayvandır.” (Eray 2001: 24–30, Kalafat 2004: 74–82).
Eski Türkler bu dünyadan göç etmekle, hayatın bitmediğine, ruhun diğer âlemde varlığını sürdüreceğine inanıyorlardı. Ölü ile birlikte gömülen kıymetli eşyaları mesela kılıcı ve atı ne anlama geliyordu?
Ölü, öteki âleme göçmüş kimse, tekrar dirilince bunlara ihtiyaç duyulacağı için mi mezara konuluyorlardı? Yoksa ruh bu kıymetli eşyalarını geride bırakır ise, gözü arkada kalır, ıstırap duyar, onları
kullananları rahatsız edebilir diye düşünüp bu rahatsızlıktan korunmak için mi, bu eşyalar mezara
konuluyorlardı? Esasen bu iki yaklaşım tarzı arasında da mesaj müşterekliği var. Ruh göçten sonraki
döneminde, kendisi için gerekli olan kıymetli eşyalarını başkalarına bırakmak istememiş de olabilir.
O. Aslanapa’nın tespit etmiş oldukları mezarlardaki geyik dişleri, kılıç gibi unsurları bugün Anadolu’da
değişik formatlarda bazı ulu mezarlarda görmekteyiz. Geyikli Baba’da geyik boynuzunun ve Celal
Baba’da ok ve yayının olması gibi...
“Ölü ile birlikte kılıcının ve atının gömülmesi, onun statüsünün devamı içindir. Eski Türkler, hayatın
bir başka yerde, aynı şartlarda devam ettiğini biliyorlardı. Çünkü eski atalarıyla zaman zaman irtibat
kurabilen eski din adamları/kamlar vardı. Kam, “gaibi zevk ve ilim alan kişi” demektir.”(Güngör 2004).
Türkün inancına göre ruh, zaten ölümsüzdür ve asla ve asla hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Ölmek,
“Ölimek” şeklindedir ve “suya dönüşmek” demektir. Beden ölür ve suya dönüşür. Nefs, kılıf değiştirir. Bu değişime ölüm demek yanlış olur. Kimi dünya canlısı nefislerin gözü arkada kalanların ıstırap
duydukları doğru olabilir(Güngör 2004).
Bir kısım Alevi Müslüman Türkler, defin esnasında mezarın içerisine kilim serer, mezara yorgan yastık
koyarlar. Bu uygulama “yerinde rahat uyu” anlamında mıdır? Bir kısım Alevi Müslüman Türklerde ise
senede bir defa yapılan ve “mezar kaldırma” denilen uygulamada mezarlıklarda toplu yemek yenilir.
Bu törende her aile kendi ata mezarlarını ziyaret eder. Yiyecek olarak daha ziyade kaybettikleri yakınlarının sevdikleri yemekler hazırlanır; mezarlar onarılır ve bir kısım yemek, mezar başlarında bırakılır.
Ulu zatların türbelerine ibrikle su ve havlu bırakılır. Onların namaza kalktıklarında abdest alıp korunacaklarına inanılır. Bu tespit ile diğer tespitlerin mahiyetinde bağlantı var mıdır? Bu tespitleri, ruhun
devamlılığı inancının bir sonucu olduğu, ruhun da bir şeylere ihtiyaç duyabileceği, yapılan bu uygulamaların duyulan bu ihtiyacı karşılamak için olduğu, şeklinde algılamak mümkün müdür?
Bektaşi Müslüman Türk oymağı olan Amucalar ölü mezara indirildiğinde, bazen başının altına yastık
da koymaktadırlar. Mezarın başına “gönder” adı verilen ipler bağlanan tahtalar çakılır. Mezarın baş
ve ayakuçlarına birer tahta dikilir. Bunların uçlarına birer çivi çakılır. Ölenin kullanılmamış örtülerinden, mendillerinden ve kefeninden kesilen uzun parçalar bir yün ipe dizilir ve tahtalar arasına bağlanır (Aktaş 1999: 74–84).
Amucalarda ayrıca ölen kişi için odanın orta yerine yatak veya battaniye serilir. Buna “rahat yatağı”
veya “rahat döşeği” denilmektedir. Kişi tarikata girmiş, Bektaşi olmuş ise başına harekesi, tarikat
külahı, beline “tıgbendi”, “tarikat kemeri” bağlanır (Aktaş 1999: 74–84). Tarikat külahı ve tarikat
kemeri inancı, derinliklerinde tarihin izleri bulunan eski Türk kültürünün ürünleri olup ölümden sonra
hayatın devam edeceği inancından kaynaklanmaktadır.
Müslüman Alevi inançlı Türklerin mevtanın altına kilim sererek defnetmeleri Hz. Muhammed’in (s.a.v)
de altına bir kilim serildiği ve elbiseleri ile gömülmüş olduğu inancından geliyor olabilir (Güngör
2004).
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“Yerinde rahat uyu” temennisinin büyükler ve görevli veliler için yanlış olduğu inancı yaygındır. Ama
genel anlamda müminler için ölüm bir uykudur. Azap çekenler için ise tam tersidir.
Mezarlıklarında mezar başlarında yemek yeme işlemi eski bir Türk âdetidir. Daha sonraki dönemlerde
İncil sahibi birkaç havari ve daha önceki birkaç nebi, bu uygulamayı yapmışlar. Türklerde ev ve bark,
o dönemde de çok yakındılar. Barka gidip, un çorbası, çörek gibi kokulu yemekler yerlerdi.
Ulu zatların âlem değiştirdikten sonra ibadetlerine devam ettikleri inancı çok kabul gören bir husustur. İnanışa göre Fatih Sultan Mehmet hâlâ namaz kılmaktadır. Ruhun ihtiyaç duyduğunu söylemek
yanlış olmaktadır. İhtiyaç duyan ruh değil, nefistir (Güngör 2004).
“Yağmur yağar deneler
Başıma geldi neler
Ölürsem ben öleyim
Ölmesin bir taneler” (Turan 1982: 547–557).
Birisi ölecekse, ölüm muhakkak gelecekse o ölen ben olurum, annenin babanın bir tanesi olanları
ölüm meleği alacaksa, onları değil beni alsın, bu ifadeden “kurban alma” anlamı çıkmaz.
Anadolu Türkleri halk inançlarında “kurbanın olayım”, “kulun kurbanın olayım”, “kurban olduğum”, “uğrunda ölürüm”, “yolunda ölürüm”, “önünde öleyim”, “bu canım sana kurban”, Azerbaycan Türklerinde
“başına döneyim”, “başına döndüğüm”, “başına fırlanayım” (Kalafat 2008: 453–463) türünden sevgi,
fedakârlık ve vefa ifadeleri vardır. Bu ifadelerdeki “kurban olma”, “uğrunda ölme” gibi mesajların derinliklerinde özverinin, sevginin büyüklüğü gösterilmektedir.
Erzurum yöresinin uzun havalarında “saç yonma”, “saç sökme” olarak da geçer. Esasen saç sökme,
saç yonmayı tam karşılamaz. Saç sökme, perişanlık halidir. Saçını başını dağıtmak kendinden geçme
karşılığında kullanılır.
“Anam yok ki gözünden yaş döke,
Bacım yok ki saçından saç söke,
Kardaşım yok ki mezarıma taş dike,
Halı yaman olur sılada garibin.”
Anadolu’da olduğu gibi, Türk dünyasının birçok yerinde, yas merasimlerinde Eski Türk İnançları’nda
görüldüğü gibi “sine dövme” uygulaması vardır. Ölünün ağlayan yakınları “toprak başıma” der,
saçlarını yolar yüzlerini yırtarlar. Bunun anlamı “Sen ölmeseydin ben öleydim” midir? Yoksa “senden
sonra ben yaşayamam beni yanına al” mıdır? Anlam yakınlıklarına rağmen mesaj farklıdır. Birinci ifadedeki fedakârlık “Ben de seninle geleyim.” anlamındadır.
Kars çevresinde can aşı, ölü yemeğidir. Farklı isimlerle ve değişik uygulama biçimleri yaşatılan bu
inanç ölünün üçüncü, yedinci ve elli ikinci günlerinde tekrarlanır. Üçüncü günde mezara hizmet
edenlere verilen yemeğe “kazma ekmeği” denir. Definden sonra mezara su dökülür (Turan 1982:
547–557). Bu uygulamalar Anadolu (Örnek 1971: 65–75) ve Türkmenistan’da (İlyasova 2005: 182–192)
olduğu gibi Türk kültür dairesindeki halklar arasında da yaşamaktadır. Türkmenistan’da ölünün 3, 7,
40 ve 52’si yapılır, Kur’an okutulup bol sadaka verilir ise, hayırları işleyenin rüyasına ölünün iyi gireceğine inanılır. Türkmenlerde kel bir kimsenin bol sadaka verilmesi halinde öteki dünyada bu sadakaların saç olarak karşısına çıkacağına inanılır. Ölünün muayyen zamanlarda dinî bir uygulama olarak yemekle anılması, onun öldükten sonra da, ruhu için bir şey yapılması gerektiği, yani onun bir yerlerde
hayır hasenat beklediği inancının bir sonucudur. Bunun çeşitli örneklerine rastlayabiliyoruz.
Amucalarda mezar kazımında çalışanlara irmik helvası, söğüş halinde pişirilmiş bir horoz, peynir,
ekmek gönderilir, buna “mezarlık ekmeği” denir (Aktaş 1999: 74–84). Can aşı olarak, mezarlıkta iş-
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ler bitince toplu hâlde cenaze evine gidilince şeker, bisküvi gibi şeyler dağıtılır. Ölü evinde kurban
helva, pilav, hoşaf ve diğer yiyecekler hazırlanıp taziyeye gelenlere dağıtılır. Buna “ölü aşı” denir.
Bektaşi tarikatına girmiş kişi “nasip kurbanı” nı sağlığında kesememiş ise, kurbanı kırkı çıkana kadar
kesilir(Aktaş 1999: 74–84).
Ölümüne rağmen kendisi için kurban hayrının yapılmasına lüzum görülmüş olması, hayatta iken eksik bırakılmış vecibenin ikmal edilmek istenilmiş olması, ölümden sonra hayatın devam ettiği inancı,
eski Türk inançlarının izleri sayılabilir.
Amucalar oymağında can aşına gelenlerin elleri 2–3 kabın içinde yıkanılır. Bu kaplar mezarlığa gidenlerin dönecekleri yola ters kapatılarak konulur. Mezarlıktan dönenler için bu kaplar tekrar yıkanmada
kullanılır (Aktaş 1999: 74–84
Ters motifi, eski Türk inançlarının günümüze kadar süren bir devamıdır. Kara iyeler arasında ters mesaj alan ve ondan kurtulabilmek için gitmesi istenince “kal” diyerek gitmesi sağlanılan bir ruh vardır.
Amucalar oynağında, ölünün fakirlere verilecek giysilerinin yıkanması sırasında 41 adet küçük taş
toplanıp sayma işlemi 41 den başlanılarak tersten sayım yapılır. Bize göre, Nasrettin Hoca’nın eşeğine
ters binişinin izahı da bu şekilde yapılabilir (Kalafat 2008d).
“Üzerine okuma” ölümcül hastanın üzerine yapılan okuma şekli olup, ölümden sonra bu okuma
durdurulur. Böylece ölümden evvel okunulur ve ölümden sonra da ölü yıkanıldıktan veya toprağa verildikten sonra okunur. Bu arada okunulmamış olması önemlidir. Defnedilinceye kadar ölünün yalnız
bırakılmaması da aynı inançla bağlantılı olabilir. Gelip görecek kimsesi yok ise toprağa verilmesinde
acele edilir. Böylece âdeta ruhunu teslim etmiş beden bu dünyadan ayrılıp öteki dünyaya dâhil olma
döneminde yeni âlemine geçme sürecinde refakatçisiz ve ışıksız bırakılmayarak korunmaya alınır.
Güneş battıktan sonra defin yapılmamasının sebebi de burada aranılabilir. Definden evvel ışıksız bırakılmamış oluşu güneş battıktan sonra ve doğmadan evvel defin yapılmayışı arasında da bir bağıntı
olmalıdır. Âdeta yalnız ve karanlıkta bırakılmış mevtaya zarar vermesi istenilmemiştir.
Gölken Türkmenlerinde de ölen kimsenin bir an evvel defnedilmesi gerektiğine inanılır. Aksi hâlde
ölen şahıs kendisini tandırın içerisinde yanıyorcasına azap çektiğine inanılır ( Hıdır Nuriyev, 20 Aralık
2009 Ankara, Şahmurat Saibov, 20 Aralık 2009 Ankara, Kakacan Bayram, 25–27 Şubat 2009 Aşkabat).
Cenazenin fazla bekletilmesinin doğru olmadığı inancı çok yaygındır.
Kars’ın bazı yörelerinde ölüye ağlayan kadınlar yüzlerine vurur, saçlarından bir parça keser, elbiselerini ters çevirerek giyer ve kara bağlarlar.
“Sabah oldu kalk da gel
Kara yerden çık da gel
Ağ giyinmiş gelinsin
Kına verim yak da gel” (Turan 1982: 547–557).
Kına inancı aynı özelliği ile ağıta girmiştir. Karayer, kara bağlama, kara bayram, kara çadır, karalara
gelme, kara gün, kara yol, kara baht, yasın, ölümün, felaketin üzüntünün anlatım şeklidirler (Kalafat
2000: 274–284).
Amucalar aşiretinde ebe anaların özel önemi vardır. Ebe vefat edince ellerine kına yakılır ve iki eline
beyaz eldiven geçirilir. Bu işlemleri ebenin son doğum yaptırdığı kadınların yapması gerekir. Eldiveni
de son doğum yaptırdığı iki kadın örmeli veya dikmelidir (Aktaş 1999: 74–84). Ebenin Türk halk tasavvurundaki yeri diğer kesimlerde de önemlidir. Bibi, bazı bölgelerde hala veya teyze karşılığında
kullanılır. Bibi, İran Türklerinde ebe karşılığında kullanılır. Bibiler canlı doğum yaptırdıkları nispette
itibar kazanırlar. Birçok bibinin mezarı yatır muamelesi görür.
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Orta Anadolu Halaçlı Türkmenlerinde Ebe nineye doğumdan sonra verilen en makbul hediye kınadır.
Ebe anaya dünyaya gelmelerinde yardımcı olduğu gençlerin bayram ziyaretlerinde kına hediye edilmesi güney batı Türkmenistan’da ve Gölken Türkmenlerinde de yaşamaktadır. Kars’ın bazı yörelerinde genç ölülerin ellerine kına yakılır. Genç ölülerin eşyaları ile tabutu süslenir (Turan 1982: 547–557).
Ölümden sonra hayatın devam etmeyeceği inancı olsa idi kına yakılmasına gerek görülmemesi gerekirdi.
“Gelin ki neler olmuş
Taş bağrım deler olmuş
Yavrusunu yer yemiş
Anası meler olmuş” (Turan 1982: 547–557)
Kars’ta ölünün definden evvel göğsüne ve karşısına ayna konulur (Turan 1982: 547–557). Ayna, bazı
Alevi Tahtacı Türkmenlerinin mezarına konulduğu da olur ki, bize göre bu tespit, ölümle hayatın bitmediği inancının bir örneğidir. Ayna, Türk halk inançlarında aydın bir geleceğin temennisini remiz
eder (Kalafat 1995a: 75–107).
Mezarları, bilhassa ulu şahısların mezarlarını dağ tepelerine ve tümsek gibi yapmalarının amacı
Tanrıya yakın olma isteği olduğu şeklinde izahlar yapılmaktadır. Hunlarda tepeler üzerinde Hanın
otağı önünde kurban kesildiği ifade edilmektedir. Buna göre öteki âlemde rahat etmesi için bir takım
uygulamalar yapılarak ölünün Tanrıya yakın olması da istenilmektedir. İnanca göre Tanrı/Gök Tanrı
en yukarıda ve en ulu olandır. Sistemin en başındadır.
A. İnan, Dağ Ayini’ne Kaç ve Beltır boylarında “Tigir–Tayı” yani “Gök Kurbanı”, Sagaylarda “Tak
Tayanı” yani “Dağ Kurbanı” adını verdiklerini belirtiyor. Sagaylar, her üç yılda bir dağ tepesinde
ayin yapıyorlar ve üç yaşını doldurmamış beyaz koçları veya iki yaşını doldurmuş bir öküz veya beyaz bir oğlak kurban ediyorlardı. Bu ayine, kadınlar iştirak ettirilmez, dua yerine kısrakla gelinmezdi.
