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İnsanlık tarihi çok uzun bir yol. Bizler bu yoldan, yaşayarak, üreterek ve tüketerek 
geçiyoruz. Her geçiş, tarih sayfalarında yerini alıyor ve günümüze ulaşıyor. Toplumlar, 
geçmişten günümüze ulaşan bu izleri takip ederek; yöreselden ulusala, ulusaldan evrensel 

değerlere ulaşmayı hedefliyor.
Teknolojik gelişmelere paralel olarak güçlenen kitle iletişim araçları baş döndürücü bir 

hızla dünyayı etkisi altına alıyor, küreselleşme dediğimiz olgunun gelişmesine katkı sağlayarak, 
tüm toplumların kendilerine özgü kültürel değerlerini aşındıracak problemlerle karşı karşıya 
kalmalarına ortam hazırlıyor.

Bilgi ve iletişim teknolojisinde yaşanan hızlı gelişmeler; ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamı 
kolaylaştırırken kendi kültürel değerlerimizin aşınması gibi birtakım riskleri de beraberinde 
getiriyor. Bu nedenle; bizi biz yapan özgün değerlerimizi yaşatarak, evrensel kültüre katkı 
sağlamak temel sorumluluğumuz olmalıdır. 

Kavramsal olarak halk kültürünü ele aldığımızda, geçmişten gelen, tarihin içine hapsolma 
riski içeren kültürel ürünleri konu ediyoruz. Bugün kültür adına ortaya koyduğumuz her şey 
yarın tarih içinde yerini alacak, geçmişe tanıklık ederken, geleceğe de yol gösterecektir. Eğer 
bu ürünler kayıt altına alınmazsa zamanın çarklarında öğütülerek, değişen ekonomik hayat ve 
gelişen teknolojinin de etkisiyle hızla yok olacaktır. 

Anadolu en uzak geçmişten günümüze uzayıp gelen bir uygarlığın beşiği, binlerce kavim 
geçmiş, çeşitli topluluklara yurtluk etmiş, kültürün ilk tohumları insanlık tarihinin ilk çağlarındaki 
yerleşimlerle atılmış bu topraklara… 

Birçok uygarlık bu tohumları yeşertmiş, göçler yoluyla zenginleştirmiş ve bu kültürel birikim 
Anadolu Müslümanlığı ile nihai kıvamını bularak günümüze ulaşmıştır. 

Köklü bir geçmişi olması nedeniyle; halk kültürü hiç şüphesiz Anadolu coğrafyasında önemli 
bir yer tutmaktadır. Yüzyılların deneyimleriyle kuşaktan kuşağa aktarılan, tarihin süzgecinden 
geçerek biçimlenen, kendine has kuralları olan bir değerler bütünüdür halk kültürü. Sözlü 
gelenekte yaşatılan değerler ile beslenir. 

Kültürün en önemli özelliği dinamik yani değişken olmasıdır. Kendi öz kültürümüzün temel 
değerlerini ortaya çıkaracak her türlü çalışma, medeniyet birikimimizi yarınlara taşıyacak ve 
milli kültürümüzün korunarak gelişmesine katkı sağlayacaktır. İşte bu birikimi kavramak, yarını 
kestirebilmemiz için bize sağlam ipuçları sunar. Kültürel ve sosyal hafızamızı geleceğe taşıma 
görevini üzerine alan bu gibi bilimsel çalışmaların diğer yandan bilgilenmemize de yardımcı 
olacağı muhakkaktır. 

İlki 1975 yılında olmak üzere, günümüze kadar sekiz kez organize edilmiş olan Milletlerarası 
Türk Halk Kültürü Kongresi bakanlığımız tarafından her beş yılda bir düzenlenerek, takvime 
bağlanmıştır. Sonuncusu 2011 yılında İzmir’de gerçekleştirilen kongreler, Türk Halk Kültürü 
konusunda yöresel, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışma yapan uzman, araştırmacı ve bilim 
adamlarının bir araya gelmelerini ve fikir alışverişinde bulunmalarına sağlamak bakımından da 
önem taşımaktadır.

Türk Halk kültürü alanında yapılan çalışmaları ve son gelişmelere ilişkin verilerin ortaya 
konulmasına katkı sağlayan bilimsel toplantılar ve faaliyetleri değerli buluyor, emeği geçenlere 
teşekkür ediyorum. 
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Yrd. Doç. Dr. Zekiye ÇAĞIMLAR

Prof. Dr. Sevgi ŞAR
Şerbetlerin Bazı Tıp Yazmalarında Tedavide Kullanımları ve Halk Kültürümüzdeki Yeri
Using for Cure of Sherbet in Some Medicine Manuscript and Place in Our Folk Culture
Dr. Melike KAPLAN- Arş. Gör. Seda KARAÖZ ARIHAN
Antik Çağdan Günümüze Bir Şifa ve Lezzet Kaynağı: Zeytin ve Zeytinyağının Halk Tıbbında Kullanımı
A Source of Healing and Taste from Ancient Time to the Present: Olive and Using of Olive Oil in Folk 
Medicine
Prof. Dr. Metin AKAR
Kuzey Kıbrıs’ta ve Bosna’daki Kahve Kültürünün Bazı Unsurları
Some Elements of the Coffee Tradition in Northern Cyprus and Bosnia
Ebru KİPAY
Kastamonu’da Dibek Kahvesi Geleneği
The Tradition of Dibek Coffee in Kastamonu
Tartışma/ Discussion



12 

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI



13 

GELENEK, GÖRENEK VE İNANÇLAR

UYGUR ŞAMANLARI VE PRATİKLERİ ÜZERİNE

Prof. Dr. Alimcan İNAYET1

Şamanlık kendine has değerler sistematiği ve düşünce modeli ile Türk kültürüne 
ruh veren önemli inanç sistemlerinden biridir. Bu sistem bin yıllık İslam inanç, 
kültür ve ideolojisinin tahakkümüne rağmen, kendi dinamik yapısı, uyuşkan özelliği 
ve yeni terkip kabiliyetiyle toplumunun sosyo-kültürel yapısınının bir parçası 
olarak varlığını günümüze kadar devam ettirmiştir. Bugün Uygur toplumunda 
“perihon”2, “bahşı”3, “dahan”4; “molla”, “büvi”5 adıyla bilinen kişiler bunun en 
güçlü delil ve örneğini teşkil etmektedir. Yetişme tarzları, davranışları ve pratikleri 
klasik şamanlarınkinden pek farklı olmayan bu kişiler kullandıkları İslami dil ve 
uydukları İslami kurallar itibariyle şeklen İslami, ama inanç, yöntem, hedef ve amaç 
yönünden şamanik olan ayinler icra etmekte ve daha çok dinsel-büyüsel temelli 
hasta tedavisi ve fal bakma amacına yönelik bu ayinlerle toplumun belirli sosyal 

1 Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyesi
2  Perihon: Peri “cin”- han “okuyucu, okuyan, çağıran”. Örneğin, kıssahan, gazelhan
3 Bahşı:  Bhikşu “dilenci ve gezginci Budist rahibi”; fa-she 法师 “din üstadı, ruhani”; bakçı/bakıcı. Bkz. M. 
Fuad Köprülü, Edebiyat Araştırmaları 1, Ötüken, İstanbul, s. 145-147.
4 Dahan: Dua-han “dua ile hasta tedavi eden”; bkz. Rahman Abdurehim, Uygurlarda Şamanizm, Milletler 
Neşriyatı, Pekin, 2006, s. 3; “dua etme, sıcaklık geçirme yoluyla hasta tedavi etmeyi meslek edinen kimse”. 
Bkz. Uygur Tiliniñ İzahlık Luğiti, Şincang Helk Neşriyatı, Ürümçi, 1999,  s. 495
5 “Büvi” teriminin etimolojisi ve semantik anlamları hakkında bkz. Wei Cuyi, Uygurcadaki “Büvi” Kelimesinin 
Kökeni Üzerine, Çeviren: Alimcan İnayet, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk 
Dünyası İncelemeleri Dergisi (Journal of Turkish World Studies), VII / 2, Kış/Winter-2007, Bornova-İZMİR, s. 
213-217; Moğollarda erkek şamanlara “bö” veya “böge”, kadın şamnlara “udagan” denmektedir. Bkz. Abdülkar 
İnan, tarihte ve bugün Şamanizm, Türk Tarih Kurumu, 6. baskı, Ankara, 2006, s. 74.  Ancak  Moğollarda 
erkek şamanlar için kullanılan “böge” terimi bugün Uygurlarda kadın şaman, İslami eğitim alan kadın hoca 
veya mollalar için kullanılmaktadır. 
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ve psikolojik ihtiyacına cevap vermeye çalışmaktadırlar. Uygur toplumundaki bu 
şamanlık olgusu 20. yüzyılın başlarında N.N. Pantusov, S. E. Malov, S. Oldenberg 
gibi Türkologların dikkatini çekmiştir.6 Saygıyla andığımız türkologların konuyla 
ilgili çalışmalarının üzerinden 100 sene geçmiş olması şamanlık olgusunun bugünkü 
Uygur toplumundaki durumunu tekrar ele alma ihtiyacı doğurmaktadır. Dolayısıyla 
bu bildiride bugünkü Uygur şamanlarının yetişme tarzı, pratikleri ve “peri koşakları” 
diye bilinen şaman duaları üzerinde durulacaktır.

Uygur Şamanlarının Yetişme Tarzı

Genç Uygur araştırmacı Adil Gaffar Karizi’nin 2003-2004 yılları arasında 
Turfan Uygurları arasında yaptığı bir antropolojik araştırma7ya gore, bugün Turfan 
bölgesinde “molla” ve “büvi” adıyla bilinen 200’e yakın şaman olup, bunların büyük 
çoğunluğunu kadınlar teşkil etmektedir.  Bu şamanların büyük bir kısmı 30 ila 60 
yaş arasında olup, en gençleri ise 10 yaşa kadar inmektedir. Şamanlar arasında dini 
eğitim alanlar mutlak çoğunluğu oluşturmakta, ikinci sırada okuma yazma bilmeyen 
veya ilkokul mezunu şamanlar bulunmaktadır. Anket araştırmasına göre, Turfan 
bölgesinde şamana inanma oranı yüzde seksenlerde olup, kadınlar çoğunluğu teşkil 
etmektedir. İlginç olan, sanatçıların şamana inanma oranının çiftçilerinkinden fazla 
olmasıdır.

Uygur şamanları şamanlık görevini soydan geçme, Hızır’a rastlama, rüya görme, 
aniden kaybolma, öğrenme, mollaların duasını alma, ruhsal hastalığa yakalanma 
gibi yollarla almaktadırlar. 

Araştırmaya gore, soyunda şaman olan kişilere sürekli gördükleri rüyalarında 
ruhlar tarafından şamanlık görevi telkin edilirken, bazılarına beyaz cüppeli, 
beyaz sarıklı, beyaz meseli, beyaz sakallı olarak tanımladıkları Hızır rastlamakta 
ve kendilerine bıçak veya hançer gibi sihirli şeyler verilmektedir. Bazıları 
rüyalarında güneş, ay, yıldız veya Hızır’ı gördükten sonra, gördükleri rüyayı üç aya 
kadar kimseye söylemeyip namaz ve dua ile meşgul olurlarken, bazıları aniden 
kaybolmakta veya uzak ıssız bir yerde bir kaç gün uyuya kalmaktadırlar. Bu süreçte 
pirler bunların ruhlarını götürüp üç gün boyunca eğitimden geçirmekte ve gelecekle 
ilgili ilimleri öğretmektedirler. Bazıları ustalardan öğrenmekte, zorlu bir çalışma 
sürecinden geçerek şaman olmaktadırlar. Bazı şamanlar bedenen zayıf ladıkları veya 
hastalandıkları zaman şamanlık gücünü dua ile başkalarına geçirebilmekte, böylece 
şamanın duasını alanlar şaman olmaktadırlar. Bazıları ise bir ay veya 10 yıl müddetle 
ruhsal hastalık geçirdikten sonra şaman olabilmektedirler. Bu kişiler genellikle 
6 Abdülkar İnan, a.g.e., ss. 108 – 113; ayrıca bu arada ünlü Türkolog Gunnar Jarring’in konuyla ilgili 
çalışmalarını da anmalıyız.
7 Adil Gapar Karizi, “Şaman Dininiñ Turpan Rayonidiki Uygurlarniñ İctimai Turmuşığa Körsetken Tesiri 
Toğrısıda Antripologiyilik Tekşürüş” (Şaman Dinin Turfan Bölgesindeki Uygurların Sosyal Yaşamına 
Gösterdiği Etki Hakkında Antropolojik Araştırma ),  Turpanshunaslık Tetkikati, Sayı. 1, 2006 
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mollaya el verdiği halde süreci tamamlamayanlar, gördükleri rüyayı süresinden 
önce anlatanlar veya rüyalarında telkin edileni yerine getirmeyenlerdir. 

Araştırmacı Rahman Abdurehim’in Uygur şamanları arasında yaptığı araştırmaya 
göre de, Şaman adayları ruhlar tarafından yetişkinler arasından seçilir ve kırk gün 
eğitilir. Bu süreçte şaman adayı kırk gün kaybolur ve süt gibi bir sıvı (sütsıman 
suyukluk)yla beslenir. Ruhlar bu kişileri yalnız ağaç veya harabeliklerde ya da ıssız 
mezarlıklarda eğittikten sonra, evlerine geri gönderirler. Toplumda “cin kaçırmış” 
(cin epkeçip ketken) diye adlandırılan bu kişilerin mizacı normal kişilerden farklı 
olup, davranışları da tuhaftır.  Bu kişiler resmen şaman olduktan sonra ancak normale 
dönebilmektedirler. Şaman adayları bu süreçte gördüklerini kırk güne kadar kimseye 
söylememelidir. Aksi halde delirir ya da ölürler. Kadın şamanlar bu süreçte beyaz 
veya mavi renkli kumaştan elbise giymelidirler. Aday şamanlık görevini resmen 
üstlendikten sonra kendini açığa çıkarmalı ve evin yakınındaki yalnız ağaca beyaz 
çaput (tuğ) bağlamalıdır. Şamanlar ayrıca uygun buldukları zamanlarda ruhların 
kendilerine şamanlık öğrettiği yerlere gidip kurban sunmalıdırlar. Koruyucu ilahın 
nişanı olan yalnız ağacın altında kurban sunmalı veya tütsü yakmalıdırlar.8 Uygur 
şamanları bu yollarla şamanlık gücünü elde ettikten sonra “körmek”(görmek) veya 
“kişi körmek” (kişi görmek) diye ifade ettikleri ruhlarla iletişim kurma yeteneğine 
sahip olmaktadırlar. Buradaki “ruh” kavramı Tanrıyı, ata ruhunu ya da diğer şaman 
ruhlarını kapsar. Uygur şamanlarının bu tür yetişme tarzları Altaylılar, Buryatlar, 
Tunguzlar, Votyaklar, hatta Kuzey Amerika kabilelerindeki şamanların seçimi ve 
devşirimi ile büyük ölçüde benzeşmektedir. Bu bölge ve kavimlerin şamanlığında 
da şamanlığın kalıtsal aktarımı, yani babadan oğula geçmesi, şaman adayının 
ruhlar tarafından seçilmesi, şamanlığın rüyalarda telkin edilmesi ve öğretilmesi, 
adayın kendi istek ve çabalarıyla şaman olması veya şamanın gücünü oğluna veya 
bir başkasına aktarması, şamanların giysilerinin beyaz ve mavi renkten olması söz 
konusudur.9 Tek farkı, rüyalarda Hızır’ı görmeleri, rüyadan sonra, namaz kılmak 
ve dua etmekle meşgul olmaları ve günahtan kaçınmalarıdır.  Yani bugünkü Uygr 
şamanlarını geleneksel şamanlardan farklı kılan şey İslami unsurlardır.

Uygur şamanları tipolojik bakımdan da gelenekesel şaman tipleriyle benzerlik 
göstermektedirler. Adil Gaffar Karizi’nin araştırmasına göre, Turfan şamanları 
“ak yoldakiler” ve “kara yoldakiler” diye ikiye ayrılmaktadırlar. İnsanların iyiliği, 
mutluluğu ve yararı amacına yönelik faaliyet gösterenlere “ak yoldakiler”, insanların 
kötülüğü ve zararı amacına yönelenlere “kara yoldakiler” denmektedir. “Ak 
yoldakiler” şamanlık gücünü insanların sağlığı, mutluluğu, kısmetinin açılması 

8 Rahman Abdurehim, Uygurlarda Şamanizm, Milletler Neşriyatı, Pekin, 2006, s. 215-217
9 Mircea Eliade, Şamanizm, Çeviren: İsmet Birkan, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 1999, ss. 34 – 41; Türk 
Şamanlarının yetişme tarzları ile ilgili ayrıca bkz. Fuzuli Bayat, Ana Hatlarıyla Türk Şamanlığı, Ötüken, 
İstanbul, 2006,  ss. 33-39
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için kullanırlar ve bu işte pirlerin tayin ettiği ücreti alırlar. “Kara yoldakiler” ise 
şamanlık gücünü “ak yoldakiler”in tam aksine insanların kötülüğü için kullanırlar. 
Cinci (cinkeş) diye de adlandırılan bu şamanlar büyü yaparken sidikle abdest alma, 
mezarlara ters binme, Kur’an ayet ve surelerini ters okuma, fare veya eşek kurban 
etme gibi İslam’a aykırı davranışlarda bulunurlar. Bu şekilde büyü yapılan kişiler 
ölürler ya da ömür boyunca hastalıklı yaşarlar. “Kara yoldakiler” muhtaç kişinin 
verdiği ücret nispetinde daha güçlü büyüler yapmaktadırlar.

Kuzey Asya şamanlığında da şamanlar “ak şaman”, “kara şaman” olmak üzere ikiye 
ayrılır. Altaylılarda bu şaman tipleri “ak şaman” ve “kara kam”, Yakutlarda “ayı oyun” 
ve “abası oyun” diye ikiye ayrılmaktadır.10  Buryatlarda tanrılarla ilgili şamanlara “ak 
şaman” (sagani bö), ruhlarla ilişkili olanlara “kara şaman” (karain bö) denmektedir. 
Bunlardan “ak şaman”lar beyaz, “kara şaman”lar mavi giyinmektedirler.11 Uygur kadın 
şamanlarının beyaz veya mavi renkli elbise giymeleri de bu bakımdan anlamlıdır. 
Burada göğü, gök tanrıyı, gök ruhlarını simgeleyen mavi (gök) renginin “kara 
şaman”ları temsil etmesi dikkat çekici bir ayrıntıdır. Buryatlardaki “kara şaman”ların 
doğuya götürülmeleri, doğunun mavi (gök) ile simgelenmesi de “kara şaman”larla 
gök, gök tanrı veya gök ruhları arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. Anohin’in 
verdiği bilgiye göre, Altay şamanlarında yeşil kumaştan dikilen bir şaman giysisi 
aksesuarı bulunmaktadır ki, buna “abra” denmekte, “abra” Erlik’in cehenneminde 
bulunan pay teñis (kutsal deniz) canavarlarının soyundan olup şamanların yüce 
varlık Ülgen ile iletişiminde aracılık yapmaktadır. 12 Bu hususun konumuzla ilgisi 
ayrıca tartışılabilir.  

Bütün bunlar Uygur toplumunda bugün  “molla” ve  “büvi” diye adlandırılan 
kişilerin yetişme tarzları,  inançları, tipleri ve davranışları bakımından tipik birer 
şaman olduklarını göstermektedir. Ancak bunları İslami eğitim alan gerçek “molla” 
ve “büvi”lerden ayrı tutmak gerekir.

2. Uygur Şamanlarının Pratikleri

Günümüzde Uygur şamanlarının pratikleri daha çok falcılık ve hasta tedavisi 
üzerine yoğunlaşmış görünüyor.  Hatırlanacak olusa, hastaları tedavi etmek, 
kısırlığı gidermek, fal bakarak gelecekten ve kayıp şeylerden haber vermek, evi kötü 
ruhlardan arındırmak, kurban sunmak, hayvanlara zarar veren kötü ruhları kovmak 
Türk şamanlığının temel işlev ve görevlerindendir.13 Araşırmalar bugünkü Uygur 
şamanlarının pratiklerinin de bu temel işlev ve görevleri yerine getirmeye yönelik 
olduğunu göstermektedir.   

Uygur şamanlarının pratiklerini fal bakma, büyü ve hasta tedavisi olmak üzere 
üç ana grupta toplamak mümkündür:  

10 Abdülkadir İnan, a.g.e., s. 83
11 Mircea Eliade, Şamanizm, s. 217
12 A. V. Anohin,  Altay Şamanlığına Ait Materyaller, Kömen Yayınları, Konya, 2006, s. 50-51
13 Fuzuli Bayat, a.g.e., s. 22
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2. 1. Fal Bakma (Pal Bekış)

Falcılık Uygur şamanlarının en çok uğraştıkları işlerden biridir. Bunun 
temelinde insanların gelecekte olacak iyi veya kötü şeyleri önceden öğrenme meraki 
yatmaktadır. Uygur şamanları genellikle salı, çarşamba ve cumartesi günlerinin 
akşamları fal bakabilir ve hasta tedavi edebilirler. Çünkü ruhlar (cin) bu günlerin 
akşamları şamanlarla bir araya gelmektedirler. 

2.1.1. Hatim Duasıyla Fal Bakma (Hetme Ötküzüş).

Bu deyimdeki “hetme” ögesi “Kur’an’ın tamamını okuma” anlamına gelen 
“hatim” kelimesinin Uygur Türkçesindeki söyleniş biçimidir. “Hetme” kelimesi 
Uygur Türkçesinin izahlık sözlüğünde “cenaze defnedildikten sonra mezar başında 
ve cenaze uğurlandıktan sonra cenaze evinde kur’an okuma” şeklinde açıklanmıştır. 
Uygur Türkçesinde “hetme” kelimesi ile ilgili yine  “hetme istiğpar” ve “hetme kur’an” 
deyimleri olup, bunlardan “hetme kur’an” deyimi ölülerin ruhlarına adayarak 
kur’an okuma anlamına gelmektedir.14  “Hetme ötküzüş” deyimiyle ifade edilen 
ayin ise ölülerle ilgili değil, daha çok dilek dileme, fal bakma ve gelecekten haber 
alma amacıyla düzenlenmektedir. Ayinde Kur’an okunsa da, bundan gözetilen amaç 
farklıdır. Turfan Uygurları arasında Salı ve Perşembe günleri 3 ila 7 kişinin katılımı 
ve bir kadın şamanın yönetiminde düzenlenen bu ayinde, önce yemekler yenir, 
sonra sofraya çeşitli renkteki 111 adet taş konulur. Kadın şamanın Kur’an okumaya 
başlamasıyla diğer kadınlar da önlerindeki taşları alarak Kur’an’dan ayet ve sureleri 
sırasıyla okurlar. Hatim sonrası duada büvi denilen kadın şaman sofra sahibine neler 
yapması gerektiğini iletir. Sonra dilek dilenir, fal bakılır ve gelecekten haber verilir. 
Görünüşte İslami olan bu ayinin amaç bakımından şamanik olduğu görülmektedir.

2.1.2. Tespih Çekerek Fal Bakma.

Şaman muhtaç kişinin adını, yaşını ve annesinin adını öğrendikten sonra, tespih 
çekerek Kur’an’dan ayet ve sureleri okur ve kişinin başına gelecekleri haber vererek 
yapması gerekenleri iletir

2.1.3. Boğularak Fal Bakma (Boğulup Pal Eçiş)

Şaman koyun yağı, tütsü, ardıç dalı, buğday kepeği ya da koyun tezeğiyle kendi 
mezar şeyhleri için tütsü yakar ve tütsü kasesini kapının sağ taraf eşiğine koyarak 
kapıyı ardına kadar açık bırakır. Sonra şaman kapıya yönelik oturup tespih çekerek 
“çağırma duası” okur. Beş on dakika sonra sara nöbeti geçirmiş gibi kendini kaybeder 
ve her tarafa kendini atar. Yardımcıları şamanın ellerini sıkı sıkıya tuttuktan sonra, 
şaman muhtaç kişinin sorularını cevaplar. Genellikle hastalık sebep ve tedavi 
çaresi, kaybolan eşya, karı koca ilişkisi ve gelecekte olacaklarla ilgili sorular sorulur. 
Sonra şaman yavaş yavaş kendine gelerek “uğurlama duası” okur. Buradaki “çağırma 

14 Uygur Tiliniñ İzahlık Luğiti, Şincang Helk Neşriyatı, Ürümçi, 1999,  s. 473
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duası” ve “uğurlama duası”ndan ruhları çağırma ve uğurlama kastedilmektedir. 
Ruhlar gelip şamanın boğazını sıkıp yere yıktıktan sonra onun ağzıyla sorulara cevap 
verdiği için şaman ne dediğini bilmez. Sonunda fal baktıran kişi şamana para veya 
ekmek gibi şeylerini takdim eder.15 

2.1.4. Yüzünü Kapatarak Fal Bakma

Önce şamanlar abdest alıp tespih çekerek “çağırma duası” okur.. Sonra elleri veya 
kadın şamansa başörtüsüyle yüzlerini kapattıktan sonra kıbleye dönük oturarak 
soruları cevaplar. Sonra “uğurlama duası” edilir.16 

2.1.5. Ateş Ve Kemikle Fal Bakma

Şaman koyunun kürek kemiğini ateşe atarak kemiğin yanma şekline göre fal 
baktıranın ihtiyacına göre gelecekten haber verir.17 

2.1.6. Taş Ya Da Koyun Tezeği Sayarak Fal Bakma

Bu falcılığı meslek edinmiş şamanların faaliyeti olup, 41 taş veya koyun tezeği 
ortaya atılır. Taşların konumu, tek veya çift sayısına göre gelecekten haber verir.18  

Uygur şamanları arasında bunların dışında yine ebced hesabına göre fal bakma19, 
Kur’an ile fal bakma20 türleri de söz konusudur. 

2. 2. Büyü (Sehir - Cadu Kılış)

Uygur Türkçesinde “sehir” veya “cadu” terimiyle ifade edilen büyü Şamanizmin 
karakteristik özelliklerinden biridir. Büyü ile uğraşan Uygur şamanları kendilerine 
başvuran kişilerin taleplerine göre onların rakiplerinin bahtı ve kısmetlerini 
bağlamaya ve onlara zarar vermeye çalışmaktadırlar. Bunun için kilidi okuyup 
kapattıkatn sonra anahtarı saklarlar ya da kuklaya okuyup üfürerek elini ayağını 
bağlayıp iğne batırdıktan sonra belirli bir yerde saklarlar. Evli çiftlere ait parçalara 
büyü yaparak çiftlerin boşanmalarını sağlarlar. Şamanlar bu tür işlemlerde de 
kur’an’dan ayet ve sureler okumaktadırlar. 

15 Rahman Abdurehim, a.g.e., s. 228-229
16 Rahman Abdurehim, a.g.e., s. 229-230
17 Rahman Abdurehim, a.g.e., s. 230. Bu fal çeşidi Moğol, Kırgız-Kazak, Altay ve Yakut şamanları arasında 
“kürek kemiği” falı adıyla çok yaygındır. Bkz. Abdülkadir İnan, a.g.e., s. 152 - 155 
18 Rahman Abdurehim, a.g.e., s. 230. Bu fal çeşidine Kırgız-Kazak ve Özbeklerde “kumulak” falı denmektedir. 
Bkz. Abdülkadir İnan, a.g.e., s. 157.  Taşların fal ve dilekle ilgili yönü Anadolu Alevi kültüründe de mevcuttur. 
Çubuk bölgesi Alevi türbelerinde fal taşı diye bilinen 8, 10 küçük taş olup, muradı olan bu taşları çift, tek ayırır, 
arasına para karıştırır ve niyetine göre cevap alır. Bkz. Hikmet Tanyu, Türkiye’de Adak ve Adak Yerleri, Elips 
Kitap, Ankara, 2007,  s. 133
19 Rahman Abdurehim, a.g.e., s. 231
20 Rahman Abdurehim, a.g.e., s. 234
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2. 3. Hasta Tedavisi (Davalaş)

2.3.1. Hançer Oynatma (Hencer Oynitiş)

Uygur şamanları hasta tedavisinde hançere Kur’an’dan ayet ve sureleri okuyup 
üfürerek hastanın bedenine sürterler ve bu şekilde bedene girip hastalığa sebep 
olan kötü ruhları kovduğuna inanırlar. Hasta tedavisinde kullanılan bu hançerlerin 
biçimi, büyüklüğü ve küçüklüğü farklı olup, her birinin farklı özelliği bulunmaktadır. 
Bunlar şamanın pirlerinin telkin ve buyurmasıyla yapılmış ya da Hızır tarafından 
verilmiştir.

Rahman Abdurehim’in tespit ettiği hançerle tedavi (Hencer selip okuş: “hançer 
vurup okuma”) yönteminde, şaman uzun saplı hançeri veya bıçağı yere koyup tütsü 
yakar ve iyi ruhlara dua eder, sonra hançeri alıp “azaim duası” ederek hastanın 
ayağından başına kadar gezdirir ve bunu üç veya yedi kere tekrarlar. Son olarak 
şaman hançeri hastanın ağrıyan bölgesine doğru çok hızlı bir şekilde sokma hareketi 
yapar.21

Hayvan Tüyü Ve Kemikleriyle Hasta Tedavisi

Şamanlar hastanın adı, annesinin adı ve yaşını sorduktan sonra ayı pençesini 
önüne koyup Kur’an’dan ayet ve sureleri sesli okuyarak üfürür, sonra okunan 
ayı pençesini hastanın durumuna göre kendilerine has bir biçimde kullanırlar. 
Kadınların göğüs ağrısı, kısırlık ve çocuklardaki bazı psikolojik rahatsızlıkların 
bu şekilde şifa bulduklarına inanılır. Hasta tedavisinde kullanılan ayı pençesinin 
ana ayının sol pençesi olduğuna, bunun da avcıların pirinin dağda avladığı ayının 
pençesi olduğuna inanılır.22 

Rahman Abdurehim’in tespit ettiğine göre, şamanlar kuş tüyüne okuyarak da 
hasta tedavi etmektedirler. Kuş tüyü ile tedavi (kuş peyi bilen okuş) yöntemi de 
hançerle tedavi yöntemine benzer. Burada hançer veya bıçağın yerini kuş tüyü alır.23

2. 3.3. Ruh Göçürme (Roh Yötkeş)

Çocuklar çok zayıf ise, belirli bir kötü ruh veya devin musallat olduğuna ınanılır 
ve şamana başvurulur. Şaman kötü ruhların çocuğun kuklasına göçürülmesi 
gerektiğini söyler. Çocuğun ailesi beyaz bez ve pamukla kukla (azaim korçıkı) 
hazırlar. 50 santimetre boyundaki kuklanın cinsiyeti çocuğunki ile aynı olmak 
durumundadır. Hastanın ailesi bununla birlikte yine “cin aşı”, “cin kasesi” (cin 
çöçiki) ve “cin kaşığı” (cin koşukı) hazırlar. Bunlar hazırlandıktan sonra şaman önce 

21 Rahman Abdurehim, a.g.e., s. 245-246. Buradaki hançerin Şamanlıkta “tahta kılıç” olarak da bilinen kılıcın 
diğer bir biçimi olduğu anlaşılıyor. Hançer, demirle ilgili olmasından dolayı, şaman tarafından kötü ruhları 
kovmak için kullanılır. Bilindiği gibi, kötü ruhların en çok korktuğu şey demir ve demirci (darhan) lerdir. 
22 Ayı şamanların en çok saydığı putlardan biri olup “aba tös” denmektedir. “aba” (apa)  baba, ata anlamına 
gelir. Bkz. Abdülkadir İnan, a.g.e., s. 46
23 Rahman Abdurehim, a.g.e., s. 247
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tütsü yakıp ruh çağırma duası okur, sonra kuklayı çocuğun yanına koyarak “azaim 
duası” okur. Çocuktaki kötü ruh bu şeklde kuklaya göçürülmüş olur.24

2.3.4. Hile Yapma (Al Kılış)

Eli veya ayağı ağrıyan hasta şamana başvurduğu zaman, şaman bunun kötü 
ruhların musallat olmasına bağlar ve hastaya “ak can” (ak tavuk, ak koyun ve beyaz 
güvercin) ya da “kara can” (kara tavuk, kara koyun, kara güvercin) bulup getirmesini 
buyurur. Getirildikten sonra, şaman hayvanı hastanın ayağına veya eline beyaz iple 
bağlayarak “ruh göçürme duası” okur. Bu süreçte şaman elindeki kartal veya atmaca 
tüyü ile hastanın başından ayağına ya da ayağından başına kadar gezdirip üfürür. 
Seans tamamlandıktan sonra, hasta şamanın gösterdiği şekilde, “can”ı bir mezarlığa 
ya da yalnız ağacın altına götürüp keser ve oraya gömer.25 

2.3.5. Sadaka Verme (Sedike Kılış)

Şamanlar hastanın falına baktıktan sonra iyiliklerin gerçekleşmesi ve 
kötülüklerden korunması için farklı renkteki koyun, dana, keçi, tavuk26 ve güvercin 
gibi evcil hayvanları tanrı veya pirlere adayarak kurban etmelerini buyururlar. 
Kurbanın rengi, zamanı ve yönünü şaman belirler. Sonra Kur’an’dan ayet ve sureler 
okuyarak kurbanı keser ve akan kanı hastanın hastalıklı veya ağrıyan bölgesine 
akıtırlar. Şamanın izni olmadan bu kan temizlenmez. Kurbanın rengi genellikle ak, 
kara, gök ve kırmızı olmaktadır. 

Bazen şamanlar fal bakarken veya hasta tedavi ederken muhtaç kişinin para 
pul, ekmek, kumaş gibi şeyleri belirli sürelerle zayıf ve engelli kişilere ücretsiz 
vermelerini buyurur. Bu şeyler önce şamanlar tarafından okunup üfürülür. 

2.3.6. Mezar Ziyareti

Araştırmaya göre, Turfan bölgesinde 100’den fazla mezar ve türbe olup, şamanlar 
fal baktıran veya tedavi olan kişilerin durum ve ihtiyacına göre belirli kutsiyeti 
olan mezar ve türbelere gidip ziyaret etmelerini buyururlar. Bu kişiler beraberinde 
götürdükleri yağ ve pamuklardan fıtıl yaparak çırağ yakarlar, akabinde oturup dua ve 
dilekte bulunurlar, mezarın şeyhine sadaka verirler. Bu süreçte bazıları yemek verir, 
bazıları kurban keserler. Çırağ yakıp dilek dilemek bu faaliyetin temel unsurudur.  
TÜBİTAK destekli 109K072 Nolu “Çubuk Havzası Alevi Ocakları Üzerine Bir 
Araştırma” konulu proje çerçevesinde yaptığımız gözleme göre, Çubuk yöresinde de 
her yatırın kendine has tesiri ve belli başlı hastalığa şifa verme etkisi bulunduğuna 
inanılmaktadır, dolayısıyla türbelere ziyarete giden kadınlar mum yakıp dilek 
dilemektedirler.27

24 Rahman Abdurehim, a.g.e., s. 247-248
25 Rahman Abdurehim, a.g.e., s. 249
26 Bu Anadolu Alevi kültüründeki horoz kurbanından farklı değildir. Bkz. Hikmet Tanyu, a.g.e., s. 136
27 Ayrıca bkz. Hikmet Tanyu, a.g.e., s. 130 -134 
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Bunlardan başka yine şaman tedavisi ile ilgili çırağ koyup okuma (nökçe kadap 
okuş)28, kazma basarak okuma (ketmen besip okuş)29, sıçratma (çaçratku seliş)30, 
ateş göçürme (ot köçürüş)31,  tütsüleme (ısrık seliş), aşlama (aşlaş), uçuklama 
(uçukdaş), ruh çağırma (rohini çakırş), çaput bağlama (tuğ –çoken-  bağlaş), muska 
yapma ( tumar püküş) gibi şamanlık uygulamaları da bulunmaktadır. 

Dikkat edilirse, taş, koyun tezeği, ardıç dalı, tütsü, ateş, kemik, hançer, tespih, 
ayet ve sureler, Hızır, ayı pençesi, kuş tüyü, kartal tüyü, çırağ, kurban söz konusu 
şaman pratiklerinin temel unsuru olarak karşımıza çıkar. Bunlardan İslam inanç ve 
kültüründen geldiği kesin olan tespih, Hızır, ayet ve sureler dışında, diğerlerinin 
hemen hemen hepsi geleneksel şaman kültürüne aittir.  Kur’an-ı Kerim’den ayet ve 
sureler okumak bütün pratik ve uygulamaların ortak unsuru gibi gözükmektedir. 

3. Peri Oyunu (Pére Oyuni) 

Uygur şamanlarının hasta tedavisinde düzenlediği ayinler içerisinde psikolojik 
hastalıklarla ilgili icra edilen “pére oyuni” (peri oyunu) ayini karakteristiktir.  
Perihonluk ya da bahşılık diye de adlandırılan bu ayin hastanın üzerindeki kötü 
ruhların kovulması hedef ve amacına dayanmakta ve büyüsel dans, müzik ve 
dualarla birlikte icra edilmektedir. 20. yüzyılın başlarında Malov, S. Oldenberg, 
Pantusov gibi Türkologların ayrıntısıyla tespit edip kayda geçirdiği32 bu ayinin 
kökeni  Tarançi bahşıları arasında Hz. Fatma’ya dayandırılmaktadır. “Bir gün 
Hazreti Fatma bir ağacın gölgesinde oturuyordu. Havadan bir kuş gelip bu ağacın 
bir dalına kondu, dal derhal kurudu. Bu menhus kuşun gölgesi Fatma’nın üzerine 
düştü. Fatma hastalandı. Hekimlerin ilacı fayda vermedi. Tanrı tarafından kırk eren 
geldi. Bu erenler bir tuğ dikip etrafında dolaştılar. Fatma iyileşti. Böylece bakşılık 
Hazreti Fatma’dan bakşılara kaldı.”33 Görüldüğü gibi, şamanlar kendi inaç ve 
kültürünü müslümanlığa dayandırmak, dolayısıyla müslüman toplumda meşruiyet 
ve kutsiyet kazanmak çabası içerisindedirler. Oysa peri oyunu (pére oyuni) gerek 
inanç, gerek teknik, gerekse amaç yönünden tamamen şaman kültürüne hastır. Bu 
oyunu icra edenlere “bahşı” ya da “perihon” (< peri – han) denmektedir. “Oyun” adı 
verilen bu ayinde kullanılan nesne ve objeler de şamanik olup müslümanlıkla ilgisi 
bulunmamaktadır.  Bu konunun analizi için önce ayrıntıları gözden geçirmekte 
fayda vardır.  Rahman Abdurehi’in verdiği bilgiye göre, “peri oyunu”nun hazırlk 
aşaması şöyle olmaktadır: 

Şaman veya bir kaç yardımcı (hepiz < hafız)sı 1, 3, 5 ya da 7 adet tef, 40-50 santimetre 
uzunluğunda hançer veya 20 santimetre uzunluğunda bıçak, tahta saplı kamçı, 4-5 

28 Rahman Abdurehim, a.g.e., s. 250
29 Rahman Abdurehim, a.g.e., s. 250
30 Rahman Abdurehim, a.g.e., s. 251
31 Rahman Abdurehim, a.g.e., s. 251
32 Ayrıntı için bkz. Abdülkadir İnan, a.g.e., ss. 109 - 113
33 Abdülkadir İnan, a.g.e., s. 86
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metre uzunluğunda iki kat urgan, yedi kertikli çilan (kuşburnuya benzeyen bir ağaç 
türüdür) dalı, kartal veya atmaca tüyü vs.leri getirir. Hasta yakınları da şeftali veya 
diğer meyveli ağaç dallarından yapılmış bir adet kazık, cinleri bağlamada kullanılan 
iki metre uzunluğunda beyaz ip, inek sütü ya da suya tuz karıştırılarak hazırlanmış 
“han suyu”ndan bir kase, bir beyaz horoz, 50 santimetre kızıl, kara, ak ve gök (mavi) 
renkli kumaş parçası, beş metre beyaz kumaş, yedi evden toplanan yedi parça bez, 
40 çırağ, 40 pişi hazırlar. 34 

Ayin bu hazırlık aşamasından sonra özetle şöyle icra edilir: Büyük bir karanlık 
odanın içine tuğ bağlanır. Yünden yapılmış bu ip (arğamça)’in bir ucu yerdeki 
kazığa, diğer ucu ise bacaya bağlanır. İpin bacaya bağlanan ucuna “yurun-jurun” 
diye adlandırılan çeşitli renkteki kumaş parçaları (kurak) ve elma, söğüt dalları 
bağlanır. Hasta kişi bu tuğa sıkıca tutunup oturur. Üç veya beş kişiden oluşan 
bahşılar perihonluk elbiselerini giyip (çeşitli renklerden oluşan kumaş parçalarını 
birleştirerek dikilen elbise) tuğ çevresinde yarı çember şeklini oluştururlar. Üç bahşı 
tef çalar. Bahşılardan biri perihon başı olarak, elindeki kötü ruhu kovalayan sopa 
veya söğüt dallarıyla efsun okumaya başlar. Bahşı grubu hastayı tuğ çevresinde tef 
eşliğinde dönmeye davet eder. Baş perihon da semah etmeye başlar. Hasta semah 
edecek gücü kalmayıp oturursa, baş perihon elindeki “efsun sopası”yla vurarak 
onu sema etmeye zorlar. Bahşıların ilahileri gittikçe yükselir. Bazen hasta bayılıp 
düşer. Bayılmak perihonlara göre iyiliğe işarettir. Bu, hastayı çarpan cinlerin mağlup 
edildiği anlamına gelmektedir.35

Tef (dap), hançer veya bıçak, kamçı, ip, yedi çentikli ağaç dalı, kartal veya 
atmaca tüyü, inek sütü, bez, horoz, “han suyu”, tuğ, ateş bu ayinde kullanılan 
temel unsurlardır. Bunlardan tef geleneksel şaman ayinlerindeki tüngür adı verilen 
davulun karşılığı olup, fonksiyonları aynıdır. Suya tuz karıştırılarak hazırlanan “han 
suyu” da şamanların rakı (arak) veya kımızına karşılık gelmektedir. Şamanların 
ayinlerinde ruhlara rakı (arak) serpmeleri çok yaygın bir uygulamadır. Ayin sırasında 
kullanılan kamçı aslında şaman dualarında davula vurulan tokmağın adıdır.36 
Diğerleri de dini-mitolojik değer içeren şamanik unsurlardır. Bu ayin sırasında 
şamanların (bahşı) Ali Şir Nevai kitaplarından kaside ve gazeller okuyarak yüce 
ruhlardan yardım istemeleri37 ayrıca dikkate değerdir. Bu dil büyüsü veya söz ve 
kelimenin gücü, insan ve ruhlar üzerindeki tesiriyle ilgili olmalıdır. Ayin sırasında 
açılan Kur’an-i Kerim, edilen dua tekbir, katılımcıların “Allah”, “amin” nidaları, 

34 Rahman Abdurehim, a.g.e., s. 237
35 Abdukerim Rahman, Uygur Folkloru, Çeviren: Soner Yalçın, Erkin Emet, T. C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 
1996,  Ankara, s. 148.  Bu ayin Karl Heinrich Menges tarafından daha özgün biçimleriyle anlatılmıştır. Bkz. 
Reşid Rahmeti Arat, Doğu Türkçesi Metinleri, Yayına Hazırlayan: Osman Fikri Sertkaya, Türk Kültürünü 
Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1987, ss. 34 – 37; Bu ayinin günümüzdeki biçim ve içeriğiyle ilgili 
ayrıntılı bilgi için bkz. Rahman Abdurehim, a.g.e., s.236 - 245
36 A. V. Anohin, a.g.e.,  s. 71
37 Rahman Abdurehim, a.g.e., s. 239
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şaman (bahşı) yardımcılarının “bismilla, lailahe ilella, adem safi’ela, çahariyar, 
ikki imam…” demeleri, şamanın “euzü billahi ezemtu eleykum ya devler,ya periler, 
sizemtu eleykum devler, şeytanlar…” diye ruh çağırması, “Alla tövbe” demesi ayine 
İslami renk ve çeşni vermektedir. Ancak bunlar özdeki değil, kabuktaki şeylerdir.  

Aslında peri oyunu (pére oyuni), ayinde kullanılan oda ve tavandan tabana doğru 
bağlanan tuğ bakımından, Altaylı şamanların ayinini hatırlatmaktadır. Altaylı 
şamanlar ruhlara veya tanrılara kurban ayini yaparken özel bir çadır kurarlar. “Bu 
çadırın tam orta yerine taze ve yeşil kayın ağacı dikilir; bu ağacın çadır içinde kalan 
dalları budanır, çadırın tepesine çıkan kısmındaki dallar, bir top halinde, bırakılır 
ve oraya bayrak bağlanır. Kayın ağacı dokuz yerinden kertilir, bunlara ‘taptı’ 
denir k, ‘basamak’ yahut ‘merdiven’ demektir.”38  Bunlar arasında denklik kurmak 
gerekirse, bu; çadır = oda, kayın ağacı = ip, bayrak = tuğ, dokuz kertikli kayın = 
yedi kertikli çilan (kuşburnuya benzer ağaç türü) şeklinde gösterilebilir. Abdülkadir 
İnan Yakut şamanlarının davul bulunmadığı zaman at kuyruğu kullandıklarını, at 
kuyruğunun Doğu Türkistanlı bahşıların tuğuyla karşılaştırılabileceğini belirtir.39  
Atın şamanların göksel seyahatindeki rolü düşünülürse, at kuyruğu veya bunun 
mükabili olan tuğun ayindeki önemi anlaşılmış olacaktır. 

4. Şaman Duası

Uygur şaman ayinleri sırasında okunan dualar kendine özgü şiirsel yapılarıyla 
Uygur halk şiirinin önemli bir türünü oluşturmaktadır. Uygur halk şiirinde “pére 
koşaklırı” diye adlandırılan bu şiirler şamanlar tarafından ayinlerde özel besteyle 
okunmakta, tef (dap) eşliğinde okunan bu dualarla birlikte dans edilmektedir. Bu 
şiirlerin şekil ve muhteva özelliklerini aşağıdaki gibi göstermek mümkündür:  

4. 1. Peri Koşaklarının Şekil Özellikleri

4. 1. 1.  Beyit (İkili) Nazım Şekliyle Düzenlenmiş Şiirler

 İşniñ béşi bismilla, iş başlidim bismilla,

Yolġa kirdim bismilla, men okuymen bismilla.

İşin başı bismillah, işe başladım bismillah,

Yola girdim bismillah, okuyorum bismillah.

38 Abdülkadir İnan, a.g.e., s. 103
39 Abdülkadir İnan, a.g.e., s. 94
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Çigit yéġi çıkarġan, kala bilen çoruk cogaz,

Cinlar bilen sözlişidiġan özemmen Molla Şavaz.

Çigitten yağ çıkaran inek ile deri yayık,

Cinlerle konuşan ben kendim Molla Şavaz.

Özem bolsam evetlik, işken suyum şervetlik,

Cinlarnı koġlıġanda men okuymen ġeyretlik.40

Ben kendim ölümsüzüm, içtiğim su şerbetli,

Cinleri kovarken, okuyorum gayretli.

4. 1. 2. Mani Nazım Şekliyle Düzenlenmiş Şiirler
Çıraklarnı öçürdüm,                        Çırağları söndürdüm,
Kök serkige köçürdüm.                    Gök keçiye göçürdüm.
Yépişivalġan cinlarnı,                      Yapışan cinleri, 

Yalġuz derehke köçürdüm.               Yalnız ağaca göçürdüm.

4. 1. 3.  Koşma Nazım Şekliyle Düzenlenmiş Şiirler
Adem oġli-qiziġa,                             İnsanoğlu kızına,
366 parçe tumuriġa,                        366 paraça damarına,
444 parçe ustixéniġa,                      444 parça kemiğine,
Késel salġan dö-peri.                      Hastalık salan dev-peri.

    …………..

Hudayımnıñ bendisi,                       Allahın bendesi,

Mustapaniñ immiti,                         Mustafa’nın ümmeti,

Çahar yarlar hörmiti,                      Çahar yarların hürmeti,                        

Köçkil, ketkil dö-peri.41                     Göçün, gidin dev, peri.

40 Cuñguo Helk Koşaklırı Şincañ Tomı Turpan Helk Koşaklırı, Turpan Vilayetlik Helk Edebiyat Toplamlırı 
Tehrir Hey’iti Tüzdi, 1994-yıl 1-ay
41 Rahman Abdurehim, a.g.e., s. 204-205
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4.1. 4. Nazım Şekli Karışık Olan Şiirler

Dapnı çalıdu hapiz,                      Tefi çalacak hafız,

Yolnı tapıdu bahşı.                        Yolu bulacak bahşı.

Dapnı çalmısa hapiz,                    Tefi çalmazsa hafız,

Kaydın tapıdu bahşı.                     Nereden bulacak bahşı.

Oynañ şapirim, oynañ,                  Oynayın şah pirim, oynayın,

Çörgülep oynañ.                           Dolanıp oynayın.

Kızıl gülniñ şahıdek,                     Kızıl gülün dalı gibi,

Egilip oynañ.                                 Eğilip oynayın.

Cinniñ éti Bekri,                            Cinin adı Bekri,

Kötige bir tutam kekri.                  Kıçına bir demet kekri42.

Şu kekriniñ aççıkıda,                     O kekrinin acısıyla,

Sekre-sekre, sekri.                         Zıpla zıpla, zıpla.

Süf !                                               Tüh !

Ya huruş, sakay durus,                  Ya çık git, iyileş,

Sakaymısañ öl kispuruş.                İyileşmesen öl  geber.

Adem balısı tupraktın,                   İnsan oğlu topraktan,

Esli aġrık kokaktın.                       Asıl hastalık cinlerden,

Tutuvaptu paçaktın,                      Yakalamış bacaktan,

Süf !43                                            Tüh !

42 Kekre: Şifalı bitkilerin bir türü
43 Cuñguo Helk Koşaklırı Şincañ Tomı Turpan Helk Koşaklırı, Turpan Vilayetlik Helk Edebiyat Toplamlırı 
Tehrir Hey’iti Tüzdi, 1994-yıl 1-ay
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4. 1. 5. Tekerlemeli Şiirler

Pıldırap oyna !                                       

Çörgilep oyna !                                      

Yahu Allahu, hey, yahu Allahu.            

Veru, hu bu hup, beyner vahabi,           

Cerri ebbubi, şerul hebbubi.                  

Beyner vahabi, şerru hebbubi,

Sebbure hibuhu, eynel mahabu.

Yahu Allahu, yahu Allahu,

Hey-hey, yahu Allahu...44

4. 2. Peri Koşaklarının Muhteva Özellikleri

4. 2. 1. Cin çağırmayla İlgili Şiirler

Cin pirima, cin pirim,                                  Cin pirim, ey cin pirim, 

Kıçkarġanda kel, pirim.                               Çağırırken gel, pirim.

Yahu Allahu, hey, yahu Allahu.                  Yahu Allahu, hey, yahu Allahu.

4. 2. 2. Cin Tasviriyle  İlgili Şiirler

Yeşil tonluk Şencirhan,                               Yeşil elbiseli Şencirhan,                     

Kollırıda hencirhan,                                     Ellerinde Hencirhan                 

Yahu Allahu, hey, yahu Allahu.45               Yahu Allahu, hey, yahu Allahu.                

44 Uygur Helk Koşakliri 5,  s. 157
45 Cin çağırma koşakları ile ilgili ayrıca bkz. Mehemmetcan Sadık, Uygur Helk Eğiz Edebiyatı Hekkıde, 
Şincang Helk Neşriyatı, Urumçi, 1995, s. 305-306
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4. 2. 3. Cini Tehdit Etmeyle  İlgili Şiirler

Hezriti Sulayman peyġembirimniñ,            Hazreti Süleyman Peygamberimin,

Layıkı bilen keldiñlarmu? Köçüñlar.          İzniyle mi geldiniz ? Göçünüz.

Köçmiseñlar, polat şemşirim bar,               Göçmezseniz, çelik kılıcım var,

Aturmen, çapurmen, köçüñlar,                    Atarım, keserim, göçünüz,

Karnıñnı yarurmen, köçüñlar.                     Karnınızı yararım, göçünüz.

4. 2. 4. Cin kovma ile  İlgili Şiirler

Kün peri, Yaş peri, Abdurahman,                Güneş Peri, genç peri, Abdurahman,

Pirim bolsanglarmu köçünglar.                    Pirim olsanız da göçünüz.

Ottın bolsanglar, sudın bolsanglarmu,         Ateşten, sudan olsanız da,

Tensat peridin bolsanglarmu köçünglar.     Tensat Peri’den olsanız da göçünüz.

Abdulla hekkı, cinlar hekkı,                           Abdullah hakkı, cinler hakkı,

Beş vak namaz hekkı,                                     Beş vakit namaz hakkı,

Canğa-can keldi, köçünglar.                           Cana can geldi, göçünüz,

Tenge-ten keldi köçünglar.                             Tene ten geldi göçünüz.

Gülleri keldi, tuğlırı keldi,                              Gülleri geldi, tuğları geldi,

Pir ustamnıng udumı keldi, köçünglar.46        Pir ustamın mesleği geldi, göçünüz.

4. 2. 5.  Peri Dansıyla İlgili Şiirler

Obdan oyna, ey balla,                                    Güzel oynayın, ey çocuklar,

Yahşı oyna, ey molla.                                    İyi oyna, ey molla.

Yahu Allahu, hey, yahu Allahu.                    Yahu Allahu, hey, yahu Allahu.

46 Osman İsmail, Helq Eğiz Edebiyatı Hekkıde Omumiy Bayan, Şincang Helk Neşriyatı, Urumçi, 1998, s. 
432-433
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Pıldırap oyna !                                               Dönüp oyan !

Çörgilep oyna !                                              Dolanıp oyna !

Yahu Allahu, hey, yahu Allahu.                   Yahu Allahu, hey, yahu Allahu.

Veru, hu bu hup, beyner vahabi,                   Veru, hu bu hup, beyner vahabi,

Cerri ebbubi, şerul hebbubi.                          Cerri ebbubi, şerul hebbubi.

4. 2. 6.  Kötülüklerden Korunma İle İlgili Şiirler 

Hezriti Ya Eli, derdimge dava Eli,              Hazreti ya Ali, derdime deva Ali,

Lailahe illalla, Seypulla zulpikar,                Lailahe illallah, Seyfullah zülfikar,              

Her balağa, her kazağa şipa ayet,                Her belaya, her kazaya şifa ayet,

Bu balanı defin kıl, perverdigar.47              Bu belayı def et, Allah’ım.

Görüldüğü gibi, Uygur şaman dualarında da, diğer şaman pratiklerinde 
olduğu gibi, hem İslami unsurlar hem şamanlık unsurları içiçe geçmiş, kaynaşmış 
durumdadır. Öyle ki, Uygur şamanlığı İslami yönüyle klasik şamanlıktan ayrılırken, 
Uygur müslümanlığı da şamanlık yönüyle klasik müslümanlıktan farklılık arz 
etmektedir. Dolayısıyla bugünkü Uygur şamanlığı senkretik bir inanç sistemidir. 

47 Osman İsmail, a.g.e., s. 433
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Sonuç

Manizheizm ve Budizm inanç ve kültür muhitinden süzülerek İslam inanç ve 
kültür çevresine giren Şamanlık, yeni koşullara adapte ve entegre olma kabiliyetiyle, 
özde değişmeyen inanç ve değerler sistematiğini İslam’ın biçimsel formlarıyla 
birleştirerek müslüman Uygur toplumunda kendine uygun yaşam zemini yaratmış 
ve bu zeminde oluşturduğu zengin şaman folkloruyla Uygur kültür hazinesinin 
önemli bir kısmını teşkil etmiştir. Günümüzde Uygur toplumundaki sosyal 
ilişikleri düzenleyen, belirli kesimin manevi ve psikolojik ihtiyacını karşılayarak 
arz-talep ilişki çerçevesinde ekonomik değer yaratan bu senkretik inanç sisteminin 
gelecekte alternatif tıp, kültür ve inanç turizmi çerçevesinde yeni değerler yaratması 
mümkündür. Ayrıca, Uygur şamanlığı ile Anadolu Alevi-Bektaşı inanç sistemi 
arasındaki müşterek ve paralelliklerin tespit ve tahlili geçmişten günümüze, Orta 
Asya’dan Anadolu’ya uzanan bir inanç siteminin organic ilişkileri, terkipleri, kültürel 
katmanları ve anlam zenginliği hakkında yeni görüşlerin ortya konulmasına önemli 
katkı sağlayacaktır. Alevi-Bektaşı kültürüyle ilgili TÜBİTAK destekli projeler bu 
bakımdan son derece önemlidir.
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ŞAMAN DÜNYA GÖRÜŞÜNDE VAHDET ANLAYIŞI

Prof. Dr. Fuzuli BAYAT1

Giriş 

Kaynağını ezoterik bilgilerden alan ve dünyanın hemen hemen bütün halklarında 
görülen mistik yapılı, gizemli dinsel pratiklerden en geniş yayılanı ve araştırılanı 
şamanlık veya Batı bilim dünyasının kullandığı terime göre şamanizmdir. 

İnsanlarla ruhlar, görünen dünyalarla görünmeyen alemler, maddi olanlarla 
manevi olanlar arasında arabuluculuk yapan şamanlık sisteminin dünya görüşüne 
göre evren üçlü – ternar bölgüden oluşup bir-biri ilə  Temir Kazık veya Müslüman 
Türklerin Kutup Yıldızı olarak bildikleri axis mundi ile bağlanmıştır. Her üç dünya 
– gök, yer ve yeraltı dünyası değişik varlıklar tarafından meskunlaşmıştır. İnsanların 
yaşadığı orta dünya hem yukarı - sema hem de aşağı – yeraltı dünyasının etkisi 
altındadır. Şamanlara görə yukarı dünyada veya dünyalarda insanları koruyan ancak 
saygısızlık, lakeydlik gördükleri zaman zarar veren ışıklı ruhlar, aşağı dünyada ise 
hastalığın, ölümün kaynağı olan kötü ruhlar yaşayır. Şaman dünya görüşüne göre 
bütünlük içinde - vahdette olan makro-kozmosun elemanları Temir Kazık – Kutup 
Yıldızının etrafında döner. Eski Türk mitolojisinde yıldızların her biri Tanrının atları 
olarak düşünülmüş ve bu at-yıldızlar evrenin direği konumunda olan Temir Kazıka 
bağlanmışdır. Bu yıldızların bağlandığı demir zencirin kopması, yıldızların evrene 
serpilmesi kozmosun nizamının, harmonisinin yani vahdetin bozulması, kiyametin 

1 AMEA Folklor Enstitüsü/Bakü
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(eski Türkçede kalgançı çak) başlamasıdır. Şaman dünya görüşünün felsefi temeli 
naturalist düşünceye dayandığından evrende var olan her şey – canlı və cansız ne 
varsa vahdettedir. O halde canlı-cansız, hayvan-insan, görünen-görünmeyen, 
materiya-ruh vahdeti Türk şamanlığının temel kategorisidir.  

Bugün Sibiryadan Orta Asyaya kadarki alanda varlığını canlı şekilde sürdüren 
Türk şamanlığı hem dansı, davulu, hem kamlığı ve tedavi seansları ile de bir bütünlük 
içinde mikro-kozmosu – insanları koruyur ve insanları harmoniyi bozmamağa 
çağırır, çünki vahdet yaşamın tek kaynağı ve garantıdır. O halde şaman Tanrı-evren 
ve insan üçgeninde bir vahdet bulan ve onu topluma iletendir.

Tanrı-Evren-İnsan Vahdeti

Türk şamanlığındaki makro ve mikro-kozmosun vahdeti anlayışı arkaik ve klasik 
destanlarımızın da temel felsefi düşüncesi rolündedir. Şaman, bizleri çepeçevre 
kapsayan alemleri canlı bir vücud olarak görmekte, bunlar arsındaki alakayı Yaratan 
ve yaratılanın birligi gibi algılamaktadır. Nitekim Tanrıyla birbaşa ilişki kuramayan 
şaman, makro ve mikro-kozmosun mevcutluk kaynağını hiçbir zaman kamlık 
yapmadığı Yaratanın yaratılanlarla vahdetinde görür. Ancak Tanrıya türk dünyasında 
kara şamanlık adlanan müessese mensupları şamanların kamlık yapması ve hatta 
bu tip ritüelde bulunması yasaklanmıştır. Ak şamanlar ki, bazı araştırmacılara göre 
özel manyakları (cübbeleri), başlıkları yoktur, kamlık yapmaktadırlar. Ak şamanlık 
kurumuna göre Tanrı-alem vahdettedir. Buna bakmaksızın hem kara şamanlar hem 
de ak şamanlar gizli bir adla Kögö Mönkö Adazı (Harfi anlamda ebedi mavi göğün 
yaratıcısı veya atası) adlandırdıkları Yaratıcını bilmekte varlığın kaynağı olarak O’nu 
görmektedirler.    

Nitekim Altay-Sayan şamanları ve Yakut şamanları da Türk mitolojisinde 
yanlışlıkla Tanrı adlandırılan Ülgen’i ve  Erlik’i yaratan ve bütün varlığın kaynağı 
olan mutlak güçten, mutlak secde ve tapınma kudretinden haber vermektedirler. 
Ancak şaman tanrı terimi ile mitlak gücü degil, bazen yüksek dereceden olan ruhları 
da kastetmiş olur. Bu mutlak gücün ismi gizli adıyla Kögö Mönkö - ebedi göktür, her 
kese belli adıyla Gök Tengridir.  Şamanların anlattıkları yaratılış ve türeyş mitleri de 
bunu açıkca göstermektedir.

Şaman mitolojisi ruhların görev dağılımı ve hiyerarşik bölünme varyantlarını 
takdim etse de tutuculuğu, sabitliği ve bütünlüğü ile karakterize edilir. Buna 
örnek olarak W. Radloff ’un aşağıdaki bilgisini ilave edebiliriz: Lebed Tatarları 
kötü ruhlara azalar derler ve onların Kuday Bay Ülgen’in dört oğlundan biri olan 
Kara Kan’dan türedikleri düşüncesindedirler.2 Genel olarak ruhların yüce kült olan 
2 Radloff W.W., Sibiryadan , C.1, İstanbul, 1956, s.369-370; Radlov V., İz Sibiri, Stranitsı dnevnika, Moskova, 1989
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Tanrı yönetiminde mevcut olmaları, sonraki mitolojik metinlerde onların Tanrı 
oğlu olmaları veya Tanrı’dan sudur yolu ile türedikleri fikri telkin edilmektedir. Bu 
bağlamda ruhların sudur yolu ile Gök Tanrı’dan veya şamanların adlandırdıkları 
gibi Kögö Mönkö’den var olmaları ve Türk mitolojisindeki Tanrı Evren özdeşliği 
(Tengri gök, dolayısıyla evren demektir.) vahet anlayışından haber verir. Tanrı’nın, 
eski metinlerde göğün ruhu olması ebedi, ezeli ruh hakkındaki ezoterik bilgilerin 
şaman mitolojisindeki varyantı durumundadır.

Axis Mundi

Dünya modelinin esas kavramlarından biri de her üç dünyayı birleştiren ok (axis 
mundi - eksen) rolünü oynayan ve vahdetin simgesi olan direktir. Şamanlar evrenin 
vahetininin simgesel anlamı olan axis mundi rolunda Temir Kazık’ı, Dünya 
Dağı’nı, Kutup Yıldızı’nı görmüşler. Ok gibi tasavvur edilen direk deliklerden 
geçerek her üç dünyayı birbirine bağlamıştır. Bu direk genel anlamıyla gök ışığını 
yerə  sızdıran, dünyamızı aydınlatan delikten başka bir şey değildir. Altay ve Sibirya 
halkları göğün bir merkez etrafında döndüğü tasarımını kabul ederek bu merkeze 
veya noktaya yerin göbeği anlayışına karşılık olmak üzere göğün göbeği adını 
vermişlerdir. Doğal olarak Türk halklarında dünyaları birbirine bağlayan merkez, 
yere çakılmış kazık şeklinde düşünülmüştür. Semanın ve oradaki cisimlerin çok 
büyük bir nizamla ve dakiklikle bu kazıkın (direğin) ucunda döndüğü fikri kabul 
edilmiştir. Türkler yere şakılmış bu kazıka Temir Kazık adını vermişlerdir.

Şaman dünya görüşündeki bu vahdet tasarımı kendini çadırın yapısında da 
görüntüleştirir. Nitekim çadırın orta direği evrenin bölümlerini birbirine bağlayan 
Dünya Ağacını (axis mundi) simgeleştirir. Çadırın ortası ise dünyanın göbeği rolünü 
üstlenmiş olur. O halde Türk şuurundaki dünya, göbeğinden makro-kozmosa 
bağlanmış durumdadır. Göbek hem yer hem de gök bağlamında merkez rolünü 
üstlenmekle vahdeti simglemektedir.

Altay-Sayan ve Yakut şamanlığında, Orta Asya’da bu sütun veya axis mundi, 
Temir Kazık adıyla bilindiği halde Moğol ve Tunguz şamanlığında ona Altın Direk 
denilir. Dünya tasarımı sosyo-kültürel bir yapılanmanın yansıması olduğu içindir 
ki, kozmos bir bütün olarak birbirine bağlı şekilde yaratılmıştır. Temir Kazık, 
şaman inancına göre dünyayı sallanmalardan, düzensiz bir dönüş yapmaktan 
koruyan eksendir. Ayrıca Temir Kazık, Tanrı’nın ve ışıklı gök ruhlarının atlarının 
bağlandığı direktir. Buradan da vahdetin taraflarının canlı varlıklar gibi algılanması 
gelmektedir. 

Dünya direği kozmik tasarımın merkezi anlayışı rolünü üstlenmiştir. R. 
Wolsh’un3 da tespitine göre çeşitli kültürlerde dünyaları birbirine bağlayan merkezi 
ok veya eksen anlayışının üç şekli vardır. 

3 Wolsh R., Duh Şamanizma, Moskova, 1996, s.116
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a. Yerin merkezinde yerleşen ve dünyaları birbirine bağlayan Dünya veya Kozmik 
Dağı 

b. Göğe kadar çıkan Dünya Direği

c. Yaşamın, refahın, bolluğun ve kutsal uyanışın sembolü olan Dünya Ağacı

Aslına bakılırsa evrendeki dünyaları birbirine bağlayan, düzenin ve sabitliğin 
teminatçısı olan bu dağ, direk ve ağaç kozmik eksenin değişik varyantlarıdır. Ancak 
her birinin ayrıca özellikleri de vardır. 

Eski Türklerde değişik adlarla bilinen Dünya Dağ’ı, esasen Tanrıyla iletişim aracı 
olarak kullanılır. Altay-Sayan Türklerinin düşüncesine göre yerin merkezinden 
Ak Toşon Altay Sıpı Dağı yükselir. Dünya dağı evrenin sabit kalmasını, güvenli 
olmasını temin eden Temir Kazık rolünü üstlenmiştir. Nitekim 11. yy. bilgini 
Kaşgarlı Mahmut şöyle derdi: “Tengri tağ birle yering basurdı.”4 (Tanrı, dağlarla 
yeri bastırdı.) Yerle göğü birleştiren bu dağ aynı zamanda bazı metinlerde Dünya 
Ağacı’na  dönüştürülmüştür.

Kısaca özetlemek gerekirse axis mundi vahdetin en belirgin simgesidir.

Tabiatla Cemiyetin Vahdeti

Şaman dünya görüşünün en karakteristik özelliklerinden biri tabiatla cemiyetin 
birbirinden ayrılmaması, bir bütünlük oluşturmasıdır. Aslına bakılırsa şaman 
toplumun doğanın bir parçası olduğunun bilincindedir. Bu nedenledir ki şamanlığı 
bütünüyle “doğa dini” adlandırmak mümkündür. Zira şamanın amacı doğa ilə  cə 
miyyə tin vahdetini korumakla insanlara ve ev hayvanlarına gelebilecek zararı 
önlemek, harmoniyi canlı tutmakla avın bol olmasını sağlamaktır. Doğa insanların 
yaşam kaynağı olduğu içindir ki şaman her şeyden önce doğanın tahribine karşıdır. 
Şamanlığın felsefesi de doğa hadiselerine ve doğa üstü varlıklara bağlanmaktadır. 
Şaman felsefesine göre evrenle dünyamız, makro-kozmosla mikro-kozmos arasında 
ebedi, ezeli bir denge vardır. Bu dengenin bozulması felakete neden olur. Bütün gizli 
bilimlerle, deneyimlerle donatılmış şamanın başlıca görevi bu dengeyi ve düzeni 
korumaktır. Bu özellik, adayı, şamanlık görevine çağıran ruhların gönderdiği şaman 
hastalığında, vücudun doğranması ile gerçekleşen ritüel ölümde, akrabaların ölmesi 
ile azapların bağışlanması düşüncesinde, şamanın kutsal ağacında, şamanın hamisi 
olan hayvan anada, şaman ruhunun yeniden doğması ve şaman ağacında terbiye 
edilmesinde gösterir. Tek keimeyle şaman bir fert gibi doğa ile cemiyet, maddiyat 
ile maneviyat, reel âlemle öteki dünya, toplumla ruhlar arasında bir medyatördür. 
O, kozmik bilgileri yaşatan ve bunu insanlara ileten kişidir. O, bakan değil, gören 
kişidir.5

4 Kaşgarlı M., Divanü Lugat-it-Türk Tercümesi, C.2, Ankara, 1998, s.77
5 Bkz. Bayat F., Ana Hatlarıyla Türk Şamanlığı, İstanbul, 2006
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Cemiyette her ne varsa tabittan gelmedir veya en azından doğanın kopyasıdır 
inancı şamanı bütün hallerde toplumun koruyucu statüsüne kaldırır. Nitekim 
şaman sadece doğanın degil, aynı zamanda doğadakı varlıkların dilini bilen, onlarla 
irtibatı sağlayan tek kişidir. Şamanın en birinci görevi kendisinin de yaşadığı 
toplumu gözetmektir. Cemiyetle tabitın vahdeti şamana hem kamlık hem de diger 
ritüel gösteriler zamanı yardım etmiş olur. O, serbest şekilde her iki alemde söz 
sahibi olmak misiyonunu korumuş olur. Hem de bunu insanları felaketlerden 
korumak için yapır. 

Reel Dünya Öteki Âlem Vahdeti

Şaman dünya görüşünde kozmik bütünlük reel dünya ile öteki âlemin birbirini 
tamamlaması şeklinde varlığını sürdürür. Şaman felsefesinde öteki alemler çoktur 
ve onların her biri insan toplumunu çeşitli düzeylerde etkilemektedir. Aslında 
şamanlık enerji ve bilgi kaynağı olan öteki alemlerin bilinmesi şeklinde formule 
edilebilir. Nitekim şaman bu dünya ile ötekiler arasındaki başlangıçtan mevcut olan 
vahdeti sağlamakla yükümlü görev insanıdır.

Ana rahmi öteki dünyayla bağlantılı olduğundan doğacak şamanla öteki âlem 
başlangıçtan birbirine bağlıdırlar. Ona göre de ruhlar yalnız doğmadan önce öteki 
alemlerle irtibatta olanları şamanlık görevi için seçirler. Bu alaka, şamanın yuvada 
terbiye aldığı sürede yenilenir ve yeni bir boyut kazanır. Şamanın terbiye aldığı yuva 
da öteki alemde yerleşir. Öteki dünyadan gelen kut, yeniden geldiği yere, şaman 
gibi kurulmak için döner. O bakımdan öteki alemden gelen ruhlar gelecek şamanın 
ruhunu çalarak o bürü dünyaya taşırlar. Gelecek şaman burada evrenin sırlarını, 
evrn-insan ilişkilerini, Tanrı-alem vahdetini ögrenmiş olur. O, bilinclenmiş şekilde 
tekrar reel dünyaya vahdeti korumak için gönderilir. 

Şaman dünya görüşüne göre insan vücudu, evrenin küçük modeli olup bütün 
enerji kaynaklarını da yansıtmaktadır. O hâlde vücudun iyi bir şekilde bilinmesi, 
adayın, şaman statüsüne geçmesi sırasında başlamış olur. İnsanın çeşitli organlarının 
evrenin elemanlarını simgelemesi, enerji kaynaklarının ögrenilmesi şamana insan 
vücudunu tedavi etmek yetenegi verir. Şaman olma sürecinde adayın semavi karısı 
olarak bilinen ruhlarla cinsi ilişkiye girmesi, kadın cinsi organlarının Mitolojik 
Ana’yı simgelemesi ve mistik bir anlam taşıması özellikle önem kazanmaktadır. 

Masallar bu şaman dünya görüşü tasarımının bir delilidir ki öteki dünyayı zıt 
kavramlar dahilinde takdim eder: Burada güneş, orada karanlık, burada hayat, 
orada ölüm, burada maddiyat, orada ruhaniyat vardır. Şaman, öteki dünyaya 
odaklandığından, öteki dünya kurallarına ayak uydurduğundan ve nihayet öteki 
dünyayı kendi dünyasına göçürdüğünden kamlığı gece yapar. Kısaca söylemek 
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gerekirse bu dünyanın gecesi öteki âlemi yansıttığı için Şaman kamlığı gündüz değil, 
gece geçirmek zorunda kalır. Hiçbir şaman yaptığı işin gerçek olmadığına inanmaz. 
Hiçbir seyirci de şamanın şarlatan olduğunu kabul etmez. İnanma, şaman sanatının 
özünü oluşturmaktadır. 

Sonsöz

Bir bilim kaynağı olan mitolojiyi iyi bilen, toplumun bütün beklentilerine 
hassaslıkla yanaşan, amacı ve görevi çeşitli dünyalar arasındaki dengeyi korumak, var 
olan vahdetin bozulmasına müsade etmeyen şaman, Türk kültürünün bugüne kadar 
yetiştirdiği toplumsal görev üstlenmiş tek kişidir. O kendine özgü vahdet anlayışı 
ile mutasavvuflardan, panteistlerden, budistlerden, kabalistlerden ve nihayet 
ezoteriklerden daha önce kozmosun zaten vahdettn oluşduğunu kabullenmişdir. 
Hem bizim dünyamız hem de diger dünyalar şamanlıktan gelen mitolojik sisteme 
göre vahdetin bozulacağı zaman mahv olacaktır. Şamanlık dünya görüşünde 
vahdette olmayan hişbir şey yoktur. Vahdet mevcudluğun garantıdır.
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NAHÇIVAN ÖZERK CUMHURİYETİNDE
AĞAÇ KÜLTÜ VE RİTÜELLERİ

Prof. Dr. Ebülfez  AMANOĞLU1

     

                                           

1.Genel Bilgiler

İnanç her bir halkın tarihi, kültürü, özü, millî varlığıdır. Bugünkü Türk dünyasını 
temsil eden halkların soykütüğünde de tek kültür, tek inanç sistemi mevcut olmuştur. 
Bu amiller büyük Türk dünyasının tarihî birlik ve bütünlüğünün çok dikkate değer 
göstergesidir. Ne yazık ki Sovyetler Birliği döneminde Türklüğün bu çok önemli 
konuları göz ardı edilmiş, bu toplumda Türk dünyasının manevî ve kültürel 
birliğine darbe vurmak, onu planlı şekilde dağıtmak amacı güdülmüştür. Bununla 
ilgili olarak büyük önder M.K. Atatürk’ün daha 1933’de 10. Yıl  Söylevi’nde söylediği 
şu cümleler bu gün için de güncelliğini korumaktadır: “Bu gün Sovyetler Birliği 
dostumuzdur, komşumuzdur, müttefikimizdir. Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. Fakat 
yarın ne olacağını kimse bu günden kestiremez...parçalanabilir, ufalanabilir. Bugün 
elinde sımsıkı tuttuğu milletler avuçlarından kaçabilirler. Dünya yeni bir dengeye 
ulaşabilir. İşte o zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir... Bizim bu dostumuzun 
idaresinde dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya 
hazır olmalıyız. Hazırlanmak lazımdır. Milletler buna nasıl hazırlanır? Manevî 

1 Azerbaycan Bilimler Akademisi Nahçıvan Dil Edebiyat ve Kültür Enstitüsü Müdürü                                     
ebulfezamanoglu@yahoo.com
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köprülerini sağlam tutarak. Dil bir köprüdür... İnanç bir köprüdür... Köklerimize 
inmeli ve olayların böldüğü tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz. ”1

Bizim kanımızca Türk dünyası ile ilgilenen bilim adamları bu nutukta vurgulanan 
problemlerden hareketle yola çıkmalıdırlar.

Bu bakımdan Türk dünyasının kültür birliğini günümüze kadar taşıyan amillerden 
biri onun inanç sistemidir. Eski Türk inançları günümüz Türk dünyasının çeşitli 
coğrafyalarında folklorde, maneviyatta, toplumun günlük hayatında bazen aynı, 
bazen değişik şekillerde izlerini saklamaktadır.

İslâm’dan Maniheyizm’den, Budizm’den önce Türklerin en eski dini ne olmuştur? 
Bu konu tartışmalıdır. Bazıları daha Göktürk devleti zamanında Türklerin şamanist 
olduklarını iddia ediyorlar.2 Diğer bir kısım Türklerde Gök Tanrı dininin mevcutluğu 
ve bunun yanı sıra diğer dinlerin etkisinin olduğu, bulunduğu kanaatındadırlar.3 
G. Dörfer’in bu kanaatına göre eski Türk dini üç tabakaya ayrılabilir: Totemizm, 
Şamanizm, Tanrıcılık.4

Bizim kanımıza göre mitolojik malzeme ve kaynaklara bakılırsa şamanizm 
unsurlarının da içinde olmasına rağmen eski Türk dini Tanrıcılık olmuştur. Bu dinî 
tasavvura göre Tengri her şeyin üstündedir, O yaratıcı, kılıcı, kut, güç, ülük ve bilik 
verici yüce varlıktır. Bu inanç sisteminde Tengri merkez olmak üzere çevreyi onun 
yarattığı yardımcı ve koruyucu iyeler almaktadır. Adı geçen sistem içinde iyeler gök 
ve yer iyeleri olmakla ikiye ayrılmaktadır. Gök, güneş, ay, yıldızlar gök iyelerinden 
sayılıyor. Yer iyeleri de kendiliğinden ikiye ayrılmıştır: 1. taş, kaya, tepe ve dağ, yer, 
su, ağaç, orman iyeleri; 2. ev, ocak, od/ateş iyeleri.5

Görüldüğü üzere Eski Türk İnanç Sistemi içinde ağaç kültü önemli yer tutmaktadır. 
Bu eski Göktürk ve Uygurların hayatından alınmış örnek ve kaynaklarda da tespit 
olunmuştur. Mesela, eski Türklerde Ötüken ormanının dünyanın merkezi ve kutsal 
sayılması rastgele değildi. İşte bu yüzdendir ki Göktürk devletinin hükümdarı 
Bilge Kağan Kültigin yazıtında Türk milletine Ötüken ormanında oturmayı tavsiye 
eder, çünkü burada oturursa o mutlu olacaktır. Bunun dışında Uygurların Türeyiş 
efsanesinde ağacın beş çocuk doğurması olayı da dikkat çekicidir. Bu çocuklardan 
biri Uygur devletinin başına geçmiş onun 3. hükümdarı Bögü kağandır. Ağaca 
inanış faktına “Divanü-lûgat-it-Türk”de (II. yy.), “Kutadgu Bilig”de (II. yy.), 
“Manas” destanında sık sık rastlıyoruz. “Dede Korkut” kitabında, bu destanın 
mitolojik özellikleri içinde ağaç motifi birinci sıradadır. Hatta Cengiz Han’ın ünlü 
yardımcılarından birinin ismi Kara Yığaç Buyrak olmuştur.6 Sümerlerde de ağaca 
inanış önemli yer tutuyor. Şöyle ki, “Gilgamış” destanında ormanın kutsal olduğu 
belirtiliyor. Bu ormanda biten sidir ağacını kesmek suç sayılıyor.7
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2.Nahçıvan Özerk Cumhuriyetinde Ağaçla İlgili Kutsal Yerler

Bu bölgede ağaç motifi halkın yaşamında ve inanışlarında önemli yer tutar. 
Rahmetli Prof. Dr. B. Öğel’in bu konuda şu düşünceleri çok ilgi çekicidir: “Konuyu 
ilk önce gerçek hayattan alıp ondan sonra mitolojiye gidelim. Mitoloji de gerçek 
hayatta görülen ve yaşananların duygulaştırılması ve kişileştirilmesidir. Türklerin 
yaşayışı ile yola çıkma metoduyla Türk mitolojisi motif lerini bulup kurabiliriz. 
Anadolu köylerinde de her evin önünde veya bahçesinde bir ulu ağaç vardır. Bunlar 
evin süsü ve duygusudur. Pınar ile ağaç da birbirini tamamlayan iki motif olmuştur... 
Bizde artık bu ağaçların din ve mitoloji mânâları kalmamıştır. Ancak bu ağaçlar 
bizim, ailemizin, evimizin, soyumuzun en değerli hatıralarıdır...

Türklerdeki ağaç sevgisi ile saygısını her zaman tapınma ile yorumlamak doğru 
değildir. Tapınma belki oğuzlarda saygıya dönüşüyordu. ”8

Gerçekten ağaç kültü Sibirya Türklerinin inanç sisteminde mitoloji özelliklerini 
daha fazla şekilde saklamış, çağdaş oğuzlarda ise ağaç kültünün mitoloji özellikleri 
çoğu zaman ağaca saygı ile birikmiş, kavuşmuştur. Bu belirtilen nedenlerden 
dolayı Nahçıvan bölgesinde, bu eski yerleşim mıntıkasında ağaçlar hem saygıya, 
hem mitoloji özelliklere sahiptir. Yani ağacın gölgesi, serinliği, nimeti olduğu için 
ona gelenekli saygı gösteriliyor. Bunun yanı sıra burada Eski Türk inançlarının 
izlerini halen taşımakta olan kutsal ağaçlar da mevcudiyetini sürdürmektedir. 
Bunlar bilhassa gelenekli Türk inanç sistemi içinde yer almaktadır. Nahçıvan Özerk 
Cumhuriyetinde özellikle ardıç, karaağaç, çınar, çalı, dut, söğüt, iğde, dağdağan, 
mermerik, yemşan, elma, itburnu vs. ağaçların kutsallığına inanılmaktadır. Bu 
ağaçların bazıları ile ilgili olan yatırlar, adak, ziyaret yerleri hakkında burada 
ayrıntılı bilgi vermek istiyoruz.

1. Şerur ilçesi  Tenenem köyünden 8 km. uzaklıkta Ocak dağında, dağın zirvesinde 
bulunan tek ardıç ağacı yöre halkı tarafından ziyaret yeri sayılıyor. Ağacın çevresine 
taş yığılmıştır. Ziyaret edenler onun dallarına bez sarar, bu kutsal ağacın onlara 
mutluluk getireceğine  inanır, onun üzerine para vb. eşyalar bırakıp giderler.

Şerur ilçesinde Babeki köyünde merkezde asırlık üç koskoca karaağaç kutsallığı 
ile yöre halkının her zaman dikkatini çekmektedir. Bu ağaçları kesmek, ona zarar 
vermek günah sayılıyor. Şöyle bir inanç var ki bu ağaçlara zarar veren kişi hayır 
görmez, onun ailesinde bir afet baş gösterir. Yine aynı ilçenin şimdi boşalmış 
Danzik köyü yakınında Karaağaç isimli adak yeri, piri vardır. Bu pir ve oradaki kutsal 
ağaçlar yöre halkı tarafından ziyaret ediliyor. Söz gelişi bu ilçede (şimdi Sederek 
ilçesi hududunda) Karaağaç isimli köyün mevcut olması da rastgele sayılamaz. 
Bu ilçede dut ağacının da kutsallığına inanılır. Celilkent köyündeki (eski ismi Baş 
Noraşen), Derekent köyünde yatırda bulunan dut ağaçları yöre halkı tarafından 
ziyaret edilmektedir.
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Çalı ağacı da bu bölgede, ilçede kutsal ağaçlardan biri gibi ziyaret ediliyor. 
Şerur ilçesinin Tenenem köyünün 4 km. de Demilere giden yolun üstünde Salatın 
piri, yatırı denilen kutsal mekanda karaçalı ağacı ziyaret ediliyor. Ağacın etrafına 
taş dizilmiş. Bu tek, yalnız ağacı daha çok çocuğu olmayanlar niyet tutup ziyaret 
ediyorlar. Dallarına çeşitli renklerde bez, paçavra sarıyorlar. Bunun yanı sıra söz 
konusu Tenenem köyünde Pir Süleyman yatırı vardır. Bu yatırda kutsal mezar 
mevcuttur. Avlusunda dut ağacı var. Yatırın tavan, çatısında kümbedinde, onun 
üstünde muhteşem çalı ağacı bitmişdir. Buraya merdivenle çıkıyor, o kutsal ağaca 
bez, paçavra sarıyorlar. Kutsal ağaca niyet ediyorlar.

2.Babek İlçesi. Bu bölgede Kahab köyü yakınında asırlık kutsal yerlerden biri 
Eshabü’l-kehf abidesi çok meşhurdur. Bilim dünyasına 10 kadar Eshabü’l-kehf isimli 
bu tür kutsal abide bellidir. Susuz bir alanda yerleşen bu abidenin dağın başında 
olan kısmı Cennet bağı ismini taşımaktadır. Çünkü bu susuz alanda birkaç ağaç, 
ayrıca kutsal sayılan dağdağan ağacı bitmişdir. Bu ağaç ziyaretçiler tarafından ziyaret 
ediliyor, ona bez, paçavra sarınıyor. Şunu da belirtelim ki Nahçıvan bölgesinde 
bu ağacın dalları nazarlık gibi de geniş şekilde kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra 
abidenin giriş kısmında Kıtmır isimli bir kurumuş ağaç vardır. Ravilerin söylemesine 
göre Dağyunus kralın zulmünden kaçıp kurtularak burada barınmak isteyenlerin 
beraberinde Kıtmır ismini taşıyan bir köpek de olmuştur. Çoban esasını, ağacını 
toprağa saçmış ve köpeyi de o ağaca bağlamıştır. Bu yüzden o ağaç kutsal sayılmıştır.

Söz gelişi dağdağan ağacına inanılmasına, onun kutsal sayılmasına Anadolu’da 
Elazığ ilinin Harput ilçesinde de rastlıyoruz.9

Babek ilçesinin eski Bulkan köyü civarında Hezretabbas bağı denilen bir ziyaret 
yeri de vardır. Bu kutsal sayılan bağda dut, iğde ağaçları devamlı olarak yöre halkı 
tarafından ziyaret ediliyor.

3.Culfa ilçesinde ağaç kültü ile ilgili adak yerleri. Almemmet yatırı (12. yy) 
Camaldın köyü yakınındadır. Burada kutsal mezar vardır. Aynı zamanda yatırın 
arazisinde kutsallığına yöre halkının inandığı üç dut ağacı vardır. Böyle inanış var ki 
asırlık bu ağaçları kesmek günahtır. Ağaç kutsal olduğundan dolayı temiz olmayan 
adamı yakına bırakmıyor, üzerine biri çıkarsa atıyor.

Milak köyü yakınında “Camus (manda) reddi” denilen bir adak yeri vardır. Yöre 
halkı buradaki kutsal saydıkları mermerik ağacının insanlara yardımcı olmasına 
inanıyor. Buraya çoğu zaman çocuğu olmayanlar niyet edip geliyorlar. Ağacın 
dallarına kendi elbiselerinden kesip bir parça bağlarlar. Buraya koyun, kuzu adak, 
niyaz ederler.

4.Ordubad ilçesinde ağaç kültü ile ilgili adak yerleri. Ordubad ilçesinde en 
etkili, kutsal sayılan Nüsnüs köyü yakınındaki ardıç ağacından oluşan “Yalqız ağaç” 
denilen yatırdır. Bu tek ardıç ağacı yüksek bir kayanın üzerinde bitmiştir. Etrafında 
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ot, bitki yoktur. Ağacın boyu 3 metredir. Dalları köye taraf uzanıyor. Ağacın susuz 
bir mekanda, taşın üstünde bitmesi de mucize eseri sayılıyor. Tek ağaç her zaman 
yeşildir, ne kuruyor, ne solur, ne kılığını değişiyor. Yöre halkının inancına göre bu 
ağacın yaprağına dokunmak, onu koparmak günahtır, ağacın iyesi adamın cezasını 
verir. Ağacın dalını kıran zaman ondan kan aktığını söylüyorlar. Buraya bu ağaçtan 
yardım, şifa, uzaklarda olan yakınını bulmak için, çocuk edinmek için her türlü 
niyet edip ziyarete geliyorlar. Onun dallarına muhtelif renklerde çeşitli bez ve 
paçavra sarıyorlar. Bu ağaca kurban vs. adak adıyorlar, nezir deyiyorlar, koyun, kuzu 
kesiyorlar.

Ardıç ağacına inanış eski geleneklere dayanıyor. Meselâ, tercüme örneği olmasına 
rağmen tebabete ait R. Aratın yayınladığı eski Uygur yazıtlarında ardıç tohumunun 
ilaç olarak kullanıldığı belirtiliyor.10 Bu ağacın kutsallığı Anadolu’da Sivas, Elazığ, 
Siirt, Tunceli, Adıyaman, Erzurum vs. gibi illerde daha çok değerlendiriliyor ve büyük 
öneme sahiptir.11 Ardıç ağacı ile ilgili “Divanu lugat-it-Türk”de yer adının kullanılması 
da rastgele değildir.12 Ardıç ağacının Türk dünyasının çeşitli coğrafyalarında yaygın 
olmasının ve kutsal sayılmasının nedenini Dr. Y. Kalafat şöyle yorumluyor: “Sibirya 
türkleri arasında arzın tam ortasından göğe doğru uzanan ulu bir ağaç vardı. Bu ulu 
çam ağacı Tenri Ülgen’in bulunduğu yere kadar uzanır. Türk inancında dünyanın 
merkezi Ötüken yış olduğuna göre atalarımızın tasavvurunda da bu ağaç orada idi. 
Ulu ağaçların (çam, ardıç, kayın gibi) bu ağacı nismetle ıduk sayılıp hizmet görmesi 
aynı zamanda Tengri’ye gösterilen hürmetin de bir işareti sayılsa gerek. ”13

Aşağı Aza köyünün uç kısmında, çıkışında Aras nehri ile yüzbeyüzde tepe 
üstünde, üzerinde “Cındalı pir” denilen bir yatır, adak yeri vardır. Bazıları buna 
kindeli pir de demektedirler. Pir, yatır tek bir dağdağan ağacından oluşmaktadır. Bu 
ağacın beş-altı adımında mezar var. Burada bir yiğidin defn olunduğunu söylüyorlar. 
Aynı zamanda burada üstünde yazı hakk olunmuş taş var. Diyorlar ki bu burada bir 
yiğidin yatmasına bir işarettir. Burada ancak ağaç ziyaret ediliyor. Yöre insanları 
bu ağacı ziyaret ediyor, ona secde ediyor, kurban kesiyor, nezir edilen parça elbise 
ağacın altına bırakılıyor. Çeşitli parçalar ağacın dallarına sarınıyor. Bu yüzden bazan 
uzaktan ağacın yaprakları bile görünmüyor. Belki bu vesile ile burası “Cındalı pir” 
diye adlandırılmış. Tivi köyündeki pirde, yatırda da dağdağan ağacı var, onu ziyaret 
ediyor, bez sarıyorlar.

Keleki köyü yakınında da mermerik ağacı kutsal sayılıyor, ziyaret ediliyor. 
Söz gelişi Türk dünyasının çeşitli bölgelerinde kutsal sayılan ağaçlara bez, çaput 
bağlanıyor, bunlar çeşitli renklerde oluyor. Meselâ, Doğu Türkistan’da ağaçlara 
bağlanan paçavraların her birinin renginin gökün ve dünyanın yönleri ile alakalı 
olması inanışı vardır. Ayrıca bu renkli bezler, çaputlar kutsallaştırılan muhtelif 
nesnelerin birer sembolü idiler.14
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Çınar ağacı ve ona bağlı inançlar Ordubad ilçesinde daha yaygındır. Bu ilçenin 
birçok köylerinde muhteşem, asırlık çınar ağaçları yükselmektedir. Bu çınarlara 
saygı gösterilir. Bu özelliğe Ordubad merkez, Venend, Yukarı Eylis köylerinde de 
rastladık. Söz gelişi kutsal çınar ağaçlarına inanış Doğu Anadolu’da daha yaygındır.15

Ordubad ilçesinin Düylün köyündeki yatırda da yenişan ağacı kutsal sayılıyor, 
ziyaret ediliyor, bez bağlanıyor.

5.Şahbuz ilçesinde ağaç kültü ilgili adak yerleri.

Bu ilçede ağaçla ilgili yatırlar, kutsal mekanlar, ziyaret yerleri aşağıdakilerdir:

Dede Maksut Piri;

Söğütlü Pir;

Garip Piri;

Karaağaç Piri.

Dede Maksut piri Kent Şahbuz köyü civarında Şahbuz çölünde Merelik 
gölünden yukarıdadır. Burada bir seyidin mezarı var. Arazisi ormanlıktır. Burada 
iğde, hemersun, itburnu, çöl armudu ağaçları var. En eski zamanda burası iğdelik 
olduğu söylenmektedir. Aynı zamanda mezarın yanında bir kuru ağaç vardır. Onun 
yanında da yabani armut ağacı. Adamlar buraya gelende niyet ederler, ağaca bez, 
yaylık (kelağay) bağlarlar, altına para atarlar. Çoğu zaman ağacı ziyaret edenler niyet 
ederek ağacın altına buğday atarlar, buğday göğerdiyinde niyetinin, dileğinin kabul 
olduğunu düşünürler. “Söyütlü pir” Kent Şahbuz köyünün Teze gala denilen kalenin 
aşağı kısmında yerleşmektedir. Kalenin dibinde muhteşem bir söyüt ağacı kutsal 
sayılıyor ve ziyaret ediliyor, dallarına bez, yaylık sarınıyor. Ağacı kesmek, dallarını 
kırmak günah sayılıyor.

“Gerib piri” Şahbuz ilçe merkezi ile Kent Şahbuz köyü arasındaki arazide, Yeni 
kent yakınında yerleşmektedir. Burada yalnız tek bir yabani armut ağacı kutsal 
sayılıyor ve çocuk dileyenler burayı ziyaret ediyorlar. Ağacın bir dalında üzerine 
parça çekilmiş bir tahta beşik (nenni) asılmıştır. Eğer burayı ziyaret eden gelin 
ağaca yaklaştığında beşik yırgalanıyorsa onun çocuğu olacak, yırgalanmazsa onun 
çocuğunun olmayacağı anlamına geliyor. Bu ağaca da niyet edip çeşitli eşyalar, bez 
sarıyorlar.

Söz gelişi aynı olay, yani kutsal ağaca beşik asmak inanışı aynı şekilde Anadolu’da 
Elazığ ili Harput ilçesinde de rastlıyoruz.16

Kent Şahbuz köyü yakınındaki Karaağaç pirinde de kutsal ağaç ziyaret 
edilmektedir.

Nahçıvan’daki ağaçla ilgili adak yerlerinin makalemizdeki (bildirimizdeki) 
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listesinden belli oldu ki burada tek ağaç motifi önemli bir olaydır. Tek ağaç 
motifi mitoloji uzmanlarının da dikkatini çekmiş, bu konunun yorumlanması 
doğrultusunda onlar çaba göstermişler. B. Ögel bu konuya temas etmiştir: 
“Biz araştırıcılara yol gösterebilmek için bir örnek sunacağız. Burhan Haldun 
dağında tek bir ağaç vardı. Çingiz Han bu ağacın altında gömülmesini istemişdi. 
Ölümünden sonra o bu ağacın altında gömüldü. Ağacın çevresinde de sık bir orman 
yetişti... Çingiz Han bir savaşta bu dağa sığınarak kurtulmuştu. Bundan dolayı dağı 
selamlamış ve kurban sunmuştu. ”17

3.Nahçıvan Ve Yöresinde Ağaç Kültüne Bağlı Efsane Ve İnanışlar

1.Ordubad ilçesi Nüsnüs köyü civarındaki “Yalgız ağaç”la ilgili derlediğimiz 
efsane: Derler burada bir fakirin evinde güzel bir kız var imiş. Bir taraftan gelen 
elçiler bir taraftan da “yok” cevabı alıp kor-peşiman geri dönürmüşlerdi. Var-
devletine güvenen bir zengin de bu kapıdan yok cevabı alar. Öfkesinden yanıp-
yakılıyor, yemin eder ki bu işi böyle koymayacak. Kızın oturduğu köye saldırı 
verirler. Kız bunu duyduğunda dağlara çıkıyor, zengin kişinin adamları onu takip 
ediyorlar. Zengin kişinin attığı ok kızı yaralıyor. Bu köyün yukarısındaki dağın 
üstüne kalkdığında kız görür yürüyemiyor, onu kan götürüyor, ya meded deyib, 
Allah’tan dilek diliyor. Bütün adamların gözü karşısında kız ağaca dönür. Bu yalgız 
ağaç o kızdır...

2.Culfa ilçesi Milak köyü civarında kutsal mermerik ağacı ile ilgili efsane: Bir 
köylünün çocuğu olmuyormuş. O, bu mermerik ağacını ziyaret eder, niyet eder ki 
iki çocuğu birbirinin yüzünü görürse çocuğunun birini getirip bu pirde (yatırda) 
kurban sunacak. Kişinin niyeti kabul görer, 2. oğlu dünyaya geler. O sözünü tutar, 
1. oğlunu bu yatırda kurban kesmek için getirir. Bıçağı alıp çocuğun başını kesmek 
istiyor. Bu zaman gök gürlüyor. Her taraf karanlığa bürünüyor. Göz gözü görmüyor. 
Ağacın dibinde bir camus (manda) peyda oluyor. Kişi camusun başını o taşın üzerine 
koyup keser. Bu zaman camusun bir ayağının izi (reddi) taşın üzerine düşer. Bu 
yüzden o zamandan beri bu yatır “Camış reddi” (Camus izi) adlanıyor.

3.Şahbuz ilçesindeki “Söyüdlü pir”le ilgili derlediğimiz efsane: Eski zamanlarda 
bu Kent Şahbuz köyünün yakınında Teze gala denilen yerde bir pınar varmış 
(şimdi de mevcut). Yad, yağılar bu yöreye saldırır. Adamlar kaleye sığınırlar. Bir 
gelin kaleden aşağı inip pınardan su götürmeye gelir. Hava çok sıcak imiş. O Allah’a 
yalvarır; ya Allah bize bir ağaç gönder, gölgesi olsun, serin olsun. O böyle söyleyip 
hayata veda eder. Sabahleyin halk uykudan kalktığında gördüklerine inanmaz; 
Kalenin dibinde muhteşem bir söyüd ağacı yükseliyordu. O gelini de ele bu ağacın 
dibinde bastırıp, defn ederler. Bu ağaç bu yüzden kutsal sayılıp ziyaret edilir.
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4.Şahbuz ilçesinde Gerib piri hakkında: Bir yolcu hanımı ile yolu azır. Bir tek 
ağaca rastar, onun altında gecelemeli olurlar. Hanım evinde bebeyi hasta imiş. 
O Allah’a dua ediyor: Allah’im, bana bir yol göster, kurtar; hiç olmazsa bebeyimi 
son nefesinde göreyim. Bu sözden sonra gökün yüzü süt gibi ağarıyor. Ağaçtan bir 
armut koparak yere düşüyor, hanımın karşısında digirleniyor. Hanım o armudu 
takip ediyor, beladan kurtuluyor, evine yetişiyor. Bu yüzden bu tek ağaç Gerib pir 
adlanıyor ve ziyaret ediliyor.

5.Şahbuz ilçesinde “Karaağaç piri” hakkında: Gedirgum bayramı imiş. Bu bayram 
gününde herkes kalbinde bir dilekle niyet edermiş. Saf, pak bir gelin geceyarısı evden 
dışarı çıkıverir. Onun çocuğu olmazmış. Fikri kendinde olmadan yolda yürüyordu. 
Birden başını kaldırdığında kendini yüce bir karaağacın altında görüyor. Bu ağaç 
öylesine yüksek idi ki gelin başını yukarıya kaldırdığında baş örtüsü yere düşüyor. O 
yaylığı (baş örtüsü) yerden alıyor, yüreyinden geçiyor ki onu ağacın başına bağlasın. 
Gelin düşünüyor ki, eğer bu yaylığı oraya bağlarsa onun dileği, niyeti gerçek olur. 
Başını kaldırdığında gözlerine inanmıyor; ağaç ona taraf eğilmişti. Gelin yaylığı 
ağaca bağlıyor ve eve gidiyor. Sabahleyin halk karaağacın başında bir yaylık olduğunu 
görüyorlar. Gelin olayı herkese anlatıyor. Kimse ona inanmıyor, hatta onunla alay 
ediyorlar. Amma bir yıldan sonra gelinin bir çocuğu dünyaya geliyor.

Deyimler, inanışlar: Derler ki bir tarafı yanmış ağacı dışarıdan avluya getirsen 
zarar görersin.

Bir genç, bir kız istediğinde kızın avlusundan bir taş getirib koyarlar bir ağacın 
haçasına, ağaç barlı olursa, giderler o kızın babasından o kızı istemeğe.

Nevruzda ilahır günü yıl tehvil olduğunda söğütler dallarını yere vurur, bunu kim 
görürse o niyetine ulaşır, yetişir.

Ordubadda derler ki çınar ve incir ağaçlarını kırmak günahdır.

Bir nazarcı varmış. Onun da bir onunla yola gitmeyen komşusu varmış. Komşunun 
da iyi nir öküzü varmış. Komşu anlıyor ki, nazarcı onun öküzünü nazarlayacak. 
Bu yüzden öküzün boyunduruğunu dağdağan ağacından yapar. Bir gün o yer 
şumluyarken nazarcı gelir, öküzü nazarlar, amma ona bir kötülük dokunmuyor. 
Ne kadar orada bekliyip öküze bakarsada bir şey yapa bilmiyor. Sonuçda komşu 
söylüyor ki, lanet gözüne, çık git, bir şey yapamayacaksın, çünkü boyunduruk 
dağdağandandı.

Eshabül-kehf abidesindeki Kıtmır ağacı hakkında rivayet: Dağyunusun 
zülmünden kaçanlar arasında bir çoban da var idi. Bir de görürler onun köpeği de 
onların arkasınca geliyor. Ne kadar çaba gösterseler de, köpek dönmüyor. Taşla 
köpeğin bacaklarını kırarlar. Yollarına devam ederler. Bakarlar köpek yine sürüne-
sürüne onların arkasından gelir. Onu öldürüp yamaçda bastırırlar. Çoban çomağını, 
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ağacını da mezarın üzerine sancır. Derler ki çomak, ağaç yavaş-yavaş yeşerir, büyük 
bir ağaç olur. El arasında Kıtmır olarak adlandırılan bu ağaç şimdi kutsal sayılarak 
ziyaret ediliyor.

Dağdağan taşı kutsaldır. Yumru, içi deşik olur. Onu hayvan boynundan asarlar, 
yeni ev inşa eden zaman barının bir köşesine koyarlar.

Bar (verimli) ağaçlarını mundarlamak olmaz, yoksa ondan insanlara zarar gelir.

Vırgın dediğimiz şey ele ecinnedir. Ecinneler adamı şer (akşama yakın) vakti ya 
sudan geçende, ya eğilip su içende ya ağaç altında vurar. Gece vakti ağaç altında 
beklemezler, yoksa adama cinlerin şepesi dokunur.

 Nevruzda ağaçlar yatarlar. Çarşamba gecesi sular durur, tüm ağaçlar başını aşağı 
salıp yatar, sabah kalkarlar. Yılın-ayın son gecesi ağaçlar secdeye gedende su durur. 
Bu zaman ağaçlar doğru yere, toprağa serilirler.18
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BAYATILAR TEBİYET KUTLARI İLE BAĞLILIĞIN 
EKOLOJİ NOKTALARI

Doç. Dr. Elmira ABASOVA 1

Folklorda tebiete müraceat başlıca şartlardan biri. Bu bakımdan tebiet kultlarının 
ekolojik açıdan incelenmesi mürekkeb ve konsep ¬ tual meselelerdendir. Buna göre 
de tebietle halk hayatı ayrılmaz şekilde birbiri ile bağlıdır. Çünkü tebiet mitolojik 
düşüncenin başlıca nesnesini ve mezmununu teşkil ediyor. Bu bağlılık insanın 
sakral hafızasında özünemüh ¬ sus yer tutuyor. Cansız tebiet obyektlərinə tapınışla 
bağlı çarpık: buraya ilk kosmoqoniyanın temelini teşkil eden cansız tebiet ünsürlüri 
- gök cisinleri, dağ, bitki, su kultları ile ilgili çarpık aittir.

Dağlar başı buz bağlar,

Dört yanı Yarpız bağlar.

Kurbet elde yüreyim

Dertden-qemden buz bağlar.

1 Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi
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Bu bayatıdakı teşbihte kurbet elde acı çeken qaribin durumu ve psikolojik hali 
çevresel məqamlarla mükayise ediliyor. Burada insan hisslerinin duygusal dünyası dert-
kamden buz bağlamış dağlara benzediliyor. Dağ ilk mifoliji düşüncede kosmoqonik 
sthiya (yaratılış) olmuştur. Onun kosmoqonik sürecin temel karakterlerin birini 
teşkil etmesi folklorda geniş imgeler silsilesinde temsil edilmelerini sağlamıştır. M. 
Seyidova göre mükeddes başlantıc sayilan dağ, elece de toprak ve hüsusile onlarla 
ilgili Güneş bütün varlığın, hayatın, tanrıların, insanların, nemetlerin yaratıcısı, 
anne-babası kibi kabul edilyor »Bilindiği gibi folklor kolektif əməyfin ürünü olduğu 
için orada çevresel amiller de kendini göstermiştir .LNQumilyev yazıyor, tebietde 
etnik alanlar mevcuttur. Bu alanlar hem de farklı hüsusiyyetlere sahiptir, kolektif 
psixolojisini açıklar. Çevresel açıdan insan yaşamının esasını teşkil eden su ve 
oksijen folklor numuneleri kibi daima insanların müraciet nesneyi olmuştur. Bu 
cehetden folklorda ekolojik bağlılık kendini gestermelidir. Su kultunun temizlik, 
ağaçların mükeddeslik obyektiu kibi sunusu hep insanları kurcalamıştır. Örneğin:

Zülfün sula maar kibi,

Oynar su Dammar kibi.

Sizildatdın aşığı

Yağa su Dammar kibi.

Halk burada su ve yağ karşılaşdırmasını yaratmakla insan hayatında onların 
rolünü kendi psikolojik durumları ile mukayise etmişler. Folklorda tebiet kultları 
ile ilgili inançların araştırılması mürekkeb ve kavramsal meseledir.Bele ki, tebiet 
mitolojik düşüncenin başlıca nesnesini ve mezmununu teşkil ediyor.Azerbaycan 
folklorunda tebiet kultları ile ilgili inançların öyrenilmesi çok geniş ve zengin 
meseledir. Milli Folklo ¬ rumuzun mezmun, forma ve kemiyyet zenginliği her 
koşulda onun esasında duran, başlangıcını arxetipini teşkil eden Türk mitolojisinin 
mezmun, forma ve kemiyyet faturasının zenginliyini eks ettiriyor.

Türk mitolojisinin, öylece de onunla sımsıkı bağlı olan tebiet kultlarının 
zaman zaman çeşitli araştırma nesnesini teşkil etmesi Folklo ¬ ru ¬ muzda 
tebiet kultları ile ilgili inançların öyrenilmesi için belli teorik temeli 
oluşturmuştur. Folklorumuz cansız tebietle bağlı kultlar ve çarpık içeresinde 
dağ kültü özellikle ilgi çekiyor. Bu kultun folklordakı kabarık seciyyevi 
kalitesi onun yaygınlaşması ve çeşitli karakterlere tecessüm olunmasıdır (5). 
Dağlar doğanın sağlık guşesi gibi daima beşer evladının sığınak mekanı, umut 
olmuştur.Dağlar canlı varlıkları yüzyıllar boyu tehlükelerden korumuş gergin yaşam 
mücadelesinde inanç tapınağına dönüşmüştür.
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Üstü meşeli dağlar,

Hezar meslekli dağlar.

El koynunda yurt düşürüyor,

Gül benövşeli dağlar.

Görüldüğü gibi bu lakonik ve anlamlı mısralarda dağların güzelliği ve zenginliği 
çok çılgın bir şekilde terennüm olunur ve tebiet alimleri ile bağlılık açıkça kendini 
göstermektedir.

Diger bayatıya da dağların gururu, güveni çok ilginç ifade ile ilgi çekiyor.

Başı beyaz karlı dağlar,

Yazlı, baharlı dağlar.

Yarla çıxım sinene,

Ehde ilqarlı dağlar.

Çok ilginçtir ki, Bayatılarımız dağ kultur tecrid edilmiş halde değil, diğer cansız 
tebiet ünsürleri, aynı zamanda canlı tebiet nesneleri ile de organik şekilde uyum, 
derin mezmun ve mena kesb ederek revan bir tarzda düşünceye etkiliyor (1).

Ezizim dere dağlar,

Düz bağlar, dere dağlar.

Kekik turac oğlağı,

Geyiğe feribot dağlar.

Eski türklerin tesevvürlerinde sakral değer kazanmış dağ kultunu VI 
esre ait Çin kaynaklarında “yer tanrısı” (ruhu) adlandırırlar. Bu olguya 
dayanarak eden M. Seiydova göre kutsal başlangıç   sayılan dağ, öylece 
de, toprak ve özel olarak bunlarla ilgili Güneş bütün varlığın, hayatın, 
tanrıların, insanların, nemetlerin yaratıcısı olarak kabul edilir (6). 
Dağlar gibi su kültü ile ilgili bayatılar da folklorumuz özüne mahsus pozisyon 
tutuyor. Bele ki, suyun hayat, ölümsüzlük, gençlik armağan etmesiyle ilgili çarpık 
Azerbaycan bayatıralında rengarenk şekillerde kendi eksini bulmuştur. Su türk 
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mitolojik kosmoqoniyasının diger esas ünsürleri gibi əcdad rolünü de yerine 
getiriyor. Suyun müqeddesliyi, onunla temas kurabilmek güveni yaygındır (7). Birkaç 
örnekte tüm bu deyilenlerle tanışmak mümkündür.

Su geler arka çığlık!

Dökülmez çarka çığlık!

Yiğit qurbete düşse,

Çağırır arka çığlık!

Su gelse sel bilirdim,

Meh əssə yel bilirdim.

Dağda bir oba salsan,

Men seni el bilerdim.

Araz geldi yan aktı,

Dibinden bin can aktı.

Veten sarı bakıldığında,

Üreyimden kan aktı.

Sular gelir göl dolar,

Şaxta vurur gül solar.

Merd yiğidin yavrusu,

Kendisi gibi merd olur.

Belirtildiği gibi, cansız tebiet amilleri içerisende diğer unsurlarla birlikte bitki 
kultunun da Azerbaycan folklorunda yerini incelerken bayatılar nezer düşürmek 
ve muqayiseler yapmak zorunludur. Doğrudan bitki karakteri bu dalda da çok 
yaygındır. AMSaqalayev belirtiyor ki, diger tebiet kultları ile birlikte ağaç da Türk 
dini ve mitolojisinin en eski karakterlerin sayılır (9).
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      Men aşık gül dalı,

Tutubdu gül bu dağı.

Meni derdin eyibdi,

Nitekim, gül dalı.

əziziyem, gül bağda,

Bülbül bağda, gül bağda.

Sensiz bağa girmerem,

Xezer olsa gül bağda.

Bayatılarımızdakı bu felsefi-psikolojik benzetmeler ve muqayiseler bir daha 
folklorumuzu derin menalılığından haber verir. Görüldüğü gibi Azerbaycan 
folkloru, daha deqiq desek bayatı janrı ister cansız, isterse de canlı tebiet kultları ile 
çok zengindir. Odur ki, bayatılarımızdakı çevresel meqamların felsefi bakış gözden 
incelenmesi ayrı bir önem arz etmektedir.

Bayatılarda istismarçılara nefret, qurbete düşenlerin veten hesreti, dostluk, 
sadakat, sevgi motif leri ve diğer konular şiirsel biçimde yansıyor (2). Halk 
edebiyatının tükenmez xezinesi olup her birinede derin fikir ve duygu ifade edilen, 
sanat-estetik ve felsefi-hissi zenginliyene göre seçilen bayatılar muhtevası çok 
çeşitlidir.Obrazlarının yenili, sivil adiliyi ile seciyelenen, hikmet yükü ağır, mena ve 
metlebcə zengin olan bu nadir senet incileri hem de çalma ile işbirliklerindeki (1).

Bayatılar insan yaşamının canlı şiirsel salnaməsidir. Artık bilimsel edebiyyatda 
böyle bir fikir şekillenmiştir ki, MS birinci minilliyinde Azerbaycanda yaşamış ve 
Azerbaycan halkının etnogenezinde büyük rol oynamış Hunlar, Hazarlar, Avarlar, 
savirler ve deger Türk-oğuz aşiretlerinin yazısı olmasa da, onların ana dilinde 
zengin sözlü edebiyat örnekleri olimuş ve bu güne kadar gelip çıkmış bayatıların, 
laylalarından, ağıların çoğu o dönemde oluşmuştur (3).

Böylece, bu o demektir ki, «bayatılar İslam’dan önceki Türk Edebiyatı’nda Türk 
şiirinin milli şeklini teşkil etmiştir” (4). Yani, başka sözle desek bayatı - «mani 
biçiminin dünya edebiyatı tarihinde, ezel olarak Doğu edebiyatında sadece türk 
dedebiyyatına mahsus bir nezm şekli olduğunu kabul etmek gerekir» (8).

Folklorumuzun zenginliğini açıp gösteren tüm örnekler meneviyatimizin,ezeli 
olarak da yazılı edebiyyatımızın hangi kaynaklar esasında inkişaf etmesi, 
yararlanması ve oluşumu hakkında aydın tesevvür yaratıyor.
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BURSA HALK KÜLTÜRÜNDE ÇİÇEK VE 
AĞAÇ SEVGİSİNİN YERİ

Prof. Dr. Bayhan ÇUBUKÇU1

Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti Bursa, doğa zenginliği nedeniyle “Yeşil Bursa” 
olarak anılır. Doğa zenginliği aynı zamanda Bursa halkını bir ruh zengini olarak 
geliştirmiş böylece Bursa’nın geleneksel yaşam biçim ortaya çıkmıştır.

Genelde, Türk Dünyası’nda çiçek ve ağaç sevgisi pek çok inanç ve gelenekleri 
yaratmış böylece zengin bir kültür birikimi ortaya çıkmıştır. Bursa ise yüzyıllarıdır 
sürekli göç alan bir il olduğundan göçle gelenler kendi doğa geleneklerini de Bursa 
doğa gelenekleri ile bütünleştirmiş ve Bursa Halk kültürü de kâh mozaik kâh 
alaşım şeklinde kendi özgün doğası içinde ayrıntılar ile farklılaşmış ve kendine has 
özellikleri de koruyarak bugünlere kadar gelmiştir. 

Bu bildiri, Bursa’da 5 çeyrek yüzyıl yaşayan bir ailenin bireyi olarak birçoğu dünden 
bugüne süren gelenek ve inançları kâh şahit olduğumuz şekilde kâh büyüklerden 
dinlemiş olarak, kâh aile arşivinde bulunan özgün fotoğrafların yardımıyla veya eski 
kayıtlar ile karşılaştırarak 20. yüzyılın ilk yarısında Bursa Halkının çiçek ve ağaç 
sevgisini tanıtmak amacıyla hazırlanmıştır.

Bursa geleneklerinin bir kısmı günümüzde unutulmuş veya uygulanamaz 
durumdaysa da, geçmiş zamanın izlerini bugün bir şekilde değişik ortamlarda 
görmek mümkündür.

1 İstanbul Üniversitesi, Emekli Öğretim Üyesi. bayhancubukcu@gmail.com.
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Gerek 20. Yüzyılın ilk yarısında sürdürülen gelenekler, gerekse bazılarının 
günümüze yansıyan izleri aşağıda alt başlıklarını belirttiğimiz bölümler halinde 
açıklanmıştır.

Bursa’nın geleneksel evleri; Bursa evlerinde bahçe ve yaşam; Bursa’da mesireler; 
Bursa okullarında mesire yerlerine ve doğaya verilen önem; Şehirdeki bahçeler, 
parklar ve kır kahveleri; Çiçekler ve özel günler; Anıtsal ağaçlar, kutsal sayılanlar ve 
törenler. 

Bunlar dışında sanata yansıyan yönleri ile çiçek ve yapraklar oya, dokuma, 
çini gibi Türk halk kültürü açısından derinliğine incelenen konular olduğundan, 
bildiride sadece aile koleksiyonumda bulunan bazı özgün örneklerin fotoğraflarına 
yer verilmiştir. 

Bursa’nın Geleneksel Evleri

Bursa’lının doğa sevgisinin yansıdığı evler, tamamen özgün bir karakter gösterir. 
Genellikle iki katlı olup, alt kat tamamen bahçe ile bütünleşmiştir, bu katta sofa 
önü bütünüyle açık olup birkaç basamak ile sofadan bahçeye inilir. Kafesli oda 
pencerelerinin önü ise çiçek saksıları ile süslüdür. Bu saksılarda mevsime göre 
sümbül, karanfil gibi çiçekler hiç durmadan açar. Evlerin içinde bulunan gömme 
dolaplar çiçek motif leri ile bezenmiştir. Süheyl Ünver, Bursa Defteri adlı notlarında 
1769’da yapılmış, Abdal mahallesi Fırın çıkmazındaki evde bir pencere iç kanadında 
bulunan çiçek buketini defterine çizmiştir. Ayrıca, Abdal dergâhı sofa etrafını 
çeviren dolapların çiçek buketleri ile süslenmiş olduğunu not etmiştir. Mutfak ve 
tuvalet evin dışında bahçede bulunur. Mutfaklar taş döşeli olup bahçeden ayıran 
duvarın üst kısmı ise kafeslerden yapılmış bir bölme ile tamamlanmıştır. Böylece 
mutfak ta bahçe ile bütünlenmiş olur. Mutfağın bahçede bulunması evde yemek 
kokularına mani olduğu gibi, ahşap evlerin mutfak ateşinden hasıl olabilecek bir 
yangına karşı da bir bakıma sigortasıdır (Ünver 2011).

2. Bursa evlerinde bahçe ve yaşam

Ev bahçeleri genellikle taşlık ve topraklık olmak üzere 2 bölümden oluşur.

Taşlık bölüm, ev, mutfak, tuvalet ve sokaktan giriş ana kapı arasında yer alır. Bu 
bölümün kenarları çiçeklere ayrılmış olup, gül, yasemin, hanımeli gibi fidanlar yer 
alır, zemin kısmında ise mevsiminde açan mor pembe sümbül ortalığa mis kokular 
saçar.

Taşlık kenarında tenekeler içinde ekili ortancalar ise bahçeye ayrı bir güzellik 
katar. Bahçe duvarlarının ve kapılarının üzerini saran mor salkımlar Bursa için 
adeta bir sembol olmuştur. Bahçenin bir kenarında bulunan dut ağacı ise geleneksel 
yaşamın önemli bir parçasıdır.
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Bahçelerin toprak olan bölümü bazen biraz yüksek veya diğerinden birkaç 
basamakla inilen bir alandır. İçinde meyve ağaçları ve Hisariçi bölgesinde ise evden 
eve akan bir Pınarbaşı suyu bulunur, buz gibi akan bu suyun küçük havuzunda 
karpuz, kavun gibi meyvalar soğutulur.

İlkbahar ve yaz aylarında ev içi yaşam bahçeye taşınır. Taşlıklar yıkanır, yerlere 
hasır ve üstüne kilim ve üzerine minderler yerleştirilerek bir yaşam köşesi hazırlanır. 
Kahvaltı ve yemek için yer sofraları burada kurulur 40’lı yıllarda artık yer sofralarının 
yerini masa almıştır. Komşular ile sohbetler burada yapılır. Çiçek muhabbetleri çok 
içten yapılır “benim kirli hanımlar çiçek açtı vs. gibi”. Hemen her bahçede bulunan 
dut ağacı ise, yaprakları ile ipek böceklerini besler. Dut mevsiminde ise komşuların 
altına temiz bir çarşaf tutarak “dut silkeleme” toplantısı yapılır. Dutlar paylaşılır bu 
bir dostluk töreni gibi devam eder. Ayrıca bahçedeki diğer ağaçların meyvaları da 
komşular ile paylaşılır.