Kurbanın karnı yarılarak, yüreği çıkarılır, deri ve kemikleri ateşte yakılırdı. Bunlar, hiçbir kadın ayağı
basmamış dağın tepesinde Tanrıya kurban keserlerdi. Küçük ateşte kurban pişirilip, Beltırlar içki ve
yemekten sonra, kalan artık kemik vs. “ Büyük Ateş–Ulug od” da yakıyorlardı. Bunlar yakılırken saygıyla eğilip dua ediyor ve “Al ağ koyununu ver bize bolluğu” diyorlardı. Bu ayin “Tanrı-Gök Kurban”
“Yakut Kurbanı” denilen ayindir (Tanyu 1973: 43–45).
Hun mezarlarına konulan silah, altın ve gümüş gibi değerli metaller, armağan olarak da konulabiliyordu. Armağan kavramı ile kurban kavramı hangi noktada eş anlama gelirler? Bu mezarların tahribi
soyulmaları savaş sebebi sayılıyordu. Bu eylemin saygısızlık sayılmasının temelinde hangi inanç vardı? Ataların, ünlü komutanların kutsiyeti mi? Bu kutsiyet nereden geliyordu? Anamaykıl inancına
göre, düşmanla savaş anında ulu atalar da savaşa mezarlarından kalkıp katılıyorlardı. İncitilmesine
seyirci kalınmış ata, muhtemelen yeni nesillerin safında savaşmayacaktır. Zira kıymetli eşyalarının bu
arada savaş aracı olan silahlarının yağmalanmasına seyirci kalınmıştır. Olay, sadece sıradan bir hakaret değil yaşayan Hunların ölüp öteki âleme göçmüş ataları ile bağlarının kesilmesi olayıdır.
Hazar hakanlarının mezarlarının Etil ırmağının yatağına gömülmeleri mezarın gerek yerini saklamak
adına mezarı bölümlerden yapmış olmaları, Ceyhun yatağına gömülen cesedin üzerinden kırk gün
suyun akıtılması vücuttan ayrılan ruhun aziz hâline geleceği inancı göstermektedir ki, alınan bu tedbirler sadece mezarın soyulmasını önlemeye yönelik değildir. Sapa yerlere gömülen Şaman mezarları
ile sade insanlar Şaman ruhundan gelebilecek bir zarar onun rahatsız edilmesi hâlinde cezalandırılmadan korunurken, üzerinden su geçirilecek izi kaybedilen ulu zatın mezarında da ruhunun rahatsız
edilmemesi sağlanılmıştır.
Gazanfer Iltar’ın araştırmasına göre, ölünün definden önce yıkanması, kefenlenmesi, tabutlanması
ve ölü yakınlarının ölü evinde kapıya yakın toplanmaları Türklerde İslamiyet’ten evvel de vardı (İltar
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2003: 11–19). Biz Erzurum’da bir Kafkasya Türkünün yas evinde ve Erbil’de bir Türkmen yas evinde
genç erkeklerin yas evinin kapısında toplaştığına veya salonun alt başında ayakta durduklarına şahit
olduk.
Göklen Türkmenlerinde ölü yas evinden çıkarıldıktan sonra taziyeye gelenlerin oturdukları keçe, taziyeye gelenlerin her çıkışlarında yeni gelenler oturmadan evvel, çok kere eşikten dışarı çıkarılıp silkelenip tekrar serilir ve bu keçenin köşesi tersine kıvrılır. Keçe silkeleme işinin izahı yapılırken, ölen
kişi yas evinden çıkarıldıktan sonra taziyeye gelenlerden yakınlarının da olduğu, ölümden üzülmelerini istemediklerinden keçeler sıkı sıkı silkelenir, denilmektedir (Hıdır Nuriyev, 20 Aralık 2009 Ankara,
Şahmurat Saibov, 20 Aralık 2009 Ankara, Kakacan Bayram, 25–27 Şubat 2009 Aşkabat). Sergilerin, bilhassa seccadelerin namaz kılındıktan sonra köşesinin kıvrılması Anadolu ve yakın çevresi kültüründe
de yaşamaktadır. Bu kıvırma “boş kalan seccadede şeytan namaz kılmasın” şeklinde izah edilmektedir.
Kars’ın bazı yörelerinde, ölü ılık su ile yıkandıktan sonra sonunda “Ahiret suyu” denilen bol bir su
dökülür. Beyaz kefen ölünün ailesinin mali durumuna göre 2 kattan 7 kata kadar sarılır. “Ahiret gömleği” ne ölen genç kadın ise eşyalarından uygun parçalar kefene sarılır, başına renkli valalar bağlanır
(Turan 1982: 547–557). Göklen Türkmenlerinde ölen şahsı yıkayacak olan kimsenin giysisi, bedeni ve
kalbinin pak olması aranır. Ayrıca Göklen Türkmenlerinde son banyosu yaptırıldıktan sonra ölünün
üzerine yatırıldığı sergi, bez yakılır (İlyasova 2005: 182–192).
Türk dünyasında olduğu gibi Göklen Türkmenlerinde ölünün son banyosunda kullanılan cenaze
suyu ulu orta çiğnenebilecek kirli ortamlara akıtılmaz. El ayak değmeyecek uygun bir yere dökülür.
Bu suyun üzerinden atlanması istenilmez ( Hıdır Nuriyev, 20 Aralık 2009 Ankara, Şahmurat Saibov, 20
Aralık 2009 Ankara, Kakacan Bayram, 25–27 Şubat 2009 Aşkabat). Üzerinde atlama konusu da halk
inançlarında izah gerektiren ayrıntı içerir. Uyuyan insanın, küçük bebeğin, ölünün üzerinden atlanılmaz. Yanlışlıkla atlanılmış ise bu defa ters istikamette atlanılması istenir. Böyle hallerde bebeklerin
büyümeyip hastalanacaklarına uyuyanların ölebileceklerine inanılır. Muhtemelen bu inancın derinliklerinde basmak-basılmak inancı olmalı.
Amucalarda testi veya ibrikle getirilen su, mezarın baş kısmından başlayarak ayak ucunda bitirmek
üzere dökülür. Su, ölünün ya yakın akrabası olan bir çocuk veya yetim / öksüz bir çocuk tarafından dökülür. Bu işlem üç gün sürer, su dökülmesi güneş doğmadan sabahleyin yapılır (Aktaş 1999: 74–84).
Suyun dökülmesinden murat öbür âlemde yaşanacak azabın azaltılmasıdır. Zira su âlem değiştirmede yolu kısaltan bir faktördür. Suyun dökülmesinde çocuk veya yetim çocuk seçilmesi, çocukların yetim olmaları Allah’ın merhametini celp etmek içindir. (Afganistan ve Bolu yöresi Türklerinde yağmur
duası için yetim kız kepçe gelin olarak dolaştırılır.)
Batı Türkistan’da Balangar’daki ulu bir zata ait olduğuna inanılan bir kabir Türkler tarafından yağmur
yağdırmakta kullanılıyordu. Türkler öldürdükleri yabancı serdarların cesedini araç edinerek yağmur
diliyorlardı. Kırzıoğlu’nun Tabari’den naklettiği bu bilgi, Türklerin yabancı cesediyle yağmur diledikleri şeklinde geçerken, Kars’ta eski ve bilhassa Ermeni maşatlığından çıkarılmış kelle ile yağmur duasına
çıkıldığını Diyarbakır’da Yahudi masatlığından çıkarılmış kellenin yağmur dileği ile Dicle’ye atıldığını
belirtmektedir (Kırzıoğlu 1982: 263–277). Ölü kafasının yağmur merasiminde rol aldığını biz de tespitlerimizden biliyoruz. Ancak farklı bir dinden bir ölünün kafatasının yağmur duasındaki hikmeti ne
olabilir? Anadolu’da yağmur duası için İslam ulularının türbesi mekân olarak seçilir.
Kıbrıs Türk kültür coğrafyasında definden sonra üç sabah namazı ailesi tarafından ellerindeki Nur
suresi okunmuş su ile birlikte ziyaret edilir. Bu su dökülünce ölen kimsenin ziyaretçileri gördüğüne
inanılır (Meray 1992: 86–87).
Cenaze gömülüp cemaat gidip hoca yalnız kalınca hoca ölünün isminden bahisle ilgili ayetleri okur.
Bazı yörelerde hocanın, ölüye, sorgu meleklerine hesap vermesinde yardımcı olduğu bu uygulama
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ile ilgili bazı inançlar vardır. Bu esnada hocanın ayağının altında toprağın sarsılması ölünün hesabını
verdiği şeklinde açıklanır (Kalafat: 2004a).
Halk inançlarındaki yaygın bir kanaate göre ölen kişi öldüğünü gömüldükten sonra kalkmaya çalışınca başının yukarıya çarpmasından öğrenirmiş. Daha sonra soluna yatarsa cehenneme sağına yatarsa
cennete gideceğine inanılır. Cenazede ölenin kendisi olduğunu anlayan kimse “meğer ölen benmişim” dermiş. Bazı çevrelerde de ölünün ilk gece mezarında namaz kıldığına inanılır.
Ölen kimsenin ruhunun ilk 40 gün evini odasını her akşam ziyaret ettiğine inanılır. Daha sonra bu
ziyaretler Cuma gecelerinde olur. Bu itibarla ölünün odası kırk gün aydınlatılır, odasında tütsü yapılır
(Kalafat 2003a: 412–418).
Gölken Türkmenlerinde ölümü takip eden günlerde perşembe günü ikinci namazından sonra yemek kokusu çıkarılması gerektiğine inanılır. Ölen şahsın bu kokuya geldiği inancı vardır. Bu günlerde
özellikle Kur’an okunmasını beklediklerine inanılır (İlyasova 2005:182–192). Türkmenistan’da tütsü
yaparak fenalıklardan korunmak hayatın her dönemine girmiştir.
Göklen Türkmenlerinde ölünün ardından Perşembe günleri dikiş dikilmez, çamaşır yıkanmaz. Bu
günler merhumun ruhuna Kur’an okuma günleridir. Bu günlerde ölen şahıs gelebilir diye düşünülüp
kapılar açık bırakılır(İlyasova, 2005: 182–192).
Kırım, Dağıstan, Azerbaycan, Anadolu, İran ve Irak Türklerindeki bir inanca göre ölülerin ruhları cuma
akşamları evlerine gelir evin fertlerini adeta kontrol eder, onlar iyi ve güzel işler yapıyorlarsa mesela
Kur’an-ı Kerim okutup, helva kavurup aile ve çevre fertleri ile iyi geçiniyorlarsa, mutlu olarak dönerler. Sarhoş, kavgacı, geçimsiz, haksızlık yapan bir yaşam içerisinde iseler mutsuz dönerler. Bazı
yörelerde çocuklara, “Güzel otur, dedenin ruhu ziyarete geldi bak, şimdi pencerede” denildiği de olur.
Adeta bu dünyadan göçenlerle bu dünyada kalanların ruhları arasında süreklilik arz eden bir iletişim
vardır.
Doğum yapmış anne ve bebeğinde olduğu ölen kişiye de kırkı yapılır. Buna “Kırklama” denir. Kıbrıs’ta
her cumartesi günü güneş doğmadan ölen kişinin mezarı ailesi tarafından ziyaret edilir. Ayrıca pazartesi, Perşembe, arife, bayram ve diğer özel günlerde de ziyaret yapılır. 39’ uncu gününde “Kırk
Mevlidi” okutulur ( Meray 1992: 86–87).
Ruhların koku aldıkları inancı vardır. Bunun içindir ki, kandillerde simit, arife ve cuma günlerinde
lokma ve helva yapılır. Bunlardan ev halkının yanı sıra konu-komşu ve herkese ikram edilir. Böylece
ölülerin ruhunun şad olduklarına inanılır. Ayrıca meleklerin güzel kokudan zevk aldıkları çirkin kokudan rahatsız oldukları inancı da vardır. Buradan hareketle iyi olduğuna inanılan yağ ve un kokusu
mübarek olduğu kabul edilen gecelerde kokutularak melekler vasıtasıyla ölülere şefaat dilenilmiş
olması da düşünülebilinir.
Göklen Türkmenlerinde “Ölen erkeğin kırkı dolmadan hanımı erkek misafirlerin önünden geçerse,
ölünün kırkı açılır, bozulur.” inancı vardır (Aktaş,1999:84–94). Kadın kişinin er kişinin önünden geçmesi, bilhassa sabahleyin erkeğin işine ilk çıkışında bu durumun yaşanması Anadolu ve Kuzey Kafkasya
halk inançlarında da uygun bulunmaz, yasaklanmıştır. İnanca göre 52. gecesinde et kemikten ayrılır.
Bu gece ölünün acısının azalacağı inancıyla mevlit okutulup “elli ikisi” yapılır. Geçmişte “yas süresi”
iki yıl iken giderek bu süre kısalmıştır. Bu zaman zarfında şık giyinilmemesine ve fazla eğlenilmemesine dikkat edilir (Aktaş 1999: 84–94).
Türk kültür coğrafyasında ölen kimsenin evine yeni giysilerle gidilmez. Gölken Türkmenlerinde ölü
evinde yas 40 gün bazen de bir yıl sürdüğü olur. Bu süre zarfında yaslı aile yeni giysiler giymez eski
giysilerini giymekle yetinir. Yas giysisi çok kere kara bazı yörelerde de aktır. Yasta ak giyinme kefen
bağlantılı veya ölen şahsı ak bir âleme gönderme inançları ile ilgili olabilir.
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Ölü evinde yas zamanı tatlı yapılmazsa evinden çıkıp toy evine ve toy evinden çıkıp yas evine gidilmez. Yas evinden gelince başkasının değil kişi kendi evine gelmelidir. Yas evinden gelenlerin ardına
ervahlar düşer. Bazı yörelerde meyveli ağacın etrafında 3 defa tavaf edercesine dönülür ise ruhların
takip etmekten vazgeçtiklerine inanılır. “Ölen kişinin ruhunu kızdırmamak için yas evine taziyeye gelenlerin karşılanma ve yola koyulmalarını ev sahipleri yapmamalı” inancı vardır.
Yas evinde oturmanın da adabı vardır. Buralarda kasılarak, ayak ayaküstüne atılarak, ayaklar uzatılarak oturulmaz. “Böyle kimseler şeytan kucağında oturur”, denir. Yas evinde uzun süre oturulmayıp
ziyaret kısa tutulur. Yas evinde ikramı yapılan yemeğin eti kemirilerek yenilmez, uymayanın ömrünün
kesileceğine inanılır. Yas evinde ekmek paçalara ayrılarak değil de büyük parçanın ucundan koparılarak yenilmeli inancı da vardır(İlyasova 2005: 182–192).
Göklen ve diğer Türkmenlerinde evli çiftlerden birisi ölmüş ise evlenmeye karar veren diğer çift 9 ay
9 gün bekledikten sonra evlenebilir ( Hıdır Nuriyev, 20 Aralık 2009 Ankara, Şahmurat Saibov, 20 Aralık
2009 Ankara, Kakacan Bayram, 25–27 Şubat 2009 Aşkabat). Anadolu ve yakın çevresinde bu süre
hamileliğin belirlenmesi süresi ile sınırlanmıştır.
Göklen Türkmenlerinde de ölümün 40’ı 52’si ve yılı yapılır. Ölümün ilk üç gününde merhumun geçmişi ile ilgili her şeyi gözleri görebildiğine inanılır. “Ölüye ayan, diriye kuman” denir. İlgili ayetler
okunarak üç sadakası verilir.7 sinde 7 sadakası verilir; “Yedisi yapılır” verilir ve ilgili ayeti okunur.
İnanca göre kırk güne kadar ölünün tırnakları, saç ve sakalları uzar. Ölü için zor bir dönemdir. 40 günden sonra ölünün ödü yarılır, patlar. O an da ölü için zor bir andır. 40 sadakası verilerek ilgili ayetleri
okunur. Okunan ayetler ve verilen sadakalarla ölünün acısının azaltılacağına inanılır. 52’sinden ziyade
yılı yapılır ve ayetleri okunup sadakası verilir. Buradaki inanca göre etin kemikten ayrılması yılında
olur (Kalafat-İlyasova 2002).
Sonuç
Halk tefekküründe sarsılmaz yeri olan bir husus ki imandır. Alan da veren de Allah’tır. Yaptığı her işte
bir hikmet vardır ve kulları anlamakta zorluk çekseler dahi, ölümler ve toplu ölümlerde de onlar için
hayırlar vardır. Yapılacak iş Mevla’dan himmet dilemektir.
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TÜRK KÜLTÜRÜNDE ÖLÜMLE İLGİLİ BAZI TERİMLER
Pervin ERGUN
Ölüm ile ilgili gelenek, töre, inanç ve uygulamaların yoğunluğu, Türkçede oldukça zengin bir kavram
yumağı oluşturmuştur. Yüzyılların, hatta bazıları binyılların süzgecinden geçen bu terimlerin zaman
içinde, dilin canlılığının bir gereği olarak yeni anlamlar kazanması, farklılaşması, kullanımdan düşmesi, anlam değişmelerine ve kaymalarına uğraması doğal bir süreç olarak algılanmaktadır. Bugün
eş anlamlı gibi görünen ve birbirinin yerine kullanılan bazı terimler arasında farklılıklar olması da
doğaldır. Bu bölümde Türkçede ölüm kültürüyle ilgili yaygın kullanımda olan bazı terimlerin kültürel
analizi yapılacaktır. Ölü, gömmek, başsağlığı, toprağı bol olmak vd. terimlerin kullanımında görülen
anlam kayması, değişme ve aykırılaşma özellikleri üzerinde durulacaktır. Ayrıntı, küçük şeyler gibi
görülen sözler, dilin ve kültürün zenginliğinin göstergesidir. Bu göstergeler, bir toplumun medeniyet
seviyesinin en gerçek ifadelerini ortaya çıkarabilir.
Hayatın en acı gerçeği kabul edilen ölüm, soğuk ve tatsız olması sebebiyle en az tercih edilen sohbet
konusudur. Ölüm karşısında çok şey hissedilir, az şey söylenir. Duygu taşkınlıkları ancak atasözü, deyimlerin, kalıplaşmış sözlerin, ağıtların, mersiyelerin, taziyetnamelerin içinde kendine yer bulur.
Ölümün soğuk yüzü karşısında insanoğlu, onu kendisinden ve yakın çevresinden uzaklaştırmak için
pek çok inanç ve uygulama geliştirmiştir. Bu amaçla ölümün adını anmama, şifre ve örtmece sözler
kullanma, başka dillerden alıntı kelimelerle karşılama gibi çeşitli metotlar kullanılmıştır.
Her toplum, kendi dilindeki ayıplı, acılı kelimeleri örtme; uluorta söylememe eğilimindedir. Bu tür kelimeleri söyleme zorunluluğu varsa o zaman başka dillerden alıntılama veya sembollerle ifade etme
tercih edilmektedir. Türk kültüründe de ölüm ile ilgili olarak “mevta”, “cenaze”, “defin” gibi kelimelerin
tercih edilmesi, bu yüzdendir. Öz Türkçe kullanma gerekçesiyle bu tür incelikler bazen ihmal edilebilmektedir.
Kültür değişmelerinin hızlandığı günümüzde ölüm kültürü ile ilgili uygulamalar da bundan nasibini
almıştır. İletişim çağında yaşanıyor olması, küresel baskın kültürlerin ölüm ritüellerinin de kanıksanmasına sebep olmuştur. Gerek yazılı, gerekse görsel basında ölümle ilgili ritüellerin yoğun bir şekilde
yer alması, bir de bunlarla ilgili çeviri Türkçesine maruz kalınması, küresel anlamda kültürel kavramlara da aşina kılmıştır. Evrensel-bireysel iletişim artarken geleneksel iletişimin azaldığı günümüzde
ölüm durumunda kullanılan bazı sözler anlamını ve kullanımını kaybederken bazılarında anlam kayması ve aykırılaşmalar görülmeye başlanmıştır. Konu ile ilgili kitap, makale ve tezlerde bu hususta bir
analize rastlanamamıştır.
Bu bölümde bugünkü Türkiye Türkçesinde ölümle ilgili bazı terimlerin kullanımı ve bu terimlerdeki
anlam kaymaları ile aykırılaşmaların kültürel kökleri analiz edilecektir.
“Ölü ve Gömmek”
Ölüm ile ilgili olarak üzerinde hassasiyet gösterilmesi gereken iki söz “ölü” ve “gömmek”tir. Bugün
Türkiye Türkçesinde özellikle yazılı metinlerde ölü/öl- ve göm- terimlerinin kullanımıyla ilgili sorunla-
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ra değinmeden önce terimlerin geçmişte ve Türk dünyasındaki kullanımları üzerinde durmakta fayda
vardır.
Eski Türkçede öl- karşılığı olarak adrıl-, alkın-, arıl-, arta-, boguzlan-, kaç-, kal-, kamıl-, kergek bol-,
öl-, tınsıra-, tor-, tüş-, uç-, üzül, yit-, yitlin-, yod-, yok bol-; öldür- karşılığı olarak da balbal yap-, çok-,
kinşür- kiter-, sanç-, sı-, tarık-, üz-, yabrıt-, yokad-, yok kıl- kullanılmıştır. Daha sonraki dönemlerde al-,
bar-, büt-, ıçgın-, keç-, köç-, kurıt- da ölmek ve öldürmek anlamları kazanmıştır (Arslan Erol 2012: 387).
Eski Türkçede öl- karşılığı olarak kullanılan bu kelimelerden bazıları, bu makalede ele alınan hususlar açısından üzerinde durmayı gerektirmektedir. Bunlardan biri “kergek bolmak”tır. Jean-Paul Roux,
terimin öldü karşılığında sıkça kullanıldığını belirtmiştir (1999: 65). “Vacip olma, ölümün Tanrı tarafından tayin edilmesi” anlamına gelen bu sözün ilk defa Göktürklerde ve Orhun anıtlarında ortaya
çıktığı tespit edilmiştir (Ögel 1988: 764, Roux 1998: 201 ve Kafesoğlu 1996: 296’dan Arslan Erol 2012:
369). Ahmet Bican Ercilasun’un Osman Nedim Tuna’dan aktardığına göre “kergek bolmak” kuş olmak
demektir. Çünkü “kergek”, Doğu Türkçesi sözlüklerinde bıldırcın türünden bir kuştur. Batı Türklerinin
Müslümanlıktan sonra öldü yerine “sunkar/şahin boldı” deyimini kullanmaları da buna delil olarak
gösterilmiştir (2007: 373-374).
Kergek bol- ile yakın işlevde olan bir diğer kelime uçmaktır. Uçmak, Roux (1999: 157 vd.), Ögel (1988:
758), Clauson (1972: 19), Arslan Erol 2012: 373-375) ve daha pek çok araştırmacının da üzerinde uzlaştığı gibi, ölümle ilgili düşünüldüğünde “ruhun uçarak Tanrı katına gitmesi” demektir ve kutlu kişilerin,
çocukların vefatında kullanılmaktadır.
Üzerinde durulacak bir diğer kelime, ölmektir. Roux, Türklerin ve Moğolların Eski Dini adlı eserinde
terimin “kağan, hatun ve beyler için, bir milletin tümü, ordular için hatta hayvanlar için kullanıldığını belirtmekle birlikte (1998: 203). Altay Türklerinde Ölüm adlı eserinde bu düşüncesinden kısmen
vazgeçmiş görünmektedir. Roux bu eserinde terimin üç anlamını şöyle belirtmiştir: 1. Ciddi bir suçun ardında Gök Tanrı tarafından verilen bir cezanın belirtilmesi söz konusu olduğunda. 2. Sosyal ve
ailevi dayanağı olmayan kişilerden söz edildiğinde, özdeyişlerde ve kehanetlerde. 3. Hayvanlardan
ve hatta kahramanların atlarından söz edildiğinde (1999: 146-147). Clauson ise ölmek fiilinin yaygın kullanıldığını fakat uçmanın tercih edildiği yüksek rütbeli kişiler için kullanılmadığını belirtmiştir
(1972: 125’ten Arslan Erol 2012: 369). Bugün bütün Türk dünyasında öl- sözü benzer anlamlarda yaşamaktadır. Örneğin bugün ondan fazla terimin ölümü ifade etmek için kullanıldığı Hakas Türkçesinde
de anlam, Clauson ve Roux’nun belirttiği gibidir. Hakas Türkçesindeki “öl pararğa”/ölmek, “yarattığı
hoş olmayan duygular sebebiyle oldukça seyrek, genellikle de hayvanlar için kullanılmaktadır.” Onun
yerine ise “geçici bir nevi kılıf olarak gördükleri bedenlerinin aşınmasıyla ölümün geldiği ve kılıfından
çıkan ruhun öteki tarafa/gerçek hayata kavuştuğu düşüncesini ifade eden “ürep pararğa”/eskimek,
aşınmak terimini tercih etmişlerdir (Kazaçinova-Tatarova 1997: 12’den Killi 2012: 64-65). Ercilasun ise
öl- fiilinin asıl anlamının “yükselmek”, “havalanmak” olduğunu belirtmiştir (2007: 374).
Öl- fiilinin çok eski anlamı yükselmek olsa da zaman içinde bu anlamı kaybolmuş olmalıdır. Çünkü
eski Türkler “ölü ve gömmek” sözlerini, yakınlarını kaybettiklerinde değil, daha çok düşmanları için
kullanırlardı. Çünkü yakınları “ölmüyordu”, “uçmağa varıyordu”; “cennete gidiyordu”; ebedî hayatında
yaşamaya gidiyordu; mekân değiştiriyordu. Kutlu kişilerin vefatı kergek bolduğu için, yani Tanrı istediği için gerçekleşiyordu.
Bugün sözlü dilde daha dikkatli kullanıldığı halde yazı dilinde yaygın bir şekilde kullanılmakta olan
öl- ve göm- fiilleri insanlar için kullanılırken incitici olabilmektedir. Bu yüzden terimlerin daha dikkatli
seçilmesi gerekmektedir.
Bu konularda büyük hassasiyet göstermesi beklenen Diyanet İşleri Başkanlığı’nın internet sitesinde
de benzer sorunlar vardır. Konuyla ilgili örnek aşağıda Başsağlığı başlığıyla verilen bölümde ele alınmıştır.
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Ölümle İlgili Örtmece Sözler
Pek çok kültürde olduğu gibi, Türk töresi, ölümle ilgili sözleri saklama eğilimindedir. Türk destanlarına
kadar sirayet eden bu durum, destan kahramanlarının ruhlarının ölmeyip “uçup gittiği ve “ak saray/
gök saray”daki yerine yerleştiği” (Ögel 1989: 513) şeklinde ifade edilmektedir. Bunlardan “ak saray”,
destan kahramanı hakanın yeryüzündeki mezarını, “gök saray” ise uçmak/cennetteki mekânını sembolize etmektedir.
Bugün Türk kültüründe nezaket, saklama, uzaklaştırma maksatlı olarak öl- ve göm- yerine kullanılan
sözlerden bazıları şöyledir:
Emrihak vaki olmak, ahret yolcusu olmak, ecel şerbetini içmek, günü dolmak, ömrü vefa etmemek, ömür
defterini kapatmak, vadesi dolmak, adres değiştirmek, ahrete intikal etmek, dünyasını değiştirmek, dar-ı
bekaya irtihal etmek, dünyaya veda temek, ebediyete göçmek, can borcunu ödemek, ruhunu teslim etmek, dünyaya gözlerini kapamak, toprak olmak, Hakk’a yürümek, rahmet-i Rahmana kavuşmak, sonsuzluğa intikal etmek, ruhunu teslim eylemek, son nefesini vermek, vefat etmek, yaşamını yitirmek/kaybetmek (Türkmen 2009: 131 vd.), dar’ül fenadan dar’ül bekaya gitmek, ‘emanetini teslim etmek, emanetini
tapşırmak, gözü yumulmak, canı ... Akay’ı (Erkeği) ölse çırağı/ışığı sönmek (Güngör 2010: 44), evinden
gitti(genç yaşta rahmetli olanlar için), evine gitti (güngörmüş, devran sürmüş; yaşlı ölenler için) (Alyılmaz
2012:179), yerine yerleşmek, köyüne yerleşmek vs.
Ölüm sözü Alevilerde de kullanılmamakta; onun yerine örtmece sözler tercih edilmektedir: Hakka
yürümek, gerçeklere kavuşmak, kalıbı değiştirmek, kalıbı dinlendirmek, emaneti teslim etmek, don
değiştirmek (Kaya 1996: 368-370, Er 1988: 117-118 ve Aktaş 1999: 118-119’dan Yıldız 2012: 94).
Ölümle ilgili örtmece sözler, örneğin Hakas Türkçesinden de şöyle aktarılmıştır: “Gerçek hayata gitti, öte tarafa gitti, toz oldu, bitti, geri döndü, gitti, yatıp kaldı, soğudu” (Kazaçinova-Tatarova 1997:
12’den Killi 2012: 64).
Ölümü ifade eden argo tabir edilebilecek sözler de kullanılmaktadır. Bu tür sözler ölüm vaki olduğunda değil günlük hayatta ölüm mevzusu açıldığında öbür dünya ile ilgili yeterince hazırlık yapılmadığı
durumlarını hicvetmek için tercih edilmektedir. Taşlı/tahtalıköye gitmek, gelmez yola gitmek, dört
kolluya binmek, imamın kayığına binmek (Örnek 1979: 96-97), tabanı güneşletmek, sakalı yıldıza dikmek” vb.
Beddualarda da ölüm gizlenmektedir: “Evin yapılsın”, “ocağın dikilsin” (Alyılmaz 2012: 179), vs.
“Cenaze Kaldırmak”
Türk kültüründe defin ritüelini en iyi ifade eden terim “cenaze kaldırmak”tır. Cenazenin toprağa verilme işleminin “kaldırma” fiiliyle ifade ediliyor olması, terimin köklerinin çok eski inançlara gittiğini göstermektedir. Türk ölüm göçü, çocuklar için ağaç kovuklarına (Butanayev 1998: 210-211 ve Katanov
1907A: 602’den Killi 2012: 72 vd.), kutlu kişiler için ağaç dallarına defnedilerek “cennet/uçmak”a göçürülmektedir. Bazen de ağaç dallarına kaldırılan kemikler, uzun ritüellerden ve yıllardan sonra yüksek
tepelere defnedilmektedir.
Cenaze kaldırmakla ilgili eski inanç izleri Türk dünyası destanlarında, özellikle de Şor Türklerinin destanlarında canlı bir şekilde yaşamaktadır. Radloff tarafından Şor Türklerinden derlenen “Ay Mökö” adlı
destanda altmış göğün ardında yaşayan Kızıl Tas, bir gün altın sedef kar biçiminde gökten inmiştir ve
Altın Arık’ın otağının kapısından girip “… Öldüğünde kemiklerinin dokuz karaçam ağacının tepesine
kaldırılmasını, bu sayede karaçam ağaçlarının köklerinden kendisi gibi bir Kızıl Tas’ın doğacağını” söylemiştir. Destanda Kızıl Tas’ın vasiyetini Ay Mökö yerine getirmiştir. Yaya olarak koşup giden Ay Mökö,
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altı adımda altmış kat göğün ardına ulaşmıştır. Dokuz karaçam ağacının tepesini çekip birleştirerek
bağlamış ve Kızıl Tas’ın kemiklerini bunun üzerine koyarak yurduna dönmüştür (Radloff 1999: 405408’den Aça 2012: 304, 319-320; Ergun 2006: 90-91).
Radloff tarafından derlenip yayımlanan bir başka Şor destanı olan “Ak Tayçı”da kahraman Ak Tayçı,
yaşlanıp arka arkaya ölen baba ve annesinin kemiklerini altından yaptırdığı bir kutu içine koyarak
demir kavağın tepesine yerleştirmiştir (Radloff 320: 387’den Aça 2012: 320; Ergun 2006: 94).
Cenaze kaldırılması ile ilgili bir başka örnek, yine Şor Türklerinden derlenen “Altın Sırık” destanında
geçmektedir. Kara Sulazı tarafından öldürülen Altın Çıltıs’ın cesedi oğlu Altın Şappa ve Altın Sırık tarafından altın eğerden alıp altın tabuta koyulmuş; sonra da tabut yere eğdikleri altın çam ağacının
tepesine asılmıştır. Dal serbest bırakıldığında Altın Çıldıs’ın kemikleri üstteki otuz göğün ışığıyla parlamıştır. Yetmiş aşıtlı bronz dağın tepesindeki yetmiş gök katından daha yüksek bu altın çam ağacının
etrafında üç gün dolanıp ağlaşan Altın Sırık ile Altın Şappa, yetmiş yeşil tayganın tepesinden yürüyüp
inmişlerdir (Çudyakov-Nazarenko 1998: 383-384’ten Aça 2012: 321: Ergun 2006: 91).
Aynı destanda Çaş Molot tarafından öldürülen Altın Şappa’nın cesedi ise, Altın Sırık tarafından babası
Altın Çıldıs’ın defnedildiği çam ağacının yanında biten çam ağacının üzerine defnedilmiştir(Ergun
2006: 93-94).
Cenaze kaldırmanın kültürel kökleriyle ilgili izler yalnızca destanlarla sınırlı değildir. Cenazenin ağaç
tabutta/salda taşınması, üzerinde veya önünde ağaç dalı bulunması, üzerine örtülen ölümlük halı ve
kilimlerde ve mezar taşlarında hayat ağacı motifi olması (Esin 2004: 39 vd.; Ergun 20012; Deniz 2012:
453 vd.; Ölmez 2012: 505 vd.); hemen bütün Türk dünyasında definden sonra mezarın başına ağaç
dikilmesi vb. “kaldırılma” terimini ifade eden uygulamalardır.