Bahçeler ayrıca toplantı mekânlarıdır. Önemli günlerde kına geceleri, düğün, 
lokma, okula başlayan çocuklara amin törenleri gibi kutlamalar yapılır. 

3.Bursa’da Mesireler

Türk Kültürü’nde mesiregâh olarak geçen mesire yerleri, dinlenme mekânları, seyir 
yerleri, zevki sefa yerleri, rahatlatıcı konaklama yerleri şeklinde tanımlanmaktadır.

Evliya Çelebi 17. Yüzyıla ait seyahatnamesinde “Gönül Rahatlatıcı mekanlar 
dediği Mesire yerlerinden Bursa’da 366 adet vardır; ve de Bursa Halkı gün başına birer 
Mesire yerimiz vardır diye övünmektedir”, şeklinde kaydetmiştir. Gene, bu mesire 
yerlerinin 366 dan da fazla olabileceğini söyleyen Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde 
herhalde en önemli gördüğü, 13 Mesire yerinden kısa özellikleri ile bahsetmiştir. 
Bunlar, Pınarbaşı mesire yeri, Mevlevîhane mesiresi, Abdâl Murad Sultan mesiresi, 
Fıstıklı mesiresi, Karanfilli mesiresi, Kaplıkaya dinlenme yeri, Çamlıca safayeri, 
Abdülmü’min Kasrı dinlenme yeri, Asa Suyu ziyaret yeri, Sobran mesiresi, Ali Mest 
cilve yeri, Kadı Yaylası dinlenme yeri, Okmeydanı seyir yeridir (Çelebi 2005 30).

 Doğası cennet misali güzellikteki Bursa’nın içinde oturanları etkilememesi 
mümkün mü? Yalnız Evliya Çelebi değil yüzyıllar boyunca seyyahlar ve yazarlar 
hep bu güzelliği dile getirdiler. Geleneksel, Mesire yerleri hakkında bir örnek daha 
vermek gerekirse İsmail Beliğ’in 1302 (1885) tarihli kısaltılmış adıyla “Güldeste” olarak 
bilinen eserinin zeylinde 36 adet mesire yerinin adı verilmiştir (Abdulkadiroğlu, 
1985 133). 

“Burusa’da vâki mesire-gâh ve seyir yerleri beyan olunur; Şeyh Murat Yaylası, 
Zeyniler Yaylası, Kapulukaya Sahrası, Akçoğlan Sahrası, Suhte Sekisi, Çamlıca 
Sahrası, Işıklar Alanı, Namazgâh Meydanı, Hüsameddin Sahrası, Küçüktemenna 
Mesiresi, Soğucak Pınar, Tacir Bahçesi, Ortadere Kahvesi, Molla Genari Mesiresi, 
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Şeyh Bahçesi, Deve Tarlası, Sahra’yı Latifi, Kazancı Alana, Seyyid Nasır Sahrası, 
Hızırlık Sahrası, Pınarbaşı Teferrücgahı, Na’ib Deresi, Abdal Murad Sahrası, 
Alacahırka Sahrası, Sarnıç Sahrası, Kasr-ı Feyziyye, Kasr’ı Hüdaverdigâr, Acemler 
Çeşmesi, Bademli Bahçe, Atcılar Meydanı, Sahra-yı Yıldırım Han, Hacı İvaz Çeşmesi, 
Dua Yeri, Kara Pınar, Zeyniler Köşkü, Sütlüce Sahrası = Yekûn 36”.

19. yy. sonları ve 20.yy. başlarında, Bursa’da hala geleneksel mesire yerlerinin 
devam ettiği görülmektedir. R.Kaplanoğlu, 1898 (1316) Salnamesinde “Abdalmurad, 
Temenyeri, Abdalmusa, Yahudilik, Pınarbaşı, Aydede, Isıklar, Veyselkarani, Yıldırım, 
Sadırvanlı, Elmas, Atıcılar, Müslümköşkü, Hüsamettin, Kızılçıkdibi Akçağlayan, 
Tefernüç, Elmas, gibi mesire yerlerinin kayıtlı olduğunu bildirmiştir (Kaplanoğlu 
2006 108).

1940’lı yıllarda bu mesire yerlerinden Pınarbaşı, Temenye, Geçit gibi pek çoğunun 
henüz rağbette olduğunu kendi ziyaretlerine dayanarak söyleyebilirim.

Mesire yerlerindeki değişim özellikle 20. yy. ın ikinci yarısından sonra şehirdeki 
yerleşim alanlarının ovaya doğru yayılarak büyümesiyle yok olmaya başlamıştır.

4.Bursa Okullarında Mesire Yerlerine ve Doğaya Verilen Önem

Bursa okullarında doğa’ya verilen önemi 1940’lı yıllarda 4 yıl yatılı olarak 
okuduğum, TED Bursa Kız Lisesi’ndeki uygulamalardan örnek vererek başlamak 
istiyorum. Muradiye’de eski Amerikan okulu binalarında eğitimi sürdüren lise, 
dağ yamacında büyük bir bahçe içinde idi. Biyoloji derslerimiz ilkbaharın güzel 
günlerinde ballıbaba çiçekleri arasında yerde oturarak yapılır ve öğretmenimiz, Fevzi 
bey hepimizin elinde bir toplu iğne olmasını ister ve ballıbaba çiçeğinin yapısını bir 
uygulama ile bizlere öğretirdi.

Türkçe derslerimiz de de gene İlkbahar’da öğretmenimiz Celal Bey bizleri okulun 
dağ yamacındaki arka kapısından çıkarır uygun bir alanda bizi yerleştirir ve ovayı 
kucaklayan bu güzel yerde duygularımızı yazmamızı isteyerek bize ödev verirdi.

Ders saatleri dışında bazı özel tatil günlerinde daha uzaklara geziler de yapardık. 
Örneğin, gene okulun arka kapısından çıkarak, dağ yolundan yürüyerek ve marşlar 
söyleyerek Inkaya’ya kadar gittiğimizi ve orada tarihi çınarı el ele tutuşarak 
kucakladığımızı bugün gibi hatırlıyorum.

Yıl 1947, daha uzaklara bir gezi, Mudanya’ya bir tren yolculuğu ile yapıldı. Çiçek 
açmış ağaçlar arasında ilerleyen trenimiz o kadar yavaş gidiyordu ki, kendine 
güvenen gençler inip, sonra koşarak tekrar trene bindi. Daha unutulmaz bir anı, 
öğretmenlerimizin bazıları Bursa Erkek Lisesi kadrosunda olduğundan, geziye 
birkaç erkek öğrenci de geldi, bunlar arasında Zeki Müren arkadaşları ile birlikte o 
zaman moda olan bir dans “Ah La Konga” diye dans ederek bütün vagonları gezdi. 
Halâ hatırlıyoruz. Mudanya’da zeytin ağaçları arasında yerlerde kır çiçekleri üzerinde 
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oturarak, paketlerimizi açıp karnımızı doyurduk. Çok mutlu bir gün geçirip trene 
binip Bursa’ya döndük.

Bursa okullarının bu mesire geleneği romanlara dahi konu edilmiştir. Örneğin, 
Reşat Nuri Güntekin, Çalıkuşu romanında ders yılı sonunda öğrencilerin böyle bir 
mesire yerine götürüldüğünü anlatır.

5.Şehirdeki Bahçeler, Parklar Ve Kır Kahveleri

Özellikle Cumhuriyet öncesinde sadece erkeklerin toplandığı kahveler şehir 
içinde oldukça fazladır. Açık havada olan kır kahveleri ise bir nevi mesire yerleri 
gibi kullanılmıştır. En bilinenler Pınarbaşı, Gökdere ve Yeşil semtinde olup, bunları 
gösteren tarihi fotoğraflar belge niteliğindedir.

Bugün bunlar aynı semtlerde çay bahçeleri şeklinde kullanılmaktadır. Park ve 
bahçeler Cumhuriyet’in ilk yıllarında Ziraat Mektebi bahçesi, Temenye ve Tophane 
bahçesi en bilinenleri olup, Tophane bahçesi bugün de çiçekler içinde çok sevilen 
bir mekândır.

6.Çiçekler ve Özel Günler

Bursa’nın özel çiçekleri arasında gül ve sümbül başta gelmektedir.

Gül: Yüzyıllar boyunca şiirlere, sanata konu olan gül için sayısız inceleme 
yapılmış ve kitaplar yazılmıştır. Bildirimizde sadece Bursa’da geleneksel yaşamı 
etkileyen yönü ele alınmıştır.

Tarihte gül kullanımı ile ilgili ilk kayıtlar 5000 yıl öncesinde Mezopotamya’daki 
kil tabletlerde yer alıyor. Daha sonra Mısır, Çin ve Yunan Medeniyetlerine ait kayıtlar 
ile devam ediyor. Orta çağ’da İslam dünyasında gül çok önemliydi. Avrupa’da da 
aynı şekilde güle önem verilmiş bir ara terk edilir gibi olmuşsa da 13.yy’dan itibaren 
Haçlı Seferleriyle tekrar önem kazanmıştır. Gül’de dâhil güzel kokulu çiçeklerden 
üretilen kokuların kullanımının M.Ö.3000 yıllarına kadar kil tabletlerde kayıtlı 
olduğu bilinmektedir (Altıntaş 2007).

Gül distilasyon sanatı ise İran’da başlamış buradan Anadolu’ya ve Türkler 
vasıtasıyla Bulgaristan’a (Kızanlık, Karlova vs.) geçmiştir. Kâtip Çelebi 17. yy 
başlarında Edirne çevresinde geniş gül bahçeleri bulunduğunu ve bunlardan gül 
suyu elde edildiğini kaydetmiştir (Baytop, 1963 199). 1877-78 Türk-Rus savaşından 
sonra Anadolu’ya göçen vatandaşlarımız tarafından İstanbul ve Bursa’da gül 
bahçeleri başlatılıyor ve İstanbul, Bursa ve İzmir’de ilk gülcülük girişimleri devlet 
tarafından destekleniyor ve Edirne, Bursa, Afyon, Antalya hattı batısına yayılıyor 
(Baytop, 2001).

H.Gürmeriç, 19.yy. da Bursa’da Gül bahçeleri konulu makalesinde Osmanlı 
Memleketlerine ait Cep Atlası 1326’da 1900 lü yıllarda Bursa ve civarında gül bahçeleri 
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bulunduğu, üretilen güllerden gülyağı çıkarıldığını konu etmiştir. Ayrıca aynı 
eserde, “Hükümetçe yürürlüğe konan ücretsiz fidan dağıtımı, uzman elemanların 
görevlendirilmesi, gülyağı için gerekli “imbik” sağlanması, üreticiden Aşar Vergisi 
alınmaması gibi önlemler sonucunda il dâhilinde binlerce gül bahçesi meydana 
getirilerek gülyağı üretildiği, Uludağ etekleri, Aksu ve İnegöl gül bahçelerinden 
toplanan güllerden çıkarılan gülyağının Avrupa’da büyük şöhret kazandığı” yazılı 
olduğunu bildirmiştir (Gürmeriç 2005 23).

1923 baskılı Bursa Sergisi Rehberi isimli kitapta da, Bursa ili içindeki Gül 
Bahçelerinin 60 dönüme ulaştığı kayıtlıdır (Gürmeriç 2005 23).  Bu kayıtlar bize 
Bursa’da gülbahçelerinin hayatı nasıl etkilediğini anlatmaktadır.

S.Tansuğ, Bursa’da gül sevgisini “Türklerde Çiçek Sevgisi ve Sümbülname” adlı 
eserinde özetle şöyle anlatıyor: 

“5 Mayıs 1954, Bursa’da Çekirge’deyim. Baharı karşılıyorum. Daha o akşamdan, 
Bursa halkı, hıdrellez eğlencelerine başlıyor. Genç kızlar, delikanlılar, içi “niyet” 
dolu küpleri gül ağaçları altına bırakıyorlar; ertesi sabah açmak üzere. 

6 Mayıs, Belediye otobüslerinin ön camları güllerle donatılmış. Otobüs 
duraklarını, zaten sarmaşık gülleri süslemekte. Çekirge’nin ev bahçelerinde, her 
cins gül açmış. Evlerin pencere içleri, çeşitli saksı çiçekleri ile bezenik. İki gün sürdü 
bu eğlenceler. Bursa’da bahar bambaşka; açmayan çiçek, meyve vermeyen ağaç yok.

6 Mayıs 1976, İznik’deyim. Tüm evlerin önleri, bahçeleri, bahçe duvarları, 
kapılarının üzeri güllerle kaplı. Dükkânların önleri, kahvehaneler hep saksı 
çiçekleriyle süslü. Tenekeler içinde, birbirinden güzel güller yetiştirilmiş. Gül 
yetiştirme yarışması ver. Kadın, erkek, genç, yaşlı bu yarışmaya katılıyorlar. İznik’de 
her Mayıs, gül yarışması düzenlemek gelenektenmiş. Ve o yıl, yarışmayı bir berber 
dükkânı önündeki gül kazanmış. Yöredeki çiçek yarışmalarının çok eskilere 
dayandığını söylüyorlar” (Tansuğ, 1988).

Sümbül: Bursa’da sümbül sevgisi belki bütün çiçeklerden önce gelir ev bahçeleri, 
parklarda özenle yetiştirilir. 1900 Bursa doğumlu annem, gençlik yıllarında 
“Hüsnügüzel”in bahçesine sümbül sefasına gidildiğini söylerdi. S.Tansuğ’da 100 
yıl önce sümbül bahçelerinin 3 gün kadınlara ve 4 gün erkeklere açık olduğunu 
yazmıştır. (Tansuğ, 1988) Bu yıl ilkbaharda Bursa’ya gittiğimde sümbül geleneğinin 
yeniden canlandırıldığını büyük bir sevinçle izledim Hisar içinde sokaklar bahçeler, 
özellikle Tophane bahçesi sümbülle donanmıştı. Ayrıca “Sümbüllü Bahçe Konağı”nın 
2011’de onarıldığını da not etmek gerekir. 
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7.Anıtsal Ağaçlar, Kutsal Sayılanlar Ve Törenler

Bursa ovası, Uludağ, şehir içi ağaçlar ile bezenmiştir. Evliya Çelebi 
seyahatnamesinde, mesire yerleri ağaçlarını şöyle yazmıştı. Abdâl Murad Sultan 
mesiresinde; Çınarlar, kara ağaçlar, salkım söğütler, ardıç ağacı, şimşir ve servi 
ağaçları, fıstıklı mesiresi, çam fıstığı ağaçları ile bezenmiş ve gülistan ile süslenmiş 
bir köşedir. Asu suyu ziyaret yeri, Sobran mesiresi, Kadı yaylası dinlenme yeri, 
kestane ağaçları ile süslüdür (Çelebi 2005).

Osmanlı Devleti’nin kuruluş hikâyesi bile Osman Gazi’nin rüyasında gördüğü 
“Çınar ağacı” ile bağlantılıdır. Bu bakımdan Osmanlı’nın ilk başkenti Bursa’da her 
anıt eser yanında eser ile yaşıt bir çınar ağacı bulunur. Bugünde bir mesire yeri 
olarak kullanılan, “Inkaya Çınarı” bir anıt ağaç olup, Çekirge’den Uludağ’a çıkan 
yolun başlangıcındadır.

Kamil Kepecioğlu tarafından hazırlanan Bursa Kütüğünde, çınar ağacı ile ilgili 
kayıta göre; “Türkiye’de en büyük çınar ağacı Bursa’da bulunmaktadır. “Ulufeli çınar” 
ağacı gibi eski ve büyük bir ağaç hiçbir tarafta yoktur. Bezzazoğlu Mahallesi’ndeki 
çınar ağacının muhiti (çevresi) 1932’de 8 metre idi. Abdal Mahallesi’ndeki asırlardan 
beri yaşayan büyük çınar ağacı 2 Kanunievvel 1893’de Bursa’da şiddetle esen ve 
birçok tahribatı mucip olan lodos rüzgârından yarılarak kahve ile ittisalindeki evin 
üzerine düşmüş ise de nüfusça zayiatı mucip olmamıştır” (Kara 2003). 

Bunlar içinde kutsal sayılanlar da vardır “Dua çınarı” gibi. Ne yazık ki bu çınar 
son yıllarda yol yapımı çalışmalarında zarar görmüş ve kurumuştur.

Bursa halkının sık sık ziyaret ettiği ve dua ettiği bu çınar, Atatürk’ün Kurtuluştan 
sonra Bursa’ya ilk gelişinde (17 Ekim 1922), Mustafa Kemal Paşa’nın karşılanması 
ve ilk resmi törenin yapıldığı yerdir (Akkılıç 1988). Her bir çınarın ayrı öyküsü olan 
Bursa’yı, “Çınarlar Şehri” olarak tanımlamak mümkündür.
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TÜRK KÜLTÜRÜNDE TÖRE KAVRAMININ 
SOSYO-KÜLTÜREL VE SİYASİ İŞLEVİNİN ANLAMSAL 

DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Arş. Gör. Oktay BERBER1*

Giriş

Tarih boyunca en eski medeniyetlerden birini oluşturmuş olan Türklerin, devlet 
ve toplum hayatında yer almış en önemli öğelerden biri töre kavramıdır. Bu terimin 
Türk kültürü içerisindeki önemini ortaya çıkaran en önemli göstergelerden birisi de 
Türk adının anlamıdır. Bugüne dek yapılan etimolojik çalışmalar neticesinde Türk 
adının pek çok anlam ifade ettiği görülse de, genel olarak Türk adının “türemek, 
töreli, güçlü-kuvvetli” anlamları daha fazla kabul görmüştür (Gömeç 2006:11). 
Bu nedenle Türk adının anlamı içerisinde de yer bulmuş olan töre kavramının, 
kültürümüzün en eski ve en önemli unsurlarından biri olarak değerlendirilmesi 
gerekmektedir.

Töre kavramı, Eski Türk yazıtlarında “anane, nizam, kanun” anlamlarında pek 
çok defa kullanılmaktadır. Örneğin Bilge Kağan Yazıtı’nın doğu tarafının ikinci 
satırında “üstte mavi gök, aşağıda yağız yer yaratıldıktan sonra insanoğlunun 

1* Eskişehir Osmangazi Üniv. Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı,  
oberber@ogu.edu.tr 
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yaratıldığı ve onların başına da Bumin ve İstemi Kağanların getirildiği, onların da 
Türk milletinin ülkesini ve töresini idare ve tanzim ettiği” yazılıdır (Orkun 1994: 
28-29). Buradan yola çıkarak hakanın en temel görevleri arasında töreyi ya da 
kanunları düzenleyip, ülkeye yayma görevi bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu görevin 
yerine getirilebilmesi için ise büyük bir kurultay yapılırdı. Ögel, törenin devletin 
kurucusunun adını taşıdığını söyleyerek, Oğuz Han töresi, Bumin Kağan töresi, 
İstemi Kağan töresi, Çingiz Han yasası örneklerini vermekte, törenin topluluk 
düzeni ve askeri bir disiplin oluşturmak amacıyla oluşturulan kanunlar olduğunu 
söylemektedir (Ögel 1982: 80, 81). Türk kültürünün en önemli eserlerinden biri olan 
Kutadgu Bilig’de ise töre kavramı 153 kere tekrarlanmıştır (Çengel 2007: 81).

Her ne kadar töre kavramı “kanun” kelimesiyle eşdeğer gibi görülse de töre terimini 
tek başına karşılayabilecek bir kelime değildir. Çünkü Kutadgu Bilig’de Kılıksız törü 
öngdi bilmez kişi, kişike katılsa itilmez işi (KB. 4606), beyitinde “tabiatı bozuk, töre 
ve kanun bilmeyen kişi, insanlar arasına katılsa da işi nizama girmez, düzelmez” 
anlamı çıkmaktadır.  Töre kelimesi içerisinde kanun anlamı bulunsa da kanundan 
daha farklı olarak, bütün kainata hâkim bir yüksek kanun şeklinde kullanılmaktadır 
(Başer 1995: 76-78). Törenin bu vasfı da evrenselliğe sahip olduğunu göstermektedir.

Divanü Lûgat-it-Türk’te yer alan savlarda “vilayet terk edilir, adet (töre) terk 
edilmez” yazmakla, Türk kültür hayatı içerisinde törenin ne kadar önemli olduğuna 
göndermeler yapılmaktadır (DLT- II: 18; III: 120, 221). Çünkü konar-göçer hayatta 
vatan olabilecek başka topraklara gitmek veya bulmak mümkündür. Ancak törenin 
terk edilmesi, sosyo-kültürel yapının ve devlet-toplum ilişkisinin bozulmasını 
beraberinde getirmektedir. Bir başka deyişle, töresini kaybeden toplum, kendi 
devamlılığını sağlayacak dinamikleri de kaybetmiş olacaktır. Bu nedenle Türkler, 
“İl gider, töre kalır” sözünü benimsemiş ve gittikleri yerlerde yeni devletler 
kurabilmişlerdir.

Eski Türk devletlerinde devletin ve milletin belirli bir düzen içerisinde varlığını 
sürdürebilmesi için gerekli olan kaidelerin ifadesi olan törenin, bu işlevini gösteren 
en güzel örneklerden birisi de Büyük Hun Devleti Hükümdarı Mo-tun Yabgu 
dönemine aittir. Burada aktarılan örnek, törenin siyasal işlevini anlamamızı sağlayan 
niteliktedir. İlk Çin resmi hanedanlık kayıtlarından Han Shu’da (Han Hanedanlığı 
Tarihi) aktarılan bir bölümde, “Tung Hu’ların, Mo-tun’a bir elçi göndererek, Hunlarla 
aralarında sınır olan bir toprak parçasını istemesi üzerine, Mo-tun durumu devlet 
büyüklerine sormuştur. Bazıları buranın terk edilmiş bir toprak parçası olması 
sebebiyle Tung Hu’lara verilmesinin uygun olduğunu belirtmesi üzerine Mo-tun 
Yabgu, öfkelenerek toprağın devletin temeli olduğunu söyleyip, bu isteği reddetmiş, 
toprağın verilmesinde sakınca görmeyenlerin ise başını vurdurtmuştur” (Hsiung-
nu Monografisi, Haz. Ayşe Onat ve diğerleri, 2004: 7). Burada “toprağın devletin 
temeli olması” durumu şüphesiz ki Türk töresinin bir gereğidir ve bu nedenle bir 
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kağan olarak törenin korunması, devletin ve milletin devamlılığı için gereklidir. 
Ayrıca töresi olmayan ya da bozulan bir milletin varlığını devam ettiremeyeceğine 
inanıldığı için, kağanın da mutlak surette töreye uygun işler yapması zorunludur.

Eski Türk devletlerinde törenin kağan tarafından düzenlenmesi veya ortaya 
çıkan yeni ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirilmesi gerekmektedir. Töre, yalnızca 
kağanın töreye uygun hareket etmesi ile uygulanamazdı. Türk devlet geleneğinin 
yansıtıldığı en önemli kaynaklardan biri olan Kutadgu Bilig’de kağana hizmet 
edenlerin de töreye vakıf olmaları gerektiği belirtilmektedir (Kutadgu Bilig: 4014. 
b.). Burada ortaya çıkan sonuç, törenin uygulanabilmesi için devlet ricalinin uyum 
içerisinde hareket etmesi gerektiğidir. Bir başka deyişle, örneğini verdiğimiz Mo-
tun Yabgu’nun, devlete ait bir toprak parçasının verilmesini uygun gören büyükleri 
öldürtmesi hadisesi, burada vurgulamaya çalıştığımız uyumun bir gereğidir.

Töre, kağan tarafından düzenlenerek oluşturulmasının yanı sıra, kurultaylarda 
alınan kararlar da kağan tarafından onaylanmasıyla töre ya da daha dar anlamıyla 
kanun şeklini alırdı. Ayrıca toplumda kendiliğinden oluşan ve adına yosun 
dediğimiz gelenek görenek kuralları da kağanın kabul etmesi durumunda Türk 
töresi içerisinde yer alırdı (Pamir 2009: 363-371). Töre, kağan tarafından temsil 
edilmekle birlikte, ondan daha üstün bir konumdaydı. Çünkü töreye karşı çıkan 
kağan kutunu yani hâkimiyetini kaybederdi. 

Türk töresi, könilik (adalet), uzluk (iyilik, faydalılık), tüzlük (eşitlik), kişilik 
(insanlık) ilkelerine sahipti (Kafesoğlu 1980: 21). Bu nedenle herkes tarafından 
kabul görüp, toplumun temel unsurunu teşkil etmekteydi. Türk töresi, taşıdığı 
bu özelliklerle toplumun tüm kademesinde kabul görmekte, toplumun uyum 
ve mutluluk içerisinde yaşamasına vesile olmaktaydı. Aslında bu kavramlara, 
insanoğlunun varlığından beri sahip olmak istediği ve talep ettiği değerler olarak 
bakıldığında, törenin evrensel bir kimliğinin olduğu görülecektir. 

Töre Kavramının Sosyokültürel ve Siyasal İşlevindeki Değişim Süreci

Sosyal hayat içerisinde yeni oluşumlar, yeni unsur alış verişleri, iç ve dış 
dinamiklerin etkileşmesi sonucu her sosyal ve kültürel yapı bir değişme içindedir. 
Kültür unsurları sosyal gruplarda insanlar arası ilişkileri, sosyal etkileşim açısından, 
sosyal beklentilere ve daha üst düzeyde ise sosyal kurumlar bakımından, insanlar 
arası ilişkileri sosyal kaidelere bağlarlar. Kültür unsurları olan adetler, örf ler, 
görenekler ve gelenekler sosyal organizasyonların teşekkülüne yardım ederler 
(Nirun, Özönder 1990: 251, 253). Bütün sosyal gruplar öncelikle coğrafi, biyolojik 
ve demografik çevre faktörleri tarafından belirlenen bir sosyal hayat alanı üzerinde 
teşekkül ederler, şekillenirler (Nirun, Özönder 1990: 254).

Türk toplumunun yaşadığı coğrafi alanla doğrudan ilişkili olarak oluşturduğu 
Bozkır kültürü, doğaya hâkim olunamayan bir devrenin etkisiyle ortaya çıkmıştı. 
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Çünkü bozkır iklimi, Türklerin düşünce tarzı, yaşayışı, dünya görüşü, örf ve adetleri 
gibi pek çok kültür unsurunu etkilemiştir (Kafesoğlu 1994: 201). Bu unsurlar 
içerisinde yer alan, devletin kuruluş ve işleyişini düzenleyen kurallar bütünü olan 
töre de yine bozkır kültürü içerisinde şekillenmiştir. Ancak bu kültür çevresinde 
şekillenmiş olan töre, toplumun yaşam biçiminin farklılaşması veya sosyal, kültürel, 
ekonomik ve siyasal hayat içerisine dâhil olan yeni gereksinimler sebebiyle değişime 
uğraması kaçınılmaz olacaktır.

Türk tarihini Doğu ve Batı Türklüğü şeklinde iki kısımda incelediğimizde, özellikle 
Batı Türkleri için gerek devlet ve gerekse toplum hayatında daha fazla değişimin 
olduğu görülecektir. Bu durum farklı coğrafyalara ulaşma ve farklı kültürlerle 
daha fazla temas edilmesi ile açıklığa kavuşturulabilir. Türk toplumunda meydana 
gelen bu değişimin,  toplumun genel yaşam tarzı olan konar-göçerliği etkilediği 
görülmektedir. Bu etkileşim yalnızca gündelik hayat için söz konusu olmamış, 
Türk toplumunun siyasal, askeri, ekonomik, kültürel olmak üzere tüm yönlerine 
tesir etmiştir. Dolayısıyla bozkır kültürü içerisinde ortaya çıkıp, gelişmiş olan pek 
çok unsur da işlevini yitirmeye başlarken, bu unsurlar yerine yeni kavramlar, yeni 
uygulamalar dâhil olmuştur.

Her ne kadar başta eğitim kurumlarımızın pek çoğunda okutulan ders kitaplarında 
ve bazı serbest çalışmalarda,  İslamiyet’in Türk toplumunda kabul görmesi çok kısa 
bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşmiş gibi gösterilse de şüphesiz ki bu durum, 
birden olup biten basit bir olay değildir. Geçiş süreci çok uzun bir döneme yayılan 
İslamiyet, Türk toplumunun yüzyıllardır süzülüp gelen yaşam tarzında, örf ve 
adetlerinde bir takım çatışmalara da yol açmıştır. 

Örneğin, İslamiyet’in kabulünden sonraki devre içerisinde, Cuci ve Çağatay 
ulusları tamamen Müslüman olduktan sonra İslam fıkhına yabancılık çekmişlerdir. 
Hükümdar ve büyük beylerin ailelerine mensup kişiler, İslam’ın esaslarını hiçbir 
zorluk çekmeden kabul ettikleri halde, fıkha alışamadıklarından aile ve askerlik 
işlerinde XVI. yüzyıla kadar yasa ve töreyi uygulamaktan vazgeçmemişlerdir (İnan 
1998-II: 225). İslam sonrası dönem içerisinde töre ve şeriatın Kırgız-Kazaklarda 
bazı konularda birbiri ile uyuşmadığı da gözlemlenmektedir. Örneğin, evli bir kız 
babasının malından şeriata göre hak talep ederse, yargıç bu talebi töreye dayanarak 
reddederdi. Bir başka örnekte ise, yeğen öz dayısının malından çalarsa şeriata göre 
hırsız sayılırdı, ama töreye göre dayının malında yeğenin de hakkı olduğu için üç 
defaya kadar çalmasına ceza verilmez, çalınan mal yeğenin hakkı sayılırdı (İnan 
1998-II: 227).

Adalet, hukuk kavramlarını ilgilendiren bu örneklerde İslam öncesi dönemle 
İslamiyet’in kabulünden sonraki sürecin toplum hayatında bir takım anlaşmazlıklara 
ya da kararsızlıklara sebep olduğu açıkça görülmektedir. Çünkü Türk hukuku, Orta 
Asya’daki İslam öncesi dönemi dışında- evrimsel ve milli sayılabilecek bir gelişme 
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geçirmemiştir. İslamiyet’i kabule kadar özgün ve milli sayılabilecek bir hukuka 
sahip olan Türkler, İslamlığa gelince –kamu hukukunda bazı gelenekler dışında- 
kendilerine bütünüyle yabancı bir hukuku almak zorunda kalmışlardır (Mumcu 
1990: 297).

Aktarılan örneklerde toplumun bazen çelişki içerisine düştüğü açıkça 
görülmektedir. Bu çelişki çoğu kez toplum düzeni ile ilgili olduğundan, özellikle 
devleti yönetenler tarafından bu farklılıkların giderilmesi bir mecburiyet olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Çünkü kültür içerisinde yer alan ve töre adını alan yüzyıllardır 
devam eden uygulamalar ile töreden sonra ortaya çıkan İslamiyet olgusu karmaşanın 
da sebebi olmaktadır. Bu konuda sanırız, Sezer’in, Roux’dan naklettiği; “her din 
değiştirme olayında, eski mirasın büyük bir kısmı, yeni bir kalıba girerek ortaya 
çıkar.” tespiti yerinde olacaktır (Sezen 2011: 125). İslamiyet’in kabul edilmesi de Türk 
toplumunun sosyal, iktisadi, siyasi hayatında yeni bir nizam, Roux’un ifadesiyle 
yeni bir kalıp, ortaya çıkarmıştır. Örneklerde de görüleceği üzere, artık yalnızca 
bağlı olunan töre söz konusu değildir. Sosyal yaşamın, kağan tarafından alınan 
kararların, ticaretin, kısacası toplumu ilgilendiren her durumun İslam fıkhındaki 
yeri, bir başka ifadeyle, mevcut duruma İslam’ın bakışı da önem kazanmıştır. Bu 
nedenle eski ile yeni arasında çatışma yaşanmıştır. Bireyleri ve toplumu ilgilendiren 
olaylarda yaşanan bu kargaşanın sürekli hale gelmesi, o topluluğun devamlılığı 
açısından süreklilik arz edemeyeceğinden bir tercih söz konusu olması da doğaldır. 
Ancak gözden kaçırılan nokta törenin, toplumun yeni ortaya çıkan gereksinimleri 
doğrultusunda kağan tarafından değiştirilebileceğidir. Oysa, uygulama bu 
şekilde olmamış, zamanla törenin değiştirilip, yeniden düzenlenmesi yerine, hem 
kavramsal, hem de işlevsel olarak töre terk edilmeye başlanmıştır.

Tarih boyunca Türklerin çok geniş bir coğrafyaya yayılması, yeni kültürlerle 
tanışmasını, kendi yaşam tarzına yeni kavramların dâhil olmasını da beraberinde 
getirmiştir. Bunun yanı sıra yüzyıllardır kültürümüzün bir parçası olan töre kavramı 
daha fazla anlam ifade etmeye başlamıştır. Bu konuda en güzel örneklerden biri, XVI. 
yüzyılda Batı Ukrayna’da Ermeni harf li Kıpçak Türkçesiyle yazılmış Töre Bitiği adlı 
eserdir.2 Burada da görüleceği üzere Kıpçak sahasında, töre kavramı yalnızca “kanun, 
nizam” anlamlarında değil, “din, gelenek, görenek, örf, yargı, mahkeme, hüküm, 
hak, hukuk, duruşma, celse” anlamlarında da kullanılarak anlam genişlemesine 
uğramıştır. Bu da incelemeye çalıştığımız töre kavramının gerek toplum hayatında, 
gerekse devlet-toplum ilişkisindeki rolünün değişime uğradığının bir işaretidir.

Bulaç’ın şu tespitinde İslamiyet’i kabul eden Türk toplumunun yakın zamanda 
yaşadığı bunalıma açıklık getirmektedir. XIX. yüzyılın yarısından itibaren devletin 

2Töre Bitigi, Armiyanskiy Sudebnik adlı eserin Polonya-Kıpçak versiyonunun adıdır. Paris, Viyana ve Vrotslav 
olmak üzere üç nüshadan oluşan eser hakkında ayrıntılı bilgi ve eserdeki töre kavramı hakkında bk. Hülya 
Kasapoğlu Çengel, “Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesiyle Yazılmış Töre Bitiği ve Bu Eserde Töre, Yargı, Bitik 
Terimleri Üzerine”, Gazi Türkiyat, 2007 / 1, s. 77-95.
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emredici gücü ve taşıyıcı araçlarıyla Müslüman dünya zoraki bir batılılaşma 
macerasına mecbur edildi. Tarih içinde geliştirdiği siyasi, sosyal, iktisadi, idari ve 
hukuki bütün kurumları merkezin emredici politikalarıyla tahrip edildi; bir bakıma 
Müslümanlar bir galaksiden bir başka galaksiye taşındı (Bulaç 1997: 266).

Sonuç

Özellikle Anadolu Türklüğünün bugünkü durumu düşünülürse, toplum 
içerisinde eski ile yeninin çatışması süreklilik arz etmektedir. Yalnızca töre kavramı 
üzerinden değerlendirdiğimiz bu anlamsal, algısal ve yaşamsal değişim, aslında 
toplumun içerisinde bulunduğu durumun da basit bir örneğidir.

Gelenekler ne kadar sağlam görünür ve tekrarlarda ısrar içinde olursa olsun, eğer 
yazılı ilkelerin bulunduğu temel inançlara sahip değilse, çok sağlam bir mantığı ve 
bilimsel destekleri yoksa, zamana mukavemet edemez, değişir, hatta dağılabilir, yok 
olup gidebilir. Hele bugün evrensellik, küresellik denen sosyal telkinler karşısında 
değişmemesi mümkün görünmemektedir (Sezen, 2011: 202). Sezen’in burada 
vurguladığı, geleneklerin yazılı bir dayanağının olmaması durumu, töre kavramı 
için de söz konusudur. Nesilden nesile aktarılan ve Eski Türk yazıtları, Kutadgu Bilig, 
Divanü Lügat-it-Türk gibi bazı kaynaklarda birkaç yönünün yer aldığı Türk töresinin 
bütün kural ve uygulamalarıyla yazılı olduğu herhangi bir kaynak yoktur. Bu nedenle 
de zamana karşı direnemeyerek değişime uğraması da kaçınılmaz olmuştur. Ancak 
burada esas vurgulamak istediğimiz nokta, Anadolu’da töre kavramının toplum 
tarafından Türk kültürünün bir öğesi olmaktan ziyade, başka kültürlerin bir öğesi 
olarak görülmesidir.

Töre kavramının toplum hafızasındaki yerini tespit etmek amacıyla hazırladığımız 
bir ankette3 de Türk kültürünün en eski unsurlarından biri olan kavramın 
zaman içerisinde yaşadığı bu değişim açıkça görülmektedir. Ankete katılanların 
çoğunluğunun verdiği cevaplara göre, töre kavramı “çağdışı kalmış, gelişmekte olan 
toplumlara uygun olmayan bir kavram” olarak görülmüş; yine katılımcıların pek 
çoğu tarafından “Türkiye’de törenin olması gerektiği gibi uygulanmadığı” ve “anlam 
ve içeriğinin yanlış anlaşıldığı” şeklinde görüş bildirilmiştir. Aynı zamanda ankete 
katılanların çoğunluğu, töreyi toplum devamlılığı açısından gerekli bir kavram 
olarak görmemiştir. Yine katılımcıların önemli bir kısmı töreyi yalnızca Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu’ya mal etmektedir.

Kültür öğelerinin zaman içerisinde değişim yaşaması oldukça doğal bir durumdur. 
Çünkü kültür, toplumların coğrafi, idari, ekonomik ve daha pek çok etkenle ilintili 
olarak bu şartların oluşturduğu yeni gereksinimler doğrultusunda değişime uğrar. 
Bu durum, adına küreselleşme denilen ve günümüz toplumunun çok hızlı bir 
şekilde değişmesini sağlayan bir süreç içinde doğal karşılanabilir. Ancak geçmişte 
3 Hazırlanan anket, www.anketofisi.com adlı internet sitesinde “Töre Kavramı” adıyla katılımcıların erişimine 
açılmıştır.
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var olan bir kültür öğesinin günümüzde sahiplenilmemesi ya da aslına aykırı bir 
algıyla farklı çevrelere ait hissedilmesi, toplum açısından ciddi bir problemdir. 
Kültürler her ne kadar zaman içerisinde değişim geçirerek yeni unsurlarla şekillense 
de bir kültür için gerekli olan devamlılık ya da nesilden nesile aktarılması durumu 
geçerliliğini koruyan bir ifade olma özelliğini kaybetmeye başlamıştır. Bu durum da 
sanırız, Anadolu’daki Türk toplumunun “ne doğulu, ne batılı” olarak algılanmasının 
nedenleri arasındadır.
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TOY’DAN HAYIR’A: BALIKESİR’DE 
“KÖY HAYIRLARI” ÖRNEĞİ

Prof. Dr. Ali DUYMAZ - Arş. Gör. Satı KUMARTAŞLIOĞLU1*

Giriş

Türklerin, tarihin kaydedilebilen dönemlerinden bugüne kadar yaşama 
biçimlerine, değer ve inançlarına uygun olarak birtakım toylar düzenledikleri 
bilinmektedir. Dil, edebiyat ve tarih yadigârlarımızdan takip edebildiğimiz 
kadarıyla bu toylar, doğum, erişkinliğe geçiş, evlilik, akın, yağma ve ölüm gibi çeşitli 
olay ve olgulara bağlı olarak değişik amaçlarla ve farklı dönemlerde düzenlenmiş 
olan toylardır. Bu çalışmanın kapsamını, bu toyların gelenekte devamı niteliğinde 
olan ve takvime bağlı olarak kutlanan mevsimlik toylar oluşturmaktadır. Mevsimlik 
toylar, halkın bir araya gelerek baharın ve dolayısıyla yeni yılın gelişini kutlamak 
için düzenledikleri, dinî, sosyal ve eğlence boyutu olan geniş katılımlı törenlerdir. 
Bir tür bayram havasında kutlanan mevsimlik törenlerde kurban kesme, dua etme 
gibi ritüel değer taşıyan etkinlikler yer almaktadır. Bu etkinliklerdeki asıl maksat, 
baharla birlikte gelen yeni yılın bolluk ve bereket içerisinde geçmesini sağlamaktır. 
Bu yüzden mevsimlik törenler, baharın bolluk içinde ve bereketli geçmesini 
sağlayacak “yağmur duaları”yla, Hıdrellez ve Nevruz gibi “bahar bayramları”yla 
bütünlük arz etmekte, hatta bu vesileyle “yaratıcı” ile bir iletişim içerisine 
girilmektedir. Bu tarz mevsimlik törenler, geçmişten bugüne Türklerin yaşamış 

1* Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
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oldukları değişik coğrafya ve iklim şartlarına bağlı olarak bahar mevsimine denk 
gelen farklı zaman kesitlerinde değişik adlarla kutlanagelmiştir. Hangi isim altında 
kutlanırsa kutlansın, törenlerin mahiyetinde halkın birlik ve dayanışma içerisinde 
bir araya gelerek birtakım dinî ve sosyal vazifelerini yerine getirdikleri, yiyip içip 
eğlendikleri bir “toy” havası mevcuttur. 

Balıkesir ve çevresinde genel olarak “köy hayrı” adı altında düzenlenen ve eski 
Türk kültüründeki toyların izlerini taşıyan mevsimlik törenler, Balıkesir’in hemen 
hemen bütün köylerince her yıl Nisan ayı ortalarından Haziran ayı ortalarına 
yayılan zaman diliminde, genellikle hafta sonları imece usulüyle düzenlenmekte, 
“hayır”a çevre köyler, hatta Balıkesir halkı davet edilmektedir. Hayırların içeriğini 
genellikle “mevlit”, “yemek” ve “yağmur duası” oluşturmaktadır. Bazı köylerin 
“hayır”larında güreş, at yarışı gibi çeşitli müsabakaların düzenlendiği, halk oyunları 
gösterilerinin icra edildiği de olmaktadır. Bu çalışmada, eski Türk kültüründeki 
“mevsimlik toy”ların günümüze yansımaları Balıkesir yöresi örneğiyle ele alınacak, 
“köy hayırları” ismiyle düzenlenen mevsimlik törenlerin mitolojik, dinî, sosyal ve 
eğlence boyutu değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Toy Kavramı Etrafında 

Bilindiği gibi eski Türk kültüründe kurbanla ilgili şeylan (şölen), avla ilgili sıgır 
ve ölümle ilgili yuğ törenleri (Bkz. Köprülü 2004: 83-106) “toy” geleneğinin ilk 
örnekleridir. Orhun yazıtlarında “toy” sözünün isim şekline rastlayamıyoruz, ancak 
sözün kökeninde bulunan ve “doymak” anlamına gelen “to-“ ve “tod-“ fiilleri ile bu 
fillerden yapılmış “tok” sözünü bulabiliyoruz (Ergin 1980: 132-133). “Toy”, Divanü 
Lügat-it Türk’te “ordu kurağı, ordu karargâhı” (Atalay 1992: 141) anlamlarında 
kullanılmıştır. Kutadgu Bilig’de de “toy” sözü, “halk, topluluk; ordu karargâhı” (Arat 
1998: 160, 175, 383) şeklinde aynı anlamlarda kullanılmıştır. Yeni Tarama Sözlüğü’nde 
de “toy” sözünün “şenlik, şölen, ziyafet” anlamında yer aldığı (Yeni Tarama Sözlüğü: 
211), Derleme Sözlüğü’nde ise “gösterişli, yemekli düğün” anlamında “toydüğün/
doydüğün” ikilemesi ile “düğün sahibi” anlamında “toy babası” sözlerinden “toy”un 
düğün anlamında kullanıldığı gözlenmektedir (Derleme Sözlüğü X: 3974-75). Bu 
kısa taramadan “toy” sözünün “to-“ fiilinden “tod>toy” şeklinde isim yapıldığı 
görülmektedir2. 

Bu bilgilerden yola çıkarak “toy”un konumuzu ilgilendiren “halk, topluluk, 
meclis, toplantı” veya “şenlik, ziyafet, düğün” anlamlarının, Oğuz Kağan destanı ve 
Dede Korkut hikâyelerinde de karşılığını bulduğunu görürüz. Uygurca Oğuz Kağan 
destanında Oğuz, alp olup evlendikten sonra bir toy düzenler. Bu toy, destanda “andın 
song oguz kagan bedük toy birdi. İl künge çarlıg çarlap kingeşdiler, keldiler. Kırık şire, 
kırık bandeng çapdurdı, türlüg aşlar, türlüg sürmeler, çubuyanlar, kımızlar aşladılar, 
2 Türkçenin etimolojik sözlüklerinde de bu yönde bilgi verilmektedir: Bkz. Clauson 1972: 451; Gülensoy 2007: 
921.
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içdiler. Toydın song oguz kagan beglerge il-kümlerge çarlıg birdi” 3 (Bang-Arat 1936: 
14-17; Ergin 1988: 32) şeklinde tasvirlerle anlatılır. Destanın İslâmî rivayetlerinde de 
Oğuz’un vermiş olduğu toylar aktarılmaktadır. Reşideddin Oğuznâmesi’nde Oğuz, 
babasına karşı mücadelesini kazanıp cihângirlik için sefere çıkmadan önce “altın 
evin kurulmasını buyurdu ve orada kendi taraftar ve dostlarıyla bir toy yaptı” (Togan 
1982: 20). Yine Oğuz “yurda varması şerefine toy için doksan bin koç ve dokuz yüz 
kısrak kesilmesini emretti ve büyük bir toy yaptı; altın evi kurdurdu.” (Togan 1982: 
47). Oğuz’un vermiş olduğu toylarda önemli kararların alındığı “meclis, toplantı ve 
kurultay” havası olmakla birlikte, beylerin ve halkın da iştirak ettiği bir “ziyafet”in 
ön planda olduğu görülmektedir. Oğuz Kağan destanında anlatılan bu toy tasvirleri, 
Dede Korkut hikâyelerinde de devamını bulmuştur. Dede Korkut Hikâyelerinde 
Bayındır Han ve beyler, hatta bey hanımları çeşitli vesilelerle (doğum öncesi, ilk av, 
ad koyma, evlilik, akına çıkış ve akın dönüşü, yağma) toylar tertip etmektedirler. 
Bu toyların en vazgeçilmez tasvirlerinden biri il künün çağrılması, beylerin sohbete 
derilmesi, yığnak olmasıdır. Bu tasvirler, “toy”un tanımlarındaki “halk, topluluk” 
anlamları ile de örtüşmektedir. Beyler yığnak olan halk için en genel ifadesiyle attan 
aygır, deveden buğra, koyundan koç kırdırarak büyük ziyafetler tertip etmektedirler 
(Bkz. Ergin 1997). Görüldüğü üzere gerek Oğuz Kağan destanında gerekse Dede 
Korkut hikâyelerinde verilen toy tasvirlerinde bir “ziyafet” vurgusu yapılmaktadır. 
Buna istinaden Ziya Gökalp, “Eski Türkler’de potlaç’a benzer gâyet müsrifâne, 
muhteşem bir ziyâfet vardı ki adı ‘toy’du” (Ziya Gökalp 1976: 76) ve “Ziyâfetin âdi 
şekline ‘toy’ derlerdi. Toy’da yeme, içme, çalgı, oyun, her türlü eğlenceler olurdu” 
(Ziya Gökalp 1976: 264) diyerek toylardaki yeme içmenin yanı sıra eğlenceye de 
temas etmiştir. “Toy” hakkında İbrahim Kafesoğlu, “Toy, bütün Türk lehçelerinde ve 
Türkçe’den intikal ettiği diğer dillerde doğrudan doğruya ‘meclis, toplantı’ mânasına 
gelmektedir ve devlette bir müessese adı olarak, sonraki asırlarda ortaya çıkıp, zamanla 
dilimize de yerleşen Moğolca ‘kurultay’(aslı khuriltai) sözünün Türkçe karşılığıdır” 
(Kafesoğlu 2002: 261-262) bilgilerini aktarmaktadır. İşte Türk kültüründe Oğuz 
Kağan destanından Dede Korkut hikâyelerine kadar yansımalarını bulduğumuz 
bu tarz toylar, günümüzde de kültürel değişim ve gelişimlere uygun olarak devam 
etmektedir. Günümüzde insanlar pek çok vesile ile (doğum, sünnet, düğün, hac, 
ölüm gibi) törenler tertip etmektedirler. Ancak konumuz herhangi bir vesile için 
düzenlenen törenler değil, genel olarak “köy hayrı” ismi altında düzenlenen ve eski 
Türk kültüründeki toyların izlerini taşıyan mevsimlik törenlerdir.

Köy hayırları, Balıkesir ve civarı yörelerde (Çanakkale, Bursa, Manisa gibi) 
takvime bağlı olarak kutlanan ve genellikle baharı karşılamak, yağmur duası 

3 “Sonra Oğuz Kağan büyük bir toy (ziyâfet) verdi. Halka emir (verdi ki...) (Oğuz Kağan halkı) çağırınca, 
ahali birbirine danıştı ve geldi. Oğuz Kağan kırk masa ve kırk sıra yaptırdı. Türlü yemekler, türlü şaraplar, 
tatlılar ve kımızlar yediler ve içtiler. Toydan sonra Oğuz Kağan beylere ve halka buyruk verdi...”
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veya şükür duasında bulunmak maksadıyla düzenlenen törenlerdir. Bu törenler, 
inceleme alanımız olan Balıkesir’de geleneğin devam ettirdiği çizgide bugün yaygın 
bir şekilde icra edilmektedir. Nisan ayının ortalarından Haziran ayının ortalarına 
kadar Balıkesir’in neredeyse bütün köylerince düzenlenen köy hayırları, genellikle 
tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylüler için bolluk ve bereketi davet edici yağmur 
dualarıyla bütünleşmekte, insanlar bir araya gelerek birlik ve beraberlik içinde 
Allah’tan bereket getiren bahar yağmurları dilemektedir. Tören, dualar, mevlitler 
eşliğinde yapılmakta, törende ayrıca bol yeme içmeli ziyafet ve eğlence de yer 
almaktadır. Geçmişten günümüze geleneğin devam ettirdiği bu tarz “hayır”lar, Türk 
kültüründe önemli bir yer teşkil eden “toy”ların günümüzdeki yansımalarıdır. Köy 
hayırları, yaygın bir “toy” geleneği olan Türk kültüründe doğum öncesi, erişkinliğe 
geçiş, evlilik, akın, yağma ve ölüm toyları gibi çeşitli amaçlarla ve değişik zamanlarda 
düzenlenen toyların yanı sıra, en eski Türk devleti olan Hunlardan günümüze 
takip edebildiğimiz mevsimlik toyların bir devamı niteliğinde olup, günümüzün 
şartlarına uygun bir hale dönüşmüştür.  Bu çalışmada köy hayırları, Merkez/
Yeniköy, Dursunbey/Çamköy, Balya/Göktepe ve İvrindi/Yenice köylerinden elde 
edilen gözlem ve bilgilere dayanarak mitolojik, dinî, sosyal ve eğlence boyutlarıyla 
işlevsel açıdan değerlendirilecektir. 

1. Köy Hayırlarının Mitolojik Boyutu

Türk kültüründe “toy”ların bir devamı niteliğinde gördüğümüz “köy hayırları”, 
toplumun kolektif ruhu ve bilincinin yansıdığı bir tören olarak geçmişten günümüze 
kültürel bir kod vazifesi görmektedir. Her yıl Nisan ayının ortalarından Haziran 
ayının ortalarına kadar geçen süreçte, yani bahar mevsiminde tekrarlanan bu 
törenler, görünürde mevlitlerin okunup yağmur dualarının yapıldığı ve ardından 
ziyafetler verilip eğlencelerin tertip edildiği bir bahar bayramı olarak kutlanmakla 
birlikte, Türk toplumunun dünyayı ve hayatı algılayış tarzını, kültürel değerlerini 
ve kutsal dünyasını günümüze aktarma fonksiyonunu da üstlenmektedir. Törenler, 
mitoloji  ve mitolojik anlatılar vasıtasıyla topluma telkin edilen törelerin uygulama 
alanıdır. İşte bu törenlerin zahirî yapısı irdelendiğinde derinlerde yatan ve Türk 
toplumunun kolektif zihninde yer eden mitolojik anlam dünyası ve bu anlam 
dünyasının yarattığı değerler ortaya çıkmış olur. 

Köy hayırlarının her yıl bahar mevsiminde ve belirli zaman aralıklarında 
düzenleniyor olması, bu törenlerin takvime bağlı birer rit olduğunu gösterir. Bütün 
dünya kültürlerinde mevsimlere bağlı olarak periyodik bir şekilde ve kolektif katılımlı 
merasimler düzenlendiği bilinmektedir. Bu merasimler, genellikle baharın gelişini 
ve dolayısıyla yeni yılı kutlamak için her toplumun coğrafî ve kültürel şartlarına 
göre belirlenen itibarî bir takvimde kutlanmaktadır. Özellikle tarımcı ve hayvancı 
topluluklarda, mevsim başlarında yağmurun yağması, ekin ekme, ekinin filizlenmesi 
ve daha sonra hasat zamanında yapılmakta, yani ziraî takvime göre ayarlanmakta, 
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bolluk ve bereket getirmek için gerçekleştirilmektedir. Türk kültüründe de 
bahar mevsimine denk gelen zamanlarda merasimler düzenlenmektedir. Ancak 
bu mevsimsel törenler yalnızca tarım ve hayvancılığa ait işlerle ilgili olmayıp, 
kozmogoninin tekrarıyla dünyanın yenilenmesi isteği ile ilgilidir (Eliade 2007a: 
60). Çünkü her zaman için bir çevrim, yeni bir başlangıcı ve sonu olan bir zaman 
süresi söz konusudur. İşte bu bir çevrimin sonu ve sonraki çevrimin başında 
dünyanın yenilenmesini amaçlayan bir dizi dinsel tören gerçekleşmektedir. Bu 
dinsel törenler, kozmogoni modeline göre gerçekleşen bir yeniden yaratılıştır. 
Çünkü yeni yıl, yaratılışın ilk gününe denk gelmektedir. Tören esnasında zaman 
ilga edilerek periyodik olarak her yıl yeniden doğum gerçekleşmektedir. Bu 
yeniden doğum, kozmogonik eylemin tekerrürü yoluyla din-dışı zamandan ilk 
yaratılış anının gerçekleştiği kutsal zamana geçiş yoluyla olmaktadır. Zamanın 
ilga edilerek kutsal zamanda tekrar yenilenen dünya, yaratıcının elinden çıktığı 
yenilik, saf lık ve kutsallığa her yıl yeniden kavuşmaktadır. Bu törenlerde dünyanın 
ve zamanın yeniden yaratılışına eşlik eden insan da bir anlamda geçmiş yılın tüm 
günahlarından ve kirliliklerinden arınmakta ve o da dünya ile birlikte yeniden saf 
olarak doğmaktadır  (Eliade 1991: 55–85; Eliade 1993: 45–46; Eliade 1994: 73–88; 
Eliade 2007: 60). Dolayısıyla dinginliği ve ölümü simgeleyen kış mevsiminden 
sonra her bahar, yeşilliğin, canlılığın, hareketin, bolluk ve bereketin olduğu yeni 
bir yılın başlangıcı olarak, insanlar için de hayata yeni bir başlangıç sayılmıştır. Bu 
başlangıç ve bitişin aynı anda olduğu geniş katılımlı bu törenler, sıradan törenler 
değil, dünyanın ve insanın yaratılışına ya da insanın tabiatı algılayışına ait kültürel 
kodları ihtiva eden ritlerdir. 

Türk kültüründe geçmişten bu yana her yıl bahar mevsiminde, bu mevsimin 
oluşturduğu kültürel algı ile ilgili olarak Tanrı ve Tanrısallardan o yıl için bolluk ve 
bereketin dilendiği çeşitli merasimler düzenlenmiştir. Asya Hun imparatorluğunda 
Mo-tun devrinden beri devlet işleri ve dinî törenlerle ilgili olarak üç ayrı törenden 
bahsedilir. Bu törenlerin en önemlisi 5. aya rast gelen ilkbaharda yapılır. 5. ayda 
gerçekleştirilen bu ilkbahar töreni, “Gök”e, “Yer”e, atalara ve diğer tabiat güçlerine 
kurbanların sunulduğu, at yarışları, deve güreşleri vb.nin tertip edildiği bir toy 
niteliğindedir (Kafesoğlu 2002: 259; Koca 2004: 25; Roux 1999: 195-198; Roux 2002: 
251-252). Bu tarz toylara Göktürkler ve Uygurlarda da rastlanmaktadır. Göktürklerin 
her yıl 5. ayın ikinci yarısında “ecdat mağarası”nda atalara kurban kesip, daha sonra 
topluca eğlendikleri bilinmektedir (Kafesoğlu 1980: 27; Roux 1999: 199; Roux 2002: 
252; Koca 2004: 25-26). Bahar mevsimine denk gelen bu merasimler, gerek bütün 
devlet ricalinin bir araya gelerek önemli kararların alındığı birer kurultay gerekse 
de bir araya gelen insanların topluca eğlendiği bir festival havasında görünse de, 
aynı zamanda Tanrı ve atalarla temasa geçmek için kurban sunma gibi çeşitli dinî 
uygulamaların yapıldığı birer ayin niteliğindedir. Bu ayinlerin bahar mevsiminde 
kutlanmasında, insan zihninin bahar mevsimini kozmogoni ile, yani ilk yaratılış anı 
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ile bütünleştirmesi yatmaktadır. Bayram ve festival niteliğindeki ayinlerle insanlar, 
yılbaşında, yani bahar mevsiminde zamanı ilga ederek Tanrı ve Tanrısalların yaşadığı 
kusursuz anı yaşarlar ve Tanrı’dan bu anın bolluk ve bereketini dilerler.

Balıkesir’de kolektif katılımlı olarak icra edilen ve periyodik olarak her yıl 
bahar mevsiminde kutlanan “köy hayırları”nın temelinde de bu mitolojik anlam 
dünyası yatmaktadır. Her şeyden önce bu hayırlar, Nevruz ve Hıdrellez bahar 
bayramlarının kutlandığı zaman aralıklarında icra edilmekte, bu bayramlarla bir 
bütünlük oluşturmaktadır. Dolayısıyla Türk kültüründeki bahar mevsimiyle ilgili 
olarak oluşan algı, bu köy hayırları için de geçerli olmaktadır. Dünyanın mevsimsel 
döngüsünün içerisinde bahar mevsiminin sembolik olarak “yeni yıl”ı ve “yeni bir 
başlangıcı” ifade ediyor olması, Balıkesir’de gerçekleştirilen “köy hayırları”nın da 
aslında baharı ve dolayısıyla “yeni yıl”ı karşılamak için düzenlenen birer merasim 
olduğunu ortaya koymaktadır. Yeniköy’deki ve Dursunbey/Çamköy’deki köy 
hayırlarına katılan kaynak şahısların (K1, K4), köy hayrının veya yağmur duası 
hayrının baharın gelişini kutlamak ve bolluk, bereket dilemek için yapıldığını 
belirtmeleri bunu doğrulamaktadır. Tarım toplumlarının ayinlerinin mevsimsel 
döngü ile bire bir bağlantılı olduğu, bu toplumlar için bahar mevsiminin yılbaşı 
olarak algılandığı bilinmektedir (Bkz. Eliade 2003: 324-325). Köy hayırlarının 
tamamının aslında Allah’tan yağmur dilemek için “yağmur duası” ile birlikte 
yapılması da bununla ilgilidir. Toprağa ekilen mahsullerin verimli olması için 
ihtiyaç duyulan yağmurlar, baharın gelişi ile bağlantılıdır; eğer yağmur yağmazsa 
bolluk ve bereket olmaz, toprak iyi mahsul vermez ve dolayısıyla insanlar bundan 
olumsuz etkilenirler. Görüştüğümüz kaynak şahıslardan biri de (K3) hayırın asıl 
amacının yağmur yağsın ve bereket gelsin diye Allah’tan rahmet istemek olduğunu 
belirtmektedir. İvrindi/Evciler köy hayrının Mevlit’inde imam, duasına “Bir köy 
hayırı için, yağmur duası için sana yöneliyoruz, dualarımızı kabul eyle ya rabbi” 
diye başlamakta, daha sonra duasına, “Tarlalarımıza, bahçelerimize, hayvanımıza 
ve ürünlerimize bereket ihsan eyle. Bizlere darlık,  yokluk, kıtlık gösterme ya rabbi” 
diye devam etmektedir. Dursunbey/Çamköy’de imam Mevlit’ten önce verilen 
vaazda “Yağmur duası hayrı olan geleneksel olarak yapılan bir hayır yapıyoruz 
köylerimizde... Biz de Cenabı Hakka dileklerimizi sunuyoruz. Ey Rabbimiz, biz senin 
rızan için dua ediyoruz ve hayır yapıyoruz. İşte bize afetsiz ve zamanında yağmur 
ihsan eyle diye temennide bulunuyoruz.” demekte ve Mevlit’ten sonra “.... Allahım, 
bize yardım eden, içimize sinen, bol ve faydalı olup her tarafı kaplayan ve her tarafı 
sulayan genel bir yağmur ihsan et. Allahım bizi yağmurla sula. Bizi ümitlerini kesmiş 
kimselerden etme. Allahım bizim için hayırlı, bereketli ekinler bitir. Hayvanlarımızı 
sütle doldur. Bize göğün bereketinden yağmurlar ve yeryüzü bereketinden ürün bitir. 
Bize bol bol bol yağmur yağdır Allahım. Bizi rahmetinsiz bırakma Allahım” diye dua 
etmektedir. Balya/Göktepe’de Mevlit’ten sonra köyün imamı tarafından“Ya rabbel 
alemin, vermiş olduğun bunca nimetlere, vermiş olduğun bunca yağmur bereketine 
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yüz binlerce şükürler olsun. Ya rabbel alemin, yine sen bizden rahmetini ve bereketini 
hiç eksik etme ya rabbi” ve hayır yemeğinden sonra “Köylümüzün çiftçimizin 
tarlasından kaldırdığı mahsullere bereket, işçimizin, memurumuzun kazancına da 
bereket ihsan eyle. Ya rabbel alemin, bizleri, açlıkla, kıtlıkla, yoksullukla imtihan 
eyleme” diye dua edilmektedir. Balya/Göktepe’de ise yağan yağmurun bereketinden 
dolayı dua eden imam “Ya rabbel alemin, vermiş olduğun bunca nimetlere, vermiş 
olduğun bunca yağmur bereketine yüz binlerce şükürler olsun. Ya rabbel alemin, yine 
sen bizden rahmetini ve bereketini hiç eksik etme”  demektedir. Örnek verdiğimiz 
dualardan anlaşıldığına göre köy hayırlarında Allah’tan afetsiz bir yağmur, bolluk 
ve bereket dilenmekte, bunun için dualar aracılığıyla Allah’la toplu bir şekilde 
iletişime geçilmektedir. İşte bu yüzden köy hayırlarında edilen yağmur duaları, 
gelen bahar mevsiminin bereketli geçmesi için Allah ile kurulan bir temas aracı 
olarak düşünülebilir. Zira o yıl bol yağmur yağmış ve verimli geçmişse, yağmur 
duası yerini “şükür duası”na bırakır. Çünkü asıl olan Allah ile iletişime geçmektir. 
Allah ile iletişime geçmek içinse bahar mevsimi önemlidir ve köy hayırlarının 
da bahar mevsiminde yapılıyor olmasının temelinde mahsuller için yağmur 
dilemenin yanı sıra, bahar mevsiminin Allah ile temasa geçmek için kullanılan bir 
an olması yatmaktadır. Çünkü bütün yeşilliği, canlılığı ve hareketi ile bahar, ilk 
yaratılış anının sembolüdür. Bahar mevsiminde gerçekleştirilen ve dinî bir yapı 
sergileyen merasimler, kutsallarla temasa geçerek, kutsal ana, yani ilk yaratılış 
anının mükemmelliğine ulaşmak için kutlanır. İşte köy hayırlarında gerek “yağmur 
duası” gerekse “şükür duası”nda bulunmak, bu kutsal anı yaşamak içindir. Bu 
kutsal anla temasta, yalnızca Allah’a ulaşmak değil, aynı zamanda ölen ve kutsallar 
arasına karışan “atalar”la da iletişime geçmek amaçlanır. Bazen köy hayırlarına 
“dede hayrı” denmesinin nedeni de bununla ilgili olarak “atalara duyulan saygı”dır 
(K2). Köy hayırlarında gerek “yağmur duası”nın içinde gerekse de “mevlit”in 
ardından yapılan dualarda atalara rahmet okunmasında da atalara duyulan saygı 
yatmaktadır. Çünkü kutsallara karışan atalar, yaşayanlar için zaman zaman bir 
medet ve yardım mercii olmaktadırlar. Göktürkler’in bahar bayramlarını “ecdat 
mağaraları”nda kurban sunarak geçirmeleri (Roux 1999: 199) de herhalde atalarla 
temas kurmak için olmalıdır. Bahar mevsimini bu şekilde dinî bir ayinle karşılayan 
Türkler, kutsallara karışmış atalara saygılarını ifade etmektedirler. Balıkesir’de köy 
hayırlarında yapılan dualarda da atalara duyulan saygının izlerini görmekteyiz.  
Örneğin İvrindi/Evciler’de imam Mevlit’ten sonra, “Evvela Peygamber Efendimizin 
mübarek ruhlarına hediye eyledik, kabul eyle ya Rabbi... Hz. Adem Aleyhisselam’dan 
beri gelmiş geçmiş olan bütün peygamberlerin ruhlarına ikram eyle ya rabbi. ... 
Bilcümle şehidi şühedalarımızın, gazilerimizin, evliyalarımızın da ruhlarına hediye 
eyledik, vasıl eyle ya rabbi. Mağripten maşrığa kadar toprak altında kalmış, nesilleri 
kesilmiş şu mübarek günlerde ruhlarına Fatiha okuyacak kimseleri kalmamış bütün 
ehl-i imanın da ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya rabbi. Uzaktan ve yakından 
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buraya kadar teşrif etmek lütfunda bulunup da şu anda burada amin diyen cemaat-i 
müsliminin ana, baba, evlat, kardeş vs. akraba taallukatlarından ahirete gidenlerinin 
ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya rabbi. İşbu cami-i şerifin yapımında, bakımında, 
her türlü maddi ve manevi yardımında bulunanların ve onların ölmüşlerinin ayrı ayrı 
ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya rabbi. Bu cami-i şerifte bu güne kadar gelmiş ve 
geçmiş ve öbür dünyaya intikal etmiş bulunan cemaati müsliminin ruhlarına hediye 
eyledik, vasıl eyle ya rabbi.” diyerek Peygamberlerle birlikte öldükten sonra kutsallara 
karışmış kutsal şahsiyetlere, yani atalara dua etmekte ve edilen duaların sevabını 
onlara da göndermektedir. Dursunbey/Çamköy’de yapılan duada da benzer ifadeler 
kullanılmaktadır: “Ya ilahil alemin, ya erhamerrahimin, okuduğumuz duadan hasıl 
olan sevabı sevgili Peygamber efendimizin ruh-ı tayyibelerine hediye ettik, kabul eyle 
ya rabbi. Peygamber Efendimizin ashabına da hediye eyledik, kabul eyle ya rabbi. 
Şu cemaatimizde cümle amin diyen müminatın ahirete intihal etmişlerin de ruhuna 
hediye eyledik, kabul eyle ya rabbi. Şu camiden geçmiş, adları unutulmuş, nesilleri 
geçmiş tüm mümin ve müminatın da ruhlarına hediye eyledik, sen hasıl eyle ya rabbi.”

Köy hayırlarının ne zamandan beri yapıldığı, yani başlangıcı köylüler tarafından 
daha çok “senelerden beri gelenek icabı” (K7) veya “ninelerden dedelerden gelen, 
eskiden beri yapılan bir gelenek” (K11) olarak ifade edilmekle birlikte, bu törenlerin 
geçmişteki mitolojik ayinlerin, yani ritüellerin bir tekrarı olduğu açıktır. Köy 
hayırlarına her ne kadar günümüz şartları şekil verse de, köy hayırlarının temelinde 
yatan algı mitik düşünce ile özdeşleşmektedir.  Köy hayırlar ile mitik düşüncenin 
özdeşleşmesinde anahtar olan unsur ise “zaman”dır. Bu zaman geçmişten günümüze 
bütün toplumların ritüeller eşliğinde gelişini kutladığı “bahar mevsimi”dir. 
Dolayısıyla köy hayırlarını, en kapsamlı anlamıyla baharı karşılama törenleri olarak 
tanımlamak daha doğru olur. 

2. Köy Hayırlarının Dinî Boyutu

İlk törenlerin dinî nitelikte olduğu, zamanla bu törenlerin içeriğinin din-dışı 
unsurlarla da zenginleştiği veya bir takım dinî uygulamaların din-dışı uygulamalar 
haline dönüştüğü söylenebilir. Ancak bu törenler ne kadar din-dışı unsurlarla 
zenginleşseler de törenlerin dinî niteliği her zaman mevcut olmuştur. Hunların ve 
Göktürklerin icra ettikleri ilkbahar törenlerinde bir araya gelen insanların Tanrı’ya, 
tabiat güçlerine ve atalara kurban takdim etmeleri (Kafesoğlu 1980: 27; Roux 1999: 
195-198; İnan 2000: 97; Kafesoğlu 2002: 259; Koca 2004: 25),  bu toyların dinî 
karakterini ortaya sermektedir. Oğuz boylarının toylarında da Tanrı’ya kurbanların 
sunulduğu bilinmektedir. Fuat Köprülü, Oğuz boylarının kurban ziyafetleri olan 
şeylan/şölen hakkında bilgi verirken, “Dinin en iptidaî şekillerinden, en yüksek 
şekillerine kadar bütün derecelerinde göze çarpan bu kurbanların esası, mabudu 
da ziyafete iştirak ettiren bir ortaklıktan başka bir şey değildi” (Köprülü 2004: 83) 
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diyerek, ziyafetler eşliğinde tertip edilen bu ayinlerdeki kurban uygulamalarının 
dinî bir ibadet olarak, insanlarla Tanrı’nın buluşma ve paylaşım vesilesi olduğunu 
ifade etmektedir. O halde bu törenler, köy hayırlarının mitolojik boyutunda izah 
edildiği üzere, insanların Tanrı ile aynı anı paylaşması ve Tanrı ile temasa geçmesi 
için düzenlenen dinî ritüellerdir. 

Bu tarz dinî mahiyete sahip törenler Anadolu Selçukluları ile Osmanlılarda da 
görülmektedir (Köprülü 2004: 85).

Başlangıçtaki törenler nasıl dinden ayırt edilmeyip daha çok dinî bir yapı 
sergiliyor ya da dinî ayinlerle iç içe kutlanıyorsa, bugünkü törenlerde de bu din 
unsuru törenlerin niteliğine göre az ya da çok varlığını devam ettirmektedir. Bugün 
Balıkesir’de gerçekleştirilen köy hayırları daha çok dinî bir görünüm arz eden 
törenlerdir. “Köy hayırları”ndaki “hayır” kelimesi4, kelimenin dinî anlamından 
dolayı, daha ilk bakışta ismen törenlerin dinî hüviyetini ortaya sermektedir. Bunun 
dışında hayırların icrasındaki namaz kılma, mevlit okuma, ilahi söyleme, dualarda 
bulunma, vaaz etme gibi dinî uygulamalar, günümüzde bu törenlere daha çok dinî bir 
algı ile yaklaşıldığını göstermektedir. Ancak yalnız bu uygulamalar değil, törenlerin 
içeriğindeki “ziyafet” de, ziyafeti veren köy halkının bu eylemi yapma nedenleriyle 
dinî uygulamaların içerisinde değerlendirilebilir. O halde, köy hayrı içerisindeki 
“mevlit”, “yağmur duası” ve “ziyafet”, hayıra katılıp bu eylemleri gerçekleştirenler 
tarafından bir ibadet olarak algılanmaktadır. 

“Mevlit”, bilindiği üzere edebî bir eser olmasına rağmen içeriğinden ve toplumun 
ilgisi ve sevgisinden dolayı doğum, düğün, sünnet, evlenme, hac gibi toplum 
hayatında önem taşıyan törenlerin yanı sıra herhangi bir vesile ile Allah’a duada 
bulunmak için insanların bir araya geldiği bütün toplantılarda da okunur olmuştur. 
Toplumda gelenek haline gelen bu uygulama, “köy hayırlarına” da dinî bir uygulama 
olarak yansımış ve “mevlit” okunmayan bir köy hayrından söz etmek imkânsız hale 
gelmiştir.    

Balıkesir’de düzenlenen ve içeriğinde “mevlit” de olan “köy hayırları”nın asıl 
amacı yağmurun yağması için dualarda bulunmaktır. O yüzden köy hayırlarında, 
gelen bahar mevsiminin bereketli geçmesi için “yağmur duası” okunur. Hatta “köy 
hayrı”, bazı köylerde “yağmur duası hayrı” olarak bilinir. Yağmur duası, bugün daha 

4 “Köy hayırları” şeklindeki kullanımın “hayır” kelimesi Arapça kaynaklı bir kelime olup, Türkçe Sözlük’te “1. 
İyilik, karşılık beklenmeden yapılan yardım. 2. İyi, hayırlı, yararlı, faydalı” (Türkçe Sözlük 2005) anlamlarıyla 
karşılanmaktadır; diğer Türk lehçelerinde de benzer anlamları ihtiva etmektedir (Cin 2000: 40). Ayrıca 
Derleme Sözlüğü’nde “hayır” kelimesinin anlamı, “ölümün kırkıncı günü verilen ziyafet” olarak verilmektedir 
(Derleme Sözlüğü VII). Günümüzde hayır, yalnızca ölümün kırkıncı gününde değil ölümün hemen ardından, 
yedisinde, elli ikisinde, yılında verilmekle beraber, doğum, askerlik, hac, düğün, bir kazadan beladan 
kurtulma, bir dileğin gerçekleşmesi gibi çeşitli vesilelerle, genellikle mevlit ve dualar eşliğinde, ama her 
zaman bir ziyafetle birlikte düzenlenen törenler olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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çok okunan mevlit ve kılınan öğle namazının ardından camiye toplanan cemaatin 
eşliğinde ve köy imamının önderliğinde yapılır. Eğer o yıl çok yağmur yağdıysa “yağmur 
duası”, yerini “şükür duası”na bırakır. Dolayısıyla Balıkesir’de “köy hayırları” ile, 
baharın gelişi bir takım ibadetler eşliğinde karşılanmakta, o yılın bolluk ve bereketli 
geçmesi için Allah’a dua edilmekte ya da bereketli gelen bahar yağmurlarından 
dolayı Allah’a şükürde bulunulmaktadır. İvrindi/Evciler’de köy hayrının dinî 
boyutunu icra eden köy imamı, hayırda mevlitten sonra okunan duanın “yağmur” ve 
“bereket” için olduğunu, ancak o sene çok yağmur yağdığı için yağmur duası yerine 
“şükür duası” yapıldığını belirtmektedir (K5). Türk kültüründe İslâmiyet’ten önce 
de yağmur yağması için yapılan çeşitli pratikler vardır. “Yada taşı”nı kullanarak 
yağmur yağdırma, bu pratiklerin başındadır. Türkler yada taşını kullanarak yağmur, 
kar ve dolu yağdırır, rüzgar ve fırtına estirirler (Bkz. İnan 2000: 160-165; Ögel 2002: 
274-275). İslâmiyet’ten sonra da ihtiyaç duyulan zamanlarda yağmur yağdırmak için 
çeşitli pratikler yapılır, bu pratikler ise genellikle “dua” eşliğinde icra edilir. Orhan 
Acıpayamlı’ya göre, yalnızca dinsel işlemlerde kullanılan ve “niyaz” anlamına gelen 
“dua”, yağmur yağdırmak için yapıldığında, yağmur törenlerinin Müslümanlık 
devrinin dinsel karakterdeki folklor mahsulleri olduğunun düşünülmesi gerekir. 
Oysa yağmur duası törenlerinde dinsel olmayan pek çok husus vardır (Acıpayamlı 
1964: 221). Örneğin yağmur duası törenlerinde ters giyme, su serpme, suya kavrulmuş 
tuz atma vb. uygulamalar (Bkz. Acıpayamlı 1964), sihrî uygulamalardır. Balıkesir’de 
de “yağmur duası” yapmak amacıyla icra edilen köy hayırlarında eskiden yağmur 
duasının yanı sıra birtakım sihrî pratiklerin de gerçekleştirildiği bilinmektedir. 
Çocukların evleri dolaşarak yiyecekler toplayıp birlikte yemeleri, daha sonra da 
elbiseleriyle suya atlamaları (Kaya 1994: 205), büyükler tarafından çocuklara su 
serpilmesi (K6) bu sihrî uygulamalardan bazılarıdır. Bu tarz sihrî uygulamalar, 
Türklerin İslamiyet’ten önce uyguladığı ve İslâmiyet’ten sonra da uygulamaya devam 
ettiği pratiklerdir. Ancak günümüzde bu sihrî pratikler unutulmuş, köy hayırlarında 
diğer dinî uygulamaların dışında yağmur yağdırmak için “dua” edilir hale gelmiştir. 

Bugün köy hayırlarında okunan yağmur duaları, içerik açısından 
değerlendirildiğinde tamamen İslâmî bir görünüm arz etmektedir. Ancak okunan 
bu dualar, içeriğinden dolayı İslâmî bir başlangıçla değerlendirilmemelidir; çünkü 
İslâmiyet’ten önce Şamanist Türklerde, Tanrıya ya da kutsallara kanlı ya da kansız 
kurban takdim etme şeklinde dinî bir uygulamanın olmadığı hiçbir tören yoktur; 
bu törenlerde ruhlar aracılığıyla Tanrıyla iletişime geçen Şamanların pek çok sihrî 
uygulamanın yanı sıra dualarda bulunarak dinî bir görev üstlendiği de bilinmektedir 
(Bkz. İnan 2000; Eliade 2006). Köy hayırlarında ise “imamlar”, kanunla belirlenen 
görevlerinin dışında, köy hayırlarındaki dinî uygulamaları yürüterek, yağmurun 
yağması ve daha pek çok istek için bir araya gelen halkın önünde “dua” aracılığıyla 
Allah ile temasa geçerler. Dolayısıyla imamların, İslâmiyet’ten önceki dönemde 
Şamanların üstlendikleri dini görevi bugün farklı bir şekilde, yani İslamî riayetlere 
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uygun olarak yerine getirdikleri söylenebilir. Köy hayırlarında görünürde İslâm 
dininin getirmiş olduğu bir takım ibadet ve ahlakî değerler olmasına rağmen, bu 
değerleri ve ibadet uygulamalarını eski Türk kültürünün günümüzdeki bir devamı 
ya da eski uygulamaların yeni dinî anlayışla örtüşmesi olarak değerlendirmek doğru 
olur. Daha doğrusu köy hayırlarında temelde eski Türk kültüründen kalma değerler 
olmakla birlikte, bu değerler İslamî bir kisveye dönüşmüştür. Köy hayırları içinde 
imam tarafından okunan ancak bütün cemaat tarafından dinlenip “Amin” denilen 
bu tarz dualardan bir tanesi şöyledir: 

“Euzubillahimineşşeytanirrahim bismillahirrahmenirrahim.......... Ya ilahel 
alemin ya rabbel alemin, işbu yapılmış olan hatm-i şerif leri ve okunmuş olan haşr-i 
şerif leri, okunmuş olan mevlid-i şerif leri ve okunmuş olan vaaz-i şerif leri kabul eyle ya 
rabbi... Evvela Peygamber Efendimizin mübarek ruhlarına hediye eyledik, kabul eyle 
ya Rabbi... Hz. Adem Aleyhisselam’dan beri gelmiş geçmiş olan bütün peygamberlerin 
ruhlarına ikram eyle ya rabbi. ... Bilcümle şehidi şühedalarımızın, gazilerimizin, 
evliyalarımızın da ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya rabbi. Mağripten maşrığa 
kadar toprak altında kalmış, nesilleri kesilmiş, şu mübarek günlerde ruhlarına Fatiha 
okuyacak kimseleri kalmamış bütün ehl-i imanın da ruhlarına hediye eyledik, vasıl 
eyle ya rabbi. Uzaktan ve yakından buraya kadar teşrif etmek lütfunda bulunup da 
şu anda burada amin diyen cemaat-i müsliminin ana, baba, evlat, kardeş vs. akraba 
taallukatlarından ahirete gidenlerinin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya rabbi. 
İşbu cami-i şerifin yapımında, bakımında, her türlü maddi ve manevi yardımında 
bulunanların ve onların ölmüşlerinin ayrı ayrı ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle 
ya rabbi. Bu cami-i şerifte bu güne kadar gelmiş ve geçmiş ve öbür dünyaya intikal 
etmiş bulunan cemaati müsliminin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya rabbi. 
Milletimizi bahtiyar, devletimizi payidar eyle ya rabbi. Her karış toprağı evladının 
kanıyla yoğrulmuş olan güzel yurdumuzu düşman çizmesi altında çiğnetme ya 
rabbi. Tarihin en eski milleti olan necip Türk milletini iki cihanda aziz eyle ya rabbi. 
Memleketimizi ve bütün müslim diyarını bütün felaketlerden, zelzeleden, yangından, 
her türlü afetlerden muhafaza eyle ya rabbi. Trafik kazalarından, görünür görünmez 
kazalardan, güç yetmez belalardan cümlemizi esirge ya rabbi. Gece gündüz yollarda 
bulunan gurbetçilerimize ve bütün ümmet-i Muhammed’e kazasız belasız hayırlı 
yolculuklar, analarına, babalarına, yavrularına, sevdiklerine sağ salim kavuşmalarını 
nasip eyle ya rabbi. Kahraman ordumuzu karada, denizde, havada muzaffer eyle ya 
rabbi. Yurdumuza göz diken düşmanlarımıza fırsat verme ya rabbi. Bütün ümmet-i 
Muhammed’in hastalarına şifalar ver, dertlerine devalar ihsan eyle, borçlarına edalar 
nasip eyle.... İşbu hayır cemiyetini yapan kardeşlerimizin ve hatm-i şerif leri okuyan 
kardeşlerimizi, bu hatm-i şeriften vasıl olan sevapları, bütün cemaatin akraba-i 
taallukatlarından ahirete gidenlerin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya rabbi......”. 
Bu tarz dualarla baharın bereketli geçmesi ve değişik dilek ve temenniler için topluca 
dua ve şükür ortamı yaratılmaktadır. Örnek verdiğimiz duada Allah’tan dilenen pek 
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çok istek ya da edilen duaların hediye ediliş tarzı, tamamen İslamî bir görünüm 
sergilemektedir. Keza yağmur duası etmek için eskiden ve bugün bazı yerlerde 
yapıldığı gibi daha çok yüksek yerlerde bulunan yatırlara topluca çıkmak yerine 
(Bkz. Acıpayamlı 1964), mekân olarak “cami”nin seçilmesi de “köy hayırları”nda ya 
da “yağmur duası hayırları”ndaki İslam dininin etkisini göstermektedir. Balıkesir’de 
camide okunan ve Allah’tan yağmur, dolayısıyla bolluk ve bereket dilenen bir dua 
ise şöyledir:  

“.... Ey yerlerin ve göklerin sahibi, bütün mevcudatı var eden ulu Allahım, şu 
anda camimizin içerisinden dışarısından bütün cemaatimizin elleri semaya değil, 
senin huzur-ı ilahine açıldı. Huzur-ı ilahiden bizleri boş çevirme ya rabbi. Yapmış 
olduğumuz nacizane duamızı kabul eyle. Ya rabbi duamız içerisinde isteyeceğimiz 
hayrı hasenatı, iyilik ve güzellikleri bizlere ihsan eyle. Yine bütün kötülüklerden bizi 
muhafaza eyle ya rabbi. Senin sonsuz nimetlerine şükretmeyi, sana kulluk, ibadet ve 
itaat etmeyi ve razı olacağın bir hayatı yaşamayı bizlere nasip eyle ya rabbi. Şu fani 
dünya hayatında bizlere müslümanca yaşamayı ve müslüman olarak da bu dünyadan 
göçmeyi nasip eyle ya rabbi. Vermiş olduğun rızıklara şükretmeyi bizlere nasip eyle 
ya rabbi. Evlerimize dirlik ve düzenlik nasip eyle. Çoluğumuza çocuğumuz dinimiz 
İslam’ı öğrenmeyi ve yaşamayı nasip eyle. Tarlalarımıza, bahçelerimize, hayvanımıza 
ve ürünlerimize bereket ihsan eyle. Bizlere darlık,  yokluk, kıtlık gösterme ya rabbi. 
Dünyada da ahirette de bizlere güzel nimetlerden ihsan eyle. Dünyada da ahirette de 
bizlere bol bol güzel nimetlerinden rızıklanmayı nasip eyle. Kaza belalardan bizleri 
muhafaza eyle ya rabbi. Sevdiğin insanlarla beraber olmayı, sevmediğin insanlardan 
da uzak durmayı nasip eyle ya rabbi.... ........”

Köy imamının önderliğinde topluca edilen bu dualar sayesinde, “hayır”a katılan 
insanlar bir bütün oluşturarak “birlik ve beraberlik” içinde Allah katına çıkmaktadırlar. 
Çünkü “dua”nın bu şekilde topluca ve müşterek bir şekilde yapılması, duanın Allah 
katında kabul görmesi ve istenen şeylerin gerçekleşmesi açısından önemlidir.  Toplu 
bir şekilde kılınan namaz, ardından gerçekleştirilen mevlit ve edilen yağmur duası, 
hayırı gerçekleştiren köy ahalisi ve davetliler için, yani bütün topluluk açısından 
bir “ibadet”tir. Toplu bir şekilde yapılan bu ibadetin esasında “Birlikten kuvvet 
doğar” düşüncesi yer almakla birlikte, “ağzı dualı birinin duasının tutacağı” inanışı 
da yatmaktadır. Balıkesir’de bir kaynak şahıs, köy hayırlarında okunan yağmur 
dualarına bütün civar köylerin davet edilmesinin nedeni olarak, ağzı dualı birinin 
duasının tutabileceği inanışını göstermektedir (Akman 2006: 43). Dede Korkut 
Hikâyelerinde gördüğümüz hacet toylarının gerçekleştirilme nedeni de “ağzı dualı 
birinin duasının kabul olacağı” inanışıdır. Dirse Han’ın hatunu Allah’ın kendilerine 
bir evlat vermesi için eşine, “... yirüñden örü turgıl, ala çadıruñ yir yüzine dikdürgil, 
atdan aygır deveden buğra koyundan koç öldürgil, İç Oğuzuñ Taş Oğuzuñ biglerin 
üstüñe yığnak itgil, aç görseñ toyurgıl, yalıncak görseñ tonatgıl, borçluyı kurtargıl, 
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depe gibi et yığ göl gibi kımız sağdur, ulu toy eyle, hacet dile, ola kim bir ağzı du’alınuñ 
alkışıyle Tañrı bize bir batman ‘ayal vire” diyerek bir toy tertip etmesini tavsiye 
eder. Burada ağzı dualı birinin duasının gerçekleşmesi için, açların doyurulması, 
çıplakların giydirilmesi ve borçlu olanların borcundan kurtarılması şart olarak 
koşulmaktadır. Köy hayırları da “hacet toyları”nın bir devamı niteliğindeki törenler 
olarak, “ziyafet” tertibi ile açların doyulması konusunda önemli bir işlev görürler. 
Allah’ın hoşuna gidecek bu davranış ve dolayısıyla ağzı dualı birinin duası sayesinde 
de yağmur hacetinin gerçekleşeceğine inanılır. Ziyafetin hayırı gerçekleştiren köylü 
tarafından ortaklaşa gerçekleştirilmesi ve gelen misafirlerin hizmetinin ortaklaşa 
görülmesinde ise, bu hizmetlerin karşılığında ve duaların sonucu olarak bolluk, 
bereket ve iyi dileklerden payına düşeni alacağına inanılır (Akman 2006: 42). 

Köy hayırlarında bol yeme içmeli “ziyafet” tertip etmek ve halkı “doyurmak” 
aslında tanrısal bir eylemdir. Osman Turan, bu tanrısal eylemi, hakanların “babalık 
vazifesi” olarak ifade etmektedir (Turan 2003: 122). Hakanların bu babalık vazifeleri, 
Orhun kitabelerinde Bilge Kağan’ın ağzından net olarak ifade edilmektedir. “...
kutum bar üçün ülügüm bar üçün ölteçi budunug tirgürü igittim. Yalıng budunug 
tonlug, çıgany budunug bay kıltım. Az budunug öküş kıltım...” (Ergin 21. baskı:18)5. 
Bilindiği gibi Tanrı’dan “kut” alan ve onun yeryüzündeki temsilcisi olan, bir 
anlamda kendilerine babalık vazifesi edinen Türk hükümdarları, “toy” tertip ederek 
Tanrı adına halkı doyururlar. Han-ı yağma kültürünün temelinde hükümdarların 
bu tanrısal eylemi yatmaktadır. Oğuz Kağan destanı ve Dede Korkut Kitabı’ndaki 
hanların toylarında da asıl maksat budur. Dede Korkut Kitabı’nda örneklerini 
gördüğümüz han toyları dışındaki toylar da bu tanrısal eylemin model alındığı 
toylardır (Bu konuda bkz. Eliade 1994: 35-40). Toylardaki “açları doyurmak”, 
“yalıncakları giydirmek”, “tepe gibi et yığmak, göl gibi kımız sağmak”, Tanrıdan kut 
alan hanın uygulamaları olarak diğer toylarda model alınarak tekrar edilir. O halde 
köy hayırlarındaki “ziyafet”, halkı doyurmak açısından bir tanrısal eylem olarak 
görülmelidir.

Köy hayırları bünyesinde verilen “ziyafet” tertibinde, dinî inanış içerisinde 
yoğun bir yer teşkil eden yardımlaşma ve paylaşma anlayışı da yatmaktadır. Zira 
İslam dini, insanlara yardımlaşma ve paylaşma konusunda telkinde bulunan bir 
dindir. “Köy hayırı” terkibindeki “hayır” kelimesinin “iyilik” anlamında oluşu da, 
aç olan insanların hayırda verilen yemeklerden faydalanabileceği düşüncesi ile 
örtüşmektedir.  Ayrıca bütün köy halkının birleşerek ortaklaşa bir ziyafet tertip 
etmesi ve bu ziyafete bütün çevre köylerin davet edilmesi, bahar mevsiminin 
bolluk ve bereketini getirecek olan yağmurun yağması için bir koşuldur. Allah’ın 
bolluk ve bereketi getirecek olan yağmuru yağdırması için, Allah’ı memnun 
edecek bir eylemde bulunmak gerekir, bu eylem ise açların doyurulabileceği bir 
5 “...devletim var olduğu için, kısmetim var olduğu için, ölecek milleti diriltip besledim. Çıplak milleti elbiseli, 
fakir milleti zengin kıldım. Az milleti çok kııldım...” (Ergin 21. baskı: 19).



82 

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

ziyafet vermektir. Dolayısıyla “köy hayırlar”ındaki “ziyafet”te “Ben vereyim, sen de 
ver” düşüncesi ile, “insan” ile “Yaratıcı” arasındaki karşılıklı bir ilişkinin ve insana 
yönelik koşullu bir hareketin varlığından söz etmek mümkündür. Kısacası, Allah’tan 
“yağmur duası”yla bolluk ve bereket dilemek için Allah’ın rızasını kazanmak gerekir. 
Mevlit ile Allah’ın habibi Hz. Muhammet’i anmak, Allah’ın kullarına Allah’ın vermiş 
olduğu imkânları kullanıp ikramda bulunmak, Allah’ın rızasını kazanmak için 
yapılması gerekenlerdir. 

3. Köy Hayırlarının Sosyal Boyutu 

Köy hayırları, mitolojik ve dinî açıdan olduğu kadar sosyo-kültürel açıdan da çok 
yönlü bir yapı arz eder. Her şeyden önce “köy hayırları” ile Türk kültüründeki “toy” 
geleneğinin devamlılığı sağlanır. Oğuz Kağan Destanı ve Dede Korkut Kitabı’nda 
yansımalarını gördüğümüz “toy”larda, bir araya gelen insanların birlik ve beraberlik 
içinde bir bütün oluşturdukları görülür (Bkz. Duymaz 2005). “Toy”lardaki birlik ve 
bütünlük içeren “kolektif ruh”, bugün köy hayırlarında da kendisini gösterir. “Hayır” 
vesilesiyle yılda bir defa bir araya gelen halk, “Mevlüt”, “yağmur duası”, “ziyafet” ve 
ardından yapılan çeşitli eğlencelerle aynı ortamı paylaşarak bir “bütün” oluştururlar. 

Köy hayırlarında insanların bir araya gelerek bir paylaşım, yardımlaşma ve 
dayanışma içinde bulunmaları, birlik ve beraberliğin de simgesi olarak görülür. 
Bu “birlik ve beraberlik” görüntüsü, hem hayrı gerçekleştiren köy halkı hem de 
hayıra katılan bütün halk açısından ayrı değerlendirilebilir. Hayrı gerçekleştiren 
köy halkı hayır için önceden hazırlık yapar ve bu vesileyle bir araya gelirler. Hayır 
organizasyonun başında genellikle köyün önde gelen kişileri ile muhtar bulunur. 
“Hayır” bu kişilerin önderliğinde “imece” usulü yapılır. Hayırda lazım olacak her şey 
(masa, sandalye, kap kacak, yiyecek ve içecek vs.) bütün köy halkının katılımıyla 
tedarik edilir. Herkes kendi maddî imkânına göre hayıra katkıda bulunur. Hayır 
yemeklerinin pişirilmesi, hayır esnasında hizmet görmek de köylünün imece usulü 
yaptığı işlerdir. Böylelikle köy hayırı vesilesiyle köylü, yardımlaşma ve dayanışma 
içerisine girer, birlik ve beraberlik içerisinde olur. Hazırlığını tamamlayan köy halkı, 
toylarda gördüğümüz il künün çağrılmasına paralel olarak bütün civar köyleri, 
hatta bütün Balıkesir halkını “hayır”a davet eder. Bugün “köy hayrı”na davet işi, ilan 
bastırıp dağıtarak, hatta internet aracılığıyla yapılır ve böylelikle bütün Balıkesir’e 
duyurulup katılım artırılır. Hatta birbirine yakın olan köyler kendilerine belli bir 
tarih belirleyerek hayırlarını o tarihte düzenler ve civar köylerin hayırları birbirleri 
ile çakışmaz. Böyle olunca, yakın köyler ilana gerek kalmaksızın davete icabet eder.  
Örneğin, İvrindi/Evciler ve Kepsut/Danahisar köylerinin hayırları her yıl geleneksel 
olarak Mayıs’ın ilk haftası Pazar gününe denk gelecek şekilde düzenlenir. Nasıl 
toylara katılma devlete ve hana sadakat olarak, katılmama ise töreye aykırı olarak 
değerlendiriliyorsa, köy hayırlarına katılım, hayırı düzenleyen köylü için bir o kadar 
önemlidir.
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 Toylarda il künün çağrılmasından sonra gördüğümüz yığnak olma, bol yeme içme, 
kengeş/meşveret/sohbet etme (Bkz. Duymaz 2005), “köy hayırları”nda da benzer 
yön ve işlevleriyle bugün devam etmektedir. Köy halkının imece usulü tertip edip, 
civar köylerin veya Balıkesir halkının icabet ettiği “ziyafet” ise, insanların bir araya 
gelerek “sohbet ettikleri” bir ortam oluşturmaktadır. Bahaeddin Ögel, “Toy ve Sofra 
Üzerine” başlıklı yazısında,  Özbek hanları için söylenen bir sözden yola çıkarak, sofra 
meclisinin insanların cemiyet halinde yaşamalarının bir temeli olduğunu belirtir 
(Ögel 1987, 15-16). O halde, köy hayırlarında düzülen sofranın, yani “ziyafet”in, bu 
cemiyetin oluşturulmasında temel teşkil ettiği söylenebilir. Ancak böyle olmakla 
birlikte asıl önemli olan yemek değil, insanların bir araya gelip dayanışma içinde 
olması, uzun süreden beri görüşmeyen insanların, akrabaların eş ve dostun bu 
“ziyafet” vesilesiyle görüşmesidir. Köylüler ve köyün dışında bulunan gurbetçiler, 
düğün, cenaze gibi durumların dışında ya da bayramların dışında “köy hayırları” 
vesilesiyle bir araya gelirler. Bunun dışında hayır vesilesiyle birbirini tanımayan 
insanlar aynı sofraya oturarak tanışma ve görüşme imkânı sağlarlar. Balya/Göktepe 
köyünün imamı, vaazda bulunurken “... Gayemiz muhabbettir; pilavdır, nohuttur 
bahanedir” diyerek, ziyafetin asıl maksadını da vurgulamış olmaktadır. Dolayısıyla 
“ziyafet” için kurulan sofralar, aynı zamanda bir “sohbet” ortamı oluşturarak, hem 
köy hayrını düzenleyenler hem de hayra katılanlar açısından birlik ve beraberliğin 
pekişmesini sağlar. Bu açıdan “köy hayırları”, bayram günleri gibi özel günlerdir.

Hayırlarda verilen “ziyafet”in hayrı düzenleyen her köy açısından farklı bir işlevi 
daha vardır. Hayırların bahar mevsimi boyunca özellikle yakın köylerin birbirinden 
haberli olarak arka arkaya düzenleniyor olmasında, köylerin ve köylülerin hayırlar 
vesilesiyle dayanışma, kaynaşma, birlik ve beraberlik görüntüsü vermesinin yanı 
sıra, “rekabet” duygusu da yer almaktadır. Zira her köy öncelikle hayır için bir araya 
gelerek ellerinden geldiğince mükemmel bir hayır tertip etmeye, misafirlerine en 
güzel ziyafeti çekmeye çalışırlar. Köyler arasındaki bu “rekabet” duygusu, “aidiyet” 
duygusu ile de iç içedir. Zira her birey veya grup, bir grup veya daha büyük sosyal 
bir gruba bağlı olarak yaşar ve her zaman ait olduğu sosyal grubun menfaatlerini 
gözetmeye çalışır. O yüzden her köyün tertip ettiği hayırın, diğer köylerin düzenlediği 
hayırdan güzel olması önem arz eder. Köy hayırlarını gerçekleştiren halkı, bir bütün 
olarak düşünürsek, hayra davet ettikleri misafirler onlar için kendilerini ispat ve 
kabul ettirme fırsatıdır. Onlara edilen ikram, bir nevi potlaç veya han-ı yağma 
kültüründen (Bkz. Ziya Gökalp 1976: 203-205; Gökyay 2000: CCCXII-CCCXV; Turan 
2003: 120-127)  izler taşımaktadır. Hayrı gerçekleştiren köylü, birlik ve beraberlik 
içinde davetlilere ziyafet çekerek, davet edilen misafirler üzerinde bir hâkimiyet 
kurmaktadırlar. Bu açıdan bakıldığında “köy hayrı” düzenlemek, hayırda verilen 
“ziyafet”in mükellef olması, hayrın tertibindeki çeşitli unsurlar, hayrın kalabalık 
olması köylüler için bir şereftir, övünülecek bir durumdur. Bunu örneklemek 
gerekirse, Balya’ya bağlı Göktepe köyünde “köy hayrı” bünyesi içinde “değnek 
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oyunu” tertip edilmektedir. Köylüler bu oyunun Göktepe köyüne has bir oyun 
olduğunu ve her yıl köy hayırında oynandığını, ancak son zamanlarda başka köylerin 
de Göktepe’ye özenerek hayırlarında değnek oynattıklarını belirtmektedirler (K12).

Bireylerin toplumsallaşması açısından önemli bir yer teşkil eden “köy hayırları”, 
gençlerin de eğitilmesi ve topluma katılması açısından önem arz eder. Her şeyden 
önce “köy hayırı”nın hazırlığından icrasına kadar yapılan uygulamalar, gençler 
için bir modeldir. Köy hayırlarında sofraların hazırlanması, hazırlanan yemeklerin 
misafirlerin önüne sunulması gibi işlerde genellikle gençler görevlendirilirler. Yeni 
nesil, bu köy hayırları vesilesiyle geleneği yaşar, öğrenir ve gelecek nesillere aktarmak 
için aday olur. Köy hayırları sayesinde gençlere toplum içinde birlik ve bütünlük 
oluşturma, yardımlaşma ve paylaşım içerisinde olma aktararak değil, göstererek 
anlatılır. Böylelikle köy hayırları, bir “eğitim kurumu” vazifesi de görür. Balya/
Göktepe hayırında köy imamı “Mevlit”ten sonra vermiş olduğu vaazda, hayırların 
genç nesilleri eğitmek için önemli bir kurum olduğunu şöyle belirtiyor: “Daha nice 
cemiyetlerde, böyle hayırlı cemiyetlerde bir araya gelmeyi Rabbim nasip ve müyesser 
kılsın inşallah. Toplumumuzun bu güzel hasletinin ömür boyu daha nice seneler devam 
edebilmesi için Rabbim bize yardım eylesin inşallah. Ecdadın bize bırakmış olduğu 
güzel hatıralardan bir tanesidir bu hayır cemiyetleri. Bizi bir araya getiren bu vesileler 
ecdadın bize birer hatırasıdır, ama aynı zamanda birer emanetidir. Bu emanetlerin 
yarına taşınması için de yeni nesle bu güzelliklerin doğru anlatılması lazım. Bunun 
yarın tekrar yaşanabilmesi için onların bu cemiyetlere yarın sahip çıkabilecek 
şuurda yetiştirilmesi lazım. Rabbim cümlemize yardımcı olsun inşallah...”. Balıkesir/
Yeniköy’de Mevlit’ten önce köyün çocuklarının halkın karşısına çıkarılıp ilahi, 
şiir, türkü vb. okuyarak marifetlerini göstermeleri, özgüvenlerini geliştirmeleri ve 
toplum karşısında kendilerini bir birey olarak hissetmeleri açısından yine bir eğitici 
vazife görmektedir. Yine aynı köyde, köy hayrının sonunda asıl güreş gösterilerinden 
önce çocukların güreşlerine yer verilmesi, bu çocukların toplum önünde kendilerini 
göstermeleri ve topluma katılmaları için önemli bir işlev sağlamaktadır.

“Köy hayırları”, bütün bunların dışında bir araya gelen insanları “eğlendirme” 
fonksiyonuna da sahiptir. “Köy hayrı” vesilesiyle yılda bir defa bir araya gelen 
insanlar, bahar mevsimi dolayısıyla çalışma dönemine girmeden önce, bütün 
bir yılın yorgunluk ve sıkıntısını atarlar, yeni bir yıla daha dinamik ve coşkulu 
başlarlar. Bu maksatla bazı köy hayırlarında çeşitli eğlenceler de düzenlenir. 
Örneğin, Balıkesir/Yeniköy’de “Mevlit”, “yağmur duası” ve “ziyafet”ten sonra ata 
sporumuz olan geleneksel “güreş gösterileri” düzenlenir. Balya Göktepe’de hayır 
cemiyetinden önce “değnek oyunu” oynanır. Yine aynı köyde ziyafetten sonra halk 
oyunu gösterileri düzenlenir. Köy hayırlarını yılbaşı olarak değerlendirip baharı 
karşılama törenleri olarak algılarsak, bu törenlerdeki eğlencelerin de eski yılın 
yorgunluğunu atmak ve yeni bir yıla canlı ve hareketli bir şekilde başlamak için 
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yapıldığını söylemek icap eder. Köy hayırlarındaki eğlenceler, baharı karşılamak 
için düzenlenen ve baharın hareket ve canlılığına yaraşır sembolik eylemlerdir. Bu 
tarz oyun ve gösterilerde, halkı eğlendirmenin dışında gösteri ve yarışlara katılan 
kişilerin kendilerini topluma ispatladıkları ve hayırlardaki gösterilerin kendilerini 
bu konuda teşvik ettiği de görülür.  Köy hayırlarındaki oyun ve gösteriler, eski Türk 
kültüründeki “toy”ların kalıntılarıdır. Zira, Asya Hunlarında bahar mevsiminde 
düzenlenen şölenlerde at yarışları ve deve güreşlerinin yapıldığı (Kafesoğlu, 2002: 
259), Göktürklerin ve Uygurların bahar mevsimini karşılama törenlerinde ayak 
topunun (tepük) oynandığı ve şarkılar söylendiği (Koca 2004: 25-26) bilinmektedir. 
Eğlence unsurunun dahil olduğu köy hayırlarına, katılımın artmasına paralel olarak 
seyyar satıcılar da dahil olmuştur. Kısacası bazı köy hayırları, oyun, yarışma ve 
gösterileriyle birlikte, tam bir festival ve panayır havasında kutlanmaktadır.

Sonuç

Sonuç olarak, Türk kültüründe “toy”lar, nasıl hayata ve tabiata bakış açısını, 
sosyal değerleri ve töreyi yansıtan önemli kurumlar olarak yerini aldıysa, bugün 
Balıkesir örneğiyle verdiğimiz “köy hayırları”nın, bu toyların gelenekte bir devamı 
olarak benzer yönleriyle aynı işlevleri yerine getirdiklerini söyleyebiliriz. Köy 
hayırları, eski Türk kültüründeki “toy”ların değişmiş, günümüzün şartlarına 
adapte olarak güncelleşmiş biçimleridir. Dolayısıyla geleneğin bütün canlılığıyla 
yansıdığı köy hayırları, mitolojik, dinî ve sosyal açıdan çok boyutlu bir görünüm 
arz etmektedir. Bahar mevsimi boyunca icra edildiği için mevsimlik törenler 
içerisinde değerlendirilen köy hayırlarının asıl maksadı, gelen bahar mevsiminin 
bolluk ve bereket içerisinde geçmesi için “yağmur duası”nda bulunmaktır. Yağmur 
duası için bir araya gelen halk, namaz kılma, Mevlit okuma, ziyafet verme gibi 
başka uygulamalarla tanrı ile iletişime geçerek, bu uygulamaları birlikte yapılan 
yıllık ibadet boyutuna taşımaktadır. Böylelikle “köy hayırları”nda hem toplu bir 
şekilde ibadet yerine getirilmiş olur, hem de hayırlar vesilesiyle sosyal yardımlaşma 
ve dayanışma gerçekleşmiş olur, toplumsal bütünleşme sağlanır. Köy hayırları 
“toplumsallaşma” için önemli bir kurum gibi vazife görür.

Küreselleşmeye paralel olarak gelişen bireyselleşmenin yüz tuttuğu günümüzde, 
köy hayırları vesilesiyle toplumun birlik ve beraberlik göstererek kolektif bir ruh 
oluşturabildiği, bu geleneğin ne derece önemli ve yaşatılması gereken bir kurum 
olduğunu göstermektedir.  
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• Kaynak Şahıslar

• (Kaynak şahsın adı-soyadı, yaşı, tahsil durumu, memleketi)

• (K1) Şerife Yılmaz, 49, ilköğretim, Balıkesir/Yeniköy.

• (K2) Osman Çelik, 43, ilköğretim, Dursunbey/Çam.

• (K3) İbrahim İleri, 48, ilköğretim, İvrindi.

• (K4) Mustafa Dağ, 55, ilköğretim, Dursunbey/Çamköy.

• (K5) Ali Akmaz, 42, lise, İvrindi/Evciler (köy imamı).

• (K6) Hatice İleri, 46, ilköğretim, İvrindi.

• (K7) Halil Özer, 74, okuma-yazması yok, İvrindi/Evciler.

• (K8) Abdullah Semerci, 59, ilköğretim, İvrindi/Evciler (köy muhtarı).

• (K9) Rabia Küçük, 54, ilköğretim, İvrindi/Evciler.

• (K10) Zeynep Semerci, 55, ilköğretim, İvrindi/Evciler.

• (K11) Mustafa Dağ, 55, ilköğretim, Dursunbey/Çamköy.

• (K12) Adil Seyhan, 74, okuma-yazması yok, Balya/Göktepe.
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DERVİŞ GEVR’DEN-DERVİŞ BEYAZ’A

 Metin KÜÇÜK  

Anadolu’da yaygın inançların en önemlilerinden birisi Aleviliktir. Anadolu 
Alevilerinin inanç önderlerine Seyyid, Dede gibi adlar verilir. Yazılı ve sözlü 
kaynaklara, Alevi teolojisine göre Hz. Muhammed’in amcası oğlu ve damadı Hz. Ali 
ile kızı Hz. Fatma’nın çocukları Hüseyin’in soyundan gelenlere Seyyid, ya da Dede 
denilir. Bu dede ocaklarının mensupları kendi soy geçmişlerini Ehl-i Beyt’ ten gelen 
İmamlara bağlarlar. Bunlara Ocakzade de denilir.

Alevilikte ocağın başında ‘’Dede’’ bulunur. Dedesiz gülbenk bağlanmaz, cem 
yapılmaz. Bu yetkiler dedelere aittir. Dede Mürşit’tir. Tüm ocağa bağlı olanları 
yönetir. (Saltık, 2004. 33.34)

Konuyla ilgili temel malzememiz elimizde bulunan Derviş Beyaza ait seceredir. 
Şecerede isim olarak zikredilen Seyyid Mahmut-ü’l Kebir hem Derviş Gevr 
(Gewr) hem de Derviş Beyaz’dır. “Secere” üzerindeki tartışmalara burada 
girmeyeceğiz. Sadece bu değişiklikle ilgileneceğim. Derviş Gevr’den- Derviş Beyaz’a 
dönüşümü irdeleyeceğim... 

Alevîlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde ve kültürde Alevîlik, sözlü aktarım 
ile kendini varedegelmiştir. Derviş Beyaz tanımlaması aslında Derviş Gevr olup 
sadece Osmanlı belgelerinde karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca işin kökenindeki “Gevr” 
kelimesine yine aynı anlamda birçok tarihî kaynakta da rastlamak mümkündür. 



90 

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Sempozyum konumuz Derviş Gevr  (Derviş Beyaz) 7. İmam Musa’yı 
Kazım’ın oğlu Seyyid İbrahim’in 17. Göbekten torunu olup, Seyyid Şeyh 
Mikail’in de oğludur. (Küçük,2011:5) 

Derviş Gevr soyundan olan dedeler kendilerini Erdebil süreğinden sayarlar.

Dedelerin içerisinden çıktıkları aileye ocak, ev ya da pir evi gibi adlar verilir. 
Derviş Gevr de bu ocaklardan birisidir. Anadolu Alevilerinin bir kesiti Tunceli 
(Dersim) bölgesinde yaşarlar.

Horasan ve Anadolu Evliyası olarak bilinen Es Seyyid Şeyh Mahmud´ül 
Kebir yani Derviş Gevr nami diger adiyla bilinen Derviş Beyaz’a ait ocak 
merkezi olarak Adıyaman, Tunceli (Dersim) ve Bingöl Abu Tahur yerleşimi 
kabul edilir. Derviş Gevr’e ait olan secere ile birlikte Dedenin evliyası 
bilinen asası ile bu silsileye gayb âleminden dâhil olan eski bir tas korunarak 
günümüze ulaştırılmıştır. (Küçük, 2011:  66) 

Derviş Gevr soyundan olan Seyyidler ve talipleri tarafından bilinen ve günümüze 
ulaşan, on bir padişahın onayını taşıyan seceresindeki, kerametleri ile tanınıp, 
sayılmakta ve sevilmektedir.  Bu secerede yazılı olan kerametlerinden birisi çok kısa 
olarak şöyledir.

“Ceddimiz Seyyid Şeyh Mahmud-ü’ül-Kebir, Derviş Gevr nami diger 
adiyla Derviş Beyaz, Sultan Murad Han’ın yanına gelmiş ve Sultan Murad 
da şecerenin Hz. Muhammed’in temiz neslinin şeceresi olduğunu kabul 
etmiştir. Ve bu olay, 8 Ağustos 1330 tarihinde vuku bulmuştur. Elimizdeki 
bilgilere göre Seyyid Seyh Mahmud-ü’l-Kebir kerameti gösterdiğinde 78 
yaşındaydı.” 

Keramet olayı ise söyle anlatılır: 

“Sultan Murat Hüdaverdigâr Han, Derviş Beyaz’ı huzuruna kabul eder 
ve kendisinden sahih bir keramet ister. Dağ gibi odunlar toplanır ve Derviş 
Gevr (Gewr), bir çuhadar ile birlikte kor ateşin içine girer. Yedinci gün 
ateşten çıktıktan sonra Sultan Murad ismi Mehmet olan bu çuhadar kişiye 
ne gördüğünü sorar. Onun cevabı: ‘Benim sultanım, benim gördüğümü sen 
dahi görseydin vücudun eriyip yok olurdu. Amma Derviş Gevr himmetiyle 
bana bir şey olmadı. Ben dahi ol kadar od içinde yeşil çimenli bir yerdir. Göl 
yosun, reyhan ve akarsular ve bir yanda kar ile buz çoktu. Ve kendisi bir âlâ 
beyaz köşkün üstünde bir kuş gibi otururdu. Asla ateş namında bir şeyler 
görmedim” der. Çuhadar Mehmet, sultanından icazet alarak bir daha Derviş 
Gevr’den ayrılmaz. Bu kerametinden dolayı Sultan, Derviş Gevr’i “Derviş 
Beyaz” olarak lakaplandırmıştır. 

Şeceremizde yalnız ceddimiz Derviş Gevr nami diger adiyla Derviş Beyaz 
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hakkında bilgi bulunmaktadır. Kerametleri Sultan Murad tarafından bazen 
bizzat, bazen de başkaları vasıtasıyla görülmüş olan Şeyh Mahmud-ü’l 
Kebir’in lakabı “Keramet”, künyesi ise “Derviş Beyaz”dır. Şecereye düşen şu 
notta da rahatlıkla anlaşılacağı üzere, sultan, Derviş Gevr’i huzuruna kabul 
etmiş, ondan sahih bir keramet isteyince, dağ gibi odunlar toplanmış, Derviş 
Gevr yanmakta olan odunların içerisine girmiş. Ateş yedi gün devam etmiş 
ve sonunda sağ-salim ceddinin himmeti ve Hakk Teâlâ yardımıyla ateşten 
çıkmıştır. Tıpkı Hz. İbrahim’in ateşten kurtulduğu gibi, bu kerametinden 
dolayı “Beyaz” lakabı ile lakablandırılmıştır.

(TUĞRA)

Sultan Mahmud bin-i Sultan Mustafa el-muzaffer daima

a. Fatihü’l-emlâk ve nâsır-ı din Hazreti Hüdâvendigâr-ı Sultan Murad 
Han eâna’llahu’l-melikü’l-müste’an Hazretleri hîn-i adl-i adaletinde server-i 
enbiya ve sertâc-ı evliya Habib Muhammed Mustafa Salla’llahu Teâla aleyhi 
ve sellem nesl-i paki’t-tahiratdan.

b. a’nî seyyidetü’n-nisâ Fatma Hazretlerinden imam Hasan ve imam 
Hüseyin Hazretlerinin evlâd-ı saadetleri kayd ve mukayyed karn ba’de karn 
batın ba’de batın sahibü’l-istidlâl olan silsile-i müşerref-i mezbure seyyidü’s- 
sâdât es-Seyyid Şeyh Mahmut

Bundan sonraki tüm resmi kayıtlarda da Derviş Gevr, Derviş Beyaz olarak 
geçmeye başlar.

Sultan 4 Murat Han, azgın akan suyun üzerine pelerinini atıp üzerine 
binerek karşıya geçen dervişi huzura çağırtıp sorar: “Azgın akan suyunun 
üzerine pelerinini atarak karşıya nasıl geçtin?”

“Es Seyyid Şeyh Mahmut’ül-Kebir Derviş Beyaz namı diğer adıyla Derviş 
Gevr’in bel evladı olan Seyyid Derviş Aliyü’l kebir soydan gelen ilahi bir 
güçtür. Bir keramettir.” der.

Padişah Murat; Derviş Aliyyü’l-Kebir kutlayarak yanında getirdiği 
şeceresinin altına; “El malum vel meşhur Derviş Beyaz veledi âlem Aliyü’l 
Kebir Mukayyedu fi’l küyüğü bil tekiyyeti el müstemi memeliketü Çapakcur 
Abi Tahur.” yazısını yazıp onaylar. 

Yani; “Çapakçur (Bingöl) Ovası’nı Derviş Beyaz evlatlarından Aliyyü’l-
Kebir’e vakfettim. Abu Tahur köyünde bu ocak adına halkı irşad etmek üzere 
bir tekke ve zaviye açmasını buyurdum.” deyip şecereyi onaylar.
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Ceddimizin, yani es-Seyyid Şeyh Mahmud-ü’l-Kebir Derviş Beyaz - Derviş 
Gevr Evladı Şeyh el-Hac Yusuf Medine-i Münevvere ve Mekke-i Mükerreme 
götürerek şahitler huzurunda Şeceremizi tastik etirmiştir. Şeceremize şöyle 
bir not düşürülmüştür.

Bu şecere-i mübareke Seyyid Şeyh el-Hac Yusuf (ks) eliyle Medine-i Münevvere 
(Allah onu nurlandırsın) ve Ravza-ı mübarekeye gelince ondan şahit istedik. 
Ulemadan mezun es-Seyyid Mehmed, efendi, Me’zun Ali efendi, Me’zun Hamza 
Efendi ile Ravza-ı Mübârekenin mücavirleri olan Şeyh Halil, Şeyh Mahmud, Şeyh 
Hüseyin ve diğer hazır olanlar bu bahsi geçen şecere’nin sıhhatına şahitlik ettiler. 
(Mühür)

Bu mübârek şecere Seyyid Şeyh Hazı Yusuf (ks) eliyle Mekke-i Mükerreme (Allah 
onu tekrim eylesin) Harem-i Kâ’beye geldiğinde biz ondan bu şecerenin doğruluğuna 
şahit istedik. Bu pak neslin sıhhatına, ulemâdan Hasan İbni Mehmed, Ahmed İbn-i 
Mahmud, Şeyh Ali İbn Şeyh Velî, Es-Seyyid Velî İbni Seyyid İbrahim şahitlik ettiler. 
(Mühür) (Küçük, 2011: 42-48) 
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Bu güne kadar özenle korunan bizdeki yani Derviş Gevr Derviş Beyaz 
Evlatlarının elinde bulunan, özelikle taliplerimizin dertlerine şifa olan o 
meşhur TAS hakındaki bilgiler şöyle aktarılmaktadır. 

Hayır ve bereket için bu silsileye gayıp âleminden bir Tas geldi.

Bu tasin, Kutb-un himmetiyle insanların ve hayvanların hastalığına şifa olması 
umulur. 

Onun menfaati sayılamayacak kadar çoktur. 

Tasın şekli, yukarısı küçük, alt tarafı büyük, üzerinde

Gayp’tan bir yazı vardır. O yazıyı kimse okuyamıyor

Seceremizde Derviş Beyaz´ın Çocukları hakında şöyle bir not düşülmüştür.

Büyük nesebe mensub, şerefli, kıymetli, A’bib, Müdekkik, Fazil, Kamil, 
zaman ve asrının bir tanesi Es-Seyyid Şeyh MAHMUD’ÜL KEBIR, Gazi Sultan 
Murad han zamanında yaşayan sahih ve meşhur haberlere göre Kerameti 
zahir olan bir zattır.

Sultan MURAD Hüdâvendigâr, bazen bizzat, bazen başkasının vasıtası ile 
O’nun kerametlerini görmüştür. 

Künyesi DERVİŞ BAYAZ’dır. Lakabı KERAMETTİR. Dünya malına 
meyletmezdi. 

Kutubdan Seyyid Seyh MAHMUD-ÜL-KEBIR’e sofra gelmiştir.

O’nun Seyyid ABDULLAH ve Seyyid HANİ adlarında iki oğlu vardır. Bu ana 
kadar mübarek secere Seyyid ABDULLAH’a ulaştırılıyordu diye yazmaktadır. 
(Küçük, 2011: 65-66) 
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Derviş Gevr coğrafyasında yaşayan Dersimlileri de kısaca bilmekte yarar var.

‘’Dersimliler; İran’ın Kuzeydoğu eyaleti, Kuzey Horasan, Mazendaran, Gilan, 
Rast, Ramsar, Chalus, Kalar, Enzeli, Varemin, Gibal, Taberistan, ve Hazar Denizi 
arasında kalan bölge olan Deylemistan’dan M.S. 700 ile 1258 yılları arasında 
siyasi anlaşmazlıklar, dış baskılar, iklim koşulları, inanç farklılıkları gibi çeşitli 
nedenlerle göç ederek Dersime yerleşmişler. Bu gün Dersim’de 120 aşiret ve boyun 
birleşmesinden oluşan bir halk yaşamaktadır. (Kaya,  2001: 31) 

Atalarının Deylem çevresinden geldiğini söyleyen yaşlı Dersimliler, Avesta diline 
yakın Zaza’ca konuşurlar. (Kaya,2001: 23)

Derviş Gewr Ocağı’nın Ehl-i Hak (Hakikat Ehli) ile İlişkisi

Ehl-i Hak adı, İran’ın batısında yaşayan Goranlar’ın inancı olarak bilinir. Ehl-i Hak; 
Ehli Hakikat/Hakikat Ehli şeklinde de karşımıza çıkmaktadır. Sufî terminolojisinde 
“Hakikat Ehli”, “Evliyalar mertebesine erişmek süreci” veya “Hakikat aşamasına 
varmış”, “Hakk ile Hakk olan”, yani varlıkta yok olmak isteyen/buna hazır olan, 
bu aşamaya varan kişilere denir. Yani bireysel nefsini yenmiş kişidir. Burada, Ehl-i 
Hak üzerine en kapsamlı araştırmalardan birini yapmış olan W. Iwanov’un, Alamut 
İsmailileri’nin de kendilerine Ehl-i Hakikat dediklerine ilişkin notunu da hatırlamak 
gerekir. 

Ehl-i Hak Ocakları

Bu inancın mensupları, ocakların sayısını 7 adet olarak söylemektedirler. (7 
sayısının Alevîlikte de kutsal bir sayı olduğu biliniyor.)

Iwanov’un eserinde “Seyyid Mahmud Gawre-Sawar” Ehl-i Hak’ın ilk 7 ocağının 
rehberidir..

Seyyid Mahmut Gawre-Savar: Ehl-i Hak’ın yedi ocağının (Haftane) başı 
(Serhalka) olarak görülür.

Serhalka ve Şah Mihman

Yediler’in başına “Serhalka (Sarhalqa)” deniliyor. Arta kalan altı ocağa ise “Şah 
Mihman” adı verilmektedir. Bizce Şah Mihman, Sarhalqa/Serhalqa’nın alttaki kolları 
anlamına geliyor. Buradaki “Şah” Alevîlikteki ulu kişi; “Şah’a gidelim.” tabirinde 
ifadesi olmayıp dal, kol ve şube anlamı taşımaktadır. 

Ayrıca İvanow’un araştırmasında, Ehl-i Hakk’ın seyyidler ve ocaklar listesinde; 
Ebu-l Vefa, Gewr, Bal, Baba İshak, gibi isimleri sıralanmaktadır. W. IVANOW, 1843

Ayrıca yukarıda pirlerin kendilerini Erdebil ile ilişkilendirmelerine dair notla 
birlikte Goran Bölgesi’nin Erdebil şehrine yakın olduğunu da belirtmek isteriz. 

Anadolu’da yaptığı alan çalışmaları ile tanınan Ali Aksüt;  Derviş Gevr’in 
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etrafındaki toplulukların bir kesitinin İzmir Kemalpaşa Soğukpınar köyüne 
kadar ulaştıklarını, bunların günümüzde Yanyatır ocağı talibi ve Tahtacı diye 
adlandırıldıklarını, başka dede ocaklarının talipleri içerisinde de eski Derviş 
Gevr taliplerine rastlanabileceğini söylüyor.  (Görüşme, Ali Aksüt, 01. 11. 2011)  
Ali Aksüt’ün İzmir ili Kemalpaşa ilçesi Soğukpınar köyü mezarlığında çektiği iki 
resimdeki ‘’gevran’’ adını bizzat ben de gördüm.

Biz Derviş Gevr evlatlarının elinde bulunan secere ve eski kaynaklarda Derviş 
Gevr adı geçer iken,  Osmanlı belgelerinde Derviş Beyaz adı geçmektedir.

Gevr adına değişik tahrir kayıtlarında da rastlamaktayız. 

Bu kaynaklardan bazılarındaki bilgiler şöyledir.

1560 yılı tahririnde Malatya Livası, Kahta Kazası, Samsad Nahiyesine tabi bir 
mezranın adı Mezraa-i Gevrik ve Diğer Gevrik bulunmaktadır. Burada Bargi taifesi 
zıraat yapmaktadır. (Yinanç-Elibüyük, 1983: 534)

Kitab-ı Diyarbekriyye’ adlı kaynakta “Gebr Abdullah’’ adı geçmektedir. (Öztürk, 
2001. 139)

Gebr adının bu bölgede de yaşaması açısından bu cümle önemlidir. Buradaki 
Gebr Abdullah’ın, Derviş Gevr’in oğlu Seyyid Abdullah olması pekâlâ mümkündür. 

Yunanistan’da Dimetoka’da türbesi bulunan Seyit Ali Sultan’ın,  Osmanlı 
tahrir kayıtlarında, vakıf yerleşimleri içerisinde Paşaeli’nde Gebran Bucağı adlı bir 
yerleşim yeri vardır. (Aydın, 2008:  513)

Asagida belirtilen Zaviye ve Külliye Dervis Beyaz tarafindan degil bizzat evlatlari 
tarafindan insaa edilmistir ve Taliplere bu mekânlarda hizmet verilmiştir.

Derviş Beyaz Zaviyesi. Çanakkale/Gelibolu . 

Seydi kavağı köyünde olan bu zaviye için biri Gelibolu’da, biri Bolayır’da ve biri 
Kavak köyünde olmak üzere 3 kervansaray,2 hamam 2 âsiyâb, bir bağ, bir tuzla yeri ve 
bir kul vakfedilmiştir. Ancak bu vakıf larının bir kısmının satıldığı, bir kısmının zayi 
olduğu, tahrir defterlerindeki bilgilerden anlaşılmaktadır bağ ve kervansaraylardan 
biri harab olmuş, biri de satılmıştı. Kalan efkaftan elde edilen gelir 2020 Akçe idi. 
Bu zaviye sadece 1475 tarihli defterde mevcut idi. Bu tarihten sonraki durumu 
hakkında her hangi bir bilgiye rastlanmadı. (İbrahim Sezgin 1998: 131)

Elazığ ili sınırları içerisinde bulunan Derviş Beyaz Külliyesi’nin 1518 tarihli 
tahrir defterinde adı geçmesine rağmen, bu külliyenin mekân olarak nerede 
olduğu bilinmemektedir. Ancak adının daha sonra değişmiş olabileceği tahmin 
edilmektedir
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16. Yüzyıl’da Harput sancağındaki Vakıf lar tablosunda Zaviye Vakıf ları içerisinde 
Derviş Beyez Zaviyesi ‘nin 1518 yılı kaydında Hamedi köyü gelirinden bu vakıfa 962 
akça bırakılmıştır. Zaviyenin nerede olduğu kayıtlı değildir. (Ünal, 1989: 219)

1516 Yılında Kemah Sancağı Erzincan Kazası, Diğinlü’ ye bağlı Poladahuru adlı 
yerleşim yerinde Derviş Bayaz’in şeyhliğini yaptığı Şeyh Hasan Zaviyesi adında bir 
zaviye vardı. Köyün malikânesinin tamamı bu zaviyeye vakfedilmişti. (Miroğlu, 
1990: 95)

Anadolu Aleviliğinin başlangıç evrelerini irdeleyen Alemdar Yalçın, Osmanlı 
döneminde maden ocaklarında üretilen madenlerin develer ve kağnılarla kentlere 
taşınmasının Alevi ocaklarının sorumluluğuna verildiğini ve bu konuda mühime 
defterlerinde çok sayıda bilgi ve belgenin bulunduğunu belirtmektedir. Örneğin 
Kığı’da bulunan demir madeni ocakları 7. Nolu Mühimme Defterlerinde belirtildiği 
gibi üretimi ile birlikte Derviş Beyaz ocağına bağlı Seyyitlere verildiği işaret 
edilmektedir. (Yalçın, 2010. 01)

M. 1256-1258 yıllarında Orta Asya’da cereyan eden Moğol İstilası’ndan rahatsız 
olan Horasan erenleri ve etraflarındaki topluluklar Anadolu’ya gelerek muhtelif 
yörelere yerleştiler.

Bu erenler arasında Seyyid Derviş Gevr Hazretleri kendisi ve evlatları da vardı. 
Bunlardan bazıları Adıyaman’a ve daha sonradan da bugünkü Bingöl / Çapakçur’a 
yerleştiler.

Öncelikle; Derviş Gevr / Derviş Beyaz şeceresinde Horasan’dan Hısn-ı 
Mansur’a yani Adıyaman’a, daha sonra da Adıyaman’dan Dersim’e ve Bingöl’e 
(Çapakçur’a) geldikleri belirtilen 12 aşiret ve bunların reisleri şunlardır: 

Liste:1
1- Zükûr ile isimlenmiş Millî kabilesinden Muhammed Talib,
2- Üçayak ile isimlenen İzol (Hizol) kabilesinden Abdullah Tâlib,
3- Derkûni ile isimlenen Haydar kabilesinden iki bölük lakablı Ali Talib,
4- Hançere ile isimlenen Kâriban kabilesinden Mustafa Tâlib,
5- Lefi Kara ile isimlenen Lâl kabilesinden İbrâhim Tâlib,
6- Verek ile isimlenen Arab Tahir kabilesinden Mahmud Tâlib,
7- Eyvâni ile isimlenen Dada kabilesinden Fahri Tâlib,
8- Kılan ile isimlenen Zudolyan kabilesinden Yusuf Tâlib,
9- Kolatyâ ile isimlenen Merdini kabilesinden Abbas Tâlib,
10- Hanevar ile isimlenen İlyas kabilesinden Hasan Tâlib,
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11- Verek Yudan ile isimlenen Şakak kabilesinden Timur Tâlib,

12- Üksek Dağ ile isimlenen Desinler kabilesinden Cafer Tâlib,

Delisenler (Delsinler, Delihasanlar, lakabı Hurem began) kabilesinden Cafer 
(Edip Yavuz’un tercümesine göre: Hurrem beyler lakabı ile anılan Yüksekdağ Sülbüs 
ismini taşıyan Delisenler kabilesinden Cafer)

Seyyid Derviş Gevr (Gewr) / Derviş Beyaz nara (ateşe) girdiği zaman 
şahitlik yapan ocağımıza bağlı talipler ve aşiretleri şeceremizde söyle 
sıralanmaktandır.

Liste: 2

Bertemi (?) kabilesinden Tâlib Molla Abdullah

Has kabilesinden Tâlib Molla Ali

Termiş kabilesinden Tâlib Molla Mahmud

Bâdil kabilesinden Tâlib Molla Kasım

Çaçak kabilesinden Tâlib Molla Ali

Hemlazal kabilesinden Tâlib Molla Ahmed

Zaza kabilesinden Tâlib Molla Nebi

Kâsîr kabilesinden Tâlib Molla Reso

Çalfar kabilesinden Tâlib Molla İbrahim

Burada önemli bir noktaya dikkat çekmek gerekiyor. O da bu iki ayrı listenin 
yorumlanması ile ilgilidir. Bu güne kadar şeceremizi yorumlamaya çalışan şahıslar 
yukarıda ismen belirtilen listeler arasındaki farkı yanlış anladılar. Neden? Çünkü 
birinci liste Horasan’dan Anadolu’ya Derviş Gevr ile birlikte gelenleri içeriyor. İkinci 
liste ise Derviş Gevr’in kerametine şahitlik gösteren taliplere ait. 

Anadolu inanç önderlerinden olan seyyidler değişik dede ocaklarının adı 
ile anılmaktadırlar. Bu dede ocaklarından birisi Derviş Beyaz ya da Derviş Gevr 
Ocağı’dır diye anılır.

Kaldı ki, o dönemlerde dede ocaklarının kendi adlarını taşıyan sancakları vardır. 

Kerbalâ olayına atfen açılan sancaklardan biri de Bayaz-ı Bostan sancağıdır. 

Keza 1800’li yıllarda yaşayan Ali Turabî Dede Baba da el yazmasında, Sultan 
Murat Hüdaverdigâr Han’ın, Hinisi Mansur’u yani bugünkü adıyla Adıyaman’ı 
Derviş Beyaz’a vakf ettiğini belirtmiştir.

Yine bir başka örnek verecek olursak Aksu, Mardin ilinin Mazıdağı ilçesine bağlı 
bir köydür. Köyün eski adı “Avgewr”dir / av-su / gewr-ak anlamına geldiği için köyün 
Türkçe adı “Aksu” olmuştur.

Sonuç olarak Gevr’in “Beyaz”a dönüşümü çeviri olarak doğru, yazılı dayanak 
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olarak da Osmanlı’nın tanımlamasından kaynaklıdır. Yani sonuç olarak Derviş 
Beyaz, Derviş Gevr’dir.  Tek bir kişidir. 

Seyyid Derviş Gevr / Derviş Beyaz Ocağı’na bağlı seyyidlerin yaşadığı 
yöreler: 

Adıyaman, Bingöl-Kiği, Muş-Varto, Hınıs Karamolla Köyü,Kars-Göle, Diyarbakır, 
Urfa, ve Erzincan, Tunceli (Dersim) ve Mazgirt merkez, Mazgirt ilçesinin Gelincik, 
Miraliyan (Mirali Dervêşan) köyü, Doludizgin köyü (Tirkêl-köyü), Goma Lotê ve 
Dervêşan (Derviş Velî Mezrası) 

Elazığ, Malatya gibi illere de yerleşmişlerdir.

Derviş Gevr / Derviş Beyaz ocağı nüfusu kesin olarak bilinmemektedir. Ancak bu 
ocağın Mazgirt’in Kupık köyünün yarısında, Derviş Veli Mezrasının, Goma Lotê’nin 
tamamı, Gelincik, Miraliyan (Mirali Dervêşan) köyü ve eskiden Mazgirt’e bağlı şimdi 
Tunceli merkeze bağlanan Tırkêl (Doludizgin) köylerinin tamamında, Varto’ya bağlı 
Şorik, Xarik, Tatan, Badan, Çorsan köylerinin bir kısmında, Kars’ın Göle ilçesinin 
Gundik ve Gulistan köylerinde ve Erzurum Şenkaya ve Bingöl Karlıova Çiftlik köyü 
Erzincan Dilav Köyü Corum Asar köyü ve Hınıs’a bağlı Karamolla köyü. 

Bazı Derviş Gevr soylu seyyidlerimiz göç ederek; Mersin, İzmit, İstanbul, İzmir, 
Antalya, Bursa, Çorum, Manisa, Malatya Diyarbakır ve Antakya illerinde yerleşmişler 
dir.

Türkiye’nin çeşitli yerlerine göç ederek belli il ve ilçelerde ikamet eden 
taliplerimizin aşiretleri vardır. Bu aşiretlerin yaşadıkları bölgeler il ve ilçe bazında 
aşağıdaki gibi sıralanmıştır. Ayrıca bir kısım talibimizde Avrupa ülkelerinde işçi 
olarak çalışmaktadır. Aşağıdaki listede adı geçen talip guruplarının bir kesiti çok 
değişik nedenlerle zamanla ocak değiştirmişlerdir.

Tunceli Merkez Mazgirt ilçesi ve köyleri

1. Hıran Aşireti’nin tümü (Xiran Aşireti)

2. Yusufan Aşireti, 

3. Suran Aşireti’nin tümü

4. Babamansur (Şowag köyü -Düzgün Cevair) akrabaları 

5. Kûdan Aşireti “Kudo”

6. Şixo Aşireti “Şiho”

7. Kali Aşireti “Kaliyo

8. Abassan Aşireti “Abaso-Seyit Rıza’nın aşireti”
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Bingöl il Merkezi ve Kiği ilçesinin Karer bölgesi

1. Fero Aşireti’nin Tümü

2. Karaman Aşireti

3. Alikan Aşireti

4. Xelan Aşireti

5. Balçık Aşireti

6. Sormemed Aşireti

7. Gidikan Aşireti

Muş ili Varto ilçesi merkez ve köyler.

 1. Fero Aşireti’nin tümü,

2. Pircan Aşireti’nin tümü, 

 3. Alikan Aşireti’nin tümü,

 4. Sormemed Aşireti’nin tümü, 

 5. Osmanan Aşireti’nin tümü, 

 6. Keman Aşireti, 

 7. Celan Aşireti,

 8. Lolan Aşireti,

 9. Balçik Aşireti, 

10. Gıdıkan Aşireti

11. Şahvelîyan Aşireti, 

12. Goşkar köyündeki Kureyşanlar.

Erzurum ili Hınıs ve Tekman ilçeleri

1. Pîrcan Aşireti’nin tümü,

2. Alikan Aşireti’nin tümü..

Erzincan merkez, Tercan, Mercan ve Refahiye ilçeleri

1. Kereşan Aşireti’nin tümü, 

2. Abkan Aşireti’nin tümü.

3. Hasen köyü Küreşanlar

4. Dilav (Delev köyü)
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Sivas ili İmranlı ve Suşehri ilçeleri.

1. Zerkan (Cıran) Aşireti’nin tümü.

2. Alikan Aşireti’nin tümü

Kahramanmaraş ili ve Göksu kazasına bağlı köyler

1. Alkan Aşireti’nin tümü

2. Al-Has Aşireti’nin  (Hacı Elma ve Haft köyü) (Alhaslar günümüzde Sinemilli 
talipleridir.)

Kars ili merkez ve köyleri

1. Alkan 

2. Al-Has Aşireti  (Kunduk ve Gülüstan köyü)

Kayseri ili merkez ve köyleri

1. Sarıoğlan/Avşarlar Aşireti’nin tümü

2. Zerikan Aşireti

• Kaynakça

• AKSÜT,  Ali;   Derviş Gevr ile ilgili olarak Antalya’da 01.11. 2011 Tarihinde yapılan görüşme.

• AYHAN, Aydın;  Deliorman Koca Çınarı Ahmet Hezarfen Yaşamı, Çalışmaları, Anıları ve 
Yazılarından Örnekler, Niyaz Y. İst. 2008

• KAYA,  Ali;  Deylem’den Dersim’e ( İran’a Seyahat), Can Y.  İst. 2001

• KÜÇÜK, Metin;  Seyyid Derviş Beyaz Ocağı ve Seceresi Alevilik, Kültür Ajans Y. Ank. 2011

• MİROĞLU, İsmet;  Kemah Sancağı ve Erzincan Kazası (1520-1566) TTK. Basımevi Ank. 1990

• ÖZTÜRK, Mürsel;  Ebu Bekr-i Tihrani Kitab-ı Diyarbekriyye, Kül. Bak. Y. Ank. 2001 

• SALTIK, Veli;  İz Bırakan Erenler ve Alevi Ocakları, Ank. 2001

• SEZGIN, İbrahim;.15 ve 16 asırlarda Gelibolu Kazasında sosyal ve ekonomik tarihi.S 131 (doktora 
tezi. İstanbul 1998 Marmara Ünvs.

• ÜNAL,  Mehmet Ali;  XVI. Yüzyılda Harput Sancağı (1518-1566), TTK. Basımevi Ank. 1989

• W. IVANOW, Ehl-i Hak’a ilişkin yaptığı araştırmaları 

• “Kitap-ı Sarancam” 1843’ 

• YALÇIN, Alemdar;  Anadolu Aleviliğinin Başlangıç Evreleri II. Anadolu’ya Geliş ve Yerleşim, 
Alevilik Bektaşilik Araştırmaları Dergisi s.2 Köln 2010

• YİNANÇ, Rafet -  ELİBÜYÜK, Mesut;  Kanuni Devri Malatya Tahrir Defteri (1560), Gazi Üni. 
Y. Ank. 1983

 -----Seyyid Derviş Gevr - Derviş Beyaz Seceresi-----
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BİR BEKTAŞİ MOTİFİ OLARAK SARI SALTIK 
KÜLTÜNÜN TUNCELİ (DERSİM) YÖRESİNDE ZUHURU

Arş. Gör. Yalçın ÇAKMAK1

Dini, sosyal, siyasal, vb. anlamlarda, Türkiye’deki Ortodoks Sünni İslam’ın 
kapsadığı alanın dışında konumlanan halk İslam’ının en belirgin senkretik 
kurumlarının başında Alevilik ve Bektaşilik gelir. Bu durum, dile getirilen 
heterodoks inançların (Alevilik –Bektaşilik) Türk Ortodoks İslam anlayışı ve diğer 
inanç kümeleri ile karşılıklı bir ilişkiye girmedikleri anlamına gelmemektedir. 
Okan’ın da belirttiği (2004:34) gibi “birbiriyle az ya da çok, dolaylı ya da dolaysız 
ilişki kuran her toplum, bir diğerinden kendi bünyesine bir takım kültürel öğeleri” 
alıp verebildiğine göre, Alevilik ve Bektaşiliğin de aynı şekilde, kendi dışındaki 
inanç yapıları ile karşılıklı bir ilişkiye girdiği düşünülebilir. Özellikle de Aleviliğin 
bugün ki altyapısını oluşturan tarihi, sosyolojik ve teolojik mirasın sahip olduğu 
geniş hacim, bu anlamda meydana gelen senkretizm sürecinin doğal bir görüntüsü 
olarak ortada durmaktadır.

Eski tabiat ve atalar kültlerinden Şamanizm’e, Şamanizm’den Budizm ve 
Zerdüştiliğe, Zerdüştilik’ten Maniheizm ve Mazdekizm’e ve hatta Hristiyanlık’a ve 
Yahudilik’e kadar Türkler arasında yayılan dinlerin ve mistik kültürlerin inançları 
ve bir takım pratikleri bir dinden ötekine geçerken, sürekli eskisinin yenisi içinde 

1 Tunceli Üniversitesi Tarih Bölümü
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kısmen değişime uğrayarak devamı suretiyle katlana katlana ve yeni kalıplara girerek 
İslam’ı kabul dönemine kadar gelmiştir (Ocak 2001:108). Böylelikle bu durum, Alevi-
Bektaşi geleneğinin tarihi alt yapısını oluşturan senkretizm (bağdaştırma) sürecine 
de ışık tutmuştur. Dile getirilen senkretik yapılanma, statik, durağan bir muhteva 
taşımaktan ziyade, adı geçen inançların (Alevilik-Bektaşilik) tarihsel bir dinamik 
ile günümüze değin gelerek, kimlik yapılarının devamlılığını sağlamasında da etkili 
olmuştur. Bu yüzden de Ocak’ın da haklı olarak işaret ettiği (1991:23) gibi, Alevilik ve 
Bektaşilik gibi, uzun bir zaman ve mekan sürecinin yarattığı syncretique bir inanç 
sistemini ve bu sistemi yaşatan bir toplumsal yapıyı yalnızca geçmişine veya yalnızca 
şimdiki durumuna bakarak anlamaya ve değerlendirmeye çalışmak asla mümkün 
değildir.

Alevi-Bektaşiliğin sahip olduğu bu senkretik yapı, yüzyıllara yayılan bir 
süre boyunca farklı kültürler ve dinler ile iletişime geçmesinde önemli bir etken 
olmuştur. Özellikle de Bektaşilik, senkretik yapısından ötürü farklı dinlere mensup 
topluluklar ile ilişki yaratma konusunda büyük bir hüner sergilemiştir. Bu sebepledir 
ki Bektaşilik, Hıristiyan çevrelere yerleştiği zaman, bu öğeleri sindirebilmiştir 
(Melikoff 2009:68). “Syncretique” yapı Bektaşiliğin doktrini, ayin, erkân ve teşkilatını 
şekillendirdiği gibi kültürel cephesine de belli bir hüviyet kazandırmış, Sünnilik dışı 
karakteri, tarikatın dini ve tasavvufi yapısında umursamazlığa varan çok geniş bir 
müsamaha havası yaratmıştır (Ocak 1992:378).

Orta Doğu, Orta Asya ve Uzak Doğu’da görülen bir dizi ortak efsanenin Alevi-
Bektaşi geleneğinin senkretik yapısınca absorbe edilerek menakıbnamelerde yer 
edinmesi dikkate değer bir durumdur. Menakıbnamelerin içeriğinde bulunan 
efsanevi unsurların kabul edilerek dolaşıma sokulmasının şartı, ancak bunlara 
inanan insanların varlığıyla söz konusu olabilir. Bilindiği gibi menakıbnamelerin 
meydana gelmesi ancak kendilerine inanan bir toplum ile mümkün olabilmekle 
birlikte (Kılıç 2006:116), insanın gizli özlemlerinin ve inandığı bazı değer 
hükümlerinin zafere ulaştığı kusursuz, ideal bir dünyanın tasvirini gerçekleştirmeleri 
sebebiyle de toplumun psikolojik çehresinin ifadesi sayılabilirler. Dolayısıyla evliya 
menakıbnamelerini sadece gerçek dışı hikâyeler olarak görmek mümkün değildir 
(Ocak 1997: 33-34). 

Alevi-Bektaşi düşüncesinin oluşmasında yapısal bir önem arz etmesi ve 
meydana gelen bu toplumsal, siyasi ve dini yapılanmanın bir süreklilik içerisinde 
sürdürülmesinde büyük bir işlevi olan senkretizmin kendisinin, aynı zamanda bu 
gelenek tarafından takdis edilen bir evliya kültünün oluşmasına da katkısı olmuştur. 
Bugün, Hacı Bektaş-ı Veli başta olmak üzere, Baba İlyas-ı Horasani, Sarı Saltık, 
Barak Baba, Geyikli Baba ve Abdal Musa gibi birçok isim, Alevi-Bektaşi geleneği 
içerisinde adı popüler anlamda en çok ön plana getirilen şahsiyetler arasında yer 
almaktadırlar. 
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Bu isimler arasında Hacı Bektaş’ın dışında, günümüze kadar güncelliğini 
kaybetmeden destansı kişiliğinin etkisi süren hemen hemen tek Türkmen babası 
Sarı Saltık’tır (Su 2009: 148; Ocak 2002: 25). Hacı Bektaş-ı Veli’nin Anadolu halk 
İslamı içerisindeki popülaritesinin yerini Balkan coğrafyasında Sarı Saltık almıştır.  
Bu durumun en önemli nedeni, büyük olasılıkla, kimliği etrafında Sünni’sinden 
gayri Sünni’sine, Müslim’inden gayrimüslimine kadar değişik kesimlerden 
farklı yaklaşımlarla, birbirine zıt rivayetler gezinerek, bütün bu değişik çevreleri 
etkileyecek, onlar tarafından takdis edilerek benimsenecek bir şöhretin sahibi 
olmasıdır (Su 2009:148).

Kaynaklara Göre Sarı Saltık’ın Menkıbevi Hayatı

Kendisinden bahseden kaynaklarda mücahit-gazi, gazi-derviş, alp-eren, mübarek 
zat, ermiş” gibi sıfatlarla anılan Sarı Saltuk Sünni, Alevi ve Bektaşi çevrelerince 
farklı yönleriyle benimsenmiş önemli bir isimdir (Kiel 2009:147). Sarı Saltık 
hakkında doğrudan ya da dolaylı olarak bilgi veren vekâyinameler, seyahatnâmeler, 
menâkıbnâmeler, vb. eserler ile konu üzerinde yetkin araştırmacılarca yapılan 
müstakil çalışmalarda çelişik ve farklı bilgilere yer verilir. 

Sarı Saltık hakkında bilgi veren vekâyinameler arasında yer alan ve XV. yüzyılda 
II. Murat döneminde Yazıcızade Ali tarafından tercümesi yapılan Tevârih-i Âl-i 
Selçuk adlı eserde, II. İzzeddin Keykâvus’un talebi üzerine Sarı Saltık önderliğinde 
Anadolu’dan giden Türkmenlerin Dobruca’ya yerleşmeleri, oradan Kırım’a gidişleri 
ve sonra tekrar Dobruca’ya dönüşleri anlatılır. Kemalpaşazâde tarafından kaleme 
alınan bir diğer vekâyiname olan Tevârih-i Âl-i Osman’nın Mohacname adlı 
bölümünde ise Sarı Saltık büyük bir veli olarak zikredilip, takdirle anılır (Ocak 
2002: 2-3).

Seyahatnameler konusunda Sarı Saltık’ı zikreden iki önemli seyahatname 
vardır. Bunlardan ilki, 14. yüzyılda yaşamış olan ünlü gezgin İbn Battuta tarafından 
kaleme alınmış olan ve literatürde Rıhletü İbn Battuta diye bilinen Tuhfetü’n Nuzzar 
fi Garaibi’l ve Acaibi’l- Efsar başlılıklı İbn Batttuta Seyahatnamesi’dir. Battuta, 
Kustantiniye (Konstantiniyye) seyahatinin, Deşt-i Kafçak (Kıpçak) adı verilen 
ellerinde yaptığı seyahatini anlatırken, Türklerin yaşadıkları toprakların sonu 
olan Baba Saltuk (Saltık) adında bir kasabadan bahsederek, “baba” kelimesinin 
çeşitli yerlerdeki telaffuz şekli üzerinde durur. Aynı şekilde Battuta, bu Türklere 
göre Sarı Saltık’tan, “mükaşif ” yani olağanüstü güçlere sahip, kerametli biri olarak 
bahsedildiğini ifade etse de, seyyah hakkında söylenilenlerin dinin temel prensipleri 
ile bağdaşmadığını da dile getirir.(İbn Battuta 2010:498). 

Sarı Saltık’tan bahseden diğer bir seyahatname örneği de, 17. yüzyıl 
Osmanlısında yaşamış olan ve o zamanki Osmanlı coğrafyasını 50 yılı aşkın bir süre 
boyunca dolaşan Evliya Çelebi’nin kaleme aldığı meşhur seyahatnamesidir. Evliya 
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Çelebi Seyahatnamesi’nde, Sarı Saltık’ın asıl isminin “Muhammed Buhari” olduğu 
dile getirilir (Evliya Çelebi 1998: Cilt 1: 113,334). Eserde, Sarı Saltık’tan, Ahmet 
Yesevi tarafından Hacı Bektaş-ı Veli’ye yardım için gönderilmiş bir kişi olarak 
bahsedilmesinin yanı sıra, Balkan topraklarında gerçekleştirdiği gaza faaliyetleri ve 
menkıbevi yaşam öyküsü de anlatılır (Evliya Çelebi 1998: Cilt 1: 334; Cilt 2- 25,69). 
Ayrıca, Hacı Bektaş tarafından eline bir tahta kılıç, seccade, tabl (davul), kudüm, 
alem, def ve nakkâre verilerek yetmiş neferi ile Kırım, Moskof, Leh, Çeh ve Dobruca 
diyarına gönderilen Sarı Saltık, bu yerlerde gerçekleştirdiği olağanüstü hünerleri ile 
rüştünü ispatlamış ve son olarak da yedi tabutta birden baş göstererek yaşamı gibi 
ölümüyle de bir olağanüstülük örneği sergilemiştir (Evliya Çelebi 1998: Cilt 1:334; 
Cilt 2:69-70; 1999: Cilt 3: 166).  

Bektaşi geleneklerinin kuruluş ve gelişmesinde olduğu kadar, Anadolu 
Aleviliği’nin oluşmasında da büyük bir yeri olduğu çok iyi bilinen (Ocak 2002:10) 
Vilayetname-i Hacı Bektaş-ı Veli’de de Sarı Saltık hakkında bir takım bilgilere yer 
verilir. Burada bir koyun çobanı olarak resmedilen Saltık’ın, Hacı Bektaş-ı Veli 
tarafından Ulu Abdal ve Kiçi Abdal ile birlikte Rum iline (Anadolu) gönderilmesinin 
kısa bir hikâyesi anlatıldıktan sonra,  Sarı Saltık’ın Sinop üzerinden Gürcistan, 
Dobruca ve Kaligra’ya geçerek buralarda gerçekleştirdiği kerametlerinin menkıbevi 
bilgisine yer verilir. Bu menkabeler içerisinde Sarı Saltık’ın, Gürcistan padişahını 
halkıyla birlikte Müslümanlaştırması, Kaligra’daki ejderi tahta kılıç ile öldürmesi 
ve öldükten sonra, tıpkı Evliya Çelebi Seyahatnamesi’ nde de anlatıldığı gibi birçok 
tabutta baş göstermesinin hikayesine yer verilir (Firdevsi-i Rumi 1995:45-46). 

Sarı Saltık hakkında bilgi veren en önemli eserlerin başında, adına kaleme alınmış 
olan Saltıknameler gelir. Bu Saltıknameler’in başındaki en önemlisi olarak, 1473-1480 
yılları arasında, Cem Sultan’ın maiyet erkânından olan Ebu’l-Hayr-i Rumi tarafından 
yazılmış büyük bir kompilasyon eser olan Ebu’l Hayr-i Rumi’nin Saltıkname’si gelir 
(Ocak 2002:6). Sarı Saltık’ın Rumeli’ndeki gaza ve İslamlaştırma faaliyetlerinin dini-
hamasi hikâyesi olan popüler bir menakıb koleksiyonu durumundaki Saltukname 
(İnalcık 2000:101) Fatih Sultan Mehmet’in doğu seferine çıkması sebebiyle Edirne’de 
kaymakam olarak bıraktığı oğlu Cem Sultan’ın, yöredeki gezileri sırasında adını 
sıklıkla duyduğu Sarı Saltık’ı merak ederek, Ebu’l Hayr-i Rumi’den geniş bir araştırma 
yapması sebebiyle oluşturulmuştur. Saltukname’de, Seyyid Hasan’nın Harcenevan 
(Amasya) padişahı tarafından zehirletilmesi sonucunda asıl isminin Şerif Hızr 
(Şerif Hızır) olduğu belirtilen oğlu Sarı Saltık’ın, babasının ölümü sırasında henüz 
3 yaşında olduğu görülür (Ebu’l-Hayr-ı Rumi 1988: Cilt 1: 1-3). Eserde ayrıca, bu 
dönemden sonra Şerif Hızır’ın, pir Abdül-aziz tarafından yetiştirildiği ve belirli 
bir dönem sonra annesinin de öldüğünün bilgisine yer verilir (Ebu’l-Hayr-ı Rumi 

1988:3). Baba tarafından Hüseyni (seyyid) anne tarafından da Hasani (şerif) olduğu 



105 

GELENEK, GÖRENEK VE İNANÇLAR

belirtilen Şerif Hızır, büyünce babasının katili olan Harcenevan padişahı Tırnabos’u 
öldürür . (Ebu’l-Hayr-ı Rumi 1988: Cilt1: 15).

Şerif Hızır, Bahr-i Sevad padişahının oğlu Alyon-ı Rumi adlı bir genç Hristiyan 
savaşçı ile girdiği çarpışmada, onu yenmiş ve tam öldüreceği sırada da, bu Hristiyan 
gencin iman getirerek Müslüman olması vesilesi ile onu bağışlamıştır (Ebu’l-Hayr-ı 
Rumi 1988:15). Şerif, Alyon-ı Rumi’ye Müslüman olmasından ötürü İlyas-ı Rumi adı 
vermiş, Alyon da karşılığında Şerif ’e “Saltık” ismini vermiştir (Ebu’l-Hayr-ı Rumi 

1988: Cilt:19).

Böylece Alyon-ı Rumi’nin dilinde güçlü er manasına gelen Saltık ismi, Şerif ’in 
sarı ve kızıl olmasından ötürü Sarı Saltık olarak anılmaya başlanmıştır. Bunun yanı 
sıra, Hıristiyanlar Alyon-ı Rumi’nin din değiştirmesi inanamayıp, Şerif Saltık’ın onu 
deli ettiğine de inanmışlardır. (Ebu’l-Hayr-ı Rumi 1988: Cilt:19).

Saltukname’de adı çoğunlukla “şerif ” ve “server” olarak geçen Sarı Saltık’ın bu 
isimlerin yanı sıra, başkaları ve kendisi tarafından şu isimler ile adlandırıldığı 
görülmektedir: Seyyid Şerif, Saltıh, Seyyid Şerif Saltıh, Seyyid Saltıh, Şerif Saltık 
(Saltıh), Seyyid Sarı Saltık, Hazret-i Şerif, Şerif Sultan, Şerif Sarı (Saru) Saltık 
(Saltıh), Sultan Saltıh, Hazret-i Saltık, Seyyid Şerif Hızır, Sarı Saltık Sultan, Şerif-i 
Rumi, Sultanü’l evliya Seyyid Şerif Sarı Saltık, Sultan Seyyid Saltıh, Şerif Gazi, 
Seyyid Sultan, Server Saltıh, Sultan Baba, Sultan-ı Gaziyan, Saltık Baba ve Saltık-ı 
Rumi (Ebu’l-Hayr-ı Rumi 1988: Cilt 1: 19, 51, 60, 64-65, 72, 153, 161, 224-226, 230, 240, 
244, 356, 360, 377; Cilt 2: 9, 32, 53, 107, 157,186; Cilt 3: 128, 141, 177,188, 272, 315, 347).

Sarı Saltık’ın sahip olduğu popülariteye uygun şekilde menkıbevi kişiliği 
etrafında meydana gelen yüzer-gezer külte örnek olarak, farklı coğrafya ve 
inançlarda kendisine verilen isimlerin çeşitliliği de örnek gösterilebilir: 

“Ve her diyârda birer ismiyle müsemmâdır. Ammâ Rûm’da Baba Sultân ve Sarı 
Saltık Sultân ve Keliğra Sultân derler. Ammâ kâfiristân-ı Hıristiyânistân’da İsvet-i 
Nikola derler” (Evliya Çelebi 1998: Cilt 2:70).

Bunun yanı sıra, Sarı Saltık Bulgaristan’da kah Aya Nicolas (Seveti Nikolas) veya 
İlya (Elie) Peygamber’le, Arnavutluk’ta ve Korfu adasında ise kah Aya Spiridon’la 
kah Yorgi’yle bir tutulmaktadır (Ocak 2009:192; Hasluck 2000:96). Arnavutluk’ta 
eşdeğer görüldüğü bir diğer kişi ise aziz Naom’ dur (Naoum) (Ocak 2002b: 28; 
Hasluck 2000: 57). 

Aynı zamanda Sarı Saltık adı ile anılıp, Balkanlar ve Anadolu’nun birçok yerinde 
yayılan türbe ve ziyaretgâhları da bu durumun tipik bir göstergesi sayılabilir. Böylece 
bu senkretik, yüzer-gezer motifsel özelliğinden ötürü, Sarı Saltık’ın sahip bulunduğu 
karizması uzun bir tarihi dönem içerisinde, hem Balkanlar’daki Hıristiyan aziz 
lejandlarıyla karışmış, hem de Bektaşi geleneğine yerleşmiş bulunan bir görünüme 
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bürünerek, bu geleneğin telakkilerini yansıtır olmuştur (Ocak 2002a:4; Hasluck 
2000:92-96); Çamuroğlu 2005:42-43).

Sarı Saltık hakkında bilgi veren kaynaklardaki rivayetlerin çeşitliliği ve 
çelişikliğine rağmen, kendisinin Balkan coğrafyasında faaliyet göstermiş bir gazi-
evliya olduğu hususunda bir mutabakat söz konusudur. Böylesine bir durumun 
oluşması öncelikli olarak Sarı Saltık’ın bu topraklarda yürüttüğü Türk iskânı ve 
İslamlaştırma faaliyetlerinin varlığı ile alakalıdır. Bir Türkmen babası ve velisi olarak 
bilinen Sarı Saltık’ın, aynı zamanda yerli Hristiyan halk tarafından da takdis edilip 
kendi azizlerinden biri olarak görülmesi, bugüne değin adı etrafında oluşturulmuş 
olan maddi ve manevi mirasının anlaşılmasına da ışık tutmaktadır. Sarı Saltık 
özgüllüğünde izlenen bu durum, aynı zamanda Anadolu’da İslamiyet’in ilk 
zamanlarına ait canlı ve zengin bir dinler arası etkileşimin farklı evliya örneklerinde 
de görülmektedir. Böylece Babinger’e (2003:28) göre de, buradaki eski Hristiyan, 
hatta müşterek azizlerinin ne mikyasta Müslüman kisvesinde yaşamakta oldukları 
görülüp anlaşılmış olacaktır. Aksi takdirde, gerek Müslüman halk tarafından gerekse 
de Hristiyanlar nezdinde bu denli önemli bir yer işgal ederek yüceltilen bu zatın adı 
etrafında oluşturulan menkıbevi külliyatın meydana gelme gerekçesini izah etmek 
güç olur. Bunun yanı sıra Sarı Saltık’ın Saltukname’de geçen bir bölümde, kiliseye 
giderek Hristiyan halka İncil’den pasajlar okuması, onun Hıristiyan inancına 
yabancı olmadığını ve sırf bu yüzden de olsa Hıristiyanlık ile bir ilişkisinin mevzu 
bahis olabileceğini de akıllara getirir (Ebu’l-Hayr-ı Rumi 1988: Cilt 1, 64) 

Balkanlar dâhil Anadolu’nun birçok ücra yerine kadar ismi taşınan Sarı Saltık, 
özellikle de menkıbevi yaşam öyküsünde anlatılan kahramanlıkları ve olağanüstü 
kerametleri ile anılmıştır. Kendisinden bahseden eserlerdeki en önemli olaylar 
arasında yer alan “su üstünde seccadesi ile yüzme, uçmak, tahta kılıç ile ejderha 
öldürme,  kaynayan kazana girme ve birçok tabutta baş gösterme” gibi mitolojik 
değeri yüksek anlatılar bunların başında gelmektedir (Ebu’l-Hayr-ı Rumi 1988:Cilt 
1: 36; Cilt 2: 22,30-33; Cilt 3, 298-302; Firdevsi-i Rumi 1995: 45-47; Evliya Çelebi 1998: 
Cilt 2: 69)

Bir Türkmen Babası Olarak Sarı Saltık’ın Tarihi Kişiliği

Sarı Saltık’ın, adı geçen tüm kaynaklardaki menkıbevi yaşam öyküsünün yanı 
sıra tarihi kişiliği de önemlidir. Sarı Saltık’ın tarih sahnesindeki ilk görünüşü, 
Anadolu Selçuklu devletinin Moğol hâkimiyeti altına düşmesi ile baş gösteren 
saltanat mücadeleleri dönemine denk gelir. 1240 yılındaki Babai isyanının akabinde 
zayıf lama emareleri göstermeye başlayan Anadolu Selçuklu devleti, 1243’te Kösedağ 
muharebesiyle fiilen Moğollar’a yenik düşmüştü (Ocak 2002a:18). II. Gıyasettin 
Keyhüsrev’in 1246 yılındaki ölümünden sonra, geride bıraktığı üç çocuğu arasında 
meydana gelen taht kavgası, var olan problemlere yeni bir tanesini daha eklemiş 
oluyordu. 
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Babasının yerine geçmek üzere seçilen şehzade Alaeddin’in (Cahen 2008:228) 
en küçük evlat olması nedeniyle tahta çıkarılmasının doğru olmayacağı yönündeki 
görüş neticesinde, yerine en büyük kardeşi İzzettin getirilerek, sağına ve soluna 
da diğer iki kardeşi oturtulmuştu. Saltanat naibliği görevini de vezir Celaleddin 
Karatay aldı. (Cahen 2008:229; Ocak 2002a:19).  Naib olan Karatay, bu dönem 
içinde yürüttüğü siyaset ile devleti deneyimsiz şehzade ve yöneticilerin ihtirasları 
ile Moğol tehdidine karşı dengede tutmayı başarmıştır. Zira Celaleddin Karatay’ın 
ölümü (1254) sonrasında meydana gelen değişiklikler ve taht kavgalarıyla durumun 
tersine dönmesi bu iddiayı destekler niteliktedir. 

Babası II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in vasiyeti gereğince, Selçuklu tahtında tek 
başına saltanat sürme isteğinde bulunulacağı düşünülen Alaeddin (II. Keykubat) 
kardeşleri tarafından öldürtülse de, onun ölümü sonrasında her iki kardeşin 
birbirine düşmesi kaçınılmaz olmuştur.  Neticede de, birbirine düşen bu iki 
kardeşin (II. İzzeddin Keykavus ve IV. Rükneddin Kılıçarslan)  durumu Moğollar 
tarafından yakından takip edildiği için, Moğollar kendileri açısından iç ve dış 
şartların da itici gücüyle önlerine çıkan şehirleri yağmalayarak Anadolu üzerine 
yürümüşlerdir (Cahen 2008:240; Ocak 2002a:22). Sonuç olarak da II. İzzeddin, 
Baycu Noyan’ın komutasındaki Moğol ordusuna yenilerek ağır bir mağlubiyet 
almıştır. Bu mağlubiyet sonrası yerine, Moğolların hâkimiyeti ve himayesi altında 
yönetimi kabul eden kardeşi Rükneddin geçmiştir.

Rükneddin’in Moğal yanlısı bu durumu o dönem Türkmenleri açısından hoş 
karşılanmamış ve bundan ötürü Türkmenler, iki kardeşin taht mücadelesinde 
İzzeddin’i desteklemişlerdir. Gelecekteki olaylar İzzeddin ve Türkmenler arasındaki 
bu ilişkiyi ortaya çıkaracaktır (Cahen 2008:247). Zira Türkmenlerin yardımıyla 
Moğollara karşı bir isyan hazırlamakla suçlanan İzzeddin , (Cahen 2008:247; Ocak 
2002a: 24) Moğollara vermeyi vaat ettiği vergileri ödeme hususunda ağır davrandığı 
için de tepkilere maruz kalmıştır. Tüm bu olumsuz gelişmelere bir de kardeşi 
Rükneddin tarafından aleyhine çevrilen oyunlar ve sonucunda Moğollara karşı 
aldığı ağır yenilgi de eklenince İzzeddin’in, karısı, annesi, iki oğlu, iki dayısı ve yakın 
emirleri ile birlikte, Bizans imparatoru VIII. Mihael Paleologos’un yanına sığınmak 
dışında başka bir çaresi kalmamıştır (Ocak 2002a:26; 2002b: 27; Kiel 2009:148). 

Bizans tahtına sığınan İzzeddin’in kendine bağlı Türkmenlerin de yanına gelmesi 
için imparatordan toprak talep etmesi olumlu karşılanmış ve bu talep neticesinde 
de Dobruca adı verilen arazi kendisine tahsis edilmiştir ( Ocak 2002a: 27; Kiel 2009: 
148). Nihayetindeyse, 1263-64 tarihlerinde Anadolu’dan Dobruca’ya kalabalık bir 
Türkmen göçü gerçekleştirilmiştir. Meydana gelen bu göçe katılanlar kırk obalık 
bir Türkmen nüfusuna sahip olup, sayıları, on ile on iki bin arasında değişen bir 
rakamdan oluşmuştur (Ocak 2002a:67; Köprülü 2003:67; İnalcık 2004:195; Kiel 
2009:148). 
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 II. İzzeddin ve adamları belirli bir süre sonra Bizans imparatoruna karşı bir 
darbe hazırlığı içerisine girmiş ve İzzeddin bundan ötürü hapsedilmiştir (Cahen 
2008:248). İzzeddin, Rus Moğollarından olan Altınordu hükümdarı Berke Han’dan 
istediği yardıma karşılık bularak esaretten kurtulmuş ve mahiyetindeki Türkmenler 
ile birlikte Kırım’daki Dest-i Kıpçak’a götürülmüştür (Ocak 2002a:69; 2002b: 27; 
Cahen 2008:248). Belirli bir süre burada yaşamını sürdüren Türkmenler, İzzeddin’in 
ölümü sonrasında (678/1279-1280) tekrar Dobruca’ya dönmüşlerdir (Cahen 
2008:275). 

Karesi yöresinden Dobruca’ya gerçekleştirilen Türkmen göçünde olduğu gibi, 
Dobruca’dan Dest-i Kıpçak ve tekrar Dobruca’ya olan bu göçleri de Sarı Saltık ve 
mahiyetindeki adamları yürütmüştür. 

Karesi’den  (Balıkesir) Dobruca’ya gerçekleştirilen bu göç, gerek Türkmenlerin 
sahip olduğu nüfuslarının fazlalığından ötürü, gerekse de göçün istenilen şekilde 
yürütülmesi açısından Sarı Saltık kontrolünde gerçekleştirilmiştir. Bir Türkmen 
babası olan Sarı Saltık, diğer Türkmen babaları gibi aşiret reisliği, şeyhlik ve savaşan 
derviş tipini birlikte icra ederek, göçün gerçekleştirilmesinde etkin olmuştur 
(Melikoff 2009:185). Ocak’a (2002a:68) göre, sıradan bir dervişin böyle bir işi 
başarabilmesi, göç gibi önemli bir olay konusunda büyük bir Türkmen aşiretine 
sözünü geçirme ihtimalinin çok zayıf olması itibariyle, imkânsıza yakın derecede 
zordur. Böyle önemli bir işi ancak o aşiret içinde çok yüksek bir nüfusu olan biri, 
kısaca lider konumuna sahip birisi becerebilir. Kiel, Ocak tarafından dile getirilen 
niteliklerin Sarı Saltık’ta bulunduğundan ötürü, Saltık’ın adı geçen göçün öncülüğü 
yaptığını dile getirir (Kiel 2009:148).

Sarı Saltık’ın adı geçen bu göçlerde oynadığı önderlik rolü, bazı yerlere adının 
verilmesine neden olmuştur. Benzer şekilde, Sarı Saltık’ın adı geçen bu göçlerde 
oynadığı aktif rolünün önemine değinen Ocak’ da aynı kanaattedir. Ocak’a (Ocak 
2002a:68-69) göre, Sarı Saltık’ın söz konusu Türkmen aşiretinin dini ve siyasi şefi 
olarak yürüttüğü iskan hareketinin gerçekten onun idaresinde vuku bulduğunun 
diğer bir delili de, kronolojik sıraya göre Dobruca’da (bugünkü Romanya sınırları 
içinde kalan asıl büyük kesim) Baba Saltık (sonraki Babadağı), Kefe yakınlarında 
muhtemelen yine Baba Saltık ve Edirne yakınlardaki eski bir Bizans şehri yerinde 
Babaeski adlı, onun adını taşıyan üç şehrin kurulmuş olmasıdır. Bu değerlendirme 
ünlü seyyahlar İbn-i Battuta ve Evliya Çelebi’nin verdiği bilgilerce de desteklemektedir 
(İbn Battuta 2010: Cilt 1: 498,515; Evliya Çelebi 1999: Cilt 3:160.193).

Sarı Saltık Adına Açılan Tekke, Türbe, Makam, Mezar ya da Ziyaretgâhlar 

Babadağı’na yerleşerek bir zaviye açan Sarı Saltık, ölümüne değin (692/1293) 
yaşamını burada sürdürmüştür. Tarihi kaynaklara göre Sarı Saltuk, Dobruca’ya 
yerleşmesinden vefatına kadar irşad faaliyetlerini sürdürmek amacıyla çeşitli tekke 
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ve zaviyeler açmıştır. Dobruca’daki Sarı Saltuk, Kaligra’daki Sultan (Yılan) Tekkesi, 
kendisinin bizzat açtığı ve faaliyette bulunduğu tekkeler olarak bilinmektedir (Kiel 
2009:149; Ocak 2002a:103-106).

Ölümü sonrasında da adına birçok zaviye, tekke, türbe, makam ve mezar açılan 
Sarı Saltık’ın bu durumu, popüler anlamda sahip olduğu önemin de tipik bir 
göstergesidir. Babaeski’deki Eski Baba Tekkesi ile Kütahya Şeyhlü’deki Sarı Selcük 
Tekkesi Saltık’ın ölümü sonrasında adına açılan tekkelerdir. 

Balkan topraklarında, Babadağı Türbesi, Kalliakra Kalesi Mezarı ve Eski Baba 
Türbesi adını taşıyan yerlerin yanı sıra, Kruja (Akçahisar), Djakovica, Kosova-
Metochia, Ohri (Makedonya), Kofru, Paştrik Dağı (Arnavutluk), Prilep Köyü 
(Kosova), Otchicta, Zeynel Ağa Ovası (Kosova-İpek) ve Yeni Sala (Babadağı) gibi 
farklı yerlerde de Sarı Saltık adı ile alaklı türbe, makam ve mezarlar mevcuttur 
(Ocak 2002a:112-118; Hasluck 2000: 17, 19, 35, 36, 57, 58, 61-63,93). 

Balkanların yanı sıra Anadolu’da da Sarı Saltık adına açılan birçok türbe ve mezar 
vardır. Bunların başlıcaları, İstanbul Rumeli Feneri’nde, İznik Lefke Kapısı dışında, 
Niğde Bor’da, Diyarbakır Urfa Kapısı’nda ve Tunceli-Hozat’ta bulunmaktadır.

Sarı Saltık’ın Mensup Olduğu Dini Gelenek 

Sarı Saltık’ın, Vilayetname-i Hacı Bektaş-ı Veli ile Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde 
yer yer Hacı Bektaş’ın halifesi ve müridi olarak, yer yerde her ikisinin Ahmed-i 
Yesevi halifesi olarak sunulması, Yesevilik, Kalenderilik, Haydarilik ve Bektaşilik ile 
olan ilişkisini gösterir (Firdevsi-i Rumi 1995:44-45; Evliya Çelebi 1998: Cilt 2:25,69: 
Cilt 3:107,190). Bektaşiliğin Hacı Bektaş’ın ölümünden çok sonraları onun adına 
istinaden kurulmuş olması, gerek Hacı Bektaş-ı Veli’yi gerekse de onun çağdaşı 
olan Sarı Saltık’ı Bektaşi olarak nitelendirme hususunda bir anakronizm örneği 
oluştur. Her ikisi arasında sadece inançsal bir ilişkinin var olabileceğini düşünen 
Ocak, Saltıkname’de bu durumu destekler nitelikte argümanların var olduğu (ya 
da var olmadığı) üzerinde durarak, Sarı Saltık’ın Bektaşiliğin teşekkülünden sonra 
Bektaşi panteonu içerisine sokulmuş olabileceği ihtimali üzerinde durur (Ocak 
2002a:121). Aynı şekilde Hasluck da, Sarı Saltık kişiliğinin Hacı Bektaş halkasına 
halef leri çabasıyla katılmış olabileceğini dile getirir (Hasluck 2000:95). Ayrıca 
Ocak, Sarı Saltık’ın, dilenme, cemal-perestlik (mahbub-perestlik), def, kudüm çalma, 
mücerredlik gibi Kalenderiliğe özgü davranışlarda bulunduğu ve müridi olan Barak 
Baba’nın da bir Haydari Kalenderi olması bilgisine dayanarak Saltık’ın bir Kalenderi 
olduğunu çeşitli eserlerinde sıklıkla dile getirir (Ocak 2009b:121; 2002a:76-78,83; 
1999:65,155-158,167-168,172-175: Ebu’l-Hayr-ı Rumi 1988: Cilt 1:45-46, 94: Cilt 
2:234).  Aynı yazar, Saltıknamede’ki “… Seyyid ışıktan namaz kılmayanı kovardı, 
giderürdi, döğerdi” (Ebu’l-Hayr-ı Rumi 1988: Cilt 3:149) ibareleri ile Sarı Saltık’ın 
dinin vecibelerini yerine getirmeleri hususunda verdiği nasihatlere bakarak, onun 
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Işıklar’ı (Kalenderiler’i) sevmediği yönlü fikirlerin, muhtelif Saltıkname yazarlarının 
sonradan bir eklemesi olarak değerlendirir (Ocak 2002a:84). 

Diğer yandan Sarı Saltık’ın, 1240 yılında Anadolu Selçuklu yönetimine karşı 
girişilen Babai Ayaklanması ile bir bağının olması, aynı zamanda onu Babailik ile de 
bir ilişkisinin olduğunu gösterir (Ocak 2009a:9,18,29). 

 Sarı Saltık’tan bahseden kimi eserlerde mücahit, gazi ve alp-eren ibarelerinin 
bulunmasına istinaden bir eleştiri getiren İsmet Zeki Eyupoğlu’na ( 2000:136) göre, 
yaşadığı sürece <<yalnız müslümanlarca değil hıristiyanlarca da sevilen ermiş 
sayılan>>  bir kimsenin elini kana bulaması, insan öldürmesi pek kolay anlaşılacak 
türden bir olay değildir. Ayrıca Eyüpoğlu, Bektaşiliğin kan dökmeye karşı bir inanç 
olduğunu düşündüğü için, Sarı Saltık’ın mücahit, gazi ya da alp-eren olduğunu 
iddia etmenin doğru olmadığını ve bunları yapanların, kan dökenlerin, savaşanların, 
başkalarını egemenlikleri altına almak isteyen, aşırı tutkulara kapılmış, gözü 
dönmüş, sapkın kimseler olduğunu belirtir (2000:137). Eyupoğlu’nun bu düşüncesi, 
hem Sarı Saltık döneminin sahip olduğu realiteyi yansıtamamasından ötürü, hem 
de genelleyici bir değerlendirme olması nedeniyle kabul edilir bir görüş değildir. 

Sarı Saltık ile ilgili menkabeler arasında genel bir karşılaştırma ve tahlil yaparak, 
çeşitli farklılıklara rağmen asgari bir yorum bildiren Ocak’a (2009a:189) göre, 
Sarı Saltık esas olarak Anadolu’da yaşadığı halde, buradan ayrılarak “kafirleri” 
İslam’a davet etmek üzere Kırım yoluyla Dobruca’ya gitmiş ve faaliyetlerini orada 
yürütmüştür.

Sayıları on ile onikibin arasında değişen Türkmen nüfusunun, İslamlaştırma 
faaliyetleri kapsamında Anadolu’daki topraklarını bırakarak Balkan coğrafyasına 
gitmesi, tek başına ele alınınca kendi içinde bir kopukluğu barındırır. Zira 
İslamlaştırma faaliyetlerine girişmenin Balkanlara gerçekleştirilen bu göç sonrasında 
ön plana geleceği düşünülebileceği gibi, göçün gerçekleşmesi için, ideal bir amaç 
olarak Türkmenlerin “kafirleri doğru yola çağırma” kapsamında motife edilme 
maksadı taşıdığı da düşünülebilir.

Tunceli Yöresinde Alevilik-Bektaşilik

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Tunceli, doğusunda Bingöl, batısında 
Malatya, kuzeyinde Erzincan, kuzey-doğusunda Erzurum, güneyinde Elazığ 
illeri arasında kalan 7774 kilometre karelik bir alana sahip küçük bir ilimizdir.
(Dersimi 1997b:17). Yörenin tarih öncesi ve sonrasına dair sahip olduğu birçok 
kültürel kalıntı, bugün hala varlığını koruyan çeşitli arkeolojik ve tarihi eserlerde 
görülmekle birlikte, aynı zamanda yöre insanı tarafından yaşatılan Kızılbaş-Alevi 
inancında da etkisini göstermektedir. Sahip olduğu toprak parçasının tarih öncesi 
ve sonrasında Sümer, Asur, Hurri, Hitit, Urartu, Med, Pers, Roma, Makedonya 
Krallığı, Bizans, Sasani, Arap, Selçuklu, Safevi ve Osmanlı gibi çeşitli devletlerin 
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egemenliği altına geçmesinin yöre inancının sahip olduğu heteredoks ve senkretik 
karakterli muhtevasının şekillenmesinde etkileri olmuştur. Bunların da yanı sıra 
yöre inancının Şiilik, Hıristiyan Ermenilik, Maniheizm tesirli muhalif karakterli 
Paulikianizm, Ehl-i Hak (Yaresan) ve Yezidilik gibi farklı inançların izlerini taşıdığı 
da görülmektedir. 

19. yüzyılın ikinci yarısı ile 20. yüzyıl başlarında Dersim (Tunceli) yöresinde 
çalışmalar yürüten İngiliz ve Amerikan misyonerlerinin buradaki Alevi-Kızılbaş 
inancına dair tutmuş olduğu raporlarda, ağırlıklı olarak Dersimlilerin Hıristiyan 
bir kökenden geldiği ve sonradan dinlerini değiştirdiklerine yer verilmiştir (Bayrak 
1997: 289-301, 325-327, 352-357, 358-371, 404-427, 451-469). 

Demografik yapısı Alevi Kürt ve Zaza nüfusundan teşekkül eden Tunceli toplumu 
(Andrews 1992:161-162,171-173; Şener 2004:85-98) tarafından, Raa (yol) ve Haq 
(Allah) kelimelerinden oluşturulan Raa Haq (Allah Yolu, Hak Yolu) tabiri (Özcan 
1997:168; Gezik ve Çakmak 2010:153), kendilerine özgü olduklarını düşündükleri 
Dersim Aleviliği inancını belirtmek için kullanılan bir nitelemedir (Gezik ve 
Çakmak 2010:153; Aksoy 2006:33; 2009:113).

 Gezik ve Çakmak’a (Gezik ve Çakmak 2010:153) göre, Tunceli Alevilerinin bu 
kavramı kullanmayı tercih etmelerinin gerekçesi, tanrısal yol olarak gördükleri 
inançlarının Ali dışında birçok figür ve olguyu kapsıyor olmasıdır. Adı geçen 
yazarlar tarafından dile getirilen bu bilgi doğruluk payı taşıyor olmasına rağmen, 
benzer şekilde bunlar tarafından ifade edilen ve Raa Haq olarak anlam bulan 
Tunceli Aleviliği’ne ait olduğunu savundukları rayber, pir, mürşid, musahip, şeriat, 
tarikat, marifet, hakikat gibi çeşitli evrelerin (Gezik ve Çakmak 2010:153) belirli 
bir takım nüans farklılıkları dışında diğer Alevili zümrelerinde de var olduğu 
unutulmamalıdır ( Yaman 2007: 242-245, 291-292).

Tunceli Aleviliği’ne dair çizilmeye çalışılan sınırlar için bu gibi genel-geçer 
değerlendirmeler üzerinden hatalı bir farklılık yaratma anlayışına girilmiş olunsa 
da, netice itibarı ile yöresel inanç çeşitliliğinde görülen değişikliklere istinaden 
yöre Alevileri tarafından sahip oldukları inanca dair dile getirilen Raa Haq tabirinin 
kullanılması hususunda bir sakınca görülmemektedir. Dolayısı ile kendine özgü bir 
Alevilik inancına sahip bulunan yörenin, gerek bu inancın şekillendiği coğrafik alan 
ile olan münasebetleri, gerekse de bu alan üzerinde meydana gelmiş olan tarihi 
geçmişi ile yakın bir ilişkisi olmuştur.

Sarı Saltık İnancının Yöre Aleviliği İçerisindeki Yeri ve Önemi

Tunceli’nin Hozat ilçesi sınırları içinde bulunan Sarı Saltık Ocağı, kendisi ile 
özdeşleştirilmiş olan türbe ve Sarı Saltık’a ait olduğu iddia edilen mezarın bulunduğu 
Sarı Saltık Dağı’nda yer alır. Sevgen, 2276 metre yüksekliğindeki bu dağda bulunan 
türbe ve mezarın, Mengücek beylerinden olan ve Sağman köyünde metfun bulunan 
Hüsrev Bey tarafından yaptırıldığını dile getirmiştir (Sevgen 1999:50). 
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Resim 1- Sarı Saltık Dağı’nın tepesinde bulunan Mezar ve Türbe

Sarı Saltık Ocağı dedesi Ahmet Yurt’un verdiği bilgilere göre Sarı Saltık’ın 
türbesi yine bu soydan gelen Karaca Köyü’nden Seyyid Ali tarafından 1937 tarihinde 
onarılmıştır. Ocak bu tarihten sonra 1947 yılında da onarımdan geçmiştir. Ziyarete 
gelen insanların dağın tepesinde bulunan türbeye ulaşımları yaya ve hayvanların 
kullanabileceği patika bir yol üzerinden sağlandığı için zor olmuş (Saltık 2009:179), 
adını zikretmiş bulunduğumuz Ahmet Yurt Dede’nin gayretleri neticesinde 
buraya bir araç yolu yaptırılarak ziyaretgâha ulaşım kolaylaştırılmıştır. İçinde 
bulunduğumuz yıl içerisinde (2011) Ankara Sarı Saltıklılar Derneği tarafından 
ziyaretgâhın bulunduğu yerde bir mutfak, çeşme ve kurban kesim yeri inşaatına 
başlanılmıştır.

Yörede Yaşayan Sarı Saltıklılar

Sarı Saltık adı, Tunceli dâhil olmak üzere civarındaki yerleşim bölgelerinde 
yaşayan Aleviliğe mensup toplulukların inançlarında yer edinmiş güçlü bir külte 
merkezlik eder. Tunceli-Hozat ağırlıklı bu kültün sürdürücüğünü yapan ve 
kendilerinin Sarı Saltık soyundan geldiğini iddia eden güçlü bir dede2 ailesinin 
manevi etkisinin izleri burada hala görülmektedir. Kendilerini diğer birçok Alevi 
ocağı gibi seyyid3 soyuna dayandıran bu ailenin, özellikle de diğer Alevi ocakları 
içerisinde itibarlı bir yer edindiği gerçekleştirmiş bulunduğumuz saha araştırmaları 
neticesinde gözlemlenmiştir. 

2 Aleviler ve Kızılbaşlar tabi oldukları din adamlarına dede derler. Alevilik’te dedeler ocakzadedir. Bir kimsenin 
dede olması için dede soyundan gelmesi şarttır. Aleviler genellikle dedelerin Hz. Ali soyundan geldiğini kabul 
ederler. Ayrıntılı bilgi için bkz., Uludağ 1994: 76.
3 Hz. Peygamber’in kızı Fatıma’nın Hz.Hasan ile Hüseyin vasıtasıyla devam eden soyundan gelenler için 
seyyid ve şerif tabirleri kullanılarak bunların toplum içerisinde rencide edilmemesi ve kendilerine olan saygının 
sarsılmaması bütün İslam toplumlarında temel prensip olmuştur. Bkz., Küçükaşçı 2009: 40. Ayrıca Osmanlı 
döneminde seyyid ve şerifler ile ilgili bir çalışma için bkz., Kılıç 2005.
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Soylarının meşruiyeti hususunda çeşitli ibareler öne süren Sarı Saltıklı dedeler, 
Tunceli’ de bulunan diğer Alevi ocaklarından farklı olarak kendilerini Hacı Bektaş 
Dergahı’na bağlılıkla ifade etmektedirler (Birdoğan 1995:45). Bu durum Hacı Bektaş-ı 
Veli’nin kendisi ile kurulacak bir ilişki ile kendi maneviyatlarını güçlendirmeye 
yönelik olabileceği gibi, kendilerini bölgedeki diğer dede ocaklarından ayırmak ve 
üstün tutmak için de kullanılmış olabilir. 

Hozat’ta yaşayan Sarı Saltıklı dede Ahmet Yurt’un verdiği bilgilere göre, kendileri 
gibi Sarı Saltık soyundan gelen Molla Hıdır adlı bir yakınları Osmanlı döneminde 
nakibü’l-eşraflık yapmıştır. Böyle bir durumun var olması, kendi soylarının Sarı 
Saltık’a dayandığına dair Osmanlı Devleti tarafından da onay verildiğini göstermeye 
işaret eder. Zira, Kılıç’ın da belirttiği (Kılıç 2005:136) gibi söz konusu kurum, 
seyyid ve şerif lerin yönetim tarafından tanınarak toplum içindeki meşruiyetlerinin 
onaylandığı bir kurum olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer bir göstergede 1340 
(1921-1922) tarihli olduğu iddia edilen bir berat ile bölgenin nakibüleşraflığına 
tayin edilmiş olan Seyfi Saltuk Dede’dir (Ocak 2002a:123). Kendisini ziyarete gelen 
insanların çeşitli problemlerini çözmeye dair yazdığı muskalar ve hasta olanları 
okuması ile ünlenmiş olan Seyfi Saltuk Dede’nin bu özelliği, bölge insanı tarafından 
verilen bilgilerden de sabit olduğu gibi bugün hala Ahmet Yurt Dede tarafından 
devam ettirilmektedir. Zira kendisi de bu yönde aksi bir itirazda bulunmamıştır.

Tunceli’deki her dede ocağı gibi Sarı Saltık Ocağı’nın da kendine bağlı müridleri 
olmuştur. Jandarma yarbayı Nazmi Sevgen ise, bölgede yapmış olduğu gözlemleri 
sonucu 1940’lı yıllarda kaleme aldığı eserinde, tersi şekilde, Sarı Saltık Ocağı’nın 
Dersim’de (Tunceli) hiç müridinin olmadığına yer verir (Sevgen 2003:187). 

Sarı Saltıklıların Şeceresi

Bugün yörede yaşayan en büyük Sarı Saltıklı dede olarak bilinen Ahmet Yurt’un 
kendisi tarafından kaleme alınan notlarından edindiğimiz bilgilere göre kendisi ve 
çocuklarına değin gelen soylarının şeceresi şu şekildedir:

1. İmam Ali b. Ebi Tâlib   19. Seyit Nebi b. Sarı Saltuk
2. İmam Hüseyin b. İmam Ali (k.v.)   20. Seyit Abdal Seyit b. Seyit Nebi
3. İmam Zeyne’l-Âbidîn b. İmam Hüseyin 21. Seyit Seyit Muhammet b. Abdal Seyit
4. Zeydu’l-Enver b. Zeyne’l-Âbidîn  22. Seyit Hüseyin b. Seyit Seyit  Muhammet
5. Hüseynü’l-Ekber b. Zeydu’l-Enver   23. Seyit Ali b. Seyit Hüseyin
6. Yahyâ el-Erdişir b. Hüseynü’l-Ekber  24. Seyit Hasan b. Seyit Ali
7. Muhammet Erdişir b. Yahya el-Erdişir  25. Seyit Ebu’l-Kasım b. Seyit Hasan
8. Likabî Rabi b. Muhammet Erdişir      26. Seyit Ebu’l-Vefa b. Seyit Ebu’l-Kasım
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9. Ali Zeydî b. Likabî Rabi  27. Seyit Seyit Enver b. Seyit Ebu’l-Vefa
10. Aliyyü’l-Madeni b. Ali Zeydî  28. Seyit Hasan b. Seyit Seyit Enver
11. Rabiî Enver b. Aliyyü’l-Madeni  29. Seyit Hüseyin b. Seyit Hasan
12. Seyit Ali b. Rabiî Enver  30. Seyit Nesîmî ve Mustafa Molla b. Seyit  
 Hüseyin
13. Seyit Hüseyin b. Seyit Ali  31. Seyit Mehemmet b. Seyit Molla Mustafa
14. Seyit Battal Gazi b. Seyit Hüseyin  32. Seyit Mustafa b. Seyit Mehemmet
15. Seyit Hasan b. Seyit Battal Gazi  33. Seyit Ahmet b. Seyit Mustafa
16. Seyit Hüseyin b. Seyit Hasan  34. Seyit Hıdır b. Seyit Ahmet
17. Seyit Meşhur b. Seyit Hüseyin  35. Seyit (Dede) Mustafa b. Seyit Hıdır
18. Şerif Hızır b. Seyit Meşhur  36. Seyit Ahmet b. Seyit (Dede) Mustafa 
 (Ahmet Yurt.)

37. Seyit Ali Rıza, Ali Ekber b. Seyit Ahmet 4

Yukarıda yer alan şecereden de görüldüğü üzere Sarı Saltıklı dede soyu kendini 
popüler birçok İslam karakteri ile (Hz. Ali, Battal Gazi, Ebu’l Vefa, vs.) aynı 
soydan geliyor olmakla izah etmektedir. Gerçekleştirilen bilimsel araştırmaların 
tersine, bu ocak mensuplarının birçok şahsiyet arasında akrabalık ilişkisi kurarak 
soylarını onlara dayandırmaya çalışması, her şeyden önce geçmiş üzerinden şimdiki 
konumlarının manevi gücünü tahkim etme amacı taşıdıklarını göstermektedir. 

Sarı Saltık Ocağı’nın Menkıbevi ve Tarihi Geçmişi 

Alevi-Bektaşi ocakları arasında görülen hiyerarşik yapılanma, ocak sahibi 
dedelerce soylarının asalet ve tanrı tarafından seçilmiş olduğunu gösteren bir takım 
efsaneler ile temellendirilmeye çalışılmıştır.  Bu durumun karakteristik örnekleri 
arasında, soylarını isnat ettikleri kişinin menkıbevi yaşam öyküsü üzerinden 
göstermiş olduğu kerametler gelir. Özellikle de Tunceli coğrafyasında bulunan 
ocak sahibi dedelerin durumu, Bektaşi geleneği tarafınca takdis edilen evliyaların 
menkıbevi öykülerinin örnekleri ile doludur. Birçoğu Hacı Bektaş Vilayetnamesi’ 
nde görülen anlatılardan alınan bu örnekler, hem bölgedeki dede ocaklarının 
birbirine karşı ast-üst ilişkisi ile bağlanmalarında hem de yerli halkın bu ocak 
sahibi dedelere bakış açısında manevi bir etkiye sahip olmuştur. 

Sarı Saltık Ocağı’nın kendi tarihe dair yörede anlatılan menkıbevi hikayelerinin 
başında, Saltıkname, Hacı Bektaş-ı Veli Vilayetnamesi ve Evliya Çelebi 

4 Benzer bir şecere de aynı aileden gelen Veli Saltık tarafından kaleme alınan eserinde vardır. Veli Saltık tarafından 
verilen şecerede Hz. Ali’den başlatılarak Sarı Saltık’a (Şerif Hızır) değin getirilmiş olan bölüm ile Ahmet Yurt 
tarafından verilen şeceredeki bölüm uyuşmamaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz., Saltık 2009: 173-174; 2004: 91. 
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Seyahatnamesi’nde de belirtildiği gibi (Ebu’l-Hayr-ı Rum1988:Cilt 3: 299-302; 
Firdevsi-i Rumi 195:46; Evliya Çelebi 1998: Cilt 2: 70) Saltık’ın ölümü 
sonrasında birçok tabutta baş gösterdiğini konu alan keramet hikayesi gelir. Sarı 
Saltık Ocağı’na mensup seyyidler ve yöre Alevileri, birçok tabutta (kaynaklarda 
tabut sayısı 7 ve 12 olarak değişir)  baş gösterildiği ifade edilen Sarı Saltık’ın bu 
tabutlarından birinin, bugün ki Sarı Saltık Dağı’nın tepesinde bulunan mezar 
yerine getirilerek buraya gömüldüğüne inanmaktadırlar.

Sarı Saltık’ın asıl mezarının bu dağın tepesindeki yerde bulunduğunu iddia 
eden yerli halk, bu kutsal şahsiyetin göstermiş bulunduğu farklı bir keramet öyküsü 
üzerinden bu inancını pekiştirmektedir. Sarı Saltıklı dedeler Ahmet Yurt ve Haydar 
Sarısaltık’ın anlattığı bu hikâye şu şekildedir: 

“ Ruslar ile girdiği savaşta esir düşen Çemişgezek’in beyi Huşrev (Hoşrev), 
Rusların kendisini aşağılamak maksadıyla çalıştırdıkları domuz çobanlığından 
ötürü büyük bir sıkıntı çekmiş ve bildiği tüm evliyaları yardıma çağırmıştır. En 
son Sarı Saltık’ı yardıma çağıran bey, birden karşısında onu görür ve kendisini bu 
eziyetten kurtarması için ona yalvarır. Sarı Saltık beye, Hozat’taki dağın tepesinde 
bulunan mezarını yapması koşulu ile yardımcı olacağını söyler ve bey de bunu 
kabul eder.  Beye gözlerini kapamasını söyleyen Sarı Saltık, bunun sonucunda 
onu Çemizgezek’in üstündeki bir yerde bırakır. Saltık’a verdiği sözü tutmak için 
mezarının bulunduğu yere giden bey burada ona üstü kapalı bir mezar yapar. 
Birinci günün sabahı uyandıklarında mezarın üstündeki toprağın kalktığını gören 
bey, mezarın üstünü tekrar örter. Ertesi sabah toprağın yine mezarın üstünden 
kalktığını gören bey mezarı tekrar toprakla örter. Sarı Saltık gece beyin rüyasına 
girerek, mezarının üstünün bir daha örtülmemesini kendisine tembih eder. 
Böylece bey sabah uyandığında bir daha mezarın üstünü örtmez.”

Yukarıda anlatılan hikâye, Sarı Saltık’ın birçok tabutta baş göstermiş olmasından 
ötürü asıl mezarının Hozat’ta bulunduğuna duyulan inancı tahkim edici bir maksat 
taşımaktadır. 

Bunun yanı sıra Sarı Saltık soyundan gelen Seyyid Nesimi’nin geride bırakmış 
olduğu pabuçlar ile ilgili dile getirilen başka bir hikâye üzerinden, Sarı Saltıklı 
ailelerin sahip olduğu kerametlere vurgu yapılmaktadır. Hozat ilçesinin Karaca 
Köyü’nde muhafaza edilen Seyyid Nesimi’nin pabuçlarıyla şifa bulmaya gelen 
hastalara hizmet sunan Sarı Saltıklı dede Erol Saltık’ın pabuçlara dair anlattığı 
hikâye şu şekildedir. 

“Bundan yaklaşık 500 yıl önce Diyarbakır beyi bir yüz felci geçirir. Bütün 
tedavilere rağmen iyileşemez. Atamız olan Seyyid Nesimi’nin kerametlerini duyar 
ve kendisini huzuruna getirmeleri için adamlarını yollar. Gelen bu adamların bilgisi 
kendisine nail olan Seyyid Nesimi onları karşılamaya çıkar ve yolda karşılaşırlar. 
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Adamlara kendisini tanıtmayan Nesimi onlara geri dönmesini söyler. Adamlar geri 
dönüp beyin huzuruna vardıklarında yolda kendilerini geri gönderen Nesimi’yi 
beyin yanında görürler. Neticede Nesimi felç geçiren beyin yüzüne pabuçlarını 
sürerek onu iyileştirir. İyileşen bey Nesimi’ye neden pabuçlarını yüzüne sürdüğünü 
sorduğunda ise ondan ‘kendinden sonra gelen neslinin bu yolu terk edeceğini ve 
kerametini pabuçlarına bıraktığı’ cevabını alır.”

Resim 2- Hozat-Karaca Köyü’nde bulunan ve Seyyid Nesimi’nin pabuçlarının 
içinde muhafaza edildiği iddia edilen yeşil kılıf. Kılıf üstündeki bakır tasın da kutsal 
olduğuna inanılmakta ve ziyarete gelenlere bu bakır tas içinden su içirilmektedir. 
Ayrıca tas içerisindeki 12 anahtarın her birinin 12 İmamlara ait olduğu dile 
getirilmektedir.

Balkanlar başta olmak üzere Anadolu coğrafyasının muhtelif yerlerine ismi 
taşınan Sarı Saltık ile ilgili birçok türbe, mezar ve makamın olduğu bilinmektedir. 
Sarı Saltık kültü etrafında şekillenen bu yapıların, benzer şekilde bu kültün tarihi 
bir süreklilik arz etmesi üzerinde de etkileri olmuştur.  Heteredoks Halk İslam’ının 
yapısına müsait menkıbevi gelenek vesilesi ile birçok tarihi şahsiyet gibi buraya 
eklemlendirilen Sarı Saltık’ın kendisi, Hascluck’un da yerinde belirttiği gibi 
(2000:95),  “Hacı Bektaş halkasına dervişleri çabasıyla katılmış” olabilir. 

Yüzer-gezer motif lerin birbirinden çok uzak coğrafyalara ve hatta kıtalar arası 
bir şekilde dolaşıma sokulmasının en büyük araçlarının başında sözlü iletişim 
geleneğinin kendisi gelir. Dolaşıma sokulan menkıbevi veyahut tarihi anlatılar, bu 
geleneğin sahip olduğu dezenformasyonel etkiden nasiplenebileceği gibi, içinde 
bulundukları farklı toplulukların kendine has kültürel ve mekânsal gerçekliğine 
göre de şekillenebilirler. Özellikle de Sarı Saltık’ın adı etrafından oluşturulan bu 
zengin muhtevanın, nereye bakıldığından ziyade, nasıl bakıldığı gibi toplulukların 
öznel bakış açılarından etkilendiği görülmektedir. 

Tunceli’de bulunan Sarı Saltık Ocağı’nın tarihçesi ile ilgili henüz ciddi anlamda 
akademik bir çalışma yapılmamıştır. Ocak ile ilgili yapılan çalışmalar genellikle 
Tunceli Aleviliği içerisindeki kültürel etkilerini konu edinirken, Sarı Saltık 
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kültünün ve Ocağının tarihçesine neredeyse hiç değinilmemiştir. Böylesine bir 
çalışmanın yapılmamış olması her şeyden önce tarihi bir kritiğe tabi tutulacak olan 
yazılı kaynakların mevcut olmamasından kaynaklanmaktadır. Hozat’taki Sarı Saltık 
ailesine mensup Veli Saltık tarafından yapılan çalışmalar genellikle amatör nitelikli 
olup herhangi bir tarihi kaynakla desteklenmeyen ibareleri içermektedir. 

Sarı Saltık kültünün Balkanlardan Anadolu’nun birçok yerine doğru yayılmasının 
tarihi bir haritasını gösteren bilgilere henüz sahip değiliz. Tunceli’deki ziyaretgâhının 
da arasında olduğu, Anadolu’da adına yapılan birçok mezar ve türbenin kuruluşu 
hala bir “muamma” olarak ortada durmaktadır. 

Evliya Çelebi tarafından 17. yüzyılda kaleme alınan Seyahatname başta olmak 
üzere, XVIII. ve XIX. yüzyıl başlarında Anadolu’daki Bektaşi tekkelerinin haritasını 
çıkaran Surayia Faroqhi’nin verdiği bilgiler arasında, Tunceli-Hozat’taki Sarı Saltık 
Ocağı ile ilgili herhangi bir ibareye rastlanılmaz (Faroqhi 2003:290-299). Adı 
geçen eserde Tunceli ile ilgili tek Bektaşi tekkesi olarak, II. Mahmud döneminde 
(19. yüzyıl) Mazgirt ilçesinde bulunan bir yerden bahsedilir (Faroqhi 2003:295). 
Gerçekten de Evliya Çelebi, seyahatnamesinde Tunceli’nin Pertek, Sağman ve 
Çemişgezek gibi çeşitli yerleşim yerlerinden bahsetmenin yanı sıra Munzur Irmağı 
hakkında da ilginç bilgiler verirken (Evliya Çelebi 1999: Cilt 3, 128-129), hakkında 
önceden bilgi sahibi olduğu Sarı Saltık’ın (Evliya Çelebi 1998: Cilt 1, 113, 275, 334) 
Hozat’ta metfun bulunduğu dağ ve mezarı hakkında tamamen sessiz kalmıştır. Bu 
durum da şuna işaret eder ki, ya gerçekten Evliya Çelebi yolu üstündeki Hozat’ta var 
olan Sarı Saltık’ın mezarından haberdar olmamış vehayut edilmemiştir, ya da adı 
geçen şahsın kültü ve bu kült etrafında şekillenen mezar ve türbesi yörede Evliya 
Çelebi’den sonra tesis edilmiştir. 

Bunun da yanı sıra, Tunceli yöresi hakkında yapılan akademik ve tarihi 
çalışmalarda da Sarı Saltık ile ilgili herhangi bir bilgiye rastlanılmamıştır (Ünal 
1999;Yılmazçelik:1999).

O halde, Sarı Saltık ile ilgili yörede anlam bulan bu kültün tarihi gerekçelerini 
nerede aramak lazımdır? Veyahut Sarı Saltık ile ilgili yöredeki söylencelerin kaynağı 
nedir?

Kesin olmamakla birlikte, yıllar önce Ahmet Yaşar Ocak tarafından dile 
getirilen ve halen de güncelliğini koruyan ihtimal niteliğindeki görüşlerin, var 
olan bu durumun açıklanması açısından manidar olduğu düşünülmektedir. Ocak’a 
(2002a:124) göre, Sarı Saltık ile alakalı olan bu kültün Tunceli bölgesinde güçlü bir 
şekilde yer edinmesinin gerekçesini iki ihtimal üzerinden değerlendirmek gerekir. 
Bunlardan ilki, XVI. yüzyıl içerisinde Balkanlardan göç ederek Tunceli yöresine 
yerleşen bir dede ailesinin bu kültü geldikleri yerden buraya taşımış olabilecekleri 
ihtimali iken, diğeri ise, Bektaşiliğin XVI. yüzyılda doğuya doğru yayılma sürecine 
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paralel olarak zaten içerisinde bulunan Sarı Saltık kültünü Tunceli’ye taşımış 
olabileceği ihtimalidir. Bugün hala Tunceli yöresinde gözlemlenen ağırlıklı Bektaşi 
motif lerinin varlığı, Ocak’ın bu iddiasını destekler niteliktedir. Fakat, Ocak 
tarafından dile getirilen 16. yüzyıl vurgusunun, genel anlamda bu dönemde meydana 
gelen göç olgusu ve Bektaşiliğin kuruluş esprisi ile uyuşuyor olması, Sarı Saltık 
kültünün yayılma sürecinin tek başına bu yüzyıldan itibaren başlamış olduğunu 
da göstermez. Zira, Sarı Saltık döneminde yaşamış bulunan ve onun önde gelen 
halifesi olarak bilinen Barak Baba’nın da bu kültün yayılmasında bir etkisinin olup 
olmadığı düşünülebilir. Su tarafından verilen bilgilere göre (Su 2009:156), Barak 
Baba’nın kendisinin “dervişliğe başladıktan sonra, hemen hemen bütün Anadolu’yu 
gezdiği” iddiası, Sarı Saltık kültünün doğuya yayılmasında bu zat ve kendisine bağlı 
olanlarının da bir etkisinin olabileceğini akıllara getirir.

Sarı Saltık kültünün Tunceli Hozat’ta yer edinmesine dair görüşlerini ifade eden 
Sarı Saltıklı dede Erol Saltık, Ocağın diğer dedelerinden farklı olarak adı geçen dağın 
tepesinde bulunan mezarın Sarı Saltık’a ait olmadığını, bu mezar yerinin sadece bir 
nişangâh olarak Sarı Saltık’ı temsil ettiğini öne sürmüştür. Tunceli Alevileri arasında 
herhangi bir kutsal mekânı temsil etmesi ya da bu ziyaretlere bakması açısından 
yüksek bir alana dikilen taş veya ağacın kendisine yönelik gerçekleştirilen ibadet 
etkinliğine verilen nişangâh uygulamasının (Çem 1999:21,181), Saltık tarafından dile 
getirilen bilgiler ve mevcut tarihi gerçeklikler ile birlikte ele alındığında önemli bir 
ayrıntıya işaret ettiği düşünülebilir. 

Yöredeki Etnik Kimlik Tartışmalarında Sarı Saltıklıların Rolü

Yöredeki Sarı Saltıklı ailelerin diğer bir özelliği de diğer ocak sahibi seyid aileleri 
gibi kendilerini etnik kimlik açısından bölgede yaşayan çoğu insandan farklı, Türk 
olmakla nitelendirmeleridir. Bu aileler kendilerini Türk olarak nitelendirdikleri 
için genelde Tunceli insanının da Türk kökenli olduğu konusunda iddialarda 
bulunmaktadırlar. Bu köken meselesi, diğer seyyid ailelerinde de yoğunluklu olarak 
görüldüğü gibi Sarı Saltıklı ailelerde de, Horosan’dan gelme ve bundan ötürü de 
Türk olma söylemine dayandırılır. 

Ulus, millet ve etnisite üzerine yapılan günümüz modern araştırmalarından 
da anlaşılacağı üzere, toplulukların muhayyile gücü ile geçmişe yönelik 
gerçekleştirdikleri tahayyül etkinliği sonucu meydana gelen kimliğin (Anderson 
2007:22,16; Aydın 2009:100; Hobsbawm 2006:133-134), aynı şekilde bu topluluklar 
tarafından oluşturulmuş olan tarih tasarımına hizmet eden çeşitli bağlamsal mitler 
ile de takviye edilmiş olduğu görülür (Aydın 2009:58,62). Böylece, millet ya da 
etnisite, “tarihi yanlış yazmakla meydana gelen bir topluluk” (Hobsbaw 2006:27) 
olarak hayali bir inşanın eseri olup, geçmişe yönelik gerçekleştirmiş bulunduğu 
varlığını da tahkim etmiş olur. 

Sahip oldukları tarihi-sosyolojik gelenek nedeniyle, sözlü iletişimin 
dezenformasyonel boyutu üzerinden asırlar boyunca kendini var eden Alevi ve 
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Bektaşi toplulukları, genelde Tunceli Aleviliğinde, özelde ise Sarı Saltık Ocağı 
mensuplarınca dile getirilen Horosan vurgusu ve çeşitli bir takım menkıbelerin 
anlatısı ile geçmişe yönelik bir inşayı gerçekleştirmiş bulunmaktadırlar. Hozat 
Sarı Saltık Ocağı’na mensup ailelerin kendi etnik kimliklerine yönelik yapmış 
oldukları vurgu genellikle Türklük bağlamında olmakla birlikte, ocağa bağlı bir 
takım dedelerin bunun dışında beyanlarda bulundukları da görülmektedir.  Bugün 
ki Karaca Köyü’nde yaşayan Sarı Saltıklı Alevi dedesi Erol Saltık’ın vermiş olduğu 
bilgilerde kendisini ne Türk ne de Kürt olarak nitelendirdiği, bunların ötesinde 
tek başına Aleviliği bütün kimliklerden ayrı bir etnisite olarak değerlendirdiği 
anlaşılmaktadır. 

Yöredeki Sarı Saltık kültünün sürdürücülüğünü üstlenen seyyid ailelerinin kendi 
etnik kökenlerini ayrıca bu bölgedeki insanların da etnik kökeni haline getirmeleri, 
en azından yakın zamana değin yaşanan gelişmeler ile pek de uyuşmamaktadır. Zira 
bölgede konuşulan Zazaca adlı dilde anlam bulan mıllete kırmanci (Kürt milleti) 
ifadesi ile tamamen Alevilik kastedildiği gibi, mıllete Tırki (Türk milleti) ile de 
Sünni inanç kastedilir. Bölgeye dışarıdan gelen Kürt asıllı diğer insanlar içinse Kürt 
yerine kur, kuro tabiri kullanılır. Aynı şekilde başka bir yerden gelen Türk asıllı bir 
Alevi için de no maro, noki kırmanco (bu bizden, bu da Kürt) ifadesi kullanılır. 
Böylece buraya has bir Kürtlük algısı olduğunu ve bunun da Alevilik ile eş değer 
tutulduğunu görmekteyiz.5 Bu bilgilerden de anlaşılacağı üzere Türk kimliği 
burada pejoratif (aşağılayıcı) bir manada kullanılmaktadır. Garip bir şekilde, bölge 
insanı da Sarı Saltıklı dedelerin kendilerini Türk olarak göstermesine hoş görüyle 
yaklaşıp kabul etmekte ve aynı zamanda ötekileştirdiği Türklüğün bu temsilcilerine 
saygıda kusur etmemektedir. Kanaatimize göre burada iç içe geçmiş ve kullanılan 
anlamlarının ötesinde değerler yüklenilen bir dizi kimlik algısı vardır. Bu durumun 
en önemli nedenleri arasında Tunceli bölgesinin sahip olduğu tarihi, kültürel, 
coğrafik, vb. özellikleri gelir. Bu özelliklerinden ötürü bölge, farklı milletlere ve 
kültürlere ev sahipliği yapması dolayısıyla, Türk, Kürt ve Ermeni halkları arasındaki 
kültürel etkileşime örnek teşkil edebilecek bir özgünlüğe de sahip olmuştur. 
Dolayısıyla, Tunceli’nin taşımış olduğu bu özelliklerinden ötürü, farklı millet ve 
dinlerin sunmuş olduğu katkıları Alevi-Kızılbaş kimliğinin bünyesi altında absorbe 
ederek kendine özgü bir Alevilik anlayışı ve kimliği oluşturduğu iddia edilebilir. 
Bu lokal Alevi kimliğinin meydana gelmesinde Sarı Saltık Ocağı’nın da belirli bir 
etkinliğe sahip olduğu ve farklı aşiret üyeliklerine mensup bulunan yöre insanlarına 
dini olarak hükmettiği gözlemlenmiştir. 

5 Bu duruma benzer bir algının, Balkanlar’da yer alan Razgrad yakınındaki iki köy olan Caferler ve Madrevo’da 
görüldüğünü vaktiyle Irene Melikoff bildirmiştir.  Melikoff’un verdiği bilgilere göre Kızılbaş olan Madrevolular 
Sünni Caferlere Türk derler ki, Türk sözcüğü burada Sünni ile anlamdaştır. Melikoff’a göre, Madrevolular 
bu bölgelere uzun zamandan beri yerleşmiş gerçek Türk’ler oldukları halde “Türk” adını verdikleri nüfusla 
karışmayan 2000 kişilik bir Kızılbaş topluluktur. Bkz., Melıkoff, 2009:133.
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Sarı Saltık ve onun soyunda gelen ailenin etnik köken olarak Kürt olduğuna 
dair farklı ibareler de mevcuttur. 1930’lu yıllarda Tunceli bölgesinde bulunan Nuri 
Dersimi’nin sonradan kaleme aldığı anı ve eserlerinde, tepesinde metfun bulunduğu 
dağa ismini veren Sarı Saltık’tan, bir Arap tasavvufçusu kabul edilen Hacı Bektaş-ı 
Veli tarafından Dersim’e gönderilmiş bir Kürt evliyası olarak bahsedilir (Dersimi 
1997a:138; 1997b:73). Sar isminin Med- Mar dilinde dağ demek olduğunu ve Saltık’ın 
bu dağ üzerinde gömülü bulunması nedeniyle, bu evliyaya saygıdan Kürt dilindeki 
ekler usulüyle dağa Sarsaltık yani Saltık’ın Dağı denildiği de Dersimi tarafından ifade 
edilir. Dersimi, ayrıca buradaki sarı isminin Türkçedeki sarı sıfatı ile bir ilgisinin 
olmadığını da belirtir (Dersimi 1997b:73).

Bu aileye mensup kişilerin Dersim’den (Tunceli) muhtelif yerlere göç eden 
Alevi Kürtleri ve dönme olarak görülen, sonradan Kürt olanları kendilerine mürid 
kabul ettiklerini dile getiren Dersimi, Sarı Saltıklıların Kürtçenin Kurmanc ve Zaza 
lehçeleri ile Türkçeyi de mükemmel konuştuklarına vurgu yapar (Dersimi 1997a:138-
139). Ayrıca Dersimi, Sarı Saltıklıların Kürtlük duygularının çok güçlü olduğunu ve 
bu kabile mensuplarından Miralay Xalıt’ın (Halıt) Kürt Teali Cemiyeti üyesi olmakla 
birlikte, ailenin diğer mensuplarından olan Mıla Xıdır’ın (Molla Hıdır) Balkan 
Harbi esnasında İstanbul’da Kürdistan Muhibban Cemiyeti’ni kurduğunu da belirtir 
(Dersimi 1997b:73-74).  

Bunun da yanı sıra Sarı Saltık ailesine mensup ve aralarında bir yüzbaşının 
da bulunduğu 30 kadar kişinin, Cumhuriyet döneminde meydana gelen 1937-
1938 Dersim Olayları’nda topluca kurşunlanıp öldürülerek, gömülmesi hadisesi, 
Dersimi’nin verdiği bilgilerdeki gibi Kürtlük davası güttükleri ve bundan ötürü 
cezalandırıldıkları ihtimalini de göz önüne getirmektedir.  

Sonuç 

Alevi-Bektaşi kültürünün karakteristik özelliklerinden biri olan evliya 
söylencelerinin halen Balkanlar ve Anadolu’nun muhtelif yerlerinde dolaşımda 
olması, bu kültürün ne denli güçlü ve canlı olduğunu göstermesi açısından dikkate 
değerdir. Bu kültürel geleneğin sözlü bir ifade anlatısı üzerinden dolaşımda 
olması, devamlılığını sağlamasında önemli bir etken olduğu gibi, tersi şekilde 
“dezenformasyonel” bir süreç ile iç içe geçerek ilerlemesinde de etkili olmuştur. 
O halde bu aşamada şu soruları sormakta hiçbir beis yoktur: “Acaba bu kültürün 
(Alevi-Bektaşilik) önemli bir özelliği olarak dezenformasyon, olumsuz bir anlamdan 
ziyade, döngüsel bir var edicilik ve bununla da alakalı yapısal bir olumluluğa mı 
işaret etmektedir? Dezenformasyon, sanıldığı gibi bir olumsuzluktan ziyade, 
yüzyıllarca ağızdan ağıza dolaşarak zaman ve mekânın kendisine has yapısı içinde 
anlamlar edinen bir gerçeklik olarak değerlendirilebilir mi?” 
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Yazının kalıcı hükmünün aksine, sözün değişkenliğine nispet edercesine kendini 
var eden bu kültürel gelenek, beslendiği sosyal tabanın göçebe felsefesine uygun 
olarak, geçmişini bir yere çakılı bırakmadan, onu varlık gösterdiği her yeni alana 
uyarlamayı da başarabilmiştir. Dolayısıyla, bu kültürün karakterleri de geçmiş bir 
dönemin anlatısı olarak bırakılmadan, kendilerini taşıyan insanların zihinlerinde 
her daim yaşatılıp, canlı kılınmışlardır. Alevi- Bektaşi geleneğince takdis edilen 
önemli şahsiyetler arasında yer alan Sarı Saltık’ın kendisi, diğer birçok benzeri kişi 
gibi onlar ile aynı kadere sahip olmuştur. Sözü bir adım daha ileri götürerek, onun bu 
gelenek içerisinde yer alan Hz. Ali ve Hacı Bektaş-ı Veli’den hemen sonra geldiğini 
ifade etmek de mümkündür. Menkıbevi hayatının tarihi anlamdaki bilgisinden 
önce geldiği ender karakterlerden biri olarak Sarı Saltık’ın, Anadolu coğrafyasında 
yer alan Alevi-Bektaşi toplulukları arasında farklı bir kültürel geleneğe sahip 
bulunan Tunceli (Dersim) Aleviliği içerisinde de yer edinmiş olması, sahip olduğu 
popülaritesinin gücüne dikkatleri bir kez daha çekmiştir. Özellikle de Kürt Aleviliği 
örnekleminde önemli bir yer işgal eden Tunceli Aleviliğinin, 13. yüzyılda yaşamış 
bulunan bu Türk kolonizatörünün mirasını benimsemesinin gerekçesini, her 
şeyden önce karakterimizin sahip olduğu güçlü mirası ve kabul edilebilirliğindeki 
özgüllüğünde aramak gereklidir. Neticede de, modern antropolojik araştırmaların 
gösterdiği üzere, “hayali bir cemaat” olarak tasavvur edilen etnisite olgusuna paralel 
olarak, Türklük, Kürtlük, Zazacılık ve Alevilik tartışmalarına sahne olan Tunceli 
coğrafyasındaki kimlik algısının körüklenmesinde, birçok Bektaşi motifinin olduğu 
gibi Sarı Saltık ve adı etrafında oluşturulan kültün etkilerinin olduğunu da eklemek 
gerekir.

• Kaynakça
• Aksoy, G. (2009).‘Anadolu Aleviliği’nden Dersim’e (Alevi Tarihine Coğrafi Bir Giriş). 
• Ankara: Dipnot Yayınları.
• _______   (2006). Dersim Alevi Kürt Mitolojisi-Ra Raq’da Dinsel Figürler. Ankara: Komal 
• Yayınevi.
• Anderson, B. (2007). Hayali Cemaatler (Çev.İskender Savaşır). (4. Basım). İstanbul: Metis  
• Yayınları. 
• Andrews, P. A. (1992). Türkiye’de Etnik Gruplar (Çev. Mustafa Küpüşoğlu). İstanbul: Ant 

Yayınları. 
• Aydın, S. (2009). Türk Kimliğinin Yaratılması ve Ulusal Kimlik Sorunu Üzerine. Ankara: 
• Özgür Üniversite Kitaplığı. 
• Babinger, F. ve  Köprülü, F. (2003). Anadolu’da İslamiyet (2. Baskı). (Çev. Ragıp Hulusi). 
• İstanbul: İnsan Yayınları.
• Bayrak, M. (1997). Alevilik ve Kürtler (İnceleme-Araştırma-Belgeler). Ankara: Öz-Ge 
• Yayınları.



122 

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

• Birdoğan,  N. (1995). Anadolu ve Balkanlar’da Alevi Yerleşmesi (2. Baskı). İstanbul: Mozaik 
Yayınları.

• Cahen, C. (2008). Osmanlılardan Önce Anadolu (3. Baskı). (Çev. Erol Üyepazarcı). İstanbul: 
• Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
• Çamuroğlu, R. (2005). Değişen Koşullarda Alevilik (4. Basım). İstanbul: Kapı Yayınları.
• Çem, M. (1999). Dersim’de Alevilik. İstanbul: Peri Yayınları.
• Dersimi, M. N. (1997a). Hatıratım. İstanbul: Doz Yayınları.
• _______    (1997b). Kürdistan Tarihinde Dersim. İstanbul: Doz Yayınları.
• Ebu’l-Hayr-ı Rumi. (1988). Saltuk-name. Cilt 1-2-3 (Haz. Şükrü Haluk Akalın). Ankara: 
• Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. 
• Evliya Çelebi. (1998-1999). Evliya Çelebi Seyahatnamesi. Cilt 1-2-3 (Haz: 
• Eyupbolu, İ. Z. (2000). Bütün Yönleriyle Bektaşilik. İstanbul: Der Yayınevi. 
• Faroqhi, S. (2003). Anadolu’da Bektaşilik (Çev. Nasuh Barın). İstanbul: Simurg Yayınları. 
• Firdevsi-i Rumi. (1995). Manakıb-ı Hacı Bektaş-ı Veli “ Vilayet-name” (Haz. Abdulbaki 
• Gölpınarlı). İstanbul: İnkılap Kitapevi.
• Gezik, E. ve Çakmak, H. (2010). Raa Haqi-Riya Haqi (Dersim Aleviliği İnanç Terimleri 
• Sözlüğü). Ankara: Kalan Yayınları.
• Hasluck, F.W. (2000). Bektâşilik Tetkikleri (Çev. Ragıp Hulusi). Ankara: Milli Eğitim 
• Bakanlığı Yayınları. 
• Hobsbawm, E.J. (2006). 1780’den Günümüze Milletler ve Milliyetçilik, “Program, Mit ve 
• Gerçeklik” (3. Basım). (Çev. Osman Akınhay). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. 
• İbn Battuta. (2010). İbn Battuta Seyahatnamesi. Cilt 1 (4. Baskı). (Çev. A. Sait Aykut). 
• İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
• İnalcık, H. (2004). Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600) (4. Baskı). İstanbul: Yapı 
• Kredi Yayınları.
•  _______  (2000). Osmanlı Tarihinin Doğuşu Meselesi. İçinde: O. Özel ve M. Öz (Der.),  
• Söğüt’ten İstanbul’a. Ankara: İmge Kitapevi. 
• Kılıç, R. (2005). Osmanlıda Seyyidler ve Şerifler. İstanbul: Kitap Yayınevi.
• Kiel, M. (2009). Sarı Saltuk. İçinde: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. Cilt 36. 
• İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
• Köprülü, M. F. (2003). Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu (Genişletilmiş 3. Baskı). 
• Ankara: Akçağ Yayınları.
• Küçükaşçı, M. S. (2009). Seyyid.  İçinde: Türkiye  Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. Cilt 37. 
• İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. 
• Melikoff,  I. (2009). Uyur İdik Uyardılar (2. Basım). (Çev. Turan Alptekin). İstanbul: Demos 

Yayınları.
• Ocak, A.Y. (2009a). Babailer İsyanı. İstanbul: Dergah Yayınları
• _______      (2009b). Türk Sufiliğine Bakışlar. (11. Baskı). İstanbul: İletişim Yayınları.
• _______    (2002a). Sarı Saltık (Popüler İslam’ın Balkanlar’daki Destani Öncüsü). Ankara: 
• Türk Tarih Kurumu Yayınları.
• _______     (2002b). Sarı Saltık’ın Kimliği ve Tarihsel Rolü. Toplumsal Tarih,97,Ocak,25-30.
• _______    (2001). Türkiye tarihinde İslam’ı çalışmak yahut “arı kovanına çomak sokmak”. 
• Toplum ve Bilim, 91, Kış, 100-114.
• _______     (1999). Osmanlı İmparatorluğu’nda Marjinal Sufilik: Kalenderiler. Ankara: Türk 
• Tarih Kurumu Yayınları.
• _______   (1997). Kültür Tarihi Olarak Menakıbnameler, Ankara: Türk Tarih Kurumu 

Yayınları.
• _______    (1992). Bektaşilik. İçinde: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. Cilt 5.



123 

GELENEK, GÖRENEK VE İNANÇLAR

•  İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
• _______      (1991). Alevilik ve Bektaşilik Hakkındaki Son Yayınlar Üzerinde (1990) Genel 
• Bir Bakış Ve Bazı Gerçekler-I. Tarih ve Toplum, 16(91), 20-25.
• Okan, M. (2004). Türkiye’de Alevilik. Ankara: İmge Kitapevi Yayınları.
• Özcan, M. (1997). Zazaca-Türkçe Sözlük. İstanbul: Kaynak Yayınları.
• Saltık, V. (2009). Tunceli’de Aşiret-Oymak-Ocaklar. Ankara: Kuloğlu Matbaacılık.
• Sevgen, N. (1999). Zazalar ve Kızılbaşlar Coğrafya-Tarih-Hukuk-Folklor-Teogoni. Ankara: 
• Kalan Yayınları.
• Su, S. (2009). Hurafeler ve Mitler (Halk İslamında Senkretizm). İstanbul: İletişim Yayınları.
• Şener, C. (2004). Türkiye’de Yaşayan Etnik ve Dinsel Gruplar. İstanbul: Etik Yayınları.
• Uludağ, S. (1994). Dede. İçinde: Türkiye  Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. Cilt 9. İstanbul: 
• Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
• Ünal, M. A. (1999).  XVI.Yüzyılda Çemişgezek Sancağı. Ankara: Türk Tarih Kurumu 

Yayınları.
• Yaman, M. (2007). Alevilik (İnanç-Edeb-Erkan) (7. Basım). İstanbul: Ufuk Matbaacılık.
• Yılmazçelik, İ. (1999). XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Dersim Sancağı (İdari, İktisadi ve 
• Sosyal Hayat). Elazığ: Çağ Ofset Matbaacılık.



124 

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI



125 

GELENEK, GÖRENEK VE İNANÇLAR

ALEVİ İNANÇ SİSTEMİNDE DEM KÜLTÜ: 
DEM GELDİ SEMAHLARI1

Arş. Gör. Mehmet ERSAL2

Giriş

Alevi-Bektaşi inanç sistemi; kültürel-yerel dinamikler, eski Türk inançları 
ve İslamiyet algısı ile yörelere ve ocaklara göre farklılıklar içeren ritüeller 
oluşturmuşlardır. Her ritüele ve inanç pratiğine inanç sistemi paralelinde anlamlar 
yüklemişlerdir. Bizim “içki” adıyla kavram dünyamızda anlamlandırdığımız unsur 
Alevi-Bektaşi inanç zümresince “dem, dolu, bâde” adlandırması ile farklı ritüelik 
anlamlar yüklenerek algılanmaktadır. Her adlandırmanın tarihsel veya inançsal 
kökenleri mevcuttur. 

Sözlük tanımlamaları içkiye göndermeler içerse de inanç zümresi farklı 
anlamlar yükleyerek dem, dolu ve bâde kullanımını kabul etmiştir. Alevi ve 
Bektaşiler, ferman, fetva ve farklı tarihi belgelerde kadın erkek bir araya gelip içkili 
toplantılar yapmaları sebebiyle sapkın, zındık vb. tanımlamalarla tasnif edilmiştir. 
Alevi zümreyle ilgili tarihsel verilere ulaşmaya çalışan her araştırmacı buna benzer 
belge ve bilgilerle karşı karşıya gelmektedir. Sadece resmi belgelerde değil halkın 
belleğinde Alevi zümre üzerine bildiği birkaç kelime de bu belgelerle paraleldir. 
Bütün bu tarihsel sürece ve bilgi birikimine baktığımız da hâkim inanç sistemi 

1 Bu bildiri, TÜBİTAK 109K072 numaralı proje kapsamında hazırlanmıştır.
2 Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı.
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ve Sünni toplumun mevzu üzerine odaklanmasına rağmen Alevi toplumunun 
ritüelik gelenekler oluşturduğu demden vazgeçmediği tespit edilmektedir. Baskı ve 
kabul görmeme durumu inanç zümresinin kapalı toplum olmasında ve sır kavramı 
merkezli bütünleşmesinde etkin rol oynamıştır. Toplum tarafından genel olarak 
kabul görmeyen ritüel ve anlam dünyasını kendi içinde sürdürmeye devam ederek 
günümüze taşımıştır.

Alevi bireylerin bir kült halinde sürdüregeldiği içki metaforuna olan bağlılığını 
anlayabilmek için inançsal köklere inmek gerekmektedir. Bugün hangi Alevi bireyle 
Alevilik hakkında bir mülakat yapsanız iş ya başında ya da sonunda Miraç hadisesine 
ve Miraçta Hz. Muhammed’in Hz. Ali ve Kırklar ile bâtın âleminde icra ettiği “Kırklar 
Cemi”ne gelmektedir. Kısaca özetlersek Hz. Muhammed Miraç dönüşü Kırkların 
dergâhına uğramıştır. Burada Selman-ı Farisi’nin getirdiği bir üzüm tanesini eline 
almış gökten yeşil el gelip sıkmış engür eylemiştir. Bir üzüm tanesinden olan 
engürden kırkı da ser-i hoş olup semah dönmeye başlamıştır. Miraçta içilen bu 
engür suyu ilk dem, dolu olarak kabul edilir. Burada yapılan cem ilk cem ritüelidir. 
Ayrıca Hz. Muhammed’e bâtın kapısı, ledün ilmi miraçta içtiği bu dolu ile açılmıştır. 
Miraç hadisesi birçok imge ve sembol ile doludur. Bizim konumuz içki/dem kültü 
olduğu için bu kısmına değinmeyi uygun gördük. 

Dem kültünün temelleri hususunda ortak kanaatin oluştuğu anlatma Miraç 
merkezli anlatmadır. Buradan da anlaşılacağı gibi dem bir içki değil öbür dünyaya, 
bâtın âlemine geçişin anahtarıdır. İlk dem gökten inen bir yeşil elin ezmesi ile 
oluşmuştur. Bu sebeple kutsal bir içecek olarak görülmektedir. Kırkların ceminde 
dem vardır. İlk dem, pir elinden Hz. Muhammed’in elinden Kırklara dağıtılmıştır.  
Görüldüğü üzere inanç zümresi içkiye bir kutsal su olarak bakmaktadır. Bu sebeple 
içki üzerine, ritüel ve inanç pratikleri oluşturulmuştur. Bu ritüellerin temel 
göndermesi de Kırklar Cemidir.  

Hak aşkına ulaşmanın yolu da pir elinden dolu içmek ile olur. Klasik Türk 
Edebiyatında olsun, Türk Halk Edebiyatında olsun âşık olmanın temelinde bir dolu 
içme anlatması vardır.3 Hızır’ın dolu sunması veya Hz. Ali’nin dolusu sunması Türk 
Destanlarından tutunda halk hikâyeleri ile günümüze taşınmıştır. Her geçen gün 
eriyen âşıklık geleneğinin son temsilcilerinin de bâde içme hikâyesi mevcuttur. Bu 
bâdenin bugün anladığımız anlamda içki olup olmadığı ayrı bir tartışma konusu 
olabilir. Fakat Alevi zümre bağlamında değerlendirdiğimizde bu bir aşk şarabıdır.

3 Geniş bilgi için bk. Umay Günay, Türkiye’de Âşık Tarzı Şiir Gelenği ve Rüya Motifi, Ankara 1999.



127 

GELENEK, GÖRENEK VE İNANÇLAR

Sâki ve Dedenin ortasında dem kâsesi ve kadehler4

Dem; “Muhabbetin anahtarıdır.”, “İmam Hüseyin’in gözyaşıdır.”, “Dem gönlün 
aynasıdır.”, “Sır suyudur.”, “ Ab-ı kevserdir.” Gelenekte çok önemli anlamlar yüklenen 
dem kavramı hâkim inanç sistemi tarafından kabul görmeyince Alevi-Bektaşi 
şairlerince şiirlerle izaha çalışılmıştır. Bu şiirler hem bir protesto hem de demin 
kutsallığına gönderme vardır. 

 Alevi zümre demi anlatan birçok deyimleşen tabirler kullanmıştır: “Dedem 
demsiz, Dem dedemsiz olamaz.”, “Bâde seni, bâde seni, Vermeyelim yâda seni, 
Münkirin ne hakkı var, Zerre kadar tada seni.”...

Dem kültünü sadece İslamiyet’e ve Miraç hadisesine bağlamak doğru bir sonuca 
ulaşmamızı engellemektedir. Sosyal bilimler bağlamında bakıldığında sosyolojik 
değişimler ve ritüeller asırlar süren süreçlerde şekillenirler. Eskiden bir anda geçip 
yenisini olduğu gibi kabul etmek sosyal bilimler mantığına aykırıdır. İçki konusuna 
da böyle bakmak lazım İslamiyet öncesi metinlere baktığımızda Türk toplumunun 
içkiyi yadsımadığını hatta inanç önderlerinin, Şaman, Kam gibi bu dünyadan öbür 
dünyaya geçişte bir esrime vasıtası olarak gördükleri anlaşılmaktadır. Hatta Dolu 
bir kansız kurban olarak kabul edilmiştir. (Eröz, 1977; s.292,293).Türk toplumu, 
İslamiyet dairesine girdiğinde kendi kültürel unsurlarını tamamıyla terk etmeyip 
İslamiyet ile kendi kültürel değerlerini mecz etmeyi tercih etmiştir. Bunu en iyi 
devam ettiren zümrenin Alevi zümre olduğunu söylemek için ritüellerine biraz 
bakmak yeterlidir. 

4 Bildiride metinde ismi geçen yerleşim birimlerinin tamamından görsel unsur koymak bildiriyi bir 
albüme çevireceği düşünüldüğünden belirli yerleşim birimlerinden konuyu örneklendiren görsel unsurlar 
sunulacaktır. Dem geldi semahları için de Isparta bölgesindeki icrasından fotoğraflar metne yerleştirilecek 
Eskişehir icrası ise bildiri sunumunda video kaydı olarak dinleyicilere izletilecektir. 
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Kuran-ı Kerim’de İçki:

İnanç zümresi İslamiyet ile içkinin haram kılındığını ise, yine Kuran üzerinden 
izaha çalışmaktadırlar. Kuran’da içki ile ayetler sıra ile verilerek Alevi zümrenin 
içkiye bakışı hangi ayetler üzerinden olduğu üzerinde durulacaktır. Nahl-67: Hurma 
ağaçlarının meyvelerinden ve asmaların üzümlerinden sarhoşluk veren içecekler 
ve güzel yiyecekler elde edersiniz. Bütün bunlarda Allah’ın varlığına ve kudretine 
işaret eden bir delil vardır; fakat bunu anlayacak olanlar, akılını çalıştırıp düşünen 
kimselerdir.(Şener vd.2008, s.273)

Muhammed-15: Allah’ın emir ve yasakları konusunda sorumlu, duyarlı, bilinçli 
olanlara vaat edilen cennet şöyledir.  Orada hiçbir şekilde bozulmayan su ırmakları, 
tadı hiç değişmeyen süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları, süzme bal 
ırmakları akmaktadır. Onlar için her çeşit meyve vardır. Üstelik onlar orada Rableri 
tarafından bağışlanmış olmanın mutluluğunu tadacaklardır. Bu kimseler sürekli\
asırlarca cehennemde kalan ve kendilerine içirilen kaynar su ile bağırsakları 
parçalanan kimseler gibi olur mu? .(Şener vd.2008, s.507)

Nisa 43:Ey iman edenler! Ne söylediğinizi (namazda ne okuduğunuzu) 
bilmeyecek derecede sarhoş iken namaza yaklaşmayın. Cünüp iken de boy abdesti 
almadıkça namaz kılmayın. Ancak yolcu olur da boy abdesti alma imkânınız olmazsa 
o başka. Eğer hasta veya yolcu iseniz ya da küçük veya büyük abdest bozmuşsanız 
veya kadınlara dokunmuş, onlarla cinsel ilişkide bulunmuş ve bütün bu durumlarda 
su bulamamış  (ya da suyu kullanma imkânı bulamamış) iseniz temiz bir toprak 
arayın\teyemmüm edin; onunla ellerinizi, kollarınızı ve yüzünüzü meshedin. Bilin 
ki Allah Afûvv’dur; sizin için kolaylık diler, zor şartlardan kaynaklanan kusurlarınızı 
affeder. Gafûr’dur; O daima affedici ve bağışlayıcıdır. .(Şener vd.2008, s.84)

İnsan 21: Onların üzerlerinde yeşil ipekten ve atlastan dokunmuş giysiler 
olacaktır. Onlar gümüş bileziklerle süslenecekler ve Rableri onlara tertemiz bir 
cennet şarabı içirecektir. (Şener vd.2008, s.578)

Bakara 219: Sana şarap\sarhoşluk veren içkilerin ve kumarın hükmünü soruyorlar. 
De ki: “İçkide de kumarda da insanlar için büyük zararlar ve bazı faydalar vardır, 
fakat zararları faydalarından daha büyüktür.” Ayrıca sana hayırlı işlerde neyi ne 
kadar harcayacaklarını soruyorlar. Onlara de ki: “İhtiyacınızdan fazlasını gücünüz 
nispetinde harcayın.”  Derinliğine düşünüp anlayasınız diye Allah size ayetlerini 
böylece açıklıyor. .(Şener vd.2008, s.33)

Maide-90:Ey iman edenler! Şarap, kumar, putlar ve fal okları şeytanın pis 
işlerindendir. Bunlardan sakınıp uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. .(Şener vd.2008, 
s.122)
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İnanç zümresi, yukarıdaki ayetleri de referans göstererek ehli için bu bir içki 
değil Cennet içeceğidir. Bu dünyada cenneti bulmak, bir olmak gönülden kini, kibri 
atmak, eline, diline, beline sahip olmaktır. Bunu başaran içkiyi dem-bâde edendir. 
Söylemini savunmaktadır. Ayrıca Kuran, kutsal kitabımız hiçbir tenakuza açık 
değildir. Biz, Nahl suresi 67. ayetinde anlatıldığı üzere demde Allah’ın kudretini 
bulanlardanız açıklamasını getirmektedirler.

Alevi zümrenin deme gelenekteki bakışını kısaca özetlemeye çalıştıktan sonra 
dem ile ilgili tespit edebildiğimiz ritüel ve inanç pratiklerine göndermede bulunarak 
asıl konumuz olan “Dem geldi semahları”nı inceleyeceğiz.

Dem Kültü İle İlgili Ritüel Ve İnanç Pratikleri

Girişte özetlemeye çalıştığımız üzere dem üzerine inanç zümresince bir kutsiyet 
atfedilmiştir. Kutsal olan bir unsur için kutsiyetine uygun ritüel ve inanç pratikleri 
şekillendirilmiştir. Bu çalışmada Türkiye5, Bulgaristan6 ve Yunanistan’da7 ikamet 
eden Alevi-Bektaşi zümreden tespit edilebilen dem ile ilgili inanç pratiklerine 
göndermelerde bulunularak Türkiye’nin muhtelif yerleşim birimlerinde dem geldi 
semahı olarak adlandırılan semah ritüelleri icra merkezli incelenecektir. 

İlk lokma olarak dem ve ekmeğin aynı anda dualanması

5Dem ilgili inanç pratikleri Isparta, Ankara, Antalya, Çankırı, Tokat, Tekirdağ, İstanbul, Kırıkkale, Bursa, 
Eskişehir, Balıkesir, Manisa, İzmir ve Afyonkarahisar illerinde yapılan derleme çalışmalarında kayıt altına 
alınan ritüeller merkezli değerlendirilmiştir. 
6 Bulgaristan’daki Alevi zümrenin dem ile inanç pratikleri Tekirdağ ve İstanbul’da yaşayan Bulgaristan 
göçmeni Alevilerin cem kayıtları temellidir. Bulgaristan’da yaşayan Baba ve Dedelerle yapılan mülakatlarla 
teyit ettirilmiştir.
7 Yunanistan Kızıldeli Ocaklı(Dimetoka bölgesinde yaşayan) Alevi bireylerin Türkiye’ye yaptıkları inançsal 
ziyaretlerde semah ve cem ritüelleri icra ettirilerek mülakatlarla malzeme toplanmıştır. 
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Alevi-Bektaşi zümrenin cem ritüeli içerisinde olsun diğer ritüellerinde olsun 
dem alma belirli kural ve kaidelerle yapılır. Bu icra şekilleri farklı içerik ve adlarla 
inanç pratiklerinin oluşmasına neden olmuştur.8 Cem ritüelinde dem ile ilgili inanç 
pratikleri oluşmuştur. Dem hizmeti cemde icra edilen inanç pratiklerinden birisidir. 
Ocak ve yörelere göre değişmekle birlikte dem alma ritüeli cemlerin vazgeçilmez 
hizmetlerindendir. Bazı cem süreklerinde dem hizmeti cemin tamamına yakınına 
yayılırken bazı ocaklarda bir hizmet olarak meydana gelir ve dem alınınca kalkar. 
Her ne şekilde olursa olsun demin dağıtılması bir ritüel şeklinde olur. Dem dağıtma 
hizmetini yapan kişiye “sâki” adı verilir. Sâki cemdeki on iki hizmetçiden biridir. 
Hizmet piri Erdebil süreğini süren Alevilere göre Hz. Ali’dir.9Sâki postu, cemde 
Dede, Baba(rehber), âşık, postundan sonra en kıdemli hizmetli postudur. Sâki, 
toplum tarafından kabul gören cem kardeşlerini çok iyi tanıyan biri olmalıdır. Sâki, 
cemde bir terazi gibi hizmet eder. Herkesin ne kadar dem alabileceğini belirleyen 
odur. Sâkinin yanında iki tane yardımcısı olur. Bu yardımcılar Erdebil süreğini 
devam ettiren ocaklarda Musahipli iki bacıdır. Bektaşi (Dedegan-Babagan) erkek 
talipler olur.10 Erdebil süreğini süren, Ankara Çubuk, Kalecik, Gölbaşı, Çankırı 
Şabanözü, Eldivan, Kırıkkale Sulakyurt ve Bursa İnegöl ilçeleri ve köylerinde 
yaşayan Şah Kalender Veli, Hacı Ali Turabî, Seyyid Cibali Sultan, Hacı Muradî Veli 
ve Hacı Mehemmed Abdal Ocaklarının cemlerinde sâkinin yardımcısı olarak dem 
dağıtma görevini önce musahipli iki kadın yapar. Bu kadınların kadınlıktan düşmüş 
olmasına dikkat edilir. İlk demi bunlar dağıttıktan sonra iki genç kız meydana gelir 
ve dem üçleninceye kadar dem dağıtırlar. Bu iki örnekte de temizliğe, saf lığa bir 
gönderme vardır. Dem kutsal ve dualı bir sudur. Onu kirli olmayanlar dağıtabilir. 