Bugün dilimizde yaygın olarak kullanılan “cenaze kaldırmak” sözüne, farkında olunmadan kut izafe
edilmeye devam edilmektedir. Geleneksel kültürde acının yaşandığı evlerde, cenaze yakınlarını incitmemek için “öldü mü”, “gömüldü mü” gibi sözlerin söylenmesi hoş karşılanmazken “kaldırma” ile
ilgili sorular yadırganmamaktadır. Sözlü gelenekte bu terimlerin kullanımıyla ilgili hassasiyet devam
etmektedir. Ne var ki, yazılı gelenekte hassasiyetin azalmaya başladığı görülmektedir. Gerek yazılı
kaynaklarda, gerekse elektronik kaynaklarda bu tür sorunlarla karşılaşılmaktadır (Ersoy 2002: 86 vd.;
Dilek 2008: 634; Gökbel 2012: 43 vd.; Yıldız 2012: 93 vd.).
“Rıhlet Eylemek”
Aslı Arapça olan rıhlet, göçmek, sefer eylemek anlamındadır (Abik 2005; Durmuş 2012; Yazar 2013;
Devellioğlu 1984: 1072). Türk kültüründe ise XVI. yy’dan itibaren yeni bir anlam kazanan kelime, yukarıdakiler gibi ölümü gizlemek amacıyla kullanılmaya başlanmıştır (Ayverdi 2005: 2588). 19. yüzyılda
Munis Harezmî tarafından Harezm Türkçesiyle yazılmış Firdevsü’l-İkbâl isimli eserde ölümle ilgili kullanılan doksanın üzerindeki kelimeden biri olan rıhlet eylemek bugün de kullanılmaktadır.
Ölüm karşılığında kullanılan ve ebediyeti ifade eden sözlerden bir diğeri “ba’s-ü ba’d-el mevt”tir.
Öldükten sonraki diriliş (Tietze 2002: 288; Osm.-T. Ans. Lügat 2006: 93) anlamına gelen söz, edebi
metinlerde kullanılmıştır.
“Salaca(k)”
Ölümle ilgili kullanılan kelimelerden biri de “salaca”dır. Eski Türkçe bir söz olan salaca(k), TDK Türkiye
Türkçesi Ağızlar Sözlüğü’nde “hasta, yaralı ya da ölü taşınan sedye; tabut; ölü; hayvanın çektiği hasta
sedyesi; üstünde ölü yıkanan kerevet” (http://tdkterim.gov.tr/bts/ 01.08.2013), “ölü taşıma tahtası”,
“tabut” (Eke 2010) anlamlarında kullanılmıştır.
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“Kuylamak”
Türkçede definle ilgili bir başka söz “kuy/guylamak”tır. TDK Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü’nde
kuylamak, “Bir şeyi gömerek saklamak” anlamıyla yer almıştır. Verilen örnek cümlede ölüm ile ilgili
bağ bulunmamaktadır:“Çukura gömerek saklamak: Kış geliyor, havucu bahçeden söküp, evin avlusuna
kuyladım.” Yine aynı sözlükte bulunan guylamak sözünün karşılığı olarak ise “kuyulamak, gömmek,
defnetmek” verilmiştir. Halk ağzında cenazenin “gömülmesini” değil “gizlenmesi”ni ifade eden “guylamak”, halk irfanının güzel bir örneğidir ve geleneksel dünya/ahiret görüşünün zarif bir örneğidir.
Guylamak, bu anlamı ile bir fıkrada şöyle geçmektedir:
Lânet Olsun Ölünüze De Dirinize De
Veli Dayı’nın Tortum’da bulunduğu yıllarda, köylülerden biri vefat eder. Cenaze kabristana götürülürken,
köylülerin tabutun altına girerek sırayla taşıdıklarını gören Veli Dayı da, “sevaptır” diyerek tabutun altına
girer. Usule göre cemaatte bulunanlar birkaç dakika ara ile tabutu taşımak için yer değiştirirler. Usul böyle
ancak, Veli Dayı tabutun altına girdikten sonra hiç kimse Veli Dayı’nın yerine geçmez; git ha git, yol bir
türlü bitmez. Veli Dayı çok yorulur, adım atacak gücü kalmaz. Yerine adam çağırır, kimse yok. Cenazeye
katılanlar bir bir ortadan kaybolurlar. Kala kala Veli Dayı ile üç kişi kalır. İyice yorulan Veli Dayı tabutu
yere bırakır ve: “Lenet olsun sizin dirinize de ölünüze de! Men bu tabuti götüren değilem, istersiz burya
guylayın” der ve geri döner (Önay 2008: 13/18’den Sakaoğlu 2008) (merhabahaber.com). 31.07.2013
“Salihat-ı Nisvan”
Cenaze ilanlarında sık karşılaşılan terimlerden biri de salihat-ı nisvandır. “Dine uygun iyi harekette
olan, Cenab-ı Hakk’ın ve peygamber Aleyhissalâtü Vesselam’ın beğeneceği işler ve iyilikler yapan,
hayır ve hasenat sahibi Müslüman kadınlar” (Osm-T. Büyük Lügat: 2006: 848); “dindar, iffetli, temiz
Müslüman kadınlar” (Devellioğlu 1984: 1100) için kullanılmaktadır. Erkekler için kullanılanı yoktur.
“Müteveffa”
“Ruhu kabzedilmiş olan, vefat etmiş olan” (Ayverdi 2005: 2272; Devellioğlu 1984: 941; Osm.-T. Ans.
Lugat 2006: 745), “ölü, ölmüş” (GTS), “merhum” (Şemseddin Sami 2012: 567), ”ölen” (TDK Hukuk
Terimleri Sözlüğü) anlamındaki müteveffa, genellikle gayrimüslimler için kullanılan bir terimdir.
Özellikle gazetelerdeki ölüm ilanlarında gayrimüslimler için müteveffa kullanılırken Müslümanlar için
merhum ve merhume tercih edilmektedir. Müteveffanın dini bir yönü yokken merhum ve merhume
Müslümanlığı çağrıştırmaktadır. Hukuk dilinde müteveffa daha yaygın kullanılmaktadır.
“Müteveffa”nın Müslümanlar için söylenmesinde bir sakınca bulunmamakla birlikte, diğerleri daha
çok tercih edilmektedir. Merhum ve merhume ise yalnızca Müslümanlar için kullanılabilen bir sözdür.
Başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere çeşitli internet sitelerinden alınan müteveffa örneklerinde
Hurasancıyan, Árpád Berta, Nikola, Lazori, Andreas B. Schwarz, Radloff, Jean Deny, Hilarie McCoubrey
isimleri dikkat çekmektedir1.

1

Vefat eden kimsenin yakınlarının müteveffanın uhrevî mesuliyetini azaltacak bir şeyler yapabilme yönündeki iyi niyeti
anlaşılabilir bir durumdur; fakat bu niyetin..
www.diyanet.gov.tr/turkish/basiliyayin/weboku.asp?sayfa=66... Google’dan alınma - 7/2013
“Kırklareli-(Demirköy) Müftüsü Müteveffa Abdülmecit Efendi’nin ailesine maaş tahsisi için tanzim kılınan müddeti hizmet
cetveli ile evrakı müsbite ve Nüfus kayıt ...
www.diyanet.gov.tr/turkish/basiliyayin/weboku.asp?sayfa=10... Google’dan alınma - 7/2013
“Şehir Feyzi Paşa hazretleriyle muallim-i müteveffa Hurasancıyan Efendi’nin tavsiye ve takdiratina mazhar olan telhlis-i
emraz ve fenn-i tedavi-yi tatbikîden …”M Refi - 1909 Erişim tarihi: 31.07.2013
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“Hoş Geldiniz/Bulduk”: Bir yanlış kullanım örneği
Üzerinde durulacak bir diğer söz, cenaze evine gelenleri karşılama ile ilgilidir. Son yıllarda dikkat edilirse, cenaze sahipleri evlerine taziyeye gelenleri “hoş geldiniz” hitabıyla karşılamaktadırlar. Taziyeye
gelenler de buna karşılık olarak “hoş bulduk” demektedirler.
Aslında ne hoş gelinmiştir, ne de ortada hoş bulunacak bir durum vardır. Kapısı her daim misafirlerine
açık Türk milleti günlük hayatta yaygın kullanımdaki güzel, hoş sözlerini daha nadir yaşanan cenaze
gününde de söyler duruma gelmiştir.
Komşuluk ilişkilerinin zayıfladığı şehir hayatında, acılı günlerle ilgili iletişimin azalması, taziyelerin
daha çok iş yerinde, camide-cenaze namazında, mezarlıkta dile getiriliyor olması, geleceğin gelenek

“... Terekenin tek bir konuttaki bölümleri kayıt altına aldığı kabulü ve kâtibin sıralaması esas alınarak müteveffâ-yı merkûmun sâkin olduğu oda, büyük oda, sulu eyvân, büyük eyvân, köşk, camekân odası, karşı fevkâni oda, fevkâni uşaklar odası,
kahve odası, fevkâni misafir odası..” Diyarbekir Voyvodası Mustafa Ağa’nın Terekesi Üzerine Bazı Düşünceler Ö Başarır
- yayinlar.yesevi.edu.tr hacettepe.edu.tr Erişim tarihi: 31.07.2013
“... Aynı hanede 41 yaşındaki biraderinin, biri 13 ve biri 5 yaşında iki oğlu ve 16 yaşlarında bir kızı bulunmaktadır. Müteveffa
Ali adındaki biraderinin 31 ve 19 yaşlarında iki oğlu 13,10 ve 8 yaşlarında üç kızı ile müteveffa biraderinin hafidi (torunu)
4 yaşındadır.” Osmanlı’da Modern Anlamda Yapılan İlk Nüfus Sayımına Göre Divriği’nin Demografik Yapısı H YÜKSEL hips.hacettepe.edu.tr Erişim tarihi: 31.07.2013
“... Der-i devlet-i mekine arz-ı dâî –i kemîne budur ki, Rumelide Yeni Zağra kurbunda müteveffa Kademli Baba Rahmetullahi
aleyh zaviyesinin tekye- ... ve müstehakk olmağın müteveffa-yı merkumun hissesi mahlûlinden mezbûre tevcih olunup ...”
Osmanlı Arşiv Belgelerinde Hacı Bektaş Tekkesi BGT ÇEVİRİSİ hbvdergisi.gazi.edu.tr ewelt-dertuerken. Erişim tarihi:
31.07.2013
“... ZfWT Vol. 3, No. 3 (2011) 316 Müteveffa âlim Árpád Berta (1951–2008) ile András Róna–Tas’ın uzun ve yorucu çalışmaları
neticesinde ortaya çıkan, II ciltlik bu hacimli eserin ilk örneklerini yazarlar, 2002’deki bir makalelerinde bizlere göstermişlerdi. ...” András Róna–Tas;† Árpád Berta with the assistance of László Károly. WEST OLD TURKIC. Turkic Loanwords in
Hungarian. Part I: Introduction, Lexicon «A–K» (U Erdem - 2011 - diewelt-dertuerke Erişim tarihi: 31.07.2013
“... Rize’nin Emineddin Mahallesi halkından Rum Marupolioğlu Yanboli veledi Nikola Gürcistan’da Kutayis şehrinde vefat etmiş ve mahkeme müteveffa Nikola’nın mirasını, Osmanlı vatandaşı olan eşi Dümeşiye bint Nikola ile küçük oğulları Nikola
ve Lazari’ye ait olarak tescil ...” Osmanlıların Son döneminde Rize ve Batum Arasında Sosyal İlişkiler N Gümüş - Recep
Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat 2012 - ilahiyat.erdogan.edu.tr Erişim tarihi: 31.07.2013
“... Müteveffa âlim ölümünden ancak bir kaç saat önce yazdığı bu mektubunda kitabın tercüme ve neşri yolunda kendinden
başka daha kimlerin meşgul olacağını bildirmiş, gerek bu iş için, gerek diğer yayın plânlarının son bahara kadar alacağı
safha hakkında tahminlerde…” uyusmazlik.gov.tr Erişim tarihi: 31.07.2013
“...Muhtelif yazılarımızda İstanbul Üniversitesi Medeni Hukuk ve Roma Hukuku Ordinaryüs Profesörü müteveffa Dr. Andreas
B. Schwarz’m Borçlar Hukuku dersleri unvanlı kitabının önsözünden alarak tekrar ettiğimiz bir cümleyi bir defa daha buraya kaydedeceğiz…”[PDF] Den Doğan Teşhis Hatâsı Ve Bundan Hasıl Olan Neticeler- uyusmazlik.gov.tr Erişim tarihi:
31.07.2013
“... Bartold’un konuyla ilgili yazısının Latin harflerine aktarılmış biçimi:3 Radlof’un “Lugati”ni Yeniden Neşir Mes’elesi
Müteveffâ Rus alimi Radlof’un «Türk Lehceleri Lugati Tecrübesi», Türkiyât sahasında çalışan bütün zevât için en zarûrî olan
eserdir. ... Radloff Sözlügünün Yenì Bír Yayımı Nasıl Olmalıdır? M Ölmez, H Üniversitesi - mehmetolmez.org Erişim tarihi:
31. 07. 2013
“... Hocam Prof. Füsun Arsava (SBF) içimde uluslararası hukuka karşı ilgi uyanmasını sağladı. Müteveffa hocam Prof. Hilarie
McCoubrey (Hull) ile Prof. Nigel White (Nottingham) uluslararası hukuktu kuvvet kullanma ve insancıl hukuk konularını
bana sevdirmişlerdir. ...” Terörle mücadele ve uluslararası hukuk I Kaya - 2005 books.google.com Erişim tarihi: 31.07.2013
“... Paris’teki Türkoloji hocamız müteveffa Profesör Jean Deny, bir vesile ile ders esnasında Süleyman Çelebi ve Mevlidinden
bahsederken, Mevlidin hakikaten bir şaheser, müellifinin ise iyi, son derece samimi ve ince ruh1u bir şair olduğu hükmünü
verdiğinde, bundan gurur ...” Çeşitli Dillerde Mevlidler ve Süleyman Çelebi Mevlidinin Tercemeleri MT Okiç - Atatürk
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2010 - e-dergi.atauni.edu.tr Erişim tarihi: 31.07.2013
“... gösteriyor. Örneğin muhafazakâr yönü olduğu bilinen müteveffa sanatçı Barış Manço ile ilgili olarak, düzmece bir olay
olduğu daha sonra itiraf edilmiş bir olay, kameranın yalan ve hile amacı ile kullanılabildiğinin örneklerindendir. ...” Bireysel
ve Toplumsal Çözülmede Televizyon Faktörü Üzerine Düşünceler MD KARACOŞKUN - Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat
2002 - eskidergi.cumhuriyet.edu.tr Erişim tarihi: 31.07.2013
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uygulayıcısı gençlerin geçiş ritüellerinin en dramatiği olan vefat olayından uzak durması, böyle bir
aykırılaşmayı beraberinde getirmektedir.
Geleneksel kültürün daha canlı yaşandığı küçük yerleşim yerlerinde ise genellikle cenaze evinin kapısı açık bırakılmaktadır. Kapalı olduğu durumlarda ise o sırada evde bulunan hısım, akraba ya da
komşular tarafından kapı açılmaktadır. Cenaze sahipleri, normal zamanın tam tersi olarak başköşeye
oturmaktadırlar. Evin yoğun olduğu ilk günler cenaze yakınlarının kapıya bakması hoş karşılanmamaktadır. Onlar evin başköşesine, herkesin ulaşabileceği, görebileceği merkezi bir yerine oturmakta;
acısına yanmakta; yerinden kalkmadan taziyeleri kabul etmektedirler. Kenarda köşede, kapı eşiğinde
oturan, ortalıkta dolanıp duran cenaze sahipleri “acısı yok” gibi algılanıp ayıplanmaktadır.
Kapıyı açan kişi ise böyle durumlarda “hoş geldiniz” dememekte; “buyrun” gibi kalıp sözler ya da ölümü ifade eden acı sözlerle dolu feryat figanla gelenleri karşılamaktadır:
“Böyle mi görüşecektik?!!”
“Amca/dayı/hala/yeğen/dede/nine(vs.)nizi aldırdık/kaybettik, baksanıza! “gibi.
Gelenlerle ilgilenmek ise hısım, akrabalar ile komşuların görevidir. Taziyeye gelenlerin getirdiği “ölgülük” yemeklerinin taksimini de bunları getirenlerle birlikte hısım akraba yapmaktadır. Cenaze sahiplerinin yemek hazırlığında aktif rol alması, yine “acısı yok” gibi algılanıp hoş karşılanmamaktadır.
“Başsağlığı”
Üzerinde duracağımız bir diğer söz, ölümle ilgili çok yaygın kullanılan “başsağlığı”dır (Örnek 1979:
92). Başsağlığı için Misalli Büyük Türkçe Sözlük’te “yakını ölen kimseye “başın sağ olsun, sen sağ ol”
deme, acısının paylaşıldığını ifade etme, taziye” (2005: 301) anlamına geldiği belirtilmektedir.
“Atlı-göçebe” medeniyeti kökleriyle tanınan Türk milletinin hayvan sürülerinin çokluğu destanlara
kadar konu olmuştur. Hayvanlarla ilgili bu çok zengin kültür, konu ile ilgili terim zenginliğini de beraberinde getirmiştir. Başsağlığı sözü, eskiden hayvanlar öldüğünde kullanılan bir söz iken bugün insanlar için kullanılan sözler içinde en yaygını olmuştur. Bu durum, Türk milletinin hayvancı bir toplum
olduğunun göstergesi olarak yaygınlaşmıştır. Kalabalık hayvan sürülerine sahip Türk milleti, hayvan
kayıplarını sık sık yaşamış; bu sözü çok sık kullanmıştır. Bu sık kullanım, “malı canın yongası” olarak
gören Türk milleti için genel kabul ile yaygınlaşmıştır. Zamanla da insanlar için yaygın bir şekilde
kullanılmaya başlanmıştır. Söz, “at/eşek/inek/kuzu/kuş/kedi(vs.)n öldü; üzülme, başın sağ oldukça yenilerini edinebilirsin” anlamındadır.
İnsan için düşünüldüğünde anlam garabeti daha net seçilebilmektedir: “Koca/eş/baba/ana/kardeş/
evlat/yeğen(vs.)ini yitirmişsin, üzülme başın sağ oldukça yenisini alırsın” gibi korkunç bir anlam ortaya çıkmaktadır. Elbette sözü kullananlar bu anlamda söylememekte; geçmişte daha yaygın kullanımın sebep olduğu bir ağız alışkanlığıyla galat-ı meşhur yapmaktadırlar.
Aslında galat-ı meşhurlar (yaygın bilinen yanlışlar) genellikle alıntı kelimelerden kaynaklanmaktadır;
fakat yukarıda misafirperverlik özelliğinden yaygınlaşan “hoş gel-/bul-” örneğinde olduğu gibi, başsağlığı sözü Türkçe olup hayvanla ilgili çok yaygın kullanımdan kaynaklanmaktadır.
Türk toplumunda bu durum o kadar kanıksanmıştır ki, hatta bugün kedi/köpek/hayvanı ölen bir kişiye “başın sağ olsun” dendiğinde, olumsuz tepkiler alınmaktadır. Cevap olarak da “aşk olsun, o kadar
da değil” gibi sözler söylendiğine şahit olunmaktadır. Yerli yerinde bir kullanım olduğu halde bu durum, sözün anlamında bir aykırılaşma olduğunu göstermektedir.
Bu deyimin yaygınlaşmasında kimi zamane hocalarının da katkısı bulunmaktadır. Zamane diyoruz,
çünkü geçmişte hocaların tahsil yeri taşra değildi. Üstelik İstanbul’un en lüks semtlerinde staj yapma-
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ları gerekiyordu. Hoca seçiminde bu gün aranmayan pek çok da kıstas vardı2. Medeniyetin doruğa
çıktığı, her milletten insanın yaşadığı, her protokolden insanın bulunduğu Osmanlı başkentinde yetişen bu hocalar, din kitaplarının ötesinde adeta konuyla ilgili somut olmayan kültürel miras eğitimi
alıyorlar ve ondan sonra taşraya gidiyorlardı.
Türkiye’de folklor çalışmalarının yüzüncü yıla ulaştığı bu günlere kadar hem yapılan çalışmalar çok az
ve yetersizdir; hem de disiplinler arası işbirliği yok denecek kadar azdır. Halkbilimi, etnoloji, antropoloji ve din bilginlerinin bir araya gelip kavram kargaşasını ortadan kaldırmaları gerekmektedir. Çünkü
halkbilimcinin kökü çok eskilere çıkan “gelenek”, “ritüel” gibi değerlendirmeleri için din adamlarının
“hurafe”, “batıl inanç” deyip işin içinden çıkması bir arpa boyu yol alınamamasına sebep olmaktadır.
Türkiye’de en fazla memur istihdam eden bir kurum olan Diyanet İşleri Başkanlığı, en ücra köylere
kadar din adamı göndermekte, halkbiliminin yaşama, üretme alanlarını sekteye uğratabilmektedir.
Din ayrıdır gelenek ayrı. Din adamlarının yüzde doksanı gittiği köyde “başsağlığı” dilemektedir. Sözün
bu kadar çok yaygınlaşması ve genel kabul görmesinde din adamları daha etkili bir pozisyondadır.
Düzeltilmesinde de onlara çok fazla iş düşmektedir. Bu nedenle, disiplinler arası işbirliğinin bir an
evvel yaygınlaştırılması gerekmektedir.
Bugün gelinen noktada, köyünün yakınında, “taşradaki” okulda okuyan din hocaları, “köyünün dünya
görüşü içinde algıladığı din öğretimi” ile topluma yön vermeye çalışmaktadır. İçinde yaşadığı toplumun kültür değerleri hakkında bilgileri yetersiz olduğu için şirk olmadığı halde pek çok değerin yitirilmesine sebep olmaktadırlar; bu tür incelikler konusunda yeterince titizlik gösterememektedirler.
Ankara’nın en lüks semtlerinde, Kocatepe, Hacı Bayram ve pek çok camide ve Üçler, Karşıyaka gibi
mezarlıklardaki defin merasimlerinde şahit olunmuştur ki hocalar haziruna “baş sağlığı” dilemektedir.
Gerek Ankara’da gerekse Aydın, Erzurum, Adana vs. illerdeki bazı hocalarla yapılan mülakatlarda, cevap ortak olmuştur: “Evet, kullanım yanlıştır. Fakat halkta genel bir kabul olduğu için kullanmakta bir
sakınca görmüyoruz.”
Diyanet İşleri Başkanlığının internet sayfasında da yaygın bir şekilde “başsağlığı” mesajları görülmektedir3
Diyanet İşleri Başkanlığının ne internet sayfasında ne de yazılı eserlerinde konunun inceliklerine dair
herhangi bir bilgiye rastlanamamıştır. Sayfada Türk ölüm kültürü ile ilgili uygulamalar Arapça terimlerle ifade edilmiştir; taziye ve cenaze ile ilgili genel bilgiler verilirken “başsağlığı” ve “gömmek” terimleri tercih edilmiştir:
“…Ölünün yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunmaya tâziye denir ki teselli etmek anlamındadır. Ölen
bir Müslüman’ı yıkamak, kefenlemek, onun için namaz kılıp dua etmek ve kabre gömmek Müslümanlar
için farz-ı kifayedir.”
www.diyanet.gov.tr/turkish/DIYANET/avrupa/.../mart/.../y62.htm Erişim tarihi: 30.07.2013
Başsağlığı sözünün kültürel köklerinin çok eskiye dayandığı açıktır. Yalnız, onun insanlar için söylenmeye başlamasının tarihi oldukça yenidir. Osmanlı’nın son yüzyılında başlayıp Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar süren savaşlar, kaybolan nesiller, ocağı sönen aileler, yaşlısını, evinin direğini yitirmiş buruk

2
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O hocalardan bazıları ve onların evlatlarıyla tanışmış olmam veçhile bu tür garabetlerle nasıl mücadele ettiklerine şahit
olmuştum.
“Dorsten Fatih Camii Dernek Başkanı Vefat Etti
Dorsten DİTİB Fatih Camii Dernek Başkanı Nurettin Gökçen 10.12.2002 tarihinde Münster Üniversite Hastanesinde tedavi
görürken kurtulamayarak Hakk’ın rahmetine kavuştu. … Merhuma Allah’tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş sağlığı
diliyoruz.” www.diyanet.gov.tr/turkish/DIYANET/avrupa/.../mart/.../y62.htm Erişim tarihi: 30.07.2013
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yüreklerin yaşadığı kültürel travma sonucu gelenek aktarımı sekteye uğramıştır. Milletlerin hafızası
böyle dönemlerde acıyı hatırlatan pek çok veriyi silebilmektedir. Başsağlığı ile ilgili anlam kayması bu
yıllardan sonra oluşmaya başlamış görünmektedir. Çünkü Osmanlı dönemine ait eserlerde ve sözlüklerde terime rastlanamamıştır.
Hemen her konuda eser vermiş Osmanlı aydınlarının ölüm ve taziyeyi nasıl ifade ettiğine dair bakıldığında manzum ve mensur eserler dikkati çekmektedir. Eğer o dönemde başsağlığı bugünkü anlamda yaşıyor olsaydı “başsağlığınameler” yazılması gerekirdi. Onun yerine mersiyeler (manzum) ve pek
çok münşeatın içinde taziyetnameler (mensur) dikkati çekmektedir. Bu açıdan başsağlığı kullanımının insanlar için yaygınlığının geçen yüzyıldan öncesine gidemeyeceği tahmin edilebilir. Bu döneme
ait eser incelemelerinde terim şöyle yer almaktadır:
“... münşeatlarda yer verilebilir. Mektuplar işlediği konulara göre; tehniyetnâme (tebrik etmek), tebriknâme (kutlama), takriz (bir eseri övme yazısı), taziyetnâme (başsağlığı)” Divanlardaki manzum mektuplar
E Aydın - 2006 - cu.mitosweb.com Erişim tarihi:31.07.2013
Ömer Çakır tarafından yazılan “Türk Edebiyatında Taziyetnameler” adlı makalede de Divan edebiyatından Cumhuriyet’in ilk dönemine şair ve yazarlar tarafından vefat edenlerin yakınlarına yazılmış
mektuplar incelenmiştir. Hiçbirinde “başsağlığı” ve aşağıda işleneceği üzere “toprağı bol olsun” sözleri
bulunmamaktadır (2006: 270-291).
Türk Dünyasından gelen öğrenciler de bu yaygın kullanımdan etkilenerek kendi şivelerindeki terimin
karşılığı olarak başsağlığı terimini kullanmaktadırlar. Dolayısıyla terimlerin yanlış kullanılmasından
kaynaklanan zarar, diğer Türk lehçeleri ve şivelerine kadar uzayabilmektedir. Aşağıda örnek olarak
verilecek tezde, başsağlığı için kullanılan sözlere yer verilmekle birlikte terimin tam karşılığının ne
olduğu belirtilmemiştir:
“Ölen kişinin yakınlarına baş sağlığı dilemek, çok önemli görevlerden biri sayılıp, yakını ölen kimseye böyle durumlarda avucu, acısını hafifletici sözler söylenir. Başsağlığı dilemede ölümün kaçınılmaz olduğu,
eninde sonunda herkesin öleceği ve sabır telkin edilmektedir. Başsağlığına ölenin ilk üç gününde gitmek
daha makbul olmakla birlikte kırkına kadar baş sağlığı dilemek mümkündür. Kırgızlarda başsağlığı dilemeye gelenler şu tür ifadeler kullanılmaktadır: Yattığı mekân cennet olsun, Allah sizlere sabır versin,
Ölenin ardından ölecek değilsin ya, sabırlı ol sen akıllı birisin, Kader, elimizden bir şey gelmez... vs. gibi”
(Jumabaev 2006: 71-72).4

4

Başsağlığı teriminin yaygın kullanımını göstermek açısından aşağıda çeşitli çevrelerden örnekler verilmiştir:
“Kendisine Allahtan rahmet, ailesine, Fakültemize ve mimarlık camiasına ise başsağlığı diliyorum. Fahrettin Tolun hocamız, 1965 yılında ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde…”
T AKTÜRE - METU JFA, 2009 - core.kmi.open.ac.uk Erişim tarihi: 31.07.2013
Odamızdan Haberler Hasan Zeki Süzen Vefat ve Başsağlığı
Meslekdaşlarımızdan Gürbüz ÖZKAN ve Abdurrahman Baltacı geçtiğimiz günlerde vefat etmiştir. Merhumlara
Allahtan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.
DDK Gitmez, Ü AYDIN - izmirymmo.org.tr Erişim tarihi: 31.07.2013
“...19 askerimiz ise yaralandı. Kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı dileriz.
Bölücü etnik terörle otuz yılı aşkın bir süre mücadele içerisinde olan devletimizin terörle etkin mücadele… Me Dergisi,
Yi Müdürü, Y Adresi, G Tasarımı - 2007 - bilgiyurdu.org.tr Erişim tarihi: 31.07.2013
“... Yukarıda değinildiği gibi ölüm olayından ise, adres değiştirmek, can borcunu ödemek, ebediyete göçmek, gözlerini yummak, rahmetli olmak, vadesi yetmek şeklinde söz edilir. Ölen kişinin yakınlarına “Başın sağ olsun.”a gidilir ve
“başsağlığı” dilenir. Türkçedeki Örtmece Sözler S Türkmen - Karadeniz Araştırmaları, 2009 - ceeol.com Erişim tarihi:
31.07.2013
“... Bu çerçevede: En üstün insan hakkı olan yaşama hakkını hedef alan terörü lanetliyor, şehitlerimize Tanrı’dan rahmet, Yüce Türk Milletine başsağlığı dilemeyi bir görev biliyoruz. Hiçbir amaç terörü haklı kılamaz, hiçbir gerekçe terör
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“Toprağı Bol Olsun”
Çok değil, daha üç nesil önce Osmanlı tebaası olarak yaşayan atalarımız, özellikle azınlıklarla bir arada yaşayan Türkler, bu tür söz varlığını daha dikkatli kullanmışlar; nüanslara daha fazla özen göstermişlerdir. O dönemde gayrimüslim komşular öldüğünde “toprağı bol olsun” sözü tercih edilmiştir.
Anadolu Folklorunda Ölüm adlı kapsamlı çalışmasında Sedat Veyis Örnek, sözün Sivas ve Merzifon’da
bilindiğini kaydetmiştir (1979: 93). Türkler ve Ölüm adında son derece kapsamlı bir kitaba imza atan
Edward Tryjarski, Örnek’in taziyeyle ilgili Anadolu’dan tespit ettiği yirmi dört ifade biçimine, diğer
bazı ifadelerin yanı sıra, “toprağı bol olsun” sözünü de eklemiştir. Tryjarski, okuyucuya, bu ifadeyi “toprağı hafif olsun” ifadesiyle karşılaştırmayı da önermiştir (Tryjarski 2011: 171).
“Toprağı bol olsun” sözü, Hıristiyan dünyası gelenekleri ve inançları ile ilgili bir söylemdir. Bu yüzden
Müslümanlar için söylenmemesi gerekmektedir. Osmanlı kültüründe azınlıklarla bir arada yaşamaktan kulak aşinalığı olmasının yanında, bugün yabancı filmlerde ölüm ritüellerinin sıkça gösterilmesi
vesilesiyle sözün sıkça geçmesi, Türk sözlü kültürünün bilinçaltı kalıplarına girmesine ve günlük hayatta yadırganmadan kullanılmasına sebep olmuştur.
Benzer durum, Türk televizyon programları ve dizileri için de söz konusudur. Örneğin yayımlandığı
dönemde büyük izleyici kitlesine sahip olan ve Türk tarihinin en acıklı dönemlerinden birinin işlendiği “Elveda Rumeli” dizisinin en dramatik sahnelerinden birinde Erdal Özyağcılar’ın canlandırdığı
Sütçü Ramiz, ölen kızı için “toprağı bol olsun” demiştir. Gayrimüslimlerle bir arada yaşamaya devam
eden özellikle günümüz Balkan Türklüğü, bu sözlerin ayrımı hususunda büyük hassasiyet göstermektedir5.
Günümüz Türkiye’sinde kimsenin art niyet aramadığı, ancak dikkatsizlik, cehalet göstergesi olarak
kabul ettiği bu söz, yanlış anlamalara sebep olabilmekte, mevzuun inceliklerini bilen kayıp yakınlarını
üzebilmektedir.
Oldukça yaygın kullanımda olan söz, günümüz TDK sözlüklerinde ise yer almamaktadır6. Ömer Asım
Aksoy tarafından hazırlanan 1984 baskılı sözlükte; “toprağı bol olsun: “(Müslüman olmayan bu ölü)
hayırla anılacak kişiydi; rahat uyusun.” (Aksoy 1984: 910) karşılığında kullanılmıştır. İskender Pala tarafından hazırlanan İki Dirhem Bir Çekirdek’te “Burada mezarın bazı kötü niyetli kişi veya yabani hayvanlar tarafından açılma korkusuna bir işaret olduğu anlaşılmaktadır” (Pala 2002: 190-191) şeklinde
değerlendirilmiştir.