8 Alevi İnanç sisteminde dem kültü hakkında Alevi-Bektaşi inanç sistemi üzerine yapılan kitaplarda bahisler 
geçmekle birlikte doğrudan dem kültü üzerine bizim tespit edebildiğimiz yayın Piri Er’in Direnen Kültür 
Anadolu Aleviliği adlı eseri içerisinde “Anadolu Aleviliğinde İçki (dolu, dem)” adlı makalesi mevcuttur. 
İlgili makalede Alevi zümrenin içkiye bakışı ve anlamlandırışı izah edilmekle birlikte bizim yayınımıza esas 
oluşturan Dem Geldi semahlarına ve dem ile ilgili inanç pratiklerine değinilmemiştir.
9Alevi inancında cemde icra edilen her hizmetin bir hizmet piri vardır. Genel kabul gören cemde On İki 
İmamlarla temsil edilen on iki hizmetin olduğudur. Her hizmet için On İki İmamlardan biri hizmet piri 
olarak kabul görür. Aynı hizmete farklı ocak ve yerleşim birimlerinde farklı İmamlar hizmet piri olarak kabul 
edilmenin yanında Babağan Bektaşilerinde olduğu gibi hizmet pirleri On İki İmam dışındaki şahsiyetlerde 
olabilmektedir. Hizmet pirinde olan farklılığı hizmet adlandırmasında da görmekteyiz. 
10 Alevi cem ritüelleri ocaklara göre farklılıklar içermektedir. Bu sebeple bütün ocakların cem ritüelleri kayıt 
altına alınmadan kesin yargılarda bulunmak sıkıntı yaratabilir. Dikkat edilmesi gereken önemli bir husus 
da Alevi inanç sistemindeki değişimdir. Hakim inanç sisteminin ve modern hayatın getirdiği değişimlerle 
cem ritüellerindeki hizmetçilerde değişebilmektedir. Örnek olarak Erdebil süreğine göre cemlerini yapan 
Ankara Çubuk merkezli Alevi Ocaklarının cemlerinde dem hizmetinde sâki yardımcılığını musahipli kadınlar 
yaparken Sünnileşme temayülü olan Mahmutoğlan, Yukarı Emirler gibi köylerde son beş yılda hizmetçiler 
erkek talibe dönmüştür.
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Sâki dem kadehini sunarken tutuş ve alış şekli

Isparta Senirkent Uluğbey, sâki ve yardımcıları

Çankırı Şabanözü Mart Köyü sâki yardımcısı iki genç kız

Sâki, meydanda demi hazırlar. Dede, demi dualar ve dem hiyerarşik sıraya göre 
Dededen başlayarak halka, Kırklardaki herkese tek tek sunulur. Her dem alınışında 
dede gülbeng okur. İnanca göre dede dualayarak demin ağısını(zehir) almakta onu 
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bir aşk şarabı haline getirmektedir. Kadehlerin dolduruluşu, tutuluşu ve dağıtılması 
ritüelik anlamlar yüklenerek yapılmaktadır. Isparta Senirkent Uluğbey Beldesi 
merkezli Veli Baba Sultan Ocaklıları cem ritüelerinde kadehler elden ele dolanırken 
veren alana “hü”11 diye hitap eder. Dem alındıktan sonra içen kişiye diğer canlar “Aşk 
olsun”, “Aşkın On İki İmamlara Olsun”, “Aşkınız cemal olsun”, “Nur u iman olsun”, 
“Kırklar ceminde içilen dem olsun” vb. diye hitap ederler. Bunların hepsi deme 
yüklenen kutsiyet ile ilgilidir.

Dem İle ilgili İnanç Pratikleri

Dolu götürme: Erdebil süreğini süren, Ankara Çubuk, Kalecik, Gölbaşı, Çankırı 
Şabanözü, Eldivan, Kırıkkale Sulakyurt ve Bursa İnegöl ilçeleri ve köylerinde 
yaşayan Şah Kalender Veli, Hacı Ali Turabî, Seyyid Cibali Sultan, Hacı Muradî Veli 
ve Hacı Mehemmed Abdal Ocaklarının cemlerinde dem meydanda halaka veya 
Kırklar adıyla anılan zümrenin içerisinde üç defa dolandırılır. Her dem hizmetinde 
muhabbet veya âşıklar tarafından nefesler okunur. Halkada oturan talipler olsun 
halka dışında oturan kadın ve erkek talipler cem meydanına gelerek sâkiden bir dolu 
alırlar. Dizlerinin üstünde ellerinde dolu kadehi ile genellikle sefalama olarak bilinen 
nefesleri okuyarak her dörtlükte dizüstü dedeye doğru yürürler. Mahlas beyitini 
okuyunca dede ile elleri birleştirip kadehi birlikte tutarken niyaz pozisyonunda dede 
talibin getirdiği doluyu dualar. Dualadıktan sonra bir yudum kendi içer ve kalanını 
dolu getiren talibe içmesi için verir. Talipler bu dualı, şifa olacağına inandıkları 
doludan içmek ve dualanmak için halkanın dışında sıraya geçerler. 

Çankırı Şabanözü Çapar köyü, Dolu götürme

11  “Hü” kelimesi yerel ağızla Allah’ın isimlerinden olan “Hû” yerine kullanılmaktadır. Burada da kutsallığa bir 
gönderme vardır.
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Çankırı Şabanözü Mart köyü, dualanmış dem alan genç talip

Dem üçleme-beşleme-yedileme: İnanca göre Allah Muhammed ve Ali üçlemesini 
temsilen dem en az üç kez içilmelidir. Bu üç kadeh dem de olabilir veya bir kadehi 
üç yudumda içmek de görülür. Isparta, Bursa Kurşunlu, Antalya Elmalı, Bulgaristan 
Deli Orman ve Güney Bulgaristan, Yunanistan Dimetoka, Kızıldeli Ocaklıları, 
Babagan Bektaşilerinde cem başlayıp tövbe, tarikat namazı ve delil uyarıldıktan 
sonra meydana dem gelir. Bu aşamadan sonra cemi yönlendiren dem almayla 
doğrudan bağlantısı olan âşıklık ritüelidir. Bir örnekte açıklarsak Isparta’da muhtelif 
ocaklara bağlı Alevi-Bektaşi bireylerin ceminde ilk alınan lokma demdir. Meydanda 
sessizlik içinde herkes üç kez dem alır. Dem üçlenince dede dua eder. Duadan sonra 
lokmaya destur verilir. Bir cem ritüelinde üç kez dem dolanırsa cem üçlenmiş olur. 
Bu sayı beş ve yediye de çıkabilir. Beş kez dem dolanırsa cem beşlenmiş, yedi kez 
dolanırsa cem yedilenmiş olur.

Isparta Senirkent Uluğbey Beldesi, dem üçleme

Dem Dağıtma-Açma Nefesleri: Dem meydana gelip üçlendikten sonra diğer 
lokmalar da yenmeye başlar. Demin açılması ile âşıklık hizmeti de başlar. Cemin 
bu aşamasında muhabbeti yönlendiren dede, âşık ve sâkidir. Muhabbetin 
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açılması ile âşık sâkiyi dem dağıtması için uyaran nefesler okur. Bu nefeslerde 
dem kültünün tarihsel ve inançsal arka planına göndermeler vardır. Bu nefeslere 
Dem açma-dem dağıtma nefesleri denir. Dem açma nefeslerinde; dem, dolu, şarap 
vb. kelimeler geçtiğinde sâki Dededen başlayarak sıra ile dem dağıtır. Aşağıda iki 
örnek sunulmuştur. Bulgaristan Deliorman Alevilerinde de buna benzer bir inanç 
pratiği vardır. Âşık nefes okuyup tamamlayınca ayağa kalkıp hangi âşığın eserini 
okuduğunu söyler. Dede, aşığa duasını verirken sâkiye âşığın eserini okuduğu Hak 
âşığı adına dem dağıtmasını söyler. Herkes sıra ile dem alır.

Sâki Kadehleri almış elline

Doldurup veriyor cemin aşkına

Hep ondan içenler buldular şifa

Oynayıp gülerler Ali’nin aşkına

Kırkların işidir birliğe yetmek

Erenlere gelmemiş kin kibir tutmak

Bülbüle verilmiş figan ile ötmek

Öter sabahlarda gülün aşkına

Üç yıldan sonra buldu yârini

Anda teslim etti cümle varını

Elest-i bezminde görmüş pirini

Şeydullaha çıktı Selman aşkına

Kırklar Muhammed’in yüzün gördüler

Temenna eyleyip secde indiler

Kudretten bir el geldi gördüler

Müşküle vardılar hatemin aşkına

İcazet eyleyip geldiler bile

Eyvallahımız vardır bizden uluya 

İman ettik Hacı Bektaş Veli’ye

Yad etme Seyyidi pirin aşkına

Sâki seninle gel bâde sunalım

Gülüm sâki sun aheste aheste

Sabaha dek muhabbet edelim

Canım sâki sun aheste aheste

Cümle evliyalar bâde sundular

Ol masiva deryasından geçtiler

Kırklar ab u hayatı içtiler

Gülüm sâki sun aheste aheste

Muhammed Ali’den destur alalım

Varıp eşiğine yüzler sürelim

On iki bahçenin gülünü derelim

Gülüm sâki sun aheste aheste

Hasan Dede aşk katarına yederken

İkilikten göçüp bire giderken

Bu dem pirimizden himmet var iken

Gülüm sâki sun aheste aheste
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Tekirdağ Çorlu Çeşmeli köyü, âşıklık hizmeti sonrası dem alma 

Ankara Kalecik Tavşancık köyü, âşık dem açma nefesi okurken

Geçmişler-İstekler Demleri: Isparta Veli Baba Sultan Ocağı’nda cemde “geçmişler 
demi” ve “istekler demi” adlı iki inanç pratiği daha uygulanmaktadır. Geçmişler 
Demi, bireysel kurbanlarda cem meydanını ortaya getiren talibin geçmişlerin 
ruhu için dem alınmasıdır. Bu ritüel üzerinde önemle durulan bir ritüeldir. Cemde 
bulunan her talibin geçmişler deminden alması gerekir. Hiç içmeyenler bile kadehi 
eline alarak koklarlar. Demi almamak kurban sahibinin geçmişine saygısızlık 
olarak kabul görülür. İstekler demi ise dem hizmeti son bulmadan önceki son dem 
ritüelidir. Bu inanç pratiğinde de eski Türk inançlarına bir gönderme mevcuttur. 
İnanca göre meydana gelen her nesne meydan kapısından içeri girdikten sonra sır 
olmalıdır. Meydana gelen meydanda bitirilmelidir. Cem lokması dışarıya çıkarılmaz. 
Bu sebeple sâki dem hizmetini sonlandırmadan önce bütün ayin-i ceme “deme gani 
misiniz ?” diye sorar. İçlerinde istekli olanlar var ise kâsede kalan demi içmeleri için 
onlara sunar. Bu inanç pratiğine “istekler demi” denir.
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Isparta Senirkent Uluğbey beldesi, geçmişler demi alan kadın talip

Bursa Kurşunlu, Farklı bir dem ile ilgili pratik delile dem sunma

Çankırı Şabanözü Mart köyü, yasavur ve pazvantlar dem alırken
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Bu inanç pratiklerinin sayısını arttırmak mümkündür. Biz, burada geleneksel 
inanç zümresinin deme bakışını izaha yetecek sayıda inanç pratiğini sunmaya 
çalıştık. 

Dem Geldi Semahları

Çalışmamızın şimdiye kadarki bölümünde Alevi-Bektaşi inanç zümresindeki 
dem kültü örneklerle izaha çalışıldı. Bu bölümde ise “dem geldi semahı” olarak 
adlandırılan semah riteülinin tespit edebildiğimiz iki örneğini sunacağız. Anlatımda 
cem ritüeli merkezli icra ortamı esas alınacaktır. 

Dem geldi semahı olarak adlandırılmamakla birlikte semah öncesi dem ile ilgili 
uygulamalar da mevcuttur. Yunanistan Dimetoka bölgesinde yaşayan Seyit Ali 
Sultan Kızıldeli ocaklılarının cem ritüellerinde semah başlamadan önce sâki eline 
dem kadehini alır. Semaha çıkacak bütün bireyler semah halkasına girmeden önce 
serçe parmaklarını sâkinin elinde tuttuğu dem kadehine daldırırlar sonra semah 
halkasına dâhil olurlar. Sâki de semah bitinceye kadar halkanın sağ köşesinde 
elinde kadeh ile semah ritüeli bitinceye kadar bekler. 

Bir diğer uygulamada Tahtacı Alevilerinde görülen bir uygulamadır. Balıkesir ili 
Türkali köyünde yaşayan Tahtacı Alevilerinde semaha çıkacak bayan talip eline bir 
dem kadehi alarak semaha kalkmasını istediği erkek talibe sunar. Demi alan erkek 
birey kadın talip ile karşılıklı semah döner.  Bu uygulamalarda da dem kültünün 
yansımaları görülmektedir. 

Alan araştırmalarımızda iki farklı yörede Dem Geldi Semahı adı ile semah 
ritüelini tespit ettik. Yine dem geldi semahı dışında dem ile birlikte icra edilen 
“Dolu Semahı” olarak adlandırılan bir semah çeşidi de tespit edilmiştir.12

Dem geldi semahı ile ilgili ilk bilgiyi M. Tevfik Oytan’ın Bektaşiliğin İçyüzü 
adlı kitabında rastlamaktayız. Oytan eserinde semahın icrası hakkında kısa bir 
bilgi verdikten sonra semah dönülürken okunan nefesleri sıralar. Oytan’dan sonra 
semahlar üzerine çıkarılan yayınlarda Oytan’a atıf la dem geldi semahı adıyla bir 
bölüm açılıp herhangi ekleme yapmadan metinler sunulmuştur.13

12Bizim tespitlerimiz dışında Erzincan yöresine ait olduğu belirtilen ve sanal ortamda ve TRT arşivinde 
Erzincan dem geldi semahı olarak kayıtlı Âşık Hüseyin’e ait “Ey şahin bakışlım bülbül avazlım, Ne sen 
beni unut ne de ben seni” nakaratlı bir nefes vardır. Fakat bu nefes ve ezgi ile gelenekte dönülen bir semaha 
derleme çalışmalarımızda rastlamadık. Erzincan merkezli inanç önderleri ile olan mülakatlarımızda da 
bu ad ve ezgi ile dönülen bir semah olmadığını belirttiler. Belki bölgede yapılacak geniş kapsamlı alan 
araştırmalarında rastlanabilir. Elde mevcut bir veri olmadığı için biz bu çalışmamızda ilgili metne yer 
vermedik.
13 İlhan Cem Erseven, Aleviler’de Semah adlı çalışmasında Nefesler ve icra ile ilgili Oytan’ı tekrar etmektedir. Ayrıca kitabın 
sonunda verdiği nefeslerin notaları ile semahı anlattığı bölümlerdeki şiir metni farklıdır. Kitabının eklerinde verdiği notalarda 
kullanılan şiir metinleri ise hem ezgisel hem de icrada kullanılan sözler bağlamında tutarlıdır. Erseven’deki bu tenakuzu 
iki farklı kaynaktan alıntıdan kaynaklandığı kanaati hasıl oldu. Notaları Mehmet Demirtaş’ın Deyiş Semah ve Türkülerle 
Şüceattin Köyü adlı eserinden alma olasılığı yüksek görülmektedir. Armagan Elçi, Semahlar üzerine yazdığı makalesinde de 
Oytan merkezli şiir metinleri verilmiş icra veya semah hakkında hiçbir bilgi verilmemiştir. Oytan’a atıfla sadece şiir sözlerini 
makalesine aktarmıştır. İcra ve yöreye ait herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
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Dem geldi semahları adlandırmadan da anlaşılacağı üzere dem yani cemde 
alınan dem ile ilgilidir. Cem ritüelindeki icra sırası ve icra şekli gibi unsurlar da 
birleşince dem geldi semahları daha net anlaşılmaktadır. Semahların icra edildiği 
ve bizim kayıt altına aldığımız iki farklı icra mekanı tespit edilmiştir. Bunlardan 
birinci olarak metne aktarılacak olan Isparta Senirkent Uluğbey merkezli Veli Baba 
Sultan Ocaklılarının dem geldi semahıdır. Bu semah sadece Uluğbey beldesinde 
dönülmemekte Isparta Senirkent merkezli Şah Ahmet Sultan ve Kutup İbrahim 
Dede Ocaklılarının talip köylerinde de icra edilmektedir. Isparta Senirkent ilçesi 
merkezli ocaklarda cemler demli yapılmaktadır. Bizim burada görsel unsurlarını 
sunacağımız icra Uluğbey beldesi merkezlidir.

İkinci Dem Geldi Semahı olarak adlandırılan semaha Eskişehir Sücaeddin Veli 
Ocaklılarının yaşadığı Seyitgazi ilçesi Arslanbeyli köyünde tespit ettik. Burada iki 
farklı dem ile irtibatlı semah icra edilmektedir. Birincisi “Dolu Semahı” ikincisi 
ile “Dem geldi semahı” adı ile gelenekte yaşamaktadır. Bugün cemlerde dem 
hizmeti kaldırıldığı için iki semahta icra ortamını kaybetmek üzeredir. Dolu 
semahı unutulmaya yüz tutmakla birlikte dem geldi semahının icrasını bilen bir 
nesil mevcuttur. Eskişehir bölgesinde yaptığımız alan araştırmalarında Oytan’ın 
bahsettiği dem geldi semahını sorguladık kayıt altına aldığımız cemlerde bu 
semahların icra edilmeyişi dem hizmetinin kalkmasından kaynaklanmaktadır. 
İnanç önderleri ile olan mülakatlarımızda semahı bilmekle birlikte artık cemlerde 
dönülmediği cevabını aldık. Arslanbeyli köyünde Sücaeddin Veli Ocağı postnişinlik 
görevini yapan Mehmet Demirtaş ile semahların icrasını bize göstermelerini 
istedik. Semahları bilen kişilerle bize bu semahlar cem dışında geleneksel şekli ile 
icra edildi. Makalede bu icra esas alınmıştır. Çalışmamızda cemde icra sırası ve icra 
şekli geleneksel şekli ile metne yansıtılacaktır. 

Veli Baba Sultan Ocağı Dem Geldi Semahı

Veli Baba Sultan Ocağı’nda semah cemdeki on iki hizmetten biri olarak 
görülmektedir. Çalışmada semah ritüelleri, geleneğin içindeki şekli ve icrası inanç 
zümresinin dünyasından sunulmaya çalışılacaktır. Cem ritüelindeki icra sırası ve 
inanç pratikleri Veli Baba Sultan Ocağı’nın uygulamaları ile birebir yansıtılmaya 
çalışılacaktır. Çünkü cem ibadeti bir bütünlük arz eder. Ritüelin tamamlayıcı 
unsurlarından biri de semahtır. Bir ritüel olarak semahı ele aldığımızda icra mekanı, 
icra sırası ve inanç pratikleri ile gelenekteki yeri ortaya çıkmaktadır. 

Veli Baba Sultan Ocağı’nda icra edilen üç farklı semah ritüeli vardır: “Dem Geldi 
Semahı”, “Turnalar Semahı” ve “Kırklar Semahı.”dır. Konumuz olması hasebiyle bu 
çalışmada sadece dem geldi semahı anlatılacaktır.

Dede, cem ritüelinde tövbe, çerağ uyarılması ve tarikat namazı kılınmasından 
sonra sofranın kurulması ve demin gelmesi için mutfak hizmetlilerine ve sâkiye 
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destur verir. Bu desturdan sonra, sâki eline dem kâsesini alarak meydan(cem) 
olacak odanın eşiğinde durur. Arkasında da ellerinde tabaklar olan bay ve bayan 
talipler vardır. Dede içeriye girmeleri için destur verir. Sâkinin yeri Dedenin 
önüdür. Sâkinin oturması için Dedenin önüne bir minder, minderin önüne de bir 
sofraaltı serilir. Sâki minderin önüne gelir. Burada ayakları mühürler darda durur. 
Elinde dem kâsesi vardır. Sâki, sol ve sağ yanında iki yardımcısı ile huzurda durur. 
Bu yardımcıların birinin elinde kadehler bulunan tepsi, diğerinin elinde ise dem 
olarak kullanılacak rakı şişesi bulunmaktadır.  Arkasında ise ellerinde tabaklarla 
diğer talipler bulunur. Bu tabakların içerisinde kuruyemiş, meyve ve yaprak aşı 
(yaprak sarması) bulunmaktadır. Dede hariç bütün talipler ayakta, ayaklar mühürlü 
ellerinde tabak tutarak beklerler. Bütün talipler hazır olunca Dede şu gülbengi okur: 

“Bismişah Allah Allah, Ellerimiz dolu olsun, hep gönüller Ganî olsun. 
Yardımcımız Şâh-ı Merdan Ali olsun. Yiyenlere helâl, yediren canlara delil olsun. 
Kızıldeli, Akyazılı Sultan Efendimizin dem-i devranı yürüsün. Gerçeğe Hü!”

Demin meydana lokmalarla birlikte dualanmak üzere gelişi

Dede gülbengi bitirince bütün talipler yerine oturur. Sâki de yerine oturur. 
Sofraaltının üstüne dem kâsesini yanına da kadeh tepsisini bırakır. Dem ve 
kadehler hazır olunca demin üçlenmesi için kadehlere dem koyulacaktır. Dede 
sâkiye destur verir. Sâki her kadehe, elindeki fincanı dem kâsesine daldırarak dem 
doldurur. Bardaklar dolunca sâki ilk olarak hizmeti gören Dedeye, sonra sıra ile en 
kıdemliden başlayarak kıdem sırasına göre üç kadeh dağıtır. Kadeh iki avuç içine 
alınarak tutulur. Kadeh ve içindeki dem miktarı dışarıdan görülmez. Bu sayede 
kimin ne kadar dem aldığını sâkiden başka bilen olmaz. Sâki, her talibin ne kadar 
içebileceğini bilir ve ona göre dem sunar. Bütün kadehler eldeyken(elinde kadeh 
olmayanlar ise ellerini mühürlerler) Dede şu gülbengi okur: 

“Bismişah Allah Allah, nur ola, sır ola, dertlere derman ola, gittiği yerler gam, 
kasavet görmeye, içtiğimizde demler ab-u kevser ola, içenlere aşk-ı ilâhi ola, Akyazılı, 
Kızıldeli Sultanın dem-i devranı yürüye. Nefesler aşk ola. Gerçeğe Hü!” 
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Duayı bitirince hizmet Dedesi kadehi ağzına götürür ve ilk demi alır. Kıdem 
sırasına göre dağıtılan kadehlerdeki demler bütün taliplerce alınmaya devam 
eder. İlk demi herkes alınca dem birlenmiş olur. Bu pratik üç kez uygulanınca dem 
üçlenmiş olur. Dede;

“Bismişah Allah Allah, dolularımız dolu ola, içenlere aşk-ı ilâhi ola. Bu içtiğimiz 
demler aşk-ı ilâhi ola. Bu içtiğimiz demler üçler, beşler, yediler, kırklar ve bu yolu, bu 
erkânı kuran erenler, evliyalar için yenmiş içilmiş ola. İçenlere helâl, içirenlere delil 
ola. Nefesler aşk ola. Gerçeğe Hü!”

Dem üçlenince dede âşığa çalması için destur verir. Veli Baba Sultan Ocağı’ndan 
âşıklık hizmeti cemin içeriğine sazlı veya sazsız icra edilmektedir. Ocakta, yas 
cemi olarak kabul edilen “Muharrem Kurbanı Cemi ve Dar Kurbanı Cemi”nde âşık 
sazsız ezgi ile hizmet yapar. Sazsız âşıklık yapılan cemlerde semah da dönülmez 
sadece Kırklar Semahı ritüeli geldiği zaman ezgi ile bir düvaz okunur. “Dem Geldi 
ve Turnalar” semah hizmetleri yas cemlerinde hizmet olarak bulunmaz. Semahlar 
sazın çalındığı, muhabbet ve neşenin olduğu “İkrar Kurbanı Cemi, Nevruz Kurbanı 
Cemi, Yıl Kurbanı Cemi” gibi cemlerde dönülür. Dem Geldi Semahı da muhabbet 
cemlerindeki coşku ve cezbeyi göstermeyi amaçlayan bir ritüeldir. Şu şekilde icra 
edilir: Dede âşığı destur verir.

“Bismişah Allah Allah, âşıklarımız söylesin, âyin-i cemde sıtk kulağıyla dinlesin. 
Yürüyenin işi yürüsün. Gerçeğe Hü!”

Destur alan âşık semah nefesini okumaya başlar. Âşık okumaya başlayınca 
cezbeye gelen talipler yerlerinden kalkarak ya meydanda bir halka oluştururlar ya da 
oturdukları yerde ayağa kalkarak semaha eşlik ederler. Veli Baba Sultan Ocağı’nda 
dönülen semahlarda bir sayı sınırlaması yoktur. Semahlar er-bacı karışık dönülür. 
Bütün semahlarda ayak ve el hareketleri ortaktır. Semah, iki adımlı halkaya giriş 
ve çıkışlara el hareketlerinin eklenmesi ile dönülür. Ezgi hep aynı tempodadır. Bir 
ağırlama, yürüme, karşılama veya yeldirme diye ifade edilebilecek ezgisel ve ritimsel 
değişiklik yoktur. Bu sebeple hareket ritmiğinde bir değişiklik olmamaktadır. 
Herhangi bir dönme sayısı yoktur. Âşık ve nefesin sözleri dönmeyi yönlendirir. 

Semaha sağ ayakla başlanır. Sağ ayak ile halkanın dışına doğru(dairesel) iki adım 
atılır. İkinci adımda sağ topuk sertçe yere vurulur. Sağa adım atıldığında sol el iki 
kademeli olarak göğüs hizasına kaldırılır. Sonra içeri doğru iki adım atılır. Sol topuk 
sertçe yere vurulur. Bu esnada sağ el iki kademeli olarak göğüs hizasına kalkar. Bu 
hareket sistemi semahın sonuna kadar aynı tempoda devam eder. Dönüşlerde dedeye 
sırt dönülmez. Dedenin önünden geçerken baş eğilir sağ el göğüs hizasına getirilerek 
niyaz edilir. Semah nefeslerinde şairin mahlası geçtiğinde de aynı niyazlaşma yapılır. 
Dem Geldi Semahında aşağıdaki Sefil Hüseyin’e ait nefes okunmaktadır.
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Güzel Şah’tan bize bir dolu geldi14(2)

Bir sen iç sevdiğim, bir de ceme ver(2)

Hünkâr Hacı Bektaş Veli’den geldi(2)

Bir sen iç sevdiğim, bir de ceme ver(2)

Herkes sevdiğini tanır sesinden(2)

Muhammet Ali’dir(Şahın Muhabbeti) bizi has eden(2)

Selman’ın keşkülünü doldur bu sudan(2)

Bir sen iç sevdiğim, bir de ceme ver(2)

Payım gelir erenlerin payından(2)

Muhammed neslinden Ali soyundan(2)

Kırkların ezdiği engür suyundan(2)

Bir sen iç sevdiğim, bir de ceme ver(2)

Beline kuşanmış nurdan bir kemer(2)

İçmişem doluyu yüreğim yanar(2)

Herkes sevdiğinden bir dolu umar(2)

Bir sen iç sevdiğim, bir de bana var(2)

Senin âşıkların kaynadı coştu(2)

Kaynayıp coşanlar serinden geçti(2)

Sefil Hüseyin’im bir dolu içti(2)

Bir sen iç sevdiğim, bir de ceme ver(2)

14 Semahlarda okunan şiirlerde yazım hataları dışında düzeltme yapılmamıştır. Metinlerde okunuş esas 
alınmıştır. Bilindiği üzere ritme ve ezgiye dayalı metinlerde âşık bazen sözleri ezgiye uyacak şekilde 
değiştirebilmektedir. Âşıklar bazen de bir mısrayı tekrar ederken farklı kelimelerle okumaktadır. Biz metinde 
farklı okumaları da parantez içinde vermeyi uygun gördük. Tekrar sayısı da parantez içinde verilmiştir. 
Ayrıca bu nefes Antalya Elmalı Tekke köyde yaşayan Abdal Musa Ocaklılarının cemlerinde dem dağıtma 
nefesi olarak icra edilir. Buna benzer birçok Alevi erkânında söz konusu nefes dem hizmeti sırasında âşıklar 
tarafından okunmaktadır. 
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Arttırırsan sâki bir de bana ver.15

Nefes son bulunca semaha kalkan bütün talipler ellerini birbirlerinin omuzlarına 
koyup ayakları mühürleyip dedenin duasını beklemeye başlar. Dede;

“Bismişah Allah Allah, semahlarımız kabul ola, muradlarımız hasıl ola, dönmüş 
olduğumuz semahlar Kırklar meydanında dönülmüş ola, söyleyen diller, dinleyen 
kulaklar, sallanan kollar cehennem narı görmeye. Nefesler cem ola. Gerçeğe Hü!”

Semah duası bitince bütün talipler olduğu yerde kollarını indirerek yanlarına 
koyarlar. Dede şu gülbengi okur;

“Bismişah Allah Allah, özür, niyaz, teslim, temenni, iltica ve dua kapılarımız açık 
ola. Niyaza inen başlar ağrı, sızı, acı görmeye. Nefesler cem ola. Gerçeğe Hü!”

Bütün talipler yere niyaz ederek postlarına geçerler. Sâki semah dönülerken dem 
dağıtmaya devam eder. Semah dönüp yerine oturan taliplere de dem verir. Dem 
geldi semahı ritüeli bu şekilde son bulur.

Eskişehir Seyitgazi Arslanbeyli Sücaeddin Veli Ocaklılarının Dem Geldi 
ve Dolu Semahı

Eskişehir ili ve Kütahya, Bilecik illerini içine alan bölgede Alevi İnanç sistemi 
açısından önemli tekkeler ve ocaklar bulunmaktadır. Bu ocakların tarihsel dönemde 
ve günümüzde birbirleri ile etkileşimleri olmuştur. Özellikle Seyit Battal Gazi ve 
Şücaeddin Veli Ocakları bölge Aleviliğinde önemli yere sahiptirler. Her iki ocağın 
Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya illerinde birçok talip köyü bulunmaktadır. Bu 
sebeple Eskişehir bölgesi ritüelik anlamda zengin bir tablo arz etmektedir. Farklı 
cem ritüelleri ve inanç pratikleri bölgenin cemlerinde yaşamaya devam etmektedir.  
Bu zenginlik semahlara da yansımıştır. Farklı adlarla ve icralarla semah çeşitleri 
yaşamaktadır. Dem geldi ve dolu semahları da bunlardandır. 

Bizim çalışmamızda esas aldığımız icra Eskişehir Seyitgazi Arslanbeyli köyü 
Sücaeddin Veli ocaklılarının semah ritüelleridir. Eskişehir yöresi Alevi ritüelleri de 
modern hayatın etkisi ile hızlı bir şekilde erimeye devam etmektedir. Geleneğin 
hızlı değişiminden semahlarda nasibini almıştır. Eskişehir bölgesinde yaşayan 
Alevi zümrenin önemli bir kısmı cemlerden dem hizmetini kaldırmışlardır. Bizim 
bildirimize konu olan dolu ve dem geldi semahları da dem hizmetinin ortadan 
kalkması ile icra ortamını kaybetmeye ve unutulmaya başlamışlardır. Çalışmamızda 
esas alınan metin ve icra geleneği hatırlayan ve söz konusu semahları elli yıla yakın 
bir süre dönmüş olan talip ve dedelerin bilgisi ile tespit ettik. Gelenekteki icra şeklini 
ve metinleri esas alarak bildirimize yansıttık.

15 Bu mısra semah kalkanların durması gerektiğini ifade için söylenir. Âşık bu mısrayı sazsız ezgi ile okur. 
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Dolu Semahı: Dolu semahı olarak adlandırılan semah Veli Baba Sultan 
Ocaklılarının icrasına benzer bir yapı arz etmektedir. Nefes metni birebir aynıdır. 
Cemde Tövbe, çerağ ve namaz hizmeti son bulunca meydana lokmalar ve dem gelir. 
Dem üçlendikten sonra âşık nefesi okumaya başlar, saki de dem dağıtmaya başlar. 
Coşkuya kapılan talipler oldukları yerde ellerini sallayarak semah ederler. Bazı 
talipler de sâkiden aldıkları kadehlerdeki demleri birbirlerine sunarlar. Âşık nefese 
son verince dede duasını okur, semah hizmeti son bulur. Sücaeddin Veli Ocağı ile 
Veli Baba Sultan Ocağının cem ritüellerinde farklılıklar olmakla birlikte tarihsel 
süreçte Veli Baba Sultan Ocağı hiyerarşik olarak Seyyid Battal Gazi Ocağı’na 
bağlıdır. Bu bağlılık cem ritüellerinde de etkileşimlere sebep olmuş olabilir.  

Dem Geldi Semahı: Dem geldi semahı Eskişehir yöresinde Dede Kargın, Cemal 
Sultan, SücaeddinVeli ve Seyyid Battal Gazi Ocaklarının cem ritüellerinde dönülen 
bir semahtır. Bölgede “Dedeler Semahı” olarak da bilinir. Cem ritüelinde bütün 
hizmetler son bulunca dedelerin döndüğü bir semahtır. Eğer postta yeterli dede 
yoksa sayıyı 4-6-8ve 12’ye tamamlamak için rehber ve taliplerden katılan olabilir. 
Dedeler eşleri ile birlikte semah dönerler. Bu semah ritüeli her cem ritüelinde 
icra edilen bir semah değildir. Özellikle Nevruz ve Dedelerin görgü(baş okutma) 
cemlerinde dönülmektedir. Semah üç aşamalı bir yapı arz etmektedir. Gelenekteki 
adlandırması ile ağırlama, karşılama ve yürüme veya hoplatma olarak adlandırılan 
üç bölümden oluşur. Ritüelin icrası gelenek bağlamında birebir yansıtılmaya 
çalışılacaktır.16

Ağırlama: Semahın bu bölümünde semah dönecek kişiler meydanda 4-6-8-12 kişi 
halka oluştururlar. Dede, aşığa destur verince ağırlama nefesi okunmaya başlanır. 
Halkada duran herkes birbirinin yüzüne karşı durmaktadır. Ayaklar mühürlü eller 
yanda durmaktadır. Nefes okunmaya başlayınca bel hafif eğilir eller diz hizasından 
başlayarak bir şey avuçlar gibi ritmik bir şekilde göğüs hizasına gelinceye kadar 
hareket ettirilir. Âşık ilk mısrayı bitirince eller göğüs hizasında birleştirilmiş olur. 
İkinci mısra başlayınca ayakları yerden kesmeden sağa doğru dönülür ve ayaklar 
mühürlenir. Üçüncü mısrada eller aynı şekilde mısra bitinceye kadar hareket 
ettirilir. Mısra bitince sola doğru dönülür aynı işlemler yapılır. Her mısrada sağa ve 
sola dönüşlerle icra devam eder.

16Sücaeddin Veli Ocaklılarının döndükleri ve bizim metnimize esas aldığımız icra cem ortamında kayıt 
altına alınamamıştır. Metinde de bahsettiğimiz üzere Eskişehir bölgesinde birkaç köy dışında cemlerden 
dem hizmeti kaldırılmıştır. Bu sebeple ona bağlı ritüeller de kalkmıştır. Bizim bildirimize yansıttığımız icra 
cem dışında bizim ricamızla semahı bilenlerin Sücaeddin Veli Ocağı postnişini Mehmet Demirtaş ve âşık 
Hasan Ali Uzun tarafından bir araya getirilmesi ile ortaya konulmuş icradır. Bu sebeple Veli Baba Sultan 
Ocağı’ndaki Dem Geldi Semahı icrasından farklı olarak semah metinleri arasında dede duaları eklenmemiştir.  
Ezgi ve sözler âşık Hasan Ali Uzun’un icrası merkezli metne yansıtılmış teyitleri ise yaşlı talip ve dedelerden 
yapılmıştır.
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Sarı çiğdem bürüyünce zemini

Kûfe dağlar gibi gönlüm güvenir

Aşkın ateşine verdim serimi 

Gözüm yaşı yeryüzüne sulanır

Aman aman dost aman, sultanım aman

Aman aman dost aman

 

Dervişlikte ikilik yok birliktir

Bir düşmüşün elin tutmak erliktir

Uçan kuştan, esen yelden yörüktür

Gönül gelir itikata dayanır

Aman aman dost aman, sultanım aman

Aman aman dost aman

Hazreti yüz sürünce mihraca

Hak dua yazılı hırkaynan tacı

Güzel dedem emir kıldın kılınca 

Şükür dedem saat saat dolanır.

Aman aman dost aman, sultanım aman

Aman aman dost aman

Karşılama: bu bölümde ezgi biraz daha hızlanır halka halinde semah dönenler 
semah halkasına sıra ile önce sağ ayak ile öne doğru bir adım atarlar ellerde yanlardan 
öne doğru sallanarak birleştirilir. Sonra geriye bir adım atılır. Eller yine geri adım ile 
geriye çekilir. Sol ayak ile halkaya doğru bir adım atılır. Bir nevi herkes karşısında 
bulunan talibe bir hamle eder bir görüntü verirler. 
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Dem geldi dem geldi 

Ali Abbas Şah geldi 

Münkire cevr-i cefa

Mümine iman geldi

Şah geldi şarımıza

Bugün bayramdır bize

Şahın ela gözleri

Armağan yeter bize 

Eğdim gülün dalını17

Har tutmuş yaprağını 

Vadem gelir ölürsem 

Şah örtsün toprağımı 

Endim orak biçmeye18

Eğildim su içmeye19

Şahım geliyor dediler

Kanatlandım uçmaya 

Hoplatma (Yürüme): Kanatlandım uçmaya sözlerini âşık söyleyince halka turna 
kuşları gibi halka şeklinde dönmeye başlarlar. Ezgi biraz daha hızlanır.

Ehl-i sünnet makamı cennet(2)

Devran-ı şah ya Muhammed(2)

Müminin arzusu cennet(2)

Firdevs gülü kokuyor o(2)

17 Semah dönenler yere doğru eğilip ellerini yere değdirip kaldırırlar. 
18 Eğilip sağ elleriyle orakla ot biçer gibi bir hareket yaparlar.
19 Sol elleri ile eğilip su içer gibi avuçlarlar sonra ellerini ağzına götürürler. 



146 

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Âşık “sıyrıldı çıktı meydana” sözlerini söyleyince içlerinden en yaşlı dede veya 
köyün en yaşlı kemal sahibi bireyi halkanın içine doğru süzülür iki tane halka olur. 
Büyük halka dönmeye devam ederken ortaya giren dede de halkanın içinde döner.

Sıyrıldı çıktı meydana(2)
Baş gitti boyandı kana(2)
Ağlıyor ol Fatıma ana (2)
Hüseynim Şah Hüseynim
Hüseynim vah Hüseynim

Bir alttaki dörtlük başlayınca dış halkada dönenler bir anda birbirlerini dirsek 
hizasından tutarak bir çember oluşturarak dönmeye başlarlar. Ortada dönen dede 
de bu halkanın içinde bir sağa bir sola çarpan kuş gibi döner.

Kerbela’nın yazıları(2)
Şehit düştü gazileri (2)
Ol Fatıma ana kuzuları(2) 
Hüseynim Şah Hüseynim
Hüseynim vah Hüseynim

Kerbela’da yatan taşlar(2)
Şehit düştü beş kardeşler(2)
Fatıma Anaya olan işler(2)
Hüseynim Şah Hüseynim
Hüseynim vah Hüseynim

“Atının ayağı sürçtü” deyince bilekler salınır. İki halka iç içe dönerek bu dörtlükle 
semahı sonlandırırlar.

Atının ayağı sürçtü(2)
Münkirler başa üşüştü(2)
Ya Muhammed dedi göçtü(2)
Hüseynim Şah Hüseynim
Hüseynim vah Hüseynim

Dede gülbengini verince Eskişehir bölgesinde Sücaeddin Veli Ocaklılarının dem 
geldi semahı son bulur. 
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Yerlerinde ayağa kalkarak dem geldi 
semahı dönen kadın talipler

Dem geldi semahı dönülürken âşığın 
okuduğu nefeste dem sözü geçince sâki 
dem dağıtırken

Semah tamamlanınca ilk duayı alan 
talipler

Dede gülbengini verince Eskişehir 
bölgesinde Sücaeddin Veli Ocaklılarının 
dem geldi semahı son bulur. 

Meydanda halka halinde semah 
dönenlerden bir enstantane

Duadan sonra yere niyaz eden talipler
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Notalar

Ekte verilen notalardan Veli Baba Sultan Ocağı Dem Geldi Semahı’nın 
notasyonu Uluğbey merkezli bir halk müziği sanatçısı ve kaynak kişisi olan Hüseyin 
Karatürk’ten alınmıştır. Karatürk’ün bize ulaştırdığı notalar TRT Türk Halk Müziği 
Repertuarı 2926 numaralı “Durnam ne diyardan geldin yalınız” adlı esere aitti. 
Hüseyin Karatürk yine yörede dönülen Turnalar semahına ait olan bu notanın 
“Dem Geldi Semahı” notası ile aynı olduğunu belirtince bizim kayıt altına aldığımız 
icra ile mukayesesi yapılarak TRT repertuarındaki notasyonu esas alıp Dem 
Geldi Semahının sözleri notaya aktarılmıştır. Bizim aşağıda verdiğimiz nota TRT 
repertuarındaki Ali Canlı’ya ait nota metni üzerinde yapılan değişikliklerden sonra 
ortaya konan şeklidir.  Eskişehir Sücaeddin Veli Ocaklılarının Dem Geldi Semahının 
notasyonu İlhan Cem Erseven’in eserinden alınmıştır. Kitaptan alınan notasyon ile 
yörede bizim kayıt altına aldığımız icra karşılaştırılmış. Erseven’in bizim de kaynak 
kişimiz olan Mehmet Demirtaş’ın “Deyiş, Semah ve Türkülerle Şücaeddin Köyü” adlı 
eserindeki notasyondan faydalandığı düşünülmüştür.  Hurufatı en düzgün notasyon 
olduğu için Erseven kaynak olarak kullanılmıştır.
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Sonuç

Alevi inanç sistemi geleneksel bir yapı arz etmektedir. Her geleneksel yapı 
gibi Alevi inanç sistemine ait ritüel ve inanç pratikleri değişmekte, dönüşmekte 
ve icra ortamını kaybetmektedir. Semah ritüeli belki değişim bağlamında en 
az etkilenen ritüel gibi görünmesine rağmen aslında düşünüldüğünün aksine 
semah ritüelleri de tek çeşitlilik yolunda hızlı bir ilerleyiş göstermektedir. Alevi 
bireyler bu değişim karşısında genç nesli inanç sistemlerine adapte edebilmek 
için saz ve semaha sarılmış durumdadırlar. Fakat bu sarılış Alevi semah ritüelleri 
merkezinde gelenekten kopuşu da simgelemektedir. Şehir ortamında Alevi dernek 
ve vakıf larının açtığı semah kurslarında gelenekten habersiz semah öğreticileri 
görev almaktadır. Yeni nesile hep göz önünde olan ekranlara yansıyan örnek olarak 
Hubyar, Kısas semahı, vb. semahlar öğretilmektedir. Oysa her ocağın her yörenin 
kendi dinamikleri ile oluşturduğu birbirinden hareket ve ezgisel farklılıklar içeren 
semah ritüelleri bulunmaktadır.  Geleneksel cem ritüelleri unutuldukça ocak ve 
yörelere özgü semah ritüelleri de kaybolmaktadır. Aynı durum saz kursları içinde 
geçerlidir. Kurslarda her genç bir Arif Sağ misali saz öğrenmeye çalışmaktadır. Bu 
yöresel birçok farklılığı içinde barındıran ezgilerin yok olmasına neden olmaktadır.

Dem geldi semahları ise en sıkıntılı durumda olan semah ritüellerindendir. 
Alevi bireylerin inanç sistemleri bağlamında en güçlü bir tepki aldıkları hususların 
başında içkiye bakışları bulunmaktadır. Bu sebeple ritüellerde ilk değişime uğrayan 
unsur içki olmaktadır. Günümüzde birçok Alevi ocağı cemlerinden dem hizmetini 
ya kaldırmış ya da şarap veya rakı yerine üzüm suyu, kola, meyve suyu, vb. içeceklere 
geçmiştir.  Ritüelin yapılmasındaki temel neden ortadan kalkınca ritüele paralel 
gelişen inanç pratikleri de ortadan kalkmaktadır. Dem geldi semahları da bu süreci 
yaşamış ve yaşamaya devam etmektedir. 

Bildirinin hazırlanmasındaki temel hedeflerin başında yok olmaya yüz tutmuş 
bir semah ritüeli olan dem geldi semahlarını icra ortamını esas alarak kayıt altına 
geçirmektir. Metni kurgularken inanç zümresinin deme bakışını ortaya koymaya 
da çalıştık. Çünkü her ritüeli anlamak için ritüeli icra eden toplumun icrayı 
oluştururken temel aldığı anlam dünyasına inmek gerekmektedir. Çalışmamızda 
Alevi zümrenin deme bakışı ve bunla ilgili icra ettiği inanç pratikleri ve semahlar 
verilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmanın Alevi inanç zümresi üzerine yapılan diğer 
yayınlara da örnek olması hedeflenmiştir.
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KARS AZERİLERİNDE 
MUHARREM VE AŞURE GÜNÜ

Gülsen BALIKÇI1

Giriş

Kars Azerileri İran’la Azerbaycan’ın sınır olduğu Azerbaycan’ın Güney 
kısmından göçmüşler. Kars’ta yaşayan Azeriler kendilerini; “Biz tat, Caferi, ve Şii 
diye nitelendirilen halktanız” (Ali Kasım BULUT) diye tanımlamaktadır.

    

1 Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Şube Müdürü
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Caferilik

Hz Muhammed (a.s) zamanında mezhep olayları yoktur. Emeviler’in son dönemi 
Abbasiler’in ilk dönemlerinde mezhep akımları çıktı. Bu mezhepler; Hanefilik, 
Hambelilik, Şafilik ve Malikilik. Kars’ta Türkiye’deki ilk Caferi Camisi olan Işıklı 
Camisinin Hocası Seyit Ahmet Hoca’nın anlatısıyla;“Ehli Beyt’in yanında yer 
alanlara, Altıncı imamımız İmam Cafer Sadık’ın yanında yer alanlara Caferi bu akıma 
da Caferilik” dendi. Caferilerin en yoğun olduğu ülkeler; İran, Irak, Azerbaycan.

Ehli Beyt, Farsçada’da “pecthen Al-i Aba” abanın altındaki beş kişi demektir. Bu 
Peygamber efendimizin abasının altına aldığı Kızı Hz. Fatımat’üz Zehra, Damadı 
ve amcasının oğlu Hz. Ali as, Hz Ali ve Fatma’dan olan Hz Hasan (a.s) Hasan,  Hz 
Hüseyin (a.s) ve peygamber efendimizin kendisini ifade eder. 

“Peygamberimiz benim Ehli beytime sahip çıkınız, Benim ehli beytime karşı 
gelmeyiniz demiştir. Benim ehli beytimi seviniz demiştir. Kuran-i Kerim’in de 
emridir. Bu yönde biz peygamberimizin sevin dediği, kendisinin de sevdiği ehli 
beyti seviyoruz.” (Seyit Ahmet ERDEM)
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On dört masum, on iki imam

Hz Muhammed (a.s )(Masum)

Hz Ali’den başlıyor (s.a.a)

Hz Fatimat-üz Zehra (a.s) (Masum)

Hz. Hasan (a.s)

Hz. Hüseyin (a.s)

Hz. Zeyn-ül Abidin (a.s) 

Hz. Muhammet Bakır (a.s)

Hz. Cafer-i Sadık (a.s)

Hz. Musa-el Kazım (a.s)

Hz. Garip Rıza (a.s)

Hz. Muhammed Taki (a.s) 

Hz. Ali En Naki (a.s)

Hz. Hasan- ül Askeri (a.s)

Hz Methi (a.s)

“Biz de peygamberlere inanç, Bir de imamet vardır, on iki imama inanmak 
Ortak noktamız peygamber efendimizden sonraki yani ilk halife,  bizim halifemiz 
dediğimiz birinci imamımız. Hz dediğimiz ve onun soyundan gelenlerinin çok 
sevilmesi en ortak yönümüz bu. Bizim için Hz Ali’yi sevmek önemli Ali’yi severim 
Muhammet’ten ötürü”  (Ali Kasım BULUT)

Hz Hüseyin’in (A.S) Ailesi

• İmam Hüseyin: İmam Hüseyin (a.s) Hz. Ali (a.s) ve Hz. Fatıma (a.s)’nın 
ikinci oğludur. Hicretin dördüncü yılında dünyaya geldi. Büyük kardeşi İmam 
Hasan Mücteba (a.s) şehit olduktan sonra Allah’ın emri ve kardeşinin vasiyeti 
üzerine imamet makamına ulaştı.

• Hz. Zeynep: Hz. Ali (a.s) ve Hz. Fatıma (a.s)’nın kızıdır. İmam Hüseyin’in 
kız kardeşidir. Kerbela’da yaşanan olayları tüm dünyaya o anlatmış, Kerbelâ 
çölünde şehit olan kardeşinin bayrağını o taşımıştır.

• Ümmü Gülsüm: Hz. Ali (a.s) ve Hz. Fatıma (a.s)’nın kızıdır. İmam Hüseyin’in 
küçük kız kardeşidir.

• Hz. Abbas: Hz. Ali (a.s) ve Ümmül-benin’in oğludur. Hz. Hüseyin’in 
Kerbelâ’da alemdarı ve en büyük desteğidir.
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• Hz. Ali Ekber: Hz. Hüseyin’in 18 yaşındaki büyük oğludur ve ordusunun ilk 
şehidir. Siması ve ahlakı ile herkese Hz. Peygamberi andırmasıyla tanınır.

• Hz. İmam Zeynel Abidin: Hz. İmam Hüseyin’in ortanca oğludur. 4. İmamdır. 
Son derece ağır hasta olduğu için savaşamadı. Hz. Hüseyin’in kurtulan tek 
oğludur.

• Hz. Rukayye: Hz. İmam Hüseyin’in 3 yaşında yetim kalan, Şam harabelerinde 
üzüntü ve işkenceden şehit olan kızı.

• Hz. Ali Asgar: Hz. İmam Hüseyin’in 6 aylık bebeği ve ordusunun en küçük 
şehidi.

• Hz. Kasım: Hz. Peygamberin torunu, İmam Hasan’ın oğlu, İmam Hüseyin’in 
yeğenidir.

İnanç Sistemi

“Biz Caferiler; dünya haksızlıkla, zulümle dolduğu bir anda, İnanan insanların 
nefes çekmekte bile zorlandığı bir anda İnsanların zulümden haksızlıktan dolayı 
nefes çekmekte bile zorlandıkları bir anda 

• Hz Mehti’nin geleceğini ve insaniyetin kurtuluşu için mücadele edeceğine 

• Hz İsa’nın da gelip peygamberlikten vazgeçerek Hz Mehti (a.s)’ye biat 
edeceğini onun saflarında yer alacağına ve birlikte dünyaya adaleti barışı 
getireceklerine inanırız.”(Seyit Ahmet ERDEM)

Muharrem

“Bizim Ehli Sünnet kardeşlerimizden fazlamız var, eksiğimiz yoktur. Fazlalığımız 
şudur biz de Muharrem Ayı, Onu takip eden Sefer Ayımız vardır. Hicri takvimin ilk 
ayı muharrem, ikinci ay ise sefer ayıdır. Biz dünyanın neresinde olursak olalım, bu 
iki ayda yas tutarız. Bizim yasımız iki ay sürer”.(Seyit Ahmet ERDEM)

•  “Bu aylara, muharremlik, matem ayı, yas ayı denmektedir” (Ali Kasım BULUT
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Hicri Takvimde Aylar

Muharrem, Sefer, Rebiülevvel, Rebülâhir, Cemaziyelevvel, Cemazielâhir, Recep,

Şaban, Ramaza, Şevval, Zilkade,  Zillhicce.

Kerbelâ

Kerbelâ; “ker” ve “bela” iki kelimeni birleşmesinden meydana gelmiştir. Üzüntü, 
keder, gam bela anlamına gelmektedir.

Kerbelâ İle İlgili Anlatılar

“Olayların başlangıcı ilk şehit kısmı Hz Ali’nin Halifeliği sırasında olur. Hz Ali 
evde yokken evi baskına uğrar. Bu baskında Hz Fatma kapının arkasına sıkıştırılarak, 
kaburgaları ezilir. Altı aylık çocuğu “Müslim” henüz doğmadan anne karnında şehit 
edilir, bebek ölü olarak doğar.  Bu yasın ve şehadetin başlangıcı, Kerbelâ olaylarında 
vuku bulan olayların öncesi böyle başlar. Çünkü Hz Ali’yi hilafetten indirme 
amacındadırlar. O günden itibaren peygamber soyundan gelenlere eziyet başlar”. 
(Ali Kasım BULUT)

“Bu Ehli Beyt öyle bir ehlibeyt ki İslam’ın ayakta durması söz konusu olduğu 
zaman; hastasını da, bebeğini de, kadınını da, çilini çocuğunu dagözü görmez. 
Hz. Hüseyin’in bize vermek istediği mesaj budur. Hz Hüseyin (a.s) Hicri Altıncı 
ay Recep ayında Medine’den yola çıkar. Kerbelâ’ya gelişi altı ay sürer. Muharrem 
ayının ikinci günü Kerbelâ’ya ulaşır. Hz Hüseyin (a.s) bu yolculuğunda Kerbelâ’ya 
gitmeden önce hac sezonunda orda bulunan insanları uyarmak üzere Mekke’ye 
gider. Bu arada Yezit Hz Hüseyin’i ihramdayken öldürme planları yapmıştır bunu 
öğrenen Hz Hüseyin İhramdan çıkarak hacı yarıda bırakarak Mekke’yi terk ederek, 
Küfelilerin biz size biat edeceğiz sizinle birlikte Emeviler’e karşı savaşacağız diye 
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kendisine mektup göndermeleri üzerine Küfe’ye hareket eder.  Hz Hüseyin (a.s)  önce 
amcasının oğlu Nuslim’i Küfe’ye gönderir. Küfeliler Müslim’e biat eder. Bunun üzerine 
Muslim Hz Huseyin (as)’ye bana biat ettiler sen de gel diye haber gönderir. Ardından 
Küfeliler Müslim’i şehit etti diye; ikinci haber gelir. Ancak artık geri dönülmez bir 
yola çıkılmıştır. Hz Hüseyin yoluna devam eder ve Kerbelâ’ya ulaşır. Ondan sonra 
Kerbelâ’da İslam dünyası için, Müslümanın kalbinde ömrü billah ağırlık edecek o 
facia yaşanır.  Muharrem’in ikisinde Kerbelâ’ya gelen Hz Hüseyin (a.a)’nin küçük 
sabilerinden bile su esirgenir. Muharrem’in onuncu günü, aşure günü 72 kişi şehit 
edilir. Aynı gün peygamberimizin kız evlatları develere bindirilir, esir olarak önce 
Küfe’ye sonra Şam’a götürülür. Gittikleri her yerde taşlattırılır, hakaret ettirilir. 

Peygamberimizin evlatlarına yapılan zulümleri o günden bu güne kadar biz 
Caferiler; Ehlibeyt kültürüne sahip çıkan insanlar olarak Muharrem ayını, sefer ayını 
yad ederiz, giz yaşı dökeriz, ağlarız. Siyah elbiseler giyeriz. Muharrem’de Kerbelâ’nın 
acısını hissetmek için on gün oruç tutarız.”(Seyit Ahmet ERDEM)

“Muharrem ayının ilk on günü, Hz Hüseyn (a.s) ve ailesinin yaşadığı eziyetler için 
ağlanır, gözyaşı dökülür. Muharrem ayının onuncu günü; aşure günü Hz Hüseyin 
(a.s)’nin şahadetidir. Hz Hüseyin’in şahadetini izleyen yedinci güne imamın yedisi 
denir. Dünyanın her yerinde; bütün Caferiler, Şiiler aşureden sonra kırk gün Kerbelâ 
şehitler için daha yas tutar, dua okur” (Seyit Ahmet ERDEM)

Muharrem ayında ve aşureyi izleyen kırk gün Kerbelâ’da şehit olanların, Sefer 
ayında ise; aşure günü, esir edilen peygamberimizin kız evlatlarının sürgüne 
götürülüşlerinin yası tutulur.  

“Kerbelâ’da peygamberimizin ciğer pareleri, on yedi evladı şehit edildi, geriye 
kalan kız evlatları, Hz Zehra, Hz Ali’nin kızı, Hz Zeynep kırk gün esarete götürülmüş, 
bunlar şehir şehir gezdirilmiş, dinden çıktılar diye taşlanmış, taşlattırılmış, hakaret 
edilmiş. Bundan dolayı sefer ayını sonuna kadar sirer yasımız”. (Seyit Ahmet KARA)  

Muharrem Ayında Kaçınılan Davranışlar

İki ay bizlerde yani Caferilerde; 

Ne düğün,

Ne de şadlık getirici şeyler olur. 

Biz bu ayda düğün gibi sünnet gibi hayır işleri yapılmaz,

Bu aylarda Kerbela’nın yasını tutulur,

Su daha tasarruflu kullanılır.

Banyo sayısında kısıtlama getirilir,

Kana kana doyasıya su içilmez,



159 

GELENEK, GÖRENEK VE İNANÇLAR

  “Susadığımız zaman hemen su içmeyiz; Yezit’e nalet, sabret, Yezit’ nalet. Hz. 
Huseyn susuz şehit oldu”

• Yeni giysi giyilmez,

• Yüzük vb ziynet eşyası takılmaz,

• Televizyon radyo izlenmez, izlenirse de sadece haberler izlenir.

• Yeni eve taşınılmaz, yeni eşya alınmaz,

• Yas süresi içinde tıraş olmama,

• Yas süresi içerisinde genellikle siyah renk giysi giyilir,     
 canlı renk giysi giyilmemesi konusunda titizlik gösterilir,

• Cinsel ilişkiye girilmez,

• Kız istenmez, 

• Kız verilmez

• Davranışlara çok dikkat edilir.

Muharrem ayının ilk on günü camilerde sinezenler söylenir, ağıtlar yakılır, 
sine dövülür, zincir vurulur, Kuran-i Kerim okunur, Kerbelâ şehitlerinin yaşadığı 
eziyetler anlatılır. Bu yapılanların tümüne mersiye denir. Camilerde ki mersiyelere 
kadınlarda katılır.

Evlerde de mersiyeler düzenlenir, Kerbelâ şehitleri için ihsanlar verilir. Evlerdeki 
mersiyelere sadece kadınlar katılır.
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“Muharrem’de camilerde ve evlerde Hz Huseyn’e ve Kerbelâ’da şehit edilenlere 
yapılan zulümler, işkenceler dile getirilir. Su yollarının onlara nasıl kapatıldığı 
anlatılır”. (Seyit Ahmet ERDEM)

Kerbelâ için;
• Camilerde ağıtlar yakılır, caminin fefkane denilen üst katında    

 kadınlar, alt katında erkekler olur,
• Kerbela şehitleri yad edilir
• Onlar için gözyaşı dökülür,
• Onlar için iki ay boyunca yas elbisesi giyilir.
• Evlerde özel toplantılar yapılır,
• Bu toplantılarda Hz Huseyn (a.s) yapılan zulümler anlatılır,
• Su yollarının onlara kapandığı hadiseler dile getirilir,
• Kadınlara çocuklara yapılan zulümler, işkenceler, eziyetler anlatılır,

Aşura Günü

Muharrem ayının, dokuzuncu gününe “tasua” onuncu gününe ise; “aşura”, 
“matem günü”, “yas günü denmektedir.  Kerbelâ’yı anma etkinlikleri; Kars’taki üç 
Azeri Camisi olan Işıklı Cami, Çarşi Camisi ve Kamer Camiinde bir önceden başlar. 
Deste grupları oluşturulur. 

Deste Gruplarının Oluşması

Deste grupları en az 25 – 30 kişiden oluşur. Her deste grubunu yöneten bir kişi 
vardır buna “deste başı” denir. Tüm deste başlarını yöneten kişiye ise baş deste başı 
denmektedir.

Her gruba;
• Hz Ali (as)
• Hz Hüseyin (a.s)
• Hz Abbas(a.s) vb 

Kerbelâ’da şehit olanların ya da Kerbelâ’yı temsil eden adlar verilir.

Bayanlardan oluşan deste grupları;
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Hz Zeynep (as) grubu

Hz Rukaye (a.s) grubu vb 
adlar verilir

Çocuk deste grupları oluşturulur;

“Hz Hüseyin (a.s) bana acımıyorsunuz, şu kucağımdaki Çocuğa da mı 
acımıyorsunuz diyerek, kucağındaki altı aylık çocuğunu yukarı kaldırarak su ister. 
Yezit’in askerlerinin birinin yayından çıkan ok Ali Esger’in boğazına saplanır. 
Çocuğun boğazından akan kan Hz Hüseyin (a.s)’nin eline süzülür” (Ali Kasım 
BULUT)

Çocuk deste gruplarına Ali Esger vb adlar verilir.
Deste Gruplarında Semboller

• Her destenin ayrı bir senbolu vardır. 
• Ya Zehra bandını yetişkin bayanlar takar,
• Ya Zeynep bandınıgenç kızlar takar,
• Ya Rukayye bandını daha küçük kızlar takar,
• Ya Huseyn bandını gençler ve orta yaş grubu erkekler takar.
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Renkler

Yeşil; Kerbelâ’nın barışçıl olduğunu, Hz Hüseyin (a.s) Kerbelâ’ya barış, sulh için 
geldiğinin simgesidir. Yeşil Şiiler arasında imam yeşili olarak tanımlanır, Ehlibeyti 
temsil eder, ehlibeytin simgesidir. 

Kırmızı; Şehadetin, şehitliğin ölümün simgesidir.

Siyah;  Yası matemi simgeler

Sinezen

Sinezen muharem ayının ilahisidir. Muharrem ve sefer ayı boyunca evlerde ve 
camilerde söylenen ilahilere “sinezen”, söyleyenlere ise “sinezenci” denmektedir. 
Ağıt tarzında olan sinezenlerde, Kerbela şehitlerinin yaşadığı işkenceler dile getirilir. 

Sine Dövme Zincir Vurma

Sinezen söylenirken zincir vurulur ve sine vurulur. Sine dövme; bir ananın, 
bir babanın veya bir yakınının vefat etmesi halinde ilk önce insanların tuttuğu 
yer kalbidir. Sine vurma sağ ein sol göğüs üzerine sinezen eşliğinde ritmik olarak 
vurulmasıdır. Bu davranışla vurgulanmak istenen kalbim ağrıyor, ben senin acını 
kalbimde hissediyorum demektir. Kerbela’nın acısı kalbimdedir demektir.

 

Kerbela ya kerbela
Dadez cefayı kerbela
Muca gelip tufan eder
Ya kerbela ya kerbela

Halil apardı bir oğul
Minada gurban kesmeye
Yetmiş iki gurban kesip 
Ya kerbela ya kerbela

Vatanımdan ayrı düştüm
Yeddi gardaşımdan geçtim
Öz elimden kefen biçtim
Ya kerbela ya kerbela

Apardın nuri eynimi
Ezizi alem eynimi
Yağcı sağla huseynimi
Ya kerbela ya kerbela

Soydu düşman libasımı
Dağıttılar esasımı
Aldın elden ebbasımı
Ya kerbela ya kerbela

Dağ eyledin peygamberi
Yığdın henayı heyderi
Elimden aldın ekberi
Ya kerbela ya kerbela
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“Hz Hüseyin (a.s) şehit edildikten, Kerbela olayı savaş kısmı bittikten sonra; 
geride kalan kızlar ve kadınlar esir alınır. İçlerinde Hz Zeynep, Hz Rukaye^’nin de 
bulunduğu grup develer üstünde kolları zincirli olarak Kerbela’dan Şam’a götürülür. 
Aynı esnada Hz Hüseyin’in kesik başı da mızrağa takılmış olarak götürülmektedir. 
Kolları zincirli olan kadınlar bu esnada ıstırap içerisinde ağıt yakmakta, acı 
içerisinde, zincirli kollarıyla başlarını ve omuzlarını dövmektedirler”.(Ali Kasım 
BULUT) 

Geçmişte Aşura günü erkek çocuklarının alınla, saçın bittiği yerden kan akıtılırdı. 
Kan akıtma uygulaması kılıç veya hançerle yapılmakta; bu uygulamaya “kan katma”, 
“çıt vurma” denmekteydi.  Günümüzde artık bu uygulamaya rastlanmamaktadır. 
Onun yerine Kızılay’a kan bağışında bulunulmaktadır.(Ali Kasım BULUT)

“Bizde esas olan acı çekmek değil, esas olan ehlibeyti Kerbelâ’yı tanımak, bilmek 
orada şehit olanları sevmek bizim felsefemiz bu. Sevmeden daha ziyade, bunu 
tanımamız lazım, Hz Hüseyn (a.s)’inn sıkıntısı neydi,  neden geldi Kerbelâ’ya. Ama 
şimdi günümüzde doğru iletilemiyor bu mesaj gençlerimize. Onlar zannediyorlar 
ki kendilerini dövmekle Kerbelâ’yı canlandıracaklar. Bunu bizim kültür olarak 
yaşatmamız kazım. 

Hz Hüseyin (a.s) diyor ki;

Önce beni tanıyın, dünya görüşümü bilin,

Ne için Kerbelâ’ya geldim öğrenin,

Dinin değerlerinin ayakta kalması için geldim,

Zalime karşı geldim,

Ben Zalime karşı gelmeseydim Kerbela’ya göğsümü zalime germeseydim, benden 
sonra bir topluluk bulunmazdı zülme karşı gelsinler,”(Seyit Ahmet REDEM)

Mezarlık Ziyareti

Aşure günü şehitlik 
ve mezarlıklar ziyaret 
edilir. 

“Aşure gününü biz 
şüheda günü olarak ilan 
etmişiz, yani şehitler 
günü. Şehitler günü 
Kerbelâ şehitlerini 
anma günü dolayısıyla 
bunca insanın bir araya 
gelmesinden dolayı 
önce vatanımız için bayrağımız için şehit olan şehitlerimizi ziyaret ederiz. Onlara 
dai dua hediye ederiz. Önce garnizon şehitliğine gidilir, şehitlere dualar okunur 
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methiyeler yapılır, o gün mezarlıklar ziyaret edilir. Yas gününde Kerbelâ şehitlerinin 
hürmetine hem şehitler hem de Kabristan ziyaret edilir.”(Seyit Ahmet ERDEM)

Alem ve Kasım Otağı

“Aşure günü alemler kurulur. Hz Hüseyin’in kardeşi Hz Abbas su getirmek için 
düşmanın içine dalar. Düşman onun iki kolunu da gövdesinden ayırır. Kurulan 
elemler Hz Abbas’ın kollarını simgeler”(Seyit Ahmet Erdem)

“Hz Abbas’ın alemi sağ elindedir, önce sağ kolunu vücudundan ayırırlar, daha 
sonra alemi sol eline alır o zaman da sol kolunu vücudundan ayırırlar.”(Gülenber 
BULUTT

“Aşura günü Hz Abbas’ın kollarını simgeleyen aleme dilekler bağlanır. dO gün 
hacet kapıları açıktır. Herkes dilek tutarak aleme bağlar. Bağlarken de; Yarabbi Ya 
Resul Allah ben arzumu Hz Abbas’a Emanet ediyorum. O dileğimi yerine getirsin 
denir”(Gülenber BULUT

“O gün eleme bağlanan dileklerin Mutlaka kabul edileceğine inanılır. Ehli 
sünnetten olan kardeşlerimizin dilekleri daha çok kabul olur” (Gülenber BULUT) 

“Hz Hasan’ın oğlu Hz Kasın evleneceği, düğünü yapılacağı Günden bir gün evvel 
kına gecesinde şehit edilir. Bu nedenle Aşura gecesinden bir gün evvel, Tasua gecesi 
“kasım otağı denen maket hazırlanır. Otak bayraklarla süslenir. Otağın üzerinde 
Hz Abbas’ın temsili kolu ve imamların Temsili fotoğrafları bulunur. İnsanlar 
dilekler tutarak destekte bulunurlar. Orada toplanan paralar, deste gruplarının, 
sinezencilerin ihtiyaçlarını, gidermek için kullanılır”

 (Ali Kasım BULUT) 

 

Nezir

Nezir: tutulan dileklerin tümüne nezir denir. “Aleme nezir bağlanırken adak 
adanır, sefer ayı çıkana kadar, yas bitene kadar başıma kara bağlayacağım vb. dileğim 
tutarsa da yedi sene aşure gününe geleceğim diye adak adar. Adanan adağın mutlaka 
yerine getirilmesi gerekir”.(Gülenber BULUT)
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Aşura günü Kars sokaklarında kadınlar halka şerbet ikram edilir. Şerbetten bir 
yudum içtikten sonra Allah nezirini kabul etsin denir. Aşura gününde bütün hacet 
kapılarının açık olduğuna inanılır. O gün Kars sokaklarında kadınlar; gelen geçen 
kadın, erkek, çoluk, çocuk herkese Kerbela şehitleri için şerbet ikram ederler. Şerbet 
bardağından bir yudum içen nezirin kabul olsun der. 

  

İmam Helvası

Aşure günü öğleden sonra, Kerbelâ’da şehit olanlar için evlerde camilerde helva 
kavrulur. Yapılan helva en az yedi ev olmak üzere mümkün olduğu kadar çok yere 
dağıtılır. Yapılan bu helvaya aşura helvası, imam helvası denmektedir.

Helvanın Yapılışı:

“Bir kilo sut alabildiği unla iyice ovularak, 
irmik haline getirilir. İçinde kalan iriler 
süzgeçten geçirilir, süzgeçte kalan iriler başka 
bir tabağa alınır. Tereyağımızı tencereye 
koyarız. Hz Hüseyin (a.s) ihsanı diye imam 
helvasına biz sıvı yağ ve margarın koymayız. 
Önce tabağa aldığımız iri kısımları yağda bi 
güzel kızartırız kızartmaya başlarken Fatime-
ül Zehra eliyle yapıyoruz İmam Hüseyin 
İhsanı olsun, Allah kabul etsin der başlarız.” 
(Gülenber BULUT)
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Sonuç

Kars’ta Muharrem ve Aşure günü uygulamaları değerlendirildiğinde bu 
uygulamaların 

Toplumsal, kültürel, dinsel ve psikolojik boyutu olduğu görülmektedir.

Muharrem ve sefer ayı olmak üzere iki ay süren etkinliklerde evlerde ve camilerde 
gerçekleştirilen mersiyelere sadece; Caferiler değil Kars’ta yaşayan Kürt, Terekeme, 
Alevi, yerli ve hatta ile atanan kamu görevlilerinin de katılım sağlaması toplumsal 
ilişkilerin, düzenlenmesi, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi bakımından önemlidir.

Aynı şekilde matem gününde Caferilerin yanı sıra, diğer gruplarında anma 
etkinlikleri katılım sağlamaları toplumsal barış ve kültürel paylaşım açısından 
önem taşımaktadır.

Aşura günü tüm Caferi evlerinde yapılan “imam helvasının” ildeki kamu 
kurumlarına kadar her yere dağıtılmak istenmesi paylaşım ve toplumsal ilişkilerin 
gelişmesine katkı sağlamakta.

Aşura günü Kars halkı hep birlikte alemlere dilek bağlarlar. O gün tutulan tün 
dileklerin kabul olacağına inanırlar. Bu onları psikolojik olarak rahatlatır. Caferilerin 
ehli sünnet kardeşlerimizin dilekleri daha çok kabul oluyor yaklaşımı; bir anlamda 
kendi acılarını, sunnilerle paylaşmaya ve katılımı artırmaya yönelik bir davettir.

Tutulan dileklerde, adanan adakların tümü “dileğim kabul olursa bir yıl, iki yıl 
….. yedi yıl aşura gününe katılacağım” şeklindedir. Caferi ve sunilerin inancına göre 
dilek olursa adak mutlaka yerine getirilmelidir. Bu aynı zamanda aşura gününe 
ilişkin uygulamaların sürekliliğini sağlamaya yönelik bir davranış olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Muharrem ve aşure kapsamında ağıt tarzında söylenen sinezenler halk edebiyatı 
bakımından, Kerbelâ olaylarının temsili olarak anma etkinlikleri kapsamında her 
yıl düzenli olarak canlandırılması teatral açıdan, Kerbelâ şehitleri için aşura günü 
yapılan imam helvası, imam yedisine kadar yapılan anma ve okunan dualar, anma 
etkinliklerinin kırk güne kadar sürmesi ve yas olgusu gelenek görenek ve inançlar 
bakımından irdelenmesi gereken önemli kültürel olgulardır. 
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MAKEDONYA’DAKİ KUTSAL MEKÂNLARDA 
YENİDEN DENEYİMLER

Elizabeta KONESKA1

Son iki on yılda, antropolog, sosyolog, tarihçi, siyaset uzmanları gibi birçok 
farklı alandan uzmanlar, Güney Doğu Avrupa’daki yeni meydana gelen değişimleri 
ve özellikle Balkanlarda’ki olan bitenleri, daha doğrusu Eski Yugoslavya’nın 
dağılmasından sonra meydana gelen gelişmeleri araştırmaktadırlar. Makedonya, 
son zamanlarda, diğerleri arasında çok etnik ve çok dini gruplu yapısıyla olduğu 
gibi, belli topluluk ve ortamlarda hala korunabilmiş geleneksel yaşam tarzıyla da, 
farklı profilden araştırmacıların ilgisini çeken ülkelerden bir tanesidir. Bu ilginin 
odağındaki konulardan bir tanesini Makedonya Cumhuriyeti’ndeki Otodoks – 
Müslüman ilişkileri ve dini sinkretizmi oluşturmaktadır.  

Geçmiş birkaç yıl işerisinde, dinler arası ve etnik grupalr arası ilişkilerin 
araştırıldığı iki proje kapsamında araştırmalara katılma fırsatım oldu. 2005 ile 2007 
yılları arasındaki dönemde Büyük Britanya’nın Kent Üniversitesi antropoloğu Glen 
Bowman ile Makedonya’daki Karma Mabetlerde Ortodoks – Müslüman Etkileşimi 
konulu proje üzerinde çalışmalar yürüttük. G. Bowman tarafından organize edilen 
ve yönetilen bu proje iki yıl içerisinde, ikisi Makedonya’nın batı bölgesinde birisi 
1 Makedonya Müzesi
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de doğu bölgesinde bulunan üç dini yapıtta, birkaç kez ard arda araştırmaların 
yapılmasıyla gerçekleşti.2

Ayrıca, 2011 yılında Büyük Britanya Manchester Üniversitesi’nden ilahiyatçı ve 
papaz Terry Badington ve mimar Andrew Crompton ile birlikte Çok Dinli Mekkanlar 
– Dini ve Toplumsal Değişimlerde Belirti ve Katılımcılar konulu uluslararası bir 
proje üzerine çalışmalarda bulundum.  Bu ikinci projede dünyanın birçok kenti 
(Londra, Frankfurt, Zürih, Viyana) ele alınmıştı. Araştırmacı olarak ise, toplum 
bilimci, antropolog, mimar, ilahiyatçı gibi birçok değişik meslekten uzman kişiler 
katılmıştı. Bizdeki araştırmalar birkaç gün sürüp ülkemizin birçok kentinde bulunan 
dini ve medeni mekânlarda gerçekleştirildi. Söz konusu projenin 2012 yılına kadar, 
bir katalogun basılması ve multi medya sergisinin düzenlenmesi ile noktalanması 
öngörülmektedir.  

Makedonya’daki farklı etnik ve dini topluluklar,  yüzyıllar boyunca yan yana 
yaşamış, dini geleneklerini ve inanışlarını birçok mabet ve kutsal mekânlarda 
yaşatmış ve uygulamışlardır. Geçmişte olduğu gibi, günümüzde de farklı dini 
topluluklar ve etnik gruplar tarafından dini kutsal mekânlara göreceli olarak 
yüksek derecede saygı ve hoşgörü gösterildiği çok iyi bilinen bir gerçektir. Ancak, 
Makedonya’da bazı kutsal mekânların, ortam ve objelerin, geçmişte olduğu gibi 
günümüzde de Hristiyan ya da Müslüman farklı dini ve etnik gruplar tarafından 
kullanıldığı daha az bilinen bir gerçektir.   

Kiçevo (Kırçova) yakınlarındaki Sveta Bogorodica Preçista (Meryem Ana) 
Manastırı, Makedonski Brod’taki Az. Nikola Kilisesi ya da başka adıyla Hıdır Baba 
Türbesi, Ohri yakınlarındaki Sveti Naum (Az. Naum) Manastırı ve Ştip (İştip)’teki 
Hüsamettin Paşa Camii farklı dini gruplar tarafından kullanılan kendine özgü kutsal 
mekân örnekleridir.  Bu mabetlerin her birinin, farklı dini topluluklar ile grupların 
onlara karşı olan yaklaşımı olduğu gibi, diğerlerinden ayırt edici özellikleri vardır.  

Sveta Bogorodica (Meryem Ana) Manastırı’nın diğerlerinden ayırt edici 
özelliği, batı bölümünün, yani şifalı su kaynağının bulunduğu ön cemaat yerinin 
(priprata) fresklerle resmedilmemiş olmasıdır. Bu durum, Müslümanlarda (ve bazı 
Hristiyanlarda) bu bölümün aslında onlara ait olduğu inancının doğmasına neden 
olmuştur. Mabet tesisinin, yani Aziz Nikola Kilisesi veya Müslümanların tabiriyle 
Hıdır Baba Türbesi’nin iki fonksiyonu vardır. Türbenin güney-batı kesiminde, 
Müslümanlara gore Hıdır Baba’nın, bazı Hristiyanlara göre ise kendi azizlerinden 
birinin mezarı bulunmaktadır. Az. Naum Manastırı’ndaki kilisenin özelliği ise 
Müslümanlarda Az. Naum mezarının aslında Bektaşi ereni Sarı Saltuk’a ait olduğu 

2 Bu araştırmaların neticesinde,  Bowman, G. 2010 “Orthodox-Muslim Interactions at ‘Mixed Shrines’ in 
Macedonia” in Eastern Christians in Anthropological Perspective (ed. Chris Hann and Hermann Goltz). 
Berkeley: University of California Press, 195-219.  Конеска Е. – Јанкулоски, Р. 2009, Заеднички светилишта, 
фотографска монографија, Скoпје, Македонски центар за фотографија, başlıklı yazılar yayınlanmıştır .
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inancının olmasıdır. İşitp’teki Hüsamettin Paşa Camii konusunda ise şehirdeki 
Hristiyanlar’da caminin Az. İliya’ya adanmış daha eski bir kilisenin temelleri 
üzerine yapıldığı inancı hakimdir.

Manastir Sveta Bogorodica Preçista – Kiçevo    (Meryem Anamanastırı-Kırçova)

Yüzyıllar boyunca Batı Makedonya’nın en önemli Slav okuma yazma 
merkezlerinden bir tanesi olan Kırçova’daki Meryem Ana Manastırı (Manastir 
Sveta Bogorodica Preçista - Kiçevo) en önemli Makedon manastırları arasında 
yer almaktadır. Ayrıca, manastır geçmiş dönemlerde olduğu gibi günümüzde de 
hem Hristayanlar hem de Müslümanlar tarafından saygı görmektedir. Söz konusu 
manastır, sadece manastırın anma gününde ya da daha büyük dini bayramlarda değil, 
yıl boyunca çok sayıda hem Hristiyan hem de Müslüman tarafından ziyaret edilen 
Makedonya’nın en önemli mabetleri arasında yer almaktadır. Bu Hristiyan mabedini 
sıkça, Roman, Arnavut, Makedon Müslümanları v.s. farklı etnik gruplara mensup 
(Sünni, Bektaşi v.s.) Müslümanlar ziyaret etmektedir. Bu mabedin, Müslümanlar 
tarafından böyle kalabalık sayıda ziyaret edilmesinin nedeni, manastıra duyulan 
büyük saygı ve kilisenin kuzey-batı tarafında çıkan sihirli suyun şifalı olduğuna 
inanış ile açıklanmaktadır. Daha doğrusu, Meryem Ana’ya, altından geçilen 
kaynağın üstündeki taşın üzerinde bulunan Meryem Ana ikonunun kerametine 
duyulan saygı ve kilisenin resmedilmemiş ön giriş kısmının (narteks, priprata) 
aslında Müslümanlara ait bir mekân olduğuna dair mevcut inanışa dayanmaktadır.

Hristiyanlar ise, Müslümanların mabette bulunmalarına belirgin ölçüde hoşgörü 
ve anlayış göstermektedir. Sıradan inananların çoğunda kilisenin batı bölümünün 
Müslümanlar için inşa edildiği ve onlara ait olduğu inancı çok yaygındır.   

Yukarıda işaret ettiğimiz ikonun ve kutsal suyun olduğu gibi mabedin ta 
kendisinin de kerameti ve şifalı niteliği hususundaki mevcut inanışa, manastırla 
ilgili birçok halk efsanesinde ve yaşanan mucizelerle ilgili günümüzde de anlatılan 
sayısız hikâyelerde ve aktarılan rivayetlerde rastlanmaktadır. Söz konusu efsanelerin 
ve mucizelerle ilgili rivayetlerin nesilden nesile aktarılması ve yaygınlaşması 
Müslümanların mabede özel saygı göstermelerinde ve bu mabetleri yıl boyu ziyaret 
etmelerindeki motivasyonun itici gücüdür. Efsaneler, genelde manastırın yerinin 
belirlenmesi ve inşası ile alakalı olayları kapsamaktadır. Kutsal suyun, ikonun ya 
da Meryem Ana’nın önünde özgün bir şekilde secde etme, daha doğrusu ikonun 
altındaki taştaki delikten geçme ibateti sayesinde ulaşılan mucizelerin sayısı 
büyüktür. Bunlar, genelde çocuk sahibi olma, ruh hastalarının, beden eksiklikleri 
olanların ve diğer hastaların iyileşme hususundaki dileklerinin gerçekleşmesidir. 
Mucizelerin en çok dile getirileni, manastırdan bir şey çalanın cezasız kalmamış 
olması ve buna benzer örneklerdir. Manastırda yaşanan mucizeler Hristiyanlarla 
olduğu gibi Müslümanlarla da ilgilidir ve her iki dinin mensupları arasında aynı 
şekilde aktarılmakta ve yayılmaktadır.
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Az. Naum Manastırı

Az. Naum Manastırı Ohri gölünün kıyısında Makedonya-Arnavutluk sınırı 
yakınlarında bulunmaktadır. 10.  y.y. ‘dan bu yana bölge ve daha geniş coğrafyada, 
Ortodoks ruhani değerleri ve Slav okuma yazma geleneğinin merkezi olarak 
önemini koruyan sıradışı bir mabettir. Mabet sadece Makedonya’da değil, daha 
geniş Balkanlar coğrafyasında da en eski manastır külliyelerinden bir tanesidir. 
Manastır kapsamında çok önemli mekân,  bin yıldan fazla bir süre Balkanların 
değişik yerlerinden ve daha uzaklardan çok sayıda inananların saygı gösterdikleri 
ve secde ettikleri Az. Naum’un mezarıdır. Erenin bu uzun süre zarfında şifa verici 
gücüne olan inanış hem Hristiyanların hem de Osmanlıların bu toprakları ele 
geçirmelerinden sonra çok sayıda Müslümanın, mezarı önünde tören yapmalarına 
neden olmuştur ve bu gelenek söz konusu mabedin ayakta kalmasının çekirdek 
unsurunu teşkil etmiştir.

Aslında, bugünkü Az. Naum Kilisesi, Az. Naum’un M.S. 900 yılı civarında 
yaptırdığı Az. Arhangeli Kilisesi’nin temelleri üzerine yapılmıştır. Yüzyıllar boyunca 
kilise birçok değişmelere, yıkımlara ve ilave inşaatlara maruz kalmıştır. 1806 yılında 
tamamlanan duvar resim tasvirinin üç farklı konuyu işleyen ve paraklis denilen 
bölümünde Az. Naum’un hayatı ve kerametleri tasvir edilmiştir. (Grozdanov 2004: 
8). Mabedin ve mezarın çok sayıda Müslüman tarafından ziyaret edilmesinin 
temelinde onların tasvirde Az. Naum’un “öküzün yerine ayıyı sabana bağladığı” 
inancı yatmaktadır. Bektaşiler için Az. Naum tasviri aslında Bektaşi ereni Sarı 
Saltuk’tur. Bu olgu bir Bektaşi erenini Hıristiyan bir azizle özdeşleştirme olayıdır 
(Aleksiev 2000: 37-40). Bektaşiler söz konusu kompozisyonda aslanın ve geyiğin 
sabanı çektiklerine, kilisenin içindeki mezarın ise Bektaşi ereni Sarı Saltuk’a ait 
olduğuna inanmaktadırlar.(İbrahimgil 2000: 375-381) 

 “Keramet sahibi” ve “şifa dağıtan” sıfatı olduğu için adeta kült mertebesine 
çıkarılmış olan Az. Naum’un şahsiyeti kendisinin yarattığı çok sayıda mucizelerle 
dolu efsanelerle alakalıdır. Halk arasında Az. Naum’un “faal”, “yaşayan” bir aziz 
olduğu inancı mevcuttur. Bunu da gösterdiği mucizeler konusunda sayısız rivayetler 
ve efsaneler kanıtlamaktadır. (Risteski 2005). Aslında, Ohri’nin geniş çevresi ile 
civar bölgelerde ve daha uzaklarda, hatta Müslüman ya da Hristiyan fark etmeksizin 
bu yörenin insanlarının yaşadıkları diğer ülkelerdeki topluluklar tarafından kitlesel 
olarak uygulanan yaşayan “mucizevi” bir gelenekten söz etmek mümkündür.  Adı 
geçen azize ait efsanelerin 1000 yıldan bu yana (10.  y.y.’ın başında vuku bulan 
ölümünden günümüze kadar)  yaratılan ona ait efsanelerin çok sayıda olmasının, 
ona olan güçlü bir inancın var olmasının ve onun gücüne duyulan saygı konusundaki 
sürekliliğin temelinde yatmaktadır.  
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  Az. Naum hususundaki tüm halk efsaneleri onun mucizevi ve şifa verici 
gücünü anlatmaktadır; ancak ele aldıkları konular ve motif ler itibarıyla birbirinden 
farklıdırlar. Efsaneler, birçok anlatım tarzlarında tekrarlanan belli motif lere 
göre şu şekilde tasnif edilebilirler: Manastırın inşası için efsaneler, ev aletleri ve 
evcil hayvanların kutsanmaları, manastırın civarında bulunan bazı yerlerle ilgili 
efsaneler, hangi dinin daha iyi bir din olduğu konulu efsaneler ve manastırın nasıl 
camiye dönüşmediğine dair efsaneler; yırtıcı hayvanların nasıl evcil hayvanlara 
dönüştürüldüğü efsaneleri ve manastırın içinde ve yakın çevresinde yapılmasına 
müsade edilmeyen hareketlerle ilgili efsaneler.

Makedonski Brod’da Az. Nikola Kilisesi/Hıdır Baba Tekkesi

 Brod’daki Az. Nikola Mabedi/Hıdır Baba Türbesi, hem Hristiyanların hem 
de Müslümanların beraberce paylaştıkları çok spesifik bir dini mabet örneğidir. 
Bu olgu, bu mabedin Hristiyanlarda, Osmanlıların bu topraklara gelişinden sonra 
tekkeye dönüştürülen aslında daha önceden Az. Nikola Kilisesi olarak inşa edildiği, 
Müslümanlarda ise Bektaşi ereni Hıdır Baba tarafından yaptırılan tekke olduğu 
inancının var olmasına dayanmaktadır. 

Mevcut yazılı kaynaklara göre, Osmanlıların bu topraklara gelişinden önce 
mabedin bulunduğu yerde Az. Nikola Kilisesinin bulunduğuna dair sağlam yazılı 
veriler bulunmamaktadır. Kilisenin mevcudiyeti konusundaki kanı ise sadece 
efsanevi rivayetlere dayanmaktadır. En eski rivayet, Az. Nikola Kilisesi’nin bu 
toprakların Osmanlılar tarafından ele geçirilmesinden önce varoluş efsanesini, 19. 
y.y.’ın ikinci yarısında Cepenkov kaydetmiştir. (Cepenkov 1972: 179-180). Bu rivayete 
göre, daha önceden Osmanlıların gelişinden sonra tekkeye dönüştürülen Az. Nikola 
Manastırı varmış.3

Mabet konusundaki kesin gerçek, bu topraklara geldikten sonra Osmanlıların 
16. y.y.’ın birinci yarısında günümüzdeki mabedin yerinde Hıdır Baba Tekkesi’ni 
inşa ettikleridir. Bu tekke büyük bir olasılıkla faal bir ibadet yeri olarak Birinci 
Dünya Savaşına kadar yaşamını sürdürmüştür. Ancak, tekkenin kiliseye ne zaman 
dönüştürüldüğü belli değildir. Kilise yurdunun inşası için arsa tahsisi konulu 1939 
tarihli bir tutanak belgesinde sözü edilen arsanın, belgede “Az. Nikola Şapeli” olarak 
adı geçen mabedin altında bulunduğu yazmaktadır.  İkinci Dünya Savaşından 
sonra, bu ülkede birçok diğer yapı gibi bu mabet de kendi haline terk edilmiştir. 

3....Eski zamanlarda Az. Nikola mabedi ile birlikte manastır vardı.  Türkler Kiçevo’ya (Kırçova) geldikten 
sonra Türklerden biri derviş olmuş ve manastıra gidip onu tekkeye çevirmiş.  Ancak, derviş Hıdır Baba’ya 
yiyecek için bir şeyler götürecek kimse tekkeye ayak basmıyormuş.  Nihayet, Hıdır baba yolun kenarında bir 
kulube yapmış ve orada oturuyormuş.  Yolda bir külah bırakmış ve Kiçevo’ya giden ya da Kiçevo’dan gelen biri 
yoldan geçtiğinde Hıdır Baba davula vurur ve sadaka istermiş.  Böylece bu dervişin nasıl bir insan olduğunu 
kimse göremezmiş. Dervişlerin sayısı çoğalınca, zaman gelmiş yaşlı derviş öbür dünyaya göç etmiş ve diğer 
dervişler onu hala tekkede bulunan yeşil çuha ile örtülü mezarına gömmüşler. Böylece Türkler Hıdır Baba 
tekkesini, Bulgarlar ise manastırın var olduğundan beri Az. Nikola’yı kutlarlar.
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Hem Hrisitiyanların hem de Müslümanların mabetle güçlü bir şekilde özdeşleşmiş 
olmaları ve bunun, ait olduğu aziz kişinin farklı olmasına rağmen, kuruluşu ile ilgili 
birçok efsane ile desteklenmiş olması, bu ibadet yerine iki dini topluluk mensupları 
tarafından saygı duyulmasına ve ziyaret edilmesine neden olmuştur. Türbenin 
kiliseye dönüştürülme zamanı takriben tespit edilebilir. Büyük bir olasılıkla bu olay 
1980’li yılların sonunda ya da 1990’lı yılların başında gerçekleşmiştir; çünkü 1994 
yılında kilise yerel papaz tarafından takdis edilmiştir ve ancak o dönemde kiliseye 
dönüştürüldüğü ihtimali güçlüdür. Aslında, bugün de Brod’da insanların birçoğu 
mabet yerini tekke ya da türbe adıyla ifade eder  (Koneska 2006: 161-168).

Kime ait olduğu konusunda farklı yorum ve yaklaşımlar, farklı dini grupların 
mabette ibadet yapmalarına engel teşkil etmemektedir. İki dini gruba mensup 
inananlar yıl boyu mabedi ziyaret etmektedirler. Ancak, bunu en yoğun bir şekilde 
Hristiyanlar Az. Gjorgji gününde, Müslümanlar ise Hıdırellez olarak kutlanan 6 
Mayıs’ta yapmaktadırlar.  

Mabedin kuruluşuyla ilgili Brod ve civarında yaşayan Hristiyan olsun Müslüman 
olsun yöre halkı arasında yaygın olan birçok efsane vardır. Bu efsaneler kilisenin 
inşasında Az. Nikola’nın ya da tekkenin inşasında Hıdır Baba’nın kerametlerine 
aittir. Mabedin kuruluşuyla ilgili efsanelerin yanı sıra, şifa verici veya başka doğa 
üstü güçlerle alakalı kerametlerden söz eden yukarıda adları geçen aziz ve erenle ya 
da mabetle ilgili başka efsaneler de mevcuttur. 

  Hüsamettin Paşa Camii - İştip

Yukarıdaki metinde adı geçen üç mabedin farklı dini gruplar tarafından 
paylaşılması hususunda daha özgün bir örnek İştip’teki Hüsamettin Paşa Camii 
teşkil etmektedir.  Bu mabede kasabada yaşayan hem Hristiyan hem Müslüman 
halk saygı göstermektedir. Cami, 16. y.y.’ın başında inşa edilmiştir. Araştırmacıların 
birçoğu bu mabedin büyük bir olasılıkla önceden Az. İliya Kilisesi adında daha eski 
bir Hristiyan mabedinin bulunduğu yerde yapıldığını yazmaktadır. Olga Zirojeviç, 
Osmanlılar tarafından bu toprakların ele geçirilmesi zamanında ya da daha sonraki bir 
dönemde Az. İliya Kilises’inin yıkıldığı ve yerine Hüsamettin Paşa Camii’nin yapıldığı 
varsayımını öne sürmektedir. 1570/73 yılı Türk sicil defterlerinde Türk mahalleleri 
arasında merhum Hüsamettin Paşa’nın mukaddes camii mahallesi de anılmaktadır. 
Caminin yeni olduğu sonucu çıkarılabilir (sicil defterinde camide çalışanların kaydı 
da vardır). (Zirojeviç 1984: 206). Hüsamettin Paşa Camii’nin büyük bir olasılıkla 
daha önceden Hristiyanlar için kutsal olan bir mekanda yapıldığını Kosta Balabanov 
da iddia etmektedir. Balabanov, mabedin yöre halkı arasında, Osmanlıların gelişinin 
ardından ya da daha geç dönemlerde yıkılan ve yerine caminin yapıldığı Az. İliya 
Kilisesi olarak bilindiğini yazmaktadır. (Balabanov, Nikolovski, Körnakov 1980: 126). 
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İkinci Dünya Savaşının sonuna kadar ibadete açık olan cami. 1953 yılında 
restore edilmiş ve belli bir dönem İştip Müzesi bünyesinde Sanat Galerisi olarak 
kullanılmıştır. 1956 yılından itibaren binanın hiçbir fonksiyonu yoktur. Son 
zamanlarda, daha doğrusu son on beş yılda, 2 Ağustos Az. İliya Günü’nde şehirde 
yaşayan Hristiyanlar camii ziyaret etmekte ve bu günü orada mum yakarak ve 
“mihrap” alanına birkaç ikon koyarak kutlamaktadırlar.  Günümüzde İştip’teki 
Hristiyanlar arasında caminin Az. İliya’ya adanmış daha eski bir kilisenin yerinde 
yapıldığına ilişkin güçlü bir inanış mevcuttur.   

 Mabet, Müslümanların tabiriyle Hüsamettin Paşa Camii veya Hristiyanların 
tabiriyle Az. İliya Kilisesi, şehirdeki iki dini topluluğun aynı ölçüde saygı gösterdiği 
ve kullanımı açısından öncelik hakkının kendisinde olduğunu düşündüğü bir dini 
mekandır.  İştip İslam Birliği yetkilileri ve yerli Müslüman halkı caminin kendilerine 
ait bir ibadet yeri olduğunu iddia etmektedirler ve buna kanıt olarak, uzun zaman 
sahipsiz kalması nedeniyle harabeye dönüşmüş olmasına rağmen, tesisin bir 
camiye has tüm mimari özellikleri ile inşa edildiğini ve günümüzde de o şekilde 
mevcudiyetine devam ettiğini ileri sürmektedirler.  

 Farklı dini topluluk mensupları tarafından kullanılan mabetler, daha ziyade 
batı yörelerinde olmak suretiyle, Makedonya’nın birçok yerinde bulunmaktadır. 
Bunun temelinde de bu bölgelerde nüfusun yüksek oranda karma etnik ve 
dini yapısı yatmaktadır. Makedonya topraklarında aynı mabetlerin paylaşımı 
hususundaki tarihe dayanan gelenek, aslında etnik kimliklerin birbirini dışlama ve 
farklı dini grupların uzlaşılmaz bölünmüşlüğü hususunda varolan yüzeysel fikirleri 
bertaraf etmekte ve bu iddiaları asılsız kılmaktadır. Bu mabetler, Makedonya’daki 
diğer örnekler gibi farklı etnik ve dini topluluklar arasında yan yana yaşama ve 
bu topraklarda yüzyıllar boyunca yaratılan ortak medeniyet değerlerini yaşatma 
kültürünü en iyi şekilde yansıtmakta ve kanıtlamaktadır. 

        Makedoncadan Türkçe’ye çeviren:  Mehmed Yonuz



174 

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kaynakça
• Алексиев, Б. 2001, За текетата, посветени на Сару Салтук Деде, Сборник од доклади- 

Културните взаимодеистви® на Балканите и турската архитектура, т. 1., Анкара: 
Висш институт „АтатÓрк“, 37-42.

• Белчовски, Б. 1990, Света Богородица во светилината на светото откровение, 
православното богословие и култот, Манастир Света Пречиста Кичевска, Скопје: 
Епархија Дебарско – Кичевска, Републички завод за заштита на спомениците на 
културата, 134-145.

• Bowman, G. 2010. Orthodox-Muslim Interactions at ‘Mixed Shrines’ in Macedonia, Eastern 
Christians in Anthropological Perspective, Berkeley: (ed. Chris Hann and Hermann Goltz) 
University of California Press, 195-219.

• Грозданов, Ц. 2004, Свети Наум Охридски, Скопје: Култура
• Зиројевиђ, О. 1984, Цркве и манастири на подручју Пећке патријаршиједо 1683 године, 

Историски институт у Београду, Београд: ИРО „Народна Књига“.
• Ibrahimgil, M. Z. 2001, Balkanlarda Sarı Saltık Türbeleri, Sempozıum Bıldırıler Kitabı, 

Balkanlarda Kültürel ve Türk Mimarisi Uluslararası Sempoziyumu Bildirileri, t.1,. Ankara: 
Atatürk Kültür Merkezi Bakanlığı, 375-390.

• Иванов, Ü. 1970, Б†лгарски старини из Макеодни®, Б†лгарска академија на науките, 
Софи®: Наука и изкуство.

• Јовановиђ, П. 1935, Порече – Насеља и порекло становништва, Српски етнографски 
ѕборник 28, Београд: Српска академија наука.

• Конеска, Е. 2006, Дилеми околу историјата на црквата Св. Никола или Х‘д‘р баба 
турбето во Макеоднски Брод, Гласник ИНИ,  50, 1-2., Скопје: Институт за национална 
историја, 161-168.

• Koneska, E. 2010, Makedonya’daki Tarikatlarda Asure Gunu Kutlamalarii, Uluslararası Kerbela 
Sempozyumu, Cilt II., Sivas: Başbakanlık Tanıtma Fonu Kültür ve Turizm Bakanlğı, 415-426.

• Николовски, А., Балабанов, К., Ќорнаков, Д. 1980, Спомениците на културата на 
Македонија, Скопје: Мисла.

• Павлов. З. 2005, Хусамедин Пашина џамија, Заеднички рехабилитационен проект план 
/ процена на архитектонското и археолошкото наследство на Југоисточна Европа 
(2003-2006), т. I., Скопје: Управа за заштита на културното наследство.

• Ристески, С. 2005, Чудата на Свети Наум, Охрид: Македонска православна црква. 
• Стојановски, А. – Ѓоргиев, Д. 2001, Населби и население во Македонија – 15 и 16 век, 

Скопје: Институт за национална историја, Државен архив на Р.Македонија.
• Стојановски, А. 1979, Едно потврдено предание, Музејски гласник 4., Скопје: Историски 

мусеј на Македонија, 53-57.
• Целакоски, Н. 1990, Кон историјата на Манастирот Пречиста, Манастир Света 

Пречиста, Скопје: Епархија Дебарско – Кичевска, Републички завод за заштита на 
спомениците на културата, 40-51.

• Челеби, Е., 1967, Путопис – Одломци о југословенским земљама, Сарајево: Свјетлост.



175 

GELENEK, GÖRENEK VE İNANÇLAR

ANTAKYA’DA DİNLERARASI HOŞGÖRÜ VE 
HABİBİ NECCAR ÖRNEĞİ

Prof. Dr. Hüseyin TÜRK1

Giriş

Coğrafi konumu nedeniyle Asya, Afrika ve Avrupa arasında bir köprü konumunda 
olmasından dolayı Hatay, insanın hem biyolojik hem de kültürel evriminde rol 
oynayan önemli merkezlerden biri olmuştur. Bu önemli merkez çok uzun bir 
tarihi geçmişe sahip olması ile birlikte, çok farklı uygarlıklara da beşiklik etmiştir. 
Bölgede yapılan araştırmalar,   yerleşimlerin tarihinin Orta Paleolitik döneme kadar 
uzandığını, Üst Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik ve Bronz çağlarında da yerleşmelerin 
sürdüğünü göstermektedir. Bölgedeki birçok mağara yerleşmesi, kazı yerleri ve 
çok sayıdaki höyük21 bu sürekliliği sergilemektedir. Antik Çağlarda yaşamış olan 
Hurriler, Hititler, Aramiler, Fenikeliler gibi tarihe damgasını vurmuş kültürler 
Hatay’da yaşamıştır. Ayrıca, Hatay Batı kültürlerinden Helenistik dönemin Grek 
ve Roma kültürlerinin de etkisinde kalmıştır. Sınırları doğuda Semerkant, batıda 
Sardis’e kadar uzanan bir krallığa da başkentlik yapmıştır. Bu konumuyla doğu ve batı 
kültürlerinin etkilerini bir arada taşımakta ve bu etkiyi bugüne de yansıtmaktadır. 

Bugün de farklı dinlerden insanların bir arada barış içinde yaşadığı Hatay ve 
merkez ilçe olan Antakya, büyük bir kültürel zenginlik sergilemektedir. Antakya’da 
yaşayan nüfusça en kalabalık etnik-dini grup Türk Sünnilerdir. Nusayriler (Arap 

1 Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Ardahan
e-mail: huseturk@yahoo.com
21 Amik ovasında toplam 237 höyük belirlenmiştir.
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Aleviler) ise nüfus oranı itibariyle ikinci grubu oluştururlar. Arap Sünniler, nüfusça 
azımsanmayacak sayıdadırlar. Arap Hıristiyanlar,  nüfus olarak az sayıdadırlar. 
Bunların dışında bir köy veya mahallede toplanmış durumda yaşamakta olan 
Çerkezler, Museviler, Ermeniler, Kürtler, Afganlılar gibi küçük azınlık gruplar 
ise Antakya’daki kültürel çeşitliliğin öteki öğelerini oluşturmaktadırlar. Türk 
Sünnilerin ana dilleri Türkçe’dir. Bu grubun dışında kalan Arap Alevi, Arap Sünni 
ve Arap Hıristiyanların ana dilleri Arapça’dır. Bütün bu etnik gruplar arasında iyi 
bir iletişim,  sosyal ve kültürel bir etkileşim bulunmaktadır. Bu yönüyle Antakya 
etnisite tartışmalarının dışında, farklı bir görünüm sergilemektedir. İnsanların 
farklılıklarının bilincine vararak bir arada yaşamaya alışkın olmalarında Antakya’nın 
tarihten gelen çok kültürlü ve uyumlu ortamının payı önemlidir. 

Tarih boyunca çeşitli topluluklara yurtluk etmiş olan Antakya’nın yerleşmek için 
tercih edilen yerlerden biri olduğu gerçektir. Bunda ve özellikle de Amik ovasının 
sulak ve verimli topraklarının etkisi büyüktür. Ortadoğu’yu Batı’ya bağlayan stratejik 
konumu, limanları, verimli toprakları, zengin su kaynakları ile her çağda önemli 
kent olmuştur. Bu nedenle de, sık sık istilalara uğrayarak el değiştirmiş, birçok kez 
yakılıp yıkılmış ve yeniden imar edilmiştir. Depremlerle ve yangınlarla yerle bir 
olmasına karşın yine de varlığını korumuş ve zamanla çeşitli dini grupların birlikte 
yaşadığı önemli kentlerden biri olmuştur. 

Tarihi birliktelik (ya da kader birliği) ve aynı coğrafyayı paylaşan ve aynı 
coğrafyada geçmişten bugüne kader birliği yapan insanların uzun bir etkileşim 
sonucunda farklılıkları değil benzerlikleri çoğaltmaları ve ön plana çıkartmaları 
oldukça doğal bir beklentidir. Kader birliği ve aynı coğrafyayı paylaşmanın dışında 
karşılıklı saygı ve sevgi de hoşgörü için önemli bir ön koşuldur. Bu bilincin 
yerleşmediği toplumlarda demokrasinin varlığından da bahsedilemez. Sevgi-
hoşgörü-demokrasi üçlüsü birlikte olduklarında insan ilişkileri daha anlamlı hale 
gelmektedir. Bu üçlünün birlikte var olduğu ender kentlerimizden olan Antakya, 
“hoşgörü” kültürünün oluşması ve sürdürülmesindeki temel özelliklere sahiptir. 

Hoşgörü, bir yandan insan toplumları arasında farklılıklar bulunduğunu, bir 
yandan da bu farklılıklara karşın benzerlikleri nedeniyle insan toplumlarının bir 
birlerine saygı duyabileceğini varsayar. Başka bir söyleyişle çoğulculuk bilincinden 
doğar ve çoğulculuğun en önemli desteklerinden biridir (Karabaş, 1995: 93) Hoşgörü, 
bir insanın ya da toplumun kendisinden farklı inanç ve değerler sistemine ya da 
kısaca farklı kültüre sahip olan insan ve toplumlara karşı sevecen bir tahammül 
içinde olması demektir (Yumul, 1995: 176). 

Irk ve din gibi doğuştan ya da aileden kazanılan farklılıkları ön plana çıkartmak 
yerine, kültürün bütününde ya da yaşam biçiminde geçmişten bugüne kazanılan çok 
sayıdaki benzerlikleri ön plana çıkartmak hoşgörünün yerleşmesi ve sürdürülmesi 
için önemlidir. Bu bakımdan farklı toplumları karşılaştırmalı olarak inceleyerek 
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onların kimlik oluşumlarının temelinde yer alan etkenleri ve sonradan süreç içinde 
oluşan benzerlik ve farklılıkları ortaya çıkartmaya çalışan araştırmaların yapılması 
oldukça önemlidir.  

Bu çalışmada Hatay’ın merkez ilçesi olan Antakya’nın tarihten gelen hoşgörü 
bilincinin tarihsel nedenleri, var olan bilgilere dayanarak açıklanacak,  günümüzdeki 
dinler arası hoşgörüyle ilgili açıklamalar ve değerlendirmeler yapılacak ve tarihi 
bir kişilik olan -Antakyalı bir din şehidi- Habib-i Neccar’ın nezdinde dinler arası 
hoşgörü tartışılacaktır. 

Antakya’da Hoşgörünün Tarihsel Nedenleri

Kültürlerin kendine özgülüğünü yada toplumların birbirine neden 
benzemediğini Amerikan Antropoloji okulunun önde gelen temsilcilerinden olan 
Franz Boas’ın “Tarihi Özgücülük” olarak isimlendirilen yaklaşımı oldukça iyi 
açıklamaktadır. Bu yaklaşıma göre; hiçbir iki kültür tam olarak birbirine benzemez. 
Her kültür kendi başına bir bütündür ve kendine özgü değerler sistemine sahiptir. 
Her toplum eşsiz bir tarihe sahip olmakla özgünlük kazanır ve insanları anlamak 
için kültürlerine,  kültürleri anlamak için de tarihlerine bakmak gerekir (Bkz. 
Atay, 2000: 151; Özbudun-Şafak, 2005:77, 82,83; Güvenç. 1984: 82). Aynı şekilde 
Antakya’nın kültürel özellikleri, onun tarihsel evrimi ile çevresel koşullarının eşsiz 
bir ürünüdür ve ancak bu bağlam içerisinde açıklanabilir. Bu nedenle Antakya’da 
dinler arası hoşgörünün varlığı konusunda da tarihi bazı tespitler yapılabileceği 
düşünülebilir.

Antakya’nın tarihinde bir durağanlık, süreklilik görülmez. Değişken ve  çok 
hareketli bir tarihi vardır Antakya’nın. M.Ö. 1800’lü yıllardan itibaren Hatay ve 
merkez ilçe olan Antakya sırasıyla aşağıdaki uygarlıklar tarafından el değiştirmiş 
ve çeşitli uygarlıklara beşiklik etmiştir: Akadlılar, Hititlar, Huri-Mitanni, Hititliler, 
Asurlular, Sami-Aramiler, Urartular, Oğuzlar, Persler, Makedonlar, Fenikeliler, 
Ermeniler, Romalılar, Arap Müslümanlar, Alevi Hamdaniler, Bizanslılar, Fatimiler,  
Selçuklu Türkleri, Haçlı orduları, Memlükler, Osmanlılar ve en son da Fransızlar ve 
Türkiye Cumhuriyeti.

Kentin kurulmasının Seleukoslar döneminde olduğu yaygın olarak kabul 
edilmektedir. Mekodanya kralı İskender’İn Persleri yenerek bölgeyi ele 
geçirmesinden sonra kente adının verildiği bilinmektedir.  İskender’in ölümünden 
sonra komutanları arasında yaşanan eğemenlik mücadelesinden Antigonos mağlup 
ayrıldı ve Suriye ile Mezopotamya Seleukos yönetimine geçti. Krallığın merkezi 
Samandağ Çevlik bölgesinde bulunan Seleukeia Pieria’ya taşındı (Demir, 1996: 
23). Bu şehir Antakya’nın iskelesi oldu ve bölgede etkisini hissettirdi. I. Seleukos 
M.Ö.301’de Ipsos savaşında Antigonos’u yenerek Kuzeybatı Suriye’deki “Seleucus” 
diye bilinen yerde dört “kardeş şehir”kurdu: Antioch, Seleucia Pieria, Apamea ve 
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Laodicea. Seleucia Pieria, Kuzeybatı Suriye’nin başkenti oldu (Downey, 1963: 27).

Seleucus Nikator, daha önce kurulmuş olan Dafne’de (Harbiye) yeni caddeler, 
tiyatro ve tapınak kurmuş, caddeleri heykellerle süslemiştir. M.Ö. 195 yılında 
III. Antiochus zamanında kent; sanat, eğlence, ticaret ve din merkezi olarak 
geliştirilmiştir. Kentte şölenler ve olimpiyatlar düzenlenmiştir. Defne (Harbiye) 
ise villalarıyla, caddeleriyle, tiyatro, han, hamam, tapınaklar ve çeşitli eğlencelerle 
tam bir mesire yeri olmuştur (Tekin, 1999: 23). Defne, mabedleri, eğlence yerleri 
ile şehrin bir sayfiyesi olmuştu. Yolcular, yol kavşaklarında f lüt çalan, dans eden, 
işlemeli elbiseler giymiş kızları seyretmek için beklerlerdi. Silpiyus dağının 
eteklerine bahçeli villalar kurulmuştu. (Kızıldağlı, 1964: 8) Nikator tarafından kente 
dikilen anıtların en ünlüsü Antakya Tyche’sidir. Antakya Tyche’sinin bugün de kentin 
simgesi olarak kullanılmakta olması Antakyalıların tarihten gelen değerlerine sahip 
çıktıklarını göstermektedir.

Tarihi bilgiler Seleucoslar döneminde Antakya ilk kurulduğunda ilk sakinlerinin 
yerli Suriyeliler, Makedonlar, Atinalılar, Giritliler, Kıbrıslılar, Antigonia’nın (Antakya) 
eski sakinleri, Argiveler ve Haraclidler, bir kısım Yahudi ve emekli askerlerden 
oluştuğunu söylemektedir. Yani kuruluş yıllarında da Antakya çeşitli etnik ve dini 
topluluktan oluşan heterojen bir yapıya sahipti (A’dan Z’ye Hatay Rehberi, 2004: 
6). O zamanlar şarkın incisi adını alan Antakya Orta ve Uzak Doğu’nun kilit kapısı 
konumundaydı. Şehirde 18 millet surlarla çevrili 4 ayrı mahallede birbirine aykırı 
düşünceler taşıyarak yaşarlardı (Kızıldağlı, 1964: 9)

Kent M.Ö. 64 yılında Roma İmparatorluğuna katılmış ve Suriye eyaletinin de 
başkenti olmuştur. Tarihteki en parlak günlerini bu dönemde yaşamıştır. Dünyada 
ilk defa sokak aydınlatmasının Antakya’nın ortasından geçen iki tarafı mermer 
sütunlu muhteşem cadde de uygulandığı kaynaklarda geçmektedir. Bu cadde Herod 
Caddesi olarak bilinen bugün Kurtuluş caddesinin bulunduğu yerdedir (Bkz. Demir 
1996: 114-195). Büyük İskender ve onu izleyen Helenistik dönemde Doğu Akdeniz’de 
İskenderiye, Antakya, Rodos üçgeni özellikle iktisadi bir çekim alanı olarak öne çıktı. 
Akdeniz dünyasındaki önemi açısından Antakya’nın altın çağı işte bu üçgenin köşesi 
olageldiği, özellikle Roma ve Doğu Roma yüzyıllarına rastlamaktadır (Özveren, 
2006: 20, 24) Antakya, Antik Çağ’da “Doğunun Kraliçesi” lakabıyla anılmıştır (A’dan 
Z’ye Hatay Rehberi, 2004:7). Romalılar zamanında da Defne Antakya’nın önemli bir 
eğlence mekânı ve sayfiye yeri olarak kalmıştır.

Antakya tarihine genel olarak bakıldığında; dünya tarihinde önemli bir yer 
tuttuğu 1000 yıla yakın bir dönem vardır. M.S. 64’te Roma İmparatorluğuna dâhil 
olduktan sonra Antakya’nın nüfusunun yarım milyonu aşmış olduğu ve o zamanın 
imkânlarına göre büyük kent özelliklerine sahip olduğu belirtilmektedir. Kentin 
anfisi, banyoları, suyolları, kanalizasyon sistemi, tahıl depoları, silah yapım 
atölyeleri ve okulları dünyaca ünlüydü. Antakya’nın ortasından geçen kolonlu yol 
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eşsiz büyüklükte ve güzellikteydi. Antakya o dönemde “şanslı insanların şanslı 
hayatlar yaşadığı” bir kent olarak tarif edilmekteydi (Bkz. Kasaba, 2006: 199)

Antakya, çok kültürlü ve çok dinli yapısını Roma dönemi sonrasında işgal ve 
afet dönemlerinde de korumasını bilmiştir. Bu yapı elbette ki sadece Antakya’ya 
özgü bir özellik değildi. Akdeniz çevresindeki birçok kentin benzer dokuları vardı. 
Ancak Antakya’yı farklı yapan, bu çok kültürlülüğün savaşlara ve işgallere rağmen 
sürdürülmesidir (Bkz. Kasaba, 2006: 201, 202).

Kentin Arap hâkimiyetine girmesi de Antakya tarihi açısından önemlidir. 
Antakya M.S. 638 yılında Halep’i fetheden İslam orduları komutanı Ebu Übeyde 
tarafından alınmış ve kent daha sonra M.S. 944-969 yılları arasında Halep’te 
kurulan Alevi Hamdaniler devletinin egemenliğine girmiştir (Karasu, 1997: 8). Arap 
egemenliği ile birlikte 9 asırdır devam eden ve Roma İmparatorluğu döneminde 
“Doğunun Kraliçesi” olarak anılan ve önemli bir üs, bir kültür ve ticaret merkezi 
olan Antakya’nın tarihinde bir dönem kapanmış, asırlar boyu Roma ve Bizans 
kültürü yanında Hıristiyanlık ile de yoğrulmuş yerel özelliklerin, İslam medeniyeti 
ile karışmasından oluşan, bugünkü “İslam Kenti” karakterinin oluşmasına neden 
olan yeni bir dönem açılmıştır (A’dan Z’ye Hatay Rehberi, 2004:8). 

1526 yılında Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi sonunda Hatay ve Antakya, 
Osmanlı egemenliği altına girmiştir (Tekin,1999: 42-55). Antakya dört asır 
Osmanlı İmparatorluğunun hakimiyeti altında kalmıştır;.ancak tarih kitaplarında 
“Osmanlı Antakyası” hakkında geniş ve ayrıntılı bilgiye rastlanmaz (A’dan Z’ye 
Hatay Rehberi, 2004:10). Antakya’da Ermeni, Bizans, Selçuklu ve hatta Moğol gibi 
uygarlıklar Osmanlıdan çok daha derin ve etkileyici izler bırakmıştır (Kasaba, 2006: 
203). Bunun nedeni Antakya’nın eski dönemlerdeki ihtişamını yitirerek büyük bir 
kentten küçük bir kasaba haline dönüşmüş olmasıdır. 

Aslında Antakya’nın kendine özgü canlı ve çok kültürlü ve çok kimlikli yaşamını 
sürdürmesinde Osmanlı yönetim biçiminin önemli bir etkisi olmuştur. Özellikle 16. 
ve 17. yüzyıllarda Osmanlılar Antakya ve çevresini uç bölgeleri yönettikleri şekilde 
yönetmişlerdir. Merkez çok az doğrudan talep yapıyor ve gündelik işler yerel liderlere 
bırakılıyor, bölgedeki hiyerarşiye önde gelen kişiler Osmanlıyla işbirliğini kabul 
ettikleri sürece karışılmıyordu. Hatta bu yönetim anlayışına uygun olarak Antakya 
ve çevresini aldıktan kısa bir süre sonra yönetici olarak Sünni değil Alevi Nusayri 
bir lider atamışlardır. Bu yaklaşımın bir sonucu yerel liderlerin güçlü konumlarını 
sürdürmeleri, bir diğeri ise çok kimlikli yapının korunmasıdır (Kasaba, 2006: 203-
204).

Osmanlı döneminde Antakya’da var olan etnik gruplara kendilerine özgü bir 
yaşam sürdüren küçük etnik gruplar da eklenerek kültürel ve etnik çeşitlilik daha da 
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zenginleşmiştir. 16. ve 17. yüzyılın başlarında Gurbat (Çingene veya öşürciyan olarak 
da isimlendirilen) ve her türlü işte onda bir karşılığında çalışan gezginci bir topluluk 
olan etnik gruplara da rastlanmaktadır (Bkz.Öztürk, 2002: 108). Osmanlı dönemi 
Antakya’sında nüfusu tam olarak bilinmemekle birlikte bir başka küçük grup da 
cariye ve kölelerdi (Bkz. Kara, 2005: 72). Antakya’daki küçük etnik gruplardan biri 
de Çerkezlerdir.1876 yılında Osmanlı-Rus savaşı sonrasında topraklarından atılan 
Çerkez göçmenler için Asi Nehrinin karşı tarafında “Muhacirin Osmaniye” yada 
daha sonraki adıyla “yeni mahalle” adıyla yeni bir yerleşme kurulduğu bilinmektedir 
(A’dan Z’ye Hatay Rehberi, 2004:10).

Kara (2005: 63, 64, 67), XIX. yüzyılda Antakya’da yaşayan nüfusun, İslam, 
Hıristiyan ve Yahudi dinleri mensuplarından meydana geldiğini etnik olarak da 
Türk, Arap, Rum ve Ermenilerden oluşuğunu belirtmektedir. Ona göre; XX. Yüzyılın 
başlarına kadar nüfusta önemli bir değişiklik görülmemiştir. 1901 tarihli Haleb 
Vilayet Salnamesine göre; Antakya, Belen ve İskenderun nüfusları incelendiğinde 
İslam, Ermeni Katolik, Rum Katolik, Rum Ortadoks, Ermeni Protestan, Yahudi, Latin 
ve Ecnebi dini grupları görülmektedir. Nüfuslarında önemli bir artış olmamakla 
birlikte, gayrimüslim grupların sayısında bir artış olduğu görülmektedir.

1930’larda Antakya’da araştırma yapan Weulelersse, kenti üç ayrı sitenin bileşkesi 
olarak değerlendirmiştir. Sitelerde üç büyük topluluktan Türkler, Hıristiyanlar ve 
Alevi Nusayriler oturuyordu. Kentte var olan 45 semtten 27’si Türklerin oturduğu 
merkezi bölgedeydi. Biri Ermeni ve öteki Hıristiyan olan semti birbirinden ayırıyordu. 
Kentin kuzey ve güney uçlarında ise iki Alevi Mahallesi bulunmaktaydı (Bkz. Kara, 
2005: 32). Kasaba’ya göre (2006: 212); Hatay’ın Türkiye’ye katılmasıyla birlikte iki ay 
içinde 50.000 göçmen Suriye’ye geçmiştir. Bunların büyük kısmı Ermeni, Alevi, Sünni 
Arap ve Hıristiyan Arap kökenliydi. Bu büyük göçe rağmen Antakya’nın homojen bir 
nüfus yapısına sahip olduğu söylenemez. Antakya ve çevresi günümüzde de Türk 
Sünni, Arap Sünni, Arap Hıristiyan, Arap Alevi ve dışarıdan getirilerek yerleştirilen 
küçük etnik grupların bir arada barış içinde yaşadığı bir yerdir. 

Antakya dış dünyayla alışverişe açık, kendi içinde kozmopolit, kültürel anlamda 
hoşgörülü bir nitelik taşıya gelmiştir. 19. yüzyıl Antakya’sı liman kenti olmamasına 
karşın liman kentlerini çağrıştırır bu gibi özellikleriyle, tarihte “gümüş” çağına 
girmiştir. Depremlerle göçlerle nüfusu köklü bir biçimde değişmişse de her 
seferinde Antakya’yı Antakya yapan özellikler yeni gelenlerin de kimliğine zamanla 
damgasını vurmuştur. Antakya bir daha hiçbir zaman altın çağındaki görkem 
ve önemine kavuşamamış olsa da gümüş çağında da kendi kimliğini korumayı 
bilmiştir. Değişimden hiç kopmamış ama büsbütün değişmek gibi bir tutkuya da 
kapılmamıştır. Tarihte Romalılarla Persler, Bizanslılarla Araplar, Selçuklularla 
haçlılar arasında sık sık el değiştiren Antakya kendi dokusunu korumayı öğrenmiş; 
ama değişikliklerin nasıl ağır bir bedel dayatabileceğini de yaşamış bir kenttir 
(Özveren, 2006: 24, 25).
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Hiç kuşku yok ki bugünkü Antakya ile klasik dönemin Antakya’sı arasında 
dünyadaki veya bölgedeki önemleri açısından hiçbir benzerlik veya yakınlık 
yoktur. Aradaki fark o kadar çarpıcıdır ki günümüzün önde gelen kentlerinin silik 
ve önemsiz bir kent olmamak için Antakya tarihinden ibret almaları gerektiği bile 
söylenmektedir (Kasaba, 2006: 200). Ancak “karanlık“ olarak nitelenen dönemde 
de Antakya klasik dönemdeki özelliklerinin birçoğunu koruyabilmiştir. Bu 
özelliklerin en önemlilerinden biri de çok-dinli ve çok-kültürlü toplumsal yapının 
varlığı ve hoşgörü ortamının sürdürülmesidir. Antakya’daki çok sayıda etnik grubun 
varlığı ve çok-kültürlü yapı Antakya tarihinden devralınmış ve günümüzde de 
sürdürülmektedir. 

Antakya’yı gezen biri pazar yerinde biraz vakit geçirirse dünyanın her köşesinden 
gelen farklı kültürlerden insanlarla tanışma fırsatı bulur ve dünyanın her şehri 
hakkında bir fikir edinmiş olur. Böylece zahmetli bir yolculuk yapmaksızın amacına 
ulaşmış olur (Kasaba, 2006: 201, 202). Antakya ve çevresi yüzyıllardır bir arada yaşayan 
farklı etnik ve dinsel toplulukları barındıran, bu toplulukların bir arada çatışmadan 
yaşayabildiği, birbirini etkileyebildiği, birbirinin dönüşümüne ve değişimine 
katkıda bulunabildiği çok kültürlü ve çok kimlikli bir yapıya sahiptir. Kültürel 
çeşitliliğe tarihten gelen bir aşinalık vardır. Antakya’da farklı toplulukların tarihte 
çeşitli anlaşmazlıklar yaşamalarına karşın, bunu çatışmaya dönüştürmedikleri, 
aralarındaki birlik ve uyumu korumak için çaba harcadıkları görülür. 

Antakya’da yaşayan etnik ve dini topluluklar arasındaki uyumlu ve hoşgörülü 
sosyal ilişkilerin var olmasında; Antakya’nın tarihinden gelen çok kültürlülük 
bilinci ve uyumlu ortamın varlığı ise en önemli faktör olarak dikkat çekmektedir. 
Bugün olduğu gibi geçmişte de Antakya’da dini ve etnik gruplar arasındaki sosyal 
ilişkiler kente özgü bir hoşgörülü bir niteliğe sahipti. Osmanlılar döneminde farklı 
etnik ve dini gruplar arasında dini ve etnik bir sürtüşme olmadığı gibi komşuluk 
ilişkilerinin de oldukça gelişmiş olduğu incelenen belgelerden anlaşılmaktadır 
Özdemir’e göre  (1994:153); Müslüman ve gayrimüslimlerin birbirlerine misafirliğe 
gittikleri, ticari ortaklıklar kurdukları, birbirlerine çeşitli eşyalar ve gayrimenkuller 
alıp sattıkları, ödünç para alıp verdikleri, dini ibadet, gelenek-görenekler açısından 
özgür ve eşit oldukları,  hukuk önünde eşit oldukları, birbirlerine vekil, kefil, vasi ve 
şahit oldukları, yöneticiler ve hukukçular önünde eşit muameleye tabi tutuldukları 
gözlenmektedir.

Kültürel çeşitliliğe tarihi aşinalık Antakya’da yaşayan farklı toplulukların yaşam 
biçimlerinin önemli bir parçasıdır. Bu bakımdan, Antakya ve çevresi, karşılıklı 
etkileşim içinde birbirlerinin varlıklarına saygı gösteren farklı kültürlerin senteze 
uğradığı bir bölgedir.  Antakya’da grup kimliğinin belirgin olduğu; ama her 
Antakyalının da kendisinden olmayana karşı saygılı ve hoşgörülü olduğu bir etnik 
yapıdan söz edilebilir. Farklı etnik gruplar ve farklı dinlere karşı hoşgörülü olmaları, 
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geleneklerinde ve inançlarında tutucu olmamaları, gruplar arasında yakın ilişkiler 
geliştirilmesine olanak sağlamış ve bu yakınlık süreç içerisinde benzer gelenek, 
inanç ve ritüellerin doğmasını sağlamıştır.

Antakya’nın nasıl başka kentlerde yaşanan etnik çatışmalara sahne olmadığı hala 
merak edilen bir konudur. 20. yüzyılın ikinci yarısında Antakya hala ezan yanında 
çan seslerinin de duyulduğu, sokaklarında Türkçe kadar Arapça da konuşulan canlı 
bir kent olarak kalmıştır. Her nasılsa, yaşanan yüzyılda gittikçe monotonlaşan ve 
homojenleşen toplumlar arasında Antakya kendisine özel bir yer edinmiş ve bu yeri 
uzunca bir süre koruyabilmiştir (Kasaba, 2006: 202).

Antakya’da böyle açık ve hoşgörülü bir ortamın gelişmesi ve korunmasına yol 
açan faktörlerin bir kısmı kentin coğrafi konumuyla ilgilidir. Evliya Çelebi’ye göre 
Antakya Rum ve Arap dünyaları arasındaki sınırı belirler. Ancak bu sınır bu iki 
dünyayı ayıran bir engel olmaktan çok geçişleri kolaylaştıran bir köprü görevini 
görmüştür. Önemli ticaret ve hac yollarının kesişme noktasında olan Antakya, farklı 
dinlerden ve kimliklerden gelen insanları kendine çeken bir yer olarak gelişmiştir. 
Kasaba’ya göre (2006: 202-203); bu yoğun trafiğin bir sonucu olarak Antakya ve 
çevresinde Dürzi, Şii, Nusayri, Yezidi vb. gibi eklektik ve heterodoks diye tanımlanan 
inanç biçimleri yoğun bir biçimde gelişmiştir. Bu inanç biçimlerinin ortak özelliği, 
farklı dinlerden değişik öğeleri alıp birleştirmeleri ve böylece özgün ve dışa açık bir 
dünya görüşüne sahip olmalarıdır. Bu inanç sistemleri bölgenin dışa açık kalmasına 
yardımcı oldukları gibi katı ve ortadoks görüşlerin bölgede hâkimiyet sağlamasını 
da önlemişlerdir. 

Uzun bir tarihi geçmişe sahip olan Antakya’da aynı çevreyi paylaşan insanlar 
arasındaki ilişkilerde hoşgörünün bu denli fazla olmasında ekonomik ilişkilerin 
önemli bir etkisinin olduğu söylenebilir. Antakya, gelir düzeyi yüksek olan ya da 
geliri giderlerinden daha fazla olan az sayıdaki illerimizden biridir. Bu durum geçim 
sıkıntısının ve ekonomik sıkıntıların daha az yaşanmasını beraberinde getirmektedir. 
Antakya, iklimsel koşulları ve toprağın verimliliği bakımından da öteki bölgelere 
göre oldukça avantajlı bir konumdadır. Özellikle Amik ovasının geniş ve zengin 
tarım arazileri Antakya’daki gelir paylaşımında etkili olmaktadır. 

Bölgenin coğrafi konumuyla bağlantılı olarak, kendine yeten bir ekonomiye 
sahip olması dışında, topluluklar arasındaki ticari işbölümü de hoşgörü ortamının 
sürdürülmesinde önemli bir faktördür. Doğruel’e göre (2005:70-90, 276) Antakya’da 
yaşayan toplulukların kendilerine has meslekleri ve aralarında mesleki bir işbölümü 
vardır. Mesleki işbölümü toplulukların bir diğerine ihtiyaç duymasına neden 
olmakta bu da topluluklar arasındaki uyuma katkıda bulunmaktadır. Rekabete 
dayalı olmayan ticaret anlayışı ve meslek yapılarının topluluk-içi kuşaklar arasında 
aktarılması, mesleklerin devamlılığını sağlamasının yanı sıra küçük toplulukların da 
ezilmesine engel olan bir sosyal ve ekonomik konum kazanmalarına yol açmaktadır. 
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Topluluklar arasında bazı iş kollarında zanaat geçişi de olduğu görülmektedir. 
Neredeyse bir iş bölümünü düşündürecek biçimde farklı iş kollarında uzmanlaşma 
onları ticaret yoluyla birbirlerine daha çok yakınlaştırmakta, iletişimin artmasını 
sağlamakta, birbirlerine bağımlı kılmakta ve sınırlı kaynakların paylaşımı için 
rekabet etmelerini engellemektedir. Başlangıçta sadece ticari ve ekonomik olan 
ilişkilerin de süreç içinde sosyal ve kültürel ilişkilere yansıması beklenmektedir 

Hoşgörünün korunmasında ve sürdürülmesinde etnik olarak azınlık konumunda 
olan Ermeniler, Arap Hıristiyanlar ve Nusayriler arasındaki ilişkiler de önemli bir rol 
oynamıştır.  Doğruel’e göre (2005: 15); bu üç topluluk, evlilik konusunda aralarında 
belli kopuşlar yaşansa da, yerli olmanın, azınlık olmanın, ortak bir bölgesel kültürü 
ve kaderi paylaşmanın, ekonomik ve sosyal ilişkilere sahip olmanın etkisiyle bir 
ortak yaşama paydasında kaynaşmıştır ve dayanışma halindedirler.

Hatay’da yaşayan Arap Hıristiyanlar ve Alevi Nusayrilerin uzun süreler aynı 
mahallelerde bir arada yaşamaları, aralarında sıcak ilişkiler kurulmasına ve 
dayanışma-yardımlaşmanın artmasına yol açmıştır. Bu iki grup arasında gelenekler 
ve dini ritüeller etkileşim içinde dönüşüme uğramıştır. Geçmişte Arap Hıristiyan ve 
Nusayrilerin birbirlerine yakın evlerde ve mahallelerde oturdukları belirtilmektedir. 
Bu durum iki grup arasındaki dayanışma ve etkileşimi güçlendirmiş gibi 
görünmektedir. Yerleşik bir kültürün temsilcisi olan her iki grubun da Arap kökenli 
olmaları ve aynı dili konuşmaları da bu etkileşimde rol oynamaktadır. Nusayrilerin 
her dine her inanca saygılı olmaları ve bütün peygamberleri kutsal saymaları da bu 
etkileşimin nedenleri arasında sayılabilir. 

Antakya’da Dinlerarası Hoşgörü

Tarihten gelen çok kültürlülük ve buna bağlı olarak varlığını sürdüren hoşgörü 
bilinci Hatay’da yaşayan topluluklar tarafından benimsenmiş ve sürdürülmektedir. 
Antakya’da yaşayan farklı toplulukların etnik ve dinsel özellikleri, tarihsel ve 
toplumsal olarak farklılıkları içselleştiren, etkileşime ve değişime açık ortak bir 
bölgesel kültür oluşturacak şekilde evrimleşmiştir. “Antakya kültürü” olarak 
isimlendirilen bu ortak yaşama biçimiyle Antakya’nın dünyaca ünlü mozaikleri 
arasında da bir özdeşlik olabileceği hemen dikkati çekmektedir. Antakya kültürü, 
tıpkı mozaiklerdeki gibi sınırları belirgin mozaik parçalarının bir araya gelmesiyle 
oluşmuş bir bütün olarak görülebilir. Mozaik resminde her küçük mozaik parçası 
arasında onları birbirinden ayıran çimento vardır ama bu küçük taşlar birleşerek 
bir deseni bir motifi veya bir resmi oluştururlar. Tıpkı mozaiklerdeki parçaların 
birleşmesiyle mozaiğin konusunu oluşturan bütün bir resmin oluşması gibi, farklı 
etnik ve dini grupların yaşam biçimlerinin etkileşime uğrayarak bir sentez kültür 
oluşturması sonucunda da “Antakya kültürü” ortaya çıkmaktadır.
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Antakya’nın mozaik kültürünün etkisi dinsel ritüellere ve simgelere de 
yansımıştır. Kimliği konusunda farklı algılamalar olmasına karşın, Hızır inancına 
Hatay’da yaşayan bütün etnik gruplarda rastlanmaktadır. Türk Sünnilerdeki 
Hızır, Nusayrilerde Hıdır, Hıristiyanlarda ise St. Georges ya da Mar Corcis olarak 
isimlendirilmektedir. St. Georges, Büyük İskender, Hz. Musa’nın isminin birlikte 
kullanıldığı birçok Hızır söylencesi anlatılmaktadır (Bkz. Türk, 2002). Hz. Musa 
ile Hızır Aleyhüsselamın buluştuğuna inanılan Samandağ’daki Nusayrilere ait 
Hızır türbesini ve İskanderun’daki St. Georges kilisesini bütün dinlerden ve 
etnik gruplardan insanlar ziyaret ederek dilek dilemektedirler. Arsuz’daki Akçalı 
beldesinde yaşayan Alevi Nusayriler, yumurta bayramını şenlik yaparak kutlarlar. 
Kendilerine özgü çok sayıdaki bayramlardaki hırisi ziyafetine farklı inançtaki 
insanları da davet ederler. Aleviler kendileri için en önemli bayram olan Gadir 
bayramında çalışmazlar ve dükkânların kepenklerini kapatırlar. O gün cehennem 
ateşinin bile yanmadığına inanırlar. Bu bayramda bazı Hıristiyan ve Sünni esnafın da 
saygı gereği olarak kepenk kapattığına tanık olunmaktadır. Hıdırellez günü olan 6 
Mayısta yapılan St. Georges günü kutlamalarında kiliseler sadece Hıristiyanların değil 
Sünni ve alevi Müslümanların da akınına uğramaktadır. Özellikle İskenderun’daki 
St. Georges kilisesi aynı gün ziyaretçi akınına uğrar. Her inançtan insan aynı inanç 
ve uygulamaları yerine getirerek dilekler dilerler adaklar adarlar.

Hıristiyanların ve Vakıf lı köyündeki Ermenilerin önemli bayramlarında 
kiliselere çok sayıda Müslüman giderek ritüeli izlemektedir. Bunlardan en dikkati 
çekeni her yıl 29 Haziran günü dünyanın tek mağara kilisesi olan Silpiyus dağının 
eteklerindeki St. Pierre kilisesinde kutlanan St. Pierre (Aziz Piyer) bayramıdır. Bu 
bayramda Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelen Hıristiyanlar Antakya’da 
buluşurlar. 28 Haziranda başlayan kutlamaların ilk etkinliği olan barış yürüyüşüne 
isteyen herkes katılır. Ancak Sünni, Alevi, Ortadoks, Katolik, Protestan, Ermeni 
ve Yahudi cemaatine mensup birer temsilci bu yürüyüşte mutlaka bulunmaktadır. 
Daha sonra ise Antakya’da yaşayan farklı dinlerin temsilcileri birbirlerinin kutsal 
mekânlarını ziyaret ederek buralarda dua ederler.  Sırayla, Katolik Kilisesi, Ortadoks 
Kilisesi, Yahudi Havrası, Habib-i Neccar Camii ziyaret edilir. Bu ziyaretin sürdürülen 
hoşgörü ve saygıyı pekiştirdiğine inanılmaktadır. Daha sonra isteyenler barış 
yemeğine ve St. Pierre kilisesinin bahçesinde yapılan dinletiye katılırlar. Dinleti 
sonrasında katılanlara zeytin dalı dağıtılarak bu günün aynı zamanda “barış günü” 
olarak kutlandığı vurgulanır.  Dinletiden sonra ise Alevi, Sünni, Yahudi, Katolik ve 
Protestan cemaatine mensup birer temsilci konuşma yaparak barış mesajları verir.  

Farklı dinler arasındaki hoşgörü ve etkileşimin en iyi örneğini ise Nusayri 
bayramları oluşturmaktadır. Nusayrilerin kutladığı bayramların büyük çoğunluğu, 
önceki dinlerden ve güncel başka inanç biçimlerinden köken almaktadır. İslamiyet 
öncesindeki bütün Peygamberlerin önemli günleri ve onlarla ilgili önemli 
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olayların gerçekleştiği günler bayram olarak kutlanır. Çünkü Aleviler için her 
din kutsal olarak kabul edilmektedir ve her dinin peygamberine inanılmaktadır. 
Bu nedenle Nusayriler üç semavi dinin bayramlarını kutlarlar. Ancak bunların 
içinde Hıristiyanlara ait bayramlar daha fazladır. Hıristiyanlığın hemen hemen 
bütün önemli bayramlarını kutlarlar. Tarihi ve politik koşullar Nusayrilerin 
Hıristiyanlardan daha fazla etkilenmelerine neden olmuştur. Nusayriler ve 
Hıristiyanlar’ın ortak kutladıkları birçok bayram bulunmaktadır. İsa’nın doğum 
günü, Noel Bayramı, Paskalya Bayramı, Meryem Ana’nın gökyüzüne yükselişi, Haç 
bayramı, St. Georges günü, Barbara bayramı ve başka birçok Hıristiyan bayramları 
Nusayriler tarafından de kutlanmaktadır. Nevruz ve Mihrican Bayramları gibi İran 
etkisi taşıyan bayramlar da kutlanmaktadır. Bunun nedeni baskı ve katliamlarla 
karşı karşıya kaldıkları dönemlerde Hıristiyanlar ile Nusayriler arasında büyük bir 
yardımlaşma ve koruma-kollama geleneğinin oluşması olarak açıklanmaktadır. 

Bu etkileşimin en ilginç yanı Hıristiyanların basit bir Pazar ayiniyle andıkları 
günleri, Nusayrilerin bayram şeklinde kutlamalarıdır. Bayram ve kutsal 
günlerde kilise ve türbelerde bahur ve mum yakılması hem Müslümanlarda 
hem de Hıristiyanlarda görülen en yaygın uygulamadır. Nusayriler ve Ortadoks 
Hıristiyanlarda bu pratik daha yaygın görülmesine karşın, Arap ve Türk Sünnilerde 
de bu pratiğe rastlanmaktadır. Hıristiyan inancında kurban kesme ritüeli yoktur. 
Çünkü onların inancına göre; tanrı en sevdiği varlığı olan oğlu İsa’yı insanlığın ilk 
günahına karşılık olarak kurban etmiştir. Ancak Hatay’da yaşayan Hıristiyanlar 
arasında bayramlarda kurban kesme ritüeli olduğu belirlenmiştir. Vakıf lı köyünde ve 
Altınözü’nün Tokaçlı köyünde kurban etiyle hırisi yapılarak komşulara ve fakirlere 
dağıtılmaktadır. Hıristiyan inancının dayandığı temeller göz önüne alındığında; 
bölgede yaşayan Hıristiyanların kurban ve törensel yemek (hırisi) konusunda öteki 
inanç gruplarından özellikle de Nusayrilerden etkilendikleri söylenebilir. Ayrıca, 
Alevilerin cenazelerini camiden kaldırmaları veya mevlit yapmaları, bazı camilerde 
imamlık yapmaları ve bu camilere alevi cemaatten insanların gelerek namaz 
kılmaları, ramazan bayramında oruç tutmaları, ortak bayramlar kutlamaları ve aynı 
türbeleri ziyaret etmeleri bu değişim ve dönüşümün örnekleri olarak görülebilir.

Antakya ve genel olarak Hatay aynı zamanda “evliyalar diyarı” olarak da 
isimlendirilir. Anadolu’da Hatay kadar çok sayıda ve tanınmış evliya bulunan bir 
şehir bulmak olanaksızdır. Aynı hoşgörü ve etkileşim ortamı genel olarak türbe 
inancı ve kutsal mekânlar için de geçerlidir. Habib-i Neccar Camii, Yahudi havrası, 
Ermeni, Ortadoks, Katolik ve Protestan kiliseleri bugün de her dinden insanların 
uğradıkları tarihi ve kutsal mekanlar olarak varlığını korumaktadır.. Nusayrilere 
ait olan Harbiye’deki Yusuf el-Hekim türbesi, çoğunlukla Türk Sünnilerin 
ziyaretçi akınına uğrayan Hatay’daki Habib-i Neccar ve Kırıkhan’daki Beyazıt 
Bestami Türbesi ve Hıristiyanlara ait olan İskenderun’daki St. Georges kilisesi 
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Hatay’da yaşayan her inanç grubundan insanlar tarafından ziyaret edilerek dilek 
dilenmektedir. Mızraklı köyündeki Cosmanus–Dimyanus isimli Hıristiyan azizleri 
adına yapılan ziyarete hem Hıristiyanlar hem de Nusayriler sahip çıkmakta ve her 
iki kesimden insanlar burayı sıkça ziyaret etmektedirler. Farklı inançlardan insanlar 
bu türbelerde kendi inanç sistemlerinin gereği olan çoğunlukla benzer pratikleri 
yerine getirebilmektedirler. Bu türbelerde mum yakmak, dilek ağacına paçavra 
bağlamak ve adak adamak ortak ve yaygın olarak yapılan inanç ve uygulamalardır. 
Ayrıca Hatay’daki kutsal mekânlarda taş-kaya, su, dağ ve ağacın kutsal olduğuna 
inanılmasından kaynaklanan doğa kültlerine de sıkça rastlanmaktadır. 

Antakya’da tarihi bir miras olan türbe inancının güçlülüğü ve türbe sayısının 
çokluğuyla bağlantılı olarak fal ve büyüye olan güçlü inanç arasında da bir paralellik 
kurulabilir. Günümüz Antakya’sında yaklaşık 500’ün üzerinde türbe ve ziyaretgâh 
bulunmaktadır. Türbe bakıcılığı bir tür geçim sağlama yolu olarak babadan oğla 
aktarılmaktadır. Aynı şekilde, fal ve büyüden geçimini sağlayan çok sayıda aile 
bulunmaktadır. Her mahallede her köyde fal bakan ve büyü yaptığına inanılan din 
adamı (şeyh veya hoca) bulunmaktadır. Evliyalar “keramet sahibi” olma özelliğine 
sahip olan ermiş kişiler olarak tanınırlar.  Halk, keramet sahibi olduğuna inandıkları 
evliya türbelerine gitmenin yanı sıra sıkça falcılara ve büyücülere de gitmektedirler. 
Bu bakımdan Antakya kadar çok sayıda falcı ve büyücü bulunan ve fal ve büyüye bu 
denli inanılan bir kent bulmak olanaksızdır. Falcılar ve büyücülerin de, tıpkı evliyalar 
gibi, “keramet sahibi” olduklarına inanılmaktadır. Kendilerini ziyaret edenlere 
bereket verme, çocuk sahibi olmalarını sağlama, hastalıkları iyileştirme, kaybolan 
kişi ve eşyayı bulma, gelecekten haber verme, ayrılanları birleştirme, uzaktaki birini 
yakına getirme vb. gibi kerametlere sahip olduklarını inandırarak hizmetlerinin 
karşılığında da para almaktadırlar. Bu bakımdan, fal ve büyü yapanların geçmişteki 
evliyaların günümüzdeki sahte temsilcileri oldukları söylenebilir.

Dini inanışlar bazı yiyeceklerin tabu sayılmasına yol açarken bazılarının da kutsal 
görülmesine neden olmaktadır. Ekmek, zeytin ve su bütün inanç biçimlerinde kutsal 
olarak kabul edilmektedir. Hırisi sadece Alevi Nusayrilere özgü dinsel törenlerde 
pişirilen kutsal bir yemek olmakla birlikte, Sünnilerde aşure ismiyle, Hıristiyanlarda 
ise keşkek ismiyle günlük olarak tüketilen bir yemektir (Şahin, 2003:153). Yumurta 
Hıristiyanlarda kutsal bir yiyecektir ve paskalya bayramında yumurtanın özel bir 
yeri vardır. Alevi Nusayrilerde bu bayram yumurta bayramı olarak kutlanmaktadır. 
Ancak Nusayrilerin bu bayramı Hıristiyanlardan etkileşim sonucunda kazandıkları 
bilinen bir gerçektir. Nusayriler bu bayramda Hıristiyanlar gibi yumurta boyayıp 
birbirleriyle yumurta tokuştururlar (Bkz. Türk, 2002). Tabu sayılan yiyecekler 
konusunda bile bir benzerlik söz konusudur. Dişi hayvanın kurban edilmesi, mundar 
hayvanın etinin yenmesi, leş yiyen hayvanların etinin yenmesi yaygın olarak tabu 
sayılan yiyeceklerdir. Ancak bu konuda Musevilerle Nusayriler arasındaki benzerlik 
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diğer inanç gruplarından daha fazladır. Bu da bu iki toplum arasında tabu sayılan 
yiyecekler konusunda bir etkileşim olabileceğini düşündürmektedir (Bkz. Şahin, 
2003: 121, 124). Müslüman ve Hıristiyanların bayramlarında yapılan yemekler de 
benzerlik göstermektedir. Her iki dini grup arasında da oruk (içli köfte), tepsi 
kebabı, kâğıt kebabı ve katıklı ekmek bayramlarda gelen konuklara sunulan başlıca 
yiyeceklerdir (Boran, 2003: 97). 

Aslında bir arada yaşamaya alışılmış barışçıl bir ortamda her inançtan insan 
kendi dininin gereklerini yerine getirmektedir. Dini ritüeller inanç gruplarının grup 
içi ilişkilerini, dayanışmalarını ve kimlik oluşumlarını pekiştirmektedir. Bir taraftan 
dinin özellikleri korunmaya ve ritüeller sürdürülmeye çalışılırken öte yandan çağa 
ve toplumsal çevreye uyum sağlamak için dinsel ritüellerde kendiliğinden ve süreç 
içinde karşılıklı etkileşim sonucunda bir değişim ve dönüşüm de yaşanmaktadır. 
Bu değişim ve dönüşümün en önemli sonuçlarından biri de; Müslümanlar ve 
Hıristiyanlar’ın aynı azizlere saygı duyabilmeleri ve aynı dinsel mekânlarda bir 
araya gelebilmeleridir. Her inanç biçiminden insanın bir araya geldiği ortak dinsel 
mekânlardan birisi de Antakya’da Kurtuluş caddesinde bulunan Habib-i Neccar 
camiidir.

Antakya’lı Din Şehidi Habibi Neccar

Hatay’ın merkez ilçesi olan Antakya, Hıristiyanlığın ortaya çıkmasında ve 
yayılmasında önemli rol oynayan merkezlerden biridir. Hıristiyanlığın Kudüs dışına 
yayılmasından sonra bugünkü yapısına ulaşmasında dinamik bir rol oynamıştır. 
Antakya havarilerin ilk uğrak yeri olmuştur. Özellikle batı Hıristiyanlığının 
şekillenmesinde önemli bir konuma sahip olan Hıristiyan dininin en büyük havarisi 
Pavlos çalışmalarına burada başlamıştır. Hıristiyanlığın M.S. 34-36 yıllarında ilk 
defa Antakya’dan yayıldığı söylenmektedir. St. Paul, St. Barnabas ve St. Pierre 
Hıristiyanlığı yaymak için Antakya’da yerleşmişler ve “Hıristiyan” adını ilk defa 
burada kullanmışlardır. Antakya, Kudüs’ün tahribinden sonra Hıristiyanlığın 
merkezi olmuştur. Bu nedenle Hıristiyanlık Kudüs’ten sonra ilk kez burada yayılmaya 
başlamıştır. Kudüs’ün Müslümanların elinde olduğu dönemde Hıristiyanlar hac 
yapmak için Antakya’ya gelmişler ve Antakya’yı da Kudüs gibi kutsal şehir kabul 
etmişlerdir Antakya’nın Kudüs’e yakın büyük ve zengin yerleşim merkezi olması; 
Anadolu ve Yunanistan’a ulaşan yolların kavşağında bulunması nedeniyle Kudüs’ten 
gönderilen havariler burada toplanmışlardır (Bkz. Yılmaz 1998: 55; Tekin, 1999: 
23).  Antakya’da Hıristiyanlığın yayılmasıyla ilgili olarak İncil’deki “habercilerin 
işleri 11” adlı ayette; “Pavlos ve Barnabus’un Tarsus’tan Antakya’ya birlikte giderek 
bir yıl süreyle öğrencilerine Hıristiyanlığı öğrettikleri ve inananlara ilk kez 
burada “Hıristiyan” adının verildiği” belirtilmektedir. Günümüzde de Antakya 
Hıristiyanlar için bir hac merkezi olarak kabul edilmektedir. Hıristiyan ziyaretçiler 
St. Pierre kilisesi ve Habibi Neccar’ın kabrini görmektedirler. Antakya ve çevresinde 
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Hıristiyanlığın Ortadoks, Katolik, Protestan ve Neo Apostolik mezheplerine bağlı 
yaklaşık 6 bin inananı yaşamaktadır. 

Habibi Neccar, Hıristiyanlığı yaymak üzere Roma döneminde (M.Ö. 64 – M.S. 
396)  Antakya’da yaşayan din şehididir. Çok tanrılı dinlerin ve putperestliğin yaygın 
olduğu bir dönemde Antakya’ya gelerek hak dinini yaymak isteyen elçilere ilk inanan 
ve sahip çıkan kişi olmuştur. Hıristiyan kaynaklarında ilk Antakyalı mümin kişi olarak 
bahsedilmektedir. İslam kaynaklarında ise, aralarında 6 yüzyıl olduğu halde, Habib 
Neccar’ın Hz. Muhammet’in evsafını gördüğü, peygamber olarak gönderileceğini 
bildiği ve Hz. Muhammet’e iman edenlerden olduğu belirtilmektedir (Yılmaz, 1998: 
54, 69, 70). Hz. İsa, Antakya halkını uyarıp doğruya, güzele ve iyiye yönlendirmek 
için elçiler göndermiştir. Kuran-ı Kerim’in yasin suresinde Habibi Neccar’ın cihadı 
ve büyük macerası bir örnek olarak anlatılmaktadır. Habib Neccar, Hıristiyanlığın 
yayılması için uğraşan biri olmasına karşın, Hıristiyanlaran çok Müslümanlar 
tarafından daha çok sevilmektedir. Bunun temel nedeni Tek Allah inancını yaymaya 
ve halkının hatalarını önlemeye çalışmasıdır. Müslüman cemaat, Habib Neccar’ı din 
kardeşi kabul etmekte ve Hıristiyanların onun hakkındaki inanç ve düşüncelerine 
saygı duymaktadır. Bu bakımdan, Habib Neccar’a ait kutsal mekânlar Antakya’da 
dinler arasındaki hoşgörünün ortamını oluşturduğu, Habibi Neccar isminin ise 
Antakya’da dini hoşgörünün sembolü olarak görüldüğü söylenebilir. 

Habibi Neccar camiinin ne zaman ve nasıl yapıldığı kesin olarak bilinmemektedir. 
Ancak bazı kaynaklara göre Habibi Neccar türbesi ve camii İslam döneminde Ebu 
Ubeyde bin Cerrah tarafından yaptırılmıştır (Bkz. Tekin 1993:45). Camiinin daha 
önce kilise olduğu ve Suriye Memlüklerinin burayı ele geçirince kiliseyi yıktırıp 
yerine camii inşa ettirdikleri de rivayet edilmektedir. İlk kilise olan St. Pierre 
kilisesinin Antakya’da bulunması ve Hıristiyanlığın Antakya’da yayılmasından sonra 
buraya birçok kilise yapılması nedeniyle, bu rivayet doğru olabilir (Yılmaz 1998: 123-
124). Antakyalı bir veli olan Habib Neccar, eski kaynaklarda “Sahib-i Yasin” ya da 
“Sahibi Antakya” adlarıyla anılmaktadır (Tekin 1993: 14,15). Halk, Habibi Neccar’ın 
çok ziyaret edilen mağarasının bulunduğu Silpiyus dağına onun adını vermişlerdir. 
Silpiyus dağı üç ayrı kısımdan oluşmasına rağmen halk arasında bugün sadece 
“Habib Neccar Dağı” adıyla anılmaktadır. Türbesi, Habibi Neccar’ın adıyla anılan 
dağda, camii ise aşağı kısımda kent içindedir. Aslında camii türbe olarak da hizmete 
açılmıştır.  Kabri, önceden gönderilen iki elçiye yardım etmek üzere gönderilen 
Şem’un Safa’nın kabri ile beraber camiinin alt katında bulunmaktadır. Kabrin üzeri 
türbe şeklinde yapılmış ve yasin suresinde kendisine delalet eden ayet yeşil bir beze 
yazılarak üzerine örtülmüştür. Bu iki kabrin yanındaki odada ise ilk iki elçi olan 
Yuhanna ve Pavlos’un kabirleri bulunmaktadır.

Merkez’de bulunan Sünni türbelerinden Habib-i Neccar’ın adının da Kuran-ı 
Kerim’de yasin suresi 13-29. ayetlerde geçtiğine inanılmakla birlikte; yasin suresinde 
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bahsedilen Karye’nin Antakya değil, Sedom şehri kavmin ise Lût kavmi olabileceğini 
ileri süren bazı araştırmacılar da bulunmaktadır (Bkz. Tekin, 1993: 33-35). Buna 
rağmen yasin Suresinde bahsedilen yerin Antakya olduğuna ve anlatılan kıssanın 
da Habib Neccar hakkında olduğuna Antakya halkı inanmaktadır. Bu inanç o 
kadar güçlüdür ki; onun başına gelen olaylar efsaneleştirilerek kuşaktan kuşağa 
anlatılmaktadır. Habib Neccar hakkında yaygın olarak anlatılan söylence Kur’an 
diliyle yer, isim ve tarih belirtilmeden yazılmış olan yasin suresindeki kıssanın halk 
dilinde efsaneleştirilerek anlatılan biçimidir. Buna göre:

 “Hıristiyanlığın ilk yıllarında Hz. İsa haberci olarak havarilerinden Yuhanna 
ve Pavlos’u Antakya’ya gönderir. Yuhanna ve Pavlos Antakya’ya gelerek insanları 
Hıristiyanlığa davet ederler. Yolda koyunlarını otlatan Habibi Neccar ile karşılaşırlar. 
Haberci olduklarını ve hak dinini yaymaya çalıştıklarını, hastaları iyileştirdiklerini 
ve ölüleri dirilttiklerini söylerler. Bunun üzerine Habibi Neccar iki resulü evine 
götürür ve yıllardır yatalak olan oğlunu gösterir. Resuller çocuğun vücudunu 
sıvazlayınca Habib’in yatalak oğlu ayağa kalkar ve iyileşir. Habibi Neccar bu 
olaydan sonra Allah’a ve Peygamberlerine inandığını söyler ve secdeye varır. Böylece 
Antakya’da Allah’a inanan ilk mümin olur. Habibi Neccar, marangozdu, yüreği ilahi 
nurla yıkandıktan sonra sık sık şehirden uzaktaki mağarasına çekilerek Allah’a dua 
ve niyaz ederdi. Habibi Neccar başından geçenleri anlatarak halkı Hıristiyanlığa 
davet ediyordu. Bu olaylardan haberdar olan Kral Antioch yeni bir dini yaymaya 
çalıştıklarını haber alınca habercileri hapse attırır. Arkalarından üçüncü haberci 
olarak Şem-un Sefa gönderilir ve kralla iyi ilişkiler kurar. Hapisteki iki haberciyi 
kralın huzuruna çıkartır. Onlara “Siz neye güvenerek insanları Hıristiyanlığa davet 
ediyorsunuz? Diye sorar. Haberciler “Biz hastaları iyileştiririz, ölüleri diriltiriz” 
derler. Kral “Eğer siz ölüleri diriltirseniz biz de Hıristiyanlığı kabul edeceğiz” 
der. Haberciler kralın yakını olan bir ölüyü diriltince; Şem-un Sefa “Ey Antakya, 
siz benim cennetteki yerimi görseydiniz bu insanlara işkence yapmaz, hürmet 
ederdiniz” der. Kral onlara inansa da; halk onlara inanmaz ve üç haberci ve Habibi 
Neccar halk tarafından taşlanarak öldürülürler. Habibi Neccar’ın kendi adıyla anılan 
dağda ibadet ettiği mağarada başı kesilerek öldürüldüğüne ve başının yuvarlanarak 
düştüğü yerde türbe ve camii yapıldığına inanılmaktadır.” (Bkz. Sarı 2008: 28-32; 
Sılay 1989: 16-28; Tekin 1993: 19-31).

Habib-i Neccar’ın Hıristiyanlığın yayılması sürecinde anlatılan bu söylencenin 
bir versiyonu da Müslüman Habib-i Neccar için anlatılmaktadır:

 “Habib-i Neccar’ın Müslüman bir din şehidi oluşuyla ilgili söylenceye göre “638 
yılında Antakya’yı alan Ebu Übeyd’in bayraktarı olan Habib-i Neccar, bir elinde 
kılıcı bir elinde bayrak ile düşmana korku salmaktadır. Antakya’yı alırken düşman 
saflarını yararak sancağı burçlara diker; ancak bu sırada bir kılıç darbesiyle başı 
uçurulur. Kesilen başı bir mızrağın ucuna geçirilerek Antakya kalesinin surlarına 
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dikilir. Ancak kesik baş bu halde bile dile gelerek arkadaşlarına kılavuzluk eder.  
Bunun üzerine Ebu Übeyd zaferden sonra Habib-i Neccar’ın kesik başını surlardan 
alarak şehrin ortasına türbesini yaptırır. Başka bir anlatıya göre; Habib Neccar’ın 
yuvarlanan başı kralın tahtının önüne kadar gelerek krala mesaj verir. Krala “Seni 
Müslüman olmaya davet ediyorum, yoksa başınıza felaket gelecek” der. Ancak kral 
ona inanmaz ve bütün Antakya yerle bir olur. Bazılarına göre de Habib-i Neccar 
zafer kazandıktan sonra kesilen başını koltuğunun altına alır bir süre Kuran-ı 
Kerim’den ayetler okuyarak dolaşır ve sonunda bugün türbesi bulunan yerde ölür.” 
(Naci Mansuroğlu, 50, Ortaokul, Antakya). 

Bu iki söylencenin dışında Antakya’da Habib Neccar hakkındaki söylencenin 
farklı birçok versiyonları da anlatılmaktadır (Bkz. Tekin 1993: 40-44; Durdu 2003: 
19-20). Ancak halk arasında en yaygın olarak bilinen ve anlatılan bu iki söylencedir. 
Hakkında anlatılan söylencelerin dışında, Habibi Neccar ile ilgili ve Müslümanlar 
tarafından yerine getirilen bazı inanç ve uygulamalar da vardır. Nusayriler için 
Habibi Neccar’ın önemli yeri vardır. Öyleki; Nusayrilere ait “yedi embiya” ya da 
“dokuz embiya” türbelerinde tarihi ve dini şahsiyetleriyle ön plana çıkan kişiler 
için makamlar yapılmış, makamlardan biri de Habib-i Neccar’a ayrılmıştır. En 
önemli bayramları olan, Gadir bayramında Alevi Nusayriler topluca Habib-i Neccar 
dağına çıkarak orada Habib-i Neccar’ın mağara türbesinde bahur yakarlar. İnanca 
göre; Habib-i Neccar’ın gizlice ibadet ettiği bu mağarada yaktığı bahurun bugüne 
kadar hiç sönmediğine inanılmaktadır. Daha çok Nusayriler tarafından ziyaret 
edilen Mağarada mum yakmak, bahur yakmak, türbede yatmak, taş yapıştırmak 
gibi İslami olmadığı için resmi otorite tarafından yasaklanmış olan bazı inanç ve 
uygulamalara rastlanırken, Sünniler tarafından daha sık ziyaret edilen camide 
ise sadece namaz kılmak dua etmek, mevlit okutmak, tespih çekmek gibi İslami 
olarak değerlendirilen uygulamalara daha sık rastlanmaktadır. Camiye gelen bazı 
ziyaretçiler ise tüm yasaklamalara ve müdahalelere karşın yasaklanan inanç ve 
uygulamalardan bazılarını ve hatta kilit açmak gibi büyüsel bazı uygulamaları da 
yerine getirmektedirler.

 

Sonuç    

Antakya kültürü, geçmişten bugüne farklı dinlerden ve etnik gruplardan insanın 
bir arada barış içinde yaşamayı becerebilmesi sonucunda tarihi süreçte ortaya çıkan 
bir sentez, aynı zamanda da bir mozaik kültürdür. Antakya’da yaşayan toplulukların 
yaşam biçimleri her ne kadar bir birinden farklı olsa da bu yaşam biçimleri tarihten 
gelen hoşgörü bilincinin eşliğinde ortak bir senteze ulaşarak bütünleşme eğilimi 
göstermiştir. Bu bütünde dil, din ve iç evlilik topluluklar arasındaki sınırları veya 
farklılıkları belirginleştirirken, Antakyalıların tarihten gelen hoşgörülü bakışı bu 
farklılıkların çatışmaya veya bölünmeye uğramasını engellemiştir. Antakya’da böyle 
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açık ve hoşgörülü bir ortamın gelişmesi ve korunmasında en önemli etkenlerden biri 
de kentin avantajlı coğrafi konumudur. Coğrafi konumla bağlantılı olarak gelişmiş 
ekonomik ilişkilerin varlığı, topluluklar arasındaki ticari işbölümü ve mesleki 
uzmanlık alanlarının kendiliğinden paylaşılmış olması ve yardımlaşma-dayanışmaya 
dayanan iyi ilişkilerin kurulması da hoşgörü ortamının sürdürülmesinde önemli 
faktörler arasında sayılabilir. 

Antakya’da grup kimliğinin belirgin olduğunu ama ötekilere karşı saygılı bir etnik 
yapıdan söz edilebilir. Etnik köken, dil ve din Hatay’da yaşayan toplulukların kimlik 
oluşumlarında önemli bir yer tutar. Evlilik konusunda belirgin kopuşlar yaşansa da 
farklı topluluklar ortak coğrafyayı ve kaderi paylaşmanın, uyumlu bir ekonomik ve 
sosyal ilişkiler geliştirmelerinin etkisiyle bir ortak yaşama paydasında kaynaşmışlar 
ve dayanışma içindedirler. Farklı etnik gruplar ve farklı dinlere karşı hoşgörülü 
olmaları, geleneklerinde ve inançlarında tutucu olmamaları, gruplar arasında yakın 
ilişkiler geliştirilmesine olanak sağlamış ve bu yakınlık süreç içerisinde benzer 
gelenek, inanç ve ritüellerin doğmasını sağlamıştır. Antakya’da yaşayan çeşitli etnik 
ve dinsel grupların bayramlarında, ritüellerinde, yemek kültürlerinde ve kutsal kişi-
kutsal mekân inançlarında dinler arası etkileşim ve hoşgörü gözlemlenmektedir. 
Müslümanlar ve Hıristiyanlar aynı azizlere saygı duyabilmekte ve aynı dinsel 
mekânlarda bir araya gelebilmektedirler. Her inançtan insanın bir araya geldiği ve 
çeşitli inanç ve uygulamaları sergilediği ortak dinsel mekânlardan birisi Habib-i 
Neccar adına yapılan türbe ve camidir. Bu bakımdan, Habib Neccar’a ait iki kutsal 
mekân olan türbe ve camiinin iki din arasındaki hoşgörünün ortamını oluşturduğu, 
Habibi Neccar isminin ise Antakya’da dini hoşgörünün sembolü olarak görüldüğü 
söylenebilir.
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GÖLLER YÖRESİNDE TÜRBE İNANCI VE
ZİYARETÇİLERİN DİLEK VE BEKLENTİLERİ 

(Isparta Örneği)

Prof. Dr. Sabri ÇAKIR1

1.Giriş

1.1 Konu ve Önem

Bu bildirinin konusunu oluşturan türbe inancı ve çeşitli nedenlerle türbeleri 
ziyaret eden ve dilekte bulunanların demografik ve sosyolojik özellikleriyle ilgili 
veriler bölgede ve Isparta yöresinde yaptığımız alan araştırması sonucunda elde 
edilmiştir. Özellikle “Isparta Yöresinde Bulunan Türbeler ve Türbelere Gelen 
Ziyaretçilerin Sosyo-Kültürel Özellikleri”  adını taşıyan ve yönetimimde tamamlanan 
tez çalışması2  ve Alevi-Bektaşi köylerinde bizzat yaptığımız araştırmalardan3 bu 
çalışmada yararlanılmıştır.   

Türbeler/ocaklar, yatırlar Türk toplumunun genelinde ve her bölgede olduğu 
gibi bu yörede de gerek Sünni yerleşimlerinde, gerekse Alevi-Bektaşi inanç ve 
geleneklerinin yaşatıldığı, uygulandığı kasabalarda-köylerde inanç yeri ve kült 
aracı olarak çok yaygındırlar. Özellikle Alevi-Bektaşi inanç sisteminde, yatırları, 
türbeleri, ocakları ziyaret etmek, adak kesmek, dilekte bulunmak inancın bir 
gereği ve ibadet biçimi olarak kabul edilmektedir. Ayrıca türbeler, toplumsal 

1 SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Sosyal Yapı ve Değişme A.B.D.Başkanı 
2  Gülhan Demiröz [Danışman: Prof.Dr. Sabri Çakır], Isparta Yöresinde Bulunan Türbeler ve Türbelere Gelen 
Ziyaretçilerin Sosyo-Kültürel Özellikleri Isparta-2009 
3 Sabri Çakır, “Göller Yöresi’nde Bektaşilik İnancı ve Önemli Kült Merkezleri”,Uluslararası Bektaşilik 
ve Alevilik Sempozyumu:1, Bildiriler, Müzakereler( 28-30 Ekim 2005), SDÜ İlahiyat Fakültesi Yayını, 
2005-Isparta; “Alevi-Bektaşi Kimliği ve Cemevi Gerçeği”, 2. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve 
Bektaşilik Bilgi Şöleni(17-18-19 Ekim 07), Bildiri Kitabı, Cilt 2, 2007-Ankara
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kaynaşmanın, bütünleşmenin, yardımlaşmanın ve o inanç çevresinde oluşan 
ritüellerin, davranışların soydan soya aktarılmasında da önemli bir eğitim işlevi 
üstlenmişlerdir.

Bu yönleriyle, öncelikle etnolojinin, halkbilimin ve sosyal yapı ve insan ilişkileri, 
değerleri açısından da sosyolojinin, özellikle de kültür sosyolojisinin araştırma 
konusu olan türbeler, ocaklar, yatırlar ve bu objelerin etrafında oluşan geleneksel 
uygulamalar ve ziyaretçilerin beklentileri bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. 

Araştırmanın önemi ise, böyle bir inanç sisteminin toplum ve kültür üzerine olan 
etkilerinin, neden ve sonuç ilişkilerinin, betimleyici bir yöntem anlayışından çok, 
analiz edici ve yorumlayıcı bir yaklaşımla ele alınmış olmasından kaynaklanmaktadır. 
Öte yandan bir yazarımızın “Armut piş ağzıma düş” başlığı ile kaleme aldığı bir köşe 
yazısında 4 “ Ramazanın ilk haftalarında İstanbul’daki evliya türbe ve mezarlarına, 
özellikle de kadınların ziyaretlerinin iyice yoğunlaştığından” söz ederek, evliya 
türbelerini kadınların neden ziyaret ettiklerini, yine kadınların ağzından nüktelerle 
yanıtlamaya çalışmıştır. Aynı şekilde Nasrettin Hoca’dan bir fıkra ile kadın evliya 
mezarının neden olmadığını dile getirmiştir.

“Nasrettin Hoca’ya da sormuşlar:

 -Hemen hemen hiç kadın evliya mezarı yok, neden?

 -Nasıl olsun ki; erkekler onları ‘saçı uzun, aklı kısa’ diye nitelendirdiklerinden 
kutsallaşmaları kolay değil. Kadınlar da, çok hoşlanmazlar kendilerinden daha 
üstün sayılan kadınlardan; ölmüş olsalar bile.”                

Evliyalardan medet umma, toplumsal açıdan hiç değerlendirilmez nedense.” 
cümlesiyle de konunun önemini, araştırılıp incelenmesi gerektiğini vurgulamak 
istemiştir. İşte bu gibi sorular, sayıtlılar araştırmamızın hareket noktasını 
oluşturmuştur.

1.2.Amaç ve Varsayım

Halkların bir sürü adet ve inanmaları vardır. Bunlardan biri de, çeşitli sosyo-
kültürel ve dinsel nedenlerle yapılan türbe ziyaretleri ve pratiklerdir. Türbe 
ziyaretleri ve orada bulunan önemli kişiden (evliya, şıh/şeyh, dede/baba, mürşit), 
insan yaşamının doğum, evlenme, ölüm vb. aşamaları ile ilgili sorunlarına çözüm 
aramak ve dileklerin, isteklerin, beklentilerin gerçekleşmesi için dua etmek, yalvarıp 
yakarmak, gözyaşı dökmek gibi davranışlar, dinsel açıdan batıl ya da boş inanma 
olarak nitelenmektedir.

İslamiyet’te bu tür boş inanmaların, yalvarıp yakarmaların yeri olmadığını ve 
türbelere, yatırlara, ocaklara gidilmemesi gerektiğini savunan din adamları, teolog 
4 Çetin Altan. “Armut piş, ağzıma düş”, Milliyet ( 07.08.2011)
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ve dinsel metinler olsa da, bu uygulamaların toplumların gelişmişlik düzeylerine 
göre halk arasında çok yaygın olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Ülkemizde bunun 
örneklerini her bölgede, her yerde görmekteyiz. Özellikle din, mezhep ve tarikatlara 
göre kutsal sayılan aylarda (Ramazan, Muharrem vb.), günlerde (Cuma, Nevruz, 
Hıdrellez v.b.) ve bayramlarda bu uygulamalar ya da türbe ziyaretleri; sadece halkın 
değil, devlet adamlarının, bakanların, başbakanların, üniversitedeki bilim(!) 
insanlarının, çoğunlukla da kadınlarımızın bir geleneği olarak gözlemlenmektedir. 
Halk tarafından kutsal olarak bilinen ve kendilerine özgü mitleri, anlatıları, öyküleri 
ve işlevleri bulunan yatırlar, türbeler, ocaklar yurdumuzun her bölgesinde, özellikle 
de tarihsel ve dinsel özelliği bulunan mekânlarda, köy ve kasabalarda, kentlerde yer 
almaktadır.  

Türbe ziyaretleri, sadece bize özgü olan bir davranış modeli ve uygulaması 
da değildir. Bize özgü olanı, inanç grubunun pratiklerini, ritüellerini İslam ya 
da mezhep, tarikat esaslarına göre yapmasıdır. Protestanlarda, Ortodokslarda, 
Katoliklerde, Brahmanlarda vb. bu uygulamayı görmek mümkündür. Bu nedenle 
de böyle bir inancın ve uygulamanın, ana biçimleri, temel düşünceleri bakımından 
evrensel bir insan davranışı olduğunu söyleyebiliriz. İlkel ya da uygar, politeist 
(çoktanrılı), monoteist (tektanrılı) dinlere ve inanç sistemlerine (mezhep, tarikat) 
mensup halkların ibadet ve uygulamalarında çeşitlilik, ayrılık ve kutuplaşmalar 
olsa da, “batıl” diye nitelenen ve bazen de, ülkemizde olduğu gibi yasaklanan 
inanmaların temelinde yatan benzerlikler ya da ortak noktalar bulunmaktadır. 
Sosyologun, antropologun görevi, bu benzerlikleri, ortak noktaları halkların benzer 
psikolojisinde(ruhsal, moral değerlerinde), tinsel(manevi) ve maddi yaşamında, 
kısaca toplumsal ve kültürel yapısında araştırmak ve yorumlamaktır.

Bu kuramsal yaklaşım doğrultusunda, çeşitli etnik ve inanç gruplarının, 
toplulukların yaşadığı Göller yöresinde, özellikle de araştırma alanı olarak 
sınırladığımız Isparta ilinde bu araştırmanın yapılması ve sosyolojik açıdan 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma, betimleyici bir çalışmadan ziyade, 
kuramsal temele dayanan, sayıtlı ve varsayımları test eden bir nitelik taşımaktadır. 
Bölgede böyle bir çalışma yapmamızdaki amaçlarımızı da şöyle sıralayabiliriz:

• Yöredeki türbeleri, yerleşim yerlerini,

• Yöredeki türbelerin insan yaşamı ve sağılığı ile ilgili işlevlerini,

• Türbe ziyaretine gidenlerin ve türbelerden yardım bekleyenlerin adet ve 
uygulamalarını,

• Türbelerde hangi bağışların yapıldığını, adak türlerini 

• Türbe ziyaretine gidenlerin demografik, sosyo- kültürel niteliklerini, dilek ve 
beklentilerini, neden-sonuç ilişkisi bağlamında saptayıp ortaya koymaktır.
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Bu amaçlara ulaşmak ve araştırmaya bilimsel bir içerik kazandırmak için de 
hazırlanan görüşme sorularına kaynaklık eden varsayımlarda şunlardır:

Isparta yöresinde türbelere gelen ziyaretçilerin türbeye geliş sıklıkları, amaçları, 
sosyo-kültürel ve demografik değişkenler ile yakından ilişkili olabilir.

• Türbelere ziyarete gelen kadınlar erkeklere oranla daha fazla olabilir.

• Türbeleri ziyaret edenlerin çoğunluğunu orta yaş üstü ziyaretçiler 
oluşturabilir.

• Türbeyi ziyarete gelenlerden mesleği ev hanımı olanlar çoğunluğu 
oluşturabilir.

• Eğitim seviyesi düştükçe türbe ziyaretine geliş sıklığı artabilir.

• Ziyaretçilerin türbeyi ziyaret etme nedenleri mezheplerine/tarikatlarına 
göre değişebilir.

1.3. Araştırmanın Yöntem ve Teknikleri

Bu araştırmada yöredeki türbelerin maddi yapısı, geleneksel ve mimari 
özellikleri ve türbe çevresinde yapılan törenleri uygulamaları anlayabilmek için 
“alan araştırması yöntemi ve buna bağlı olarak işlevsel yaklaşım uygulanmıştır. 
Türbelerdeki etkinlikler, ziyaretler doğal koşulları içinde gözlemlenmiş; türbeleri 
ziyaret edenlere 39 sorudan oluşan görüşme soruları uygulanmıştır. Araştırma birimi 
olarak seçilen 20 türbeye gelen ziyaretçiler arasından 80 denek, tesadüfî örnekleme 
tekniği ile seçilmiş ve kendileriyle olay anında görüşülmüştür.           

Araştırma alanının çok geniş ve dağınık olması, ulaşım zorluklarını beraberinde 
getirmiş; dolayısıyla sahadaki koşulların elverdiği ölçüde söz konusu ziyaretçilerle 
görüşülmekle yetinilmiştir. Çünkü uygulama yapmaya başladığımız 2008 yılına 
kadar Isparta ili ve yöredeki türbelere gelen genel nüfusa ait hiçbir resmi bilgi 
kaynağına rastlanılmamıştır.  Bu nedenle de ne kadar kişinin, hangi zamanlarda 
türbeleri ziyaret ettiği konusunda herhangi bir veri olmadığından, araştırma için 
örnek seçilen 20 türbeye5 gelen ziyaretçilerin toplam nüfusu hakkında bir bilgi 
sunma olanağımız bulunmamaktadır.              

5  Araştırma alanında bulunan ve gözlem yapılan türbelerden bazıları: Abdal Musa, Budala Sultan(Elmalı/
Tekke Köyü) Şemsi Kamer Dede, Şeyh Mehmet Dede, Hatip Dede(Isparta/Aliköy),Seyit Sinan  Baba, Tez 
Mehmet Dede, Hasan Dede, Hüseyin Dede, Şirin Baba(Isparta/Baladız Köyü), Aslan Baba/Aşağı Tekke, 
İsmail Dede/Yukarı Tekke, Ümmü Nine(Isparta-Yakaören Köyü), Aldan Dede (Alaeddin Efendi), Andık Dede, 
Arap Beşir Dede (Hacı Beşir),  Ayırt Dede,  Gök Veli Sultan–Şeyh Recep (Ayak Dedesi), Aslan Baba,  Halife 
Sultan,Tez Murat Dede, Hızır Abdal Sultan (Hızır Dede),  Hüseyin Baş Dede, Hamza Şeyh Dede(Afyon 
Kayabelen Kasabası),Seydi-i Nazır,(Şuhut/Anayurt Köyü), Niyazi Baba (Yeşilova/Niyazlar Köyü) türbeleridir 
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Söz konusu bilgi toplama yolları ve teknikleri aracılığıyla elde edilen verilerin 
çözümlenmesinde ve yorumlanmasında ise SPSS programı kullanılmıştır.

2. Araştırmanın Kuramsal Yaklaşımı Ve Temel Kavramları            

2.1. Kuramsal Yaklaşım

Araştırmanın kuramsal temelini antropoloji ve sosyolojide kullanılan iki 
kuramsal yaklaşım oluşturmaktadır. Bunlardan birincisi işlevselcilik, ikincisi 
de simgesel etkileşimci kuramdır. Malinowski’nin “fonksiyonsuz=işlevsiz bir 
kurumun (davranış örüntüsünün) yaşayamayacağı”6 ilkesi ile Parsons’un “Genel 
Sistem Kuramı”nda7 işlev kavramının bütün yaşayan sistemleri anlamanın odak 
noktası olduğu” sayıtlısından hareket edilmiştir. İkincisi de “Sembolik Etkileşimci 
Perspektif ”ten yaralanılarak türbe ziyaretlerindeki insan ve anlamı yorumlanmaya 
çalışılmıştır. Başka söyleyişle türbeleri ziyaret eden ve dilekte bulunanların, türbeyi 
simgeleyen ermiş, evliya, bilge, kahraman, keramet sahibi vb. statülerle ifade edilen 
ve toplumca önemli sayılan kişilere karşı tavırları, eylemleri, yakarıp yalvarmaları, 
beklentileri anlaşılmaya çalışılmıştır. 

2.2.Temel Kavramlar           

Araştırma konusuyla ilgili temel kavramların başında inanç, türbe, ocak, yatır, 
büyü, dua, kurban, adak, nazar, mürşit-şeyh, dede/baba, mezhep/tarikat, ermiş, 
evliya, keramet, abdal, derviş, veli, mürit, menkıbe, tasavvuf vb. gelmektedir. Ne 
var ki, bu kavramların tümüne burada yanıt aramak ya da tanım yapmak olası 
değildir. Sunum koşullarına, araştırmanın alan ve kapsamına uygun olarak sadece 
iki kavram üzerinde durarak konunun önemi ve olgunun anlaşılması sağlanacaktır. 
Bu iki kavram ise “inanç” ve “türbe/ocak”tır.

İnanç           

Her toplumun toplumsal yapısına,  kültürel düzeyine ve ilişkiler sistemine 
göre farklı işlevleri ve anlamları olan inançlar, bugüne dek yapılan tüm kültür 
tanımlarının içeriğinde yer almıştır. Özellikle çağdaş Amerikan toplumbiliminde 
inançlar kültür (ekin) kavramının kapsamına alınmaktadır. Örneğin Amerikan 
toplumbilimcisi G. Murdock kültür kavramını “insanların uydukları inançlar ve 
tutumlar olarak tanımlamaktadır”8  Yine Amerikalı toplumbilimciler Ely Chinoy ve 
Lester F. Ward,  Fransız toplumbilimcisi Gabriel Tarde vb. toplumbilim anlayışları 
tümüyle inançsaldır; toplumsal yaşamı inançlarla, isteklerle ve bu inançların 
meydana getirdiği eğilimlerle açıklarlar. Onlara göre toplumsal olaylar, karşılıklı 
6 Bk. Malinowski, İnsan ve Kültür, Varlık Yayınları, s. 134-15, Ankara-1990
7 M.M.Polama, Çağdaş Sosyoloji Kuramları, s.156, Ankara-1993
8 Orhan Hançerlioğlu, Toplumbilim Sözlüğü, Remzi Kitabevi, s.205, İstanbul-1986 
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etkide bulunan bireylerin inanç ve isteklerinden doğarlar.9 

Bu bağlamda insana doğumundan ölümüne dek eşlik eden adet ve inançlar,  
yaşamın belli dönemlerinde, özellikle doğum, evlenme ve ölümde, bunlarla ilgili 
tören ve ayinlerde etkilidirler. Adet, örf, töre,  gelenek ve görenek gibi sözcüklerle 
karıştırılmasına karşın,  inanç sözcüğünün anlamları ve tanımları şöyle özetlenebilir:

“İnanç (itikat): “Herhangi bir öneriyi doğru diye benimseme” (Ozankaya,   1975:56); 
“varlıkların bizzat varoluşlarına veya varoluş biçimlerine ilişkin en temel önkabüller; 
bir şeyin öyle olduğuna ilişkin doğrudan belirli nedenlere indirgenemeyen peşin 
kabul. Sorgulama düzleminin dışına çıkarılmış bilgi” (Demir ve Acar,   1997:142). 
Daha anlaşılır bir biçimde bir başka inanç tanımı da şöyle verilebilir: “ İnanç,  bir 
kimsenin günlük yaşamını,  davranışlarını etkileyen,  başkalarından öğrenme 
yoluyla kazanılan düşünce varlığıdır. Onun edinilmesinde kişinin deneme yoluna 
sapması,  geçerliliğini kendi yaşamında geçen bir olayla tanıması gerekli değildir. 
İnanç denenmeden,  us kurallarına,  mantık ilkelerine uygulamadan benimsenen,  
genel geçerliliğini yalnız başkalarından aktarılan olaylara,  söylentilere borçlu olan 
bir düşünce ürünüdür”(Eyüpoğlu,1974: 17). Bütün inançların kaynağı olan toprak 
ana,  Anadolu insanın,  belli ölçüler içinde düşünmeye itmiş, onu doğa ile karşı 
karşıya getirmiştir” (Eyüpoğlu,   1974:148)”10.

Türbe/ Ocak            

Türbe, “Genellikle ünlü bir kimse için yaptırılan mezar, mezar üzerine çatılmış 
yapı” ,“kabir üzerine yapılan bina, oda”, “vefat edeni ziyaret maksadı ile dua etmeye 
gelenleri yağmurdan, güneşten korumak için kabirlerin üzerine kurulan çadır”, 
“toprak, topraklı yer, bir şeyi toprakla örtmek ve üstüne toprak saçmak”, “ziyaret 
edilen büyük zatların, evliyanın, şehitlerin, sultanların mezarları” anlamlarına gelir.

Türbe, etrafı çevrilmiş yahut üstü örtülmüş mezar yerine de kullanılmıştır. Arapça 
bir kelimedir. Kökü “türab” veya “terb” kelimeleridir. İlk türbeler, çadır, çardak, taş 
ve topraktan yapılmış oda şeklindedir. Türbede hizmet görenlere, türbenin temizlik 
v.s. işlerine bakanlara “türbedar” denir.             

Ocak sözcüğü/kavramı ise; hemen hemen bütün toplumlarda kutsal sayılıp, 
evlerin yaşama sevinci ve hayat kaynağıdır. Bereketi, ekonomiyi ve uğuru temsil eden 
ocağa, her zaman bir kudret kaynağı gözüyle bakılmış, karşısında korkuyla karışık 
bir saygı duyulmuştur.11 Ocak Türkçe bir sözcüktür; Anadolu’da çeşitli kavramsal 
anlamları vardır. Bu anlamlar kullanılış biçimi, işlevi ve mekâna göre değişebilir. 
Oturulan ev, evin içinde mutfakta ateş yakılan, ekmek yapılan ve yemek pişirilen 
yer. Aile, yuva, soy; türbeler, yatırlar, tekkeler ve kutsal olduğuna inanılan yerler vb. 
9 N.Şazi Kösemihal,  Sosyoloji Tarihi, Remzi Kitabevi, s.136, İstanbul-1974
10 S.Çakır, a..g.e., s.390
11 Sedat Veyis Örnek, Sivas ve Çevresinde Hayatın Çeşitli Safhalarıyla İlgili Batıl İnançların ve Büyüsel 
İşlemlerin Etnolojik Tetkiki, s.115, Ankara-1966
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ocak sözü ile adlandırılır. Örneğin halk arasında“ aile ocağı,  askerlik ocağı,  Kızıltaş 
Ocağı12, baba-dede ocağı vb..”  terimler sıkça kullanılır. Yine halk arasında,  bir evin 
yıkılması,  bir kimsenin başına büyük bir yıkım gelmesi gibi beddualarda (ilenme) 
ocak kavramı çok geçmektedir. Örneğin, “ocağın tütmesin!, ocağın batsın!, ocağın 
sönsün!, ocağında Baykuşlar ötsün!; ocağına incir ağacı dikilsin!,  ocağında ot 
bitmesin !..”vb.

Alevilik-Bektaşilikte kullanılan ocak kavramı ise kült yerini, kült öğesini, soyu 
anlatan çok geniş ve yaygın bir kullanımı içermektedir. Alevi-Bektaşi kültünde ocak 
kavramı dengeleyici,  bütünleştirici ve uyum sağlayıcı bir rol oynar. Ocak, adeta bir 
kültür kümesidir. Ocak dini liderlerin soyunu, rol ve yerini belirtmede önemli bir 
şemsiyedir.13  Dedeler, soy güderler. Her dede,  bir soydan geldiğini kabul eder. Çoğu 
kez dedelik babadan oğla geçer ve bu soy zinciri sürüp gider; buna ocak denir. Bir 
ocağa ait olan dede, ocakzade sayılır.14                    

3. Ziyaretçilerin Demografik ve Sosyo-Kültürel Özellikleri            

Çok değişik amaçların, dileklerin gerçekleşmesi için yapılan türbe ziyaretleri ve 
sunulan adak çeşitleri; türbelerde yatan kişilerin tarihselliğine, kahramanlığına, 
temsil ettiği mezhep ya da tarikata, dilekleri, beklentileri yerine getirme 
deneyimlerine, kısaca işlevlerine göre artıp çeşitlenmektedir. Bu bağlamda yörede 
bulunan türbeleri çekici ve işlevsel kılan doğaüstü güçlerine, halkın sağlık ve 
toplumsal sorunlarına çözüm getirme yetkelerine göre sınıf landırabiliriz: 

• Hastalıklardan kurtulmak, ağrıların, sara hastalıklarının geçmesi için gidilen 
türbeler birinci sırada yer almaktadır. İsimlerini ve bulundukları mekânları 
(köy, kasaba, ilçe, kent merkezi) konu sınırlaması nedeniyle burada yer 
veremediğimiz türbe sayısı 28’dir.

• Çocuk sahibi olmak için gidilen türbeler: Çocuğu olmayanlar(kısır kadınlar), 
olup da yaşamayanlar, düşük yapanlar, erkek çocuk sahibi olmak isteyenler, 
yaramaz ve sürekli ağlayan çocuklarını bu durumlardan kurtarmak için 
gidilen ve dilekte bulunulan türbeler ikinci sırada yer almakta ve sayıları 
27’yi bulmaktadır.

• Psikolojik(ruhsal) rahatsızlık ve hastalıklar için gidilen türbeler: Rahatlama, 
sıkıntıları, dertleri atma, uykusuzluktan kurtulma vb. amaçlar için gidilen 
türbelerde üçüncü sırada bulunmakta ve bölgedeki sayıları 22’dir.

• Çocukların hastalıklardan kurtulmaları için gidilen türbeler de oldukça 
fazla olup, sayıları 16’dır. Bu türbeler, genellikle yürümeyen, geç yürüyen, 

12 Giresun Dereli İlçesi ile Şebinkarahisar arasında bulunan ve bulunduğu köye adını veren, kendine özgü bir 
miti olan bir ocak( yatır) 
13 Orhan Türkdoğan, Alevi-Bektaşi Kimliği, Timaş Yayınları, s.482, İstanbul-1995. 
14Abdulbaki Gölpınarlı,100 Soruda Türkiye’de Mezhepler ve Tarikatlar,  Geçek Yayınevi, s.278, İstanbul-1969.
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konuşamayan ya da geç konuşan(dillenmeyen), nazardan korunamayan 
çocuklar için ziyaret edilen kutsal mekânlardır.

• Evlenmek, kısmet açmak, askere, gurbete gidenlerin sağlıklı bir şekilde 
geri dönmeleri, iş bulmak, sınıf geçmek, sınavda başarılı olmak, yağmur 
yağdırmak,  kötülüklerden kurtulmak için gidilen ve dua edilen, dilekte 
bulunulan türbe sayısı da oldukça yüksektir.

Türbelerin bu işlevlerine, dinsel, büyüsel, sağaltıcı güçlerine göre ziyaret edenlerin 
demografik, sosyo-kültürel nicelik ve niteliklerini, dinsel ve batıl inançlarla ilgili 
eğilimlerini, tutum ve davranışlarını da şu başlıklar altında kısaca yorumlayabiliriz: 

3.1.Demografik Özellikleri ve Ziyaretçilerin Doğum Yerleri            

Bu araştırmada bölgede yapılan öteki araştırmalara koşut olarak türbelerdeki 
anma etkinliklerinde, bayramlarda, aşure ve nevruz gibi önemli günlerde yapılan 
gözlemlere ek olarak %8,8’i erkek(7), %91,3’ü kadın(73) olmak üzere toplam 80 
denekle görüşme yapılmıştır.            

Türk toplumunun geleneksel inanç kültüründe ve uygulamalarında kadınların 
her zaman daha çok sorunlu olduğu ve bu nedenle de türbeleri, yatırları, ocakları 
ziyaret ederek yaşamsal sorunlarına çare aradıkları öteki araştırmalarda olduğu gibi 
bu çalışma ile de kanıtlanmaktadır.           

Genellikle türbe ziyaretlerinde kadınların mahalleden arkadaşlarıyla, kızlarıyla, 
gelinleriyle birlikte geldikleri gözlenmiştir. Bunun yanında bazı kadınlar eşleriyle 
gelmiştir. Ancak, erkekler kadınlara refakat etmek amacıyla gelmekte ve içeri 
girmeden,  türbeye yakın bir yerde beklemektedir. Ayak Dedesi, Sıtma Dede,  Murat 
Dede, Piri Mehmet Efendi Türbesi gibi türbeler haricinde, türbeye çocuk ve hamile 
kadın getirilmemektedir. Bu uygulamanın temelinde “dolu gelen boş gider, boş 
gelen dolu gider” inancı bulunmaktadır.

Türbe ziyaretinde bulunan deneklerin yerleşim yerlerine göre doğum yerlerini 
incelediğimizde, %42,5’i kent merkezi, % 31,3’ü ilçe, %7,5’i kasaba, % 18,8’i köy 
doğumludur. İl ve ilçe merkezi doğumluların yoğun bir şekilde türbe ziyareti 
yaptıkları görülmektedir. Türbe ziyaretlerinde bulunanların en düşük düzeyde 
kasabalı olduğu anlaşılmaktadır.            

Türbe ziyaretleri ve beklentiler açısından kent kadınlarının kasaba ve köylere 
göre daha yoğun olması, ilçe ve kent merkezlerinin kırsal alanlardan daha çok göç 
alması ile açıklanabilir. Değerleri ve inançları ile köy ve kasabalardan kentlere göç 
edenlerin bu tutum ve davranışlarını kentlerde ya da öteki yerleşim alanlarında 
sürdürdükleri sosyolojik bir gerçektir. 
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3.2. Deneklerin Yaş Dağılımı           

Türbelere ziyaretçi olarak gelen ve anketimize katılan örneklem grubunun 
çoğunluğu 40 yaş ve üzerinden oluşmaktadır. Genel olarak ziyaretçilerin orta yaş ve 
üzerinden oluşmasının yanında her yaş grubundan ziyaretçilerin geldiği saptanmıştır. 
En düşük oran ise 15-20 ve 26-30 yaş grubunda olanlarda görülmektedir. Dolayısıyla 
genç kuşağın türbe inançlarının zayıf ladığı, gelenlerin de anne-babalarının yanında 
geldikleri, kimilerinin de kısmet açmak, sınavlarda başarılı olmak gibi nedenleri 
olduğu görüşmelerde anlaşılmıştır(Tablo 1).

                  Tablo 1: Görüşülenlerin Yaş Dağılımı

YAŞ GRUBU Sayı Yüzde (%) Geçerli Yüzde 
(%)

Birikimli 
Yüzde ( %)

Değer

15-20 2 2,5 2,5 2,5
21-25 9 11,3 11,3 13,8
26-30 2 2,5 2,5 16,3
31-40 9 11,3 11,3 27,5
41-45 5 6,3 6,3 33,8
46-50 16 20,0 20,0 53,8
51-55 8 10,0 10,0 63,8
56-60 18 22,5 22,5 86,3
61 ve üzeri 11 13,8 13,8 100,0

TOPLAM 80 100,0 100,0

            3.3.Toplumsal ve Kültürel Özellikleri

            Tablo 2: Görüşülenlerin Öğrenim Durumu

ÖĞRENİM DURUMU Sayı Yüzde (%) Geçerli Yüzde
(%)

Birikimli 
Yüzde (%)

Değer

Okur-yazar değil 10 12,5 12,5 12,5
Okur-yazar 4 5,0 5,0 17,5
İlkokul mezunu 39 48,8 48,8 66,3
Ortaokul mezunu 11 13,8 13,8 80,0
Lise mezunu 10 12,5 12,5 92,5
Üniversite mezunu 6 7,5 7,5 100,0
TOPLAM 80 100,0 100,0

Görüşülenlerin % 12,5’i okur-yazar olmamakla birlikte, %5’i okur-yazar, 
%48,8’i ilkokul mezunu, %13,8’i ortaokul mezunu, %12,5’i lise mezunu , %7,5’i 
ise üniversite mezunu olduğu görülmektedir. Örneklem grubuna göre ilkokul 
mezunları çoğunluğu oluşturmaktadır. Üniversite mezunlarının ise azınlıkta 
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olduğu saptanmıştır. Bu duruma göre öğrenim düzeyi ile ziyaret etme arasında 
ters orantılı bir ilişki olduğu anlaşılmaktadır. Bir başka söyleyişle, öğrenim düzeyi 
arttıkça türbelerden beklentiler azalmaktadır.        

Öğrenim durumlarına koşut olarak deneklerin meslek yapıları da şöyledir: 
Örneklem girenlerin %70’i ev hanımı, %10’u emekli,  yine %10’değişik işlerde, 
%6,3’ü serbest meslek, %2.5 %i işçi, çok az sayısı(%1.3) da öğretmen statüsünde 
çalışmaktadır. Tablo 3’den de anlaşılacağı gibi, yöredeki türbe ziyaretlerinin büyük 
bir çoğunluğunu ev hanımları oluşturmaktadır. En düşük oran ise, öğretmen mesleği 
statüsünde olanlardadır. Tabloda, ziyaretçi olarak meslek sahibi olanlarla olmayanlar 
arasında büyük bir fark gözlenmiştir. Bunun nedeni olarak, her hangi bir mesleği 
olmayanların türbe ziyaretlerine daha fazla zaman ayırabildikleri ve yaşadıkları 
sorunlarını, türbeler aracılığı ile çözebileceklerine inandıkları gösterilebilir. 

             Tablo 3: Görüşülenlerin Mesleği

MESLEK DAĞILIMI Sayı Yüzde(%) Geçerli 
Yüzde’%)

Birikimli 
Yüzde(%)

Değer

Serbest meslek 5 6,3 6,3 6,3
Öğretmen 1 1,3 1,3 7,5
İsçi 2 2,5 2,5 10,0
Emekli 8 10,0 10,0 20,0
Ev hanimi 56 70,0 70,0 90,0
Diğer 8 10,0 10,0 100,0
TOPLAM 80 100,0 100,0

Türbe ziyaretlerine gidenlerin çoğunluğunun ev kadını olması(%70), medeni 
durumları açısından da benzer bir özellik taşımaktadır:  Örneklem grubumuzun 
%77,5’i evli, %8,8’i bekâr, buna karşılık  %13,8’i ise duldur. Bu saptamaya göre 
ziyaretçilerin çoğunluğunu, sorunlarına ve isteklerine bağlı olarak evli kadınlar 
oluşturmaktadır. Türkiye genelinde de yaptığımız gözlemlerde türbe ziyaretleri, 
evlilik sonrası ve aile yaşamındaki birtakım soruna çözüm arandığı bir mekân olarak 
yapılmaktadır. Bu yörede de evli kadınların türbe ziyaretlerindeki artışı, evlilik 
sonrası yaşanan ekonomik, kültürel, cinsel sorunların ve isteklerin fazla olduğunu 
kanıtlamaktadır. Öte yandan, evli olanların bekâr olanlara göre aile yaşamındaki 
sorumluluklarının daha çok olduğu sayıtlısından hareketle, evli ev kadınlarının, 
sorunlarına çözüm bulmak amacıyla türbelere ittiği yargısına varabiliriz.



205 

GELENEK, GÖRENEK VE İNANÇLAR

Tablo 4: Görüşülenlerin Bağlı Bulunduğu Mezhep/Tarikat

MEZHEP/TARİKAT Sayı Yüzde(%) Geçerli Yüzde( 
%)

Birikimli 
Yüzde(%)

Değer

Hanefi 61 76,3 76,3 76,3

Sünni 3 3,8 3,8 80,0

Alevi 14 17,5 17,5 97,5

Bektaşi 2 2,5 2,5 100,0

TOPLAM 80 100,0 100,0

         

Görüşülenlerin %76,3’ü Hanefi, %3,8’i Sünni, %17,5’i Alevi mezhebinden, %2,5’i 
ise Bektaşi tarikatı gibi dinsel gruplardandır. Görüldüğü gibi her mezhepten/
tarikattan bireyler türbe ziyaretlerinde bulunmaktadır. Görüşülenlere göre, türbe 
inancının en fazla olduğu mezhep Hanefi olarak saptanmış olsa da, bu gidilen 
türbenin ve görüşme yapılan kişilerin hangi mezhep ya da tarikata bağlı olmasına 
göre değişebilir. Bir başka anlatımla, eğer siz araştırmanızı Alevi-Bektaşilerin yoğun 
olduğu çevrelerde yaparsanız, inanç grubunun niteliği değişecektir. Deneklerinizi 
Sünnilerin yoğun olduğu çevrelerden seçerseniz, bu kez oran onların lehinde 
artacaktır.  

 Tablo 5:Görüşülenlerin Ailesini Değerler Açısından Nasıl Tanımladığı

AİLE TİPİ Sayı Yüzde(%) Geçerli 
Yüzde(%)

Birikimli 
Yüzde(%)

Değer

Muhafazakâr/
Geleneksel 42 52,5 52,5 52,5

Modern 23 28,8 28,8 81,3

Diğer 15 18,8 18,8 100,0

TOPLAM 80 100,0 100,0

           

Görüşülenlerin  %52,5’i muhafazakâr/geleneksel aile yapısına ve ilişkilerine 
sahip olduklarını belirtirken, %28,8’i modern olduğunu, %18,8’i ise ailesinin kimi 
yönleriyle modern, kimi yönleriyle de muhafazakâr olduğunu ‘diğer ‘ cevabıyla 
belirtmek istemişlerdir.

Muhafazakâr ailelerin türbe ziyaretlerinde çoğunluğu oluşturmasının yanında 
her iki kesiminde ziyaretlerde bulunduğu da görülmektedir.

‘Modern’ seçeneğinin az işaretlenmesinin nedenlerinden biri olarak, ‘modern’ 
sözcüğünün ‘lüks’ yaşantıya eşdeğer geldiği kanısına varmalarını gösterebiliriz. Bu 
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düşünceye bağlı olarak türbeye gelen insanlar kendilerini orta ve alt düzeyde, yani 
halktan birileri olarak görmektedirler.

Tablo 6: Deneklerin Türbe Ziyaretine Nereden Geldikleri

YERLEŞİM YERİ Sayı(%) Yüzde(%) Geçerli 
Yüzde(%)

Birikimli 
Yüzde(%)

Değer

Isparta /merkez 53 66,3 66,3 66,3

Isparta ilçeleri 11 13,8 13,8 80,0

Diğer iller 5 6,3 6,3 86,3

Köy 11 13,8 13,8 100,0

TOPLAM 80 100,0 100,0

         

Görüşülenlerin % 66,3’ü Isparta merkezden, %13,8’i Isparta ilçelerinden, %6,3’ü 
diğer illerden,%13,8’i ise Isparta köylerinden ziyarete geldiklerini ifade etmişlerdir. 
Diğer illerin içerisinde Afyon, İzmir ve İstanbul yer almaktadır.         

Görüşülenlerin çoğunluğu Isparta merkezden ziyarete gelmişlerdir. Isparta ilçe 
ve köylerinden yapılan ziyaretler oran olarak aynı değerdedir. En düşük oranı ise 
diğer illerden gelenler oluşturmaktadır. Buna göre Isparta’da bulunan türbelere 
genellikle Isparta halkı ziyarete gelmektedir.         

Gözlemlerimize göre Isparta merkezinde bulunan türbelere, merkezde 
yaşayanların yanı sıra köy ve ilçelerden ziyaretçi gelmesine karşın,  köyde bulunan 
türbelere genellikle özel günlerde, anma törenlerinde, özellikle de Alevi-Bektaşi 
köylerinde köy halkı ile birlikte kentte yaşayanlar ziyarette bulunmaktadır. Ayrıca, 
Isparta merkezinde bulunan ve tarihselliği, işlevleri belirgin olan türbelere, 
kent merkezinde yaşayanların ilgi göstermesi ve oranlarının yüksek oluşu; ilçe 
merkezlerinde, kasaba ve köylerde aynı fonksiyonlarla ünlendirilmiş türbelerin, 
ocak ve yatırların çok sayıda olmasından kaynaklanan bir durumdur15.

4. Ziyaretçilerin Psiko-Sosyal Davranış ve Tutumları

4.1. Türbeleri Ziyaret Etme Nedenleri ve Beklentileri          

“Genellikle türbe ziyaretlerinde, mezarı bulunan ve ermiş olduğuna inanılan 
kişiden bir şey istenmez. Ancak, ziyaretçiler onlara yüreklerinin gizli kalmış 
yönlerini açarlar, onların şahsında Allah’a yalvarırlar. Türbe ziyaretleri genellikle güç 
bir işin gerçekleşmesi, bir hastalığın iyileşmesi, çocuk sahibi olmak, mal-mülk(ev, 
araba, eşya vb.)   olmak veya manevi huzur bulmak gibi amaçlara yönelik olarak 

15 Isparta ve çevresinde bulunan türbelerin yerleşim birimlerine dağılımı şöyledir: 1) İl merkezindeki türbe 
sayısı 16, 2) İlçe merkezlerindeki türbe sayısı 21, 3) Kasabalardaki türbe sayısı 4, Köylerde bulunan türbe sayısı 
19’dur. Göller yöresindeki türbe sayısı ile ilgili bir rakam vermek, birkaçı hariç olası değildir.
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yapılmakla birlikte, bazen ibadetin önemli bir parçası olarak da görülmektedir.”16 
Özellikle Alevi-Bektaşilerde, örneğin Abdal Musa ve O’nun müridi olan Kaygusuz 
Abdal türbelerinde gözlemlediğimiz gibi türbeler önemli ibadet mekânları, türbe 
ziyaretleri de önemli bir ibadet biçimi olarak görülmektedir. 

      Tablo 7: Görüşülenlerin Türbeyi Ziyaret Etme Nedenleri

        NEDENLER Sayı
Yüzde

(%)
Geçerli 

Yüzde(%)
Birikimli 
Yüzde(%)

Değer

Gezip görmek 6 7,5 7,5 7,5

Nasip ve kısmet açtırmak 7 8,8 8,8 16,3

Çocuk sahibi olmak 2 2,5 2,5 18,8
Ev ve is sahibi olmak 8 10,0 10,0 28,8

Sınavlarda başarılı olmak 4 5,0 5,0 33,8
Diğer 53 66,3 66,3 100,0

TOPLAM 80 100,0 100,0

      
Bu genel istemlere paralel olarak görüşme ve gözlem yapılan deneklere “Türbeyi 

ziyaret etme nedeniniz nedir? diye sorulduğunda, “diğer” seçeneği çoğunluğu 
oluşturmuştur. “Diğer” yanıtının içerisinde: “Allah rızası için, dua etmek, 
rüyamda gördüm, sıkıntı gidermek, bunaltı geçirmek, geçimsizlikten, yoksulluktan 
kurtulmak,  şükretmek, namaz kılmak, feraha ermek, hizmet etmek, inancım gereği, 
kazadan-beladan korunmak, çocuklarıma dua etmek, rahatlamak, Kur’an okumak 
ve huzur bulmak için vb.” gibi ifadeler yer almaktadır.        

Bu tür yanıtlardan da türbeye gelme nedeni, genelde manevi ya da psikolojik 
sorunlara, hastalıklara çözüm getirmesi üzerinde yoğunlaşmıştır. Bunun yanında 
evlenemeyenler ya da çocuğu olamayanlar, kısmet açtırmak, çocuk sahibi olmak, 
ev ve iş sahibi olmak,sınavlarda başarılı olmak isteyenler türbedarlar aracılığıyla 
isteklerini/dileklerini çeşitli adaklar ya da uygulamalarla dile getirmektedirler. 
Örneğin, türbedarın ziyaretçi üzerinde üç hafta aynı günlerde kilit açması, türbede 
atlet dolaştırmak gibi. 

Kısmet açtırmak ve çocuk sahibi olmak gibi nedenlerin düşük oranda olmasını, 
görüşmeye katılanların bir kısmının gerçekten ziyaret nedenlerini gizlemelerine, 
mahcubiyet duymalarına, utanıp sıkılmalarına bağlayabiliriz.        

Ziyaretçiler türbeyi umut kapısı olarak görmekte, orada yatan kişinin 
aracılığıyla Allah’a dua etmekte ve dileklerinin gerçekleşmesini beklemektedirler.  
“Türbeyi ziyaret etmek dinimizin bir gereği midir?” sorusuna deneklerin %53’8’i 
16 Hüseyin Türk, Kültürlerin Bin Yıllık Hoşgörüsü, Evliyalar Diyarı Hatay, Karahan Kitabevi, s.36, Seyhan-
Adana-2009 
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“evet”, %46,3’ü “hayır” yanıtı vermişlerdir. Bu bilgi de türbe ziyaretlerinin bir 
başka nedenini ve kutsallığını oluştururken, dinin gereği ve Kur’anda böyle bir 
zorunluluğun olmadığını savunanlar, ziyareti kişinin kendi duyarlılığına, inanç 
anlayışına bırakmanın daha doğru olacağı görüşünde birleşmişlerdir.

4.2 Türbe Ziyaretlerinde Dinsel, Büyüsel Uygulamalar          

Türbe, ocak ve yatırları ziyaret edenler genellikle şu eylemlerde, davranışlarda 
bulunurlar:  Türbenin dış duvarlarına taş/çamur yapıştırmak, türbenin dışında, 
duvarında mum yakmak, çevresinde üç kez dönmek, para atmak(kumbaraya), 
türbedeki topraktan alıp ağrıyan, sızlayan yere sürmek, bez bağlamak, dua etmek, 
ağlamak, yalvarıp yakarmak, mezarı öpmek, ağıt söylemek, yas yakmak vb. 
davranışlar… Ocak ve yatırlarda ise ziyaretçinin dilek ve beklentilerine uygun objeleri, 
örneğin bez bağlamak, başörtüsü asmak, çivi ve nal çakmak, taş yapıştırmak, boncuk 
takmak, beşik asmak, oyuncak bebek bırakmak gibi kimi dinsel ve büyüsel nitelikli 
nesneleri, işlemleri görürüz. Türbe, ocak ve yatırlarla ilgili bu tür uygulamaları hem 
yöredeki gözlemlerimiz hem de görüşmelerimiz doğrulamaktadır.

4.2.1. Türbelere Yardım Etme ve Edilen Yardım Türleri          

Örneklem grubunu oluşturan deneklerin/bireylerin yüzde 63,8’i türbe 
ziyaretlerinde yardımda bulunduklarını, yüzde 36,2’sinin de bulunmadıklarını 
görmekteyiz. “Türbeye yardım eder misiniz?”  sorusuna “evet” yanıtı verenler, 
yardım olarak türbedeki kumbaraya para atmayı tercih etmişlerdir. Alevi Bektaşi 
türbelerinin birçoğunda, anma ve önemli günlerde aşure ve yemek dağıtıldığı için 
mutfak bulunmakta ve giderleri toplanan bu tür paralardan sağlanmaktadır. Ayrıca, 
bölgedeki türbelerin birçoğu da kiraya verildiğinden, kira bedeli, türbelerin onarım 
ve bakım masrafları da bu gelirlerden karşılanmaktadır. Uluslararası çekiciliği ve 
ünü olan Abdal Musa gibi bazı türbelerde ise giriş ve ziyaret zaten ücrete tabidir.

      Tablo 8: Görüşülenlerin Türbeye Ne Tür Yardımda Bulundukları

            YARDIM TÜRÜ Sayı Yüzde(%) Geçerli 
Yüzde(%)

Birikimli 
Yüzde(%)

Değer

Para 36 45,0 69,2 69,2
Bas örtüsü 2 2,5 3,8 73,1
Namazlık 1 1,3 1,9 75,0
Dini Kitap 4 5,0 7,7 82,7

Diğer 9 11,3 17,3 100,0
Toplam 52 65,0 100,0

Yanıtsız 28 35,0

TOPLAM 80 100,0
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Buradaki yanıtlar, batıl da olsa inancı uğruna halkımızın yardımlaşma 
konusundaki duyarlılığını ve cömertliğini bize göstermektedir. Yardım türü olarak 
namazlık, başörtüsü ve dini kitapların az olması, türbelerde önceden var olanların 
bile çalındığı yargısı göz önünde tutulursa normal karşılanmaktadır. “Nasıl olsa 
kaybolacak”, düşüncesiyle bu tür yardımlar az sayıda yapılmaktadır. Bunların yerine 
insanlara daha yararlı olabilecek seçenekler tercih edilmektedir. Bir hayli yüksek 
bir oranı oluşturan  “diğer “ seçeneği içerisinde yer alan yemek dağıtımı da bir 
tür yardımlaşma ve dayanışma olarak görülmektedir. Soruya yanıt vermeyenlerin 
oranın yüksek olması, deneklerin “Türbeye yardımda bulunur musunuz?” sorusuna 
verdikleri yüzde 36,2’lik “hayır” yanıtıyla bağdaşmaktadır.

           4.2.2. Adak Adama/Dilekte Bulunma İle İlgili Davranışlar

Tablo 9: Deneklerin Adak Adama/ Dilekte Bulunma Durumları

               SEÇENEK Sayı Yüzde(%) Geçerli 
Yüzde(%)

Birikimli 
Yüzde(%)

Değer

Evet 52 65,0 65,0 65,0

Hayır 28 35,0 35,0 100,0

TOPLAM 80 100,0 100,0

         

Türbe ziyaretçileri arasında görüştüğümüz %65’lik bir çoğunluk, adak ya da 
dilekte bulunurken,  % 35’i bu davranışı göstermemişlerdir. Türbelere yardım ya da 
bağış konusunda olduğu gibi yine aynı orandaki (%35.0) bireyler adak ya da dilekte 
bulunma gereğini düşünmemektedirler. Adak ya da dilekte bulunmayanları sadece 
gezip görmek, dua ya da ibadet etmek isteyenler oluşturmaktadır.  

Çoğunluğu oluşturanların ise, türbe inancının güçlü, dilek ve beklentilerinin 
yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Türbelerin özelliklerine, işlevlerine göre 
çevrelerinden edindikleri duyumlara, söylemlere, mitlere ve ilgili yayınlara göre 
adaklarının ve dileklerinin buralarda gerçekleşeceğini düşlemektedirler. Bu 
inancı taşıyanlar ve uygulamaları yapanlar türbede yaşayan ulu (ermiş/kerametli) 
kişinin ruhu ile etkileşim kurarak onun şahsıyla bütünleşeceklerine ve Allah’tan 
türbede yatan kişinin “yüzü suyu hürmetine” her türlü dert ve hastalıklardan 
kurtulacaklarına, ruhsal bir doyuma erişeceklerine inanmaktadırlar. Öteki 
yörelerde olduğu gibi bu bölgedeki, özellikle de Isparta çevresindeki türbeler, “şifa 
verici” nitelikleriyle halk hekimliği açısından uzmanlaştıkları, belirli hastalıklara 
iyi geldikleri, ruhsal(psikolojik) bir mutluluk ve huzur kaynağı oldukları yaygın bir 
inanç olarak benimsenmiştir. Sözgelimi Tez Mehmet Dede ve Şeremet Dede, acil 
dilekleri olanların; Piri Mehmet Efendi, Sağır Dede, akıl(ruh)hastalığı olanların; 
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Hatip Dede, evlenemeyenlerin, evlenen çitlerin, askere gidenlerin, sünnet olmak 
isteyenlerin; Aslan Baba, Seyit Sinan Baba, Veli Baba, Ümmi Nine, çocuk sahibi 
olmak isteyenlerin; Arap Beşir Dede, sara hastalığı olanların; Sultan Baba, Gök Veli 
Sultan (Ayak Dedesi), yürümeyen çocukların ziyaret ve dilekte bulunma mekânı 
olarak bilinmektedir.

4.2.3. Dilekleri/ Adakları Gerçekleşenlerin Eylemleri        
Türbeye gelen ziyaretçilerin17 “adak ya da dileğiniz gerçekleştiğinde ne 

yaparsınız?” sorusuna, “türbede yiyecek adağı dağıtırım” yanıtını verenler %25.0 ile 
çoğunluğu oluşturmaktadır. Hazırlanması, dağıtılması daha kolay olduğu için dileği 
gerçekleşenler, orada yatan ulu kişiye bu tarz bir karşılıkla teşekkür etmiş olurlar. Bu 
uygulama yörede daha çok itibar görmekteymiş. Buradaki seçeneklerde olmamasına 
karşın Alevi Bektaşiler dileklerinin yerine gelmesi durumunda o türbe ya da yatırda 
kurban keserek yaptıkları yemekleri gelenlere, ziyaret edenlere dağıtmaktadırlar. 
Öteki seçeneklere baktığımızda, her türbede olduğu gibi dua etmek, mevlit 
okutmak, para yardımında bulunmak, halı, kilim bırakmak, atlet, havlu, yazma, 
tülbent bağlamak önemli uygulamalardır.         

Ziyaretçiler adakları ve dilekleri gerçekleştiğinde türbeyi ikinci, üçüncü kez 
ziyaret ederek bu eylemleri, yardımları yapmaktadırlar. Bunları yapmadıkları 
takdirde, daha sonra rüyalarında adaklarını ve dileklerini çağrıştıracak şeyler 
gördükleri de söylenmektedir. Yine adakları gerçekleştiğinde bir şey yapmaları,  bir 
bakıma Allah’a karşı sözünü yerine getirme şeklinde yorumlanmaktadır. Herhangi 
bir dileği yerine gelmemiş olanlar ise bu soruya yanıt vermemişlerdir.       

4.2.4 Türbeye Giriş-Çıkışta Uyulması ve Yapılması Gereken Davranışlar       
Göller yöresindeki türbelerde bu inanç ve uygulamalara ilave olarak 

kurumsallaşmış önemli bazı davranışlar vardır. Türbeye girerken eşiğe basılmaz, 
kimi yerde eşik öpülür, kapıdan baş öne eğilerek geçilir. Eşikten içeri girer girmez 
niyaz edilir, namaz kılınır, “niyazımız Allah’a, burada yatan zata” denir. Bunun 
yapılış şekli ise, baş sağa, sola tekrar sağa çevrilir. Alevi-Bektaşiler, Sünnilerden 
farklı olarak bu uygulamada “Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ali” diyerek niyazlarını 
yapmış, namazlarını kılmış olurlar. Türbenin içinde ise orada bulunan kişiye 
saygının bir ifadesi olarak sandukanın etrafında üç kez dönülmesi, öpülerek yüz 
sürülmesi, herkes kendi inanç ve geleneklerine göre dua edilmesi, para bırakılması, 
mum yakılması, kimi türbelerde rüya görmek için uyunması, türbeden çıkarken 
geri dönmeden arka arkaya, baş öne eğik çıkılması çok önemli ve dikkat edilmesi 
gereken davranış kalıplarıdır.

Sonuç

Göller yöresi genelinde, Isparta ili özelinde türbe inancı ve uygulamalarını konu 
edinen bu araştırmada; türbelerin sosyo-psikolojik ve dinsel işlevleri, ziyaretçilerin 

17 Isparta Yöresinde Türbe Ziyaretleri Salı hariç her gün, özelliklede Perşembe, Cuma günleri yapılır. Haftanın 
günleri dışında dinsel bayramlar,  kutsal sayılan gün ve geceler, Hıdrellez, Nevruz, 10 Muharrem vb. önemli 
sayılan gün ve bayramlar türbe ziyaretlerinin yoğun olarak yapıldığı zamanlardır.
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dilek ve beklentileri; adet ve uygulamaları ele alınıp kısa başlıklarla yorumlanmıştır. 
Amaçlarımız ve varsayımlarımız doğrultusunda gözlem ve analiz teknikleri ile elde 
edilen bulguları kısaca özetleyebiliriz:

Göller bölgesi, özellikle de Isparta çevresi zengin ve farklı inanç çeşitliliğine 
koşut olarak çok sayıda türbenin, ocak ya da yatırın yer aldığı bir konuma sahiptir. 
Öyle ki, aynı mezhep ya da tarikata bağlı inanç gruplarında, köylerde birden çok 
türbenin ya da kült merkezinin olduğu görülmektedir. Çok değişik amaçlarla gelen, 
çok sayıda ziyaretçisi olan bu türbelerin birçoğu yıkılmış, yeri değiştirilmiştir. 
Alevi-Bektaşi köylerindeki türbeler ise Sünni ve Şafilerinkilere göre daha bakımlı 
ve daha donanımlıdırlar.

Türbeler gerek mimari yapıları, gerekse iç mekânları, simgesel araç ve gereçleriyle 
yöre kültürünü içinde barındıran, koruyan birer etnografya müzesi görevini 
yapmaktadırlar. 

Türbelerin mekân ve yerleşim dokusu inancın ve içindeki otoritenin kimliği ve 
gücüne göre biçim kazanmaktadır. Bu özellikleriyle türbeler ya bir tepe üzerinde, 
ya köyün ya da mahallenin mezarlığında, ya da cami yanında inşa edilmişlerdir. 
Genellikle yeşil renkli, kubbeli ya da düz çatılıdırlar. Kimi türbelerde tek mezar 
bulunurken, çoğunda iki ya da daha fazla mezar vardır. Türbelerin içinde orada yatan 
kişi/kişilerin kullandığı araç-gereçler, giydikleri giysiler, okudukları kitaplar; türbe 
çukuru ve toprağı, bayrak, sancak, geyik boynuzu vb. birçok obje de bulunmaktadır.

Yöredeki türbeleri anlamlı ve çekici kılan etkileri; içinde yatan ulu kişilerin 
dinsel statülerine, temsil ettikleri toplulukların inanç sistemlerine, değerlerine, 
tarihsel kimlik ve beklentilere çözüm getirme güçlerine göre değişmektedir.

Türbeleri ziyaret edip dilekte bulunma nedenlerinin başında hastalıklardan 
kurtulmak/şifa bulmak, çocuk sahibi olmak (özellikle erkek ) psikolojik(ruhsal) 
rahatsızlıkları atmak; kısmet açmak, evlenmek, mal-mülk, para ve iş sahibi olmak, 
gezip görmek vb. gelmektedir.

Türbe ziyaretlerine çoğunlukla kadınlar gelmektedir. Bu özellik, Türk toplumunda 
kadınların yaşamsal ve sağlık sorunlarının, psikolojik rahatsızlıklarının daha fazla 
olduğunu göstermektedir. Bu oran genellikle evli kadınlarda yüksektir(%65).

Türbe ziyaretleri ve beklentileri açısından kent kadınlarının kasaba ve köylere 
göre daha çok ziyarette bulundukları, kent merkezlerinin daha çok göç almasıyla 
açıklanabilir. Ayrıca, ziyaret yapan kadınların mesleki statü olarak “ev kadını” ‘%70) 
olması, boş zamanlarının ya da beklentilerinin köy kadınlarına oranla daha çok 
oluşu, ziyaretin sıklığı ya da çokluğu ile ilgilidir.

Türbelere gelen ziyaretçilerin çoğunluğunun(%70) 40 ve üzeri yaş grubunda 
yer alması, bir kentlilik özelliği olarak gençlerin türbe inançlarının zayıf ladığını, 
gelenlerin anne, babalarının yanında geldiklerini göstermektedir. Türbe ziyaretleri 
bir yönüyle de eğitim-öğrenim düzeyi ile doğrudan ilgilidir. Kadınların öğrenim 
düzeyi arttıkça ziyaret sayısı ya da sıklığı azalmaktadır.
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Görüşülenlerin çoğunluğunu Hanefi(76,3), ikinci sırada Alevi-Bektaşi(%20.0), 
üçüncü sırada da Sünni mezhebinden(8%3.8) olanlar oluşturmaktadır.

Türbeler, ona inananların maddi ve manevi yapılarını dinlendiren huzurlu bir 
mekân olarak algılanmakta, buna göre adaklar adanıp yardımlar yapılmaktadır.

Yöredeki türbelerin bazılarının-Tez Mehmet Dede, Hatip Dede vb.-aile deki 
karı-koca ilişkilerini, rol çatışmalarını, geçimsizlikleri, mutsuzlukları düzenleyici, 
giderici işlevleri olduğuna inanılmaktadır.

Sonuç olarak, geleneksel kültürümüzün yapı taşlarından biri olan türbeleri ve 
türbe çevresinde oluşan gelenek-görenekleri, adet ve uygulamaları, elde edilen 
bulgular doğrultusunda değerlendirmeye çalıştık. Elbette konu, başka yönlerden, 
başka bakış açılarından da yorumlanabilirdi. Ne var ki, böylesine geniş kapsamlı 
bir olguyu tüm yönleri ve uygulamalarıyla bir sunumda analiz edip yorumlamak 
olası değildir. O nedenle, burada yapılmak istenen, kendi toplumsal, biyolojik, 
psikolojik sorunlarına, türbelerde yatan ve yüceliğine, yetkesine, kudretine inanılan 
kişiler aracılığı ile çözüm arayanların, şifa bulmak isteyenlerin inanç dünyalarını ve 
eylemlerini, olumlu davranışlarını ortaya koymaktır.  
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AZERBAYCAN FOLKLOR YAZILARINDA 
ESHABİ KEHF RİVAYETİ

(NAHÇİVAN FOLKLORU ESASINDA)

Ekrem HÜSEYNZADE1

Eshab-ı Kehf hakkında esasen aynı içerikli çeşitli rivayetler vardır. Bir Nahçıvan 
rivayetinde şöyle söyleniyor ki, eski zamanlarda Aras nehrinin kenarında Dere Şam 
yakınlarında (Nahçıvan şehri arazisinde) güzel bir mekân varmış. Buraya “Ölen 
şehir” deninirmiş. (“Ölen şehir” in kalıntıları, şehrin büyük mezarlığı, buradaki 
büyük doğal kabir taşları bugüne kadar kalmaktadır). Bu şehir zalim hükümdar 
Dağyanusun (veya Dağ Yunisin) şehri imiş. Onun halka zulmü haddini aşmış, 
kendini Allah ilan etmiş ve sadece ona ibadet etmeyi talep etmişti. Tek Tanrı 
varlığına inanan 6 kişi genç saray adamı ise putperest Dağyanusa kendi itirazlarını 
bildirmiş, onun Allah olmadığını, yeri, gökü yaratan tek Allah olduğunu ve sadece 
ona ibadet edeceklerini söylemişlerdi.

Ashab-ı Kehf ’in adı, burada yaşanan olaylar ve olayların başlanğıcı kutsal 
kitabımız Kur’an-ı Kerim’in El Kehf (“Mağara”) 18. suresinde yer bulmuştur. Orada 
deniyor: “(Ey Muhammed!) Yoksa Ashab-ı Kehf ’in ve Rakimin (mağara ve Rakim 
ehlinin) ayetlerimizden acayip bir şey olduğunu tahmin ediyorsun? (Hayır, bu Bizim 

1  Azerbaycan Milli İlmler Akademisi, Nahçivan şubesi, öğretim uyesi
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küdretimiz karşısında sıradan bir iştir!) “(9 uncu ayet, 1,263). (“ Eshab-ı kehf “-” 
Mağara arkadaşları “demektir.” Rakim “ise” Kitab ehli”, ayrıca mağara arkadaşlarının 
adı yazılmış taş kitabe öngörülüyor). 

Gençler saraydan çıkıp giderken Allah’tan yardım istemiş, onları kâfirlerin 
belasından, düşmanların tehlikesinden korumayı istemişlerdi. “Kehf” suresinde bu 
konuda denir:...” Ey Rabbimiz! Bize kendi katından rahmet bağışla ve işimize ferec ver! 
(Bizi kâfirlerin belasından, düşmanların tehlikesinden bize kurtuluş yolu hazırla!) “- 
Demişlerdi (10. ayet, 1,263). Daha sonraki ayette deniyor: “(Ey Muhammed!) Biz sana 
onların haberlerini doğru söylüyoruz. Onlar Rablerine inanmış birkaç gençti. Biz de 
onların hidayetini (imanını, sebatını ve besiretini) artırmıştık “(13. ayet, 1,264).” Onlar 
(rum qeyseri putperest Digyanusun huzurunda) durup: “Rabbimiz, göklerin ve yerin 
Rabbidir. Biz ondan başka hiçbir ilah demeyiz. Aksi takdirde (Allah’tan başkasına 
tapınacağıq, söylersek) küfür konuşmakta haddi aşmış, aşırıya varmış olacağız “- 
dedikleri zaman onların kalplerine kuvvet, metanet vermiştik” (14. ayet, 1, 264).  
Rivayete göre Dağyanusun Allahlığına itiraz eden gençlerin içerisinde yaşça büyüğü 
olan ve Dağyanusun veziri olan Temliha, onun kardeşi Muslin ve daha dört kişi genç-
Mekselina, Mernuş, Debernuş, Sazenuş kaçıp mağaraya yüz tutuyorlar. Dağyanus ise 
ordu ile altı kişi genci aramaya başlar. Dağyanusun adamları Gençlere yaklaştıkça 
Allah’ın hükmü ile dağ kesilir, onlar da orada oluşmuş mağarada gizleniyorlar. Yenə 
Kuran’da şöyle deniyor: “(Gençlerin başkanı, yaşça büyüğü Temliha arkadaşlarına 
şöyle demişti):” Onları ve Allah’tan başka tapındıkları Tanrıları terk edip gittiğiniz 
zaman mağaraya çekilin. (Eğer böyle yaparsanız) Allah Size (her iki dünyada) büyük 
rahmet eder ve işinizi kolaylaştırır (size kâfirlerden kurtarır, düşmanlardan koruyan 
barındırır) “(16. ayet, 1,264). Böylece gençler gündüzler gizlenir, geceleri ise yol 
gidiyorlar. Yolda bir çobana rast gelirler. Çobanın adı Keşef Tatayyuş idi. Çoban bu 
gençlerin meramını bildikten conra onlara yalvarır ki, onu da kendi dəstələrinə  kabul 
etsinler. Çünkü o da tek Allah’a inanıyor, ona ibadet ve Dağyanusun zulmünden o da 
baş alıp dağlara gitmek istiyor. Çobanı kendi destelerine kabul eden gençler görür 
ki, çobanın koyunları ve Gitmir (veya Ketmir) isimli köpeği de arkalarından geliyor. 
Çobana diyorlar ki, koyunları ve köpeği geri qaytarsın, çünkü koyunlar bizi ele verir, 
köpek de hürer (havlar) hükümdarın adamları duyar. Çoban qoyunlara “dur” diyor, 
koyunlar hepsi taşa dönüşüyor, ama ne kadar çalışırsa köpek geri dönmez, onu ağaçla, 
taşla vuruyor, ayağını kırar, yine it geri dönmez. Nihayet köpek insan gibi dile gelip 
diyor ki, Dağyanusun zulmünden bezdim, Allah’a inanıyorum. Köpek yalvarıyor ki, 
zulüm elinden kaçana zulüm etmesinler, onu takımlarından ayırmasınlar. Gençler 
diyor ki, o başka cinsten olduğuna göre onu desteğe kabul edemezler. Bu zaman 
köpek diyor: “Muhabbet mezhebinde, sadakat dininde cins şart değil. Eğer onu Siz 
şart kabul ediyorsanız, o zaman siz de bu yoldan geri qayıtmalısınız, çünkü o kesin 
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ki, muhabbetine göre yola çıktınız o da sizin nefislerinizden değil “(8,59). Gençler 
köpeğin insan gibi dil açmasını, onun mantığını, güven ve inancını Tanrı harikası 
olarak kabul ediyor ve Gıtmırı kendi destelerine ederler. 

Nihayet gençler dağ başında bir mağaraya sığınırlar. Bu mağara Kuran’da şöyle 
anlatılır: “(Ey Muhammed! Eğer onlara baxsaydın) güneşin doğduğu zaman onların 
mağarasının sağ tarafına meylettiğini, battığı zaman ise onları terk edip sol tarafa 
yöneldiğini (mağaranın içine düşüp onları yandırmadığını), onların da mağaranın 
ortasında geniş bir yerde olduklarını (rüzgarın onları okşadığını ve rahat nefes 
aldıklarını) görürdün. Bu Allah’ın mucizelerinden. Allah’ın doğru yola düşürdüğü 
herkes doğru yoldadır. Allah’ın yoldan çıkardığı kişiye ise asla doğru yolu gösteren 
bir rehber bulamazsın “(17. ayet, 1,264). 

Allah’ı seven bu mümin kullar Dağ başındaki mağaraya girerler. Çok yorgun 
olduklarından mağarada uykuya gidiyorlar. Köpek uyumadı, onları korudu. Köpeğin 
ağzından köpük yere damlıyordu. Köpek kendi ayaklarını yalayarak, yere dökülmüş 
köpüğü yedi. Anlatılanlara göre cennete giden on hayvandan birisi de Gıtmırdır.

Allah bu aziz kullarına her türlü kaygı göstermiş, toprak üzerinde çürümemeleri 
için onları düzenli sağa sola dönüştürmüştür. Surenin 18. ayetinde şöyle deniyor: 
“(gözleri açık olduğu için) onlar uykuda iken sen onları uyanık sanırsın. (Toprağın 
rütubeti vücutlarını çürütmesin diye) Biz onları sağa sola çeviriyorduk. Onların 
köpeği de iki elini (önce pençelerini) mağaranın yatmakta idi. Eğer onların (bu 
durumda) görseydin, muhtemelen, seni dehşet kaplar ve (korkudan) dönüp 
qaçardın “(18. sûre, 1,264). 

Kur’an-ı Kerim’de gösteriliyor ki, Eshab-ı Kehf ’in - mağara arkadaşlarının bu 
mağarada ne kadar, kaç yıl uyuması ancak Allah - Taalaya bilinmektedir. Kuran’da 
belirtilir ki, biz onları bir daha uyandırdık ki, aralarında sorğu-sual edeler, 
birbirinden hal-ehval tutalar. Onlardan biri soruyor ki, mağarada ne kadar yattınız? 
Arkadaşları cevap verir ki, bir gün yahut bir günden az.  Rabbimiz daha iyi bilir 
uyuduğumuz süresi. Surenin 25. ayetinde gösteriliyor ki, onlar mağarada üç yüz 
yıl kaldılar, dokuz yıl da üstelik. Burada üç yüz yıl Güneş, üç yüz dokuz yıl ise Ay 
takvimi ile alınmıştır. “(Ya Muhammed) De ki:” Onların ne kadar kaldıklarını Allah 
daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybını bilmek O’na aittir. O ne güzel görür, ne 
güzel işitir! “(26. ayet, 1, 266). Halk arasında yaygın rivayetlere göre bazıları diyor 
ki, mağara sahipleri bu mağarada 700 yıl, diğerleri diyor ki, 300 yıl, bazıları 309 yıl 
uyumuşlar. 

Uykudan uyanmış mağara arkadaşları açlık hissediyor ve yemek almak için şehre 
adam göndermeyi gerekebilir. Dağyanusun iktidarda olduğunu tahmin ettikleri 
için öneriyor ki, giden adam çok dikkatli olsun “... Doğrusu onlar sizi ele geçirirlerse 
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ya taş kalalım, ya da kendi dinlerine döndsünler. O takdirde, siz (ne dünyada, ne de 
ahirette kurtuluşa bulamazsınız “(20. ayet, 1,265). 

Ekmek almak için şehre Temliha gidiyor. Ekmek alırken Dağyanusun döneminden 
kalma gümüş parayı verirken fırıncı onun hazine bulduğunu sanıyor ve ona der: - 
Bulduğun hazinenin yarısını bana vermezsen, şehir hâkiminin yanına götüreceğim. 
Temliha onu inandırmaya çalışıyor, o ve arkadaşları dün yatıp bugün ayılmışlar, aç 
oldukları için ekmek almaya gelmiştir, arkadaşları onu mağarada bekliyorlar. Fırıncı 
onun uzun saçlarını, uzanmış sakalı ve tırnaklarını görüp ona inanmıyor ve şehir 
hâkiminin yanına götürüyor. Şehrin hükümdarı Temliha ile birlikte mağaraya gelir. 
Temliha hükümdardan izin alıp mağaraya öncelikle giriyor, öyküsünü arkadaşlarına 
anlatır. Onlar da 309 yıl mağarada yattıklarına inanıyor ve bunu Allah’ın mucizesi 
olarak kabul ederler. Mağara sahipleri Allah’a yalvarırlar ki, onları Allah’ın dergâhına 
qovuşdursun ve ebedi dünyaya götürsün. Allah da onların arzularını yerine getirir. 
Böylece mağaranın gireceyinde, sol tarafta “Yedi kimsene” denilen yerde gayba 
(yok olmuşlar) çekilmişler. Bir süre sonra hükümdarın adamları mağaraya girerken 
kimseyi görmemişler. Sadece mağara duvarlarında 7 kişinin taşlara hekk olunmuş 
yer ve mağaranın ağzında pençeleri ileri uzanmış taşlaşmış Qitmiri görüyorlar. 

İnsanın ve tüm canlıların ölüp dirilmesinin Allah’ın iradesinden bağımsız 
olduğuna inanan müminler: Allah’a ibadet amacıyla “Onların üstüne bir bina yapın. 
Rabbim (Onların öldüğünü veya yeniden uykuya gittiğini ve neye itikat ettiğini) 
daha iyi bilir! “Eshab-ı kehf hakkındaki tartışmada galip gelenler (mü’minler) ise:” 
Onların (mezarı) üstünde (Allah’a ibadet amacıyla) bir cami yapılacak!”- dediler 
“(21. ayet, 1,265). 

Allah Ashabi-Kehfde olan böyle bir mucizeyi göstermekle-yani kendisinin yedi 
mü’min kulunu (üç yüz dokuz yıl) yatırıp, sonra onları oyadıb yeniden hayata 
döndürmesi ile bu dünyadaki insanlara büyük ibret dersi vermiştir. Allah bununla 
kullarına göstermek istiyor, öldükten sonra mahlûkatın dirileceği, kıyametin 
kopacağı, cennet-cehennem – her şey onun elindedir. 

“Nahçıvan ansiklopedisi” nda yazılıdır ki, Eshab-ı kehf adlı ziyarətgahında 
“eyniadlı yerin Küçük Asya veya Filistin topraklarında olması hakkında... Bilgi var 
“(3,154). Fakat müfessirler, araştırmacılar mağara insanlarının uykuya gittikleri 
mağaranın yerini net gösterememişlerdir. 

Uzun yıllardan beri Nahçıvan’da yaşayan Bektaşiler “Vahdeti vücut” (“Tek varlık”, 
“Tek Allah”) felsefesinin taraftarları olmuşlardır. Bektaşiler arasında yedi rakamı 
ile ilgili bir rivayet ilgi çekiyor. Öyle ki, yedi ve yediler Bektaşilere göre Hz.Ali 
taraftarları olmuşlardır ve Yezit askerlerinin zulmünden kaçarak bir mağarada 
gizlenip uykuya dalmışlar. Yediler mağarada üç yüz yıl yatanlar olmuşlardır... 
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Genellikle kaynaklardan biliyoruz, Ehl-i Beyt evlatlarına zulüm edildiğinde onların 
birçoğu Azerbaycan’a, dâhil Nahçıvan’a penah getirmişlerdir. Şu anda Nahçıvan’da 
onlarla ilgili üç imamzade var. İlginç hususlardan biri de şudur ki, mağaraya sığınmış 
insanların adlarına da Nahçıvan’da yaşayan insanların isimleri bugün de rastlanır. 
Bütün rivayetlerde hükümdarın adı Dağyanusdur ki, bütün türklerde dağla başlayan 
isimler yaygındır. Oğuz Han’ın üç küçük çocuğunun birinin adı tag (Dağ) xandır. 
Rivayetlerden anlaşılmaktadır ki, vezirin adı Temirhan. Hazırda türklerde Timur, 
Timur, Kantemir, Temirtaş vb. adları yaygındır. Rivayetlerdeki köpeğin adı da tüm 
seçeneklerde Kitmir, Ketmir gibidir. 