Ali Aslan Topçuoğlu’nun “Gayrimüslimlerle Sosyal İlişkiler Hakkında İslâm Hukuku Açısından Bazı
Mülahazalar” adlı makalesinde gayrimüslimlerle ilgili değerlendirmelerde konu ele alınmıştır. Fakat
bunun hangi sözlerle yapılacağına dair bir ayrıntıya yer verilmemekle birlikte, başsağlığı dilenmesi
gerektiği belirtilmiştir:

örgütlerini desteklemenin mazereti olamaz. ...” Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’nun
Fakültenin Kuruluşunun 82. Yıldönümünde Yaptığı …S Konuklar auhf.ankara.edu.tr Erişim tarihi: 31.07.2013
“... Başsağlığı dilemek, doğumu müjdelemek, evlilik için davette bulunmak, hasta ziyaretlerinde bulunmak, bayram
tebrikleri gibi toplumsal konular sözlü kültürün canlı olarak yaşatıldığı ortamlardır ve toplumun sözlü kültür belleğidir.
... [PDF] Sözü ‘E-Karte’etmek Erişim tarihi: 31.07.2013 A Meltem - millifolklor.com Erişim tarihi: 31.07.2013

5
6

“... Eğer mersin dalları sallanmamışsa kelime-i şahadet birkaç kere tekrarlanır. Ana ismi tekrar söylenir. Mersin dalları
sallanınca ailesine başsağlığı dilenip mezardan ayrılır. Bu anda ölünün ailesi çok fa kir değilse oradaki fakirlere para dağıtır.
...” [PDF] Kıbrıs Ağzında Ölümle İlgili Anlatımlar E KARABACAK - millifolklor.com Erişim tarihi: 31.07.2013
Nitekim Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya’dan hısım, akraba ve dostlardan tarafımıza bu hususta serzenişte
bulunulmuştur.
TDK çalışanlarının yakınlarını kaybettiğinde muhatap olup üzüldüklerine şahit olduğumuz söz üzerine konuşmalarımız
olmuştur. Bugüne gelindiğinde TDK sözlüklerde herhangi bir gelişme olmamıştır.
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“Komşuluk hukuku gereği olarak, bir gayrimüslim hasta olursa, Müslüman komşularınca ziyaret edileceği; iyileşince geçmiş olsun dileklerinin iletileceği; cenazesi olduğu takdirde defin işlemlerinde ona yardımcı olunacağı ve başsağlığı dileneceği ifade edilmektedir.”http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt3/
sayi10pdf/topcuoglu_aliaslan.pdf Erişim tarihi: 31.07.2013 Tabii, bu sözün gayrimüslimler için taşıdığı anlam da ayrıca tartışılabilir.
Sonuç
Eski Türklerden günümüze ölüm, mezar, yas kültürüne ait bazı terimlerin kültürel analizlerinin yapıldığı, nüansları ve incelikleri üzerinde durulduğu bu makalede bugünkü Türk toplumundaki yanlış
kullanımlara dikkat çekilmiştir. Bunlar çok küçük ayrıntılar olarak değerlendirilebilir. Unutulmamalıdır
ki, dilin ve kültürün zenginliği ayrıntıda gizlidir. Dilin incelikleri olan bu tür ayrıntıların kullanılırken
ciddiye alınması, medeniyet göstergesidir. Türk töresinde bu hassasiyet vardır.
Ele aldığımız sözlerden “başı sağ olmak”, Osmanlıca sözlüklerde tespit edilememiştir. Söz konusu sözlüklerde “toprağı bol olmak” ile ilgili bir karışıklık da bulunmamaktadır. Bu sözler, günümüz sözlüklerine ve çeşitli kaynaklara ise anlam karışıklığı ile girmiştir.
Yukarıda değindiğimiz bütün hususlar, Türk insanının ölüm mevzuundaki incelikleridir. Bu incelikler
dilde de en güzel ifadelerini bulmuştur. İnsanın ölüm gibi ciddi bir durumla ilgili olarak gerek kendisine gerekse topluma karşı sergileyeceği tavır, içinde yetiştiği kültür ve medeniyetin göstergesidir. Türk
töresi gereği, ölüm gibi hassas konularda daha fazla dikkat ve nezaket göstermek ve bu incelikleri
yaşatmak gerekmektedir. Türkçedeki zengin söz dağarcığı, vefat edenlerin ve yakınlarının acılarını
hafifletmeye yardımcı olacak kudrettedir:
“Emir Allah/Tanrı/Hakk’tan (olunca boynumuz kıldan ince)”
“Mekânı cennet/uçmak/behişt olsun.”
“Nur/ışıklar içinde yatsın.”
“Allah yakınlarına ecir, sabır versin.”
“Allah acısını unutturmasın.”(Acısını unutturacak daha büyük bir acı vermesin.)
“Allah taksiratını/günahlarını affetsin/bağışlasın.”
“Allah rahmet etsin/eylesin.” vs.
Sonuç olarak ölümle ilgili olarak Eski Türkçede otuzdan fazla, 19. yüzyıl Harezm Türkçesiyle yazılmış
bir eserde doksandan fazla sözün bilinçli bir şekilde, yerli yerinde kullanılıyor olması, Türk kültüründe
ölüm ve öteki dünya algısının zenginliğinin ve eskiliğinin göstergesidir. Bugün Türkiye Türkçesinde
kullanımda en öne geçen sözlerle ilgili anlam kaymaları ve aykırılaşmalar bu zenginliğe gölge düşürecek niteliktedir. Somut olmayan kültürel mirasın bu nadide örneklerinin, disiplinler arası çalışmalarla tamir edilmesi gerekmektedir.
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GELENEKSEL KÜLTÜRÜMÜZDE DEFİN KAZANI
Metin ERGUN
Geleneksel kültürümüzde ocak, istikrar ve uyumun simgesi olarak görülür. Bütün Türk dünyasında
ocak, ailenin ve evin başlangıcını temsil eder. O, refahın simgesi olduğu gibi, insanların aracı ve koruyucusudur da. Aynı zamanda, boy yaşamının koruyucu ruhu ve sembolüdür. Eski çağlarda bir boydan
biri öldüğünde onun ocağının söndüğüne inanılırmış (Katas 1978: 53).
Türk dünyasında ocak, evin merkezini teşkil eder. Bu yönüyle o, aileyi ve bütün bir boyu temsil eder.
Türkler, ocağın iyesi olduğuna inanırlar. Sibirya’dan Anadolu’ya kadar bütün Türk dünyasında bu iyelere, dolayısıyla ocağa saygı gösterilmektedir. Kutsal olarak kabul edilen ocağa karşı yapılan saygısızlığın cezasız kalmayacağına inanılır. Ocak, aynı zamanda soyu ve boyu da sembolize eder (Beydili
2005: 436-437).
Türk boylarında ocak kavramının anlamı oldukça geniştir ve ev, aile, boy, kabile vb. gibi kavramlarla
yakından ilişkilidir. Güney Sibirya Türklerinin inançlarına göre, evin dinî ve semantik merkezi olan ve
onun düzenini belirleyen ocak, ateş iyesinin yaşam yeridir. Özellikle Sibirya Türklerinde ocak, Tanrı
(ruh) mekânı ve simgesidir. Altay alkışlarından birinde ateş-ana hakkında “Külleri- talkan olarak seren,
kendine taş ocak yaratan”, denilmektedir. Teleütler, Ateş Tanrısına “Üç Ocağın İyesi” adını vermişlerdir.
Özellikle Sibirya Türklerinde ocak, Tanrı (ruh) mekânı ve simgesidir.
Mitolojik algıda ocak; yeryüzünü, göğü ve insanı birleştirir. O bir nevi yaratıcı özelliklere sahip merkezlerden biridir. Mitolojik tefekkürde ocak, nasıl hayat kaynağı olan kozmik göbekle özdeşleştirilmekteyse sacayağının ayakları da bu mitolojik nesnenin, yani kozmik göbeğin görsel simgeleridir.
Onların sağlamlığı kozmik ve sosyal düzenin yıkılmazlığının simgesidir. Bu şekliyle baktığımız zaman
ocak ve sacayağı, kozmik bütünlük ve düzen dengesinin göstergesidir. Yani kaosu değil, harmoniyi
sembolize etmektedir (Toporov 1982: 629-631).
Ocak taşları ya da sacayağı, mitolojinin dünyasında dünyanın dingili ve göbeği ile ilişkilendirilir ve
onların şahsında ateş iyesi nesnel olarak canlandırılır.
Ocak gibi sacayağı da, sadece tanrının simgesi değildir, o aynı zamanda insanı temsil etmektedir. Tör
yönüne çevrilmiş olan ayağı ot bajı (ateşin başı), kapı tarafına dönük olan diğer ikisi ise ayak ot (ateşin
ayakları) diye adlandırılır. Günümüzde Altay-Kijilerin düğün merasimlerinde ot bajına beyaz kurdeleler (yalama) bağlanır, hayvan yağı sürülür ve ardıç dalı konulur. Gelinin saç örgüsü açılırken büyük
ateş çıkartmak için ateşe yağ dökülür ve alkışlar söylenir (L’vovo 1988: 137).
Mitolojik algıda ocak gibi uyumu (harmoni), yani yaşam düzenini sembolize eden unsurlardan biri
de kazandır. Çadırın içinde sacayağının üzerine konan kazan, birbiriyle ilişkili düzen zincirinin bir halkasını oluşturur. Buna göre boy yer-suyunun, yani topraklarının merkezi ev, ocak ve kazandır. Onun
düzendeki merkezî durumu, Möngün-Tayga Bölgesi Tuvalarının dilinde uzun yaz günlerini belirtmek
üzere söylenen “Çalıpça tip turar” ifadesine yansımıştır. Bu terim, dökme demirden yapılan küçük
kazandan (çalıpça paş) kaynaklanmıştır. Bu kazan, soğutucu niteliğinde araka damıtma aletinin üzerine konulur. Böylece yazın duman boşluğundan içeri giren güneş ışınları bu kazana yansır (Potapov
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1969: 304). Bununla kazan; yazla, gün ortasıyla, ufukla ve doğadaki dengenin, yani düzenin en üst
noktasıyla özdeşleştirilir. Mitolojik algıda kâinatın mekân ve zaman parametrelerinin birliği, bu şekilde yansıtılmaktadır.
Sibirya Türklerinde kâinatın bu kültürel sembolü, başla özdeşleştirilmektedir. Mitolojik algı, başın
sağlığı ile kazanın sağlamlığını aynı şekilde görmüştür. Sağlam ve sağlıklı baş, düzenin varlığının işaretidir. Aynı şekilde kazan da uyumun göstergesidir. Tuva Türklerinin dilinde “baş” ve “kazan” baş (paş)
şeklinde aynı kelime ile ifade edilmektedir. Algıdaki bu birliktelik, sadece kelime dünyasında değil,
aynı zamanda törenlerde de yansıtılmıştır. Eski çağlarda bu benzerlik, Tuvalardaki gelin başlığının
(kalım) içeriğini de belirlerdi. Kalım istekleri arasına “gelinin başı için” bajınıng... söögü deeş bir paş
beer şeklinde dökme kazan da dâhil edilirdi (Vaynsteyn 1980: 27). Süt-Höl Bölgesi Tuvalarında kazan
konusu düğün merasimlerine de yansımıştır. Düğün bitmeden üç gün önce gelinin evine damadın
akrabaları gelirmiş. Oldukça şaşalı geçen bu törensel ziyarete urugnun ög – pajın alır (ev ve kazanı
almak) adı verilirmiş. Gelenler gelinin evinden önce bir çadır ile bir kazan alıp dönerlermiş. Çeyizin
kalan kısmı düğün bitiminde gelinle birlikte getirilirmiş (Potapov 1969: 250).
Belirtildiği üzere kazan, ev ve ocakla birlikte yer-sunun, yani mekânın, bir başka deyişle toprağın düzeninin sembolü durumundadır. Daha evliliğin ilk adımında düzenin bu üç sembolik unsuru dikkatle
ve törensel bir anlayışla yerleştirilir. Meselâ Altay Türklerinde düğün çadırı kurulurken dökme demir
kazanın üzerine konduğu taş ocak da yapılırmış (Şatinova 1981: 54). Bu kaostan kurtuluş ve yeni
toprağın benimsenmesi ve yeniden düzenin sağlanması açısından son derece önemli bir sembolik törendir. Mitolojik algıda bu kültürel ve sembolik törenle öz mekân ile yabancı mekân karşıtlığı,
yani kaos ortadan kalkmış olur. Tam tersi ocağın dağıtılması, küllerinin savrulması ve ocak üzerindeki kazanın devrilmesi ise uyumu ortadan kaldırır ve kaos durumunu, bir başka ifadeyle söylersek
düzensizliği meydana getirir. Bu algı sadece Sibirya ve Orta Asya Türk gruplarında değil, Anadolu
Türklerinde de görülür.
Geleneksel kültürde düzen, yeniden inşa edilmez, o ancak atadan devralınır. Yani soy-atanın düzeni
yeni kuşaklara aktarılır. Bu yüzden düzeni temsil eden unsurlar da ata evinden getirilir. Bu unsurlar,
yeni alınmış olsalar bile doğrudan doğruya henüz daha düzenin sağlanmadığı yeni eve değil, önce
ata evine götürülürler, ancak orada kut aldıktan sonra yeni mekâna götürülürler. Kutlu düzeni sembolize eden en temel unsurların başında sacayağı ve kazan gelir. Geleneksel kültürde hem sacayağının,
hem de kazanın, eski evin bir parçasını içerdiğine inanılır. Altay Türklerinin geleneklerine göre kutun
sembolü olan bu unsurların damadın baba evinden alınması gerekmektedir. Aynı şekilde henüz daha
kaos içinde olan yeni mekânda, yani evde yakılacak ilk ateş de mutlaka ata evinden getirilmelidir
(Şatinova 1981: 54). Yeni mekândaki bu ilk ateşin yakılması işi de çeşitli ayinsel uygulamalarla gerçekleştirilir. Geleneksel kültür boy verasetinin ancak bu yolla geçtiğine inanmaktadır. Buradan hareketle
yeni ailenin yaratılışını simgeleyen yanan ocağa kazanın konulması geleneğinin nesiller arası devamlılığı sağladığını ve boy verasetinin güvencesi olduğunu söyleyebiliriz.
Bunun göstergelerinden birini Hakas Türklerinin düğünlerinde görürüz. Hakasların düğünlerinin son
bölümlerinden biri olan hazan hıriina (kazana çıkmak /gelmek/), kazan simgesi altında yapılır. Saç örgüleri açıldıktan sonra gelin, araka ve et dolu kazanların bulunduğu bahçeye çıkarılır. İlk olarak sağdıç
kazandaki arakadan bir bardak alır ve şenlikleri başlatır. Gençler sağdıcın evinde eğlenmeye gidince
kazanların başında sadece ihtiyarlar kalır. Ziyafetin bolluk içinde geçtiğini belirtmek için Hakaslar:
“Kazan başında şu kadar ihtiyar kaldı” ifadesini kullanırlar (Arhiv MAES TGU 1988: 141). Burada da
kazanın sadece basit bir yiyecek kabı olmadığını, onun esas itibariyle kutun, dolayısıyla bereketin,
bolluğun ve refahın sembolik göstergesi olduğunu görmekteyiz.
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Türk geleneksel kültüründe ateş (ocak), sacayağı ve kazan, yenilenmeyi, uyumu ve yeni bir duruma
geçmeyi de sembolize etmektedir. Buna göre kazan içinde ateşte pişme, bir nevi yaratma ile özdeşleştirilmektedir. Bunun izlerini şamanlığa geçiş sürecinde de görmekteyiz. Altay, Şor, Yakut, Tuva ve
Hakas Türklerinde kendisinde şamanlık belirtileri görülen gencin ruhların hâkimiyeti altına girdiğine
ve ruhların onu özel kazanda “pişirerek” yeniden yarattığına inanılır (Dırenkova 1930: 271, 274). Bu
özel “yaratma” kazan içinde gerçekleştirilir. Bu yönüyle kazan, geleneksel kültürde, “oluş”un başlangıcını da sembolize etmektedir. Bu haliyle kazan, mitolojik anlayışta ölüm ve doğumun birleşmesinin
gerçekleştiği mekâna benzetilmekte ve özünde de anne rahmi ile yutan ve doğuran toprağa özdeş
tutulmaktadır. Kazanın bu şekilde algılanışını Sibirya Türklerinin kızamık tedavisinde ve çocuk ölümlerine karşı yaptıkları törenlerde de görmekteyiz. Mesela çocukları sık sık ölen bir ailenin yeni çocuğu
dünyaya gelmişse onun ölmemesi için önce çocuğu kundağa sararlar, sonra da sacayağı üzerindeki
kazanın içine yatırıp bir müddet orada tutarlarmış. Bu törenden sonra aile, o kazana çok dikkat edermiş, inanca göre kazana bir zarar gelirse çocuğun sağlığının bozulacağına inanılırmış. Ayrıca bu tür
kazanlar, komşuya verilmezmiş; verilirse de akşam mutlaka geri alınırmış. Kazanın çocukla ve doğumla ilgili bu sembolik durumunu Yakutların bebeğin mecazi olarak “çalınması”, töreninde de görürüz.