Öte yandan Kuran’da tarif edilen mağaradaki belirtiler Nahçıvan’daki Eshab-ı 
Kehfte mevcuttur. Burada Kur’an’da söylendiği gibi güneş mağaranın sağ tarafından 
çıkıp, sol tarafında batıyor. Mağaranın ağzı şimaladır. Her zaman burada esen 
hazin rüzgâr mağarada doğal hava akımı yaratıyor ki, insan burada rahat nefes 
alır. Kur’an’da adı geçen “Eshab-ı kehf” ve “Reqim ehli” - “mağara arkadaşları” ve 
kitap ehli deməktir. Nahçıvan’daki Eshab-ı Kehfde üç kitabe vardır. Bunlardan 
ikisi taş üzerinde, üçüncüsü sarımsı mermer üzerinde kazılmış yazılardır. Taş 
kitabenin üzerinde «Kur’an-ı Kerim” in “el-Kehf» suresinin 9, 10, 11, 12, 17 ve 18 
inci ayetleri hekk (yazılmıştır) edilmiştir. Mermer levha / kitabe / ise doğal aşınma 
sonucunda yok olma tehlikesinde olduğu için Nahçıvan ülkesinin hâkimi Şükrulla 
Han Kengerlinin halefi Haydargulu Han Kengerlinin emri ile Muhammed Hatip 
Naxçıvani tarafından bu kitabenin yüzü yeniden ayrı bir taşa yazılarak önceki taşın 
yerine konmuştur. Bu hicri 1190, 22 III, miladi 1776, 20 IV tarihinde olmuştur. 

Görkemli coğrafiyaşünas azeri âlim, profesör dr. Seferali Babayev “Efsaneler 
diyarı” adlı kitabında Kuran’da adı geçen Eshab-ı Kehf ’in işte Nahçıvan’da olmasına 
dair bir takım değerli fikirler söylüyor (7,108).

Elbette dünyanın birçok bölgesinde olan Eshab-ı kehf, Nahçivanda da öz varlığı 
ile dünya seyyahlarının tüm dikkatini çekmektedir. Bu ziyaretgahda defalarca olsam 
da Allahdan bir daha gitmeyimi nasib etmeyimi dilerim.
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DOĞU ANADOLU’DA KARA İYELER VE
ONLARA DAİR HALK İNANMALARI

Dr. Yaşar KALAFAT1

 

Giriş 

Bu bildiri de “iye” tanımlamaları yapılacak “iççe” ile iye arasındaki ortaklıklar ve 
farklılıklar üzerinde durularak onların; nerelerde, hangi hallerde ve şekilde görülüp 
ne tür etkinlik gösterdikleri konularında bilgi verilip ve onlardan korunmak ve 
kurtulmak yöntemlerine dair halk inançları anlatılacaktır. 

Anadolu Türk kültür coğrafyası, bilhassa bu bölgede doğu-batı ve kuzey-güney 
istikametinde süreklilik arz eden ve kadim dönemlerden başlayan inanç göçüne 
tabi olmuş, bu hareketlilik halk inanmaları zemininde bir yumak oluşturmuştur. Bu 
mitolojik doku bölgenin semavî dinlerine rağmen varlığını sürdürmüş, çok kere de bu 
dinlerin inanç giysilerinin rengini de alarak kendilerini bu dinlerin sistematiğinden 
yola çıkarak bu dinlerin terminolojisi ile anlatır olmuşlardır. Bu doku perdesinin 
aralanmasında iye ve iççe kapsamına giren inanç temaları anahtarlardan birisi 
olabilirler. Böylece halkın manevi hayatına dair edinilen bilgiler artırılıp onun 
yalıngözle görünemeyen yüzünün tanınması mümkün olabilir. Bu suretle kuzeyden 

1  Halkbilimci, www.yasarkalafat.info 
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ve doğudan gelen inançların sistematiğinin çalışılmış olmasına ve Semavî dinlerin 
yapılarının ilahî kitaplarından bilinmelerine rağmen, halkın inançlarında varlığını 
sürdüren bu nesneler korku, telaş, tedirginlik yaratabilmekte buna bağlı olarak da 
çareler üretilmektedir. 

İlgili edebiyatta, diğer tanımlamalarının yanı sıra daha ziyade kara iyeler 
olarak giren ve adeta ak iyeler düalizmi ile varlıkları ve etkinlikleri anlatılan bu 
görünmeyen varlıkların bilinmelerine çok kere sözlü edebiyat kaynaklık etmektedir. 
Bunlardan bir kısmına bir dereceye kadar modern tıp kendi alanı bakımından 
açıklık getirirken, haklarındaki bilginin henüz yeterli olduğu söylenememektedir. 
Bunların özel isim almaları, çok kere yerel dilerle ve daha ziyade de ölü dillerden 
kaynaklanmaktadır. Bu hal aynı varlığın farklı isimler alabilmesine yol açarken, 
bunlar aynı zamanda beden ve ses de değiştirebilen canlılardır. Gösterdikleri değişik 
fonksiyonlar onların bu hallerine göre de isim alabilmelerine yol açabilmektedir. 
Böylece isimleri, özellikleri ve etkinlikleri ile sınıf landırılmaları güçleşmektedir. 
Buna, bazı iyelerin aile fertlerinin mesela çocuklarının isim almaları da eklenince 
alt başlık sayısı artmaktadır. 

Bu bildiride, yaşamın değişik dönemlerinden farklı bölgelerden derlenilmiş 
kara iyeler içerikli inanmalardan hareketle konuya ışık tutmaya çalışılmış olmakla 
beraber, nehir, dağ2 toprak kaya, gökyüzü ve bilhassa orman ile ilgili kara iyelerin 
de olduğu bilinmektedir. Bu Çalışmamız daha ziyade iyeleri tanımlama niteliğinde 
olacak ve Doğu Anadolu öncelikli olma özelliğini taşıyacaktır. 

Sınırlamayı bir bölgeyi ele alarak yapmak zorundaydık. Zira sadece Tatar Türk 
halk inançlarında 20 civarında kara iye, isimleri ve özellikleri ile tanıtılmıştır3. Ayrıca 
ak ve kara iye gibi hayırhah ve şer olmayan iyeler de ve bunların aile fertlerinin de 
isimleri vardı4 ve nihayet erkek ve dişi iyelerin5 yanı sıra bu iki cinsiyeti bir arada 
temsil eden Şelma/Şılma gibi iyelerin de varlığı tespit edilmiştir. Sarı Saç ve Balk 
gibi Bazı iye cinsleri de insanlarla aile hayatı oluşturmak isterler. 

2 Kolga Kişi; Dağ ve nehirleri koruyan ailesi olan bir koruyucu iyedir.
3 Erlik iyesinin hizmetinde olan iyelere, Kara iye ve Yek adı da verilir. Yek’in anlamı şeytan demektir. Bu 
anlamda, bütün kötülüklerin kaynağı olan Yek, yani Şeytan, semavî dinlerde de mevcuttur. Yakut Türkleri bu 
iyelere, Abaası adını verir.( A. İnan, a.g.e., s. 41.) Tatar Türk Mitolojisinden gelen ve bir kısmı halen yaşamakta 
olan bir takım iyeler vardır. Bunlar daha ziyade Karagüçler, Sıhrı Zatlar olarak bilinirler. Bunlar; Albastı, Ubır 
(Vampir), Ubırlı Karcık (Kadın/Dişi vampir) Yalvavız (Ubırlı Karcık’ın 7 başlı 1 gözlü kız kardeşi) Meckey 
(Ormanın ruhu), Mistan veya Mutsan “Meçkey’in karındaşı olup dişi bir ruhtur. Piçen “Ormanın ruhu 
Meçkey’in kız kardeşidir. Dişi orman ruhlarının hocasıdır. İnsanların Ormanda kaybolmasına yol açtığına 
inanılır. Sureli de bir orman ruhudur.
4 Erliğin Onun, ayrıca Ülgen gibi çocukları olduğuna inanılır. Erkek çocuklarının adları Karaş, Mattır, Şıngay, 
Kömür Kan, Badis Biy, Yabaş, Temir Kan, Uçar Kan, Kerey Kan’dır. Dokuz kızının sadece sekiz gözlüsü 
Kiştey Ana ile Erke Solton’un adları bilinmektedir. Görevleri oyun oynamak, insanları baştan çıkarmak, ayin 
sırasında kamları şaşırtmak ve görevlerini yerine getirmez hâle sokmaktır. (A. İnan,a.g.e., s. 41.)
5 Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri, Ankara, 2010, s. 96–119



221 

GELENEK, GÖRENEK VE İNANÇLAR

Kara iyeler,  yardımcı iyeler, ak iyeler veya yer iyeleri, gök iyeleri gibi İye 
inanmaları, İnanç sisteminin bir parçasıdır. Sistemi anlatmadan ve onun içerisinde 
iyelerin yerini belirlemeden, iyeye getirilecek tanım ve buradan, hareketle kara iye 
üzerinde açıklama yapmak oldukça zordur.

İyelerin fonksiyonlarından hareketle tanımları yapılacak olursa ve ak iyelerin 
yararlı ve kara iyelerin de zararlı oldukları tanımı getirilmesi durumunda, ak iyelerin 
yararlarını esirgemeleri ve kara iyelerin de zararlı güçlerini yönlendirmemeleri 
halinde, ortak taraflarının olduğu durumu ortaya çıkmaktadır. Bu durumda iyeleri 
fonksiyonları esas alınarak mı tasnif etmeli? Zira kendisine saçı yapılarak zararından 
Korunulan kara iye ile kendisine saçı yapılarak yararı sağlanılan ak iye yapılanması 
ile karşı karşıyayız.

Kara iyelerin ismindeki “kara” ön eki de anlamlı olmalı. Taşıdıkları özellikler 
mi, onlara kara sıfatını vermiştir? Kara sıfatının yas, keder ve ölüm gibi anlamlara 
da sembol oluşu bu iyenin özelliğinden mi gelmektedir? Kara kavram ve anlam 
boyutları ile incelenmiştir.6 Efsanelerde kara renginin üstlendiği işlev, karanın 
siyahtan farklılığını gösterir özelliktedir.7

Kara iyelerle ilgili karakteristiklerden şunlardan bahsedilebilir;

-Farklı kara iyelerin fonksiyon alanları aynı da olabilmektedir. Bazı kara iyeler 
özellikle ormanı mekân olarak seçebilirken, ormanı yaşam yeri olarak seçmiş farklı 
kara iyeler de vardır.

-Değişik kara iyelerin ortak özellikleri de vardır. Birçok kara iye insanı aldatabilir 
veya birçok kara iye farklı bedenlere girebilirler. Uylak veya Huylak gibi bazı 
kara iyeler insanlarla eğlenirlerken, bazıları onların çıldırmalarına ve bazılar da 
ölümlerine yol açabilirler.

-Meşe Adamı/Germekoçi gibi bazı kara iyeler yarı kurt veya ayı yarı insandırlar.

-Kamos gibi bazı kara iyeler şekil değiştirebilip farklı kalıplara girebilmektedirler. 
Çok kere çeşitli hayvanların şekli ile bedenleşebilirlerken, çok büyüyüp veya çok 
küçülebilirler de. 

-Karabasan gibi kara iyelerin zararından korunmak ve onlardan yararlanabilmek 
için, onların şapkaları kapılmalı veya yakalarına iğne takılıp besmele 
getirilebilmelidir.

-Karabasan türü bazı kara iyelerin avuçlarının içinde bir veya üç delik olabilir.

-Al Karısı gibi bazı kara iyeler, sadece basacakları kimsenin gözüne görünürler.

6 Nesrin Bayraktar, “Kavram ve Anlam Boyutunda Türklerde Kara ve Siyah”, Uluslar arası IV. Dil, Yzın ve 
Değişblim Sempozyumu Bildirileri, Çanakkale, 17–19 Haziran 2005, s. 157–168
7 Sinan Gönen, “Efsanelerde Kara Renginin Görünümü”, Türkıyat Araştırmaları Dergisi S. 225
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-Bir kısım kara iyeler insanoğlu tarafından çıplak gözle görünemezler iken, 
bunların aynaya yansımaları görülebilir. Ayrıca insanların göremedikleri bu iyeleri 
bazı çiftlik hayvanları görebilirler8.

-Kara iyeler, insan sesini, tanıdık bir insan sesini taklit edebilmektedirler. Ayrıca 
kendilerine mahsus değişik sesler de çıkardıkları olur.

-Farklı kara iyeler için onun zararından korunmak adına aynı tür saçılar 
yapılabilmektedir.

-Farklı kara iyeler için uygulanan korunma yöntemleri de çok kere aynı 
olabilmektedir. Genel koruyucu olarak demir aksamlar, çeşitli kesici delici alet ve 
silahlar, iğne, Soğan, Sarımsak,9 bazen tuz çok kere Kur’an-ı Kerim ve ondan alınmış 

8 Köpeğin kurt gibi ulumasının ölüm haberi olduğu inancı Türk kültürlü halklarda çok yaygındır. Adeta bir 
hayvanın başka hayvana ait sesi çıkarması, erkek hayvanın dişi ve dişi hayânın da erkek hayvan sesi çıkarması 
hayır habere yorumlanmamıştır. Bu bulgu bazı hayvanların görebilmede olduğu gibi bazı organlarının farklı 
gelişmiş olmaları ile izah edilebilir mi?  İnsanoğlunun göremediği örneğin ölüm meleği (a.s.) bazı canlılar 
tarafından görülebiliyor mu? Bunların farklı cinsiyetten oluşları tepkilerinin değişik olmasına yo açabiliyor 
mu?
9 Azerbaycan Kültür coğrafyasının Türk kültürlü halklarından Karaçilerde uğurla ak uğursuzlukla adeta kara 
iye arasında ilişki kurulmuştur. Birçok işin sağdaki organla ve sağdan başlanılarak yapılması uğur sayılır. 
-Azerbaycan genelinde Halça / Halı dokuyanların işin üzerine uğurlu birinin gelmesi istenirken, çok kere 
elinin boş gelmemesi soğan veya sarımsakla gelmesi istenir. Gelen kimsenin çocuk yaşta olması yani buluğa 
ermemiş olması terih edilir. Geliş saatinin seher vakti sabahleyin olması istenir.
-Güney Kafkasya’nın Türk kültürlü halklarından Lezgilerde soğan kabuğunun yere atılması ve ciynenilmesi de 
uygun bulunmaz.
-Soğan ve sarımsağın bazı mikrop ve haşereden koruyucu olduğuna dair halk inançlarını E. Akçiçek ayrıntılı 
olarak incelemiştir. Biz yaptığımız bir çalışmada Türk dünyası genelinde soğan ve sarımsağın görünmeyenlere, 
kara iyelere karşı da koruyucu olduğuna inanıldığı tesbit ettik. Bu iki besin maddesinin; büyü, nazar, al karısı, 
hortlak ve vampire karşı da koruyucu olduğuna inanılmaktadır. Böylece, bu iki sebze mikroskopik ve ruhî 
zararlılara karşı koruyucu olarak kabul edilmiş olmaktadır. (Yaşar Kalafat, Türk Halk İnançlarında Zile ve 
Çevresi Örnekleri İle Soğan”, Bütün Yönleri İle Zile Sempozyumu, Zile, 6–8 Ekim 2011)
- Anadolu’da yayla evleri ve yazlıkların kapı çevresine haşerelerden korunmak için soğan, sarımsak ekilir. 
-Salmaz’da mezarlığa soğan götürülür bu uygulama korunmak amaçlı olabilir.
-Prizren Türk kültür coğrafyasında sünnet olan çocuğun yastığına sarımsak ve soğam asılır. Ayrıya sarısağım 
püsküllü kısmı gençlerin cebinde taşınır. 21 Mart’ta daltutan mevkiinde kız ve erkek çocuklar kol ve ayakları 
açık şekilde toprağa yatırılı bir taşla suliyetleri toprağa çizilip bu şeklin baş kısmına bir sarımsak bastırılır. 
(Taner Kotle, Balkanlar ve Kosava’da Türk Halk İnançları”’
-Obır veya Hortlak olarak bilinen kara iye mezarından çıkıp evinin önünde gece bağırmaya başlayınca 
tereklerden soğanlar dökülürmüş. Ayrıca Oburdan kurtulmak için onun mezarına pelit kazığı ile bir sepet 
çakılırmış. Soğanın da sarımsak hatta turp gibi bazı kara iyeler karşısında koruyucu niteliğe sahip olduğuna 
inanılır.

Soğanın yemek destanlarındaki yeri “paşa” lıktır:
Soğan paşa olmuş gözlük gözünde
Elma memur olmuş aylık izinde
Reçel inzibat mı durmaz sözünde
Askeri doyuran bulgur pilavı
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bazı ayetler, palto gibi erkek giysisinin olduğu bilinir Bunlar daha ziyade korunacak 
kimsenin yattığı yerde kullanılırlar. Ayrıca eşikte erkek at bulundurulur, kişnemesi 
sağlanır ve eşikte ateş yakılır. Korunacak loğusasının yatağının etrafı iple bağlanır.

Al, Akız, Al karısı, Al Avradı gibi kara iyelerin bulunabileceklerine inanılan 
yerlere, halk destursuz girmek istemez. Destur getirerek korunmak ister. “Destur 
Bismillah” denilmesi en güçlü koruyucu olarak kabul edilir. Tuvaletler, hamamlar, 
eşikler, samanlıklar, ahırlar bu tür yerlerdendirler. Cin türü Kara iyelerin isimleri 
adeta tabudur. Bunların isimleri “üç harf liler” gibi katlanarak söylenir. Bunlardan 
bahsedilmiş ise “bizden ırak”, “şeytan kulağına kurşun” gibi tedbir ifadeleri de 
kullanılır.

- İnsanoğlunun zararına olduğu bilinen al karısı gibi iyeler, esir alındıktan 
sonra onu esir edip sahiplenen kimseye işgücü ve maddi varlığın yanı sıra manevi 
sosyal bir statü de kazandırmakta, o kimse ve ailesi badema “ocaklı” muamelesi 
görmektedir. Kara İye kapsamında olan Al karısının, kişioğlunun hükmüne demir 
vasıtasıyla girmesinden sonra, ak iye fonksiyonu gösterip, bereket sağlaması “ters 
motifi” veya “aksi/zıttı” özelliği yansıtmış olması tipik bir örnek olmalı.

-Aynı kara iye değişik bölgelerde farklı isimler alabilmektedirler.

-Kara iyeler, genel olarak temiz olmayan, pis kokulu karanlık veya loş yerleri, 
ıssız mekanları, harabeleri, yıkık değirmenleri, sapa yerleri seçmektedirler. Dere 
ve çay kenarlarını mekân tutmuş kara iyeler de vardır. Gayri meskûn ören yerleri 
yurt tutmuş kara iyelerin mekânları, çok kere Şeytan Kalası, Şeytan Kayası, Cinli 
Yarma,  Cin Toyu, Cin Sofrası, Cin büyüsü, Ecinli/Cinli Mağara gibi cinli şeytanlı 
isimlerle alınırlar10

-Kara İyelerin gün içerisindeki etkinlik saatlerinin, dar vakit veya şer vakti diye 
bilinen akşama doğru olan saatlerdir11.

10 Şeytan Kalesi: Çıldır’ın Rabat köyü yakınındadır. Eskiden burada cin veya şeytan olduğu söylenen bir 
şey görünmüş, halk buradan geçince ürperir. (Bu kalenin diğer ismi Albız kalesidir. 1060 yılında Türkler 
tarafından yapılınca adına İblis Hisarı veya Albız Kalesi denilmiştir.)
  Şeytan Kayası: Ardahan’ın Ölçek köyünde Şeytan Kalesinde bir de Şeytan Kaya mevkii vardır. Bu mıntıkada gece 
kalınmaz. Cin ve perilerin zarar verebileceğine inanılır.
 Ecinli (Cinli) Yarma: Çıldır Arpaçay arasında Yalımlar köyünün karşısında üçüncü Yarma mevkiinde cin 
türünden bir şeyler görünmüştür. Buraya Ecinli Yarma denir ve buradan sakınılır.
11 Bu tür şeylerin gün batımından sonra verilmemesi, gün / güneş kültü ve gün ile ilgili inançlarla ilgili olmalı. 
Gün battıktan sonrası için şer vaktı vak olarak bilinir. Birçok şey yapılmaz veya sınırlanır. Kara iyelerin aktif 
oldukları dönem olarak bilinir. Kara iyeler ışığı değil karanlığı faaliyetleri için daha uygun bulmaktadırlar. Süt 
un ve benzeri besin maddelerine Ağağartı tabir edilir ve Azerbaycan Türk kültür coğrafyasında çok yaygın bir 
inançtır. Diğer Türk kültürlü halklarda da bu benzeri inançlar vardır. Anadolu Türk Kültür Coğrafyasında süt, 
sirke, hamur gibi mayalanan ve mayalanarak artan gıdalar da akşamdan sonra verilmek istenilmez. 
Çıldır’da ikindi ile akşam vakti arası «dar vakit» olarak bilinir. Bu saatlerde yemek yenilmez. Bu saatlerde 
öbür dünyada ölülere yemek dağıtıldığına inanılır. Bu saatlerde yemek yiyenlerin, ölülerinin aç kalacağına 
inanılır. Bize göre güneşin batma saatine tekabül eden dönemde yemek yenilmemesi, güneşe duyulan 
saygının bir sonucudur.
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-Kara iyelerin genel imha edicileri olarak gürültü, tok madeni ses, silah sesi 
bilinir.12

-Kara iyeler daha ziyade zayıf karakterli, yalnız yaşayan, psikolojik sorunları olan 
kimseleri seçerler. Buluğ çağından gençlerle ünsiyet kuran onlarla aile oluşturmak 
isteyen, onları sahiplenen kara iyeler de vardır. Tatar Türk mitolojisindeki Sarı Seç/
Sarı Saç ve Balk isimli kara iyelerde olduğu gibi, bunlar karşı cinsten insanoğlu ile 
ilişki kurabiliyor

-İnsanları olduğu gibi, defineleri de sahiplenebilen kara iyeler vardır. Bu tür 
yerlere ulaşılabilmesi, bu güçlerden icazet almakla mümkün olduğuna inanılır.13

-Bazı Kara iyeler insanlara olduğu gibi, onlara ait olan canlı varlıklara da zarar 
verirler. Mesela At Binen Cin örneğinde olduğu gibi, bunlar gece bağlı haldeki atları 
ahırda binerek yorarlar. Bazı yörelerde bu tür kara iyelerin özel oldukları ve sadece 
atlara musallat olduklarına inanılır. Şıvat, al karısının diğer ismi değil ise böyle bir 
kara iyedir.

-Bazı kara iyelerin, sahiplenerek çocuklarının yaşamaması gibi zarar verdikleri 
kimseler, bu tür zararlardan korunabilmek için, kara iyelerin zarar veremedikleri çok 
çocuklu ailelerin, beşik türü eşyalarını kullanmak suretiyle bu iyelerden korunmak 
isterler14.

12 Karaçilerde gelinin bereket getirmesi için onu aparanda / götürende eline pul / para koyarlar ve bu parayı 
eline bağlarlar. Ayrıca kondora / Eşiğe tabak koyarlar ve gelinin onu sındırmasını / basarak kırmasını isterler. 
Para gelinin sağ eline konur ve tabağı sağ ayağı ile kırması istenir. Eşikte tabak ve testi kırarak ses çıkarmak 
suretiyle kara iyeleri def etmek inanç ve uygulaması çok yaygındır.

Sahurlarda gelin attan veya arabadan indikten sonra bey veya vekili havaya 3 defa ateş eder. Bununla 
amaç bed kuvvelerin merasim alanından uzaklaştırılmalarının sağlanılmasıdır. (Yaşar Kalafat, Türk 
Kültürlü Halklarda Halk İnançları V-VI, Dedem Korkut Yukarı Eller, Lalezar, Ankara, 2008, s. 
233–239) Kara iyelerin uzaklaştırılmaları amacıyla çeşitli gürültü çıkarıcı uygulamalar yapıldığı burada 
da görülmektedir. Tahtaya vurarak ses çıkarıp ‘şeytan kulağına kurşun’ deilmesi, gelinin ayağı ile tabak 
sıdırması, ay veya güneş tutulunca kazandibi dövülmesi bunlardan bazılarıdır.

Türk halk kültür anlayışında gürültü yapma daha ziyade kara iyelerin gitmelerini tesirlerini yitirmelerini 
sağlamak için yapılır. Mesela ay ve güneş tutulmalarındaki gürültü uygulamasının buna dönük olduğu bilinir. 
Avşar’larda yağmur duası için yapılan uygulamanın yorumunda kara iyelerin kovulması amaçlı değil ak 
iyelerin çağrılmaları mahiyetinde olmuştur. Avşarlardaki tespitte adı geçen yağışın iyesi tanımlaması bize 
yağışla görevlendirilmiş melek çağırımını yaptı. Halk inançlarında yere inen her yağış tanesinin bir meleğin 
sırtında indiği inancı vardır
13 Sahipli Define: Çıldır’ın Karahan köyünde halkın sihirli olarak kabul ettiği ve define olduğu söylenen bir 
mahal vardır. Çıldır ve Arpaçay’ın muhtelif bölgelerinde de bu tür yerler vardır. Halk bu tür yerlere «sahipli», 
«ecinli», «cinli», «perili» demektedir. Bu tür yerlerde define arayan kimselere çeşitli hayvanlar görünür ve 
bunlar arayanlara saldırırlar. Korunmak için korkmamak gerekir. 
14 Talişlerde çocuğu yaşamayan anne, çocuğunun yaşaması için çocuğunu çok çocuklu anneye bir merasimle 
sembolik olarak satar. 7 oğlu olan anneye hiç oğlu olmayıp sadece kızı olan anne, ölmesi beklenilen oğlunu 
gizlice verir. Çocuğu alan anne o çocuğun manevi anne si olur. Çocuğu yaşamayan aile çocuğu yaşayan 
aileden ödünç beşik alır.  Bu satışta satın alan kara iyelere veya çocukların ölümüne yol açan kara iyeye karşı 
mukavemeti olan anne tipidir. Çocuk satıldıktan sonra yeni sahibi tarafından koruma altına alındığı inancı 
vardı. Bu inanç ve uygulama, çocuk satma Anadolu Türk kültür coğrafyasında da vardır. (Yaşar Kalafat, 
Avrasya Türk Halk Sufızmi–1 (Kırgızistan — Özbekistan- Türkmenistan) Ankara, 1997) 
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Bu ve benzeri şartlar altında kara iyeler nasıl tasnif edilebilirler. Kara İyeleri 
isimlendirerek bir sınıf lamaya tabi tutan bir çalışmaya henüz rastlamadık. Semavî 
dinlerin kendi sistematikleri için geliştirdikleri tanımlamalardan hareketle, bir 
ironi ile kara iyeler tanım ve tasnife tabi tutulabilirler mi? Bu biraz başka bir dilin 
gramer kuralları ile başka bir dili okuyup yazmak gibi olmaz mı? 

 Esasen konu sadece iye konusu ile sınırlı değildir. Türk kültürlü halkların 
kendilerini ve bir birlerini tanımaları ve tanıtabilmeleri için, halk inançlarının 
arkasındaki perdenin aralanması zarureti vardır. Yaşanılan kitabı dine aykırılığının 
belirtilmesinden hareketle, tanımadığınız halkınıza aydın olarak yardımcı 
olamazsınız. 

Bu noktada, tezahürleri sağlık içerikli sorunlar olarak görülebilen kara iye insan 
ilişkilerini takip ederken, sağlık ve din bilimleri disiplinleri ile koordine gereği 
vardır. 

“Tıbben doğum sonrası deprasyonu olarak tanımlanan (Postnatal deprasyon) un 
halk bilimindeki karşılığının ve izlerinin alkarısı inanışıyla benzerlikler gösterdiği 
söyleyebiliriz.”15 

Kara ve ak iyelerin kara ve ak oluşlarının irdelenmesi kara ve ak renkleri ile 
ilgili olmalı. Kara ve ak renkleri bir takım güçlere isim olabilmişler ise neden bu 
güçlere bu kelimeler sıfat olmuşlardır. Şüphesiz bir kara iye ismi kara olduğu için 
bu özelliklerini sergilememiştir. Bu özellikleri nedeniyle, ona kara sıfatı uygun 
görülmüştür. Örneklemek gerekir ise, karanın yas üzüntü rengi oluşunun sebebi 
üzüntüye yol açan faktördendir. Bir güç ki, o ölüme, sakatlığa, çarpılmağa yol açar, 
onun simgesi olan kara, eserine de isim olarak yansır. Böylece kara ile tanımlanan 
Kara Gün’den Kara Bayram’a, Kara Yer’den Kara Baht’a Kara Kediye16 kadar karalı 
ne var ise, onun isim alışında kara iyenin “kara” lık boyutu aranılabilir. Kara budun, 
Kara Han’ı çıkarmadan evvel, onu kara ve hükümdar ailesini de ak budun kılan 
ne idi? Böylece söylenilebilecektir ki halkın renk estetiğinin mitolojik derinliği ile, 
iyeler algılayışının yok sayılamayacak çok önemli bir bağı vardır17.
15 Hatice Kübra Uygur Ak, “Postnatal Deprasyonun Halk İnanışındaki Karşılığı: Alkarısı Midyat Örneği”, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, VIII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü 
Kongresi (22–24 Kasım 2011) İzmir
16 Yaşar Kalafat, “Türk Halk İnançlarında Hayvan”,  Av. Süleyman Kazmaz Armağanı, Türk Halk Kültürünü 
Araştırma ve Tanıtma Vakfı, Ankara, 2009, s.261–293
17 Türk yön bilgisinde Kara renk, kuzeydir. Halkımızın coğrafyayı adlandırışında bunu görebiliyoruz. Karadeniz örneğinde 
olduğu gibidir Kuzey, soğuğun, kışın, titretenin, istenilmeyen bir gerçeğin rengidir. Kara, kuvvetli, kaba kuvveti olan, kuvveti 
ile yıldırabilen anlamına da gelmektedir. Bir işi kara düzen yapmak, kara kucakla halletmek gibi. Karanın bu anlamında 
sanıldığı gibi farklılık yoktur. Bektaşî Babası Kara Donlu Can Baba örneği, Kara’nın siyahtan farklı, tasavvuf yüklü bir kelime 
olduğunu göstermektedir. “Karaçalı gibi araya girdi” denildiğinde, çalıya istenilmeyen ve fakat etkinliği kabul edilen bir sıfat 
yüklenilmektedir. Ak Koyunlu adının Ak’ında olduğu gibi, Kara Koyunlu adında da etkinliği kabul edilmiş bir güç saklıdır.
Halk inançlarında Kara, çok kere varlığı kabul edilen ve fakat makbulden sayılmayan bir sıfattır. İslâmiyet’e karşı geldiği için 
Oğuz Han’ın babası, Kara Han olarak nitelendirilmişti. Kara sıfatına rağmen, o bir Han’dı. Kara’daki kuvvet, daha ziyâde 
toleranssız, amansız, belki de gaddar bir kuvvetti. Dede Korkut’taki “Kara Donlu Kâfir”, “Kara Tunguz Damı” tanımlarında 
olduğu gibi.
Kara, aynı zamanda kararlı, sabit, değişken olmayan anlamını da karşılıyordu. Kara Samsun, Kara Maraş tanımlamalarındaki 
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Konunun ayrıntısına girmeden açıklanması gereken diğer husus ise, iye 
inancının ön plana çıktığı sistemlerde, iyeler sisteminin koordine ve murakabesini 
kim ve nasıl yapıyordu. Sistemin başında Gök Tanrı vardı. Gök Tanrı inancı ile İyeler 
sistemi inancı yaşıt mı idi? Kut veren kut alan Gök Tanrı, yetkilendirdiği iyelere 
sorumluluk da yüklemiş olmalıydı. İnsanlar için tabular olabildiği gibi, iyesinin 
olduğuna inanılan hayvanlar, bitkiler ve cansız bilinenler için de tabu olmalıydı. 
Tös, Ongun veya Totem’e de gücünü veren veya aralarında güç sıralaması ve güç 
kullanma sınırlaması yapan bir yapılanma gerekiyordu. 

Kara İyeler, kara güçlerin bağlı oldukları Erliğin farklı ortamlarda, değişik 
etkinlikler için görevlendirilmiş yardımcılarıdırlar.18

Kara, esas, değişmeyen anlamındadır. Bu içeriği ile de Kara kelimesinin anlamı diğer anlamlarını tamamlar mahiyettedir.
Kara, çok kere yer rengi iken, Semerkant gibi Türk şehirlerinde Ak ve Gök renklerinin yas rengi oluşu ayrı bir irdeleme konusudur. 
Halk edebiyatımızda “Ak çuha ağlı kalsın”, “Akımız göze geler”, “Donun ağdı üzerlik”, “Kalmışam karayerde”, “ Düşmesin kara 
yazı”, “ Bayramı kara gelmesin”, “ İndi geyin kara gel”, mısralarında, Kara gün, Kara yer, Kara bayrak, ölümün, yasın, iste-
nilmeyenin ifadesi olmuştur. Ölüm yaşamın bitişi, Ak’ın kararması, Kara yerin üstünden altına geçiştir. Bengü Taş yazıtlarında Mavi 
Gök ve Yağız Yer yaratıldığında, Yağız Yer, Kara topraktır. Erliğin Yağız yer ile ilişkisini anlatmıştık.
Ebulfeyz Elçibey, Kara ile Ak’ın Boz’da senteze ulaştığı, Bozkır ve Alaca’nın Türk cihan hâkimiyeti mefkûresinin rengi olduğu 
kanaatindedir. O, Boz kurt, Kır at ve Alageyikteki renk sıfatlarının, Ak ve Kara’nın birarada mütalâa edilmesinin bir tezahürü 
olduğu düşüncesindedir.
18 Erlik: Kök Türk çağı yazıtlarında bu iye hakkında açık bir ifade mevcut değildir. Çin kaynaklarının verdiği bilgiler arasında 
da bu iyeye rastlanmamıştır. Ancak, bazı bilim adamları arasında erklig kavramının Erlik’e işaret ettiği konusunda tartışma 
mevcuttur. (S. Divitçioğlu, Kök Türkler, s. 55-56; A. İnan, a.g.e., s. 39; E. Esin, a.g.e., s. 5-33.) Bizce, Erlik, Yağız Yir ile 
ilişkilidir. Çünkü. Yağız Yir kavramı, Türklerde yeryüzünü değil, yeraltını göstermektedir. Kara toprak alttadır, kara sular 
yeraltındadır. Türklerin onu, yirlig/irlig/erlik, yani yer altında olan, oraya ait olan şeklinde tasavvur etmeleri daha mantıklı ve 
yerinde bir yaklaşım olur düşüncesindeyiz. (Manas Destanı’nda yer alan Ertöştük, bu adı yer altında da gezip dolaşma gücüne 
sahip olduğu için aldığı düşüncesindeyiz. Erlik veya E/irlig Han da aynı anlamda bir unvandır. Yerin altına ait han anlamı 
taşımaktadır.)
 Yaratıcıya karşı geldiği için, oraya sürülmüştür. Bu inanç, günümüzde, Altay Türkleri arasında yaşamaktadır. Türk inançları ile ilgili 
araştırmalarıyla ün yapmış rahmetli A. İnan, Erlik iyesini şu şekilde tasvir etmektedir:
“Erlik, insanlara her türlü kötülükleri yapar; insanlara ve hayvanlara türlü türlü hastalıklar göndermek suretiyle kurbanlar ister. 
İstediği kurban verilmezse, musallat olduğu obaya veya aileye ölüm ve felâket ruhlarını (iyelerini) gönderir. Öldürdüğü insanların 
canlarını yakalayarak yer altındaki karanlık dünyasına götürür, kendisine uşak yapar.” (A. İnan, a.g.e., s. 40-41.)
A. İnan’in bu tasvirinden, Erlik’in aynı zamanda, semavî dinlerde yer alan Azrail (a.s.)’in fonksiyonunu da yüklenmiş 
olduğunu görürüz. Ölüm Meleği diye bilinen Azrail’e, insanoğlu, inançlarına rağmen, günümüzde de biraz soğuk bakar. 
Ancak o, yaratıcının emrini yerine getiren durumundadır. Ancak, Erlik, insanları kötü yola sevk etme, onlara fenalık etme, 
hastalık gönderme, canlılara musallat olma fonsiyonları ile Ölüm Meleği’nden de ayrılmaktadır. Erlik, emrinde kötülükleri 
ifa edecek kendi karakterinde iyelere sahiptir. Bunların da yaşadığı yer, karanlık dünyası olan yeraltıdır, kara yerdir. Nitekim 
Altay Türklerinin inancına göre, her insanın sağında Yayuçı adı verilen iyilik iyesi, sol omuzunda Erlik’in gönderdiği kötülük 
iyesi Kara iye vardır. Doğumdan itibaren, doğan kişinin yaptığı iyi ve kötü işleri kaydederler; Ak iye, kişiyi iyi yola, Kara iye ise 
kötülüklere sürüklemek ister. Ölünce, önce Erlik önünde yaptıklarının hesabı görülür. Yani, yeraltına indirilir. Tıpkı gömülme 
ve sual melekleri inancı gibi. Burada, iyilikler ağır basarsa, Erlik ona dokunamaz ve Yayuçı denen ak iye onu alıp göğe çıkarır. 
Aksi halde, orada kalır ve cezasına uygun yere Erlik tarafından gönderilir. Bu inanç, uçmak/cennet veya cehennem/tamuğ 
inancının bir tezahüründen başka bir şey değildir, düşüncesindeyiz. ( W.Radloff, a.g.e.,s. 6-7.)
Yörede ve günümüzde çok yaygın olan, “yere giresice, yerin altına batasıca” ( M. Yardımcı, “Manas Destanında Geçen Halk 
Kültür Değerlerinin Günümüzdeki izleri” Erciyes, Sayı 225, Eylül 1996, s. 8-11.”toprak aldı gizledi” ve “tora toprak gizledi” 
tabirleri ile Erlik iyesi inancının kalıntıları arasında bir bağ olması uzak bir ihtimal değildir.
Altay Türklerinin inançlarına göre, Erlik, tabiatı icabı kendisine arık, sakat ve hasta hayvanlardan kurban sunulmasını 
istermiş ve bundan hoşlanırmış. 
Başlangıçta görülmeyen bu oğul ve kız iyelerin Türk inançlarına çevre halkların tesiriyle girmiş olabileceği ihtimali akla en 
uygun olanıdır. (Semavî dinlerin dışında kalan Budizm Lamaizm gibi dinlerde diğer dinlerin tesiri olmalı. Bu konuda bkz. Manguş 
Marina, “Tuvalarda Tabiata ibadet”, Türk Dünyasının Sosyal Kültürel ve Ekonomik İlişkileri Kurultayı, 20 Ekim 1991 
Kayseri; H. Güngör. “Orta Asya’da Mani Dininin Yayılması ve Türk Kültürüne Etkisi”, Türk Dünyası Araştırmaları, İstanbul, 
Ekim 1989, Sayı 62, s.199–213.) Uygurlar senede iki defa yere kurban verirlerdi. Kış mevsimini de törenle kutlarlardı. Kötü ruhları 
uzaklaştırmak için altın ve gümüş kaplar içine koydukları suları birbirlerine serperlerdi. ( B. Ögel, Türk Kültürünün Gelişme 
Çağları, İstanbul. 1971, s.125.)
Erlik iyesinin hizmetinde olan iyelere, Kara iye ve Yek adı da verilir. Yek’in anlamı şeytan demektir. Bu anlamda, bütün 
kötülüklerin kaynağı olan Yek, yani Şeytan, semavî dinlerde de mevcuttur. Yakut Türkleri bu iyelere, Abaası adını verir.( A. İnan, 
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Anadolu’da ve Türkmenistan’da kara ve ak yün iplikten örülmüş kordonun insanları, 
hayvanları ve halı gibi kıymetli eşyayı nazardan koruduğuna inanıldığını biliyoruz. Artvin 
yöresindeki bir efsaneye göre, birisi Ak diğeri Kara olan iki koçu bulunan bir kahraman, 
Kara koçun kılını Ak koçun kılına sürünce de, yedi kat yerin altına inebilmektedir. Ak 
koçun kılını Kara koçun kılına sürünce de yerin yedi kat üstüne çıkabilmektedir. Halk 
inançlarında kara ve ak iplik gözdeki kara ve ak kısımları sembolize etmektedir. Böylece 
göz değmesini önleyen bir güç oluşmaktadır.

Özellikleri İle Kara İye Örnekleri

 Alkarısı: 

Türk Dünyasının hemen her yerinde görülen ve günümüzde de tüm etkinliğini 
sürdürdüğüne inanılan bu iye, adeta Umay koruyucu iyesinin zıddıdır. Üremenin ve 
çoğalmanın düşmanı gibidir. Daha çok yeni doğum yapan loğusa kadınlara ve yeni doğan 
çocuklara musallat olduğuna inanılır.19 Türk Dünyasında bu iye, muhtelif adlarla anılır:20 
Türk boylarında ise, bu iye, Kara Albastı ve Sarı Albastı şeklinde, farklı iki iye olarak 
tasavvur edilir.21

Su merkezli bir  iye olan Al Karısı,  İnanca göre su kenarlarında yaşamakta veya 
kapıp kaçırdığı yeni doğum yapmış annenin veya bebeğinin ciğerini su kenarlarında 
yemektedir. Bazı izahlara göre de Al Karısı/Al Avradı/Al Kızı, su değirmenlerini 
bilhassa yıkık eski su değirmenlerini mekân tutmaktadır. 22 Azerbaycan ve Doğu 
Anadolu’nun bazı kesimlerinde doğum yapmak üzere iken eşini al karısından 
korumak için hastanın erkeği, eşikte ateş yakar, silah atar, erkek at kişnetir ve 
bu arada akarsuyu hançerler. Akarsuyun hançerlenmesi de Al Karasına karşı bir 
korunma şeklidir.

a.g.e., s. 41.) Tatar Türk Mitolojisinden gelen ve bir kısmı halen yaşamakta olan bir takım iyeler vardır. Bunlar daha ziyade 
Karagüçler, Sıhrı Zatlar olarak bilinirler. Bunlar; Albastı, Ubır (Vampir), Ubırlı Karcık (Kadın/Dişi vampir) Yalvavız (Ubırlı 
Karcık’ın 7 başlı 1 gözlü kız kardeşi) Meckey (Ormanın ruhu), Mistan veya Mustan (Meckey’in karındaşı olup dişi bir ruhtur) 
Piçen (Orman’ın ruhu Meckey’in kız kardeşi) dir. Dişi Orman ruhlarının hocasıdır, insanların ormanda kaybolmasına yol 
açtığına inanılır). Sureli Bu da bir diğer orman ruhudur. (Galimcan Gıluranov Tatar Milleti (İyeler, İşanular, Irımlar, Fallar, 
İm-Tomnan, Sinanışlar, Yılalar, Kazan, 1999.)
19 A. inan, “Al Ruhu Hakkında”, Makaleler ve İncelemeler, Ankara, 1968, s. 259-267.
20 Türk Dünyasında bu iye, muhtelif adlarla anılır:  Albastı, Alkarısı, Al, Albıs, Almış gibi muhtelif adlarla 
anılır. A. İnan a.g. yer
21Türk boylarında ise, bu iye, Kara Albastı ve Sarı Albastı şeklinde, farklı iki iye olarak tasavvur edilir. Bu 
inanca göre,-yeni doğum yapan kadınların ciğerlerini söküp, suya götürüp atan Sarı Albastı imiş. Doğum 
yapan kadının veya yeni doğan çocuğun ciğerlerinin sökülüp suya atılmasını önlemeyi ve yeni yerine 
takılmasını sadece kamlar ve ocaklılar başarabilirmiş. Kamlar ve ocaklılar, bunu. Sarı Albastı’yı korkutarak 
veya kandırarak gerçekleştirirlermiş. Kırgız ve Kazak Türkleri, Sarı Albastının ise, hoppa tabiatlı bir iye 
olduğuna inanırlar. Bunlar, tüfek sesinden, demircilerden, kamlardan ve ocaklılardan başka, hiç kimseden 
korkmazlarmış. Kamlar, onları, afsun okuyup koyun ciğeri ile aldatırmış ve ellerinden loğusanın veya yeni 
doğan çocuğun ciğerini alıp dönerlermiş (A. İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm, s.171.)
22 Yaşar Kalafat “Halk İnançlarımızda Değirmen” Folkloristik Prof. Dr.   Umay Güney Armağanı, Ankara 
1996, s. 142–151; Türk Dünyası Tarih Dergisi, Şubat 1997 S. 122 s. 31–32
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Çıldır’da, alkarısı, alkızı veya kara kura olarak da bilinir. Doğum yapan kadınların 
eşlerini ve ciğerlerini söküp, ıssız harabelerde ve değirmenlerde kendilerine ziyafet 
çektiği inancı vardır.

Çıldır’ın Karabeyi köyünde yeni doğum yapmakta olan bir kadını al basmasın 
diye beyaz bir erkek at eyerlenip, doğum yapılan evin kapısına çekilir. Kapının 
önünde ateş yakılır. Al kızının eve gelmemesi için ateş alevli ve havlı tutulur. Böylece 
al kızının eşikten girip, doğum yapan kadın veya bebeği öldürmesi önlenmiş olunur. 
Ayrıca doğum yapan kadının bu tür kötülüklerden korunması için başucunda 
Kur’an-ı Kerim asılı durur.

Al karısının eve girmesini önlemek üzere kapıya çekilen at, sair zamanlarda 
görülemeyeceği derecede azgınlaşarak, kişner, huzursuz olur. Sürekli tepinir ve 
şahlanır. İfadeye göre al kızına beyaz at ve beyaz ata da  görünürmüş ve al kızı beyaz 
at ile ateşten korkar, çekinirmiş.

Kara iyelerden al karısı loğusa kadınların kırkı çıkıncaya kadar onlara musallat 
olur. Eski Türk dini inançlarına dair bilgi veren kaynaklarda23 geniş açıklamaları 
yapılan bilhassa A. İnan’ın bilgi verdiği bu iye ile ilgili Kars yöresinde de bir takım 
inanç ve pratikler yapılmaktadır. Çıldır’da al karısının hasta kadını rahatsız edişine 
«al basması» ve rahatsızlığa da «baskına uğrama» denir. Korunmak için kırkı 
çıkmamış loğusa kadın yalnız bırakılmaz.24 Çıldır Arpaçay ve Kars’tan yapılmış 
bir başka tespite göre, al karısının diğer bir ismi bu yörede “hal karısı» dır. Loğusa 
kadınları bundan korumak için, hastanın yanında geceleri ışık yakılır. Aksi takdirde 
hal karısı hasta kadının ciğerini götürüp suya atar. Böylece kadının ölümüne yol 
açar. Hal karısı yakalanır ise kaçmaması için üzerine iğne takılır ve çalıştırılır. Eli 
çok bereketlidir.25 Çıldır’ın Karahan köyündeki bir inanca göre, hal karısının uzun 
sarı saçları vardır. Değirmenin harkında, suyun kenarında oturur ve saçlarını suya 
tarar. Her tarafı sapsarı olan hal karısını gören insanlar, suya atlarlar ve hal karısı 
kaybolur.26 A. İnan’ın Sarı Albız’a dair verdiği bilgiler hatırlanınca bunlar eski inanç 
sistematiğimizin uzantılarını düşündürüyor.

Kûr vadisinde al basmasından korunmak için, kırkı çıkmamış annenin bulunduğu 
evin önüne ateşli kül dökülür. Bu tür evlere «kırklı ev» veya «kırkı çıkmamış ev» 
denir. Ateşli külün dökülme işlemi akşamüzeri güneş batmadan, hava kararmadan 
yapılmalıdır. Ateşin, anneyi al karısından koruyacağına, al basmasını önleyeceğine 
inanılır.27 Ateşin koruyucu fonksiyonunu ve güneş battıktan sonra, ocaktan dışarıya 
ateş çıkarılamayacağını biliyoruz.28  

23 A. inan, “Al Ruhu Hakkında”, Makaleler ve İncelemeler, Ankara, 1968, s. 259-267. 
24 Ramazan Korkmaz; «Çıldır Folklor ve Etnografyası», Atatürk Ü. Edebiyat Fak. Mezuniyet Tezi. Erzurum 1985.
25 Yaşar Kalafat “Eski Türk İnançlarının Kars Yöresindeki İzleri” 4. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri, 
Ankara 1992 sh. 149–169
26 Kaynak Kişiler; A. İ. Erdener ve A. M. Yıldız.
27 N. Baltacıoğlu, “Doğu Anadolu’da Yaşayan Gelenekler”, Türk Folklor Araştırmaları, 1959, Cilt V, Sayı 111,s. 
1911–1912.
28 Y.Kalafat; Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri, Ankara 1990.
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Rize’de loğusanın bulunduğu eve ikindi namazından sonra gelenlerin ellerini 
ateşe veya sıcağa tutması istenirdi. Ayrıca loğusa ziyaretine gelene güle güle 
denilmesi halinde sütünün kaçacağına inanılırdı. 

Iğdır yöresinde loğusa kadın Fatüme’tün Zehra (Fatma Ana) nın adını zikrederse 
Ona Al Karısı’nın musallat olmayacağı inancı vardır. 29 

 Yakut Türkleri kara iyelere Abaası demektedir. Alkarısı, Türk dünyasında 
Albastı, Alkarısı, Al, Albıs, Almış olarak bilinirken Doğu Anadolu ise bu iye Kara 
kura olarak bilinir.30 

Şahseven Türkleri iyeler için “özümüzden eyler” derken, Azerbaycan Türkü 
“bizden yeğler” der. Anadolu’da bu tanımlama “bizden iyiler” şeklinde yapılır.31 Al 
karısı, Hamam karısı, Ağaç karısı bu tür kara iyelerdir.  

Kızılbaş Türk inancında Hamam karısı emcekleri/memeleri anormal büyük olan 
bir dişi kara iyi olarak tasavvur edilir.32 Bu arada emcek ata, genelde dişi ecdadı 
anlatmış olur.

B.Ögel Albastı tasnifine dair bilgi verirken “Kara Albastı” ciddi ve ağırbaşlı, 
“Sarı Albastı” hoppa ve şarlatan, “Kırmızı Albastı” ise insanlığın anası olan bir ruh 
olarak kabul edilir, demektedir.33

İnsanlığın anası olarak kabul edilen bir iyenin insan neslinin düşmanı oluşu 
nasıl izah edilebilir. Bu noktada asıl obje al ruhu’dur. Onun sarı, kırmızı ve kara 
türleri vardır.

Ocaklı olmanın yollarından birisi de Al Karısı yakalayabilmiş olmaktır.34 Birçok 
yerde halk arasında Al Karısı basmasına karşı korunmada başvurulan çarelerden 
birisi de Fatma Ana’nın ismini anmak olunca bu içerik benzerliği anlamlı olmalı. 
Diğer taraftan al karısı için çok çalışkan, eli bereketli, her işi yapabilen bir varlık 
olarak inanılır. O’nu yakalamak zor ve yakalayanın kullanılabilir duruma getirmesi 
için yakasına bir iğne takması gerektiği inancı vardır. Kara İye kapsamında olan 
Al karısının kişioğlunun hükmüne demir vasıtasıyla girmesinden sonra ak iye 
fonksiyonu gösterip bereket sağlaması “ters motifi” veya “aksi/zıttı” özelliği 
yansıtmış olması tipik bir örnek olmalı35.  

29 Zeynelabidin Makas, Iğdır Belediyesi, Iğdır Kültürü, Ankara, 2006 s.139
30 Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri,  Ankara, 2006.
31 Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançları İzleri, Ankara 1999, 3. Bsk. Ankara
32 Yaşar Kalafat, “Bağdatlı Şahseven Kızılbaşlarda Halk İnançları”,Türk Kültürlü Halklarda Orta Asya’dan 
Orta Doğu’ya İnanç Göçü, Berikan, Ankara 2011, s.179–217 
33 B.Ögel, Türk Mitolojisi, Ankara, 1989, s.300.
34 Ergin Doymuş, Her Yönüyle Kangal, Sivas, 1999 s.122.
35 Yaşar Kalafat “Türklerin Dini Tarihi Türk Halk İnançlarında (Ters Motifi)” Prof. Dr. Abdurrahman 
Çaycı’ya Armağan,  Ankara 1995. s. 297–307; Türk Dünyası Tarih Dergisi Mart 1997 S. 123, s. 15–19. 
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Alkarısının kötü karakterli iye şeklinde Orta Asya, Sibirya ve Anadolu Türkleri 
arasında yaşamasına rağmen, onun daha önceleri iyi karakterli bir iye/ruh olduğuna 
dair bazı emareler vardır. Meselâ, Uranha-Tuva Türklerinde, kamların, kayalıklarda 
yaşayan bir iyeye/ruha, “Altı Sarı Albastı” diye hitap edip yardım istemeleri; Kazak 
ve Kırgız Türkleri36 kamlarının/baksılarının da, “Tuu dediği yerde derman olan ey 
San kız gel” diye, bu iyeye / ruha yardım çağrıları yapmaları, akla böyle bir ihtimali 
getirmektedir. Acaba, Alkarısı, eski zamanlarda gücendirilmiş ve koruyuculuktan 
ayrılmış bir iye midir?37   Bu nokta, kut konusu itibariyle önemlidir. Kut 
sadece insanoğluna verilip gerektiğinde geri alınabildiği gibi bu uygulama iyeler için 
de geçerliydi. 

Od/ateş iyesi ile Alkarısı arasında bir irtibat görenler, bu iyenin eski çağlardan 
beri bir od/ocak iyesi olduğunu ileri sürerler.38 Yakut Türkleri, bu gün de ailenin od/
ateş ocağına Al od adını verir. Acaba, bu ad ile Alkarısı arasında bir ilişki var mı ve 
iye eskiden bir ocak iyesi miydi? 

Deniz Karası: 

Ahlat’ta loğusa hanım aynaya bakmaz. Zira 40 gün cinler loğusanın başına tebelleş 
olurlar. Aynaya bakar veya yalnız bırakılırsa cinler veya Deniz Karısı loğusanın 
ciğerini yerler39 Bu bulguda al ruhu, halk inançlarında cin olarak algılanmıştır.

Deniz Karası’nın loğusa karşısındaki tutumu ile Al Karısı’nın tutumu aynıdır. 
Bu iki kara iyeden korunma yolları da aynıdır. Ahlat’ta Van gölünün diğer adı Van 
Denizidir. Al Karısı kaçırdığı ciğeri yemek için subaşını seçerken, İsim alışında bu 
açıklamanın yeri olabilir mi?40 

Şıvat:  

Al Karısı, Ana dili Kürtçe olan Behranlı Türk aşiretinde Şıvat olarak bilinir. 
Şıvat’ın ayrıca Kürtçede bir karşılığı yoktur. Ana dil farklılığına rağmen inanç ve 
tanımlanması aynıdır. Sıvat’ın ilk karşılaştığı insandan korktuğu gibi Keza erkek 
attan korktuğu şeklinde bir inanç da vardır. Şıvat’ın bağlı atı gece bindiğine de 

36 Yörede de, nazar değmemesi için, kişiler herhangi bir şeye (canlı veya cansız) baktıklarında “tuu, tuu, tuu” 
diyerek karşı tarafı bu belâdan kurtardıklarına inanmaktadır. 
37 L. Altınmakas, “Albastı, Alkarısı Koruma ve Tedavisi”, Türk Folklor Araştırmaları, 1966, Sayı 209, s. 4261.
38 B. Nikitin, bu inancı, zorlama ile, maksatlı biçimde bir yapay etnik ad yaratıp Türk inançları dışında 
tutmaya çalışmıştır. Derlediği tüm malzemenin göçebe Türkmenlerden alındığı ve yöreye ait olduğu açıktır 
(Bk. B. Nikitin, Kürtler, Sosyolojik ve Tarihî İnceleme, 1976, İstanbul, Cilt II, s. 126).
39 Yaşar Kalafat, Türk Kültürlü Halklarda Halk İnançları, Ankara, 2009 
40Suyun durgun veya akıntılı olması hallerinde farklı hikmetlere sahip olduğu inancı 
bu bulguda da karşımıza çıkmaktadır. Edinilen intibada durgun sular suda yaşayan 
kara iyelerin akan sular ak iyelerin mekânını mıdır? Al karısının değirmenlerin 
harkında yaşadığı ciğerini kaptığı loğusa hanımın ciğerini subaşlarında yediği şeklinde 
inançlar da vardır. Hayvan kesilince onun iç organları yatan suda (durgunsuda) 
temizlenmemelidir. 
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inanılır 41 Bu inanç Türk kültür coğrafyasında çok yaygındır ve bununla ilgili birçok 
efsane de vardır.

Mêrîstê:

Hasananlı Halk inanmalarındaki bir diğer kara iye de Mêrîstê’ (yatakların Kocası) 
dir. Yatak yüklüklerinin üzerinde yaşadığına inanılır ve bununla daha ziyade haylaz 
çocuklar korkutulur.42 

Ses Alan: 

Geçmişte Kars’da “Ses Alan” diye bilinen bir kara iyenin varlığından bahsedildiğini 
hatırlıyoruz. Geceleri bilhsasa eşiğin dışında sesli ağlayan bağrışarak konuşan genç 
kızları korkutmak için uyarı unsuru olarak kullanılırdı. Tatar Türk halk inançlarında 
da birçok kara iyenin varlığından hareketle çocuklar korkutularak uslu olmaları 
sağlanılmak istenirdi.  

Ahlat’ta bir de Şubat karısı inancı vardır. Şubat ayında doğum yapan kadınların 
Şubat karısı tarafından ciğerinin yenilebileceğine inanılır. Şubat Karısı ile Şıvat 
ne dere aynıdırlar bilmiyoruz Şubat karısından kurtulmak için loğusanın yanına, 
yastığının altına, firkete, bıçak, makas konur, bulunduğu odanın duvarına silah 
asılır. Bu kadını sadece loğusa kadın görebilir, o, sadece onun gözüne görünür. 
Loğusa kadın eşini çağırır silah atmasnı. Silah sesinden korkan Şubat karısı gider. 
Gitmemesi halinde loğusanın çiğerini götürüp yiyeceğine inanılır. Şubat karısından 
korunmak için diğer aylarda da tetbirler alınır. Ancak o daha ziyade şubat ayında 
ekilidir. Onun diğer adı Deniz karısı’dır. Şubat karısı’ndan korunmak için loğusanın 
kapısında at kişnetilir. Erkek atın gözüne gözüktüğüne inanılır ve atan korktuğu 
kanaati vardır43. 

Anılan kara iye için aylardan “Şubat” adının seçilmiş olması bu ayın özellikle 
bazı yörelerde çok soğuk geçmesi, ateşli hastalık yaşayan anne adayı itibariyle 
anlamlı olmalı. Şubat Anası tanımlaması doğu Karadenizde de bilinmektedir. Şıvat 
adını biz Elazığ’dan da benzeri etkinlikleri ile bilinen iye olarak hatırlıyoruz. Şıvat 
muhtemelen Şubat’ın farklı telaffuz edilmiş şeklidir.

Hakkâri’de, Al basmasın diye, yorgana iğne batırılır. Ayrıca, loğusa yatağının yanına, 
kırkı çıkıncaya kadar süpürge, süpürme işi bırakılır. Böyle yapılırsa, o kişiyi Alkarısı’nın 
basmayacağına inanılır. Anadilleri Kürtçe olan Pinyaniş ve Ertuşi Türk aşiretlerinde 
anneyi al basmasın diye, onun başucuna üzerine iğne batırılmış soğan konur. Annenin 
yanına makas bırakıldığı olur. Bebeğin başucuna ise Kur’an-ı Kerim veya Yasin suresi 

41 Kaynak Kişi; Ayşe Akçınar 12 yaşında bir Türkmen’le evlenmiş bir Kürt, Dede Mahmut’un torunlarından 
Fazıllar diye bilinen bir aileden, aynı zamanda sınıkçılık/işkestiye türünden hizmetler de veriyor.
42 Kaynak kişi; Kerem Karakurt,
43 Kaynak kişi Şükran Akyürek
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koyulur.44 Türk kültürlü halklarda süpürge sıradan bir bitki olmayıp, O sadece onun 
etrafında45 soğan46 ve sarımsakta47 da olduğu gibi bazı inançlar oluşmuştur.48

Su Perisi;

Bitlis’te, Alkarısı’nın eli bereketli kabul edilir ve buna inanılır. Alkarısı’nı yanında tutmak 
isteyen, burada da onun yakasına demir iğne takar. Eğer iğne çıkarılırsa, Al karısı kaçıp kurtulur 
inancı vardır. Alkarısı, Bitlis çevresinde su perisi şeklinde tasavvur edilir ve akarsu kenarlarında 
yaşadığına inanılır.49

 “Kadınlara göre her adamın bir perisi vardır. Bu peri evlenme, doğum, ölüm zamanlarında 
azgınlaşır. Bu azgınlık kırk gün sürer. Bundan dolayıdır ki, evlenme zamanında gelin ve güveyi, 
doğum zamanında ana, baba ile yeni doğacak çocuk, vefat zamanında ölen kişinin yakın akrabaları 
“kırklı” olurlar; kırklı olanlar için birtakım tedbir kurallarına uymak gereklidir.”50 

Ardahan’ın Ölçek köyündeki bir inanca göre su kızı veya su perisi de olabilen çok 
güzel bir yaratık vardır. Genellikle durgun ve sessiz akan sularda bulunur. Halk su 
perisinin cin olduğuna, bu kılığa girdiğine, insanları peşine takıp onların bayılmalarına 
yol açtığına inanır.

İt Ağızlılar:

Ardanuç’un Ovacık köyünde, tamamen dikenli olan bölgelerdeki yeraltının küçük 
kapalı evlerinde yaşayan,  varlıkları geceleri gelen sesleri ve parlayan ışıklarından 
anlaşılan ve halkın İt Ağızlılar olarak bildikleri canlılar yaşarlar. Bu ilçenin Kirazlı 
mahallesindeki Peri Kızları da aynı özellikleri gösterir ve geceleri düğün yaparlar.51

Cin:

Doğu Anadolu’da olduğu gibi Uygurlarda da Dev / div ve Perilerle ilgili inançlar 
da vardır. Cinlerin insanlara rahatsızlık verip hastalandırabilecekleri inancı vardır. 
İnsanlardan cinleri kovanlara cindar veya periham denir. Bunların Uygurlara eski 
dinlerinden kalma inançlar olduğuna inanılır. 52

Anadolu Türk kültür coğrafyasında cindar daha ziyade cinlere muhatap olan kimse 
olarak bilinir. Cindarlar cinleri vasıtasıyla tedavi yapmakla kalmaz, cinleri musallat 
44 Yaşar Kalafat, Harezm’den Hakkâri’ye Hakkâri’den Golan’a, Türk Kültürlü Halklarda Halk İnançları, 
Ankara 2009,  Berikan yayınları s.86 
45 A.g.e.
46 A.g.e.
47 A.g.e.
48 A.g.e.
49 M. Yılmaz, “Elazığ’da Alkarısı İnanması”, Türk Folklor Araştırmaları, 1967, Sayı 215, s. 63-81.
50 Ziya Gökalp, Türk Töresi. İstanbul, 1990. s. 48.
51Yaşar Kalafat, “Karşılaştırmalı Yusufeli Halk İnançları”, Geçmişten Geleceğe Yusufeli Sempozyumu 
Bildirileri, Edi 
tör Muammer Demirel, Mustafa Akıllı, Yusufeli Belediyesi, İstanbul 2010, s.371–383
52 Yaşar Kalafat, Türk Kültürlü Halklarda Halk İnançları V-VI, Dedem Korkut Yukarı Eller, Lalezar, 
Ankara 2008 s. 205–217 



233 

GELENEK, GÖRENEK VE İNANÇLAR

ederek insanları hasta da edebilirler. Cinlerin sakladıkları definelerin yerini bulurlar. 
Cinlere yaptırılmış muskaları bozabilir.

Kars’ın merkez köylerinde cin ve peri türünden varlıklardan bahsedildikten 
sonra, o gücün zarar vereceğinden çekinilir. Tehlikeden korunmak için, konu 
değiştirilip kapatılmak islenir. Âdeta «iyi saatte olsunlar» dermişçesine «üstüne 
toprak serpin» veya «toprak atın kapatsın» denir. Toprağın örten, kapatan gücüne 
inanılır.53 Bu bize «yer iyesi» diye sistematiğimizde yer verdiğimiz gücün hiyerarşik 
etkinliğini düşündürüyor.

Sahacın-Sahıcin-Şıhecin:

 Kars’ın Dikme köyünde özel bir ismi olan54 bir güç, ruh, cin gibi bir yaratık 
vardır. Bu kara iye, gece yolculuğa çıkanlara yol güzergâhlarında rastlanır. Daha 
ziyade uzun yola çıkanlara görünür. Yaya, atlı ve arabalı yolculara göründüğü 
olmuştur. Issız yollarda ve aniden yolcunun karşısına çıkar. Çok kere tektir. Bu 
yaratık, mesela çiftçiye keçi cismi ile görünür. Çiftçi bu yaratığı normal bir keçi 
sanır. Sürüp evine getirmeye başlar. Yaratık bir süre sonra at görünümünü alır veya 
başka bir hayvan kılığına girer. Bazen ölü insan veya bazen de tabut oluverir. Bu 
yaratığı, herhangi bir hayvan görünümünde iken ahırına bağlayan çiftçi, ertesi 
gün sabahleyin, bu yaratığın bağlı olduğu yerde bir tabut görebilir. Çok ağırdır. 
Öküzlerle taşınmak istenirse, öküzler çok zorlanır. Bu yaratıktan kurtulmanın 
çaresi alınan yere götürüp bırakmaktır.55 Bu noktada Göktanrı dinî inancındaki yol 
iyesini hatırlamaktayız. Cinlerin şahı veya şahların cini veya cinlerin şeyhi olarak 
bilinen bu cinden kurtulmak için Ardahan ve Çıldır’da muska yapılır. Daha ziyade 
zayıf kimselere musallat olur.56

Ercun ile Gürcün: 

Çıldır’da anlatılan bir halk masalının ismi (Ercun ile Gürcün): (Er-Cin ile Gür-
Cin) dir.57 Bu isim bize Erzurum’un Karayazı ilçesinin bir merkez köyündeki halkın 
«tekin değil» dediği «Ecünlü Mağarası» - «Ecinli Mağarası»nı hatırlattı.

Ev İyesi:

Talişlerde de kapının arasında astanada / eşikte el tutulmaz/tokalaşılmaz, durulmaz 
ya içeri girilmeli veya dışarııa çıkılmalıdır. Bu inanca riayet edilmez ise, dalaş olur, 

53 Yaşar Kalafat “Eski Türk İnançlarının Kars Yöresindeki İzleri” 4. Milletlerarası Türk Halk Kültürü 
Kongresi Bildirileri, Ankara 1992 sh. 149–169  
54 Yaşar Kalafat, a.g. e
55 Yaşar Kalafat, a.g.e
56 N. Baltacıoğlu BALTACIOĞLU, N. Doğu Anadolu’da Yaşayan Gelenekler”, Türk Folklor Araştırmaları, 
1959, Cilt V, Sayı 111,s. 1911–1912.
57 R. Korkmaz; a.g.e.
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kavga çıkar inancı vardır. 58 Bu inanç ev iyesi ile ilgilidr. Ev iyesinin kapı eşinin altında 
olduğuna, evi daha ziyade buradan koruduğuna inanılır. Eşiğe basan kişi onu incitmiş 
olmaktadır. Bu inan Türk kültürlü halkların hepsinde yaşmaktadır. 59 Ev İyesi çok 
kere eşiğin altında yaşayan evin muayyen fertlerine nadiren görenen, evin fertlerine 
kesinlikle dokunmayan ak bir yılan gibi bilinirken, karayılan ise intikamını öldürerek 
alan insanlara âşık olabilen kovuşamayınca intihar edebilen bir yılan türü olarak bilinir.60 
Sahipli yerlerin ise çok kere bir yılan tarafından korunduğu inancı vardır. Yılan-Kara iye 
bağlantısı sözlü kültürde geiş yer tutar.61

58 Yaşar Kalafat, Türk Kültürlü Halklarda Halk İnançları V-VI, Dedem Korkut Yukarı Eller, Lalezar, 
Ankara 2008 s. 239–263
59Abdurrahman Güzel-Yaşar Kalafat, “Vatan Duygusunun Türk Mitolojisndeki Yeri ve Türk Halk 
İnançlarındaki İzleri”, Türk Halk Kültüründe Milli Mücadele 1.Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu 
Bildirileri ‘19–22 Temuz 2005’ Sh. 18–21
60  Sinan Gönen, “Efsanelerde Kara RengininGörünümü”, Türkıyat Araştırmaları Dergisi S. 225.
61 İyidere’deki bir deyişe göre “el elinlan yılana tutma yılana yazıktır” Çayeli’nde Üzerinde yılan resmi/turası 
bulunan ve yılanlı kuruş olarak bilinen paradan kolye yapanın boğaz ağrılarının geçeceğine inanılır. Rize’deki 
yılan duasına göre,                       
 “Yılan yılan afiye,
 Yılan gider kafiye
 Kerpetilen kel dişi
 Bağladım yılan dışı”  
Bu dua okununca yılan hareket edemezmiş. Bazı yörelerimizde canlı yılan yakalamak yılan bağlanır ve bunun  
da kafiyeli sözleri vardır;
 “Yılan yılan ağıdım                       
 Yılan benim tanığım                       
 Yılan gördüm ağladım                       
 Dört bir yandan bağladım”
Yılan her gün aynı yerde düğümlenip (kıvrılıp) yatsa o yerde kızıl (altın) olduğuna inanılır. 
Türk kültürlü halklarda definelerin yılan veya benzerleri tarafından korunduğu inancı vardır. Çok kere nasibi 
olmayan kimselere bu tür tılsımlı, sahipli definelerdeki mücevherlerin yılan ve benzeri gibi zehirli varlıklar 
şeklinde göründüğüne inanılır. Bunlara dair efsaneler anlatılır. Bunlara ulaşılması için sahibinden izin 
alınması kurban kesilmesi gerektiğine inanılır.
Yılanın gavunu (derisini) karışlasan (karışınla ölçsen) elinin içinin hiç terlemeyeceğine inanılır.
Türkiye Türk halk kültüründe yılan derisinin büyü yapmada büyü bozmada kullanıldığı inancı vardır. Bu 
derinin soğukluğu temsil ettiği bu deriyi cüzdanında taşıyanın göze gelip nazar almayacağına inanılır.
Eve girmiş bir yılanın öldürülmemesi gerektiğine inanılır. Bu yılanın öldürülmesi halinde her türlü 
bedbahtlığın olabileceği inancı vardır. 
Anadolu, Irak ve Azerbaycan Türk kültür coğrafyasında ev iyesinin yılan olduğu şeklinde bir inanç vardır. 
Her evin ve her bağın bir yılanı olduğuna ev halkına dokunmadığına inanılır. Bu yılan rahatsız edilmez. Ona 
“mübarek” gözü ile bakılır. Onu görenlerle ilgili anlatılar oldukça yaygındır. Alevi Bektaşi tasavvufunda eşiğin 
dışı zahiri eşiğin içi batını temsil eder. Ulu mekânların eşik veya kapısı öpülür. Bu itibarın, Hz. Muhammed’in 
‘Ben ilmin şehri Ali onun kapısıdır.’ Açıklamalarından kaynaklandığı inancı vardır. 
Vardı-geldi ilanı (kendiliğinden gelen yılanı) öldüren kimse onu hemen gömmelidir. İnanca göre öldürülmüş 
yılan yıldız gördüğünde dirilirmiş.
Yılanın yıldız görmesi hali ile ilgili inançlar Türkmenistan’ın sair bölgelerinde de vardır. Yılan-yıldız bağlantısı 
Cangolaz//Celmavuz/Cemouz/Yerimaağız/Yelbegen/Eger/Div bulgusunda olduğu gibi gök iyeleri ile 
yeryüzünde yaşayanlar arasındaki bağlantıyı gösteren ikinci bulgudur. Cangolaz Ayı ve çok kere de güneşi 
koruyan iki görevli köpek uyuyunca onu yemek için gelen dev yılanın adıdır. Güneş tutulunca insanlar gürültü 
yaparak görevlilerin uyanmalarını amaçlarlarmış, şeklinde bir inanç vardır.
Yılan, çıyan, akrep türlü böcekler aniden ve hep birlikte ortaya çıkar ve telaşlı koşuşurlar ise depremin 
olacağına inanılır. Hayvanların duyu organlarındaki bazı gelişler vücutlarının yere yakın olması ve benzeri 
özelliklerinin onlara olacakları olmadan evvel sezme hissetme imkânı verdiğine dair inançlar Türk kültürlü 
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Eşik Türklerde kutsaldır. Eşikte oturulmaz ve gelin eşiğe bastırılmaz.62 Eski Türklerde 
yabancı adam bir evin eşiğinden atlayamaz.63 Ocak/hanede başka tekin olmayan yerler 
de vardır. Samsun yöresinde geceleri saçak altları cinlerden korunma itibariyle tekin 
değildir.64 Keza tuvalet ve banyoların da tekin olmadıkları inancı vardır.

Hasenanlı aşiretinde garibelg (gari, mantar ve belg ise yaprak demektir) diye bilinen 
bir pancar veya mantar türü vardır. Bunun kırdan toplanılıp dışarıda yenilmesinde sakınca 
görülmez ve fakat evin eşiğinden içeri sokulması sakıncalı bulunur, kaçınılır. İnanca göre 
bu bitki cinlerin bostan bitkisidir.65 Bu bilgiden hareketle halk inanmalarına göre cinlerin 
bostanları vardır. Kendilerince ziraat yapabilmektedirler.

Kamizmde eşik “Çocko”da oturulmaz. Oturan öksüz kalır inancı vardır. Eşikte 
ayakta da durulmaz. “eşik ömrü ölçer” denir. Ayrıca eşiğe asılınmaz, asılmak hayır 
getirmez. 

Kırk inancının Al Karısı inancı ile yakın ilişkisi vardır. Kırkın yeterince 
anlaşılması Al Ruhu, İyesinin anlaşılmasını kolaylaştırır. Kırk, mevcut emarelerden 
anlaşılabilen kadarı ile bir kara iye olmaktan ziyade kara iyelerden al Karısının 
etkileyebilme dönemi ile ilgili bir süreç ve bu süreç etrafında oluşmuş bir külttür.66 
halklarda çok yaygındır. Ölüm meleğinin bazı hayvanların gözüne görünebilmesi izah edilirken bu nokta 
da yok sayılmamalı diye düşünüyoruz. Bu arada bebek yaştaki kimseler ile kırkı çıkmamış, kırkının ilk 
günlerinde olan annelerin de bu tür görme sezme imkânlarının olduğuna inanılan yerler vardır. Bu özellikleri 
ile bazı hayvanlar sadece felaketleri değil hava durumuna dair de işaretler verebilmektedirler.
62 Bahaddin Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, İstanbul. 1988, s. 268.
63 Ziya Gökalp, a.g.e., s. 40.
64 Bekir Şahin, “İslâmiyet Öncesi Türk İnancı ve Ritüellerinin Samsun Yöresindeki İzleri”. Türk Kültürü 
Dergisi, Eylül 1996, Sayı 401, s. 563-574.
65 Kaynak kişi; Kerem Karakurt
66 Kırk dönemi etrafında bir hayli inanç oluşmuştur. Ahlat’ta yaşamakta olan anadili kürtce olan Türk 
aşiretlerinden Heloyı aşiretinde Kırk çıkarmada kırk arpa alınır bunlara kırk ihlas okunur bunlar kırk suyuna 
bir beze bağlanmış olarak karıştırılır.  Kırk çıkarılırken diğer canlıların kırkı ile kırkı çıkarılan bebeğin kırkının 
karışmaması için “Kurdun kırkı, kuşun kırkı……..” diye bilinen bütün canların isimleri sayılır. Kırk Kürtçe çile 
olarak bilinir. Emi iro çilevi derhin, bugün onun kırkı çıkacak, demektir. Yarı kırk doğumun 15. günü dökülür. 
Bu defa da arpa ve su ile yarı kırk dökülür. Kırk dökülürken kırk suyundan artan su evin dört köşesine ve yeşil 
temiz alana dökülür. Bu su temiz yere dökülmemelidir. çiğnenmesi istenilmez günahtır inancı vardır. Behranlı 
aşiretinde kırk arpaya 40 ihlâs suresi okunurken ve bu arpalar abdestli beze sarılır. Abdestli bez tanımlaması 
ile temiz bez kastedilir. Kırk suyuna ayrıca ayna, tarak, demir kaşık ve çatal da arpa ile birlikte konur. 
Bunlardan ayna, çocuk aydan olmasın diye konulur. Çocuk sevilirken yukarıya doğru atılır ve böyle hallerde 
aydan olabilir. Kırk suyuna ayna konulmakla bu gibi durumlarda aydan olmaması amaçlanır. Bıçak, kaşık ve 
çatal demir oldukları için bunların kırk suyuna konulmaları ile bebeğin sağlam bünyeli olacaklarına inanılır. 
Kırk suyuna konulan bu gibi şeyler için bu işin “tılsımı” denir. Kırk suyu bebek kırklandıktan sonra temiz 
bir yere dökülmelidir. Behranlı aşiretinde Yarı Kırk uygulaması yoktur. Bebek dünyaya geldiği gün tuzlanır 
ve bir gün tuzda kalır. Her sabah banyosu yapılır.( Kaynak Kişi; Ayşe Akçınar) Ay-ayna bağlantısı bazı 
örtüler içermektedir. Sarıkamış’ta Kuzey Kafkas göçmeni bazı genç kızlar is sürülmüş ayna ile aya bakarak 
gelecekteki kısmetlerini tahmin etmek isterlerdi.
Başka bir izaha göre de Kırk için 40 arpa alınır iki uçları kesilir bunlar banyo suyuna atılırlar. Bu su loğusanın 
başından dökülür da sonra abdest alır. Aynı su ile bebek de yıkanır. Bu su kesinlikle lağım ayağına dökülmez. 
Orada cinlerin bekleyebileceklerine ihtimal verilir. Cinler hastalanmalara yol açabilir. Cinlerden korunmak 
için Bismillah denilmelidir. Bismillah’ın koruyucusu olduğu varlıklar ile cinler kastedilir. Al karısının 
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Kırk ve bebek etrafında gelişmiş başka inançlar da vardır67. Kırk algılayışı evlilik ve 

ölüm dönemlerinde de önem kazanır68. Al Karısı anneye ve bebeğine onlar kırklı 

iken musallat olurlar ve Kırkları çıkarılmamış ise etkili olurlar. Bunun için anne 

bebeğe Kırk, Yarı kırk, Çeyrek Kırkı (Onu)69 yapılır. Kırk çıkarılmasındaki Türkçe ve 

Kürtçe dualardan anlaşıldığına göre sadece insanların değil hayvanların da kırkı söz 

konusudur. Zira kırk dökülürken bilinen hayvanların isimleri sayılır ve kırkı dökülen 

bebeğin kırkı ile bunların kırklarının karışmaması istenir. Kesilmiş bir hayvanın eti 

dahi kırklı bebeği veya anneyi basabilir inancı vardır. Bu arada Kırkların basabilmesi 

gibi kırklı anne ve bebeklerin Kırklarının Karışması’na karşı da tedbirler alınır70. 

Kars’ta, dikim işi gece biten elbise üzerine iğne bırakılır. Böylece onu, gece 

sessizliğinde cinlerin basmasına mani olunurmuş. Eğer böyle yapılmazsa, o elbiseyi 

giyenler felâkete uğrar, diye inanılır. Alkarısı inancının izleri burada da cin şeklinde 

ifade edilmektedir. 

yakalanması için iğneden istifade edilir. Yakalanan al karısı’nın yakasına iğne batırılır bu suretle o esir alınmış 
olunur. Esir alınan al karısı çeşitli işlerde çalıştırılır. Al karısının iğneden korktuğu inancı vardır. Et çok kere 
tekin sayılmaz. Kırk çıkmamış eve bilhassa yeni kesilmiş hayvanın eti sokulmaz. Hayvanın kırkının anneyi 
veya bebeği basabileceği inancı vardır. Böyle hallerde yani eve mutlaka dışardan et getirilmiş ise, et ilkin yere 
konulur.. Hiç olmasa bebek ve annenin bulunduklar oyaya getirilmez. Zaruret var ise, bebek odanın üst başına 
alınır ve etin seviyesinden yukarıda tutmaya çalışılır. Halk inançlarındaki « kırkın karışması», veya «kırkların 
karışması» inancı sadece kırkı çıkmamış olan anneler ve kırkı çıkmamış bebekler arasında değil, hayvanlar 
ve insanlar arasında da olabileceği, ondan korunma ve kurtulma çareleri de düşünülmüştür. Azerbaycan 
Dağlılarında Türk kültür coğrafyasının diğer halklarında olduğu gibi, 3’ü, 40’ı Cuması ve senesi yapılır. Kırkı 
için ‘ Kırkı Yetirildi’ denir. Senesi için de ‘İl / Yıl ötürüldü’ denir. Kırk çıkarılacağı zaman, kırk gün dolunca 
hırda / küçük küfte / köfte, erişte ve karagöz lobiya ile çorba yapılır ve ‘ Kırk Bağlanır’ Uşağın / Çocuğun ve 
anasının kırkı birlikte ayrı ayrı yapılır. İnanç etimolojisi itibariyle kırkın bağlanılmasının üzerinde durulabilir. 
Neden kırk uçurulur, kırk çıkarılır, kırk dökülür ve kırk bağlanılır.
67 Uygurlarda çocuğun ilk saç ve ilk tırnak kesimi merasimi ‘kırk Gün Merasimi’ kapsamında yapılır. Bu 
münasebetle kentin sayılı kimselerinin çağrıldığı büyük bir yemek verilir. Büyük bir kazana mispul / madeni 
para konur. Endirasman / üzerlik denilen bir bitki de bu kazana koyulur. Bu kazana 2 tahta kaşıkla su konur 
ve kızdırılır / kaynatılır. Çocuk bu suda yıkanır. Daha sonra saçı kırkılır ve tırnağı kesilir, kutlaması yapılır. 
Bu merasimin cemresini / masrafını anne tarafı çeker / karşılar. Bu uygulama kırk çıkarmadan farklıdır. Kırk 
çıkarmada 40 gün ananın ve çocuğunun yanına yabanı kimse gelmez, gelemez.
68 Dağlılarda Türk kültür coğrafyasının diğer halklarında olduğu gibi, 3’ü, 40’ı Cuması ve senesi yapılır. Kırkı 
için ‘ Kırkı Yetirildi’ denir. Senesi için de ‘İl / Yıl ötürüldü’ denir. Kırk çıkarılacağı zaman, kırk gün dolunca 
hırda / küçük küfte / köfte, erişte ve karagöz lobiya ile çorba yapılır ve ‘ Kırk Bağlanır’ Uşağın / Çocuğun 
ve anasının kırkı birlikte ayrı ayrı yapılır. [303] İnanç etimolojisi itibariyle kırkın bağlanılmasının üzerinde 
durulabilir. Neden kırk uçurulur, kırk çıkarılır, kırk dökülür ve kırk bağlanılır.
69 Avarlarda Kırk çıkarma sürecinde bebeğin ve annenin Türk kültürlü halkların bir çoğunda göründüğünün 
aksine 10’u yapılmaz. Bu toplumda on inanç ve uygulaması yoktur. Avarlarda, Azerbaycan Türk kültür 
coğrafyasının diğer halklarından farklı olarak kırk Çıkarmada ve Korku Giderme’de Elem / Parmakları açık 
kutsal el inanç ve uygulaması yoktur
70 Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançları İzleri, Ankara 1999, 3. Bsk. Ankara, 2010, s.242-258
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Çil, kırk ve çile dökmek de kırk çıkarmak farklı şeyler değillerdir. Bu, Kuzey ve 

Güney Azerbaycan Türk Kültür coğrafyasındaki uygulama şeklidir ve Doğu Anadolu’daki 

uygulamalarla çok benzeşirler71.

İran’ın Karapapah Türklerinde dört Çarşamba’dan birincisi “Yalancı Çarşamba”, 
ikincisi “Doğrucu Çarşamba”, üçüncüsü “Kara Çarşamba”, dördüncüsü “Pay/ Hediye 
Çarşamba” olarak bilinir. Birinci çarşambada gençler tepelerde ateş yakarlar, havaya 
silahla ateş ederler ve buna “Çille Kovması” denir.

Acaristan’da doğum evde yapılmış ise, anne ve çocuğu 40 gün evin eşiğinden 
dışarıya çıkarılmaz. Bebek her gün banyo yaptırılır. “Her gün banyo yaptırılan bebeğe Al 
düşmez” inancı vardır. Al, kara iye ise, kara iyeler temizliği sevmezlerken her gün banyo 
yapılması anlamlı olmalı. Ayrıca “al düşmek” tabiri de ilginç. Böylece, “Al Aparma” “Al 
Basma” ve “Al düşme” ile tanışıyoruz.

Obur/Hortlak; 

Rize’de kötü insanları ölünce hortlağın çıkacağına inanılırdı obur çıktığı zaman 
beyaz kefeni sırtında olurdu. O, mezarınd an çıkar evin karşısına gelir gürültü yapar, 
tereklerdeki soğanları yere dökermiş. Böyle hallerde “obur yerine git, yerine git” 
denilmesi halinde yerine gideceğine inanılır.” Oburdan kurtulmak için onun mezarına 
pelit kazığı ile bir sepet çakılırmış. Soğanın da sarımsak hatta turp gibi bazı kara iyeler 
karşısında koruyucu niteliğe sahip olduğuna inanılır.

“Soğan, sarımsak kabukları yakılmaz yakılır ise şeytanın parası çoğalır.” “ Gece 
soğan, sarımsak sabun tuz ne alınır ne de verilir. Alınır verilir ise acı habere işaret 
eder.72

Acara’da Müslüman Türklerinde ambar ve evlere nazar deymesin “zararlılar” 
girmesin diye kapı başına keçiboynuzu gerilir, çakılır. Nazar boncuğunun yanı sıra 
kırmızıbiber asılır kırmızı dikkati çeker nazarı kırar inancı vardır.

Obur, Hemşin’de Ubur olarak bilinir. Hayatta iken kötülükler yapmış yaşlı kadınları, 
onlar öldüklerinde toprağın onları kabul etmeyeceği, definlerinden kısa bir süre 
mezarlarından çıkıp eski muhitlerinde çığlıklar atarak dolaştıklarına inanılır Hortlak 
veya Ubur’un ceza olması için Allah tarafından ayaklarının altına ateş konulduğuna 

71 Lenkeran Talişlerinde ‘ Çile kesme’ uygulaması yapılır. Yaslı bir ailenin evinden, cenaze evinden geliniyor 
ise, eve kırkı çıkmamış bir çocuk gelmiş ise, o günlerde hayvan balalar ise / hayvanlar doğun yapmışlarsa, 
evin çocuğu Çileye Düşer. Çileye çıkmaktan kurtulmak için çile kesme yapılır. Mescitin hayatındaki sudan 
alınır çocuğun başı kıpleye döndürülür getiren su çocuğun başıdan dökülür. Çile kesilirken, 3 defa, ‘Ölü ile 
doğum yapan hayvanla, zahı avratla çileye düşmüşsen çileni kesirem’ denir. 
    Lenkeran Talişlerinde Çille’ye düşmüş anne ve çocuğu için köhne paslı mismar / mıh ve kırkaçar / 
kırkanahtarı kapının çerçevesi ile birleştiği yere koyulur. Bunların üzerlerine yukarıdan su döker aşagıdan 
bu suyu toplayıp getirip kırka düşmüş anne ve balasının başları kıbleye döndürerek başlarına dökerler ve ‘İtle 
kurtla, ölü ile diri ile her ile çileye düşmüşsen çilemi kestim’ denir. Bu ifade Talişçe ve Türkçe söylenir.
72 Ali Ülger, Hatırladım, Kırşehir’den Anlatılan Masallar, Rivayetler, Anadolu Folklor Vakfı Yayınları,
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inanılır Ubur veya hortlağa silah işlemeği inancı da vardır Kendisini görenler veya sesini 
duyanların 3 defa “Urum eline” diye tekrarlamaları halinde güneş doğmadan mezarına 
gitmiş olacağı inancı yaygındır. Ubır Tatar ve Kıpçak  Türk kültür coğrafyasında 
Coğrafyasında Vampir ve Ubırlı Kazak da dişi vampir olarak bilinir. Bu tür kelimelerin 
inanç etimolojileri yapılırken, diğer Türk lehçelerinden bu tür kelimelerin doğal olarak 
tam tetkiki yapılmadan, kelimenin milli kimliğinin bulunması zor olmakta ve bu zorluğu 
inanç sözlüğü çalışmalarının yapılmamış olması da etkilemektedir.

İyi ve kötü ilahlar veya ak ve kara iyeler yaradılıştan olabildiği gibi insanoğlunun 
bedenen ölümünden sonra ruhunun alabildiği yapısal şekiller sonucu onlar da diğerleri ile 
birlikte anılır olmuşlardır. Bu iyeler ve onların bir sonucu olarak meydana meydana çıkan 
bazı demonılojik varlıklara dair bilgiler hep birlikte mütalaa edilir olmuşlardır. Saha 
Türklerinde Üörler intihar ederek ölmüş insanların ruhları olarak bilinen kara iyelerdir.73

Müsibyan:

Kandıra Çevresindeki Manav Türkmenlerinde bebekleri boğduğuna inanılan bir kara 
iyedir.

Davara: 

Bekdik/Beydilli Türkmenlerinde “davara” diye bilinen bir cin türü ve “enkebit 
basması” diye bilinen bir basma türü vardır. İnanca göre bu cin Tanrı tarafından 
insanların uyarılması için gönderilmiştir. Davara’nın avucunun içi deliktir ve 
beher elinde 20 parmağı ve ayrıca her ayağında parmak görünümünde 7 parmağı 
vardır. Geceleri gözlerini yumarak gördüğünden bastığı insan uyansa da onun 
gözlerinin içini göremez. Bastığı kimsenin dili bağlanır ve basılan kimse besmele 
bile getiremez. Kocakarıları sevmeyen Davara sadece sarhoşlardan ve delilerden 
korkar. Çok sataştığı kimselerin başında eşi ile geçinemeyen genç hanımlar vardır. 
Basması, enkebit basması olarak bilinir ve bastığı kimse rüyadan uyanamaz. 
Akşamın dar vaktinde uyuyan kimse “beni enkebit bastı” der.74 Halk inanç dilinde 
“bana karabasanlar geldi”, “Beni afakanlar bastı” gibi benzeri sözler vardır.

Karaçuha: 

Bu iye ismindeki kara kelimesine rağmen kara değil bir ak iyedir. Bunlara genel 
olarak eyeler, iyeler de denir. Bu inanç Göyçe bölgesi halk inançlarında bariz bir şekilde 
yaşamaktadır. Bunlarla ilgili açıklamalar iye konusunun anlaşılmasında tam yardımcı 
olabilirler. Karaçuhalar hami ruhlu mitolojik varlıklar olmakla beraber, hamiliklerini 
73 Muvaffak Duranlı, “Saha Türklerinin Demonolojik varlıklarından üör ve Sosyal Yaşamda Üstlendiği 
Fonksiyonlar”, Motif Akademi halk Bilimi Dergisi, 2008/2 s. 11–23; Yaşar Kalafat “Muvaffak Duranlıyı 
Okurken”, Türk Halk İnançlarndan Mitoljiye–1, Türk Kültürlü Halklarda Halk İnançları, Berikan, Ankara, 
2009, s. 221–234
74Dr. Ali Sayar, Türkistan ve Horasan’dan Anadolu’ya Bekdik Türkmenleri’nin Kültürü ve Kökleri, Konya, 
2008
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aile içinde sağlık, saadet aile bereketini koruyup kollayan ailenin mistik sahipleridirler. 
Aileden birisi bu iyeye olan inancını yitirirse bu hami ruh ondan yüz çevirir ve böylece 
kötü kuvveler aileye bedbahtlık getirirler.

Karaçuha konusu üzerinde ayrıntılı durulması gereken bir konudur. Baht iyesi 
oluşu ile genel tahnif bakımından çocukluğumuzda Kars’tan dinlediğimiz masalarda 
bazen felek ile karıştırdığımız bir güç vardı. Anlatıya göre herkesin bir su benti 
ve bentin başında su suyun yolunu açan bir güç, dev veya görevli vardı. Bahtların 
açıklığı bu suyun yolunun açıklığı ile izah edilirken, bazen görevli uyuyabiliyor 
ve suyun yolu kapanalarak bahtda kapanmış oluyordu. Bahtın açılabilmesi için 
çok zor da olsa bu görevliye ulaşıp onu uyandırılarak suyun akışının sağlanması 
gerekiyordu. Bahtı açık veya bahtı kapalı durumu buna göre belirlenmiş oluyordu.75

Hüseyin İsmailov ‘Karaçuha’ olarak açıkladığı iye hakkında bilgi verirken, 
İnsanların kader baht belirleyici ruhudur. Ona inanmakla kötü kuvvetlerden uzak 
kalınır. Ona inanıldığı sürece Karaçuha daima uyanık kalır inanan kişiyi korur, 
demektedir.76 Esasen aile fertlerinden birisinin bahtsızlığı doğal olarak ailenin 
bahtsızlığı olarak yansır. Kara Çuha bize, Ev İyesi/Ev Sahibi inancını hatırlatıyor. 
Bu iye Türk kültür coğrafyasının ortak inançlarından olup, evin koruyucu ruhu 
olarak bilinir77.

İye, mistik-mitolojik izahlarda da sahip anlamında kullanılır. Yerikleyen kadına 
yeriklediği şey düşmanda da olsa istenilip verimeli ve bu isteye düşman da anlayış 
göstermelidir. Aksi halde vermeyen kimse günah iyesi / günah sahibi olur.

Aydar/Ayder/Hayder:

Karaçuha’nın inanç etimolojisi bize Aydar / Ayder / Hayder, Aybastı gibi 
sahipliliği hatırlattı. Kars’da Karaurgan ve Karaçuha gibi yer adları ve soyisimler 
vardır. Kara veya Ak iyelerin toponomiye yansımışlıklarını örneklemek adına bize 
göre H. İsmailov önemli bir tespittir bulunmuştur. Buarada karaçalı fenalık yapan 
ara açan kimseleri tanımlamak için kullanılırken, bazen nazarlıklarda karaçalı’nın 
da yer aldığını hatırlıyoruz.

Türk kültürlü halkların birçoğunda olduğu gibi Uygurlarda da boş beşik 
sallanılmaz. İçinde bebek yokken sallanılan beşik için ‘kara kuvveleri çağırmak 
olur kadagandır / yasaktır’ denir.Bu durum Tabu konusunu düşündürmektedir. 
Nazardan / Kemgözden korunmak ve kurtulmak için üzerlikten, muskadan ve 
Ayetel Kürsiden istifade edilir.

75 Hüseyin İsmailov, «Göyçe Folklor Muhiti» Azerbaycan Birinci Uluslar arası Sempozyumu Bildirileri, 
Ankara, 2002, / Birinci Azerbaycan Sempozyumu, Azerbaycan 1998 / Atatürk Kültür Merkezi yayınları, Sf. 
167–177
76 Hüsein İslamilon, a.g.e
77Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri, Ankara 2006, s. 180–185
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Kara Kura:

Doğu Anadolu yöresinde de Alkarısı ile ilgili inançlar çok yaygındır. Kimi yerlerde 
Alkarısı, Karakura diye ayrışır ki bize göre doğrusu da budur. Meselâ, Erzurum ve Erzincan 
çevresinde Alkarısı loğusa kadınlara değil, ahırda yatan atlara musallat olurmuş.78 Gece 
ahıra girip atların yelelerini örmekten hoşlanırmış.79

Kara-Kura, Uyuyan insanları ve bilhassa kadınları ağırlığı ile basan bunaltıp 
rahatsız eden cin türünden bir varlık olduğu kabul edilir. Kars’ın Dikme köyünde 
kara-kura basmasından korunmak için, kara-kuradan muzdarip olan kadınların 
yastığının altına bıçak, özel bir diken veya süpürge otu konur.80

Kars’ın merkez köylerinde cin ve peri türünden varlıklardan bahsedildikten sonra, 
o gücün zarar vereceğinden çekinilir. Tehlikeden korunmak için, konu değiştirilip 
kapatılmak islenir. Âdeta «iyi saatte olsunlar» dermişçesine «üstüne toprak serpin» 
veya «toprak atın kapatsın» denir. Toprağın örten, kapatan gücüne inanılır.81 

Kara Basan:

Turgay Kabak, Kara İyelerden Karabasan’ı Derinkuyuyu merkeze alarak ayrıntılı 
incelemiştir.82 Diğer taraftan Karakura diye bilinen güç, genel özellikleri ile 
Karabasan’ı andırıyor ve çok kere insanları uyurken boğan veya boğmak isteyen bir 
güç olarak tasarlanmaktadır.

Doğu Karadeniz’de Kara Kura, Çorap, pantolon gibi belden aşağıya ait giysileri 
yatağının altına koyarak uyuyan kimseleri kara kuranın basacağına inanılır. 
Halk arasında Üç harflilerin çorap türü giysileri çalıp sakladıkları inancı oldukça 
yaygındır. Antika değeri olan kıymetli kitapların da bazı üç harf liler tarafından 
alınıp saklandığı ve bunlara mani olan varlığın ise kebikeç olarak bilindiği anlatılır. 
Üç harf lilerden bu tür kitapların korunması için üzerlerine “Ya kebikeç” yazılır.

Türk kültürlü hlklarda ters motifi ilgili kara iyeye, algılayışı tersinden olduğu 
için, yapmasını istemediği şeyi yapması şeklinde söylenilen bir iyedir. Karakura 
kişiyi basınca, ‘gitme kal’ denilir ise, hemen gideceğine inanılır.

“Kosova Türklerinde Karabasan adı yerine Agırbasan adı kullanılır. Agırbasan’ın 
şapkalı ve korkunç bir yüzü olduğu söylenir, geceleyin uykuda iken Agırbasan kişiye 
musallat olduğunda, eğer o kişi Agırbasan’ın başındaki şapkayı çekerse zengin 
olacağına inanılır. Agırbasan’ın etkisinden kurtulamadığı takdirde kişinin öleceğine 
inanılır.”83

78 N. Sarı, “Erzurum’da Alkarısı”, Halkbilgisi Haberleri, İstanbul, 1930, Sayı 8, s. 11-13.
79 C. Öztelli, “Albastı, Alkarısı Koruma ve Tedavisi”, Türk Folklor Araştırmaları, 1966, Sayı 209,s.42-61.
80 Kaynak kişi; S. Çoşkunaras.
81Yaşar Kalafat “Eski Türk İnançlarının Kars Yöresindeki İzleri” 4. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi 
Bildirileri, Ankara 1992 sh. 149–169 
82 Turgay Kabak, “Derinkuyu Yöresi Halk İnanışlarında Karabasan Motifi” Doğu Karadeniz Araştırmaları
83T.Kotle, “Kosova-Balkanlar’da Türk Halk İnançları-I-“       “ Prizren 2009,s.41
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Karabasan, uyku esnasında genellikle siyah bir gölge şeklinde görülen, kişinin 
üzerine çökerek hareket etmesini ve nefes almasını engelleyen olağanüstü bir 
varlıktır. “Karasan inancı ve bu türden kara iyelerin çeşitli isimlerle tanınması Türk 
toplulukları arasında çok yaygındır. Bunlardan korunmanın ve verdikleri zararı 
gidermenin de çeşitli yolları olduğuna dair inançlar vardır. Bu konuda en fazla 
istifade edilen kaynak ayet ve hadislerdir.”84  

Karabasan, genellikle erkek görünümündedir ama bazen bir gölge veya kara kedi 
şeklinde de ortaya çıkar. Başında bir kasketinin olduğu söylenir. Uyuyan insanların 
üzerine doğru süzülüp ağızlarını kapatarak bunların nefes almasını güçleştirir. 
Ancak, sol avucunda üç delik vardır, bazı insanların bu deliklerin sayesinde nefes 
alarak kurtulduğuna inanılır. Karabasandan korunmak için yatağın altına metal bir 
şey (iğne, bıçak) konur veya dua okunur. Ayrıca karabasana; “Denizdeki kumları, 
gökteki yıldızları say gel,” denildiği vakit de hemen gideceği söylenir. Uyku sırasında 
karabasanın üzerine okunmuş kilitli bir iğne takılır veya başından kasketi çalınırsa, 
hiçbir yere kaçamayacağına inanılır. Yöre halkının inancına göre, karabasanı tutup 
bir dilek tutanların dileği kabul olur.”85 

Kamos:

“Karabasana bazı yörelerde Kamos da denir” Kamos “Erlik’in taifesinden olan 
kara iyelerden bir şerir ruhtur. Bu ruh evde ve dışarıda yalnız başına uyuyanların 
üzerine ağırlıkları ile çöker, insanların çarpılmalarına ve ölmelerine sebep olabilir. 
Kamos daha ziyade geceleri etkili olur. Bazen iri bazen cüce ve börklüdür. Kamos 
bazen de bir kara kedi gibi görünür. Ayak sesi ve çıkardığı ses kedi mırıltısını 
andırır.86 “Bu ruhun fiziki yapısı hakkında birbirini tutmayan tasvirler ve buna 
bağlı inanç ve tasavvurlar da mevcuttur. Kamos’un bazen başında börkü olan iri 
yarı bir insan şeklinde göründüğü, bazen kara bir kediyi andırdığı, bazı hallerde 
ise yine başında börkü olduğu halde iki karış boyundaki insan suretine girerek 
geldiğine inanılır. Kişiye zarar vermek için gelen bu meçhul varlığın çıkardığı ayak 
seslerini kedi sesini andıran mırıltılarını henüz uyku haline geçmemiş olan kişi 
duyup hissettiği halde hiçbir davranışta bulunamaz.”87 “Uykuyla uyanıklık arasında 
olan kişi o geldiği zaman geldiğini hissetmekle birlikte kurtulmak için herhangi bir 
harekette bulunamaz. O, bazen iri yarı bir insanken bazen de bir karış boyundadır.”

84T.Kotle, “Kosova-Balkanlar’da Türk Halk İnançları-I-“  Prizren 2009, s. 41
85 Esma Şimşek, “Hendek Efsaneleri Üzerine Bir Değerlendirme”, I. Uluslar Arası Kocaeli ve Çevresi Kültür 
Sempozyumu 2006, s.7
86 Rıfat Aras, Harputta Eski Türk İnançlarının İzleri ve Halk Hekimliği, Ankara, 1995, s.36–37; Ayşe 
Duvarcı, “Türklerde Tabiat Üstü Varlıklar ve Bunlarla İlgili Kabuller, İnanmalar, Uygulamalar”,  Krş. Turgay 
Tabak, a.g.e.
87Rıfat Aras, Harputta Eski Türk İnançlarının İzleri ve Halk Hekimliği, Ankara, 1995, s.36 Krş. Turgay 
Kabak a.g.e.
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Harput’ta Kamos’a ya da Kara-kura’ya atfedilen, insanın üzerine çullanıp onu 
nefessiz bırakma özelliğine sahip kötü varlık, Doğu Karadeniz’de Kara Koncolos 
olarak da bilinir.”88 Karabasan’a  “Hıbılik/Gıbilik (Malatya), Kapoz (Bingöl), 
Kâbus, Abdülmay (Adana), Cazı/Kırım Cazısı, Mayısa, Hobur-Ubur, Dağ adamı, 
Cika, Davaro/Ağırbasan (Doğu Karadeniz) vs. gibi isimler de verilir. Aynı yaratık 
Hendek’te; “Karabasan”, “Ağırbasan”, “Congul” ve “Koncolos” gibi isimlerle  
debilinir.89 

Baba ile ilgili rahatsızlıkları veba ile izah edenler, halk arasındaki “Daun Vura” 
“Daun Çıka” tabirlerini de kısaca Taun/Daun hastalığı ile bağlantılayarak izah 
etmektedirler. 

Ancak; “Baba çıka” kargışı bir toplumu hedef alan sâri ve yaygın bir hastalıktan 
ziyade, kişiye münferiden musallat olan bir musibettir. Kamos kara iyesinin yerel 
isimlerinde birisi olan “çika/çıka/” bize bu çağırımı yaptı. Ayrıca daun vuran veya 
daun çıkan kimsenin daha ziyade görünen yerlerinde yara çıkar.

Kamos, Harput ve yöresinde görülen kara iyelerden bir şerir ruhdur. Bu ruh 
evde ve dışarıda yalnız başına uyuyanların üzerine ağırlığı ile çöker, insanların 
çarpılmalarına ve ölmelerine yol açabilir. Kamos daha ziyade geceleri etkili olur. 
Bazen iri, bazen cüce ve börklü olan bastığı kimselerden börkünü kapan kimsenin 
elinde börk büyüklüğünde altın kaldığına inanılırken Kamos çok kere de kara kedi 
gibi görünür. Ayak sesi ve çıkardığı ses kedi mırıltısını andırır.90 Kamos’un bastığı kişi 
kanının çekildiğini, damarlarının kuruduğunu sanır.91 Kamos çeşitli vücut yapılarına 
girebilme özelliği gösterebilen kara iyelere tipik bir örnektir. Kişiye verdiği manevî 
ağırlıkla Kamos, eski Türk inançlarından ve bastığı insanların ruhunu yeraltının 
karanlık dünyasına götüren Körmös’ü hatırlatıyor.92 Yeraltının “Ötkerler”, “Yaman 
üzültler” ve “Aynalar” gibi güçleri ile benzeşmektedir.93 Ayrıca kâbus kelimesi ile de 
mahiyet itibariyle ortaklıkları vardır. 

Karavura:

Sivas Yöresi’nde Karabasan’ın “Dul ya da yalnız yaşayan kadınlara uyurken 
geldiğine, onlara ağırlık hissettirdiğine ve onları evlenmeye zorladığına”94 inanılır. 
Yörede Karabasan ile ilişkili bir başka inanış da Karavura inancıdır. “Karavura 
88Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Ana Hatları, Kabalcı yay. İstanbul, 2010, s. 57, Krş Turgay Kabak a.g..e.
89Esma Şimşek, Hendek Efsaneleri Üzerine Bir Değerlendirme, I. Uluslar Arası Kocaeli ve Çevresi Kültür 
Sempozyumu, 2006, krş. Turgay Kabak, a.g.e.
90  Kedi, bilhassa kara kedinin ursuzluğu inancı Türk kültür coğrafyasının sair yörelerinde olduğu gibi 
Rize ve dolaylarında da vardır. Sürmene’deki bir inanca göre kedi saç ayağının altından geçirilir ise artık 
yavrulayamaz imiş. Sabahleyin Kara kedi görmek o günün uğursuz geçeceği şeklinde yorumlanır
91 Kamos’un teshisini Rıfat Araş yapmıştır. R. Araş, Harput’da Eski Türk İnançları ve Halk Hekimliği, 
Ankara. 1995, s. 36-37.
92 A. İnan, Şamanizm, s. 39.
93 Z. Gökalp, Türk Medeniyet Tarihi, İstanbul, 1976, s. 84-85.
94Kutlu Özen, Sivas Efsaneleri, Sivas,  2001: s. 354
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alkarısının erkeklere musallat olanıdır. Avuç içi delik olanı insanı korkutur, delik 
olamayanı ise öldürürmüş. Bir adamın üstüne avuç içi delik olanı çöker, o da korku 
ile onun kavuğunu alırsa insan şeklini alıp ona hizmet edermiş.”95

Derinkuyu İlçesi’nde de Karabasana inanılmakta ve karabasan ile ilgili pek çok 
şey anlatılmaktadır. Yörede, karabasana “Varahda, Kara oda, Ankebut, Al basması” 
gibi isimler de verilir ve genellikle ağzı açık olarak sırt üstü yatıldığında mutlaka 
karabasanın görüldüğüne inanılır96.

Güleybani ve Erdo:

Ahtacılarda halkın inancına göre Güleybani, Erdo gibi cinler geceleri erkek ve 
kadınlar evden çıkıp bir yere gidince onlara zarar verebilirler. Bunların zararlarından  
korunmak için insanların yakalarına iğne türünden şeyler takılır. 97

Ahtacılar’daki Güleybani inancı Anadolu Türklerindeki Gülyabani olmalı. İğne 
türünden batıcı ucu sivri cisimler nazarlıklar ve kara iğelerin yakalanmalarında, 
onların esir edebilmede de kullanılmaktadır. Diğer tarafta nazarlıklarda kullanılan 
hayvan kafaları, çok kere boynuzlu iken, Kenger gibi koruyucu otlar da çok kere 
dikenlidirler.

At Binen Cin:

Türk kültür coğrafyasının diğer halklarında olduğu gibi Hal Ahtacılarda da atları 
biner. Böyle at terli olur. Sabahleyinki terinden onun hal tarafından gece binildiği 
anlaşılr. ‘gece atı hal binip çapır’ denir. Kara iyeler tarafından binilip koşturulan 
atlara iyi gözle bakılmaz. Bu tür atlara ‘Hal binen attır’ denir. Halı yakalamak için 
atın sırtına hal binince yapışıp kaçamayacağı bir şeyler sürülür.

Hasanan aşiretinde de “at binen Cin” inancı vardır. Meryaman olarak bilinen bu 
varlık ahırdaki atları binmekte terletmekte, yelelerini örmekte, yakalanıp giysisine 
iğne batırınca esir alınabilmekte, eli bereketli ve becerikli bir esir olarak insanlar 
tarafından çalıştırılmakta, iğnesi çıkarılınca özgürlüğüne kavuşmakta, kendi âlemine 
dönünce özeleştiri vermekte ikna edilemez ise ceza olarak hemcinsleri tarafında 
öldürülmektedir.98 Cin Binen At inancı Ağrı’daki Karapapak Türklerinde de 
vardır. Atları binip terlettiğine onların yelelerini ördüğüne inanılır. Bu toplumda bu 
varlığın ismi Cingoloz olarak bilinmektedir. Ayrıca bölgede Cingoloz deresi vardır.99 
Cingolaz etrafında birbirinden çok da farklı olmayan değişik inançlar oluşmuştur.100

95 Kutlu Özen, a.g.e. kar.Turgay Kabak, a..g.e.
96 Turgay Kabak, a.g.e.
97 Yaşar Kalafat, Türk Kültürlü Halklarda Halk İnançları V-VI Dedem Korkut Yukarı Eller, Lalezar, 
Ankara, 2008, s. 273–281 
98 Kaynak kişi, a.g.ş.
99 Kaynak kişi; İbrahim Yıldırım
100 Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançları İzleri, Ankara 2010, s. 110-111 6. Bsk. Ankara Berikan 
yayınlar
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Hasananlı Halk inanmalarındaki bir diğer kara iye de Mêrîstê’ (yatakların Kocası) 
dir. Yatak yüklüklerinin üzerinde yaşadığına inanılır ve bununla daha ziyade haylaz 
çocuklar korkutulur.101

Ses Alan:

Geçmişte Kars’da “Ses Alan” diye bilinen bir kara iyenin varlığından bahsedildiğini 
hatırlıyoruz. Geceleri bilhsasa eşiğin dışında sesli ağlayan bağrışarak konuşan genç 
kızları korkutmak için uyarı unsuru olarak kullanılırdı. Tatar Türk halk inançlarında 
da birçok kara iyenin varlığından hareketle çocuklar korkutularak uslu olmaları 
sağlanılmak istenirdi.

Azerbaycan Avşarlarında yağmur Duasına çıkılınca yağmurun iyesi çağrılır ona 
seslenilir. Güneş tutulunca gürültü yapılarak kara iyelerin kovulması suretiyle 
bereket kaynağı güneşin önünün açılması ile bereket kaynağı yağmurun iyesine 
seslenişin ortak bir yanı vardır.  İslam inancında her yağmur tanesinin bir meleğin 
kanadında yeryüzün indiği inancı vardır.

Elk: 

Elk halkın “üç harf liler” şeklinde kodladıkları varlıklardandır.  Bunlar doğum 
yapan hanımlara musallat olurlarken geceleri ahırında bağlı olan atlara da binerler. 
Anadilleri Türkçe ve Kürtçe olan Ardahan Avşarlarında doğum yapan hanımın 
saçlarının ucu kendi ağzına sokulur. Böylece 3 harf lilerden korunacağına inanılır. 
Ayrıca anne adayının yastığına iğne batırılır. Bu 3 harf li ile ahırlarda atları binen 
varlık aynıdır. İsmi Elk olan bu yaratık kapalı yerlerde binerek terlettiği atların 
saçlarını örer. Elk çok kere kadın kılığında ve kadın görünümündedir.  Bunun 
tarafından binilmiş atlar yorgun kulakları dikelmiş ve terli olurlar.  Halk arasındaki 
anlatılara göre Elk türünden canlılarla yaşayan aile kuran insanlar da vardır. 
Yakalanması için atın sırtına zift sürülür böylece bindiği atın sırtına yapışıp 
kaçamayacağı için ele geçirilmesi kolay olur. Yakalandıktan sonra yakasına takılan 
iğne ile esir alınmış olunur. Kurtulup kaçabilmesi için yakasındaki iğnenin bir 
şekilde çıkarması gerektiğine inanılır.102 Bu tespitte loğusa hanımları bastığı bilenen 
al karısı ile At Binen Cin103 olarak da bilinen kara iyenin özellikleri elk birleşmiştir. 

101 Kaynak kişi; Kerem Karakurt,
102Yaşar Kalafat, “Ardahan Sözlü Kültüründen Damlalar III” Serhat Kültür Tarih Kültür Haber Dergisi, 
Ocak-Şubat 2011, s. 40–42
103 Islık çalmakla kara iyeler arasın da da inanç içerikli bir bağ kurulmuştur. Islık çalmanın yerli yersiz 
çalmanın kapalı yerlerde çalmanın “üç harflileri/cinleri” davet ettiğine inanılır. sofrada yemek yenirken ıslık 
çalınması halinde görünmeyenler tarafından bereketin kaçırılacağı inancı çok yaygındır.  Bununla beraber, 
bilhassa atların su içme esnasında hafiften ıslık çalınmasının suyun içilmesine yardımcı olduğu inancı 
nasıl açıklanabilir? Atlara bilhassa ahırda bağlı atlara at binen cin gibi bazı bu tür özel varlıkları musallat 
olduğuna inanıldığı bilinmektedir. Diğer taraftan atların insanoğlunu koruyabildiği bazı güçlerinin olduğuna 
dair da inançlar vardır. Doğu Anadolu’da ve Azerbaycan’da bazı yörelerde doğumun kolay olması için anne 
Adayının al basması gibi şeylere uğramaması için eşiğin önünde ateş yakılır ve erkek at kişnetilir. Suya gelince 
durgun suyun kara iyeler ve akarsuyun ak iyeler için yataklık yaptığı mealinde inançlar da vardır. Hayvan 
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Elk farklı bir kara iye de olabilir Al karısının yerel ismi de olabilir. Kaynak iki ayrı 
varlığı bir kimlikte birleştirmiş de olabilir. At Binen Cin Kars ve Ağrı yöresinde çok 
küçük boyutlu bir insanı andırır. Yusufeli yöresinde bu cin At Cini olarak bilinir ve 
fonksiyonu da At Basması, olarak tanımlanır.104

Uylak/Uylah:

Yusufeli ve çevresinde bilinen bir kara iyedir. Bunlar geceleri insanlara adları 
ile hitap ederek onlarla dalga gecerler. Bu uygulamaya uylamak veya huylamak 
denir. Halk bunları cin olarak kabul etmez, hayali varlıklar olarak niteler. Bunlar 
da çeşitli hayvan şekillerine girerler, insanların ardı sıra onları takip ederler geceleri 
korkuturlar.

Meşe Adamı/Germekoçi:  Yarı kurt veya ayı belden yukarısı yarı insandırlar. 
Olağanüstü taklit gücü vardır. Çok çeviktir. Daha ziyade avcıların karşılaştıkları 
insanlar için zararlı olabilen bir kara iyedir.

Çarşamba Hatun: 

İran Afşar Türklerinde Çarşamba Hatun diye bilinen bir inanç vardır. Bu hatunun 
evlere girip mutluluk getirdiğine inanılır. Bu inancı uyarlama adına Çarşamba günü 
her evden bir hanım evin damına çıkar. Onun bir elinde demir şiş diğer elinde de 
kavurga vardır. O damın üzerinde şişle bir dikdörtgen çizer İkinci Hanım kavurgayı 
eker gibi yapar ilgili Türkçe duayı okur ve Nevruz uygulamaları devam eder. Bu 
özellikleri ile Çarşamba hatun, Kara İye değil, kara iyenin olumsuz etkilerini gideren 
adeta ak iyedir.

Karakoncalos:

Kars’da Karakoncalas diye bilinen bir kara iye’nin varlığına inanılır. Kışın çıkması 
ve yazın gelmesi için yapılan tekerleme türü dualarda ismi geçen bu iye soğugu 
temsil eder. Bu inanç ve iye batı Anadolu’da da bilinir. Bu arada “Yer berdelacüz gök 
de aciz” denilir. Halk seyirlik oyunlarında kara giysi soğugu kışı ve ak sıcağı yazı 
temsil eder.

Hemşin yöresinde varlığı bilinen bir kara iyedir. Kısa ve iri yapılı her tarafı 
kıllarla örtülü bir yaratıktır. Yılın son ayının son haftası ile ilk ayının ilk haftasında 
görülür. O, özellikle yiyeceklere ve ambarlara musallat oluşu ile bilinir. Karadan 
nefret ettiği için onun çıkacağı zamanlar ambar kapıları kömürle karartılırdı. Daha 
kesilince onun iç organları yatan suda (durgunsuda) temizlenmemelidir.  Su- ıslık üç harfliler ve at arasında 
bir bağın varlığı nasıl izah edilebilir. Muhtemelen cin türü varlıkların fonksiyonlarına ve etkinlik alanlarına 
dair bilgi ile bu nokta aydınlanabilir. Suyun durgun veya akıntılı olması hallerinde farklı hikmetlere sahip 
olduğu inancı bu bulguda da karşımıza çıkmaktadır. Edinilen intibada durgun sular suda yaşayan kara 
iyelerin akan sular ak iyelerin mekânını mıdır? Al karısının değirmenlerin harkında yaşadığı ciğerini kaptığı 
loğusa hanımın ciğerini subaşlarında yediği şeklinde inançlar da vardır.
104 Yaşar Kalafat, “Karşılaştırmalı Yusufeli Halk İnançları”, Geçmişten Geleceğe Yusufeli Sempozyumu 
Bildirileri, Editör Muammer Demirel, Mustafa Akıllı, Yusufeli Belediyesi, İstanbul 2010, s.371–383
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ziyade ikindiden sonra ve gece insanların karşısına çıkar ve demir dili yün tarağı/
tapul tarağı ile insanlara zarar verdiğine inanılır. Korunmak için onun sorularına 
içerisinde kara kelimesi geçecek şekilde cevaplar verilir. Mesela ismim Kara Mürsel, 
Kara Köyden geliyorum, Kara Dağa gidiyorum gibi. Erkek ve dişisinin de olduğuna 
inanılan congoloz tarafından beğenilip kaçırılmaya karşı tedbirli olmak üzere kişi 
“adım Musa, boyum kısa, kendim köse” gibi ifadeler kullanılırmış. Congoloz sair 
zamanında deniz kenarında elek ile105 kum edinmeye çalışırmış ve bu ona verilmiş 
bir ceza imiş. Congolozdaki kömür kara, çirkin görünme ve akşamdan sonra etkili 
olma motif leri ilginç olmalı. Diğer taraftan kara Türk halk tefekküründe adeta bir 
koddur Türk Halk İnançlarında Kara Congoloz’un ismi ile ayın tutulmasında ismi 
geçen Cıngoloz ismi arasındaki benzerlik de anlamlı olmalı. 

Bu iye de gök iyeleri ile yeryüzünde yaşayanlar arasındaki bağlantıyı gösteren 
iyelerdendir. Cangolaz, Ayı ve çok kere de güneşi koruyan iki görevli köpek uyuyunca 
onu yemek için gelen dev yılanın adıdır. Güneş tutulunca insanlar gürültü yaparak 
görevlilerin uyanmalarını amaçlarlarmış, şeklinde bir inanç vardır.106

Kırşehirde Zemheri (Ocak) ayında çocuklar gece dışarı çıkarılmaz, Karagonculoz, 
Seyyidivakkas/Seyit Vakkas isimli varlıkların çocukları kaçıracağı söylenir.

Behur:

Hemşinden yapılmış bir tespittir. Behur bir özneden ziyade muhtemelen yapılan fiilin 
adıdır. Çürükay/Temmuzun son haftası ile Ağustos’un ilk haftası arasında çok kısa bir an 
yaşanır ki, yıldırım çakması gibi çok kısadır. Bu olay suyun içerisindeki canlı ve cansız 
her şeyi etkilemektedir. Kumaş parçalarını çürütür insanların su ile temas halindeki 
kısımlarında benekler oluşur. Behur’un bu tesirinden kurtulabilmek için suya bir demir 
parçası veya çivi atılmalıdır. Demirin Behur’u çekeceği ve canlıların zarar görmesini 
önleyeceğine inanılır. Demir’in Türk kültürlü halklarda koruyuculuğuna inanılan bir kod 
olduğu bilinmektedir. Nitekim Hemşin yöresindeki “Çuh Tedavisi” nde kızgın ateşte 
ısıtılmış saban demirinin bakır leğen içerisine konulduğunu ve üzerine yavaş yavaş su 
döküldüğünü nazardan hastalanmış kimselerin bunun buharına tutularak tedavi edildiğini 
biliyoruz.

Kedi:

Bilhassa kara kedinin ursuzluğu inancı Rize ve dolaylarında da vardır. Sürmene’deki 
bir inanca göre kedi saç ayağının altından geçirilir ise artık yavrulayamaz imiş. 
Sabahleyin Kara kedi görmek, o günün uğursuz geçeceği şeklinde yorumlanır .

“Kara kedinin kestiği yol geçilmez” inancı vardır. Beklenilir ya yol değiştirilir veya 

105 Y.Kalafat, “Türk Halk İnançlarında Kara”, Uluslar arası 4. Türk Kültür Kongresi Bildirileri Ankara, 
s.274–282
106 Yaşar Kalafat, Türk Kültürlü Halklarda Halk İnançları, Dedem Korkut Aşağı Eller, Berikan yayınları, 
Ankara, 2008 s. 147
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başkası geçtikten sonra geçiliri. Keza iki erkeğin arasından bir kadın geçmez. Birinci 
de kedi basar ikinci de erkek basar inancı vardır. Sır sahipleri hal sahipleridirler 
sırlarını açmazlar. Sır ehlini kıskananlar cadılar ve kara kedilerdir.

Cazı/Kuyruklu/Poçikli: 

Cazı, cadı inancı Doğu Karadeniz halk inançlarında çok yoğundur. Daha 
ziyade kedi veya örümcek şeklinde göründüğüne inanılır. Loğusa hanımlara 
musallat olur anne ve bebeğinin ciyerini yiyen kuyruklu bir yaratıktır. Parmak 
büyüklüğündedir ve kuyruğu sadece suda görünebilir. Gözleri insan gözlerine 
benzer. Bir kısım cazılar insanları öldürürlerken bir kısmı öldürmezler. İnanca 
göre cazılar olabilecekleri tahmin edebilirlermiş. Can alacak cazının can almadan 
kuyruğunun sızladığına inanılır. Bu varlık, öldürme işlemini avının kanını emerek 
ve ciğerini yiyerek yapar. Cazıyı dövmek veya öldürmek isteyen kimse onun hangi 
şekle girdiğini bilip o halindeyken dövüp veya öldürmesi gerektiğine inanılır. Cazı 
etrafında Trabzon ve Rize halk inançlarında efsaneler oluşmuştur.107Çeşitli hayvan 
donlarına bilhassa Merkep, Keçi donlarına giren, bazen körpe bebek gibi görünen 
ve bazen da tabut şekline giren bu iyenin görüldüğü coğrafya da çok geniştir. Doğu, 
Kuzey Doğu Anadolu ve Kuzey Irak’ta da bilinmektedir108.Cadı kelimesi giderek 
anlam kaymasına uğramış arabozan, kara büyü yapan, kara ruhlu çirkin kadın kişi 
tiplemesine dönüşmüştür. Ardanuç’un Ferhat İle Şirin Efsanesindeki ara vuran, 
bozan kadın hile yaparak onların birleşmesini ebedi engeller.

Halk inanmalarında kadın kişiye, çocuksuz kadın kişiye, dul kalmış kadın kişiye 
bazı majik muhtevalar mal edilmiştir.  Gelin kınası karmak, kız istemesine gitme ve 
benzeri durumlarda bu tür hanımlara izleri kırsal kesimlerde yaşamakta olan bazı 
uğursuzluklar yüklenilmiştir.

Saha Türklerinin yaşayan halk inançlarına göre, eğer Üöre dönüşen kimse 
kandın ise kocasının, eğer erkek ise karısının yeni kocası hortlamak suretiyle ızdırap 
verdiğine inanılır. Ayrıca Saha Türklerinde özellikle evlenemeyen çok geçikmiş 
kızların Üöre dönüşebilecekleri inancı vardır.109.Orta Anadolu’nun bazı bölgelerinde 
ilk eşi öldüğü için bir süre sonra evlenme kararı alan erkek, yeni evliliğini yapmadan 
evvel ilk eşinin mezarına gider onunla halleşir adeta helâlık alır.

Azerbaycan Türk kültür coğrafyası bölgelerinden Lenkeranda oğlan evinden 
gidecek hediye paketini kız evinde ‘Başı Bütöv’ bir hanım açar. Başı Bütov dul 

107Yaşar Kalafat, Balkanlar’dan Uluğ Türkistan’a Türk Halk İnançları IX-X, Makedonlar, Arnavutlar, 
Torbeşler, Çingeneler, Türkmen-i Sahra, Lazlar, Yörükler, Varsaklar, Çiğiller, Musallalılar, Koçu Babalılar, 
Çeritler, Berikan yayınları, Ankara, 2007 s.110–139
108Yaşar Kalafat-Ahmet Doğan, Kuzey Irak’ta Karşılaştırmalı Türk Halk İnançları, Ankara, 1995 
109 Muvaffak Duranlı, “Saha Türklerinin Demonolojik varlıklarından üör ve Sosyal Yaşamda Üstlendiği 
Fonksiyonlar”, Motif Akademi halk Bilimi Dergisi, 2008/2 s. 11–23; Yaşar Kalafat “Muvaffak Duranlıyı 
Okurken”, Türk Halk İnançlarndan Mitoljiye–1, Türk Kültürlü Halklarda Halk İnançları, Berikan, Ankara, 
2009, s. 221–234
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olmayan eşi ve doğurmuş olduğu çocukları bulunan hanımdır. Seyidneslinden bir 
hanımın olması tercih edilir. Seyid neslinden hanımların bu tür meclislerde olmaları 
ve dualarının alınmasına dikkat edilir. 110

Kamizmde, dul kadına özel önem verilir, himaye edilir. “Allah bunu kesti, sen 
kesme” denir. Kındık Enesi (ebe) anneden daha fazla önemsenir. Kındık Ene, 
çocuğun annesinden önce gördüğü için itibarlıdır. “Bebek ebesine benzer inancı 
vardır. Sütü olmayan annenin bebeği ebesinin sütü ile beslenir. 111 

Azerbaycan Dağlılarında cadıyı / büyüğü bozmak için o bulunur içi boşaltılıp 
ayakyoluna / Tuvalete atılır veya toprağa gömülür. 

Türk Kültürlü halklardan Dağlıların inancına göre ayağına süpürge deyen kimse 
onun üzerine tu tu tu yaparak tükürür gibi davranmalıdır. Bu inanç bu coğrafyanın 
diğer halklarında da vardır. Bunu yapmayanın iftiraya uğrayacağına inanılır. 
Süpürge-cadı-kara büyü bağlantısı ile ilgili inançlar da yaşamaktadır.112

Gök Vurması:

Acara’da Türklerin bir inanca göre ceviz ağacının altında yatılmaz. Bu inanç 
Nahcıvan’da da vardır. Ağaçlarla ilgili bu tür inançlar bilinir. İnanca göre cevizin 
altında yatanı yağmur yağınca “Gök vurur” Göğün vurması yıldırım düşmesine yol 
açar ancak bu ismin verilmesi bize çok ilginç geldi. Keza kavak ağacının altında da 
yatılmaz. O’nun solunumunun insanı boğabileceği inancı vardır. 

Gul Vurdu:

Hasananlı aşiretinde bir başka kara iye de Gul Vurdu’dur. Bu iyenin vurduğu 
kimsede kara lekeler oluşur ve vurulan çocuk ise ölür inancı vardır. Gul Vurdu’dan 
korunmak için iğne, demir türü şeyler takılır.113

Koça/Kopça:

Koça veya Kopça tedavisindeki duadan anlaşıldığına göre bu hastalığa yol açan 
gücün de bir kara iye olduğu söylenilebilecektir. Rize’de Koço veya Kopça olarak 
bilinen ve bilhassa ellerde çıkan sert mantar Anadolu’nun diğer yerlerinde siğil 
olarak bilinir. Tedavisinde bizim doğu ve batı Anadolu’dan yaptığımız tespitlerde 
kibrit çöpü kullanılır, yanılmıyorsak dolun ayda İhlâs süresi okunarak tedavi 
edilirdi. Bazı yörelerde okunurken üzerine arpa sürülür sonra bu  arpalar çürümeğe 

110 Yaşar kalafat, “Afşar/Avşar’larda Halk İnançları”  Türk Kültürlü Halklarda Halk İnançları, dedem orkut 
Yukarı Eller, Ankara 2008 s. 147-165
111 Yaşar Kalafat, “Yakut Saha Türk Halk İnançları” Türk Kültürlü Halklarda Halk İnançları, Halk 
İnançlarından Mitolojiye-1 Berikan, Ankara 2009, s. 197-221
112
113Yaşar Kalafat, “Antalya Yöresi Örnekleri İle Türk Kültür Coğrafyasında Süpürge İnancı”, 20. Yüzyılda 
Antalya Sempozyumu, 22–23 Kasım 2007, Akdeniz Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma 
ve Uygulama Merkezi, Yayına haz. Doç. Dr. Mustafa Oral, Antalya, 2008, s.259–266
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bırakılır ve arpalar çürümeden koça/kopçaların düşeceğine inanılır. Rize’deki 
tedavide okunan dualar Abdulkadir İnan’ın eski Türk dininden yapmış olduğu dua 
tespitlerini andırıyorlar.

Sonuç:

Bazen ak iyeler ve bazen de kara iyeler aru töz ve kara töz olarak, kadim inanç 
sisteminin aslı unsurları olarak yaşanılan hayatın içindedirler. Onları sistemin 
içerisinde yok saymak mümkün olmadığı gibi günümüze kadar gelebilen mahiyetleri 
ile onların Türk kültürlü halklardan Muhammedî, İsevî ve Musevî toplumlarının 
inanç dünyasında yer aldıkları da bir gerçektir. Onlarda bu devamlılık başlangıçtan 
itibaren bir tek olan dinin doğal sonucu mudur? bir olan ilmî; tatbiki, nazarî ve 
manevî olarak ayırmış olma hatasının bir sonucu mudur? Yoksa halk inançlarının 
bu alanı için yanlış anahtar mı kullanılmaktadır? Bazı araştırmacılara göre, akkarısı 
örneğine konulan teşhiste olduğu gibi bu tür ortak inanç tezahürleri dinî kültürün 
toplumlarda geçiş göstermesinin bir sonucudur114. Bu sorular araştırmalar sürdükçe 
uzun süre daha devam edecektir.

 

114 Kaynak kişi, a.g.ş
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POSTNATAL DEPRESYONUN HALK İNANIŞINDAKİ 
KARŞILIĞI: ALKARISI (MİDYAT ÖRNEĞİ)

Arş. Gör. Hatice Kübra UYGUR1

Giriş 

Kültür, toplumların “maddi ve manevi değerlerinin” tümüne verilen addır. 
Her toplumun kendine özgü gelenek-görenek ve inanışları vardır. Bu inanışların 
çeşitliliği ve bunların her toplumda çok sayıda ve çeşitli yapılarda olması bütün 
toplumlarda farklı “halk kültürlerinin” var olmasına sebep olmaktadır. Halk kültürü 
içindeki farklılıklar da kültürü ve kültürün içindeki unsurların çeşitliliğini ve 
devamını dinamik bir şekilde sağlar. Bir milletin varlığı da nesilden nesile aktarılan 
kültür zenginliklerinin yaşatılmasına bağlıdır. 

Toplumun yaşama biçimi olan kültür, bir toplumun üyelerinin düşüncelerini, 
davranışlarını, ibadetlerini, giyimlerini, evlenme ve gıda hazırlamalarını, hastalarını 
tedavi ettirmelerini, ölülerini nasıl gömdüğünü gösteren unsurların tümüdür. 
Bundan dolayı kültürü anlamak bireyin sağlık değerleri, inançları, davranışlarını 
anlamanın temelini oluşturur. O nedenle, sağlık ve hastalık kültürlere göre 
değişebilen kavramlardır. Hastalık ve sağlık kültüre göre uygun olarak tanımlanır ve 

1 Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, uygur_haticekubra@hotmail.com
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kültüre özgü tedavi edilir. Toplumun hastalık ve sağlık konusundaki değer sistemi, 
tutum, inanç ve davranışları kültürün karakterini oluşturur. Bu nedenle kültür, 
sağlık ve hastalığın önemli bir etkeni olarak görülür (Eğri, Konak, 2011: 145-146). 

 “Halk arasında yaygın olan toplumsal kabullenmeler, benimsemeler adet 
gelenek ve görenekleridir. Toplumlar yaşadıkları süreç içerisinde tarihlerinin 
başlangıçlarından itibaren belirli değerleri oluşturmuşlar, karşılaştıkları dinler ve 
kültürlerden etkilenmişlerdir. Bu etkileşim neticesinde hayatın safhaları ve çeşitli 
konularla ilgili inanışlar, gelenek ve görenek şeklini almış o toplumun otantik 
(kendiliğinden ) değeri olmuştur (Çeltikçi, 2007:30). Modern hayat anlayışının hâkim 
olduğu kentlerden, köy yaşantısının sürdürüldüğü en küçük yerleşim yerlerine kadar 
insan neslinin devamını sağlayan geçiş dönemi içinde gelenek görenek örf ve adetler 
çok sayıda yer almaktadır. Kentten kırsala doğru inanış düzeyindeki uygulamaların 
sayısı azalsa da tam olarak yok olduğunu söyleyemeyiz. Bilimin her alanda hâkim 
olduğu günümüzde insanoğlu doğum mucizesi karşısında, bilinmeyenlere karşı 
savunmasız durumda olan anne ve bebeğini çeşitli dinsel ve büyüsel işlemlerle 
korumaya çalışır. Dini uygulamalarla çeşitlenen bu koruma işlemi beraberinde de 
pek çok riti getirmektedir. Kadının ve bebeğinin en savunmasız anında uygulanan 
ritüeller, onları korumaya yöneliktir. 

İnsanlar maddi ve manevi zorlukları yenmek için, toplumun düşünce ve 
yaşayışının bir yansıması olarak gelişen geleneksel inanç ve uygulamaları önceki 
kuşaktan öğrenir ve bir sonraki kuşağa aktarırlar. Böylece değiştirilmesi güç olan 
inanç ve uygulamalar ortaya çıkar. İnsanlar geleneksel uygulamaları sadece inanç 
ve gelenek olduğu için uygulamazlar. Bu uygulamaları, toplum ve birey için bir 
anlam ifade ettiği sürece yaşatırlar. (Eğri, Konak, 2011:147). Değiştirilmesi güç olan 
inançlardan bir tanesi de doğum sonrasında anne ve bebeğine musallat olduğu var 
sayılan onların hastalanmalarına hatta ölmelerine sebep olan alkarısı inancıdır. 
Anne ve bebeğinin doğumdan sonra her türlü enfeksiyona ve hastalığa karşı 
korumasız olduğu, annenin psikolojisinin zayıf olduğu bu dönemdeki rahatsızlığa 
tıbbi litaratürde “postnatal depresyon” denmektedir. 

Pospartum Kültürü 

İnsan hayatının en önemli geçiş dönemi olan doğum olayında doğum yapmış bir 
annenin karşılaştığı zorluklar tıbben de kabul görmektedir. Bilimsel olarak “doğum 
sonrası depresyonu” olarak adlandırılan bu dönem, halk kültürünü ve inanmalarını 
etkilemiştir. 

Doğum sonu dönem (Postpartum Period); ailede fiziksel, sosyal ve duygusal 
değişimlerin meydana geldiği gelişimsel bir kriz dönemidir. Bu dönemde kadının 
gebelik öncesi döneme ve aile fertlerinin yeni rollerine uyum sağlamaları için gerekli 
bir geçiş dönemi olarak düşünülmektedir. Bu dönemde yeterince profesyonel bakım, 
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destek almayan kadınlarda birçok komplikasyon beklenilmektedir. (Eğri, Konak, 
2011:143). 

Postnatal depresyonun olası sebepleri ise şöyle sıralanabilir: 

• Geçmişte yaşanan ruhsal bunalımlar ya da kişinin mizaç itibarıyla   
 bunalıma ya da anksiyeteye yatkın olması

• Hamilelik boyunca yaşanan ruhsal sorunlar

• Hamilelik boyunca yaşanan fiziksel sorunlar

• Evlilikte yaşanan sorunlar

• Sosyal çevreyle yaşanan sorunlar

• Yakın akrabalarla uyumsuzluk (bebeğe nasıl bakılacağı konusunda   
 kaynana ya da anneyle çatışmalar)

• Birdenbire çevre değiştirmek

• Aniden iş ortamından çekilmek

• Maddi sorunlar 

• Sağlık sorunları 

Postpartum Depresyon (PPD), anne ve çocuğun sağlığını ciddi şekilde etkileyen 
ve dikkate alınması gereken bir hastalıktır. Psikolojik olarak zorlayıcı bir dönem 
olan gebelik ve postpartum dönemdeki kadınlara psikiyatrik destek sağlanmalıdır 
(Eğri, Konak, 2011:143).

Doğumsonu dönemde verilen bakımın yetersizliği, bireylerin sağlık sorunlarını 
çözmek için geleneksel uygulamalar yapmaya yöneltmektedir. Ayrıca ekonomik 
yetersizlikler, sağlık merkezlerinin uzak olması, sağlık personeline güvenmeme, 
doğum sonu dönemde görülen problemleri normal bir durum gibi algılama, 
sağlık güvencesinin olmaması ve toplumlarda doğumun mahrem bir olay gibi 
algılanması gibi nedenlerle çok zorunlu olmadıkça herhangi bir sağlık kurumuna 
gidilmemektedir. Bu nedenlerle bireyler sağlık problemlerini ailelerinden görmüş 
oldukları geleneksel uygulamalarla çözmeye çalışırlar. (Eğri, Konak, 2011:145).

Midyat yöresinde gebelik, doğum ve doğum sonunda tıbbi uygulamaların 
geleneksel uygulamalarla birlikte yaygın olarak kullanılmaya devam edildiği 
gözlenmiştir.

Doğum sonu dönemde görülen puerperal enfeksiyonlarda kadında görülen 
yüksek ateş, sayıklama, iştahsızlık gibi belirtiler; geleneksel halk inançları arasında 
görülen “albasmasının” belirtileriyle aynı olarak kabul edilir. Halk kadını doktora 
götürmek yerine hocaya okutturmakta, tütsü yaptırmakta veya başka geleneksel 
uygulamalara başvurmaktadırlar. Eğri, Konak, 2011:147). 
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Doğum eyleminde anne ve bebek zayıf düştükleri için doğum sonu dönemde 
anne ve bebeği korumak için dünyanın her yerinde diyet, aktivite, özel kurallar ve 
törenler bulunmaktadır. Bunlar “postpartum kültürü”nü oluşturmaktadır. 

“İnsanlar, özellikle “geçiş” anlarında zararlı dış etkilerle ve doğaüstü kuvvetlerden 
gelen tehlikelerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Gebe kadın, doğacak çocuğunu 
birtakım zararlardan korumak ve ona arzu ettiği nitelikleri verebilmek için, daha 
gebelik sırasında bazı yiyeceklerden ve eylemlerden kendisini korumak zorundadır. 
Doğum ve doğum safhaları binlerce adetin, batıl inancın istilasına uğramış olup, 
adeta bunlar tarafından idare edilmektedir (Örnek, 1981:56). Bu dönemde yapılan 
bazı geleneksel uygulamalar modern tıp tarafından da desteklenmektedir. Örneğin 
doğum sonu dönemde kadına şerbet, boza, pekmez içirilmesi hem kadının 
direncini artırmakta hem de sütün çoğalmasını sağlamaktadır. Yeni doğan bebeğin 
kırk gün dışarıya çıkarılmaması ve bebeğin kimseye gösterilmemesi de enfeksiyona 
duyarlı olan yeni doğan bebeğin enfeksiyonlardan korunması açısından yararlı bir 
uygulamadır. (Eğri, Konak, 2011:148). Bu uygulamalara Midyat yöresinde Hıristiyan- 
Yezidi ve Müslüman aileler arasında da rastlanmaktadır. 

Abdülkadir İnan, Albastı inancını hurafe olarak değerlendirir ve bu yüzden 
cahil halkın doktora gitmediğini söyler. İnan, “ hastalıkla ilgili hurafelerden biri 
de doğum anında loğusalara musallat olduğu söylenen alkarısı ve albastı masalıdır. 
Hekimlerin dilindeki adı fievre puerperale olan bu hastalık temizliğe riayet 
edilmediği hallerde mikroplardan hâsıl olur. Yani bu hastalığı yapan alkarısı ya da 
albastı değildir. Cahil kocakarı ve bazı cahil üfürükçülerin müdahaleleriyle birçok 
zavallı loğusalar feci surette ölüp gidiyorlar. Bütün bu “tedavi hurafeleri” halkımızın 
hekimlere müracaatına engel olmaları bakımından çok zararlı (İnan, 1976:227) 
uygulamalardır diyerek bu inanışın sonunda uygulanan tıbben yanlış uygulamaların 
anne ve çocuğuna zarar verdiğini vurgular. 

Albastı 

“Geçiş ritlerinin başında gelen doğum, insanlık tarihinin en eski inanç katmanını 
oluşturur. Bu sosyal olay birçok ritüelistik olgular bağlamında değerlendirilmiş, 
doğumun fiziksel olmasıyla beraber kutsal bir anlam içermesi de önem kazanmıştır 
( Bayat, 2007: 337).  

Tıbbi anlamda bir sebep yokken çocuğunu kaybetme endişesine düşen anne, 
çocuğunu yaşatabilmek için dinsel ve büyüsel işlemlerden fayda bekler. Lohusalık, 
kadının doğumundan 40. gününe kadar geçen süreye verilen addır. Bu dönemde anne 
ve bebeği bilinmeyen, görünmeyen varlıklara karşı savunmasızdır. “Anadolu’da, yeni 
doğum yapmış kadına: “loğusa, loğsa, doğaz kesen, emzikli, nevse” gibi adlar verilir 
(Örnek, 2000:143). 
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Anadolu’da ve Midyat yöresinde lohusaya ve bebeğine yönelik uygulamaların 
temelinde savunmasız olan anne ve bebeğini sebebi belirlenemeyen çeşitli olumsuz 
etkilerden korumak yatar. Bu dönemdeki rahatsızlıklara bazı varlıkların sebep 
olduğu düşünülmektedir. Bu düşünce beraberinde pek çok dinsel ve büyüsel 
uygulamayı da getirmiştir. 

Doğum paradigmasında zarar veren demonik varlıkların başında Albasması 
gelmektedir. Loğusanın üzerine oturan ve çocuğu, loğusayı öldürmeye çalışan ruh, 
kimi zaman insan kılığında, kimi zaman adam kılığında, kimi zaman da sadece 
karaltı şeklinde tasavvur edilmektedir. Loğusa uykudayken Albasmasının üzerine 
çökmesi, göğsüne oturmasıyla nefes alamamakta ya da bağırıp çağırmakta ancak 
sesini kimseye duyuramamaktadır. Genelde Albasması, ateşli bir hastalık, kâbus 
görme ve ter içinde uyanma olarak anlatılmaktadır. Albasmasına, humma-yı nifasî, 
loğusa humması, ağırlık çökme, üstüne ağırlık çökme gibi isimler de verilmektedir 
( Bayat, 2007: 344).  

Westermack, “insanların gördüklerini, duyduklarını eksik ve yanlış yorumlamaları 
sonunda kapıldıkları birtakım vehimler, bir uyarıcıyı hatalı olarak algılamak, 
çeşitli engellerden dolayı yerine getirilemeyen istekleri tatmin arzusu, manevi bir 
güvence arama ihtiyacı, dini bilgi eksikliği, bireyin başkalarının gözünde farklı 
görünme isteği, açıklanmasından utanç duyulan olayların topluma bildirilmesi 
zorunluluğu, bilinmeyeni hayal gücüyle tanımlama ve merak cin peri anlatılarını 
körüklemektedir.”der. Özelikle cinlerin hayvan şeklinde düşünülmesinin sebebi 
bunların faal kuvveti temsil etmelerinden ve canlı şeyler arasında hayvanların en 
esrarlı yaratıklar olmalarındandır.” (Duvarcı 2005: 138). Bundan dolayıdır ki üç 
harf lililer başta olmak üzere çeşitli adlarla anılan bu varlıklar insanların bilinmezliğe 
ve çaresizliğe karşı korkularının bir sonucu olarak ortaya çıkarlar. İnsanoğlunun 
bu korkuları toplum hayatını şekillendiren kuralların içinde de kendine yer bulur. 
Özellikle lohusaların bakımında bu korkular ve kurallar geçerlidir. Lohusayı yalnız 
bırakmamak, karanlıkta kalmamaları, yataklarının altına çengelli iğne bırakma gibi 
pek çok uygulama bu davranışların sebepleri arasında sayılabilir. 

Malinowski, “insan yaşamının fizyolojik evrelerinin özellikle de gebe kalma, 
gebelik, doğum, ergenlik, evlenme ve ölüm gibi dönüm noktalarının gerçekte 
pek çok ayinin ve inanç öğretisinin çekirdeğini oluşturduğuna herkesi ikna 
etmek için etnoloji literatürünü biraz bilmek yeterlidir… Gebe kalmaya ve 
yeniden doğuşa, tutkuya veya doyurulmaya ilişkin dini tasarımlar hemen hemen 
bütün soylarda şu veya bu biçimde büyüyle var olurlar ve çoğunlukla da kurallar 
törelerle bağlantılıdırlar. Gebelik sırasında kadın belli tabulara uymak ve törenler 
yapmak zorundadır, bunlara zaman zaman kocası da katılır. Doğum öncesinde ve 
sonrasında, tehlikeleri uzaklaştırmak ve kötü büyüleri kovmak için çeşitli büyü 
ayinleri, arınma törenleri, yeni doğanın yüce güçlere ya da topluluğa tanıtıldığı 
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toplu şenlikler ve eylemler vardır.” (Malinowski, 2000: 31) der. İnsanoğlunun dönüm 
noktası olan geçiş dönemleri de içinde dinsel ve büyüsel törenleri barındırır. Ortak 
kaygı, korku, sevinç, hüzün gibi duyguları paylaşan topluluk “törensel edimini” de 
beraberinde getirir. Böylece toplum yaşamına dair çok sayıda kültürel zenginlik de 
ortaya çıkar. Malinowski, yaşamın temel olayların da dinsel ve büyüsel işlemlerin 
hâkim olduğunu söyler. “Bir işi birlikte yapan ya da bir krize birlikte düşen aynı 
toplumsal insan grubu törensel edimini de yapar” (Malinowski, 2000.63). Böylece 
doğum olayı ve sonrası ritüeller dinsel ve büyüsel işlemler eşliğinde yapılır.

Loğusa Bakımı 

“Lohusanın mezarı kırk gün açıktır” ifadesiyle doğumdan sonraki 40 günü 
kapsayan lohusalık döneminde anne ve bebeğinin her türlü hastalığa açık olduğu ve 
kaçınılması gereken pek çok davranış olduğu vurgulanmaktadır. 

Doğum sonu kültürünü oluşturan en önemli öğelerden birisi de lohusa kadının 
diyetidir. Hemen her toplumda lohusa kadına bu döneme özel diyet uygulanır. 
Diyetteki en önemli amaç kadının eski haline dönmesi ve bebeğe süt olmasını 
sağlamaktır. Türk kültüründe bu diyet, bol kalorili, proteinli ve sulu bir diyettir (Eğri, 
Konak, 2011:150). Ayrıca doğumdan sonra lohusanın yatakta kalması,  dinlenmesi 
istenir. Lohusaya yatakta kaldığı süre içinde özel bakım uygulanır. Yemesine 
içmesine,  sağlığına,  çevreden gelebilecek zararlardan korunmasına dikkat edilir. 
Sütünün gelmesi ve bol olması için özel şerbetler hazırlanır (Artun,  2005: 136).

Midyat yöresinde lohusa bakımı ile ilgili uygulamalar şunlardır: 

• Anne loğusalığı süresince yere yalın ayak basmaz  (K1,  K2,  K12). 

• Aileden birileri mutlaka lohusa kadının yanında bulunur  (K2,  K7,  K10,  
K31).

• Annenin vücut direnci ve sütü artsın diye,  pekmez ve yumurta, tarçın 
karıştırılarak kaynatılır. Hazırlanan tatlı anneye bolca yedirilir (K1,  K2,  K7,  
K12,  K13,  K31,  K34).

• Süt yapan şeyler lohusa ziyaretinde hediye olarak götürülür. Kuru üzüm,  
Pekmez, Pestil… vb. günümüzde ise sütlü tatlılar yapılmaktadır (K1,  K2,  K7,  
K12,  K13,  K31).

• Misafirlere,  gül şerbeti ikram edilir (K30,  K34). 

Midyat yöresinde hamilelik boyunca olduğu gibi lohusalık döneminde de 
kadına büyük önem verilir. Gerçekleştirilen bütün âdet ve inanmalar, kadının eski 
gücünü toplaması ve kötü ruhlardan etkilenmemesine yöneliktir. Bu nedenle tıbbi 
yöntemlerin yanı sıra dinsel büyüsel işlemler ağır basmaktadır. Kan yapması için 
pekmez yedirilmesi,  üşütmemesi için yalın ayak basmaması, annenin ve bebeğin 
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kötü ruhlardan korunması için muskasız dolaşmaması... vb. uygulamalar bunlardan 
bazılarıdır. 

Türk Kültüründe Albastı İnanışı 

Türk kültüründe, doğum sonrasındaki en yaygın gelenekler göbek bağı, eş (son) 
ile ilgili işlemler, lohusalık, albasması, kırk basması, nazar değmesi inançlarıdır. Al 
basması ya da kırk basması inancı lohusa kadın ve yeni doğan bebeği etkileyen cin, 
peri ve şeytan olduğu düşünülen ruhun varlığına olan inançtır. Bu inanç günümüzde 
hala devam etmektedir.

Eski Türklerden günümüze kadar Alkarısı, Albastı, Albis, Almis adlarıyla lohusaya 
musallat olduğuna inanılan bu kötü ruh hakkında bütün Türk topluluklarında 
aynı inanmalar mevcuttur. Bunlara göre, yalnız kalan lohusanın yanına peri 
kızları gelerek ciğerini alır giderlermiş ve bu suretle lohusayı al basarmış, bu ruh 
lohusanın ciğerini alıp suya bırakırsa lohusa ölürmüş. İnanışlarda; albasması, tüfek 
sesinden, ocaklı adamlardan, demirden ve kırmızı renkten korkar. Bunun içindir ki 
loğusa yatakta iken başına kırmızı kurdeleli altın takarlar, lohusaya kırmızı şeker 
götürürler (İnan, 1995:171). 

Hem kam kültünde (Uslu 1997:178), hem de Müslüman Türklerin halk 
inançlarında bu güne kadar yaşayan ve önemli rol oynayan ruh inançlarından biri 
de Al ve ya Albastı ruhudur. Karakter ve seciye itibariyle Türk lehçelerinde Albastı, 
Al karısı, Albız, ve Abası şeklinde telaffuz edilen bu ruh, lohusa hastalara musallat 
olup, onları rahatsız eden hatta inanışa göre hastanın ciğerini söküp yediği ifade 
edilen eski bir Türk inancıdır. Bilindiği gibi bu inanç ve ondan korunmak üzere 
başvurulan çareler arasında tatbik edilen pratikler hemen bütün Türk dünyasında 
yaygındır (Günay-Güngör 1997:

Fuzuli Bayat, “Al Ruhu Kökeni ve İşlevleri” adlı yazısında, Türk haklarının 
tümünde mevcut olan “Albastı” veya “Alkarısı” inancının Türk mitolojisinde 
önemli bir yere sahip olduğunu vurgular. Bayat, Albastı’nın zaman içindeki anlam 
kaymalarını, geçişlerini ve nasıl bir varlık olduğunu da şöyle açıklar; eski Türklerin 
Al ruhu inancıyla bağlantılı olan Albastı, Mitolojik Ana kompleksinin Gök Tanrı dini 
inanç sisteminin yoğun baskısıyla arka plana itilmesinden sonra demonik özellik 
kazanmıştır. Albastı mitolojik varlığı, Türklerden komşu halkların mitolojilerine 
ve folkloruna da geçmiştir. Albastı zamanla olumsuz bir görünüm almıştır. 
“Yakasına iğne takılmakla yakalanan Albastı’nın serbest bırakılması halinde eve 
bereket vermesi, onun eski ocak hamisi fonksiyonunun bir kalıntısıdır. Olumluluk 
kategorisinden olumsuzluk kategorisine indirgenen Albastı, bütün olumlu yönlerini 
demonik varlık özelliğiyle değiştirmiş olsa da adında “al” kökünü korumuştur. 
Al ruhu olarak da bilinen Albastı, değişik varyantlarda dini inanç farklılıklarına 
bakılmaksızın Türk topluluklarının önemli bir kısmında görülmektedir. 
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Bugün bütün Türk boylarının ortak inanç paydası olan Al ruhu çeşitli varyantlarda 
değişiklik göstermektedir. Çeşitli fonetik varyantlarda mevcut olan bu demonik 
varlıklar: 

Al, Albassı (Türkmenlerde) 

Albarstı (Kırgızlarda)

Albaslı (Karakalpak ve Nogaylarda)

Alvasti (Uygurlarda) 

Alavradı, Halavradı, Hal Anası (Azerbaycan’da)

Albaslı Katın (Karaçay, Balkarlarda)

Al Karısı, Albastı, Al Ana ( Anadolu’da) vb. ( Bayat, 2007: 321-323). 

Adlarla bilinen bu yaratık özellikle Azerbaycan ve Anadolu yöresinde loğusa 
kadınlara ve yeni doğan bebeklere zarar veren demonik varlığa çevrilmiştir ( Bayat, 
2007, 324). 

Bayat,  inanca göre Albastı, lohusa kadının ciğerini çıkarıp yemekle onu öldürür. 
Bu olay kadının doğum yapması esnasında da gerçekleşebileceği için, kadın 
doğumda da yalnız bırakılmaz. Albastı’nın önünü almanın başlıca şartı, lohusa 
olan evde demir eşyaların, erkek elbiselerinin bulundurulmasıdır. Bütün bunlarla 
birlikte Albastı’nın kırmızı renkli eşyalardan da korktuğu sanılmaktadır. … İnanç 
boyutunda Albastı bütün hallerde kadın ve çocuklara zarar veren ruh olarak görünür. 
Dişil varlık olarak görünen bu ruhun korktuğu şeyler bütün Türk boylarında hemen 
hemen aynıdır. Bunların başında ocaklı adamlar, demir, tüfek, kırmızı renk, erkek 
vs. gelir ( Bayat, 2007: 324). Yeni doğan çocukların, lohusaların başına işler açan, 
yıkım getiren albastı inanışının tarihsel gelişimine değinen Eyüboğlu’na göre Şaman 
inançlarıyla yakın ilgisi olduğu söylenen albastı ile eski Anadolu dinlerinde geçen 
kötü ruhlar, iyi ruhlar arasında bir bağlantı vardır. (Arseven, 2010: 53).

Midyat’ta, yeni doğum yapmış kadınlara ve bebeklerine musallat olan bu cin 
çok çirkin bir kadın olarak tasvir edilir. Yaptığımız görüşmelerde alkarısının sadece 
gölgesini gördüklerini söyleyenler ve omuzlarında elini hissedenler var. Kendisini 
görenlerin öldüğüne inanılmaktadır.  “Anadolu Türklerinin tasavvurunda Alkarısı 
şöyle tasvir edilir: uzun boylu, uzun parmak ve tırnaklı, dağınık saçlı, yağlı vücutlu, 
el ve ayakları küçük, dişlek, bir dudağı yerde bir dudağı gökte, bazen zenci suratlı, 
memelerini masallardaki devler gibi omuzlarından geriye atabilen, tepesinde gözü 
olan, çok çirkin, al gömlek giyen bir yaratık. Küpüne binerek bir gecede Kırıma gidip 
gelebilir. Çok korkunç bir sesi vardır ( Bayat, 2007: 330). 
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Albastı ile ilgili inanış ve uygulamalar bütün Türk topluluklarında mevcuttur. 
Orta Asya Türk topluluklarından Kırgız-Kazak ve Başkurt Türkleri albastıyı keçi 
veya tilki suretinde, Kazan Türkleri kötü bir ruh olarak, Özbek Türkleri pejmürde, 
saçları dağınık bir koca karı suretinde tasavvur etmektedir. Gagauzlar ise albastıyı 
kötü ruhlu bir dev suretinde düşünmekte, lohusa kadını onun kötülüklerinden 
korumak için yastığının altına makas koymakta, odasında süpürge bulundurmakta 
ve lohusa kadının bulunduğu odada kırk gün mum yakmaktadır. Albastının 
kötülüklerinden korunma Kırgızlarda bağırarak ve tüfek sesiyle, Kırgız-Kazaklar da 
ocaklı olarak bilinen kişiler ve demirciler aracılığıyla olmaktadır (Selçuk, 2004,175). 

“Türk halkları arasında bütün çeşitliliğine ve muhtelif varyantlarına 
bakmaksızın kadın olarak tasarlanan Al ruhu, kökeni açısından Mitolojik Ana 
kompleksinden çıkmış ve bir zamanlar ocak veya ateş koruyucusu olmuştur” 
Bayat, kadın olarak tasavvur edilen Albastı’nın erkek egemenliği karşısındaki 
çaresizliğini de şöyle yorumlar:“Albastı’nın demirciden korkması, yakasına takılan 
iğneden kurtulamaması, erkek egemenliğinin tasdikidir. Anadolu ve Azerbaycan 
sahasındaki Albastı inançlarında onun kadına zarar vermemesi için uygulanan 
bütün yaptırımlar da bıçak, demir parçası, hançer, makas, tüfek, kurşun vs. ile 
beraber demiri veya demirden eşyaları döverek kurtulmak da vardır ( Bayat, 2007: 
328-329). Midyat halk kültüründe iki kırklı kadının birbirinin sesini bile duymaktan 
korktukları karşılaştıkları takdirde ise mutlaka iğne değiştirmeleri de bu inancın 
bir sonucudur. 

“Albastı’nın veya Hal Anası’nın yakasına iğne takmakla hizmete zorlanması da 
demircilik kültüyle bağlantılıdır. Albastı yakalanınca, ona yemin ettirilerek veya 
geceleri ocak etrafına ateş çalmak için gelmesi halinde onun bulunduğu yerin 
etrafına bıçakla daire çizmek suretiyle etkisiz hale getirileceği inanışı bugün 
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde farklı uygulamalarla ve anlatmalarla mevcuttur. 
(Bayat, 2007: 329). 

Türk halk inancında Alkarısı lohusa kadınların ve yeni doğan bebeklerin 
düşmanı olarak bilindiği halde aynı zamanda atlara musallat olmasıyla dikkat 
çeker. Albastıyla alakalı memoratların büyük bir kısmında, onun atların yelelerini 
ve kuyruklarını ördüğünü, onları sabaha kadar koşturmakla yorduğunu görürüz( 
Bayat, 2007: 330). Bu inanışın izlerini Midyat halk kültüründe de görebiliriz. Sabah 
ter içinde yeleleri ve kuyruğu örülmüş bir halde bulunan atlara alkarısının musallat 
olduğu söylenir.

Sonuç olarak doğum paradigmasında değerlendirilen demonik ruhların 
getirdikleri hastalıklar, zararlar, ölümler geleneksel olarak kadının ve çocuğun 
doğumdan sonra kırkıncı gününe kadar olan süre içinde belirlenir. Geçiş döneminin 
kutsal kırk rakamı ile belirlenmesi demonik varlıkların da kırk bağlamında 
değerlendirilmesini sağlamıştır. Bazı demonik ruhlar hem belirtilen kırkla hem de 



260 

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

genelde kötü ruh olmaları ile karakterize edilirler. Mesela Albasması, Karabasan, 
Sarı basması, Tıbıka, Boğmaca gibi. Türk kültür ekolojisinin hemen hemen bütün 
katmanlarında var olan demonoloji, doğum paradigmasında canlılığını en belirgin 
biçimde koruması ile ayrıcalık oluşturmaktadır ( Bayat, 2007: 346).   

Midyat Yöresinde Üç Dinin Albastı Uygulamaları 

Albasması,  anne ve bebeğine gece kötü ruhların musallat olması ve onları 
rahatsız etmesi,  korkutması,  onları sıkıntıya sokması olarak görülen bir kâbus 
olarak bilinir ( K27). 

• Yörede Alkarısı’na Ümmü Sübyan veya Gule denilmektedir (K25, K31). 

• Lohusa kadının bu dönemde sıcak su dökerken besmele çekmesi gerektiğine 
inanılır, çekmediği takdirde Alkarısı tarafından çarpılacağına inanılır (K13, 
K14).

• Sağlıklı bebeğin aniden ölümünde alkarısının çarptığına inanılır. Bebek kırkı 
bitinceye kadar yalnız bırakılmaz  (K2,  K24,  K25,  K34).

• Annenin ve bebeğin odasında sürekli olarak Kur’an-ı Kerim bulundurulur 
(K18,  K22,  K58).

• Albasması tüfek sesinden ve kırmızı renginden korkar. Bunun için de loğusa 
yatakta iken başına kırmızı kurdeleli altın takılır ( K16,  K19,  K25). 

•  Loğusa gece tek başına yürümemelidir (K1,  K3,  K4,  K11,K18).

• Salı, çarşamba ve cumartesi gecelerinde eksik saatler olduğundan banyo 
yapılmamalıdır (K2,  K4,  K6, K16, K22). 

• Cinlerin kötü etkilerinden korkulduğundan tek başına karanlık bir odaya 
girilmemelidir (K26,  K28,  K30). 

• Anne ve bebeğine kötü ruhlar musallat olmasın diye muska takılır. (K9,  K10,  
K11,  K12,  K17). 

• Annenin ve bebeğin başucunda haç bulunur.(K2, K3, K5).

• Dualar okunması gerektiğine inanılır (Ayet’el Kürsü,  Felak,  Nas …) (K13). 

• Lohusayı ve bebeğini kötü ruhlardan ve gözden korumak için göksel baba 
duası okunur.

• Yastığının altına küçük Kur’an ve makas bırakılır. (K15, K18, K19)

• Yedi veya kırk gün boyunca lohusanın ve bebeğin yattığı odada ışık 
söndürülmez.(K16, K24, K30).
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Alkarısı lohusa uykudayken gelir. Bu yüzden lohusanın başı gece gündüz 
beklenir. Hatta geceleri lambalar açık bırakılır ki Alkarısı, bu evde gündüz 
olduğunu düşünsün. Yöre halkının geneline ait olan bu inanç yeni doğum yapmış 
Süryani, Yezidi, Müslüman kadınlarının ve bebeklerinin kaldıkları odada yedi veya 
kırk gün süreyle ışıklar kapatılmaz. Lohusa karanlıkta kalırsa Alkarısı, lohusanın 
rüyasına girer, onun ağzını dilini bağlar. Bağırmak istese de bağıramaz. Göğsünün 
üstüne oturur. Bu kâbustan uyandırılmayan anne ölebilir. Yeni doğmuş bebeğe de 
musallat olan alkarısı bebeği mosmor bırakıncaya kadar boğar ve en nihayetinde 
de öldürebilir. Bu nedenle anne ve bebeği yalnız bırakılmaz. (K2, K7, K13, K16, K24, 
K30, K31).  

Lohusalık döneminde,  özellikle doğumdan sonraki kırk gün içinde,  annenin de 
çocuğun da kötü gözden yani nazardan korunması gerekir. Nazarlık,  maşallah, haç 
gibi takılar çocuğu da lohusayı da korumak için kullanılan yaygın gereçlerdir (K2, 
K7, K13, K16).

Kırkların birbirine karışmaması için, kırkı çıkmayan bir kadın yeni doğum 
yapmış bir kadının yanına gelmez. Bu durumda olan iki kadın karşılaşırlarsa bir 
daha çocuklarının olmayacağına ve olan çocuğun da sakat kalacağına inanırlar (K2, 
K7, K13, K16). 

Anne ve bebeğine her türlü kötülüğü yapabilecek güçte olan “alkarısı” özellikle 
yeni doğan bebeklerin ciğerini söker ve alır. Özellikle henüz bir haftalıkken sebepsiz 
yere morarak ölen bebeklerin “alkarısı”, cinler tarafından öldürüldüğüne inanılır. 
Yezidilerde bu durum bebeğin 7 günlük vurguna “haftıke le dem” uğraması olarak 
yorumlanır (K7).

Midyat yöresinde albasmasına karşı alınan önlemler dinsel ve büyüsel niteliktedir. 
Kötü ruhların anne ve bebeği etkilememesi için alınan tedbirlerde büyüsel önlemler 
olduğu gibi dinin etkisiyle alınan tedbirler de etkisini göstermektedir. Müslüman 
halk arasında,  Kur’an-ı Kerim’in odada bulundurulması,  duaların okunması gibi 
dini yönü olan âdetler vardır. Süryaniler arasında ise odada ve annenin üzerinde haç 
bulunması ile annenin ve bebeğinin kötü ruhlardan korunulacağına inanılır. 

Midyat yöresinde, Hıristiyan, Yezidi Müslüman aileleri doğum sonrası kırk 
gün içinde lohusa kadın ve çocuğun yakalandıkları hastalıkları kırk basması diye 
tanımlamaktadırlar. Bu durum lohusa kadın ve çocuğun mezarı kırk gün açık 
kalır cümlesi ile ifade edilmektedir. Lohusa kadın ve bebeği kırk basmaması için 
kırk gün evden çıkarmazlar. İki kırklı kadın, karşılaşmamaya özen gösterir. Eğer 
karşılaşırlarsa hiç konuşmadan birbirlerini seslerini duymadan dikiş iğnesi veya 
çocukların elbisesi değiştirilir.

Midyat’ta üç dinin mensupları arasında yaptığımız alan araştırmasında 
karşımıza çıkan albastı inancı ve uygulamaları Anadolu’da olduğu gibi bütün Türk 
topluluklarında yaygındır. 
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Yörede alkarısından korunmak için başvurulan çareler, Anadolu’da da yaygın 
olarak uygulanmaktadır. “Lohusanın bulunduğu odada kırk gün ışıkların açık 
bırakılması, evden ateş verilmemesi, cenaze ile aynı ortamda bulunulmaması, 
kırmız renk, demir ortak motif ler olarak karşımıza çıkmaktadır.” (Selçuk, 2004,175). 
Görüldüğü gibi alkarısı inancı ve ondan korunması uygulamaları yönünden Midyat 
yöresinde üç dinin mensupları arasında ve Anadolu’da büyük oranda benzerlikler 
bulunmaktadır.

Sonuç 

Özellikle geleneksel toplumlarda doğum öncesi, sırası ve sonrası geçen döneme 
büyük önem verilir. Anne ve çocuğu korumak için çok sayıda dinsel ve büyüsel 
tedbir alınır. Özellikle doğumdan sonraki kırk gün içerisinde lohusa kadın ve bebeği 
kırkından çıkıncaya kadar korunur. Halk kültüründe birtakım olağanüstü hallerin 
gerçekleştiği bu dönemde alınan önlemler de geçmişten günümüze gelenekten 
gelen uygulama ve inanmalardır. 

Toplumlar, Dünyanın farklı coğrafik bölgelerinde yaşıyor olsalar bile doğum, 
doğum sonu döneme verilen anlamlarda benzerlik söz konusu olmaktadır. Doğum 
denilen ve insan yaşamının ilk önemli geçiş evresini oluşturan bu dönemle ilgili 
adet, inanma ve geleneksel uygulamalar kültürlere bağlı birtakım farklılıklar 
gösterse de; dikkate değer benzerlikler olduğu bir gerçektir. Bu benzerliklerin 
temelinde doğumun evrensel bir olay olması ve bu dönemdeki kadın ve bebeği 
koruma inancının tüm toplumlarda ortak insani bir özellik olmasıdır. Bunun 
sonucunda da, doğum sonu dönemde yapılan uygulamalar kanılmazdır. “Türkiye ve 
İran örneğinde olduğu gibi bu benzerlik; din ve coğrafi bölgelerdeki benzerliklerle 
ve kültürlerin tarihsel yakınlıklara sahip olmasıyla daha da artmaktadır.” (Eğri, 
Konak, 2011:152-153). Midyat yöresi de aynı coğrafyada sahip olduğu din ve dil gibi 
farklılıklarla doğum olayı içinde yer alan uygulamalarda bilimin ve dinin dışında 
ortak bir gelenek oluşturmuştur.   

Bölgedeki Müslümanların- Hıristiyanların- Yezidilerin etkileşimlerinin en 
önemli örneklerinden biri “Alkarısı” inancıdır. Anadolu’nun birçok bölgesinde 
olduğu gibi Mardin/ Midyat’ta Alkarısı inancı, Hıristiyan- Müslüman- Yezidi dini 
etkileşiminin gözler önüne serilmesi bakımından önemlidir. 

Bu çalışmada Midyat’taki Alkarısı inancı ve dini etkileşim alan araştırmasından 
elde edilen örneklere dayanarak anlatılmış ve değerlendirilmiştir. Alan araştırması 
biçiminde yapılan bu çalışmada Alkarısı inancı konusundaki Hıristiyan- Müslüman- 
Yezidi inanç benzerliği ve etkileşiminin belirgin izleri alandan elde edilen verilerle 
tespit edilmiştir. 
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Hıristiyan- Müslüman- Yezidilerin birlikte yaşadığı bölgede geleneğin hâkimiyeti 
dinler arasında benzer uygulamaları da beraberinde getirmektedir. Geleneksel 
uygulamalar birbiriyle iç içe olduğundan bunların hangi dinden geçtiğini tespit 
etmek oldukça güçtür. 

Farklı din ve ırktan insanların bir arada yaşadığı Mardin/Midyat kültürel 
zenginlik sergilemektedir.  Halkların evliliği konusunda belirgin ayrımlar görülse de 
farklı din ve dile sahip yöre insanları ortak coğrafyayı ve kaderi paylaşmanın sosyal 
ve ekonomik ilişkiler geliştirmenin etkisiyle ortak bir yaşam paydasında kaynaşıp 
buluşmuşlardır. Geçiş dönemleri içinde kadın ve bebeğinin bu en savunmasız 
döneminde ortaya çıkan Alkarısı inanışı da yöre halkının geleneklerinin benzerlikleri 
ve etkileşimlerini örneklemesi açısından önemlidir. Bu inanış bölgedeki dinlerin 
dillerin ve halkların etkileyen ve etkilenen bir yaşam alanı kurduklarının kanıtı 
olması açısından da önemlidir.

Günümüzdeki bilimsel bilginin varlığına rağmen, her türlü eğitim seviyesi 
aralığında varlığını sürdürebilen inanışlar halk kültürünün önemli konuları 
arasında yer almaktadır. Eğitim seviyesinin artmasıyla değişen şey geleneksel 
uygulamaların bilimsel bilginin yanı sıra uygulanmaya devam edilmesidir. Lohusa 
kadını ve bebeğini bilinmeyene karşı koruma tedbirleri alınırken gelenekten de 
faydalanılır. Tıbbi önlemler dışında alınan tedbirler bilinmeyene karşı savunmasız 
kalmanın sonucunda ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak Lohusalık dönemine ait 
uygulamaların hemen hemen bütününde dinsel ve büyüsel işlemler hâkimdir.  
Psikolojik olarak olduğu söylense bile lohusaya kırmızı kurdele takılması, 
başucunda mensubu olduğu dinin ayetlerinin olması, demir, çengelli iğne, makas 
bulundurması gibi uygulamalar geleneğin, geçiş dönemi korkularının bir sonucu 
olarak sürdürüldüğünü göstermektedir. 

Bilimsel karşılığı Postnatal depresyon olan bu dönem pospartum kültürünü de 
beraberinde getirmektedir. Anne ve bebeği bu dönemde pek çok dış etkiye açıktırlar. 
Bu dönemde var olan geleneksel uygulamaların anne ve bebeğine zararlı olanların 
değiştirilmesi, faydalı olanların ise gelenek içindeki uygulamalarına devam edilmesi 
desteklenmelidir. Aynı zamanda bu dönemde tıbbi destek almanın önemi üzerinde 
de durulmalıdır.
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• Kaynak Kişiler 

• K1.A. Y. : 65 yaşında,  okuryazarlığı yok,  ev hanımı,  Estel. 

• K2.A. G.: 33 yaşında,  ilkokul mezunu,  ev hanımı,  Midyat

• K3.A. G.: 34yaşında,  Melfono,  Midyat

• K4.A. D.: 28yaşında,  ilkokul mezunu,  Estel 

• K5.B. G.: 14 yaşında,  ilköğretim,  öğrenci,  Midyat

• K6.C. A.: 64 yaşında,  ilkokul mezunu,  ev hanımı,  Estel.

• K7.E. A.:68 yaşında,  ortaokul mezunu,  esnaf,  Güven köyü 

• K8.E. A.: 80 yaşında,  okur yazarlığı yok,  ev hanımı,  Estel.

• K9.E. Ü.: 72 yaşında,  okuryazarlığı yok,  ev hanımı,  Estel.

• K10.F. D.: 52 yaşında,  ilkokul mezunu,  ev hanımı,  Estel.

• K11.F. U.: 45 yaşında,  ortaokul mezunu,  ev hanımı,  Diyarbakır.

• K12.H. D.: 80 yaşında,  okur yazarlığı yok, ev hanımı,  Estel

• K13.H. A.:  75 yaşında,  okuryazarlığı yok,  ev hanımı,  Estel

• K14.H. M.:78 yaşında,  okuryazarlığı yok,  ev hanımı,  Estel

• K15.M. D.:78 yaşında,  okuryazarlığı yok,  ev hanımı,  Estel 

• K16.M. İ.:23 yaşında,  ortaokul mezunu,  ev hanımı,  Midyat. 

• K17.M. S. A.:56 yaşında,  lise mezunu,  emekli,  Estel 

• K18.M. S.: 80 yaşında,  okur yazarlığı yok,  ev hanımı,  Estel

• K19.M. Y.:61 yaşında,  lise mezunu,  ebe,  Estel

• K20.M. T.: 40 yaşında,  ilkokul mezunu,  ev hanımı,  Estel

• K21.M. A.: 54 yaşında,  üniversite mezunu,  öğretmen,  Estel 

• K22.M. A.:64 yaşında,  ortaokul mezunu,  çiftçi,  Belçika 

• K23.N. D.: 45 yaşında,  lise mezunu, banka emeklisi, Estel 

• K24.P. U.: 80 yaşında,  okuryazarlığı yok, ev hanımı, Midyat.

• K25.Ş. Y.:  50 yaşında,  lise mezunu,  ebe,  Estel

• K26.Ş. A.:  76 yaşında,  ilkokul mezunu,  inşaat ustası,  Estel

• K27.Ü. G.: 64 yaşında,  üniversite mezunu,  eczacı,  Midyat.

• K28.V. Ş.: 60 yaşında,  ilkokul mezunu, ev hanımı, Estel

• K29.Y. U.: 57 yaşında,  lise mezunu,  şarap ustası,  Midyat. 

• K30.Z. K.:  75 yaşında,  okuryazarlığı yok, ev hanımı, Estel

• K31.Z. A.:67 yaşında,  okuryazarlığı yok, ev hanımı, Güven köyü.

• K32.Z. D.: 34 yaşında,  orta okul mezunu, ev hanımı,  Estel

• K33.Z. D.: 45 yaşında, lise mezunu, banka emeklisi, Etsel

• K34. Z. A.: 75 yaşında okuryazarlığı yok, ev hanımı, Taşköy.
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KIRKLARELİ YAĞMUR DUALARINDA 
İNANÇ MOTİFLERİ

Zekeriya KURTULMUŞ1

                                                                                 

Kırklareli Hakkında Genel Bilgiler

Kırklareli; Marmara Bölgesi’nin 
kuzeybatısında 6650 Km.2 yer 
kaplayan, Istranca Dağları ve 
Ergene Ovası üzerinde, kuzeyinde 
Bulgaristan, kuzeydoğusunda 
Karadeniz, güneydoğusunda 
İstanbul, güneyinde Tekirdağ, 
batısında Edirne ile sınır 
oluşturmaktadır. İl’in %48’ini 
Karadeniz’e paralel uzanan ve 
tamamı ormanlarla kaplı Yıldız 
Dağları (Istrancalar) oluşturmakta, 
%52’si ise tarıma elverişli verimli topraklarla kaplı düz araziden oluşmaktadır.

Son adrese dayalı nüfus sayımına göre 332.791 kişilik bir nüfusa sahip olup, 
bu nüfusun %66’sı şehirde, %34’ü köylerde yaşamaktadır. Kırklareli, günümüzde 
merkez dışında Babaeski, Demirköy, Kofçaz, Lüleburgaz, Pehlivanköy, Pınarhisar ve 
Vize olmak üzere 7 ilçesi ve bunlara bağlı 173 köyü, 18 beldesi ile şirin bir Marmara 
Bölgesi vilayetidir.

1 Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müd. Folklor Araştırmacısı, zekeriya-39@hotmail.com
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Kırklareli tarihinin yörede yapılan arkeolojik kazılardan elde edilen bulgulara 
göre M.Ö.6800’lere kadar uzandığı anlaşılmaktadır. 

Yörede Türk hakimiyeti 1363 yılında Osmanlılar ile başlamıştır. Bu yıllardan 
itibaren Osmanlı hakimiyeti Balkan Yarımadası’nın birçok bölgelerinde görülmeye 
başlamış, buralara Anadolu’dan gelen Türkler yerleştirilmiştir. Ancak 19.y.y. dan 
itibaren Türklerin yaşadığı Balkan Yarımadası’nda bağımsız devletlerin kurulması 
ile başlayan, halkın “93 Harbi” dediği 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ile Balkan 
Yarımadası’ndaki kaybedilen topraklardan gelen göçmenler Kırklareli ve köylerine 
de yerleşmeye başlamışlardır.

Bu göçler ve göçmenlerin Kırklareli ve köylerine yerleşmeleri 1912-1913 Balkan 
Harbi sonunda, 1924’lerdeki mübadelede, 1935-1938 yılları arasında,1950, 1968, 1974 
ve 1989 yıllarında da devam etmiştir. 

a.Yağmur Yağdırma Törenlerinin Yapılışı

Yağmur Duası, kültürümüzde 
mevsimi geldiği halde yağmayan 
yağmurlar nedeniyle ortaya çıkan 
kuraklığı önlemek amacıyla 
gerçekleştirilen bir uygulamadır. 
Yağmur Duası aynı zamanda hava 
durumunu değiştirmeye yönelik olarak 
yapılan birçok uygulamadan biridir. 
Yağmurun yağması özellikle geçimini 
tarım ve hayvancılıkla sürdüren 
toplumlarda verim elde edebilmek 
için birincil önemdedir. Yağmurun 
yağmaması ise, hayatın bir anlamda durması demektir. Bu sebeple yağmurun 
yağmasını sağlamaya yönelik olarak yapılan yağmur duaları ve eşdeğerdeki benzer 
uygulamalar geçmişten günümüze her zaman yapıla gelmiştir. 

Bu bildiride amaç, 1993 yılından beri Kırklareli kasaba ve köylerinde alan 
araştırmaları ve katılımlı gözlem yoluyla elde edilen bilgiler ışığında yağmur 
dualarındaki uygulamalar ve diğer yağmur yağdırma pratiklerindeki inanç 
motif lerinin ortaya konmasıdır.

Kırklareli’nde yağmur duaları; köylünün geçim kaynağı olan toprağa ektiği 
mahsulünün verimli olması amacıyla, toprağın suya ihtiyaç duyduğu Nisan, Mayıs 
ve Haziran aylarında yapılır. Yağmurun yağması için yapılan bu yağmur dualarında, 
toplumun tüm üyeleri tarafından kabul görerek benimsenen birtakım uygulamaların 
gerçekleştirildiği görülmektedir. 
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Bunlar:

• Yağmurun yağması arzusuyla küçük taşlara dua okuyup çuvala konması ve 
suya gömülmesi, yağmur fazla yağıp zarar verirse dinmesi arzusuyla da bu 
taşların sudan çıkarılması,

• Küçük çocukların yüksek yerlerde gezdirilmesi,

• İlk kez namaz kılmaya başlayan küçük bir çocuğun yüzü-suyu hürmetine 
Allah’tan yağmur dileğinde bulunulması,

• Yeni evlilerin ve küçük çocukların suya atılması,

• Göle beygir kafası gömülmesi,

• Yağmur yağdırma töreninde adak kurbanının kesilmesi şeklinde sıralanabilir. 

• Bildiride Kırklareli İli’ne bağlı yerleşim yerlerinde gerçekleştirilen yağmur 
dualarındaki bu türden uygulamaların İslamiyet öncesi ve İslamiyet 
döneminden itibaren inanç temelleri ortaya konulacaktır. 

• Kırklareli’ndeki yağmur yağdırma törenleri incelenirken önce,

• Halk tarafından yapılan yağmur yağdırma törenleri,

• Çocuklar tarafından yapılan yağmur yağdırma törenleri diye iki başlık altında 
ele alınacak ve bu başlıklara alt başlıklar eklenerek konu tamamlanacaktır.

1. Halk Tarafından Yapılan Yağmur Yağdırma Törenleri

Halk tarafından yapılan yağmur yağdırma törenleri hazırlık ve uygulama safhası 
olarak iki gurupta aktarılacaktır.

a. Törenlerin Hazırlık Safhası 

• Bu safhada dini ve dini olmayan uygulamalara rastlamaktayız. Şöyle ki,

• Dini uygulama olarak;

• Oruç tutma,

• Mevlit okutma,

• Camide toplanma,

• Küçük taşlara dua okuma, 

• 41 boğumlu asma çubuğunun boğumlarına dua okuma,

• Dini olmayan uygulama olarak;

• Taş toplama ve bu taşların dil ucu ile ıslatılması,
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• Taşlara dua okurken esnememeye dikkat edilmesi

• Taşların suya gömülmesi

• At kafatasının suya gömülmesi,

• Yeni evlilerin ve küçük çocukların suya atılması,

• Yemek malzemelerinin tedariki, 

• 41 boğumlu asma çubuğunun suya gömülmesi uygulamalarına rastlamaktayız.

b. Törenlerin Uygulama Safhası

Yağmur yağdırma törenlerinin esas 
bölümünü bu safha oluşturur. Törenler; 
cami bahçelerinde, (Merkez Karaköç Köyü, 
Dokuzhöyük Köyü, Çayırlı Köyü), eski okul 
bahçelerinde (Merkez Erikler Köyü, İnece 
Kasabası, Çeşmeköy, Lüleburgaz İlçesi 
Akçaköy), köy deresi yanında (Lüleburgaz 
İlçesi Çengelli Köyü), yatır yanlarında 
(Babaeski İlçesi Mutlu Köyü) yapılmaktadır. 

Dini uygulamalar olarak rastladığımız oruç tutma, mevlit okutma ve camide 
toplanma yağmur yağdırma törenlerinin etkisini arttırmak amacıyla yapılmaktadır. 
Ancak küçük taşlara ve 41 boğumlu asma çubuğuna dua okuma işleminin yağmur 
yağdırmaya ne gibi etkisinin olacağı anlaşılamamaktadır.

Taşlara ve 41 boğumlu asma çubuğuna dua okuma işlemi şöyle yapılır.:

Nohut, fındık büyüklüğünde 70.000 
adet taş toplanır. Köyde okumasını bilen 
kişilerce Kur-anı Kerim’de mevcut olan 
Şûra Suresi, 28nci ayet bu taşlara tek 
tek okunur.  (Şûra Suresi, 28nci ayetin 
Türkçe açıklaması şöyledir -Umutsuzluğa 
düşmelerinin ardından yağmuru indiren, 
rahmetini yayan O’dur. O, övülmeğe layık 
olan dosttur.-) Okunan taş hava yağışlı 
olsun diye dil ile ıslatılır. Taşlar okunurken 

rüzgâr çıkıp yağmur bulutlarını dağıtmasın diye esnememeye özen gösterilir. 
Okunup dil ile ıslatılan yetmiş bin küçük taş, köylünün tamamının katılımıyla 
yapılan yağmur duasından sonra, çuval içinde suya gömülür. 

Taşların suya gömülmesi sırasında 4-5 kişi tarafından yine dua edilir. Çok yağmur 
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yağar, sel olur ise suya gömülen bu taşlar 
yağmur azalsın diye sudan çıkarılır. 
Bu uygulama 1970’li yıllara kadar 
görülürken, 70.000 taşın okunmasının 
çok zaman almasından, okuyucu kişileri 
bulmakta çekilen zorluktan dolayı daha 
sonraki yıllarda unutulmuştur. 

Taşa dua okuma geleneğinden 
vazgeçildiği 1970’li yıllardan sonra, 
41 boğumlu asma çubuğuna dua 

okuyup, suya gömme geleneğinin yaygınlaştığını görüyoruz. Köylünün tamamının 
katılımıyla yapılan yağmur duası bittikten sonra, tek parçadan oluşan 41 boğumlu 
ve her boğumuna Yasin-i Şerif okunmuş asma çubuğu, başta köy imamı olmak 
üzere, 4-5 kişi tarafından köyün deresine gömülür. Şayet çok yağmur yağar sel olur 
ise o asma çubuğu gömüldüğü yerden çıkarılır. Bir anlamda köy halkı ne yağmurun 
fazlasını, ne kuraklığın fazlasını istememektedir. Allah’a yalvarıp geçiminin kaynağı 
olan tarlaya ektiği mahsulünün ihtiyacı olan yağmurun dengeli yağmasını, çok 
yağması halinde tarladaki mahsulü zarar göreceğinden yağmur dualarında dereye 
gömdüğü 41 boğumlu asma çubuğunu dereden çıkarmakla yağmurun azalacağına 
inanmakta, 41 boğumlu asma çubuğuna 
manevi bir sigorta görevi yüklemektedir.    

Dini olmayan uygulamalar olarak 
rastladığımız taş ile yapılan pratiklerde, 
70.000 adet taşın toplanarak dil ile 
ıslatılması ve bu esnada esnememeye özen 
gösterilmesini görmekteyiz. Ayrıca at 
kafatasının suya gömülmesi, yeni evlilerin 
suya atılması ve yemek malzemelerinin 
tedarikine de yağmur duası için yapılan hazırlık safhasında rastlamaktayız.

70.000 adet taş köyde yaşayanlar tarafından köyün muhtelif yerlerinden 
toplanır. Bu taşların her birine ayrı ayrı dua okunurken, dil ile ıslatılır ve bu esnada 
esnenmez. Pekiyi, taşa dua okunması dini bir uygulama iken, taşın dil ile ıslatılması 
ve esnenmemesi nedir? Bu hareketler halk inanışına göre, taşın dil ile ıslatılması 
yağmurun yağmasına olan talebi, esnenmemesi ise yağmur bulutlarının köyün 
üzerinden uzaklaşmamasıdır. Yani her iki uygulama da yağmurun yağmasına olan 
istektir.

Türkiye’deki yağmur duaları üzerine geniş araştırmaları ve bu yağmur dualarında 
görülen pratikleri, İslâm öncesi inançlar açısından da yorumlayıp açıklayan Orhan 
ACIPAYAMLI, “Türkiye’de Yağmur Duası” adlı araştırmasında taşın yalnız Türk 
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folklorunda değil, bütün dünya millet 
ve topluluklarında yağmur yağdırıcı bir 
araç olarak kullanıldığını yazmaktadır.  

Taşın suya atılması demek, taş ile 
suyun temasa gelmesi demektir. Taş 
ile suyun temasa gelmesi ise bunların 
özelliklerinin karşı karşıya gelmeleri 
demektir. Taş kuraklık çeken bir 
araziden alınmıştır. Bu arazinin suya 
ihtiyacı vardır. Uzun müddet yağmur 

yüzü görmemiş olup suya hasrettir. Bu durumdaki araziye ait bir taş parçası, daha 
doğrusu taş parçaları yağmur duası sayesinde su ile temasa getirilmiştir. Su ise 
yağmurun bir parçasıdır. O halde susuzluk sebebi ile kuraklık çeken bir bütünün 
parçası olan taş, yağmurun bir parçası olan su ile temas halindedir. Şu halde, burada 
sihrin temas prensibini hatırlamamız faydalı olacaktır. Bir bütünün küçük bir parçası 
üzerine yapılan etki derhal ve aynen bütününe geçer. Dolayısıyla bir arazinin ufak 
parçası üzerine yapılan su etkisi derhal bütüne yani araziye geçecektir. Bu geçmenin 
sonucunda ise taşın ıslanması gibi bütün o arazi de ıslanacaktır. Yani o araziye 
yağmur yağacaktır. Taşın su ile temas edilmesinin altında yatan gizli istek budur. Taş 
ile ilgili bu uygulamaya ilave olarak, Kırklareli Merkez İlçe Karakoç Köyünde 1970’li 
yıllara kadar beygir kafatasının da suya gömülmesi uygulaması yapılmaktaydı. 
Bu inanca göre, at kafatası ıslanınca at iskeletinin geri kalan kısmı da ıslanacak, 
böylece at ile ilgili bütün iskeletler de ıslanacaktır. Bu iskeletlerin ıslanmasıyla da 
iskeletlerin içinde bulunduğu topraklar da ıslanacaktır, yani yağmur yağacaktır. 
Bu uygulama eski Türk inançlarında var olan “sihrin temas ve taklit prensibi”ne 
göre yapılmaktadır. Ancak köylüler bu uygulamanın kökenini açıklayamamakta, 
büyüklerimiz böyle yapıyordu, biz de devam ettiriyoruz diyebilmektedirler.

Din adamının ve köylülerin Tanrıya dua etmeleri yağmur yağdırmaya yeterli 
olmuyor mu da, dini olmayan 
hareketlerden de istifade edilmektedir. 
Buradaki dini olmayan uygulamaların, 
İslam öncesi Türk inanışlarının 
günümüze gelen uygulamaları olarak 
görmemiz gerekmektedir. Yani 
Türkler Müslüman olduktan sonra da 
bu uygulamaları yaşatmaya devam 
etmiştir.

Diğer taraftan yağmur duası 
töreninden sonra fazla yağan yağmuru 
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dindirmek gerekirse, bu konuda başvurulacak çarelerden biri ve en çok kullanılanı 
suyun içine atılmış olan taşların sudan çıkarılmasıdır. Çünkü yağmuru yağdıran, 
taşın su ile temasa gelmesi idi. Taş, sudan çekilmekle yine eski haline gelmektedir. 
O zaman taşın üzerinden suyun etkisi kalkmış olacağından, taş dolayısıyla taşın 
bağlı olduğu araziye yapılan su etkisi de ortadan kalkmış olmaktadır. Böylece, 
o arazi üzerine yağan yağmur durmaktadır. Burada o kadar açık görülüyor ki, 
yağmurun esas sebebi doğrudan doğruya taş ile suyun temasa gelmesi halidir. Hatta 
yağmurun yağmasında taşın bile tek başına herhangi bir rolü yoktur. Zira taş, ancak 
su ile temasa geldikten sonra vazife görmeye başlamaktadır. Sonra, su ile temasa 
gelme yalnız taşa ait bir özellik değildir. At kafatası da su ile temasa geldikten 
sonra yağmur yağması için gerekli mekanizmayı tamamlamış olmaktadırlar. Tekrar 
konuya dönecek olursak, dini olmayan bu uygulamalarda şunu tereddüt etmeden 
söyleyebiliriz ki, yağmurun yağmasının sebebi dua, namaz veya kurban değildir. Taşı 
sudan çektiğimiz takdirde, yağmur durmaktadır. Taşlar suya konmadan önce her bir 
taşa tek tek dua okunmuştu, şimdi ise taş sudan çekilirken dua yapılmamaktadır. 
Nedense, taşı sudan geri çekme motifi ilk uygulama şeklini kaybetmemiştir. 

Şöyle ki: Suya atılan taşlar bir tek olmayıp 70.000 adet olduğu için her şeyden 
önce bu taşlardan su içinde bir tane dahi kalmaması, sonra çuvalın suyun dibinde 
kaybolmaması lâzımdır. Çünkü suda taş kaldığı müddetçe yağmur yağmaya devam 
edecektir. Çuvalın suyun derinliklerine kayarak kaybolmasını önlemek için de çuval 
bir iple kıyıya çakılan kazığa bağlanır.

O halde, kısaca şunu söyleyebiliriz ki, doğrudan doğruya taşla yapılan tatbikatlar, 
dualı taşla yapılan tatbikatlardan çok eskidir. Hele yalnızca dua veya dinsel diğer 
hareketlerle yapılan uygulamalar, diğer iki tip uygulamaya göre daha gençtir. Çünkü 
din, ilk önce sihri prensiplere göre işleyen uygulamalara etki etmeye başlamıştır. 
Zamanla içinde dinsel uygulamalardan başka unsurların bulunmadığı tamamen 
dinsel olan yağmur yağdırma şekilleri meydana gelmiştir.

Eski Türklerde taş ile ilgili bir inancı Prof. Dr. Fuat Köprülü şöyle aktarıyor.

“Oğuz hükümdarının oğlu yat taşı hakkında sorulan soru üzerine şunu anlatıyor: 
Ecdadımızdan biri devrin hükümdarı olan babası ile geçinemiyor. Bu adam yanına 
azatlı ve kölelerinden istediklerini alarak harp ede ede, şark tarafına geliyor. Burada 
yanındakiler daha ileri gidemeyeceklerini söylüyorlar. Orada bir dağ varmış. Güneş 
bu dağın arkasından doğarak ne varsa yakıyormuş. İkametgâhları yer altındaki 
kovuklarda imiş. Vahşi hayvanlardan her biri cinsini ve özelliklerini öğrendikleri 
bir çakıl taşını ağızlarına alarak başlarını göğe kaldırıyorlarmış. Bunun üzerine 
hayvanla güneş arasına giren bir bulut onu gölgelendiriyormuş. Oğuz hükümdarının 
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ceddi ve arkadaşları bu taştan alarak 
memleketlerine getirmişler. Yağmur 
istedikleri zaman taşı sağa sola 
kımıldatarak yağmur yağdırıyorlarmış”.

Yağmur yağdırma uygulamalarında 
gördüğümüz, 41 boğumuna dua 
okunmuş asma çubuğunun suya 
gömülmesi ve çok yağmur yağması 

durumunda sudan çıkarılmasında da yukarıda açıkladığımız taş ile ilgili uygulamaları 
görüyoruz. 1994 yılında Kırklareli Merkez İlçe Ahmetçe Köyünde izlediğim yağmur 
duasında görüştüğüm köylüler, 1970’li yıllara kadar 70.000 taşa dua okuyup suya 
gömdüklerini, ancak taş toplama işleminin zor olduğu ve dua okuyan insan 
sayısının azalması üzerine taşa göre daha kolay olan 41 boğumlu asma çubuğunun 
boğumlarına dua okuyup suya gömmeye başladıklarını söylediler.  

Yağmur duasının yapılışı sırasında kollar omuz hizasına kadar ileri uzatılır, avuç 
içleri göğe doğru değil, yere doğru açılır, parmaklar ellerden ayrıdır. Dua süresince 
parmaklar birbirinden ayrı ve kollar sabit tutularak eller aşağı-yukarı hareket 
ettirilir. Bu hareketler İslam öncesi döneme aittir. Burada da “sihrin temas ve taklit 
prensibi”ne göre yağmur taklidi yapılır. Yakın tarihlere kadar yapıldığı halde bu 
gün yapılmayan diğer bir gelenek de şudur. Yağmur duası esnasında birbirlerini 
görecek uzaklıkta koyunlar bir tarafta, kuzuları diğer tarafta bekletilir. Analarını 
gören kuzular ve kuzularını gören koyunlar melemeye başlar. Koyun ve kuzuların bu 
meleme sesleri yağmur yağsın diye Allah’a yakarış olarak yorumlanır.  

Yeni evlilerin ve küçük çocukların suya atılmasına gelince; yeni evlilerin 
yakın gelecekte çocukları olacaktır, 
yani çoğalacaklardır. Küçük çocuklar da 
günahsızdır ve masumdur. Yeni evlilerin 
suya atılması bize İslam öncesi Türk 
inancında “sihrin temas ve taklit prensibi”ne 
göre yağmur isteğini hatırlatmakta, küçük 
çocukların suya atılmasıyla da günahsız ve 
masum olan çocukların Allah katında daha 
makbul olduğundan dolayı, çocukların 
adına Allah’tan yağmur istenmektedir.

c.Törenlerin Ziyafet ve Bitiş Safhası 

Kırklareli’ndeki yağmur dualarında yapılan ziyafetler bu bölümde genel olarak 
anlatılmaktadır. Burada bahsi geçen yemekler bir-kaç değişiklikle her köyde hemen 
hemen aynıdır.
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Yağmur duasından sonra sıra köyde bulunan 
herkesin bol bol yiyebileceği yemeklere gelir. 
Yağmur duasının günü belli olduktan sonra 
köylünün gönlünden koptuğu kadar köy 
muhtarlığına verdiği parayla kuru fasulye, 
pirinç, nohut ve ekmek alınır. Tereyağ ve 
yoğurt, bazen de canlı bir hayvan yağmur 
duasına katkı olsun diye köylü tarafından 
verilir. Bazı köylerdeki yağmur dualarında muhtarlığa adak kurbanı da verildiği 
olur. Muhtarlıkta toplanan malzemeler yağmur duasının yapılacağı yere götürülüp 
işin ehli olan 8-10 kişi tarafından kazanlarda pişirilir.  

Çimenlere sofralar kurulur, her sofraya 
tepsilerle kuru fasulye, etli pilav ve yoğurt 
konarak herkesin bol bol yemesi söylenir. 
Yemeği önce topluca erkekler yer. Yemekten 
sonra yağmur duasını yaptıran hoca tarafından 
yemek duası yaptırılır. Daha sonra kadınlar 
gelerek onlar da topluca yemek yerler. Artan 
yemekler köyde fakirlere verilir. Artan yemek 
çok olursa komşu köylere de götürülür. 

Köy halkı tarafından bayram havası içinde yapılan yağmur duasının bitiminde 
misafirler güler yüzle uğurlanır.

II. Çocuklar Tarafından Yapılan Yağmur Yağdırma Törenleri

Çocuklar tarafından büyüklerden bağımsız olarak yapılan bir uygulamaya 
bugün rastlanmamaktadır. Ancak, 1970’li yıllara kadar İlkokul çağındaki çocuklar 
başlarında öğretmenleri ve köy imamı ile yaşlı ve dua okumasını bilen insanlarla 
birlikte köyün etrafında bulunan yüksek yerlere çıkarak dua okurlardı. Büyüklerin 
okudukları dualardan sonra yüksek seslerle aminnn aminnn derlerdi. Daha sonra 
mezarlığa inerler ve burada da ölmüşlerin ruhlarına dua okurlardı. Bu gün bu 
uygulamaya rastlanmamaktadır. 

Kırklareli Bektaşi gelenekleri üzerine çeşitli araştırmaları bulunan Araştırmacı-
Yazar Refik ENGİN bize bu konuda bu gün görülmeyen ve adına “Nazara Oynatma” 
denilen bir gelenekten bilgiler veriyor.

“Nazara Oynatma” geleneği, yağmurun yağması inancıyla kurak geçen yıllarda 
yapılır. Nazara oynatacak kişinin gönlü zengin olmalı, yanında gezdirdiği küçük 
kız mutlaka öksüz/yetim olmalı. Nazara oynatan çocuk kendi üzerini ve yanında 
gezdirdiği küçük kızın üzerini yeşil ve büyük yaprakları olan labada bitkisi ile 
su geçirmeyecek biçimde kaplar. Nazara kelimesi, Kırklareli Bektaşilerinde 
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peydalaşma, esasından ayrı şekle girme, birden fazla şekle girme, birden fazla olma 
anlamlarında kullanılır. Çocuklar ev ev dolaşarak nazara oynatır, bu esnada ev sahibi 
sembolik olarak labada ile örtülmüş çocuklara su atar. Su bu labada yapraklarından 
yağmurun süzülmesi gibi süzülür, bu süzülen sular yağmurun nazarlaması olarak 
kabul edilir. Bu esnada çocuklar,

Nazara geldi nazara,

Yağmur ver Allah’ım bizlere, diye ev sahibine seslenirler. Ev sahibi de çocuklara 
gönlünden ne koparsa hediye verir. Bu esnada da,

 Allah’ım bizlere sevdiklerin hürmetine hayırlı yağmurlar, yağışlar ver, diye gönül 
birliğini dilinle de söyler.

Nazara oynatma sırasında söylenen manilere örnek olarak aşağıdaki maniler 
seçilmiştir.

Nazaraya ne gelir ne gelir
Üç yumurta bir sağan un gelir.
Oy nazara nazara
Kalk gidelim pazara
Pazar sana ne verir
Bir bakırcık su verir.

Nazara nazaraya ne verir ne verir
Bazen bir soğan bazen bir yumurta verir
Bazen mısır bazen biraz para verir.
Kafam kadar karpuzlar
Kolum kadar mısırlar
Saçım kadar buğdaylar
Allah versin bol bol versin.

Teknede hamur 
Tarlada çamur
Ver Allah’ım ver
Sicim gibi yağmur

Günümüzde yapılan yağmur dualarının her safhasına küçük çocuklar da 
isterlerse katılabilmektedirler. Küçük çocuklar günahsız ve masum sayıldığı için ilk 
kez namaz kılmaya başlayan küçük bir çocuğun yüzü-suyu hürmetine Allah’tan yağmur 
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dileğinde bulunulur. Küçük çocuklar yağmur duasının yapıldığı yerde veya yakınında 
bulunan dereye atılır. Burada da günahsız ve masum bir çocuğun namaz kılmaya 
başlaması, yani dini yönden kendini geliştirmesi Allah katında makbul sayılacağına 
olan inançla yağmur isteğinde bulunulur. 

Küçük çocukların suya atılması ise, yukarıda bahsi geçen“sihrin temas ve 
taklit prensibi”ne göre köyün bulunduğu bölgedeki taş, asma çubuğu, beygir 
kafatasının suyla buluşturulması sayesinde bölgeye yağmur yağacağına olan inanç 
gibi, küçük çocukların da suyla buluşturularak yağmur yağmasını istemekten 
kaynaklanmaktadır. 

C. Sonuç

Kırklareli’ndeki yağmur dualarını bir bütün olarak incelediğimizde, Türklerin İslam 
öncesi inanışları ile Müslüman olduktan sonra kazandıkları dini inanışlarını da ilave 
ederek yağmur yağdırma uygulamaları gerçekleştirdiklerini görmekteyiz. Bildirinin 
içerisinde de belirtildiği üzere sihri prensiplere göre yapılan hareketler ile dini unsurlar 
yağmur yağdırma törenlerinde uygulanmaktadır.
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OSMANİYE İLİ DÜZİÇİ İLÇESİ HALK İNANIŞLARI

Enise KILIÇ1

İnsanoğlu yüzyıllardan beri çok şeye inanma ihtiyacı duymuştur. Gördüğüne, 
duyduğuna, yetişme sürecinde çevresinden edindiği halk kültürüne bağlı kalarak, 
inancından ödün vermeden inanmıştır. İnsanoğlu için inanmanın mantığı değil, 
inanmanın verdiği mutluluk her zaman ön planda yer almıştır (Yardımcı, 1993: 279).

Anadolu halkının sahip oldukları inanışları kişilerin günlük yaşamı içine 
girerek bütün eylemlerinde ve davranışlarında öncelikli olarak yön verici bir nitelik 
kazanmıştır. İnanç yaşamla sıkı bir ilişki kurmuş olup su içerken, ineğini sağarken, 
ağaç keserken, evinin duvarını örerken, evlenirken, çocuğunu yetiştirirken, 
yola girerken sözün kısası bütün davranışlarında, tutumlarında her zaman göze 
çarpmaktadır (Eyüboğlu, 1974: 29-30).

Anadolu geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir coğrafya olarak 
önemli kültürel miraslara sahip birçok toplumu barındırmış, bu toplumlar zamanla 
sahip oldukları kültürü yerine gelen toplumlara bırakmış ve yeni gelen toplumlar da 
bu kültür ile birlikte kendi kültürlerini de içine alan yeni ve daha zengin bir kültür 
meydana getirmiştir.

1 Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Halkbilim Bölümü enisekilic@windowslive.com
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Düziçi’nin en eski tarihi dönemleri Hititlere kadar dayanmaktadır. Abbasiler, 
Anadolu Selçuklu Devleti, Karamanoğulları beyliği, Ramazanoğulları, 
Dulkadiroğulları, Ermeniler bölgede zaman zaman hâkimiyetlerini kurmuş ve Yavuz 
Sultan Selim’in Mısır Seferi sırasında Osmanlı topraklarına katılmıştır. Osmanlılar 
döneminde Düziçi ve çevresine Danişment ve Zülkadriye Türkmenleri yerleşmiştir. 
Eski adı Haruniye olan ilçe 1983 yılında Düziçi adını alarak Adana’ya bağlı bir ilçe 
olmuştur. Osmaniye’nin 1998 yılında il olmasından sonra Düziçi, Osmaniye’ye 
bağlanmıştır (duzici.gov.tr, 2010).

Tarihsel gelişiminde de görüldüğü gibi Düziçi farklı din ve kültüre sahip 
insanların yaşadığı bir bölge olma özelliği göstermiştir. Düziçi’nin tarihçesindeki 
bu çeşitlilik inanışlarına da yansımıştır. Doğum, evlenme, ölüm, günlük davranışlar, 
insan vücudu, bitkiler, hayvanlar üzerinde oluşan halk inanışları ile ilgili Osmaniye 
ili Düziçi ilçesi örneğinde derlemeler yapılmıştır. Düziçi merkezi, köyleri ve 
beldelerini kapsayan 16 farklı bölgeden 94 kaynak kişi ile görüşülmüş, en az 2 kaynak 
kişi tarafından söylenmiş inanışlar örnek olarak seçilmeye çalışılmış ve Düziçi halk 
inanışları 12 başlık altında toplanmıştır. 

1. Düziçi’nde Doğum ile İlgili Halk İnanışları

Doğum, hemen her zaman mutlu bir olay olarak kabul edilmiştir. Doğum toplumda 
ana ve babaya duyulan saygıyı arttırır. Çağlar boyu doğuma ve onun bünyesi içindeki 
evrelerine birtakım geçiş töreleri ve törenleri eşlik eder. İnançlar ve gelenekler 
insanları gebelik öncesinden başlayarak birtakım adetlere uymaya ve bu adetlerin 
gerektirdiği işlemleri yerine getirmeye zorlamaktadır. Doğumun çevresinin yüzlerce 
adet, inanç, dinsel ve büyüsel özlü işlemle örülü olduğunu görüyoruz (Örnek, 1995: 
132). Dünyaya getirilen her çocuk aile kurumunu güçlendirir. Akrabalık ilişkilerini ve 
bu ilişkilerden doğan dayanışmayı pekiştirir. Aile kurumunun temel işlevi de budur. 
Aile, toplumu ayakta tutan temel öğelerdendir. İnsan türünü üretmek ve sürdürmek 
gereksiniminden doğmuştur (Tezcan, 2000: 13).

Doğumla ilgili halk inanışları doğum öncesi, doğum esnası, doğum sonrası ve 
çocukla ilgili halk inanışları olarak değerlendirilmiştir. 

a) Doğum Öncesi ile İlgili Halk İnanışları

Halk kültürümüzde olduğu gibi Düziçi’nde de çocuk sahibi olmak oldukça önemli 
bir olaydır. Çocuk sahibi olamayanlar eski çağlardan beri dini, büyüsel ve tıbbi 
olmak üzere çeşitli yöntemlere başvurmuşlardır. Hamile kadın çocuğun dünyaya 
geleceği güne kadar kendini ve çocuğu koruyacak, gebeliğin düşükle sonlanması 
gibi durumları ortadan kaldıracak önlemler almaktadır. Çocuğun sağlıklı doğması 
ve yaşaması için hocalara okutur, muska yazdırır. Türbelere ve yatırlara gider, 
buralarda adaklar adar. Tıbıkalı kadın gebeliği düşükle sonuçlanan ya da çocuğu 
doğar doğmaz ölen kadındır. Tıbıkanın bulaşmaması veya bulaşan tıbıkayı gidermek 
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için yörede birçok inanışa rastlanmıştır. Doğacak çocuğun cinsiyeti ve doğacak 
çocuğun özellikleri hakkında hamile kadının yediği, içtiği şeyler, baktığı canlı 
cansız varlıklar arasında bir bağ kurulduğuna inanılmaktadır. Düziçi’nde doğum 
öncesi ile ilgili halk inanışları; 

• Çocuğu olmayan kadın Düldül Dağı’na gidip oradaki beşiğe benzer taşa, bir 
taş koyup, “Al sana göbek, ver bana bebek” diyerek 7 kere göbeğini kayaya 
sürer, dua eder, tavuk kesip yerse; At İzi’ne gidip dilek diler, çaput bağlar, 
adak adarsa; yaşlı bir ağacı ziyaret edip dua ederse; 7 gün oklu kirpinin 
etini yer ve bir parçasını beline sararsa; Nisan yağmurunun suyunu içerse; 
yeşil kurbağanın ayağını diline değdirirse; yeni doğmuş bebeğin eşi üstüne 
oturursa çocuğunun olacağına inanılır.

• Hamile kadın soğan kabuğunu ve yumurta kabuğunu tepelerse, yılına 
bakarsa tıbıkalı olacağına inanılır. Daha önce çocukları ölmüş hamile bir 
kadın, başka bir hamile kadının yanına gidip “Tıbıkam tıbıkan üstüne” deyip 
3 kere karnına vurursa kendisinin çocuğunun yaşayacağına diğer kadının 
çocuğunun öleceğine, tıbıkalı kadın kırklıyken yavrulamış bir köpeğin 
üstüne silkelenirse tıbıkasının köpeğe geçeceğine ve silkelendiği köpeğin 
öleceğine inanılır.

• ‘Kız yükü tuz yükü’ denilir, hamile kadının yükü ağır olursa yani oturup 
kalkmakta zorlanırsa kızının olacağına, hamile kadın çabuk çabuk iş yaparsa 
oğlunun olacağına inanılır.

• Memili (meyvesi kırmızı yenmeyen bir ot) denilen ot hamile birine 
niyetlenerek ocaklığa atılır. Atıldığında güm diye patlarsa hamile kadının 
oğlunun, fıs diye patlarsa kızının olacağına inanılır. 

• Açmamış güngülüz (gelincik) hamile birine niyetlenerek ortasından kırılır. 
Güngülüzün tohumları kırmızı çıkarsa o kişinin oğlunun, pembe çıkarsa 
kızının olacağına inanılır.

• Doğan kız çocuğunun iki kaşının arasında yeşil damarlar varsa bir sonraki 
doğacak çocuğun erkek olacağına, yeni doğan çocuğun göbeği yukarı bakarsa 
bir sonraki doğacak çocuğun erkek, aşağı bakarsa bir sonraki doğacak 
çocuğun kız olacağına inanılır. 

• Hamile kadın canının istediği şeyi yiyemezse çocuğun bir yerinin eksik 
olacağına, tavşan eti yerse çocuğun ağzının tavşanağzı gibi yirik olacağına, 
yumurta yerse çocuğun kel olacağına inanılır.

b) Doğum Esnası ile İlgili Halk İnanışları

Doğumu kolaylaştırmaya yönelik uygulamalar ve inanışlar başlıca iki öbekte 
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toplanmaktadır: Akılcı olanlarla, akıldışı olanlar. Doktora, ebeye başvurma, 
doğum öncesi sık sık yürüyüş yapma, temizlik kurallarına uyma gibi yaygın, akılcı 
uygulamaların yanı sıra, doğum sırasında “kilitli kapıları, dolapları açma”, “örgülü 
saçları çözme”, “dilenciye sabun verme”, “silah atma, sıkıları boşaltma” gibi büyünün 
“analoji” ilkesi alanına giren çok sayıda uygulama geliştirilmiştir (Örnek, 1979: 6–7). 

Düziçi’nde doğum esnası ile ilgili karşımıza çıkan halk inanışları; Doğum sancısı 
başlayan kadına, kolay doğum yapan bir kadının elinden su içirilirse, doğum sırasında 
kilitli kapılar açılır, bağlı hayvanlar serbest bırakılır, düğümlü ipler ve örülü saçlar 
çözülürse doğumun kolay geçeceğine inanılır. Çocuğun göbeği dışarı atılırsa çocuk 
gezginci olur, eve konursa evine bağlı olur. Çocuğun göbeği hayvan sürüsünün içine 
atılırsa çocuğun sürü sahibi olacağına, okula atılırsa öğretmen olacağına, camiye 
atılırsa hoca olacağına inanılır.

c) Doğum Sonrası ile İlgili Halk İnanışları

Yeni doğum yapmış kadını ve çocuğunu çevreden gelebilecek her türlü zararlı 
etkilerden korumak için birtakım tedbirler alınır. Düziçi’nde çocuğun kırk gün 
dolduktan sonra yıkanmasına “kırkını çıkarma” adı verilir. Böylelikle lohusalık 
dönemi sona ermiş, anne ve bebeği lohusalık döneminde gelebilecek tehlikelerden 
uzaklaşmış olur. Çocuğu kırk baskınından korumak için,  dini ve büyüsel içerikli 
önlemler alınmaktadır. Düziçi’nde doğum sonrasındaki inanışlar;

• Kırklı kadın cenazeye gidemez, giderse ya da evin önünden cenaze geçerse, 
kırklar karışmasın diye kadının çocukla beraber tabutun önünden geçmesi 
gerektiğine inanılır. 

• Değirmenden gelen un, bulgur, dövmenin kırklı olduğuna inanılır. 
Değirmenden un, bulgur, dövme getirildiğinde evde kırklı çocuk varsa 
kırkları birbirine karışmasın diye çocuk unun, bulgurun önünden geçirilir. 

• Kırklı evden başka bir eve ateş verilirse kırk basacağına inanılır. 

• Çocuğun kırkını çıkarmak için yıkama suyuna 40 tane taş koyarlar, “kırk, 
kırk, kırk” diyerek çocuğa 40 sefer su dökerler. 

• Çocuğun kırk damardan bir damarının adı sahibine çekeceğine inanılır.

d) Çocukla İlgili Halk İnanışları

Yürüyemeyen, konuşamayan, uyuyamayan ya da belli bir yaşa geldiği halde tuvalet 
alışkanlığı kazanamayan çocuk için ailesi endişelenir. Düziçi’nde gelişmeyen, zayıf, 
hastalıklı çocuklara “aydaş çocuk” denilir. Aydaş çocuğun iyileşmesi için birtakım 
inanmalar mevcuttur. Aile, çocuğun bu sorunlarını önlemek için birtakım çarelere 
başvurur. Çok ağlayan, huysuz çocukları bu özelliklerinden vazgeçirme etrafında 
da bazı inanmalar meydana gelmiştir. Çocuğun ilk kez tırnağının ve saçının 
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kesilmesinde de birtakım âdet ve inanmalar uygulanır. Çocuğun; kem gözlerden 
çevresindekilerin bakışlarından hatta anne ve babasının sevgiyle bakmasından 
bile olumsuz etkileneceğine inanılır. Çocuğu nazardan korumak için bazı tedbirler 
alınır. Düziçi’nde çocukla ilgili halk inanışları şunlardır: 

• Çocuk kırkı çıkmadan dışarı çıkarılmak zorunda kalınırsa bir taş değirmenin 
üstüne 3 kere bırakılıp kaldırılır. 

• Aydaş çocuk zibille tartılır. Çocuk kaç kiloysa su bulunan bir yere o kadar 
zibil gömülür. Zibilin üstünde ot biterse çocuğun yaşayacağına, ot bitmezse 
çocuğun öleceğine inanılır. Aydaş çocuk kurt derisinin ağzından geçirilirse 
iyileşeceğine inanılır. 

• Çok düşen çocuğun ayağının köstekli olduğu düşünülür. Kösteğini kırmak 
için çocuk camiye götürülür. Ayağına ip bağlanır, camiden ilk çıkan kişi ipi 
keser, böylece çocuğun yürüyebileceğine inanılır. 

• Uyuyamayan çocuğun yastığının kenarına ya da omzuna uyku boncuğu 
(uyku böceği) konursa çocuğun uyuyacağına inanılır. Çocuğun saçının arkası 
düğümlenince kesilmez. Bunun uyku düğümü olduğuna ve onun sayesinde 
çocuğun rahatça uyuyacağına inanılır. 

• Altını ıslatan çocuğa oklu kirpi eti yedirilirse çocuğun bir daha altını 
ıslatmayacağına inanılır. 

• Çocuğun önce alt dişinin çıkması istenir. Önce alt dişi çıkan çocuğun rızkının 
bol, ömrünün uzun olacağına inanılır. Eğer üst diş alt dişinden önce çıkarsa 
çocuk 3 kere damdan atılır, aşağıdan biri tutar. 

• Nazar değdiği düşünülen çocuğa, nazarından şüphelenilen kişinin eteğinden 
ya da bluzundan kendisi görmeden bir parça alınır. Alınan parça tüttürülür. 
Böylelikle o kişinin nazarının geçeceğine inanılır. 

2. Düziçi’nde Evlenme ile İlgili Halk İnanışları

Evlilik insan hayatının önemli geçiş dönemlerinden ve toplum hayatında 
kültürel öğelerin en yoğun yaşandığı sosyal hayat alanlarından birisini teşkil 
etmektedir. Bu bakımdan evliliğin temel eksenini oluşturan aile ve aile kurma 
ile ilgili ritüellerin insanlık tarihinin ilk dönemlerinden itibaren var olageldiğini 
görüyoruz (Çopuroğlu, 2000: 164).

Geçmişten günümüze bütün toplumlarda olduğu gibi Türklerde de evliliğe ve 
aileye büyük önem verilmiştir. Çünkü toplumun sürekliliği sadece çoğalmasına 
değil, aynı zamanda kültür aktarımındaki sürekliliğe bağlıdır. Bu nedenle aile 
yapısını koruyan ve ona süreklilik kazandıran değer, adet ve gelenekler toplumların 
kültür yapılarının önemli bir parçasını oluşturmuşlardır. Türk kültüründe 
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evlenme, ocak kurma, ocak tüttürme, ev bark sahibi olma, yuva kurma gibi çeşitli 
adlandırmalarla ifade edilirken, birey sadece bir aile oluşturmanın ötesinde, soyun 
devamını sağlama ve toplumsal bir görevi üstlenmeyi de içeren bir sorumluluk 
yüklenmektedir (Çopuroğlu, 2000: 166).  Kadın ve erkek için yeni bir hayatın 
başlangıcı olan evlilik, düğün öncesi, düğün ve düğün sonrası dönemlerini kapsar 
ve âdet ve inanış bakımından zengin bir tablo çizer.

a) Düğün Öncesi ile İlgili Halk İnanışları

Evlenme yaşı geldiği halde evlenemeyen genç kızların kısmetlerinin kapalı 
olduğuna ya da kısmetlerinin bağlandığına inanılır. Kısmet açmak için bazı 
yöntemlere başvurulur. Evlenme yaşına gelen gencin, evlenmeyi düşündüğü bir 
kız yoksa ailesi uygun bir gelin adayı aramaya başlar. Tavsiye edilen kız ve ailesi 
araştırıldıktan sonra, oğlanın annesi ve yakınları kız evine giderek kızı ve ailesini 
incelerler. 

Anadolu’nun hemen hemen her tarafında kız istemeye gidilince kız belirli 
veyahut belirsiz çeşitli sınavlardan geçirilir. Kız istemeye ya da kız bakmaya gidenler 
bazen istemeye gidecekleri eve erken giderek kızın erken kalkıp kalkmadığını, erken 
kalkmış ise sabah temizliğini yapıp yapmadığını öğrenmeye çalışırlar. Kızı beğenen 
öncü kadınlar durumu aile içine anlatırlar. Bundan sonra ailenin büyükleri sözü 
geçen biriyle beraber dünürcü giderler (Gönen, 2006: 64-65). Kız verildikten sonra 
çeyiz hazırlama telaşı başlar. Toplumumuzda çeyiz hazırlama önemli bir yer tutar. 
Hemen herkes dillere destan bir çeyiz hazırlamak ister. Düğünden birkaç gün önce, 
hazırlanan çeyiz serilir, konu komşu çeyiz görmeye gider. Düziçi’nde düğünden 
birkaç gün ya da bir hafta önce dini nikâh yapılır. Dini nikâhı, nişandan sonra 
yapmayı tercih edenler bulunmakla beraber nişanın bozulma ihtimali düşünülerek 
pek tercih edilmemektedir.

Düziçi’nde düğün öncesiyle ilgili halk inanışları; 

• Evlenmek isteyen kız, nişan evinden bardak, kaşık, çatal gibi bir şey çalarsa ya 
da bir düğünden sonra çalgıcılar para bölüşürken büyük birinin çalgıcılardan 
aldığı parayı alıp saklarsa darısının bulaşacağına inanılır. Bir kızın bahtını 
açtırmak için muska yazdırılır. 7 dereden su getirtilip bir kazanda kaynatılır. 
Yazdırılan muska suyun içine atılır. Kız o suyla yıkanırsa bahtının açılacağına 
inanılır.

• Bir kızı istemeye gitmeden önce bir kazak ya da bir çorap sökülür. Kazak 
ya da çorap, ip kırılmadan sökülürse o kız istenir, ip kırılırsa bu kız bize 
yaramaz denilerek kız istenmez.
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• Gelin çeyizi dul bir kadına elletilmez. Gelinin yorganı yüzlenirken ipliğin ucu 
düğümlenmez, düğümlenirse gelinin bahtının düğümleneceğine inanılır. 

• İmam nikâhı kıyılırken evde bağlı bir şey olmaması gerekir. Bağlı bir hayvan 
varsa ya da bağlı bir ip varsa çözülür. Eller bağlanmaz, el bilek üstüne 
konmaz. Bunlar yapılmazsa nikâhın geçersiz olacağına inanılır. Nikâh 
sırasında bir ağaca çivi çakılırsa ya da ağzı açık bir bıçak kapatılırsa damadın 
bağlanacağına inanılır. 

b) Düğün Günüyle İlgili Halk İnanışları

Gelinin yeni evine getirilmesi onun için yeni bir başlangıçtır. Gelinin yeni 
hayatının mutlu, güzel, bolluk içinde geçmesi ve yeni evindeki aile fertleriyle güzel 
geçinmesi dileğini ifade eden birtakım inanmalar oluşmuştur. 

Gelin yeni evine girmeden kaynana ve kayınbabasından üzengilik (ayakbastı 
hediyesi) alır. Kaynana ve kayınbabasına “bey parası” verir. Kayınbaba gelinin 
verdiği bey parasını harcamazsa bunun bereket getireceğine inanılır. 

Hem oğlu hem kızı olsun diye gelinin başına atılan saçıda, arpa ve buğday 
bulunur. Arpa oğlan, buğday kız anlamına gelir. 

Kayınvalidesi gelini kolunun altından geçirirse gelinin yumuşak huylu olacağına 
inanılır. 

c) Düğün Sonrası ile İlgili Halk İnanışları

Düziçi’nde düğünün ertesi günü duvak mevlidi yapılır, bütün yakınlar, dost 
ve akrabalar toplanır, mevlit okutulur. Duvak mevlidinde gelinin başı örtülür. Bir 
kız bir oğlan çocuğunun eline oklava verilir. Gelinin başındaki örtüyü oklavayla 
kız çocuğu düşürürse gelinin kızının, oğlan çocuğu düşürürse oğlunun olacağına 
inanılır.

3. Düziçi’nde Ölüm ile İlgili Halk İnanışları

Biyolojik olarak “bedenin yaşama gücünü kaybetmesinden ibaret olan ölüm 
olayının doğrudan en önemli toplumsal sonuçlarından birisi, üyelerinden birinin aile 
grubundan sökülüp alınması olup, dini bakımdan da bu olay yeni bir hayata başlamak 
için atılan ilk adım olduğundan, aile hayatı içinde önemli bir dini–toplumsal olay 
olarak karşımıza çıkmaktadır (Günay, 1999: 203). İlkel dönem insanları, ölümün 
tam olarak bir yok oluş anlamına gelmediğine; ölen kişinin yaşamını herhangi bir 
şekilde sürdürdüğüne, geride bıraktıklarıyla ilişkiler kurduğuna, hatta onların 
günlük yaşantılarını olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebildiğine inanmışlardır. 
Ölenin hem geri dönerek insanlara zarar verebileceği korkusu hem anılmaya, 
yiyeceğe, giyeceğe vb. şeylere ihtiyaç duyabileceği inancı, “ölü kültü” nün ortaya 
çıkmasına neden olmuştur (Örnek, 1988: 93). 
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Ölüm karşısında hissedilen çaresizlik ve bilinmezlik, insanları çeşitli adet ve 
inanışlara yöneltmektedir. Ölüm olayı ile ilgili adet ve inanışlar, ölüm öncesi, ölüm 
anı ve ölüm sonrası olmak üzere üç dönemde incelenebilir.

a) Ölüm Öncesi ile İlgili Halk İnanışları

• Ölüm olayı karşısında çaresiz kalan insan, hayvanların bazı davranışlarını, 
eşyanın duruşunu, görülen bazı rüyaları ve bazı olayları ölümün ön belirtisi 
olarak görmüştür. Ölüm olayını uzaklaştırmak için bu işaretlerden kaçınma 
yoluna gitmiştir. 

• Köpek uluduğu zaman evden bir cenaze çıkacağına inanılır. Evde ölüm 
döşeğinde birisi varsa o evin atının Azrail’i görüp kişnediğine inanılır. 

• Sacayağı kurulu kalırsa “Benim üstüme bir kazan çatsalar da cenaze suyu 
kızsa” dermiş. Onun için sacayağı kurulu bırakılmaz. 

• Ölünün eti cıvık olduğu zaman arkasından bir ölümün daha olacağına 
inanılır. 

• Rüyada, ölmüş biri bir şey alıp giderse, evin bir tarafının çöktüğü, büyük bir 
ağacın devrildiği görülürse bir ölüm olacağına inanılır.

b) Ölüm Anı ile İlgili Halk İnanışları

Düziçi’nde ölümü beklenen kişinin başında beklenir, Kuran okunur, ağzına 
pamukla zemzem suyu veya su verilir. Ölüm döşeğindeki kişinin uzakta bir yakını 
varsa ve ölemiyorsa, yakınını çekniyor diye düşünülerek uzaktaki yakınının bir 
çamaşırı, gömleği vb. getirilip üzerine konur.

c) Ölüm Sonrası ile İlgili Halk İnanışları

Ölümden hemen sonra yapılan işlemlerin bir bölümü doğrudan doğruya cesetle 
ilgiliyken, bir bölümü de ceset çevresinde toplanmaktadır. Ölünün öte dünyaya 
gönderilişine ön hazırlık niteliğindeki bu işlemlerin kimilerinin temelinde ölene 
“canlı” gözüyle bakmanın ve ondan korkmanın tipik belirtileri yatarken, kimilerinde 
de hijyenik düşünceler ve dinsel gelenekler rol oynamaktadır (Örnek, 1971: 44). 

• Ölü bekletileceği zaman, sıcak havalarda şişmesin diye üzerine bıçak, makas 
gibi bir metal koymak gerekir. 

• Cenaze arkasından başkasını götürmesin diye üzerinde oklava kırılır. 

• Ölü yıkanmak üzere yattığı yerden kaldırılınca yattığı yere bir tabak bulgur, 
soğan ve tuz konur. Sonra bunlar fakir birine verilir.  

• Ölü yıkandıktan sonra bir daha ölüm olayı olmasın diye yıkama kazanı 
ters çevrilir, tas üzerine konur. Ölünün yıkama suyu için yakılan ateş suyla 
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söndürülmez. Ateşin kendi kendine sönmesi gerektiğine inanılır. 

• Mezar parmakla gösterilmez, gösteren kişinin parmağını ısırması gerekir. 

• Mezarlıktaki ağaçların dalları sallandıkça ölen kişinin günahlarının 
döküldüğüne inanılır. Mezarlıktan çiçek tohumu ya da köklü bir ağaç 
almanın uğursuzluk getireceğine inanılır. 

• Cuma akşamları ateşe bir parça tereyağı atılırsa kokusunun ruhlara 
gideceğine inanılır.

4. Düziçi’nde Günlük Davranışlarla İlgili Halk İnanışları

Gün içerisinde yaşanan bazı olaylar ya da karşılaşılan durumlarla ilgili çeşitli 
inanmalar bulunmaktadır. Günlük hayat ile ilgili inanışlar içinde uğur ve uğursuzluk 
önemli yer tutmaktadır.

• Bir kişinin üzerinde dikiş dikilecekse aklı dikilmesin diye iki dişinin arasına 
bir çöp sıkıştırması gerekir. 

• Bulaşık suyu tepelenecek bir yere dökülmez, dökülürse cin çarpacağına 
inanılır.

• Gece sakız çiğneyenin ölü eti çiğnediğine inanılır. Ayakta yemek yiyen 
kişinin şeytanla beraber yiyeceğine, onun için ayakta yemek yiyenin karnının 
doymayacağına inanılır.

• Hasatın elenmeye başlandığı yere taş konur. O taş, bereket getirsin diye 
mahsul kaldırılana kadar tarlada tutulur. 

• Birinin ağrıyan bir yerine dokunulacaksa dokunurken “Benim elim değil 
Fadıma Anamın eli denilir. Böylece dokunan kişinin ağrıdan gelecek zararı 
üzerinden uzaklaştırdığına ve ağrıya şifa olduğuna inanılır.

5. Düziçi’nde İnsan Vücudu ile İlgili Halk İnanışları

İnsan yeryüzündeki diğer canlılar arasında en kutsal varlık olma özelliği 
göstermektedir. Bu özelliği nedeniyle eski çağlardan beri insan ve insan vücudu 
azaları ile ilgili birçok inanış oluşmuştur. İnsanın dış görünüşü ve insanların günlük 
bakımları ile ilgili olarak saç, tırnak, diş gibi parçaları da inanışlar da önemli yer 
tutmaktadır.

• Renkli gözlülerin nazarının daha çok değdiğine inanılır.

• Bir tel saç yüzün üzerine düşerse misafir geleceğine inanılır. Düşen tel 
koparılırsa misafirin çabuk geleceğine, arkaya itilirse geç geleceğine inanılır. 

• Gece tırnak kesmenin uğursuzluk getireceğine inanılır.
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• Çocuklar düşen dişlerini köpeklerin yal kazanına (yem pişirilen kazana) 
atarlar, dişlerinin güzel çıkması için  “İtin dişi eğri bitsin, benim dişim doğru 
bitsin” derler.

6. Düziçi’nde Uğurlu ve Uğursuz Sayılan Durumlarla İlgili Halk İnanışları

Uğur, bir nesnenin, bir kişinin, bir hayvanın, bir işin, bir zamanın, bir yerin 
özündeki iyiliği, mutluluğu, bereketi, kolaylığı, kısacası olumlu niteliği ve gücüdür. 
Halkın inanış ve işlemlerindeki bütün davranışlar, zamanlar, yönler, çevresindeki 
nesneler, kişiler, hayvanlar uğurlu ve uğursuz diye kümelenmiştir. Uğurlu olanları 
yeğlemek, uğursuz olanlardan kaçınmak veya onlardan gelecek olumsuzlukları 
giderme yöntemlerini gözetmek gerektir (Boratav, 1973: 115).

• İlk defa ava çıkan genç vurduğu ilk avını, bundan sonraki avları uğurlu geçsin 
diye bir büyüğünün üstüne atar. 

• Akşam vakti komşudan ateş almak veya komşuya ateş vermenin uğursuzluk 
getireceğine inanılır. Akşam vakti komşuya sac verilmez, komşudan sac 
alınmaz. Sac siyah renkli olduğu için akşam vakti alınır ya da verilirse bir 
uğursuzluk getireceğine inanılır. 

• Ekmek yaparken sac ile ekmek tahtasının arasından geçmenin uğursuzluk 
getireceğine inanılır. Eğer biri geçmişse tekrar aynı yerden geçirtilir. 

• Siyah bir kedinin veya köpeğin eşiklikten içeriye dikkatle bakmasının 
uğursuzluk getireceğine inanılır. 

• Tavuğun horoz gibi ötmesinin uğursuzluk getireceğine inanılır. O tavuğun 
kesilmesi gerekir.

7. Düziçi’nde Zamanla İlgili Halk İnanışları

İnsanlar için hayatlarında zaman kavramı oldukça önemli yer tutmaktadır. 
Güneşin doğuşu, batışı ve bazı özel günler, bir işe başlarken veya günlük davranışların 
şekillenmesinde zaman ile ilgili çeşitli inanışları ortaya çıkarmıştır.

• Çarşamba günü ateş yakılmayacağına, kazan kurulmayacağına inanılır.

• “Sabah kapısı açık gerek, akşam kapısı örtük gerek”tir. Evin kapısı sabah 
ezanıyla açılırsa bereketin bol olacağına inanılır. 

• Akşam namazından sonra kümesten yumurta alan kişinin tavukkarası 
olacağına inanılır. Akşam vakti evden dışarıya süt, yoğurt gibi hayvansal gıda 
verilmez, verilirse içine kömür atmak gerekir, yoksa süt veren hayvana nazar 
değeceğine inanılır.
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8. Düziçi’nde Ev Eşyaları ile İlgili Halk İnanışları

Kişilerin sahip oldukları ve günlük yaşamlarında kullandıkları eşyalar, bu 
eşyaların duruşu, kullanılma şekli ve yitirilmelerine çeşitli anlamlar yüklenmiş ve 
bunların etrafında birtakım inanışlar oluşmuştur.

• Sevilen birine delikli iğne verilecekse iplik takılıp verilir. Ancak ipin ucu 
düğümlenmez, düğümlenirse öbür dünyada o kişiyle görüşülemeyeceğine 
inanılır. 

• Süpürgeyle dövülen çocuğun rızkının az olacağına inanılır. Süpürgeyle bir 
hayvana vurmanın uğursuzluk getireceğine inanılır. 

• Sacayağını kurulu bırakan genç kızın düğününde huzursuzluk çıkar, düğün 
yarıda kalır. 

• Elek asılırken ağzı duvara gelecek şekilde asılır. Ağzı duvara gelmezse 
buğdayın bereketinin kaçacağına inanılır. 

• Ufak bir eşya kaybolduğunda iki taş alınır. Taşların arasına hafifçe tükürülür. 
İki taş birbirine yapıştırılır. Eşya bulunana kadar taşlar açılmaz. Bununla 
cinin bağlandığına inanılır. 

9. Düziçi’nde Hayvanlarla İlgili Halk İnanışları

Hayvanlar tarlada çift sürmesi, bir yerden bir yere gitmek için binek aracı olarak 
kullanılması, evde bekçilik yapması gibi işlerde insanların hayatını kolaylaştırmanın 
yanı sıra et, süt, yumurtasından faydalanılarak besin ihtiyacını karşılamış, aynı 
zamanda bazı hayvanlar onlara arkadaşlık etmiştir. Ancak her zaman hayvanlar 
insanlara fayda sağlamamıştır. Bazı hayvanlar tarladaki ekinlere, evcil hayvanlara, 
direk ve dolaylı yollardan insanlara çeşitli zararlar vermektedir.

• Tavşan, güvercin, kırlangıç, leylek ve kumru etinin yenmeyeceğine inanılır.

• Yeni doğmuş çocuğun sırtı, kedinin sırtına değdirilirse o çocuğun hayatı 
boyunca şanslı olacağına inanılır. 

• Kurdun derisinden bir parça alıp üzerinde taşıyanların bütün işlerinin rast 
gideceğine inanılır. 

• At “Benden düşen yorgan döşek”, eşek “Benden düşen kazma kürek” dermiş. 
Attan düşenin ölmeyeceğine, eşekten düşenin öleceğine inanılır. 

• Tavuk sabah gurk bastırılırsa çıkan civcivlerde tavuğun çok olacağına, ikindi 
vakti gurk bastırılırsa horozun çok olacağına inanılır. 

• Horoz akşamdan öterse bir kızın kaçacağına inanılır. 



290 

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

• Horoz ya da tavuk kesildiğinde kursağından taş çıkarsa ve böbreğinde taş 
olan biri bu taşı yerse böbrekteki taşın eriyeceğine inanılır. 

• Tavuğu gurka yatmayan kadın ekmek tahtasını, oklavayı, evreci alıp evden 
gidiyormuş gibi yapar. Arkasından bir komşusu “Nereye gidiyorsun komşu” 
der. O da “Tavuğum gurk yatmıyor, onun için gidiyorum” der. Komşusu 
tekrar, “Gel, gitme tavuğun gurk oldu” diye seslenir, bunun üzerine tavuğun 
gurka yatacağına inanılır. 

• Seher vakti bir karga ağacın başına konup öterse “Hayır gayır, hayır gayır, 
hayır isen bir daha gayır, hayır değilsen git” denilir. Eğer bu dendikten sonra 
karga uçup giderse iyiye delalet değildir. Karga uçmazsa ve bu sözler kargaya 
bir daha söylenirse hayırlı bir haberin geleceğine inanılır. 

• Karınca dışarıdan içeriye buğday getirirse zenginlik, içeriden dışarıya buğday 
götürürse fakirlik olacağına inanılır. 

• Bahtabakanın (bukalemunun) üzerine tülbent atılır, sonra tülbent çekilir. 
Tülbent çekildiğinde bukalemun sarı, yeşil, mavi renkte olursa tülbenti atan 
kişinin bahtının açık olduğuna, siyah renkte olursa bahtının kara olduğuna 
inanılır. 

• Kara yılan öldürülünce ağzına un çalınır ya da bir parça ekmek konur. Eşi gelip 
ağzındaki unu ya da ekmeği görünce, bu hırsızlık yapmış ondan öldürülmüş 
dermiş. Böyle yapılırsa ölen yılanın eşinin intikam almayacağına inanılır. 

• Kuşlar kendi aralarında bu sene yaylaya gidecek misin diye konuşuyorlarmış. 
Karatavuk, Allah izin verirse ben gideceğim demiş. Baştankara kuşu, Allah izin 
verirse ben de gideceğim demiş. Turaca sormuşlar, turaç, ben Allah izin verse 
de gideceğim vermese de gideceğim demiş. Turaç kuşu haricindeki bütün 
kuşlar yaylaya gitmiş. Allah turaç kuşuna ceza vermiş. Turaç, Çukurova’nın 
dışına çıkamamış, Çukurova’da yazın herkes yaylaya gider, gidemeyenler, 
“Ben turaç kuşuyum” derler. 

• Gökyüzünden turna geçerken sürüden bir keçi melerse hayvanların ikiz 
doğuracağına inanılır.  

10. Düziçi’nde Bitkilerle İlgili Halk İnanışları

İlk çağlardan beri insanoğlu ağaçları ok, yay, mızrak yapımında, yakacak odun 
olarak, barınacağı evler için tahta, su üzerinde gidebilmek için kayık ve gemi 
yapımında kullandığı gibi meyvesinden yiyecek olarak da yararlanmıştır. Ektiği ekin 
ve yetiştirdiği sebzeler, bitkileri, insan hayatı için vazgeçilmez kılmıştır ve bitkiler 
etrafında pek çok inanış meydana gelmiştir.
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• Ulu ağaçlar kesilmez. Kesilirse kıbleye doğru yıkılıp, yerde kalan kökünün 
üzerine büyük bir taş koymak gerekir. Yoksa kesen kişinin başına bir felaket 
geleceğine inanılır.

• Meyve vermeyen ağaç, ele bir tahra ya da balta alınarak “Seneye meyve 
vermezsen keserim bak seni” denilerek korkutulursa meyve vereceğine 
inanılır. Meyve vermeyen ağacın veya bitkinin altına, hamile bir kadın taş 
koyarsa meyve vereceğine inanılır. Hamile bir kadın tutmayan bir cevizi 
sallarsa cevizin meyve tutacağına inanılır. 

• Çörek otu her eve iyi gelmezmiş. Çörek otu ekilince tarlanın karşısına bir 
tavuk veya horoz koymak gerekmiş. Konulan tavuk ya da horoz ölürse çörek 
otunun bir daha ekilmemesi gerektiğine inanılır.

11. Düziçi’nde Gökyüzü, Gök Cisimleri ve Tabiat Olayları ile İlgili Halk İnanışları

Gündüz güneşin bakılamaz parlaklığı, gece ay ve yıldızların doldurduğu gökyüzü 
eski çağlardan beri insanoğlunun ilgisini çekmiştir. Gökyüzünün sonsuzluğu, gök 
cisimlerinin ulaşılmazlığı ise onda saklı olan bir kudretin varlığını hissettirmiştir. 
Bunun yanında zaman zaman gerçekleşen çeşitli gök olayları, kar ve yağmurun 
yağması, fırtınaların çıkması, depremlerin olması yeryüzündeki insan tarafından 
ilgiyle izlenmiş ve bunlara çeşitli anlamlar yüklenmiştir. 