Geleneksel kültürde kazan, bir yönüyle de doğumu, üremeyi, büyümeyi, hayatı, hayatın idamesini
ve soyun devamını sembolize etmektedir. Hemen hemen bütün Türk dünyasında görülen doğum
sırasında kazana biçilen rol bunun en bariz göstergelerindendir.
Yine geleneksel kültürde dolu kazan, bitip tükenmeyen “bereketi”, sembolize etmektedir. Ocaktaki
dolu kazan, ailenin bolluk ve refah içinde yaşamasının vazgeçilmez şartıdır. Mitolojik görüşe göre,
mutluluğun (ırıs) ve başarının sırrı dolu kazanda saklıdır. Bu yüzden geleneksel kültürde kazanın taşması iyi karşılanmaz. Özellikle süt dolu kazanın taşması tam bir uğursuzluk işaretidir. Kazanın taşması
bereketin, yani ırısın yok olması anlamına gelir. Bereketi yok olan yerde de Tanrı kutu olmaz. Tanrı
kutunun olmadığı bir mekân da kaosa sürüklenir. İşte bu yüzden bütün Türk dünyasında kazanın
taşmamasına çok dikkat edilir.
Geleneksel kültür, kazan bereketinin, dolayısıyla kazandaki Tanrı kutunun kazanın dibinde olduğuna inanır. Bundan dolayı Tuba ve Şorlar gibi Sibirya Türklerinde, kazanın dibinde kalan yemek artıkları asla atılmaz. Hatta köpeklerin yemesine izin verilir, fakat yine de atılmaz. Benzer uygulamaları
Anadolu Türklerinde de görürüz. Anadolu’da da kazanın dibinde kalan yemek artıkları atılmaz ve çocukların sıyırmasına izin verilir.
Altaylılar, nehirden kazanla su almazlar. Bunun nedeni kazanın bereketinin suyla birlikte gideceğine
inanılmasıdır. Aynı uygulama, Anadolu Türklerinde de görülür. Mitolojik bellekteki kazanla ilgili kodlardan biri böyledir.
Türk geleneksel görüşünde kazanın sağlamlığı ve dayanıklılığı, mutluluğun, bereketin ve refahın garantisidir. Altay Türklerinde şöyle bir gelenek vardır: Düğün töreni sırasında nasihat verildikten sonra
gelin, kendisinin ilk çayını demlemek için ocağa gelir; eğer o kazanı sacayağına doğru yerleştirirse
yeni aileyi mutluluk ve refah bekler olacaktır. Aksi takdirde yeni evlilerin hayatlarının başarısız olacağına inanırlar (Şatinova 1981: 59).
Evde yanan ocak, istikrarın, düzenin ve uyumun simgesidir. Yanan ocağın olduğu evde kaos değil,
harmoni vardır. Bir nevi mutluluğun, huzurun ve refahın simgesidir. Aynı zamanda soyun devamının
da işaretidir. Dilimizdeki “ocağın tütsün”, “ocağın sönmesin”, “ocağında baykuşlar ötmesin”, “ocağında
baykuş tünemesin”, “ocağında incir ağacı bitmesin”, “ocağın dağılmasın”, “ocağın yıkılmasın” şeklindeki
ifadelerin mitolojik içeriği bu anlayışla ilgilidir. Buna karşılık sönen ocak, dağılan ocak külleri ve ters
çevrilmiş sacayağı olumsuz anlamlar yüklüdür. Bu durum, mutsuzluğun, kaosun ve ölümün işaretidir.
Böyle bir evde Tanrı kutundan söz etmek mümkün değildir. Artık orada huzursuzluk, bereketsizlik
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hâkimdir. Bundan dolayı Anadolu’da ocak ateşi söndürülmez, “uyutulur”; ocağın külleri gelişi güzel
atılmaz, “ayak basmayan” yere dökülür; bu külde tavukların tünemesine bile izin verilmez; çocukların orada oynaması yasaktır; Yörük çadırları sökülünce ocakları dağıtılmaz, taşla üzeri örtülür; geride
kalan çadır ocağını başkaları da dağıtmaz, küllerini savurmaz ve onu kirletmez. Aksi takdirde kendisinin veya ailesinin başına felaket geleceğine inanılır. Benzer uygulamaları Türk dünyasının değişik
coğrafyalarında da görürüz. Mesela Ak-Kol ulusu Şorlarının ölen insanın 40. gününde düzenledikleri
ayin şu ifadelerle biter: “Senin taş sacayağını dağıtırım, talkan-külünü savururum.” Bu tören, “üzütü
defnetme” veya “ruhun göçü” diye adlandırılır ve tören, köyün batısında yakılan ocak başında yapılır.
“Ruhu yolcu eden” şaman, geri döndükten sonra ateş söndürülür ve ölenin yakınları evlerine dağılır.
Onlar, evlerine dönmeden önce ateşin küllerini gömerler ve insanın ocak, ev ve boyla ilişkilerini ortadan kaldıran ölüm anını ifade eden yukarıda belirtilen ifadeyi söylerler (Dırenkova 1940: 335).
Ocak, kül ve kazanın hayatın kaynağı ve soyun devamı olduğu anlayışını Türk dünyasından derlenen
destanlarda da görürüz. Mesela Şor kahramanlık destanı Kan Argo Ablalı Kan Mergen’de düşmanını
takip eden kahraman şöyle der:
“Asırlardır nesiller arasında süren düşmanlıktan dolayı ben Kümüş Kan’ı mahvettim ve beyaz hayvanlarını götürüyorum. Kümüş Kan’ın taş ocağını yıktım, deniz-külünü savurdum. Yaşanır obasını yatırdım, küçük obayı gürüldettim. Ocağını yıktım, kazanını ters çevirdim”.
Yukarıda da belirttiğimiz üzere geleneksel kültürde dağıtılmış ocak, savrulmuş kül ve ters çevrilmiş
kazan; kaosla, düzensizlikle ve ölümle ilişkilendirilmektedir. Bu algının en güzel örneklerinden biri N.
F. Katanov tarafından derlenmiştir. Katanov’un Tofalar (Karagaslar) arasından derlediği “İnsanı İzleyen
Yılan” adlı masalda ters çevrilmiş kazanın ölümü yansıttığı görülmektedir. Masalda yılan tarafından
izlenen adamın köye gelişi şöyle anlatılmaktadır:
“O köyde bir papaz (lama) vardı. “Beni bir şey kovalıyor” dedi, o papaza. Papaz adamı demir kapakla
kapatıp kutsal Lam’ı (Kutsal Kitap) okumaya başladı. O beklerken kapı açıldı ve içeri yılan girdi. İçeri
giren yılan, o adamın ayakları altında yatmaktaydı. O girdiğinde papaz aldı ve adamına baktı. O, sadece kemiklerin kaldığını, yılanın her şeyi emdiğini gördü” (Katanov 1891: 91).
Ters çevrilmiş kazanın ölümle ve ölüler dünyası ile bağlantısını leksikolojide de görürüz. Sibirya Türk
lehçelerinde kazanın ters çevrilerek altının üste gelmesini ifade etmek üzere kullanılan kelime “kömger/kömgör”dür (Verbitsky 1884: 183). Bu kelime “gömmek”, “defnetmek” anlamında kullanılan kö-mfiili ile aynı kökten gelir. Anadolu Türkçesinde kullanılan “göm-“ fiili de aynı kökten gelmektedir. Tam
tersi bu fiilin kö-g- (köger-) şekli ise hayat bulmak, yaşamak, var olmak, yeşermek, gövermek ve canlanmak anlamındadır.
Sibirya Türklerinin geleneksel gömme uygulamalarında gömme işlemi sırasında bir kazan kırılır ve
kırılmış kazan, ölünün ayak tarafına konulur. Bazen de kazan kırılmaz, ters çevrilmiş halde ölünün
ayaklarının olduğu yere konulur.
Özetlememiz gerekirse geleneksel kültürde kazanın düz ve sacayağı üzerinde ocakta duruyor olması
canlılık, düzen, varlık, mutluluk, bereket, doğum vb. hayatla ve canla ilgili olguların göstergesidir.
Buna karşılık kazanın devrilmesi, kırılması ve ters çevrilmesi ölümün, kaosun, düzensizliğin, bereketsizliğin, mutsuzluğun, yok oluşun sembolüdür. Ayrıca ocakta asılı kazan mitolojik algıda “üst dünya”yı,
bir başka deyişle “cennet”i sembolize ederken, ters çevrilmiş kazan “alt dünya”yı, yani “cehennem”i
sembolize etmektedir.
Ters çevrilmiş kazanla ilgili bu algı, fal bakma törenlerine de yansımıştır. Fal bakarken kupanın veya
fincanın ters çevrilmesi kaostan ve öbür dünyadan haber almanın göstergesidir. Anadolu’da fincan falı bakılırken fincan ters çevrilir. Yine başka çeşit fallarda da fincanın ters çevrilmesini görürüz.

GELENEKSEL KÜLTÜRÜMÜZDE DEFİN KAZANI 373

Fincanın ters çevrilmesiyle düzen, harmoni bozulmakta ve ondan alınacak işaretlere göre düzenin/
hayatın gerekleri sağlanmaya çalışılmaktadır.
Bu ve benzeri inançları Türk dünyasının birçok bölgesinde görürüz. Mesela Yakutların yeni göçtükleri evle ilgili olarak yaptıkları fal bakma töreni sırasında kazan kullandıklarını görürüz. Buna göre,
“Yakutlar, yeni eve taşındıkları gece komşuları uyurken kafalarına bakır kızılı kazanı geçirip sırık şeklindeki baş at kazığına gelirler. Gelip kazığı kucaklayıp derler:
-Efendim at kazığı, anlat ve geleceği söyle...
Ve böyle iki saat beklerler, daha sonra yedi kuzgun üzerinde (kötü ruh) gelir ve adamın kafasına iner
ve kazana vurur: Dob, dob, dob! Ve söyler (kötü ruh), evdekilerden kim ne zaman ölecek, kim zenginleşip, kim fakirleşecek... Ve o sene dedikleri gerçekleşir” (Hudyakov 1969: 205).
Bu örnekte de görüldüğü gibi kazanın altına girmek geçici ölüm demektir. Çünkü kazan ters çevrilmiştir. Böylece düzen bozulmuş ve kaos durumu ortaya çıkmıştır. Bu durum mitolojik algınının düzen şemasıyla uyumludur. Bu örnekte at kazığının dünyanın merkezini ve dolayısıyla hayat ağacını
sembolize ettiğini de belirtmemiz gerekir. Bu falda at kazığı ve kazan insanın öbür yaşam boyutuna
girmesini sağlamaktadır. Bu iki nesne mitolojik algıda adeta iki dünyayı birleştirmektedir.
Yine Yakutlarda doğumdan yedi gün önce ve doğumdan üç gün sonra gün boyunca tanrıça Ayıısıt’ın
evde bulunduğuna inanılır. Buna göre o evde yeni bir hayat ve yeni bir düzen kurulmaktadır. Bu süre
içinde evde bulunan kazan vb. kapları ters çevirip koymak yasaktır. Bu ölümün ve Alt Dünyanın işareti
sayılır (Popov 1928: 126). Benzer uygulamaları Anadolu Türklerinde de görürüz. Anadolu’da da kimi
yerlerde kazan ters çevrilir veya ters çevrilmese de bereketi kaçmasın diye ağzı kapatılır.
Bununla birlikte Hakasların ımay çabırarga (umayın zapt edilmesi) töreninde ateş ters çevrilmiş kazanla söndürülür. Onlar bu töreni, evde sıkça bebek ölümleri yaşandığında düzenlerler çünkü Hara
Imay’ın (Kara Imay), başka bir ifadeyle kara bebek ruhunun evde meskûnlaştığına inanılır. Onun kovulması, ancak şaman tarafından gerçekleştirilir. Ayin gece ay batarken yapılır. Söndürülmüş ocakta
ve sessizlikte şaman, Hara Imay’ı aramaya başlar. Bulduğunda onu tefine yerleştirir ve daha sonra
onu güvenilir bir yere kapatmak için ölüler dünyasına yolculuk yapar (Butanayev 1984: 99). Şor kökenli Sagaylarda da bir kişi öldükten bir yıl sonra buna benzer bir ayin ölünün evinde yapılır. Ölenin
ruhunun nehrin aşağı akıntısı yönünde ölüler dünyasına gittiği esnada demir kazanın ters çevrilmesi
suretiyle evdeki ocağın ateşi söndürülür. Bir süre herkes sessizce oturur. Daha sonra şamanın işareti
ile kazan ateşin üzerinden alınır.
Nasıl düzgün asılı kazan bu dünyayı temsil etmekteyse bu törenler de ters çevrilmiş kazan da “alt
dünya”yı sembolize etmektedir.
Mitolojik algıda kazan, aynı zamanda insanı kötü ruhlardan koruyan objelerden biridir. L. P. Potapov,
bunu Tuvalardan derlemiştir. Potapov, şöyle yazmaktadır: “Eğer akşam bebekle birlikte bir çadırdan
diğerine geçmek gerekirse bebeğin yüzüne kazan altından alınan kül sürülür. Eğer gündüz vakti birinin ölmüş olduğu bir yerin yakınından bebekle geçmek gerekirse bebeğin yüzüne kazanın içindeki
kül sürülür” (Potapov 1969: 276).
Kazanın mitolojik algıdaki durumunu bu şekilde belirttikten sonra şimdi defin töreninde üstlendiği
fonksiyonu ele alalım.
Her şeyden önce şunu belirtmemiz gerekir ki, yukarıda da ifade ettiğimiz üzere kazan ile ateş birbiriyle alakalıdır. İkisi birlikte düzenin, yani harmoninin temsilcisidirler ve hayat ile var olmanın kaynağıdırlar. Özellikle ateş, Tanrı kutunu taşır ve tanrısaldır. Evi, ocağı ve aileyi temsil eden ateşin söndürülmesi yasaktır. Bu tarz ateşler, söndürülmez, külle “uyutulur”.
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Defin törenlerinde de ölünün yıkandığı suyun ısıtıldığı kazanın altındaki ateş söndürülmez. Mesela
Çukurova bölgesinde yaşayan Yörüklerde yıkama suyunun ısıtıldığı kazanın ateşi söndürülmez, onun
kendiliğinden sönmesi beklenir. Yine Adana yöresinde ölü suyunu ısıtan ateşin su dökülerek söndürülmemesi gerektiğine inanılır (Akyol 2006: 103). Muğla-Milas’ta da ölüyü yıkama suyunun ısıtıldığı
kazanın altındaki ateşin söndürülmesi yasaktır. Ateşin kendiliğinden sönmesi beklenir. Eğer ateş çok
gürse külle “uyutulur”. Samsun’da cenaze tabuta konulduktan sonra yeni bir ölüm olmaması için yıkama kazanları ters çevrilir. Ters çevrilen kazanlar yerlerinden kaldırıldıktan sonra da orada ateş yakılır
(İpek 2008: 229).
Bazı yörelerde ateşin devamlılığını sağlamak için bazen kazan ters çevrildikten sonra üzerine idare
lambası konur ve üç gün yakılır (Başçetinçelik 1998: 265).
Burada şunu belirtmekte fayda vardır: Ölüsü olan evin ocağı yakılmaz. Ocağın yanması düzenin devam ettiğinin işaretidir. Hâlbuki ölüm durumu kaostur; yani düzen bozulmuştur. “Ocağın tütmesi”,
mutluluğun, huzurun ve düzenin olduğu anlamına gelir. Oysa orada artık düzen yok olmuş, kaos
durumu ortaya çıkmıştır. Eğer ölüm anında evin ocağı yanmakta ise düzenin bozulduğunun belirtisi olarak ateş, ailenin büyük erkek çocuğu tarafından söndürülür. Aile dışından birinin ocağı söndürmesi yasaktır. Öyle olursa ocağın bir daha tütmeyeceğine ve ailenin dağılacağına inanılır (Savaş
2007: 40). Burada söndürme eylemi tam olarak gerçekleştirilir; yani ateş “uyutulmaz”, söndürülür. Ölü
evinde ocak, üç gün boyunca yakılmaz. Bu süre içinde ev sahiplerinin ve gelen misafirlerin yemeklerini komşular yapıp getirirler. Ölü evinin ocağının söndürülmesi, bütün Türk dünyasında görülen bir
uygulamadır. Bu cümleden Anadolu’nun her bölgesinde de görülür.
Ölü suyunun ısıtıldığı kazanla ilgili uygulamalar şöyledir: Ölünün suyunun ısıtıldığı kazan ters çevrilir.
“Çukurova bölgesinde kazan ters çevrilir. Kazanın altındaki taşlardan biri çekilir, kazan yan yatar, öylece bırakılır. Leğenler ters çevrilir. Bir hafta öylece kalır. Sonra yıkanır, kaldırılır. Kimi yerlerde kazan ters
çevrilir. Üç gün bekletilir. Kazan aynı olay tekrarlanmasın diye ters çevrilir. Kazan ters çevrilir bir hafta
öylece bekletilir, sonra içeriye alınır. Kazan temizlenir, sahibine verilir. Kazanın her tarafı yıkanır, bir yere
dayanır” (Başçetinçelik 2008: 89). Bazen de “cenaze daha mezarlığa götürülmek üzere evden ayrılırken
yedi adım uzaklaşmadan hemen ölünün çamaşırları bir araya toplanıp tokuçla yıkanır. Çamaşırı yıkayan kadınlar ve orada bulunan diğer kadınlar çamaşır için ısıtılan su ile yüzlerini yıkarlar. Sonra kazanların içi boşaltılıp kazanlar ters çevrilip üzerine de üç tane taş konur. Taşlar üçgen oluşturacak şekilde
konulur ve kazanlar bu şekilde üç gün kalır. Üç günden sonra toplanır” (Yılmaz 2005: 126).
Yine Tahtacılarda da kazan ters çevrilir. Karadeniz bölgesinde de” cenaze tabuta konulduktan sonra
yeni bir ölüm olmaması için yıkama kazanları ters çevrilir. Ters çevrilen kazanlar yerlerinden kaldırıldıktan sonra da buralarda ateş yakılır” (İpek 2011: 11). Akdeniz bölgesinde de “ölü yıkandıktan sonra
su ısıtılan kazan ters çevrilir ve üzerine taş konulur. Ölüyü yıkamada kullanılan ve artan su yere dökülür” (Kazan 2007: 1526). Afyon’da, “ kazan bir gün süreyle ters çevrilir, üzerine taş konulur” (Güldemir
2008: 68).
Muğla-Milas’ta da ölünün suyunun ısıtıldığı kazan ters çevrilir. Üç gün süresince yine ters çevrilmiş
olan sacayağının veya sacayağı şeklindeki biri kazanın altından çekilmiş olan üç taşın yanında bekletilir. Yanına ise bir testi veya ibrik su konulur. Testinin suyu üç sabah bakılır ve eksilmişse doldurulur.
Yine yıkama işlemi sırasında kullanılan leğen, tas vb. eşyalar da üç gün süresince ağızları kapatılarak
kazanın yanına bırakılır. Burada da ölünün kıyafetleri aynı kazanda yıkanır. Ancak Milas’ta ölünün
kıyafetleri üç gün sonra yıkanır. İlk gün ölünün yattığı yatağın ve kıyafetlerinin üzerine dua okunarak
elle hafifçe su serpilir. Yatağı da üç gün boyunca toplanmaz. Ev üç gün süresince süpürülmez. Tıraş
olunmaz; süslenilmez.
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Milas’ta ölümün üzerinden üç gün geçince “kazan kaldırma” töreni düzenlenir. Bunun için ailenin
tanıdığı herkes ölünün evinde toplanır. Sabah namazıyla birlikte tören başlar. İlk olarak tütsü yakılır. Evin en ihtiyar kadını veya sağ ise ölünün eşi elinde tütsüyle evin içini-dışını ve avluyu tütsüler.
Tütsü tutulmadık bir köşe veya delik bırakılmaz. Var ise evin avlusunda, avlu yok ise yakın komşuların
evinde kazanlar vurulur ve yemekler hazırlanmaya başlanır. Öğle namazından sonra da mevlit okutulur. Mevlit okunurken tekrar evin her tarafı tütsülenir. Gelenlere önce lokum ve gülsuyu ikram edilir.
Sonra yemekler gelir. Mevlit okunurken “kazan kaldırma” töreni başlar. Bunun için öncelikle ölünün
kıyafetleri kazanın içine atılarak kaynatılır ve yıkanır. Yatağı tekrar su serpilerek dürülmeden başını
koyduğu tarafı önce olmak üzere odadan çıkarılır ve evin avlusundaki dut ağacına yaslanır veya avlu
yoksa balkona dayanır. O odanın içindeki halı ve kilim benzeri yaygılar da üzerlerine elle su serpilerek
ve tekrar tütsülenerek odadan çıkarılır. Onlar da avlunun duvarına veya ağacın dallarına serilir. Tekrar
üzerinden üç gün geçtikten sonra da yıkanarak içeriye alınır. Ölünün yıkanan kıyafetleri evin içine
değil; avludaki dut ağacının dallarına asılarak kurutulur. Ölünün kıyafetleri yıkandıktan sonra içinde
kalan suyla kazan yıkanır. Kazanın yıkanması sırasında sürekli dua okunur. Kazan yıkandıktan sonra
kaldırılır ve tütsülenerek evin içine alınır. “Kazan kaldırma” törenini gerçekleştiren kadınlar, ellerini
ve yüzlerini dualar okuyarak kazanın yanındaki testinin suyuyla yıkarlar. Mevlidin bitimiyle birlikte
“kazan kaldırma” töreninin sonu yaklaşır. Yemekler yendikten sonra da ailenin büyük erkek oğlu evin
ocağını tekrar yakar. Ocağı tutuşturan ateş sülalenin en yaşlısının evinden getirilir. Ocağın yakılmasıyla birlikte “kazan kaldırma” töreni sona erer.
“Kazan kaldırma” töreni kısaca bu şekildedir. Şimdi yukarıdaki bilgilerin yol göstermesiyle bu törenin
ve öncesindeki uygulamaların mitolojik algıdaki konumunu çözmeye çalışalım.
Mitolojik algıda ölüm; Tanrı kutunun çekilmesi, düzenin bozulması ve kaosun hâkimiyeti demektir.
Kaos, düzensizlik halidir. Kötülüğün ve karanlığın hüküm sürdüğü yer ve zamandır. Hayat; düzeni,
ölüm ise kaosu canlandırır. Hayat; iyilikle, mutlulukla, bereketle, aydınlıkla tamamlanır. Rengi ak, al,
yeşil ve göktür. Ölüm ise kötülükle, bereketsizlikle, huzursuzlukla, karanlıkla tamamlanır. Rengi karadır. Hayat, Tanrı kutunun olduğu zamandır; ölüm ise Tanrı kutunun çekildiği şeytanın hâkim olduğu
zamandır. Mitolojik algı böyledir.
Yukarıda kazanın düzeni temsil ettiğini belirtmiştik. Ölümle birlikte düzensizlik, yani kaos hakim
olduğu için ölünün yıkandığı kazan ters çevrilmektedir. Mitolojik algıda ters çevirme kaosu çağrıştırmaktadır. Yine aynı şekilde sacayağının veya sacayağı yerine konan üç taşın devrilmesi de kaosa
işaret eder. Düzgün duran sacayağı, düzenin, harmoninin sembolüdür. Hâlbuki ölüm, yani düzensizlik gelmiştir. Düzensizliğin hâkim olduğunu göstermek için geleneksel kültür, sacayağını da ters
çevirmektedir. Sibirya Türklerinde de görüldüğü gibi mitolojik algıda ölen şahıs için düzen kaybolmuş, kaos durumu ortay çıkmıştır. Onun için onu uğurlamada kullanılan nesneler de kaos durumunu
ifade etmesi için ters çevrilmeli veya kimi Sibirya Türk gruplarında olduğu gibi kırılmalıdır. Bu aynı
zamanda “alt dünya” nın (öbür dünya) mitolojik bellekteki konumunu göstermektedir. Öyle ki mitolojik belleğe göre, “alt dünya” bu dünyanın tersi durumundadır. Bu dünyada düzen olarak gördüğümüz
her şey orada düzensizlik; düzensizlik olan şeyler de düzen şeklindedir. O dünyanın insanları normal
insanlar gibi değildir; ağaçları terstir; gökyüzü sürekli pusludur; hayvanları normal değildir. Mitolojik
bellekte o dünya, bu dünyanın tersi şeklinde konumlanmıştır. Bellekteki bu konumdan dolayı ölüm
geleneklerinde eşyalar ters çevrilir veya kırılır ki bu da o dünya için düzen demektir. Dolayısıyla böylece ölenin o dünyanın düzenine uyum sağlaması kolaylaşmış olur. “Alt dünya”nın bu dünyaya göre
tersliği durumunu en güzel şekilde Sibirya Türklerinin destanlarında görürüz.
Belirttiğimiz gibi kaosun hâkimiyetini gösteren en belirgin işaretlerden biri ters çevrilmiş kazandır.
Ters çevrilmiş kazan, yukarıda da belirtildiği üzere aynı zamanda mitolojik algıda “alt dünya”yı (öbür
dünya/ahret) sembolize etmektedir. “Alt dünya”ya açılan kapı gibidir.
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Kaosun olduğu yerde ne üst-baş toplanıp süslenilir, ne de yatak-yorgan derilip dürülür. Her şey olduğu gibi bırakılır. Hayatı, canlılığı ve dolayısıyla düzeni çağrıştıran nesneler de yok edilir. Mitolojik
anlayışta bütün bunlar kaosun, yani düzensizlik ve karışıklığın işareti olarak kabul edilir. Bu yüzden
tıraş olunmaz, üst-baş toplanıp süslenilmez, harmoniyi çağrıştıran allı-yeşilli kıyafetler giyilmez, ölünün yatağı bile toplanmaz, kıyafetleri ellenmez; ev temizliği yapılmaz. Yine düzenin ve Tanrı kutunun
işareti olan ocak yakılmaz; yemek yapılmaz. Hayata ve canlılığa dair hiçbir belirti gösterilmez. Tam
kaos ortamı yaratılır.
Sadece bu dünyanın ve bu dünyadakilerin değil; yolculuğu yeni başladığı için ölünün ve “alt dünya”nın
da düzeni bozulmuştur. Ölümle birlikte oraya da kaos hakim olmuştur. Bu yüzden kazanlar bir müddet ters çevrilmiş halde tutulmaktadır. Belirtildiği gibi Sibirya Türklerinde de defin sırasında kazan kırılarak veya ters çevrilerek cesedin ayaklarının yanına konulur. Kazanla ilgili bütün bu uygulamalarda
mitolojik belleğin düzen ve kaos denklemini görürüz.
Su, Türk mitolojisinde hayatın kaynağı olarak kabul edilir. Mitolojik algıya göre su Tanrı’yla ilgilidir.
Tanrı’dan gelir ve tekrar Tanrı’ya döner. Yaradılışın kaynağı ve ana unsurudur. Bütün potansiyel ve
üretken güçleri temsil eden ve tüm var oluşun kaynağı olan su (Eliade 2003: 196), W. Radloff ile V.
İ. Verbitskiy’in Güney Sibirya Türklerinden derledikleri yaratılış mitlerinde yer ve gök yaratılmadan
önce sadece uçsuz-bucaksız suyun var olduğundan söz edilmektedir. Radloff tarafından derlenen
mitte, Tanrı uçsuz bucaksız denizin dibinden “kişi” vasıtasıyla çıkardığı toprak ile yaratma eylemine
geçmiş, böylece düzen meydana gelmiştir (İnan 1986: 14-15). Verbitskiy tarafından derlenen mitte
ise Ülgen’in konacağı katı yer olan taş, denizden çıkmakta; Ülgen, Ak Ene’nin verdiği ilhamla su yüzüne çıkan bu taşı yakalayarak üzerine oturmaktadır (İnan 1986: 196). Suyun yaratılışın temel kaynağı
olması hususu, Radloff tarafından Lebed Tatarlarından derlenen yaratılış mitiyle (Radloff 1994: 121122) meşhur Memluk tarihçisi Devadari’nin aktardığı yaratılış mitinde de yer almaktadır. Devadari’nin
aktardığı mitte su, toprağı sürükleyerek bir mağara içerisindeki insan biçimindeki yarığa doldurmaktadır (İnan 1986: 21). Belirtildiği gibi mitolojinin çözümlemesinde su Tanrı’dan/mekânından gelir, tekrar Tanrı’ya/mekânına döner. Su, Tanrı kutu taşır. Bu yüzden geleneksel kültürde su, hayattır.
Radloff’un derlediği metinde de görüldüğü üzere Türk mitolojisinde su, aynı zamanda yaratılış kaosunu sembolize etmektedir.
Cenaze törenlerinde su, bu mitolojik algısına bağlı olarak kullanılmaktadır. Ölünün yıkandığı kazanın suyu el-ayak değmeyen bir yere dökülmektedir. Yine kazanın yanına testi veya ibrik içinde su
konulmaktadır. Mitolojik çözümlemeye göre bu su, ölüye eşlik etmektedir. Yukarıda suyun Tanrı’dan
gelip, Tanrı’ya döndüğünü ve aynı zamanda suyun Tanrı kutu taşıdığını belirtmiştik. Suyun ölüyü eşlik
etmesi, mitolojik algıya göre Tanrı yanına, yani cennete gitmesi demektir. Bu bir nevi, kansız kurban
olarak da değerlendirilebilir. Yine aynı şekilde ölünün yatağının ve kıyafetlerinin su serpilerek temizlenmesi bir nevi kutsamadır. Tanrı kutu olduğu için su onları kutsamakta ve kaosun işaretini yok ederek arındırmaktadır. Kazanda artan suyla elin ve yüzün yıkanması da kutsanma ve arınmadır. Mitolojik
bellek, bu şekilde suyu Tanrısal arınma aracı olarak görmektedir.
Ölü çıkan evin ateşi söndürülürken ölünün suyunun ısıtıldığı kazanın altındaki ateş söndürülmemekte, ya “uyutulmakta”, ya da kendi kendine sönmesi sağlanmaktadır. Mitolojik bellek bunu niçin
ayırmıştır? Yukarıda belirtildiği üzere mitolojik bellek ateşi, Tanrısal olarak kabul etmektedir. Su gibi
o da, Tanrı katından gelmiştir ve düzeni temsil eder. Ölüm düzensizlik, yani kaos olduğu için evde
düzeni sembolize eden hiçbir işaret olmamalıdır. Bu yüzden soyun devamı ve ata varisi olarak görülen ailenin erkek evladı ateşi söndürür. “Uyutmaz” söndürür, çünkü kaos vardır. Ateşin “uyutulması”
söndürülmesi değildir. Külün içine yatırılması ve köz halinde yanmaya devam etmesidir. Köz halinde
de olsa ateşin yanmaya ve ocağın tütmeye devam etmesi, düzeni hatırlatır. Halbuki ölümle birlikte
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evde düzen/uyum değil, düzensizlik ve kaos hakim olmuştur. Yani yas ortamı vardır. Aydınlığın değil,
karanlığın zamanıdır.
Buna karşılık kazanın altındaki ateş söndürülmez. Kazan, “alt dünya”ya yolculuğun da işareti olduğu
için ateş burada “kutsallık” yönüyle görülmektedir. Tanrı kutu taşıyan ateş, Tanrı mekânına gidişte ölüye yol göstericilik yapan kutsal konumundadır. Bellek, onu öbür dünyada ölünün düzen kurmasını
sağlayacak Tanrısallardan biri olarak kabul etmektedir.
Mitolojik bellekte kazanın, sacayağının ve ateşin düzen göstergesi olduğunu belirtmiştik. Ölümün,
dolayısıyla kaosun olduğu yerde onların da düzensiz olması gerekmektedir. Bu yüzden kazan ve
sacayağı ters çevrilir, ateş de “uyutulur”. Düzen, ancak kurban sunulduktan sonra tekrar kurulur.
Mitolojik bellek, misafirlere yemek ikramını kurban olarak kabullenmiştir. Yine bellekte tütsü/tütsüleme de Tanrı’ya kurban sunma olarak arşivlenmiştir. Kansız kurban olarak kabul edilen bu tütsüleme
ve yemek ikramı sırasında Şamanî Türk gruplarında şaman tefi duyulurken İslami Türk gruplarında ise
imamın okuduğu mevlit duyulmaktadır. Kurban sunumundan sonra karanlık ve kötülük kovulur, bir
başka ifadeyle kaos ortadan kalkar ve aydınlık ve iyilik gelir, yani düzen sağlanır.
Bu kurbanlardan sonra defin kazanı kaldırılır. Düzen sağlandıktan sonra da harmoninin göstergelerinden olan evin ocağı, ata verasetini taşıma hüviyeti olan büyük erkek evlat tarafından yakılır ve
ocağın tütmesiyle birlikte de düzen sağlanır ve hayat normale döner.
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