• Ay tutulması sırasında ayın önüne evrenin (büyük bir yılanın) geldiğine 
inanılır. Evreni kaçırmak için davul, teneke çalınır, silah sıkılır, çığlık atılır, 
ezan okunur, namaz kılınır.

• Güneş kız, ay oğlanmış. Bir gün güneş gece görünmek istemiş, ay buna karşı 
çıkmış. Güneş gece çıkmak için ısrar edince, ay güneşin yüzüne pençesini 
atmış. O yüzden güneşte lekeler olmuş.

• Ay ve güneşe karşı tükürülmez, yıldız parmakla gösterilmez, gösterilirse 
parmağı ısırmak gerekir.

• Ay hilal halindeyken göğe dik bakarsa o ayın uğurlu olduğuna, göğe eğik 
bakarsa o ayın uğursuz olduğuna inanılır. Batıda hilal göründüğünde ay 
titrek olursa o ayın verimli bir ay olduğuna ve bereket getireceğine inanılır. 
Hilal kuzeye doğru olursa o ayın bereketsiz bir ay olduğuna inanılır. Hilal 
görülünce Salâvat getirilir, dua okunur. Allah rızası için bağış yapılır. Böylece 
hilalin uğur getireceğine inanılır. 

• Kor ateşe su dökülmez. Ateşin alevi yeşil renkli olursa ve ateşten ses çıkarsa 
birinin dedikodu yaptığına inanılır. Evde bir ahlaksızlık lafı edildiyse 
“Ocaktan uzak olsun” denilerek bir köz alınıp dışarı atılırsa ahlaksızlığın 
evden uzaklaştırıldığına inanılır. 
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• Vücuduna Nisan yağmuru değen kişinin bütün hastalıklara, akrep, yılan, 
böcek sokmasına karşı efsunlandığına inanılır. Bir insan sütünü sağdığı 
hayvanını helal parayla kazandıysa Nisanın 1’inde yağan yağmurla süt çalarsa 
o sütün yoğurt tutacağına inanılır.

12. Düziçi’nde Ekmek, Yemek ve Bereket ile İlgili Halk İnanışları

Ekmek, besinler arasında en çok saygı gören nesnedir. Onu yere atmamak, yerde 
görünce kaldırıp öptükten sonra ayak basmayacak bir yere koymak gerekir. Ekmek 
ve besinler üzerine yemin edilir; bu yeminler birer sözlü anlatım kalıbı niteliğini 
almıştır: “ekmek çarpsın”, “şu nimet gözüme, dizime dursun” gibi; bunlar, kişinin 
karşısındakini sözlerine inandırmak istediği zaman kullandığı günlük deyimler 
olmuştur (Boratav, 1973: 79).

Bereket kelimesi “toprağı bereketli” deyiminde “topraktan elde edilen ürünlerde 
bolluk” anlamındadır. “Bereket versin” dileği, verilen bir şeye karşılık alanın verene 
söylediği sözdür; yani “Tanrı paranı, mallarını artırsın” demek olur. Yemek yiyenlere 
rastlandığı zaman söylenen “bereketli olsun” sözünün asıl anlamı da “yiyeceğiniz 
eksik olmasın”dır. Bereket kelimesi, iyi, faydalı şeylerin, mal, para ve yiyeceğin artışı 
anlamına gelmektedir (Boratav, 1973: 115–116).

• Ekmek açarken başparmak yufkanın içine geçerse misafir geleceğine inanılır. 
Ekmek küçük delinirse az misafir geleceğine, büyük delinirse çok misafir 
geleceğine inanılır. 

• Ekmek pişirilirken evreç başkasının eline verilmez, piştikten sonra verilir. 
Ekmek pişerken evreci başkasının eline veren kadının kocasının üstüne 
evleneceğine inanılır. 

• Ekmek, piştikten sonra “Yüzümü ört, yüz kişiye yeteyim” dermiş. Piştikten 
sonra üstü örtülen ekmeğin daha bereketli olacağına inanılır. 

• Değirmenden gelen un, buğday, dövme çuvalının ağzına bereketli olsun diye 
tahra, bıçak, kurban kemiğinin gırtlağı konur. 

• Fıstık sökülürken kökünde iki tane fıstık birbirine yapışık çıkarsa bulan kişi 
tarla sahibine götürür, “Eşşeğimi yükle” der. Tarla sahibi bir teneke fıstık ya da 
biraz para verir. Böylece tarladaki fıstığın bereketleneceğine inanılır. 

• Koyunların sütten kesilmeden önceki son sütleri tarlaya serpilirse bunun 
bereket getireceğine inanılır.
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Sonuç ve Değerlendirme

Bu çalışma ile halk inanışları yönünden oldukça zengin olduğu görülen Düziçi 
ilçesinin Anadolu kültüründeki yerinin belirlenmesinde önemli verilere ulaşılmıştır. 
Bu önemli kültür öğelerinin çalışma yapacak araştırmacılara kaynak teşkil edeceği 
düşünülmektedir.

Düziçi halk inanışlarının oluşumunda yörenin iklim ve coğrafi özelliklerinin ve 
kırsal yaşantının getirdiği hayat tarzının etkisinin olduğu görülmektedir. Bitkiler 
ile ilgili inanışlarda daha çok yörede yetişen bitkilerle ilgili halk inanışlarına 
rastlanmıştır. Örneğin yer fıstığı Osmaniye ili ile özdeşleşen bir bitkidir. Düziçi’nde 
yer fıstığı sökülürken çatallı fıstığı bulan kişi, tarla sahibine gider ve “eşşeğimi yükle” 
der. Tarla sahibi çatallı fıstığı bulan kişiye bir miktar para veya bir kova fıstık verir. 
Böylece o tarladaki fıstığın bereketli olacağına inanılır. Düziçi’nde yer fıstığı ile ilgili 
halk inanışı olduğu görülürken antep fıstığı ile ilgili bir inanışa rastlanmamıştır. Bu 
durum yörede antep fıstığı yetiştirilmediği için bu bitkiyle ilgili bir halk inanışı 
olmamasını ortaya koymaktadır. 

Halk inanışlarının oluşumunda yörelerin coğrafi yapılarının etkisi oldukça 
büyüktür. Düziçi, coğrafi yapı olarak Amanos Dağları ile çevrili düz bir alan 
üzerine kurulmuştur. Düziçi’nin ova köyleri bulunmakla beraber dağlık köyleri de 
mevcuttur. İlçede hayvanlarla ilgili derlemelerde balık ve deniz canlıları ile ilgili 
halk inanışlarının olmadığını görülmektedir. Düziçi’nin denize sınırı olmadığı için 
deniz canlılarıyla ilgili halk inanışlarının olmamasının olağan olduğu söylenebilir.

Dış etkilere ve doğaüstü varlıkların etkilerine açık olduğu düşünülen hayatın 
geçiş aşamalarında yani doğum, evlenme ve ölüm olaylarının etrafında pek çok halk 
inanışının meydana geldiği gözlemlenmiş olup, bunların dışında günlük hayatın 
her alanında çeşitli halk inanışları da bulunmaktadır. Düziçi’ndeki bu inanışlarda 
eski Türk inanışlarının ve İslamiyet’in etkisini görmekteyiz. Çocuğu olmayan 
kadının Düldül Dağı’na gidip oradaki beşiğe benzer taşa, bir taş koyup “Al sana 
göbek, ver bana bebek” diyerek 7 kere göbeğini kayaya sürmesinde, çocuğun kırkını 
çıkarmak için yıkama suyuna 40 tane taş atılmasında, hasatın elenmeye başlandığı 
yere bereket getirsin diye mahsul kaldırılana kadar taş bırakılmasında, İslamiyet 
öncesi inanç sisteminde karşılaştığımız dağ kültü ve taş kültünü görüyoruz. Çocuğu 
olmayan kadının çocuk sahibi olmak için yaşlı bir ağacı ziyaret edip dua etmesinde, 
ulu ağaçların kesilmemesi gerektiği, kesilirse de kıbleye doğru yıkılıp yerde kalan 
kökünün üzerine büyük bir taş konulması gerektiği inanışlarında ulu ağaçlara 
yüklenen kutsallığı görüyoruz. Bu inanışlarda İslamiyet öncesi inanç sistemine 
bağlı ağaç kültünün izleri görülmektedir. 

Aydaş çocuğun iyileşmesi için kurt derisinin ağzından geçirilmesinde, kurdun 
derisinden bir parça alıp üzerinde taşıyanların bütün işlerinin rast gideceğine 



294 

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

inanılmasında İslamiyet öncesi inanç sistemindeki kurt kültünün izlerini 
görmekteyiz. Bunun yanı sıra değirmenden gelen un, buğday, dövme çuvalının 
ağzına bereketli olsun diye tahra ya da bıçak konulmasında ve demirden yapılan 
sacayağının kurulu bırakılırsa bir cenaze olacağı inanışlarında demir kültünün 
izlerinin olduğu söylenebilir.

Ateşin alevi yeşil renkli olursa ve ateşten ses çıkarsa birinin dedikodu yaptığına 
inanılmasında, evde bir ahlaksızlık lafı edildiğinde “Ocaktan uzak olsun” denilerek 
bir közün alınıp dışarı atılmasında, ateş kültü izlerinin olduğu görülmektedir. Ay 
tutulması sırasında ayın önüne evren adı verilen büyük bir yılanın geldiğine inanılır. 
Bu yılanı kaçırmak için davul, teneke çalınır, silah sıkılır, çığlık atılır, ezan okunur, 
namaz kılınır. Bu inanışta Göktanrı inancının etkisi gözlenirken ayın önüne gelen 
büyük yılanı kaçırmak için ezan okunup namaz kılınması İslamiyet sonrasında, 
Göktanrı inancının İslamiyet etkisiyle yeniden şekillendiğini göstermektedir. Hilal 
görüldüğünde Salâvat getirilip, dua okunmasında, Allah’ın rızasını kazanmak 
için bağış yapılmasında yine Göktanrı inancı ile İslamiyet etkisinin etkileşimini 
görüyoruz. Çocuğu olmayan kadının Hz. Ali’nin atının ayak izinin olduğu At İzi’ne 
gidip dua edip adak adaması, ayağı köstekli çocuğun kösteğini kırmak için camiye 
götürülmesi İslamiyet etkisinde oluşan inanış örnekleridir.

Çocuğu olmayan kadının çocuk sahibi olmak için yeni doğmuş bir bebeğin eşi 
üstüne oturmasında, kolay doğum yapmak isteyen kadının doğumu kolay olmuş bir 
kadının elinden su içmesinde, evlenmek isteyen kızın, nişan evinden bardak, kaşık, 
çatal gibi bir şey çalarsa ya da bir düğünden sonra çalgıcılar para bölüşürken büyük 
birinin çalgıcılardan aldığı parayı alıp saklarsa darısının bulaşacağına inanmasında, 
duvak mevlidinde gelinin başındaki örtüyü oklavayla kız çocuğu düşürürse gelinin 
kızının, oğlan çocuğu düşürürse oğlunun olacağına inanılmasında, yeni doğmuş 
çocuğun sırtının, kedinin sırtına değdirilirse hayatı boyunca şanslı olacağına 
inanılmasında, meyve vermeyen ağaç veya bitkinin altına, hamile bir kadın taş 
koyarsa meyve vereceğine inanılmasında, hamile bir kadın tutmayan bir cevizi 
sallarsa cevizin meyve tutacağına inanılmasında taklit büyüsünün izlerinin olduğunu 
açıkça gözlenirken nazar değdiği düşünülen çocuk için, nazarından şüphelenilen 
kişinin eteğinden ya da bluzundan gizlice alınan bir parçanın tüttürülmesiyle o 
kişinin nazarının geçeceğine inanılmasında temas büyüsün izleri görülmektedir.

Bu çalışma, Düziçi yöresindeki halk inanışlarının ve saklı kalmış kültürel 
zenginliğin gün ışığına çıkması ve sahip olduğumuz bu değerli kültürel mirasın 
gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir kaynak oluşturacaktır.
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ÇUKUROVA YÖRESİNDE ANMA
KUTLAMA VE BAYRAMLAR

 Yrd.Doç Dr. Zekiye ÇAĞIMLAR1

  Çukurova yöresi Akdeniz bölgesinin doğusunda olup, Adana merkez olmak 
üzere doğuda Hatay, batıda Mersin’e kadar uzanan bölgeyi içine almaktadır. Bölge 
tarih olarak bakıldığında milattan önceki dönemlere kadar gitmekte ve tarihin her 
döneminde de askeri, siyasi, kültürel bakımdan stratejik önem taşımıştır. Bölge 
doğunun batıya giriş kapısı niteliğindedir. Bu nedenle de kültür dokusunda hem 
doğulu hem batılı özellik kendini göstermektedir. Ayrıca farklı inanış ve etnik 
yapıdan insanların yörede yüzlerce, belki binlerce yıldır yan yana yaşamış/yaşıyor 
olması da yörenin kültür dokusuna diğer yörelerde kolay kolay rastlanmayacak 
bir ayrıcalık kazandırmıştır. Yörede Türk-Müslüman/Sünnî, Türk-Müslüman/
Alevi, Arap-Müslüman/Sünnî, Arap-Müslüman/Alevi, Arap-Hıristiyan, Ermeni 
ve Yahudiler yüzlerce yıldır birlikte yaşarken, Anadolu’ya sığınan Çerkezlerin, 
Bulgaristan’da zulme uğrayıp Türkiye’ye gelen Bulgaristan’dan göç etmiş Türklerin, 
Yunanistan’dan mübadele ve sonrasında Türkiye’ye gelen Yunanistan’dan göç etmiş 
Türklerin, Kazakistan’dan 1950’li yıllarda kaçıp Türkiye’ye sığınmış olan Kazak 
Türklerinin de yerleştirildikleri yerlerden birisi Çukurova olmuştur. Kimisi etnik, 
kimisi inanç bakımından, kimisi de yüzlerce yıl bambaşka topraklarda yaşamış olma 

1 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü  e-mail:czekiye@cu.edu.tr
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bakımından kendine has özellikler taşıyan topluluklar yurttaş olma bilinci, insan 
olma erdeminin getirdiği hoşgörü ve saygı ile örnek gösterilecek, örnek alınacak 
bölge özelliği göstermektedir. Yörede bulunan bu inanç ve gelenek zenginliğinden 
Müslüman ve sünnî olanların anma ve kutlamaları ortaklık göstermekte ve yaygın 
olarak da bilinmektedir. Bu nedenle çalışma yörede kutlanan ve anılan günlerin 
daha az bilinenleri üzerinde daha fazla durularak hazırlanmıştır.

Yöre Ermenilerinin bayram, anma ve kutlamaları ile bu kutlamalar sırasında 
uygulanan geleneksel inanç ve pratikler şunlardır:

Ermeniler, MS 301 yılında “Aydınlatıcı” (Lusavoriç) lakabıyla anılan Aziz Grigor/
Krikor’un öncülüğünde Hıristiyanlığı benimseyen ilk ulus-toplumdur. Ancak 
İstanbul merkezli Bizans kilisesi ile Ermeni kiliseleri arasında doğan doktrin 
farkları ve siyasi çekişmeler nedeniyle Ermeni kilisesi 451 yılında Ortodoks/Katolik 
dünyasıyla yolunu ayırarak ayrı bir ulusal mezhep olarak örgütlenmiştir. Ermeni 
Apostolik Kilisesi adını alan ulusal kilise, Batılı kaynaklarda (Ermeni kilisesinin 
kurucusu olan Aziz Grigor’a atfen) Gregoryen adıyla da anılır. Ermenilerin çoğunluğu 
Ermeni Apostolik Kilisesine mensuptur.2

Gağant : Ermenilerin yılbaşına verdikleri isimdir. Gağantta zengin bir ziyafet 
sofrası kurulur, bu sofranın etrafında bütün bir aile toplanır. Yeni yılın ilk günü 
mutlaka erkekler iş yerlerine giderek yanlarında götürdükleri narı bir yıl boyunca 
bereket getirmesi dileği ile kırıp, taneleri etrafa serperler. 

Dzununt: Ermeniler, Noel’i, yani Doğuş Yortusu’nu, diğer Hıristiyan mezheplerden 
farklı olarak, Vaftiz Yortusu ile birlikte 6 Ocak tarihinde kutlar. Ermeni çocuklar, 5 Ocak 
gecesi “Melkon, Kaspar yev Bağdasar, avedis” şarkısını söyleyerek evleri dolaşır ve İsa’nın 
doğumunu müjdelerler. Çocuklara küçük hediyeler ve bahşiş verilir. Melkon, Kaspar 
ve Bağdasar, İsa doğduktan hemen sonra hediyelerle onu ziyarete gelen üç çobandır. 
Doğuş Yortusu’nda aile bir araya gelir ve o gün akşam yemeğinde mutlaka balık yenir.  
Katolik Ermeniler ise Doğuş Yortusu’nu, diğer Katolikler gibi, 24 Aralık’ı 25’e 
bağlayan gece ve 25 Aralık’ta kutlar.

Diyarnıntaraç: Eski Ahit’te “İlk doğan her erkek çocuk Rab’be adanmış sayılacak” 
denir. İsa da buna uygun olarak sünnet edildi ve kırkında Kudüs’teki tapınağa 
götürüldü. Ermeniler, İsa’nın doğumunun 40. gününü ve tapınağa sunuluşunu 14 
Şubat’ta kutlar. Yortu arifesinde, günbatımında, kilisedeki kutsal sofra üzerindeki 
mumdan alınan ışık, ellerinde mum tutan halka dağıtılır. Bu ışığın tüm uluslara 
yönelik olduğunu vurgulamak için doğu, batı, kuzey ve güneye dönülerek kutsama 
yapılır. Halk kilisede yaktığı mumu söndürmeden götürür ve evindeki mumu onunla 
yakar. Bu, o ailenin Rab İsa tarafından aydınlatıldığını ifade eder. Diyarnıntaraç, 
halk arasında “ateş gecesi” olarak da bilinir. 

2 http://ermeniarastirmalari1.blogspot.com/2008/09/ermenilerin-dini-inanc.html
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Vartanants: O dönemde ateşe tapmakta olan İranlılar’ın, Hıristiyanlığı seçen 
Ermeniler’le MS 451 tarihinde yaptığı din savaşının anısına 22 Şubat’ta. Aslında 
savaş yitirilmiştir. Ancak Başkumandan Vartan’ın efsanevi cesareti, halkın, orduyla 
omuz omuza savaşması ve savaşın sonunda yine Hıristiyan kalmış olması nedeniyle 
bu savaşın Ermenilerin tarihinde, büyük zaferlerden daha önemli bir yeri vardır. 
Vartanants Günü’nde, savaşta yitirilen bini aşkın insanın anısına, herhangi bir 
kutsal güne bağlı isimleri olmayanların isim günü kutlanır.

Pun Paregentan: Ermeniler, Şubat ayının ikinci yarısında belirlenen Büyük 
Oruç’un arifesinde Pun Paregentan adı altında karnavalı kutlar. Günbatımıyla Medz 
Bahk’a (Büyük Oruç) girilir. Bu tövbe dönemidir, amacı dua ve oruçla yürekleri 
sınayıp, inananları Diriliş Yortusu’na hazırlamaktır. Pun Paregentan’da yenir, içilir, 
eğlenilir. Herkes çeşitli kılıklara girip, komşularına, arkadaşlarına şakalar yapar. 
Büyük Oruç 7 hafta (50 gün) sürer. Bu sürede hayvansal gıda alınmaz. Günde tek 
öğün, akşam duasından sonra, sadece sebze ve tahıl yenir. Düğün yapılmaz, eğlence 
düzenlenmez. Hemen her kilisenin özel günü vardır, buralarda ayinler yapılır, halk 
kiliseleri ziyaret eder. Büyük Oruç’ta dargınlar barıştırılır, yoksullara erzak yardımı 
yapılır.

Avak Şapat: Ermenilerin “Büyük Hafta”sı... Pazartesiden başlayarak (2001’de 
9 Nisan) her gün, İsa’nın çarmıha gerilmesi süreciyle ilgili önemli bir olayın anısı 
yaşatılır. Perşembe, İsa’nın son akşam yemeği günüdür. Aynı gün akşamüstü 
ruhaniler, kilisede küçük çocukların ayağını yıkar. İsa Peygamber, son gününde, 
sevgisinin ve alçak gönüllüğünün bir simgesi olarak, havarilerinin ayaklarını 
yıkamıştır. Perşembe, İsa’nın Romalı askerler ve Yahudi görevliler tarafından 
tutuklanması anısına gece yarısına dek ayin yapılır. Halk arasında bu gece “Latsi 
Kişer” (Ağlayış Gecesi) olarak bilinir. O akşam, yeşil mercimek yenir, mercimeğin 
Meryem Ana’nın gözyaşlarını simgelediğine inanılır. Cuma sabahı İsa’nın Haç’a 
gerilmesi ve insanlığın günahları için ölmesi, akşamüstü kaya mezarına gömülmesi 
anısına ayinler düzenlenir.

Surp Zadik: Ermeniler, Paskalya Bayramı olarak bilinen Surp Zadik’te (İsa’nın 
Yeniden Diriliş Günü), “Kristos hariav i merelots” (İsa ölülerden dirildi) ve 
karşılığında “Orhniyal e harutyun Kristos’i” (Kutlu olsun İsa’nın dirilişi) diyerek 
bayramlaşır. Surp Zadik’te (2001’de 15 Nisan) insanlar birbirlerine kırmızı yumurta 
armağan eder. Yumurtalar geleneksel olarak kırmızıya boyanır, ancak değişik 
renklerde boyanmış olanları da vardır. Yumurta dünyayı simgeler. Dış kabuk 
gökyüzünü, zarı havayı, akı denizleri, sarısı ise yeryüzünü... Kırmızı rengi ise 
İsa’nın kanının tüm dünyanın kurtuluşu için aktığını gösterir. Surp Zadik’te ayrıca 
saç örgüsü biçiminde paskalya çöreği yapılır. Ertesi gün mezarlıklar ziyaret edilir.

Hampartsum: Surp Zadik’in 40. gününde Ermeniler, İsa’nın göğe yükselişini, 
Hampartsum’u kutlar (2001’de 24 Mayıs). Aynı zamanda bu adı taşıyanların isim 
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günüdür. Hıristiyanlık öncesinde, bir tür bahar karşılaması, Hıdrellez olarak 
kutlanır ve Vicag (niyet) adını taşırdı. O tarihlerde, Vicag gününde gençler yaylalara 
çıkıp eğlenirler, kendi aralarında niyet çekerek bahtlarını öğrenirlerdi. Ermenilerin 
büyük bir bölümü, bu günde Hampartsum sofrasından marulu eksik etmez.

Vartavar, Vartivar: İnanışa göre, tufan sonrasında Nuh gemiden iner, son kez hafif 
bir yağmur yağar, yaşam yeniden başlar. Ermeniler’in Hıristiyanlık öncesinden beri 
kutladıkları bayram, Hıristiyanlıkla birlikte, Baydzaragerbutyun Diarn Yortusu’yla 
(İsa Mesih’in Suret Değiştirmesi) birleşmiştir (2000’de 22 Temmuz). Çıktığı yüksek 
dağda, üç öğrencisinin önünde İsa’nın yüzü güneş gibi aydınlanmış, giysileri göz 
kamaştırıcı bir beyazlığa bürünmüş, yanında Musa ve İlyas peygamberler belirmiş, 
etrafı saran bir buluttan Tanrı’nın sesi yükselmiştir: “Sevgili oğlum budur. Ondan 
razıyım...” Vartavar, “vart” (gül) ve “var”dan (ışık saçan) türemiştir. Bu günde ibadet 
yerlerini ve çevreyi güllerle süsleme geleneği vardır. Nuh’un anısına, bu günde halk 
birbirini ıslatarak, “sulu” şakalar yaparak eğlenir.

Khacverats: Haç Yortusu. Ermeniler Kutsal Haç’ın özgürlüğüne kavuşmasının 
yıldönümü olan bu yortuyu 14 Eylül’e en yakın pazar günü kutlarlar (2000’de 16 Eylül). 
Pers İmparatoru Hüsrev, M.S. 610 tarihinde Herakleus’u yenilgiye uğratarak Kudus’ü 
işgal etmiş ve Kutsal Haç’ı İran’a götürmüştür. Bunun üzerine Herakleus Kutsal Haçı 
geri almak için büyük bir ordu kurarak Persler’le savaşır ve Hüsrev’i yener. Kutsal Haç 
628 tarihinde tekrar Hıristiyanlar’a iade edilir. Bu olayın kutlandığı yortuda, Ermeni 
kiliselerinde pazar öğleden sonra törenler yapılır ve haç fesleğenlerle süslenir.

Tarkmançats: 404 yılında, Sahag Bartev ve Mesrob Maştotz adlı din adamları 
tarafından Ermeni yazısının bulunmasıyla, Ermeni kilisesi tarihinde “Altın Çağ” 
olarak tanımlanan dönem başladı. Surp Mesrob ve öğrencileri, Kutsal Kitap başta 
olmak üzere birçok eseri Ermeni diline çevirerek büyük bir aydınlanma ve kültür 
hareketi yarattılar; Yunanca ve Asurice’nin Ermeni kültürü üzerindeki egemenliğine 
son verdiler. Ermeniler bu nedenle, bu iki din adamını azizlik mertebesine yükseltti 
ve onları bir bayramla (Don Tarkmançats Vartabedats) anmaya başladı.

Ermenilerin kutladıkları dinî bayramların neredeyse hepsi değişken tarihlere 
sahiptir. Vartavar (Վարդավար) bayramı, her sene Paskalya’dan 14 hafta sonra 
kutlanır. 3 (K2, K3, K4, K5, K6)

Yöre Musevilerinin bayram, anma ve kutlamaları ile bu kutlamalar sırasında 
uygulanan geleneksel inanç ve pratikler şunlardır:

Musevi bayramları, Musevi takvimine göre hesaplanır Miladi takviminin 2011 
3 http://www.frmtr.com/kultur/1166773-ermeni-bayramlari.html,
 http://www.uzmantv.com/ermenilerin-kutladigi-dini-bayramlar-nelerdir,
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ermenistan
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yılı Musevi takviminde 5771 yılıdır. Çünkü Musevi takvimi Ay ve Güneş esasına 
göre çalışır ve Ay takvimleri Güneş takvimlerine göre yılda 11 gün daha kısa 
olduğundan, Bayramların hep aynı mevsime gelmesi için belli aralıklarla takvime 
13. ay eklenir. Musevilikte Bayram ve Matem günlerinin tarihleri Musevi takvimine 
göre hesaplandığından bayramlar hep aynı tarihe gelmezler ama her zaman aynı 
mevsime denk düşerler.

Roş Aşana: Yahudilerin yılbaşına verdikleri isim. İbranicede Roş Aşana “yılın başı” 
veya “yılın birinci günü” demektir. Yahudilerin yeni yılı olarak bilinen Roş Aşana, Eylül 
ve Ekim ayları arasında bir güne denk düşer. Roş Aşana’da çalışmak yasaktır. Günün 
büyük bölümü sinagogda duada geçer, günlük olağan ibadet biraz daha uzun sürer. 
Yahudilerin çoğu için Roş Aşana bir iç gözlem, kendine bakış, geçmiş yılın hatalarını 
gözden geçirme ve yeni yılda yapılması gereken değişiklikleri planlama zamanıdır. Aile 
bireylerinin bir araya gelip birlikte yemek yemesine vesile olur. Bu bayramda, tatlı bir 
yeni yılı temsilen bala batırılmış elma yemek adettir. Ayrıca yeni yılda iyi dileklerin bol 
ve bereketli olması için nar da yenir. Diğer bir yaygın uygulama ise ilk günün sonunda su 
kenarına gidip, günahları simgesel olarak suya atma eylemi “Taşlik”dir. 

Yom Kipur: Roş Aşana’dan sekiz gün sonraya denk gelen Yom Kipur Yahudi 
takviminin en önemli bayramıdır. Bazen başka hiç bir geleneği yerine getirmeyen birçok 
Yahudi bile bu gün suresince çalışmaz, oruç tutar ve sinagoga gider.  “Yom Kipur” 
“kefaret, günah çıkarma günü” anlamını taşır. Ruhun arındırıldığı, geçmiş yılın günahları 
için özür dilendiği bir gündür. Yom Kipur’da sadece Tanrı’ya karşı işlenmiş günahlar 
af olur; başkalarına karşı işlenilenler değil. Kişiye yapılan günahlardan kurtulmak için 
önce öbür kişiden özür dileyip yanlışları düzeltme yolu aranır. Bu, Yom Kipur’dan 
önce yapılmalıdır.  Yom Kipur aynı Şabat günü gibidir, hiç bir iş yapılamaz. Yahudiler 
o gün yemek yememeli ve (su dahi) içmemelidir. Bu, önceki akşam güneş batmadan 
başlayıp ertesi gece biten 25 saatlik bir oruçtur. Talmud’ta ayrıca daha az bilinen başka 
kısıtlamalar da vardır. Yıkanmak, kozmetik veya parfüm gibi maddeleri vücuda sürmek, 
deri ayakkabı giymek ve cinsel ilişki Yom Kipur’da yasaktır. Fakat kısıtlamaların her 
hangi biri, hayati veya sağlıkla ilgili bir durum karsısında kaldırılır. Hatta dokuz yaşından 
küçük çocukların ve loğusaların (hamilelik süresince ve doğumdan 3 gün sonrasına kadar) 
oruç tutması kendileri istese bile yasaktır. Bayramın büyük bölümü sinagogda duayla 
geçer. Bu bayramda saflığı simgeleyen beyaz giysiler giymek adettir, beyaz insanlara 
günahlarının kar gibi paklanacağını hatırlatır. Bazı erkekler, ölülerin birlikte gömüldüğü 
uzun beyaz gömlek (kitel) giyerler. 

Pesah (Hamursuz bayramı): Hamursuz bayramı, Yahudi takviminin Nisan ayının 
15’inde kutlanır. Tarihi ve zirai önemi olan üç büyük bayramın birincisidir (diğer ikisi 
Şavuot ve Sukot’tur). Zirai yönden İsrail’deki hasat mevsiminin başlangıcını temsil ettiği 
halde bayramın bu yönü fazla dikkate alınmaz. Pesah’ın öncelikli kutlaması, nesiller boyu 
süren kölelikten sonra Mısır’dan çıkış ile ilgilidir. Pesah sözcüğü İbranicede “geçmek 
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veya atlamak” anlamında bir kökten gelir. Yahudi inanışına göre, Mısırlıların ilk doğan 
çocuklarını öldürmeye gelen Tanrı’nın Yahudi evlerini atlamasını simgeler. Pesah ayrıca 
bu bayramda Kudüs’teki tapınakta kurban edilen kuzuya verilen addır. Bu bayram Bahar 
Bayramı olarak da anılır. Pesah’la ilgili en belirgin gelenek Yahudi evlerin “Hamets”ten 
(mayalı hamur) arındırılmasıdır. Bu, Yahudilerin Mısır’dan aceleyle çıkarken ekmeklerinin 
mayalanmasına bile vakitleri olmadığını hatırlamak içindir. Ayrıca insanların içindeki 
“şişliğin” (kendini beğenmişlik, gurur) simgesel olarak çıkarılmasıdır. Pesah’ta yenilen 
buğdaydan yapılmış mamulün adı “Matsa”dır (hamursuz). Matsa mayasız ekmektir, un 
ve su karışımını çok çabuk pişirerek yapılır. Yahudilerin Mısır’dan kaçarken aceleyle 
pişirdikleri ekmek budur. Pesah’ın ilk gecesi Yahudiler aileleriyle birlikte, kendilerine 
hürriyetin önemini ve “köleliğe hayır” dediklerini hatırlatan, pek çok ritüelin uygulandığı 
bir yemek yerler. Bu bayramın diğer önemli bir mesajı da bütün yabancıları evine kabul 
etmektir, çünkü bu onlara atalarının Mısır’da yabancı olduklarını hatırlatır. Bu yemeğin 
adı, İbranice anlamı “düzen” olan “seder”dir. Çünkü bu gece Yahudilerin hikâyesi belli 
bir düzen›de anlatılır. Pesah yedi gün sürer. Baştaki ve sondaki günler çalışmak yasaktır. 

Sukot Bayramı: Sukot bayramı Yom Kipur’dan beşinci günde başlar. Yılın en kutsal, 
en vakur bayramından en neşe dolu olanlardan birine geçiştir. Tarihi yönden Sukot, 
İsrailoğullarının çölde geçici barınaklarda yaşayarak dolaştığı kırk yılı temsil eder. Zirai 
olarak Sukot hasat bayramıdır. Sukot kelimesi ‘çardaklar’ anlamına gelir ve “geçici 
barınaklara” gönderme yapmak için kullanılır. Yahudilere bu bayramda, çölde geçirdikleri 
kırk yılı hatırlamak için, çardakların altında yaşamaları buyrulmuştur. Sukot yedi gün 
sürer. Birinci ve ikinci günler çalışmak yasaktır. 

Işıklar Bayramı Hanuka: Yahudilerin “yeniden adama” bayramı Hanuka, ayrıca ışıklar 
bayramı olarak da bilinir ve Yahudi takviminin Kislev ayının 25inci gününde başlayıp 
sekiz gün sürer. Büyük dini simgesi açısından değil, Noel bayramına yakınlığı yüzünden 
Batıda en çok bilinen Yahudi bayramıdır. Yahudi olmayan birçok kişi bu bayramı Yahudi 
Noel’i olarak düşünür. İbranicede “adama” veya “kutsama” anlamına gelen Hanuka, 
Yunan hükümdarı Antiokus IV’ün askerlerinin kutsiyetini kirlettiği Kudüs’teki kutsal 
tapınağın tekrar adanmasına işaret eder. Bir günlük yağın mucizevî bir şekilde sekiz gün 
yanmasını kutlar. Talmud’a göre, Yahudilerin Antiokus’un askerlerine başkaldırısının 
ardından tapınağı tekrar ithaf ettiklerinde ebedi ateşi yakmak için kullanılan kutsal yağdan 
sadece bir günlük yağ kalmıştı. Bir mucize sonucu bu yağ yenisi hazırlanana kadar sekiz 
gün boyunca yanmaya devam etti. Hanuka Roş Aşana, Yom Kipur, Sukot ve Pesah kadar 
önemli bir dini bayram değildir. Tek dini geleneği kandil veya mum yakmaktır. Mumlar, 
Menora ya da Hanukiya denilen dokuz kollu özel bir şamdanda, her gece için bir mum, 
ayrıca bir de onlara “hizmet” eden “şamaş” (hizmetkâr) yakılır. 
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Purim: Purim Yahudi takvimindeki en neşeli bayramlardan biridir. Yahudilerin 
eski İran’da yok edilmekten kurtulmalarını kutlar. Purim’in hikâyesi Eski Ahit’te 
“Ester’in Kitabı”nda anlatılır. Hikâyenin kahramanları eski İran’da yaşayan çok güzel 
bir genç Yahudi kızı olan Ester’le onu kızı gibi yetiştirmiş olan kuzeni Mordehay’dır. 
Ester İran kralı Ahaşveroş’un sarayına gelin gider. Ahaşveroş Ester’i bütün öbür 
kadınlarından daha çok sever ve onu kraliçe yapar. Bu süre içinde Mordehay’ın 
tavsiyesi ile kimliğini saklamış olan Ester’in Yahudi olduğunu bilmez. Hikâyedeki 
kötü adam Kral’ın bencil ve kibirli veziri olan Aman’dır. Aman, kendisinin karşısında 
eğilmeyen Mordehay’dan nefret eder ve bu nedenle bütün Yahudileri cezalandırmayı 
planlar. Kral’a, “Hükmettiğiniz diyarlarda kendi halkınızın içinde, farklı kanunlarla 
yaşayan ve Kral’ın kanunlarına boyun eğmek istemeyen bir zümre var. Bu kişilere 
hoşgörü Kralımıza yakışmaz.” deyince Kral Yahudilerin kaderini Aman’a bırakır. 
Aman da bütün Yahudileri öldürmeyi planlar. Durumu öğrenen Mordehay Ester’i 
Yahudiler adına Kral’la konuşmaya ikna eder. Bu durum Ester’i tehlikeye atar 
çünkü Kral’ın karşısına çağırılmadan çıkmanın cezası çoğunlukla ölümdür. Ester 
kendini hazırlamak için üç gün boyunca oruç tuttuktan sonra Kral’ın karşısına 
çıkar. Kral onu sıcak karşılar. Ester daha sonra Kral’a veziri Aman’ın Yahudilere 
karşı entrikasını açıklar. Yahudiler kurtulur ve Aman Mordehay için hazırlatmış 
olduğu darağacına asılır. Purim genellikle Mart ayına düşen, Yahudi takvimindeki 
Adar ayının 14’üncü gününde kutlanır. 13 Adar tarihi Aman’ın Yahudileri öldürmeyi 
planladığı, Yahudilerin hayatlarını kurtarmak için düşmanlarıyla çarpıştıkları 
gündür. Artık yıllarda iki Adar ayı olduğundan, Purim ikinci Adar ayında, Pesah’tan 
bir ay önce kutlanır. Purim sözcüğü “kur’a” anlamına gelir ve Aman’ın katliamın 
gününü saptamak için seçtiği kur’ayı temsil eder. Purim’de karnavalvari kutlamalar 
yapmak, temsil ve parodiler sahnelemek gelenekseldir. Purim’de diğer bayramlarda 
olan kısıtlamalar yoktur ancak bazı kaynaklara göre bayrama saygı olarak iş 
yapmamayı önerir.4 (K7, K8, K9, K10,K11) 

Yöre Arap Hristiyan Ortodokslar’ın bayram, anma ve kutlamaları ile bu 
kutlamalar sırasında uygulanan geleneksel inanç ve pratikler şunlardır:

Hıristiyan Kilisesinde İsa ile ilgili kutlamaların büyük oranda artmasından sonra, 
başta İsa’nın annesi Meryem olmak üzere, bazı önemli Hıristiyan şahsiyetlerini 
anmaya yönelik bayram ve törenler de ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu bayramlarının 
çokluğu nedeniyle sadece Antakya Rum Ortodoks Kilisesinin bayramlarını ve Aziz 

4 http://www.turkyahudileri.com/content/view/722/277/lang,tr/
 http://www.minidev.com/kulturler/kulturler_yahudi_bayram1.asp
 http://www.sanalda1numara.net/merak-edilen-sorular-ve-cevaplari/75231-musevi-bayramlari.html
 http://www.turkcebilgi.com/ansiklopedi/musevi_bayramları,  
http://www.webcanavari.net/yahudilik/musevi-bayramlari-t38096.0.html#ixzz1b9AD1S3u, 
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anma günlerini tarihleri ile vermekle yetineceğiz. Bu bayramlar ve Aziz anma günleri 
Katolik Kilisesince de kutlanmaktadır.

Aylara Göre Tarihi Değişmeyen Bayramlar:

01 Eylül: Yeni Yıl,

08 Eylül: Meryem Ana’nın doğumu,

14 Eylül: Kutsal Haç Bayramı/Çarmıh Bayramı (Salip): Tarım bayramı 
olarak ta anılır. Klasik usullerle tarım yapanlar kış sebzesinin tohumlarını 
bu bayramdan sonra atarlar. Bayramdan önce atılan tohumların verim 
vermeyeceği, bayramdan sonra atılanların ise çok bereketli olacağı inancı 
hakimdir. 

24 Eylül: İlk bayan şehit Azize Tekla’yı anma günü,
26 Ekim: Büyük Aziz şehit Dimitrios’u anma günü,
01 Kasım: Yoksul yaşamış Azizler Kozma ve Damianos’u anma günü,
08 Kasım: Baş melekler Mikael ve Gabriel’i anma günü,
13 Kasım: İstanbul Patriği Aziz Altınağızlı Yuhanna’yı anma günü,
14 Kasım: Ünlü elçi Aziz Filipus’u anma günü,
21 Kasım: Meryem Ana’nın tapınağa sunuluş bayramı,
25 Kasım: Azize şehit Katerina’yı anma günü,
27 Kasım: Büyük şehit Aziz İran’lı Yakub’u anma günü,

04 Aralık: Barbara Bayramı (Bırbara) (Azize şehit Barbara ve Aziz baba 
Şam’lı Yuhanna’yı anma günü). Bu bayram diğerlerinden farklı bir şekilde 
kutlanır. Hıristiyanlar 4 Aralıkta, Nusayriler ise 14 gün sonra kutlarlar. 
Bu bayramda buğday, nohut gibi tahıllar haşlanır(ferike) üzerine şeker 
serpiştirilir ve aile içinde yenilir. Genellikle yakın komşulara dağıtılır.  
05 Aralık: Tanrısal doluluklu ve meshedilmiş Aziz baba Sabbas’ı anma günü,

06 Aralık: Demre ve Likya episkoposu Aziz baba Nikolavos’u anma günü,

09 Aralık: Azize Anna’nın Meryem Ana’ya gebe kalması bayramı,

12 Aralık: Kıbrıs episkoposu mucize yapan Spiridon’u anma günü,

25 Aralık: Noel, Milad Bayramı (Miled) İsa Mesih’in bedence doğuşu 
bayramı, dünyada Noel adıyla kutlanan bu bayram 24 Aralık’ı 25’ine bağlayan 
gece kutlanır. isa Mesihin doğum yıldönümüdür. 

01 Ocak: İsa Mesih’in sünnet oluşu bayramı ve Kapadokya başepiskoposu 
büyük Basilios’u anma günü,
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06 Ocak: İsa Mesih’in Ürdün nehrinde vaftizi (Epifanya bayramı) nedeniyle 
kutlanan Vaftizci Peygamber Yahya bayramı/Vaftiz Bayramı (Kıddes), 6 
Ocak’ta kutlanır. Peygamber Yahya’nın (Yuhanna) isa Mesihi Ürdün Nehrinde 
vaftiz ettiği gündür. Hıristiyanlar ve Aleviler aynı gün ve aynı adla kutlarlar. 

17 Ocak: Aziz baba büyük Antonios’u anma günü,

02 Şubat: Mesih İsa’nın Tanrı’ya sunulması (heykele girişi) bayramı,

03 Şubat: Aziz ihtiyar Simeon’u anma günü,

17 Mart: Tanrı adamı Aziz baba Aleksios’u anma günü,

25 Mart: Meryem Ana’ya müjdeleme bayramı,

23 Nisan: Aziz, ünlü, yengili büyük şehit Georgios’u anma günü*,

21 Mayıs: Aziz büyük imparator Konstantin ve annesi Helena’yı anma günü,

24 Haziran: Vaftizci Yahya’nın doğumu bayramı,

29 Haziran: Aziz büyük elçiler Petrus ve Pavlus’u anma günü,

14 Temmuz: Evvel Temmuz (Musa’nın Havarileri bayramı): Yöre halkı 
tarafından genellikle yaz bayramı diye bilinir. Nusayrilerde geleneksel 
olarak kurban kesenler dışında son yıllarda terk edilmeye başlansa da kırsal 
kesimlerde hala önemsenen bir bayramdır. Temmuz bayramı ilk çağlarda 
Fenikelilerin bereket tanrıçası Temmuz adına kutlanırdı. 

20 Temmuz: Aziz Peygamber Elia’yı anma günü,

06 Ağustos: Rab İsa Mesih’in görünümünün değişmesi (Tecelli) bayramı,

15 Ağustos: Meryem Ana Bayramı, Mesih İsa’nın annesi Meryem’in ölüm 
yıldönümüdür. Nusayriler ve Rum Ortodoks Hıristiyanlar aynı günde 
geleneklerine göre kutlarlar. 

29 Ağustos: Vaftizci Yahya’nın başının kesilmesi anısı.

Sene İçerisinde Tarihi Değişen Bayramlar:

1. Karnaval haftası ( Paskalya Perhizinden önceki 2. Pazar );

a. Cumartesi: Tüm ölmüş insanları anma günü,

b. Pazar: Merfe’il lehim (bugün son olarak et yenir ve paskalya bayramına kadar

bir daha et yenmez).

2. Sütlü yiyecekler haftası (Paskalya Perhizinden önceki Pazar), Merfe’il cibin;
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bugün son olarak peynir yenir ve bu andan itibaren artık tüm hayvansal ürünleri

paskalya gününe kadar yemek yasaktır.

3. Paskalya perhizinin ilk haftası;

 a. Cuma: Meryem Ana’ya övgü duaları (1. Medih),

 b. Cumartesi: Aziz Teodoros’u anma günü,

 c. Pazar: Kutsal İkonalar(Ortodoksluk) Pazarı.

4. Paskalya perhizinin ikinci haftası;

 a. Cuma: Meryem Ana’ya övgü duaları (2. Medih).

5. Paskalya perhizinin üçüncü haftası;

 a. Cuma: Meryem Ana’ya övgü duaları (3. Medih),

 b. Pazar: Yaşam veren çarmıha tapınma pazarı.

6. Paskalya perhizinin dördüncü haftası;

 a. Cuma: Meryem Ana’ya övgü duaları (4. Medih).

7. Paskalya perhizinin beşinci haftası;

 a. Cuma: Meryem Ana’ya övgü duaları (5.Medih),

 b. Pazar: Mısır’lı Azize Meryem’i anma pazarı.

8. Paskalya perhizinin altıncı haftası;

 a. Cumartesi: Doğru kişi Aziz Lazarus’u anma günü,

 b. Pazar: Çiçek bayramı, Şaanin-Dallar Pazarı (İsa Mesih’in Yeruşalim’e 
girişi). Bu günün herkes evinde özellikle erkekler çiçek sepetleri düzenlerler. 
Düzenlenen çiçekler genellikle çiçekçiden alınmaz evlerde yetiştirilen çiçeklerle 
hazırlanır. Kilise de çiçeklerle süslenmiştir. Elde çiçeklerle kiliseye gidildiğinde 
şaka yollu herkes birbirine benim çiçek sepetim daha güzel olmuş der. Çocuklara 
sepet verilerek kilise içinde dolaştırması istenir. Dolaştıramayacak kadar küçük olan 
çocukları babaları kucağına alarak ellerinde sepet ile kilise içinde dolaştırır. Kiliseye 
her gidişte giyim kuşama dikkat edilip en temiz ve düzgün giysiler giymeye dikkat 
edilirken, bu günde özellikle daha renkli daha bayrama yakışır giysiler bayanlar ve 
çocuklar tarafından tercih edilir.
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9. Paskalya perhizinin yedinci haftası (Elem haftası);

 a. Büyük Perşembe: İsa Mesih’in Haça gerilmesi,

 b. Büyük Cuma: İsa Mesih’in gömülmesi,

 c. Büyük Cumartesi: Dirilişin öngünü,

 d. Paskalya: Paskalya (Diriliş) Bayramı isa Mesihin diriliş günü. Çarmıha 
gerildikten üç gün sonra dirilen ve havarilerine göründükten sonra göğe yükselen 
Mesih İsa adına kutlanır. Bu bayram ayrıca yumurta bayramı olarak da bilinir. 
Aleviler bu bayramı kendi geleneklerine göre herise yaparak Hıristiyanlardan 14 
gün önce kutlarlar. Hristiyanlar ise bayram arefesinde gece yarısından sonra kilise 
bahçesinde toplanıp şenliklerle kutlarlar. Ertesi gün (Pazar) öğleden sonra yine 
kilisede toplanır; ayin düzenlenir ve herkes yanında getirdiği genelde kırmızı renge 
boyanmış yumurtaları tokuşturur. Yumurtanın kırılması dirilişi sembolize eder. 
Yumurta tokuşturmak isteyen kişi “Bırrrışşş” (meydan okuma) diyerek karşıdakileri 
yumurta tokuşturmaya davet eder. Yumurtası kırılan kaybetmiş sayılır ve kırılan 
yumurtayı rakibine verir. Bu arada “İsa  dirildi ” diye başlayan bir ilahi Arapça  ve 
Yunanca Karisimi olarak söylenir ve tokuşturma süresince sürekli tekrarlanır. 

10. Paskalya’dan sonraki 1. Pazar: Aziz Tomas’ın Pazarı.

11. Paskalya’dan sonraki 2.Pazar: Kokulu yağ taşıyan kadınların pazarı,

Ramiye’li Yusuf ’u anma pazarı.

12. Paskalya’dan sonraki 3. Pazar: İnmelilerin pazarı.

14. Paskalya’dan sonraki 4. Pazar: Samiriyeli kadının pazarı.

15. Paskalya’dan sonraki 5. Pazar: Anadan doğma görmezin pazarı;

 a. Perşembe: Paskalya döneminin kapanışı ve göğe yükseliş bayramı.

16. Paskalya’dan sonraki 6. Pazar: Nikia (İznik) konsili babalarının pazarı.

17. Paskalya’dan sonraki 7. Pazar: Pentekost bayramı, havarilere Kutsal Ruh’un 
verilişi5 (K1, K12, K13, K14, K15)

Yörede değişik tarihlerde Bulgaristan’dan ve Yunanistan/Selanik’ten Girit’ten göç 
etmek zorunda kalmış “Bulgaristan göçmeni ve Selanik göçmeni, Girit göçmeni/
Giritli” olarak bilinen kişiler Müslüman ve sünnî inanıştadırlar. Bu nedenle de dini 
bayramlar yöre ile ortaktır. Bunun yanında Çukurova yöresi coğrafi konumundan 
dolayı yazın sıcak, kışın ise ılıman bir iklime sahiptir. Bu nedenle de yöre kar, buz 

5 Ali Ekber Türkoğlu; Geçmişten Günümüze Antakya’da Hıristiyanlık, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, s.77-92
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görmediğinden baharın gelişi aniden fark edilen bir durum oluşturmaz. Anadolu’nun 
pek çok bölgesinde özel önem verilerek kutlanan nevruz ya da Hıdırellez yörede 
bilinen ama uygulanmayan kutlamalardır. Hıdırellez yörede Bulgaristan ve Selanik 
göçmenleri tarafından kutlanır. 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece gül ağaçlarına 
dilekler kağıda yazılarak bağlanır, yüksek tepeye ya da gösterişli bir ağaç altına dileğe 
göre ev, bebek, araba gibi şekiller topraktan ve taşlardan yapılır. 6 Mayıs sabahı 
ezandan hemen sonra kalkılarak gül dalına bağlanmış dilekler sökülüp, akan nehre 
atılır. Bu ya Ceyhan Nehri’dir ya Seyhan Nehri’dir. 6 Mayısta ev işi yapılmaz. Piknik 
alanında toplanılır. Bu piknik alanı Adana içinde yaşayanlar için Eski Baraj’dır. 
Burada toplanılarak o gün için bir gün önceden yapılmış yiyecekler yenir, salıncak 
kurulur sallanılır, müzikle eğlence olmazsa olmazdır. 

Yörede yine göç nedeni ile yerleşmiş nüfusları az da olsa Kazak Türkleri vardır. 
Müslüman ve sünnî olan Kazak Türklerinin dini bayramları ortaktır. Bunun yanında 
yörede bilinen ama kutlanmayan Nevruz, Kazak Türklerinin çok önem verdiği bir 
bayramdır. Nevruzdan önce evlerde temizlik yapılmakta, yemekler hazırlanmaktadır. 
Kazak Türkleri Nevruz’u baharın gelişinden öte, yeni yılın başlangıcı olarak 21 
Mart’ta kutlamaktadırlar. 21 Mart hafta içine gelirse bu kutlama takip eden ilk 
Pazar günü kutlanmaktadır. Adana içinde 21 Mart/Nevruz, genelde Nevruz kutlama 
adeti olan göçmen yurttaşların (Özbek, Tatar, Azeri, İranlı) haberleşip bir araya 
gelmesi ile birlikte kutlanmaktadır. Geleneğin değişmeyen en önemli özelliği 
geniş bir meydanda büyük bir ateş yakılmasıdır. Bu ateşin üzerinden kişiler sıra 
ile atlamaktadır. Kimi zaman da ateşin yanına konulan demir dövme kütüğünün 
üzerinde ateşte kızdırılmış demirler dövülür. Ateşten atlamanın anlamı yeni bir 
döneme arınarak girmek, demir dövmenin anlamı da kişinin demir gibi kuvvetli 
olması içindir. Ateş ve demirin Ergenekon ile bağlantısı bilinse de inanç olarak 
arınmak ve kuvvetli olmak olarak inanılmaktadır. 

Yörede genel olarak 19. yy. yöreye Kafkasya’dan göç etmiş Çerkezler de 
bulunmaktadır. Çerkezler Müslüman ve sünnî inancındadırlar. Bu nedenle dini 
bayramlar ortaktır. Çerkezler Kafkasya’da Nevruz’u kutlarken yöreye geldikten 
sonra kutlama zayıf layarak günümüzde kutlanmaz olmuştur. 

Yörede önemli bir nüfusa sahip Nusayriler bulunmaktadır. Arap Alevi olan 
Nusayriler dini bayramlarda ortaklık göstermekle birlikte kameri takvime göre 
yapılan hesaplamalarla kimi zaman bayramları bir gün önce kutlamaktadırlar. 
Nusayriler Arap Alevi olmalarına rağmen, Arap akrabalık bağları nedeniyle Arap 
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Ortodoksların kutladığı bayramlardan da birkaçını kutlamaktadırlar. Bu nedenle 
de Nusayriler yılın önemli bir kısmında bayram ya da dini özel önem verilmiş 
günleri kutlamaktadırlar. Bunlardan birkaç tanesi: Kurban bayramı(iyd-il Ahda), 
Mübahale Bayramı(Hz.Muhammed’in Necran Hıristiyanlarıyla barış yapması), 
Nevruz(21 Mart, Hz.Ali’nin doğum günü), İyd-il Sabataj(17 Mart Yumurta bayramı), 
Gıftas bayramı(Hz.İsa’nın Meryem tarafından ilk kez yıkanması) olarak verilebilir. 
Görüldüğü gibi Nevruz gibi İran kökenli bayramlar ile Hıristiyanlarca kutsal sayılan 
bazı günler de Nusayrilerce önem görmekte ve bayram olarak kutlanmaktadır.6 
Nusayrilerin en önemli bayramı ise Kurban Bayramından bir hafta sonra kutladıkları 
iyd-il Gadir Bayramıdır. Iyd Arapça bayram anlamındadır. Bu bayram İyd-il Gadir 
olarak bilindiği gibi Gadir Humm Bayramı olarak da bilinmektedir. Humm Arapçada 
su kaynağı anlamındadır, Gadir de bu su kaynağının ismidir. Gerek yazılı kaynaklara 
gerek din adamlarına gerekse de halka göre Gadir Bayramı’nın kutlanma sebebi şu 
mite dayandırılır: “Veda haccı dönüşünde Muhammed, hacıları Gadir-i Humm 
denilen vahada toplar. Burası tüm yolların birleştiği, yani hacıların dağılacağı yerdir. 
Muhammed, Ali’yi de yanına alarak yüksekçe bir yere çıkar ve Ali’yi kollarından 
tutup kaldırarak kendinden sonra Ali’nin halife olmasını vasiyet eder.7 İyd-el Gadir 
Bayramında Nusayriler kadınlar evde iş yapmazlar, erkekler işe gitmezler. O gün 
ibadet ile geçer. Geceden kazanlarla hazırlanan hıriseler, erkeklerin mevlidinden 
sonra dağıtılır. Mevlit genellikle bulunulan semtin daima mevlit yapılan ziyaretinde 
olur. Erkekler semtin ziyaretinde mevlik/namaz yaparken kadınlar diğer ziyaretlere 
de giderler. Mümkün olursa gün içinde 7 ziyarete gitmek çok büyük sevap olarak 
kabul edilir.  

6 Hüseyin Türk ,“Hatay’da Gadir Bayramı”, Folklor/edebiyat dergisi 6.c., sayı 26, s.90
7 Age. s.91
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BAYRAM/ANMA GÜNÜ TOPLULUK AÇIKLAMA 
Gağant Ermeni Ermeniler’in Yılbaşı’na verdikleri ad.  

Dzumunt Ermeni 
 

Ermeniler Noel’i diğer Hıristiyan mezheplerinden farklı 
olarak,Vaftiz Yortusu ile birlikte bu tarihte kutlar. 

Kadir Gecesi Müslüman 
Kadir, “herşeye gücü yeten” demektir. Allah’ın sıfatlarından 
biridir. Hicri 26 Ramazan’ı 27’sine bağlayan gecedir. Kur’an 
bu  gece Hz.Muhammed’e inmiştir. 

Ramazan Bayramı Müslüman Ramazan Orucu’nun bitiminde başlayan bayramdır. Hicri 1 
Şevval’de başlar, bayrama “Fitre Bayramı” adı da verilir. 

Tu Bişvat  
 Musevi Museviler’de tarımsal takvimin ilk günüdür. Ağaç fidanları 

dikilir. 

Hızır Orucu Alevi Aleviler arasında bu Oruç, Hızır Aleyhisselam’ın anısına 
tutulur, 3 gün sürer. 

Diyarnıntaraç Ermeni Ermeniler, İsa’nın doğumunun 40. Gününü ve tapınağa 
sunuluşunu kutlar. 

Vartanants Ermeni Ateşe tapan İranlılar’la, Hıristiyanlığı seçen Ermeniler 
arasında yapılan savaşın (MÖ.451) anısına kutlanır. 

Pun Paregentan  Ermeni 
Ermeniler, Büyük Oruç’un arefesinde bu ad altında karnavalı 
kutlar. Günbatımıyla birlikte Medz Balık’a, yani Büyük Oruç’a 
girilir. Oruç 7 hafta (50 gün) sürer. 

Purim Musevi 
Mordehay’ın yeğeni Ester, Kral Ahaşveroş’la evlenmiş, Kralın 
vezirinin Yahudi kavmini yok etmesine engel olmuştur. Ester, 
kavmiyle birlikte 3 gün oruç tutmuş, Kralı öyle iknâ etmiştir. 
14 Adar günü bayram başlar, bir gün önce oruç tutulur. 

Avak Şapat Ermeni Ermeni Büyük Haftası. Her gün İsa’nın çarmıha gerilmesi 
süreciyle ilgili önemli bir olayın anısı yaşatılır. 

Dzağgazart Ermeni 
İncil’e  göre İsa Kudüs’e girerken halk yollara giysiler, çiçekli 
dallar ve zeytin dalları sererek onu karşıladı. Ermeniler 
bunun anısına kiliseyi süsler. 

Kurban Bayramı Müslüman Hicrî 10 Zilhicce’de başlar, 4  gün sürer. 

Pesah Musevi 

İsrailoğulları’nın Mısır’daki esaretten kurtulmaları anısına 
kutlanır. Tanrı, İbraniler’e eziyet eden Mısır halkını 
cezalandırmak için her ailenin ilk çocuğununa felâket 
yağdırdığında Museviler’in evlerini atlamıştı. Bu yüzden 
Musevi ailelerin ilk erkek evlâdı Pesah arefesinde oruç tutar. 
Pesah Bayramı’nda hamursuz (Matsa) yenmez. Çünkü  
Museviler Mısır’ı terkederken yolda mayasız bir ekmek 
yemek zorunda kalmışlardı. 

Surp Zadik Ermeni 
Ermeniler için Paskalya Bayramı. 
İsa’nın Yeniden Diriliş Günü. İnsanlar birbirlerine kırmızı 
yumurta armağan ederler. 

Paskalya Hıristiyan 
Büyük Perhiz’den sonra gelen Paskalya Haftası, Hz.İsa’nın 
çarmıha gerilişi ve ölümü haftasıdır. Çarmıha geriliş Cuma 
günü gerçekleşmiştir. Paskalya ise Pazar günü kutlanır. 

 
Hicrî Yılbaşı 
 

Müslüman 
Hicrî Takvim’e göre Muharrem ayının birinci günü. 
Hicrî Takvimi’nin başlangıç günü (Miladi 16 Temmuz 622), 
Hz.Muhamed’in Mekke’den Medine’ye  göçünü temel alır 

Muharrem Orucu’nun 
Başlangıcı Alevi Aleviler Hz.Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilmesi dolayısıyla 

1-12 Muharrem arasında oruç tutarlar. 
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Aşure Günü Alevi 

Hicri 10 Muharrem’dir. Bu tarih aynı zamanda Hz.Hüseyin’in 
Kerbela’da şehit edildiği gündür. Aleviler bu tarihte aşureyi 
Kerbela’da şehit olanlar için pişirirler. Matem, Hz.Hüseyin 12 
Muharrem’de defnediliği için 2 gün daha sürer. 

Hıdırellez   Birçok kültürde baharı karşılamak için kutlanır. 

Hampartsum Ermeni Surp Zadik’in 40. Gününde Ermeniler, İsa’nın göğe 
yükselişini kutlar. 

Şavuot Musevi 
İllk Turfandalar Bayramı. Museviler bu bayram, ilk tahıl 
toplanmasıyla başlayıp 7 hafta sonra buğday hasadıyla sona 
eren 50 günlük dönemin sonunda kutlar. 
Hz.Musa’ya 10 Emir bu gün verilmiştir. 

Mevlid Kandili Müslüman 
Mevlid; doğmak, doğum yeri ve günü anlamına gelir. Hicri 12 
Rebiüevvel gecesidir. Hz.Muhammed’in doğum yıldönümü 
olarak kutlanır. 

Vartavar Ermeni 
Ermeniler’in, Hıristiyanlık öncesinden beri kutladıkları 
bayram, Hıristiyanlıkla  birlikte İsa Mesih’in Suret 
Değiştirmesi Yortusu’yla birleşmiştir. 

Surp Asdvadzadzin Ermeni 

Ermeniler, Kutsal Meryem Ana’nın Tanrı huzuruna alınması 
Yortusu’nda, üzümlerin olgunlaşma zamanına rastgeldiği için 
üzümü de kutsarlar. Ermeniler her yıl Pun Paregentan’dan bu 
Yortuya kadar üzüm yemezler. 

Khacverats Ermeni Hac Yortusu. 
Ermeniler bu yortuyu 14 Eylül’e en yakın Pazar günü kutlar. 

Roş Aşana Musevi Museviler’de yeni yıldır. Aileler, aile reisinin söylediği “Kiduş” 
ile yeni yıla girerler. 

Yom Kipur Musevi Museviler’in Büyük Oruç günü. İki gün batımı arasında 
Museviler aralıksız oruç tutup dua ederler. 

Sukot Musevi Museviler tarafından, İsrailoğulları’nın çölü geçerken 
çardaklarda yatıp kalkmalarının anısına kutlanır. 

Tarkmançats  Ermeni 
404 yılında Sahag Bartev ve Mesrob Maştotz adlı din 
adamları Ermeni yazısını buldular. Azizlik mertebesine 
yükseltidiler ve bu bayramla anılmaya  başladılar 

Regaip Kandili Müslüman 
Hicri Receb ayının ilk Cuma gecesi. “Allah’ın rahmetinin, lütuf 
ve inayetinin bol bol verildiği” bu gece Müslümanlar dua 
okurlar, namaz kılarlar. 

Mirac Kandili Müslüman 
Mirac, Hicri 27 Receb’dir. Hz.Muhammed bu tarihte Cebrail 
tarafından Mescid-i Aksa’ya götürülmüş, oradan da göklere 
yükseltilmiştir. 

Berat Kandili Müslüman 
Hicri 14 Şaban gününü 15 Şaban’a bağlayan gece. Berat; 
temizlik, arılık, hastalıktan, borçtan, suçtan kurtulma, erdem 
gibi niteliklerde benzerlerinden üstün olma anlamına gelir. 

Hanuka Musevi 

Eski Yunanlılar tarafınan kapatılan Kutsal Mabed (Beth 
Amikdas), Matatyan Ahaşmonay ve beş oğlu tarafından 
yeniden açılır. Mabed’deki kandilin (Menora) yakılması için 
bir günlük yağ vardır. Bir mucize sonucu kandil sekiz  gün 
yanar. Museviler, 25 Kislev günü başlayan Hanuka (Işık) 
Bayramı’nı sekiz gün kutlar. 

Ayios Stefanos Hıristiyan Hıristiyanlığın ilk şehidi Aziz Stefanos’u anma günü.i 

 
 

BAYRAM/ANMA GÜNÜ TOPLULUK AÇIKLAMA

1  http://www.angelfire.com/dc/arastirma/tw022-10.htm, 
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Sonuç 

Geçmişten günümüze Çukurova coğrafi özelliği, tarıma uygun toprakları, 
sanayinin gelişmesi ile göç alan yöre olmuştur. Bu göçler kimi zaman ekonomik 
nedenlerle olurken kimi zaman zorunlu yerleştirmeler nedeniyle olmuştur. Yörede 
Bulgaristan, Yunanistan, Girit, bugünkü Kazakistan’dan gelen Türkler ile 19. yy. da 
Kafkasya’dan göç etmek zorunda kalmış Çerkezler bulunmaktadır. Bu toplulukların 
yanı sıra Çukurova toprakları Ermeni inancından, Musevi inancından olanlar ile, 
Arap-Alevi, Arap-Hıristiyan, Arap-Sünnî topluluklara da ev sahipliği yapmıştır. Yöre 
görüldüğü gibi tarihsel süreç olarak geçmişten günümüze kadar etnik farklılıkların, 
dini farklılıkların, gelenek ve inanç farklılıklarının buluştuğu bir yer olmuştur. Her 
millet ve inanış kendi geleneğini ve pratiğini kendi içinde yaşamaktadır. Her ne 
kadar kendi içinde yaşamış olsa da etkileşim kaçınılmazdır. Bu nedenle de Arap-
Alevilerin inanç ve inanç pratiklerinin takvimine baktığımızda, Arap-Hıristiyan 
izleri görmek mümkündür. Arap-Aleviler din merkezinde Müslümanlık ile ortaklık 
yaşadığı için inançlarında ve pratiklerinde Müslüman-Sünnî etki yoğunluktadır. 
Yöre bayram kutlaması, anmaları incelendiğinde sayılan din ve millet farkına 
rağmen ortak coğrafya, ortak yaşam ortak kutlamayı getirmiştir. Çukurova yöresinin 
nüfus yoğunluğu hangi inanıştaysa anma ve kutlamalar da o inanış etrafında 
yoğunlaşmaktadır. Müslüman-Sünnî inanıştaki nüfusun Türkiye geneli gibi 
bölgede yoğun olması bu inanışın Ramazam Bayramı, Kurban Bayramı, Kandiller 
gibi dini bayram ve anmaları herkes tarafından bilinir, tatil olan bayramlarda 
herkesin tatil olması nedeniyle fark edilir kılmaktadır. İnanışın nüfusu azaldıkça 
az nüfusun inanışına ait bayram ve anma günleri daha az bilinir kimi zaman da 
sadece inanışın zümreleri tarafından bilinir haldedir. Müslüman-Sünnî nüfusun 
bayramlarından sonra, en fazla bilinen bayram ve anmalar Nusayrilere yani Arap-
Alevilere aittir. Antakya, Adana, Mersin merkez ve ilçelerinde kalabalık nüfus 
olarak yaşayan Nusayri kutlama ve anmaları kendileri tarafından bilindiği gibi 
irtibat halinde oldukları diğer kişiler tarafından da bilinmektedir. Arap-Hıristiyan 
toplulukların bayram ve kutlamaları ise Ortodoks inanışın en azından sinema, 
televizyon gibi medya araçlarında film, dizi, belgesel gibi yayınlarda görülmesi ile 
yabancısı olunmayan pratiklerdir. Adana’da bu inanışın olduğu bilinmekle birlikte, 
bu inanıştaki kişilerin kimler olduğu bilinmemektedir. Antakya ve ilçelerinde 
ise nüfus olarak yoğun olduklarından dinin inanış ve pratikleri yöredeki diğer 
kişiler tarafından da bilinmekte, anma ve kutlamalara şahit olmakta, Hıristiyan 
bayramlarında tebrikleşilmektedir.

Yörede en az Ermeni yurttaşların ve Musevi yurttaşların bayram-anma ve 
kutlamalarıdır. Hatta inanan topluluklarının dışında hiç bilinmemektedir. Ermeni 
yurttaşların Hıristiyan inancına bağlı olduğu bilinmeyip, Ermenilerin ibadet 
yerlerinin Hıristiyan çoğunluktan farklı yerde olması dinin de başka bir din olduğu 
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fikrini doğurmaktadır. Aynı bilinmezlik Musevilik için de geçerlidir. Yörede 
eskiden nüfus olarak daha yoğun olan Ermeniler 1930’lardan sonra göç ederek 
çok azalmışlardır. Ermeni olan yurttaşlar da bugün çok yakınları dışında Ermeni 
olduklarını söylememektedirler. Aynı şekilde yörede yaşayan Musevi vatandaşlar 
da çok az kalan nüfusa sahiptir. Az kalan nüfus da kendi inanç ve etnik gruplarının 
dışında dini ve etnik yapılarını dile getirmemektedirler. Çukurova yöresinde 
nüfuslarının az olmasından dolayı rahatsızlık yaşamamak için değil de dikkatleri 
üzerlerine çekmemek için etnik ve dini inanışlarını genel olarak söylememeyi 
tercih etmektedirler. Çocukların isimleri eğitim ve günlük hayatlarında özellikle 
de erkeklerin askerlikte dikkat çekmesin diye genel ortak kabul gören isimlerden 
seçilmektedir. Soyadlar da aynı şekilde yörede ortak bilinen kelimelerden 
seçilmektedir. Yörede görüşülen Ermeni ve Musevi vatandaşlar dini bilgileri 
kendileri vermekten çok özellikle internet adreslerini kaynak göstermişlerdir. 
Buradan edinilen bilgileri sonra kendileri sözlü olarak teyit etmişlerdir. İstanbul, 
İzmir gibi büyük şehirlerde nüfus yoğunluğu olarak daha kalabalık olunca etnik 
ve dini kimliği söylemekte sakınca görmeyen Ermeni ve Musevi yurttaşlar 
özellikle nüfusun çok az olduğu Adana’da geçmişte yaşanan acı olaylar nedeniyle 
ve yaşanan siyasal güncel olaylar nedeniyle kendilerini ön plana çıkarmayı tercih 
etmemektedirler. Nüfus yoğunluğu olarak daha kalabalık yaşanılan Antakya ve 
ilçelerinde özellikle Antakya’nın Vakıf lı Köyü’de ise durum daha farklı olarak herkes 
etnik yapısını ve inancını ifade etmektedir. 

Yörede dini bayramlar kadar geleneksel kutlamalar da renkli bir şekilde 
yaşatılmaktadır. Türk kültürünün geleneksel mevsimsel kutlamalardan olan 
Nevruz ve Hıdırellez yöre iklimi nedeniyle bilinmesine rağmen kutlanılmazken 
yöreye gelen ve geleneğinde bu mevsimsel bayramları kutlama olan topluluklar 
tarafından kutlanmaya devam etmektedir. Günümüzde de kitle iletişim araçlarının 
yaygınlığı bu mevsimsel bayramları ve bu bayramlar esnasında uygulanan pratikleri 
her yerde kutlanır ve bilinir hale getirmiştir. Hem yörede yaşayan geleneğinde 
bu kutlamalar olan kişiler hem de yöre halkının bilmesi nedeniyle mevsimsel 
bayramlar da geleneğinde olmayan kişiler tarafından bile sembolik olarak en 
azından kutlanmaktadır. Özellikle Hıdırellez’de dileklerin gerçekleşmesi için 
5-Mayıs’ı 6-Mayıs’a bağlayan gece gül dalına dilek yazıp bağlama yörede yaygın 
olarak uygulanmaktadır. 

Çukurova az ya da çok nüfusa sahip dini ve etnik yapısı farklı toplulukların 
yaşadığı bir yöredir. Anlayışın ve hoşgörünün varlığı, bayram tebrikleşmelerinde, 
anma ve kutlamalarda karşılıklı olarak sürmesine neden olmaktadır. Bayramlar, 
kutlamalar insanların dini inançlarından doğsa da sonuçta insan içindir ve özünde 
barış ve sevgi yatar. Bu nedenle de her bayram ve kutlama karşıdaki kişi ya da 
kişilerle bağ kurmada bir yol, bir sebeptir. Çukurova yöresi iklimin, coğrafyanın, 
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tarihin bir araya getirdiği etnik yapısı, dini inanışı, geleneksel pratikleri farklı olan 
nüfusun olduğu bir yerdir. Bu birliktelik yaşamın doğal akışında saygı, anlayış ve 
hoşgörü içinde geçmişten günümüze sürmüş ve sürmektedir. 

Kaynak Kişi 

• (Kaynak kişilerin isteği üzerine isim ve soyadları araştırmacı tarafından yazılmamıştır. Kaynak kişi 
kısaltmalarında birinci K kaynak kişi, sonra kaçıncı görüşülen kişi olduğunu belirtir sayı ve sonrasında da 
kişi kadın ise ikinci K, erkek ise E şeklinde kısaltma yapılmıştır.)

• K1K: L.B., İskenderun doğumlu, Adana’da yaşıyor, Arap-Hıristiyan, 33 yaşında, üniversite mezunu, evli
• K2E: S.D., İskenderun doğumlu, Adana’da yaşıyor, Ermeni, 37 yaşında, üniversite mezunu, evli
• K3K: S.D., Antakya doğumlu, Ermeni, Adana’da yaşıyor, 35 yaşında, üniversite mezunu, evli
• K4K: O.K. Adana doğumlu, Ermeni, Adana’da yaşıyor, 34 yaşında, üniversite mezunu, evli
• K5E: E.K. Adana doğumlu, Ermeni, Adana’da yaşıyor, 34 yaşında, üniversite mezunu, evli
• K6E: R.K. Adana doğumlu, Ermeni, Adana’da yaşıyor, 64 yaşında, lise mezunu, evli
• K7E: Y.T. Adana doğumlu, Musevi, Adana’da yaşıyor, 60 yaşında, lise mezunu, evli
• K8E: Y.T. Adana doğumlu, Musevi, Adana’da yaşıyor, 58 yaşında, lise mezunu, evli
• K9E: Y.T. Mersin doğumlu, Musevi, Adana’da yaşıyor, 62 yaşında, orta okul mezunu, evli
• K10K: Y.T. Mersin doğumlu, Musevi, Adana’da yaşıyor, 69 yaşında, orta okul mezunu, evli
• K11K: Y.T. Adana doğumlu, Musevi, Adana’da yaşıyor, 60 yaşında, lise mezunu, evli
• K12E: D.B. Antakya doğumlu, Adana’da yaşıyor, Arap-Hıristiyan, 39 yaşında, üniversite mezunu, evli
• K13K: S.B.İskenderun doğumlu, Adana’da yaşıyor, Arap-Hıristiyan, 53 yaşında, ilkokul mezunu, evli
• K14K: E.B.Antakya doğumlu, Adana’da yaşıyor, Arap-Hıristiyan, 75 yaşında, ilkokul mezunu, evli
• K15E: S.B.Adana doğumlu, Adana’da yaşıyor, Arap-Hıristiyan, 80 yaşında, ilkokul mezunu, evli

Kaynakça
• (İnternet adresleri Haziran-Ekim/2011 tarihleri arasında incelenmiştir)
• http://ermeniarastirmalari1.blogspot.com/2008/09/ermenilerin-dini-inanc.html
• http://www.frmtr.com/kultur/1166773-ermeni-bayramlari.html,
• http://www.uzmantv.com/ermenilerin-kutladigi-dini-bayramlar-nelerdir,
• http://tr.wikipedia.org/wiki/Ermenistan
• http://www.turkyahudileri.com/content/view/722/277/lang,tr/
•  http://www.minidev.com/kulturler/kulturler_yahudi_bayram1.asp
• http://www.sanalda1numara.net/merak-edilen-sorular-ve-cevaplari/75231-musevi-bayramlari.

html
• http://www.turkcebilgi.com/ansiklopedi/musevi_bayramları,
• http://www.webcanavari.net/yahudilik/musevi-bayramlari-t38096.0.html#ixzz1b9AD1S3u
• Ali Ekber Türkoğlu; Geçmişten Günümüze Antakya’da Hıristiyanlık, Çukurova Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 
• Hüseyin Türk ,“Hatay’da Gadir Bayramı”, Folklor/edebiyat dergisi 6.c., sayı 26, 
• http://www.angelfire.com/dc/arastirma/tw022-10.htm,
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MAKEDONYA- KANATLAR KÖYÜ BEKTAŞİLERİNDE 
HIDRELLEZ GELENEĞİ

Ayşe AKMAN1

Giriş

Bu çalışma, 03-14 Mayıs 2009 tarihleri arasında Balkanlarda Bektaşilik İzleri 
Projesi kapsamında Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Makedonya’da 
gerçekleştirilen alan araştırması verileri doğrultusunda hazırlanmıştır. 2009 yılında 
Hıdrellez geleneğinin tespiti amacıyla, 05-06 Mayıs tarihlerinde Kanatlar Köyü’ne 
gidilerek alan araştırması yöntemiyle, katılımlı gözlem ve görüşme teknikleriyle 
konuyla ilgili çalışma gerçekleştirilmiştir. Katılımlı gözlem sırasında fotoğraf ve 
belgesel video çekimi yapılarak konunun görsel yönleri tespit edilmiştir. Elde edilen 
ses kayıtlarının deşifre işlemi alana dair bilgileri sağlandıktan sonra, konunun 
tarihsel boyutu literatür çalışmasıyla desteklenmiştir.

Bugün nüfusu 2.100.000 olan Makedonya Cumhuriyeti’nde bir kısmı hala konar-
göçer Yörük olmak üzere yaklaşık 200.000 kadar Türk yaşamaktadır. Makedonya 
içerisinde Türklerin en yoğun olarak bulundukları yerler Gostivar ve Üsküp gibi 
şehirlerin de bulunduğu Batı Makedonya bölgesidir. Bunların dışında Kalkandelen, 
Ohri, Struga ve Debre, Jupa; Doğu Makedonya’da ise Manastır, Pirlepe, İştip, 
Ustrumca ve Kanatlar Köyü önemli yerleşim birimleridir.2 

1 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Folklor Araştırmacısı
2 Nurettin ÖZKAN: Atatürk’ün Ata Yurdu Otantik Kent Taşkale(Kızıllar). S.20-24, Taşkale Belediyesi Kültür 
Yay. 2002.
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Balkanlarda Bektaşilik, diğer tarikatlardan önce ortaya çıkmıştır. İlk Osmanlı 
sultanları fethedilen toprakları kolonize etmek ve Hıristiyan halk arasında İslamı 
yumuşak yollardan yaymak için heterodoks dervişleri kullanmışlardır. Bektaşiliğin 
hoşgörü söylemi ve heterodoks tavrı, onu Batı Trakya halkları arasında ideal bir 
misyoner kurum haline getirmiştir. Bunun sebebi Bektaşiliğin, özellikle gündelik 
hayatla ilgili pratikler bağlamında Hıristiyan halkın örfüne pek aykırı düşmemesidir3. 

Hemen tamamına yakını Hacı Bektaş Veli’nin öğrencilerinden oluşan bu 
dervişlerin hoşgörülü yaklaşımları, Balkan topraklarında yaşayan Hıristiyan halkla 
iyi ilişkiler kurulmasına ortam hazırlar. İslamiyet ile Hacı Bektaş Veli öğretisi 
aracılığıyla tanışan Hıristiyan topluluklarının önemli bir kısmı din değiştirerek 
İslamiyeti kabul eder.

Bektaşî Tarikatının Balkanlara Osmanlılardan önce Sarı Saltuk aracılığıyla 
yayıldığına dair yaygın bir kanı vardır. Hacı Bektaş Veli öğretisinin Balkanlara 
ilk geçişini, Anadolu’da ve Avrupa’da onlarca türbesi bulunan Sarı Saltuk yapar. 
Anadolu’da halk İslami için Hacı Bektaş neyi ifade ediyorsa, Balkanlarda halk 
İslamı için Sarı Saltuk da onu ifade eder. Nitekim Hacı Bektaş’ın dışında günümüze 
kadar güncelliğini kaybetmeden destansı kişiliğinin etkisi süren hemen hemen tek 
Türkmen babası Sarı Saltuk’tur. 

Velayetnameye göre, Sarı Saltuk’a Horasan’da iken Anadolu’ya gitmesi ve Hacı 
Bektaş Veli’yi bulması söylenir; bunun üzerine Sarı Saltuk Sulucakarahöyük’e gelir. 
Hacı Bektaş Veli “durma yürü, seni Rum’a saldık, Tapduk Emre’ye git, sana silah ve 
yoldaş versin Rum’a git” der. Sarı Saltuk Tapduk Emre’yi bulur, Tapduk ona bir yay, 
yedi ok ile bir seccade verir ve beline bir tahta kılıç kuşatır. Bu yolculuğunda Hızır da 
kendisine rehber olarak tayin edilir. Orada seccadeyi suya koyar ve üzerine binerler. 
Seccade onları Dobruca taraflarında Kalikra(Kilgra) adlı bir kalenin yakınına 
götürür. Kalikra halkı bir hüzün ve tedirginlik yaşamaktadır. Bir mağaraya giren 
ejderha halkı ürkütmüş ve beyleri de başlarında olmak üzere halk kaçmıştır. Sarı 
Saltuk yöreye gelince bu mağaraya girer. Karşısında yedi başlı bir ejder vardır. Her 
başına bir ok atarak onu vurur, fakat ejder ölmez ve kendisine saldırır. Zor durumda 
kalan Sarı Saltuk, Hızır’ı yardıma çağırır. Sarı Saltuk’un yanına gelen Hızır ona 
“kılıcınla başını kes” der. Bunun üzerine Sarı Saltuk belindeki tahta kılıcı anımsar 
ve kılıcıyla ejderin yedi başını da keser. Ejderin ölümü üzerine kalenin beyi ve halk 
geri döner ve Sarı Saltuk’a iman ederler. Yöre halkı artık ona “kurtarıcı, teselli edici” 
anlamında “Aya Nikola” demeye başlar. Ancak zamanla kurtarıcılarının Müslüman 
Türkler olduğunu öğrendiklerinde şaşırırlar. Türkler yanlarında getirdikleri kuru 
ekmeklerini halkla paylaşırlar. Yerli halk ise buna karşılık şaraplarını getirir ve bir de 
yanına tuz koyarlar. Böylece kurulan bir sofrada birlikte oturarak İsa Peygamberin 
yaptığı gibi ekmeklerini bölüşüp şarap içerler. Ekmek, şarap ve tuz Bektaşilikte 
olduğu gibi Hıristiyanlıkta da çok önemlidir4.
3 Süreyya SU: Hurafeler ve Mitler. S. 153, İletişim Yayınları, 2009, İstanbul.
4  Balkanlarda Hacı Bektaş Veli ve Öğrencilerine Ait İzler (Bulgaristan-Makedonya-Arnavutluk) Gazi 
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Bugün Balkanlarda ve Anadolu’da Sarı Saltuk’a ilişkin pek çok söylence vardır. 
Bunların hepsinde iyiliğin, doğruluğun, hoşgörünün temsilcisi olan Sarı Saltuk, 
bu özellikleriyle Balkan topraklarında yaşayan farklı din, ırk ve kültüre mensup 
toplulukların gönlünde özel bir yer edinir. Bunun bir göstergesi olarak Kırım’da, 
Moskova’da, Moldavya’da, Romanya’da, Arnavutluk’ta ve Anadolu’nun pek çok 
yerinde Sarı Saltuk türbeleri vardır.

Dikmen Baba Dergahı’nın bahçesinde bulunan mezarlar

Bektaşilik Makedonya’da on yedinci yüzyılın ikinci yarısından itibaren tekkelerin 
kurulmasıyla yayılmaya başlamıştır. Bektaşi tekkeleri arasında en etkili olanı 
Kalkandelen’de bulunan Harabati Baba Tekkesi’dir. Bu tekkeyi Sersem Ali Dede inşa 
etmiştir. 19 yıl postnişinlik yaptıktan sonra Bektaşiliği yaymak için gelen Harabati 
Baba onun yerine oturmuştur. Bu sebeple tekke, Harabati Baba ve Sersem Ali Dede 
Tekkesi biçiminde iki isimle anılmaktadır. Harabati Baba’dan sonra postnişinliğe 
Malatyalı Mehmet Baba tayin edilmiştir. Hicri 1199 yılında vefatından sonra Sivaslı 
Hüseyin Baba posta oturmuştur. 

Hüseyin Baba’nın Hicri 1200 yılında vefatından sonra ise sırasıyla Kalkandelenli 
Hacı Hasan Baba,  Kalkandelenli Sadık Baba, Peroylu Mahremi Baba, Debreli 
Ali Baba, Kalkandelenli Muharrem Baba, Köprülülü Ali Can Baba, Sünetçizade 
Köprülülü Emin Baba, Servili İbrahim Mehmet Meyli Baba, El Hacc Melek Ahmet 
Baba, Debreli Hamit Baba, Kalkandelenli Hacı Hamza Baba, Kazım Bakali Baba, 
Kalkandelenli Tayyar Baba, Kalkandelenli Tahir Emin Baba ve bugün Edmond 

Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Yayınları Araştırma Dizisi-10.
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Tahir Baba hizmet etmektedir. 
Kalkandelen’deki Harabati Baba 
Tekkesi’nden başka Kalkandelen’e yakın 
Peroy Köyü’nde Yaver Baba ve Şipkovitsa 
Köyü’nde Koyun Baba tekkeleri faaliyet 
göstermiştir. Üsküp’te Mustafa Baba 
ve Süleyman Baba Bektaşi Tekkeleri 
de kurulmuştur. Manastır’da Hüseyin 
Baba, İştip’te Hamza Baba, Kırçova’da 
Muharrem Baba, Makedonski Brod’da 
Hıdır Baba, Debre’de Ali Paşa Tekkeleri 
vardır. Pirlepe’nin Kanatlar Köyü’nde ise 
Dikmen Baba Tekkesi Bektaşiliği ayakta 
tutmaktadır5.

DİKMEN BABA DERGAHI

Kanatlar, Makedonya topraklarındaki tek Türk- Bektaşi köyüdür. Toplam 
nüfusu 1500-1600 kişi olan köyün tüm halkı Türklerden oluşur. Köyde daha önce 
Makedonların da yaşadığı, ancak son zamanlarda onların da ayrıldığı bilinmektedir. 

3. Dikmen Baba Dergahı

5 http:/balturk.org.tr/

	  

	  

2. Bektaşi Babası
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Köyde Dikmen Baba ve Kurt Baba adlı iki eren tekkesi vardır ve bunlara ilişkin 
efsaneler halen halkın belleğinde yaşamaktadır.  Sözgelimi 1. Dünya savaşı sırasında 
Almanların burayı işgali sırasında Dikmen Baba’nın mağarasına ateş ederler. 40-
50 top mermisi patlamaz. Almanlar bunun nedenini sorarlar ve öğrendiklerinde 
Dikmen Baba’nın ermiş olduğuna inanırlar. 

Yine efsaneye göre Kurt Baba’nın öküzünü, kurt yer. Bunun üzerine Kurt Baba 
kurdu yakalayıp öküzün yerine koşar. Süleyman Peygamber gibi kurdu kuşu 
buyruğunun altına aldığı için Kurt Baba adı ile anılır.

Dikmen Baba Bektaşî Tekkesi, bir Yörük köyü olan Kanatlar Köyü’nde 
bulunmaktadır. Bu tekkeye Kır Tekkesi de denir. Makedonya’nın merkez bölgesinde 
Manastır Şehri’ne 25 km uzaklıkta bir Türk köyü olan Kanatlar Köyü’ne gelen Dikmen 
Baba, kardeşi Hıdır Baba’nın manevi işaretiyle Kanatlar Köyü’ne gelerek köyün en 
yüksek tepesine dergâhını kurmuştur. Dikmen Baba, Kanatlar Köyü’ne yakın bir 
yerde olan Brot Köyü’ndeki Bektaşi Tekkesi’nin postnişini olan Hıdır Baba’nın hem 
halifesi hem de kardeşidir. Dikmen Baba’nın asıl adı Mehmet’tir.  

4. Dikmen Baba’nın Sandukası’nın olduğu bölüm

Bir gün Hıdır Baba Dikmen Baba’yı kaynaktan su alması için gönderir. Ancak 
su getirmesi için verdiği tulum yırtıktır; Dikmen Baba da yırtılmış tulumla gidip su 
getirir. Hıdır Baba kendisine tulumu dikmesini söylediğinde; o da “dikmem” der, 
Dikmen Baba her gün yırtık olan tulumla su taşımaya devam eder. Dikmen Baba’nın 
bu kerameti ortaya çıkınca, Hıdır Baba kendisine “iki aslan bir posta oturamaz” der; 
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elindeki koru fırlatır ve bu kor nereye düşerse senin mekânın orası olacak der. Kor, 
Pirlepe yakınlarında bir köye düşer; o arada Dikmen Baba kanatlarını açarak kuş 
gibi uçmaya başlar ve bu köye konar. 

5. Dikmen Baba’nın Sandukası

 Fakat o köyde kalmasına köylüler izin vermez. Daha sonra koru tekrar atarlar ve 
kor şimdiki Kanatlar Köyü’nün olduğu yere düşer. Dikmen Baba yeniden kanatlarını 
açarak uçmaya başlar ve bugünkü Kanatlar Köyü’ne iner. Kanatlar Köyü’nün eski 
adı Avramutsi’dir. Dikmen Baba köye uçarak gelince onu gören köy halkı “bir adam 
uçar kanatlı” derler. Bundan dolayı da köyün adı Kanatlar olarak değişmiştir. Bu 
köye gelince de kendi tekkesini kurar. O zamanın müftüsü gelir ve Dikmen Baba’ya 
ne kadar yer istediğini sorar. Dikmen Baba “çok fazla istemem bir boğa derisi kadar 
olsun yeter” der. Dikmen Baba boğa derisini alır ince ince keser. Böylece kesilmiş 
olan boğa derisinin uzunluğu kadar yeri ona verirler.                                                         

Dikmen Baba’nın dergâhı halen faal durumdadır. Dergâhta cem töreni ve 
sohbetler yapılmaktadır. Hıdrellez ve nevruz zamanlarında özel olarak ziyaret 
edilse de yılın her zamanında farklı amaçlarla insanların ziyaret ettiği bir yer olma 
özelliğini sürdürmektedir. Dergâha dileklerinin gerçekleşmesi adına, hasta olanlar 
hastalıklarına şifa bulmak amacıyla, sıkıntıda olanlar sıkıntılarından kurtulmak için, 
evlenmek isteyenler kısmetlerinin açılması için ziyaretçiler gelmektedir. Evlenerek 
gelenler gelinliklerini, sünnet çocukları kendi giysilerini türbede bırakırlar. Türbe 
ziyaretleri genellikle Cuma günleri yapılır; dileği kabul olmuş olanlar türbede 
kurban keser6. 
6  Emine Hilal ERCAN: Makedonya’da Adak ve Ziyaret Yerleri. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dünyası Araştırmaları Anabilim Dalı, Türk Halkbilimi Bölümü, İzmir 2006.
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Hıdrellez Geleneği Ve Kanatlar Köyü’nde Hıdrellez Uygulamaları

Hıdrellez, Anadolu’da “Hıdrellez”, Makedonya’da “Ederlez, Edirlez, Hıdırles” 
adlarıyla bilinmektedir. Her yıl 6 Mayıs tarihinde soğuk kış günlerinin bitmesi, 
baharın gelişi adına kutlanan Hıdrellez, aynı zamanda Hızır ve İlyas kardeşlerin 
buluştukları bir gün olması anlamını da taşır. Kültürümüzde oldukça önem verilen 
bugüne ilişkin pek çok inancın var olduğu görülür. Hızır bugünde dünya üzerinde 
dolaşacak, geçtiği yerlere bolluk ve bereket getirecek, doğanın canlanmasını 
sağlayacaktır. Bu inançların etkisiyle bir bayram niteliği kazanmış olan Hıdrellez 
günü, geçmişten beri çeşitli gelenekler eşliğinde kutlanmaktadır. 

6. Hıdrellez akşamında giysilerin Dikmen Baba’ya bırakılması

Hıdrellez gününe bir hafta kala hazırlıklara başlanır. Hızır’ın evlere uğraması 
dileğine yönelik olarak evlerde temizlikler yapılır, yeni giysiler alınır ve yiyecek 
hazırlıkları yapılır. Hıdrellez akşamında ateşler yakılarak üzerinden atlanır; 
böylelikle kötülüklerin yok olacağına sağlık kazanılacağına inanılır. Hıdrellez günü 
sabah erkenden kalkılır ve mahalle çeşmelerinden su getirilir. Buna benzer şekilde 
evde bolluk ve bereketi sağlamaya yönelik olarak birçok uygulamalar görülür. 
Hıdrellez günü ayrıca bütün dileklerin kabul edileceği bir gündür. Bugüne ilişkin 
uygulamalar bakıldığında yine dilek dilemeye ve baht açmaya ilişkin uygulamaların 
olduğu görülür. Hıdrellez günü eğlencelerinden biri olan salıncakta sallanma ise 
eğlenmek için olduğu kadar sağlık kazanmak amacıyla da yapılır.
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 Hıdrellez günü hiçbir iş yapılmaması gereken, tamamen bayram havasında 
geçirilmesi gereken bir gündür. Bu sebeple kırlara daha çok su kenarı olan mesire 
yerlerine topluca gidilerek eğlencelerle geçirilir. Hıdrellez kutlamalarının yapıldığı 
yerler dağların en yüksek bölümlerinde yer alan ve Hıdırlık olarak adlandırılan 
yerlerdir. Bunun dışında kimi zaman da bir türbe, yatır veya ziyaret yerinin de 
törenler için seçildiği olmaktadır.  

 Anadolu’daki Hıdrellez Bayramı kutlamalarına baktığımızda saygı duyulan 
bir şahsiyet olarak Hızır’ın varlığı; uygulamalarda ise ateş ve su kültü özellikleri 
dikkati çekmektedir. Hıdrellez günü bayram olmasının yanı sıra saygı duyulan bir 
gündür. Bugüne dair yasakların da bulunması nedeniyle inanç boyutuyla önem 
taşımaktadır.

7. Sığırtmaç Suyu

Kanatlar Köyü’nde Hıdrellez, dini bayramlardan sonra oldukça önem verilen bir 
bayramdır. Hıdrellezin peygamber zamanından ve dedelerden kalma çok eski bir 
gelenek olduğuna, bu yüzden devam ettirilmesi gerektiğine inanılmaktadır. 

Hıdrellez yeni bir yılın başlangıcı olarak kabul edilir. Ayrıca Hıdrellezde ortaya 
çıkan yeşillik,  yazı ve bereketi çağrıştırmaktadır. Bu nedenle de Hıdrellez kutlanması 
gereken bir gündür. 

Hıdrellez, Hızır’ın geldiği gün olması nedeniyle önemlidir. Hızır sadece Hıdrellez 
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günü dünyayı dolaştığı için bugün kutlanması gereken bir gündür. Hızır’ın evlere 
sağlık ve bereket getireceğine inanılır. Hızır, iyi ve keramet sahibi bir kişiliktir. 
Hızır, Hz. Ali’dir; kırmızı bir ata binerek dağ bayır gezdikten sonra, konakladığı 
yerde at ayağını vurunca önce bir ateş çıkmış ve ardından su çıkmaya başlamıştır. 
Sığırtmaç Suyu olarak bilinen bu çeşme aynı inanç nedeniyle Hıdrellezde mutlaka 
ziyaret edilir. 

Yaygın inanca göre Hızır her zaman insanların yanında, kulağının ardındadır; 
insanlar onu göremese de o insanları hep görür. Hızır’ı ancak şehitler görebilirler. 
Kuran okumayı bilmeyen ve ibadet etmeyen insanların Hızır’ı göremeyeceğine 
inanılır.

8. Yeşil dallar takılmış traktör

Hıdrellez Öncesi Uygulamaları;

Kanatlar’da Hıdrellez, bir gün öncesinden yani 5 Mayıs gününden itibaren 
başlar. Hıdrellez günü hiçbir iş yapmamak gerektiği inancıyla, bir gün önce evlerde 
temizlikler yapılır ve ertesi günü yenilecek olan yemekler bugün hazırlanır.

Hıdrellezden bir gün önce öğleden sonra hemen hemen bütün evlerin önünde 
ateşler yakılır. Bir tutam kuru ot veya samanla yakılan ateşlerin üzerinden büyük 
küçük herkes atlar. Özellikle dışarıda otladıktan sonra akşam eve dönen hayvanların 
bu ateşin üzerinden atlatılması sağlanır. Yakılan ateşin daha önce yapılmış olan bir 
büyü varsa bozacağına ve bundan sonra yapılacak olan büyünün tutmayacağına 
inanılır. Eve gelecek cadıların bu ateşte yanacağına inancı hâkimdir.
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9. Ateşten atlama

Yine aynı amaca yönelik olarak kapılara süt otları asılır; süt otları asılmış olan 
kapılardan inekler geçirilir. Eski dönemlerden kalma bir inanca göre, büyü yapılmış 
olması nedeniyle ineklerin sütleri kesilmektedir. Kapıya asılan bu süt otları büyünün 
bozulmasını sağlar ve böylece ineklerin sütü artar. Akşamüzeri hayvanlar gelmeden 
önce kapılara asılan süt otlarının aynı zamanda evlere cadı gelmesini önleyeceğine 
inanılır. Süt otlarının yanı sıra evlerin kapılarına yeşil dallar ve çiçekler de asılır. 
Evlerde süt ve yoğurdun bol olması için tencerelerin dibine süt otları ve çimenler 
kesilerek konur.

10. Kapılara süt otlarının takılması
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11. Dikmen Baba Dergahı’na bırakılan sular

Hıdrellezden bir gün önce evde kaç kişi varsa hepsine ait bir parça giysi toplanır 
ve bir paket halinde Dikmen Baba Türbesi’ne bırakılır. Bunun yanı sıra hayvanların 
yeminden de bir parça alınarak türbeye bırakılır. Bütün bunların bir gece boyunca 
Dikmen Baba Dergâhı’nda kalması sağlanır. Hıdrellez günü güneş doğmadan 
Dergâh’a gidilerek bırakılanlar alınır. Ev halkı Hıdrellez günü mutlaka türbede bir 
gece beklemiş olan giysilerini giyerler. Dergâh görevlileri tarafından Dikmen Baba 
Dergâhı’na su dolu kaplar konmuştur. Kendilerine ait eşyaları bırakmış olanlar, 
giysilerle birlikte burada bulunan su dolu kaplardan da alırlar. Eve getirilen bu 
sudan, tüm ev halkının içmesi sağlanır; bu sudan en az üç yudum içilmesi gerekir; 
sudan bir miktar alınarak yüze sürülür. 

  

12. Hıdrellez Karşılaması
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Hızır’ın beklenmeye 
başlandığı 5 Mayıs gününden 
Hızır’ı karşılama günü 
olarak söz edilmekte ve aynı 
gün akşam Dikmen Baba 
Dergâhı’nda “Hıdrellez 
Karşılaması” adı verilen tören 
yapılmaktadır.

Hıdrellezden bir gün 
önce evlerde çeşitli yemekler 
hazırlanır. O gün sofralarda 
mutlaka sütlü bir şeylerin 
bulunmasına özen gösterilir. 
Bunun için sütlü yemekler hazırlanır veya hiç olmazsa herkesin bir bardak süt 
içmesi sağlanır. Hıdrellez gününün özel yiyeceklerinden biri sütle yapılan aşlama 
adı verilen börek ve kuzu eti ve pilavdan oluşan kapama adlı et yemeğidir.

Hıdrellez Gününe Dair Uygulamalar:

Hıdrellez günü, mutlaka sabah erkenden kalkılması gereken bir gündür. O 
gün, evin hanımı gün doğmadan kopardığı dallarla eve gelir; ev halkını bu dalları 
vurarak uyandırır. Ayrıca ahırda bulunan hayvanlara da bu dallarla vurulur. Bir gün 
öncesinden Hıdrellez için ellerine kına yakan kadınlar açık bir alandaki suya giderek 
ellerini yıkarlar; bellerine yeşil dallar bağlarlar, kırlara giderek çimenlerin üzerinde 
yuvarlanırlar.

Hıdrellez sabahı erkenden 
Dikmen Baba Dergâhı’ndan 
gelmiş olan giysiler giyilmiş 
halde dergâha ziyarete gidilir. Bu 
ziyaretlere kadınlar ve erkekler 
ayrı ayrı giderler. Türbe ziyareti 
sırasında Dikmen Baba’ya 
niyaz edilir; ayrıca arkadaşlar 
birbirlerinin Hıdrellezini 
kutlayarak niyazlaşırlar. Hıdrellez 
gününün dileklerin kabul edildiği 
bir gün olduğuna duyulan inancın 

etkisiyle, dergâhta dilekler dilenir. O gün türbeye getirilen hasta olan insanlar veya 
çocuklar varsa orada bulunan büyük tespihlerden geçirilir ve üzerlerine dua okunur. 
Çocukları hasta olan aileler varsa Hıdrellez günü sabah erkenden mutlaka çocuklarını 
Dikmen Baba Dergâhı’na getirirler. Dergâhın kapısı kapatılarak çocukların bir süre 

	  

	  
14. Dikmen Baba’ya niyaz

13. Aşlama
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orada kalması sağlanır. Bu arada aileler de çocuklarının iyileşmesi için dua ederler, 
dilek dilerler.

Kanatlar Köyü’nde Hıdrellez 
gününde mutlaka bir kurban 
kesilmesi gerektiğine inanılır. 
Herkes gücüne göre büyükbaş 
veya küçükbaş bir hayvanı 
o gün keser.  Dikmen Baba 
Dergâhı’nda da Hıdrellez 
sabahı babanın ve dervişlerinin 
katıldığı bir duanın ardından 
kurban kesilir. Kurbanın 
etiyle yapılan yemekler akşam 
yapılacak olan cem törenine 
katılanlara dağıtılır. Daha önceden adağı olanlar Hıdrellez sabahı Dikmen Baba 
Dergâhı’nda adağını yerine getirir. 

 

Kanatlar Köyü halkı, Hıdrellez 
günü Dikmen Baba Dergâhının ziyaret 
ettikten sonra öğle saatlerinde köyün 
biraz dışında, geniş ve düzlük bir alanda 
bulunan Sığırtmaç Suyu’na gider. 
Sığırtmaç Suyu’nun kutsallığı herkes 
tarafından kabul edilmektedir. Ortaya 
çıkışıyla ilgili birçok farklı hikâye 
anlatılan Sığırtmaç Suyu, zamanla köy 
halkı tarafından etrafı düzenlenerek 

bir çeşme haline getirilmiştir. Sığırtmaç 
Suyu, bugün senenin bütün zamanında sağlık ve şifa bulmak amacıyla ziyaret edilen, 
suyundan faydalanılan bir kaynaktır. Hasta olan kişiler sabah erkenden gelerek bu 
suda yıkanır; bir miktar da evlerine götürürler. Hıdrellez günü Sığırtmaç Suyu’ndan 
içilerek dilek dilenir; bu suyla eller ve yüz yıkanır ve içen kişi bir kısmını da üzerine 
serper. Bu sudan içen bekârların kısmetinin açılacağına inanılır.

	  

	   15. Hıdrellez Duası

16. Sığırtmaç Suyu’ndan içenler
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Sığırtmaç Suyu’nun 
bulunduğu yer, aynı zamanda bir 
mesire yeridir. Hıdrellez günü 
buraya gelen köy halkı, Sığırtmaç 
Suyu’ndan faydalanmanın yanı 
sıra burada piknik yapmayı tercih 
eder. Aileler grup oluşturacak 
şekilde bir yere yerleşerek bütün 
günü burada geçirir; Hıdrellez için 
özel olarak hazırlanan yemekleri 
yerler. Bu alanda kurulmuş olan 
salıncaklarda genç-yaşlı herkes 

sallanır ve aynı zamanda mani 
atarlar. 

18. Hıdrellezde topluca yenen yemek

Hıdrellez günü Sığırtmaç Suyu’nun da bulunduğu açık alanda yemekler 
yenilerek, maniler atılarak ve bayramların ruhuna uygun olarak çeşitli eğlencelerle 
geçirildikten sonra akşamüzeri eve dönülür. O gün akşam ise, Bektaşi inancına 
uygun olarak Dikmen Baba Dergâhı’nda babanın ve dervişlerin önderliğinde cem 
töreni gerçekleştirilir. Hıdrellez akşamında icra edilen cem törenine köy halkından 
da önemli ölçüde katılım sağlanmaktadır. 

	  

17. Sığırtmaç suyunun yüze ve saça sürülmesi
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Sonuç

Gerek Anadolu’da olsun 
gerekse Balkanlarda olsun birçok 
eren veya evliya mezarlarının 
bulunduğu yerler, türbeler ve 
makamlarda eski Türk inanç 
sisteminin izlerini görmek 
mümkündür. Bu türbe ve 
makamlar genellikle dağlık 
yerlerin en yüksek tepelerinde 
akarsuların ve büyük ağaçların 
bulunduğu yerlerdir. Türk 
kültürü içerisinde buralar 
kutsallık atfedilen yerlerdir. 
Eren ve evliyalara ait makamlar ise, insanların eskiden beri dertlerine deva bulmak, 
isteklerine ulaşmak gibi kendi ihtiyaçlarına uygun olarak ziyaret ettiği yerlerdir. Bu 
ziyaretler sırasında kurban kesme, buradaki kutsal ağaçlara bez bağlama gibi bazı 
uygulamaların da yapıldığı görülebilmektedir. Bu uygulamaların birçoğu İslamiyet 
öncesinden kalma izler taşısa da sonradan İslami uygulamalarla karışarak günümüze 
kadar gelmiştir. Kanatlar Köyü’nde bulunan Dikmen Baba Dergâhı ve onun etrafında 
oluşan uygulamalar bu kapsamda değerlendirilmelidir. Dergâh, Balkanlarda gelişen 
Bektaşi inancının taşıyıcılarından biri olan Dikmen Baba’nın manevi kişiliği üzerinden 
değer verilen bir yerdir. Burada Bektaşiliğe uygun olarak belirli zamanlarda cem törenleri 
düzenlenmektedir. Bunun yanı sıra mevsimlik bayramlar olan Nevruz ve Hıdrellezde 
de Dikmen Baba Dergâhının ziyaret edildiği ve cem töreninin yapıldığı bilinmektedir. 
Hıdrellezde buranın ziyaret edilmesinin sebebi, bir kurtarıcı olarak halkın hafızasında 
yer etmiş olan Hızır ve Dikmen Baba özdeşleştirmesidir. Anadolu geleneğinde olduğu 
gibi Hızır her zaman farklı biçimlerde görünmekte; bazen Ali bazen de Dikmen Baba 
olabilmektedir.

Kanatlar Köyü’nde tespit ettiğimiz Hıdrellez geleneği içerisinde Dikmen Baba 
Dergâhı etrafındaki uygulamaların ağırlıkta olduğu görülmektedir. Ahmet Yesevi 
tarafından Balkanların İslamlaştırılması amacıyla gönderilmiş olan Sarı Saltuk’un 
buralarda ortaya çıkan inanç merkezlerinin oluşumundaki yeri ve önemi inkâr 
edilemez. Sarı Saltuk’a atfedilen ejderha ile savaş menkıbesi Saint Georges kültünün 
Müslüman-Türk inançlarıyla karışmasına aracılık etmiştir. Zamanla Saint Georges ve 
Hızır özdeşleşerek hem Hıristiyanlar hem de Müslümanlar arasında ortak bir kült haline 
gelmiştir. Anadolu ve Balkanlarda Saint Georges’a ait makamlar, kilise ve manastırlar 
Hızır’a mal edilmiştir. Zamanla Saint Georges kültü Hızır-İlyas’tan başka bazı Türkmen 
babalarıyla da özdeşleştirilmiştir. Sarı Saltuk da bu babalardan biridir. Dikmen Baba 
da Sarı Saltuk’un izinden gitmiş olan bir inanç önderidir. Kanatlar Köyü’nde Dikmen 
Baba etrafında anlatılan menkıbelerin de buralarda daha önce ortaya çıkmış inançların 
etkisiyle şekillendiği görülmektedir.

19. Hıdrellezde salıncakta sallanma
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Kanatlar Köyü’nde Hıdrellez gününde Hızır’ın geleceğine dair bir beklenti vardır. 
Hızır gelecek insanlara sağlık-sıhhat, bolluk-bereket getirecektir, bütün dilekleri 
gerçekleştirecektir. Hz. Ali’yle özdeşleştirilen Hızır varlığına gerçekten inanılan ve saygı 
duyulan bir manevi şahsiyettir. Buradaki gelenekte Hızır kültünün varlığı inkar edilemez 
bir gerçekliktir. 

Kanatlar Köyü’ndeki Hıdrellez gününe ilişkin olarak; önceden evlerde temizlik ve 
yemek hazırlıkların yapılması, Hıdrellez akşamında mahalle aralarında ateşler yakılarak 
üzerinden atlanması, ahırların kapısına süt otlarının, evlerin kapısına yeşil dallar 
asılması, yeşil dalların bele bağlanması ve yeşillikler üzerinde yuvarlanılması, ertesi günü 
açık bir alana gidilerek hep birlikte yemeklerin yenmesi, maniler söylenmesi, Sığırtmaç 
Suyu’ndan içilmesi ve bu suyun yüze sürülmesi gibi uygulamalar Anadolu’daki Hıdrellez 
kutlamalarıyla büyük ölçüde benzerlik göstermektedir. Yine Anadolu’nun daha ziyade 
Bektaşi kültürünün yaşandığı bölgelerde Hıdrellez gününde dua etmek, kurban kesmek 
veya kutlama yapmak amacıyla belirli bir türbe veya yatırın bulunduğu yere gidildiği 
görülmektedir.

Hıdrellezin kutlanma tarihi olan 6 Mayıs tarihinde sadece ülkemizde değil, kuzey 
yarımkürede yaşayan pek çok halk arasında kutlamalarla birlikte bazı uygulamaların 
yerine getirdiği bilinmektedir. Çalışmamızı gerçekleştirdiğimiz Makedonya’da 
Hıristiyanlıkta Hızır benzeri özellikleriyle bilinen St. Georges adına bir kilise 
bulunmaktadır. Bu kilise aynı tarihte Hıristiyanlar tarafından ziyaret edilmektedir. 
Hıdrellez günü yalnız kültürümüzde değil pek çok yerde insanlar tarafından doğanın 
canlanışını, uyanışı ve yenilenmeyi temsil etmektedir. Bu sebeple, bayram olarak kabul 
edilmekte ve farklı anlamlar yüklenmektedir.

Hıdrellez geleneği, baharın gelişiyle birlikte doğanın canlanmasına karşılık insanların 
duyduğu coşkuyu ve eski inanç yapısının izlerini de yansıtması bakımından tarihsel 
olduğu kadar güncel yorumuyla da varlığını sürdürmektedir.

• Kaynakça
• http:/balturk.org.tr/
• Balkanlarda Hacı Bektaş Veli ve Öğrencilerine Ait İzler (Bulgaristan-Makedonya-Arnavutluk) 

Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Yayınları Araştırma 
Dizisi-10.

• ERCAN, Emine Hilal: Makedonya’da Adak ve Ziyaret Yerleri. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dünyası Araştırmaları Anabilim Dalı, Türk Halkbilimi Bölümü, 
İzmir 2006.

• ÖZKAN, Nurettin: Atatürk’ün Ata Yurdu Otantik Kent Taşkale(Kızıllar).Taşkale Belediyesi 
Kültür Yay. 2002.

• SU, Süreyya: Hurafeler ve Mitler. İletişim Yayınları, 2009, İstanbul.
• Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü 
• Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi Belgeleri
• MD2009.0010
• Fotoğraflar:
• F2009.2755, F2009.2766, F2009.2783, F2009.2788, F2009.2792, F2009.2796, F2009.2800, 

F2009.2818, F2009.2840, F2009.2841, F2009.2845, F2009.2846, F2009.2850, F2009.2862, 
F2009.2868, F2009.2869, F2009.2771
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HALK KÜLTÜRÜNDE BELİRLEYİCİ BİR ÖĞE OLARAK 
ÖLÜM:   TOPLU MERASİMLERDEN BELEDİYE 

HİZMETLERİNE KURUMSALLAŞAN ÖLÜM BAĞLAMINDA 
BİR ÖLÜM SOSYOLOJİSİ DENEMESİ

Yrd. Doç. Dr. Adem SAĞIR1

1. Halk Kültüründe Belirleyici Bir Öğe Olarak Ölüm 

Topluluklar, dünyanın ilk kuruluşundan bugüne ölüme ve ona ilişkili olarak 
ortaya çıkan dünyayı semboller ve kültürel motif leriyle anlamlandırmaya 
çalışmışlardır. Irvin Yalom’un ifadesiyle ölüm kaygısı her yerde ve yaşta var; 
insan hayat enerjisinin bir bölümünü bu kaygıyı kontrol etmeye harcar (Yalom, 
2001:70). Buna göre bir taraftan ölümsüzlük tutkusu içerisinde ölüme karşı duyulan 
korkular, “ölümün inkarı” şeklinde sosyo-psikolojik sonuçlarla ortaya çıkarken, 
diğer taraftan ise ölümün etrafında gelişen topluluk imajlarının, merasimlerinin 
ve çeşitli ritüellerinin karşımıza çıktığı görülür. Ölümün sosyolojik bakışın ilgi 
alanına girmesi de bu bağlamlarıyla karşımıza çıkmaktadır. Yani ölüm, toplumsal 
yapı içerisinde ürettiği kültürel motif lerle sosyolojinin merkezine oturur. Ölümü 
öncesi ve sonrasıyla sosyolojik bakışla incelenmesini mümkün kılan yaklaşım, 
aynı zamanda toplumlar ve coğrafyalararası farkları da dikkate alarak bu yargısını 
temellendirir. 

1 Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Uygulamalı Sosyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı, ademsagiroglu@
gmail.com  
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Toplumsal yapılarda ortaya çıkan ölüm etrafındaki inanç, ritüel, algılama ve 
merasimler, hatta ölüme dair korkular, farklı coğrafyalarda değişik şekillerde 
günümüze kadar varlığını devam ettirmiştir. Ölüm sonrası yapılan törenler bir 
matem havasını ve yas dönemini yansıtmakla birlikte ortak bir dayanışmanın 
oluştuğu ve ölümün insanların belli bir sosyal etkileşim içerisine girdiği bir ortamın 
oluşmasına da kaynaklık ettiği anlaşılmaktadır. Bu bağlam, aynı zamanda bahse 
konu olan törenlerin ve inançların toplumsal işlevi olarak yorumlanır. Bu aynı 
zamanda gündelik hayat içerisinde ölümle birlikte çekilen bireylerin oluşturdukları 
ya da oluşturmaları muhtemel boşluğun doldurulmasını ve toplumsal yapının 
varlığını devam ettirmesini sağlar. Bu törenler bireylerin sosyalleşmesine katkıda 
bulunmakla birlikte, toplumsal kültürünün kazanılmasına ve bir sonraki kuşaklara 
aktarılmasında da önemli bir görev üstlenmektedir. Ayrıca ölüm sonrası süreci 
yansıtan mekanlardan birisi olan mezarlıklar da geçmişten bugüne değişen toplumsal 
şartlarla birlikte önemli bir kültürel unsurlar oluşturmuştur. Mezarlıkların kazılma 
biçimleri, ölünün gömülme biçimleri, mezarlıkların doğal çevreyle bütünleşmesi, 
mezar taşları, mezar biçimleri gibi pek çok unsur bahsi geçen bu kültürün temel 
yapıtaşlarıdır. Farklı coğrafyalarda farklı biçimlerde ortaya çıkan mezarlık kültürleri 
de sosyolojik ilginin odağına yerleşmektedir. 

Bu bağlamlarda düşünüldüğünde ölüm sosyolojik bir olgu olarak karşımıza çıkar. 
Birliktelik ve dayanışma oluşturduğundan, mekân organizasyonundan kültürel 
organizasyonuna kadar toplumsal alanda etkili olduğundan, dinin dışında bir alanda 
da araştırılmayı zorunlu kılmaktadır.2 Toplum bireylerin üstünde bir gerçekliktir. 
Bu nedenle bireylerin kayıpları gündelik hayatın ve aktivitelerin aksamasına neden 
olsa da toplum, yapısal varlığını devam ettirir. Bu anlamla ölüm olgusu ile gündelik 
hayatta yaşanan aksamaları kültürel ve dini ritüellerle telafi etmeye çalışmaktadır. 
Gündelik alışkanlıklar içerisinde bir kırılmaya sebep olan ölümle ilgili sözlerin 
ağırlığını hafif letmek için kullanılan sözler, uykuya daldı, cennete gitti, meleklerin 
yanında, ölüm karşısına kurulan çok ince engellerdir (Yalom, 1999:182). 

Ölüm (Bireyin Kaybı) -----Kültürel Unsular, Dini Ritüeller ------Toplumsal 
Yapının Devamı 

Kültürel yapının önemli birer taşıyıcıları ve yansıtıcıları olan bu tören ve 
ritüellerde günümüzde belirgin değişimlerin olduğu gözlenmektedir. Burada 
değişen ölüm algısının da önemli etkisi vardır. Geleneksel yapı da iç içe geçen 
ölümle sosyalleşmenin, zamanla modern hayatın getirdiği bilimin gelişmesiyle 
birlikte hayattan atıldığı ve Tanrıyla birlikte seküler bir yapının içerisinde 
bireyselleştirilmiştir. Modern hayatın kurguladığı/kurgulandığı kentlerde ve 
metropollerde cenaze törenlerinin ve ölümle ilgili inanç, değer ve algılamaların 
2 Ölümler ilgili yapılan çalışmalar genelde felsefi sorgulamalarla yapılmakla birlikte daha çok din sosyolojisinin 
alanında dar kapsamlı ele alınmaktadır. Bu çalışma özellikle ölümü, felsefe ve dinin alanından çıkartmayı 
amaçlamıştır. 
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değiştiği ve kültürel yapının çözüldüğü görülmektedir.3 Belediye anonsları, 
belediyelerin cenaze hizmetleri, çeşitli biçimlerde sunulan mezar bakım ve 
dua hizmetleri, gazeteye verilen ölüm ilanları ve mezarlıkların değişmesi ya da 
standartlaşması gibi göstergeler, ölüm olayının kültürel ontolojik zeminine zarar 
verirken, kültürel bir metafor olarak ölüm imgesini de toplum dışına itmekte ve 
ölümün sosyolojinin yapılmasını zorunlu kılmaktadır. 

Hazırlanmış olan bu çalışma temelde bu bağlamdan hareketle üç başlık etrafında 
kurgulanmıştır. İlk başlıkta “ölüm sürecinde ve sonrasındaki ritüellerin ve kültürel 
davranışların kayboluşu noktasına ölüm sosyolojisi perspektifinden” dikkat çekilmiş; 
ikinci başlıkta ise “kültürel yapıda önemli bir alan kaplayan mezarlık kültürünü ölüm 
sosyolojisi bağlamıyla ilişkilendirilerek” ele alınmıştır. Özellikle Türk kültüründe 
önemli bir yer tutan mezar taşları ve biçimlerinin modern hayata göre şekillendiğini 
iddiasını ileri sürerek, mezarlıkları tep tipleştiren görselleştiren modern yapıya 
dikkat çekilmiştir. Son başlıkta ise bütün bu kayboluşlarda görece etkisi olduğu 
düşünülen “kurumsal cenaze ve mezarlık hizmetleri” konuyla ilişkilendirilerek, 
modern hayatın kurumsallaştırdığı ölümün sosyolojik çözümlemesi yapılmıştır. 

Çalışma betimsel bir çözümlemeden hareketle üç farklı yol haritası takip etmiştir. 
Ölüm öncesi ve sonrası kaybolan kültürel unsurları literatür taramasıyla çözümleyen 
çalışma, belediyeler başta olmak üzere çeşitli firmaların kurumsallaştırdığı 
cenaze ve mezarlık bakım hizmetlerini ise hizmetlerin veriliş biçimlerine göre 
sınıf landırarak içerik çözümlemesine tabi tutmuştur. Son olarak kaybedilen mezarlık 
kültürünü, eski mezarlıklar ile yeni mezarlıklar arasında fotoğraflama yöntemiyle 
karşılaştırarak farklılıkları ve değişen motif leri çözümlemiştir. Çalışmanın 
kendisini temellendirdiği temel hipotez, modern hayatla gelen kurumsallaşmanın 
toplulukların kültürel yapısından soyutlanmasını, ekonomik kaygıların bu süreci 
parasal değere dönüştürmesi ve yönetmeliklerle kurumsallaşan donuk bir kültürü 
getirdiği önemi üzerine kurulmuştur. 

2. Bir Ölüm Sosyolojisi Denemesi 

Jung’un dediği gibi insan güçsüzdür, çünkü ölümü erteleyebilir, fiziki ağrılarını 
yok edebilir onu rasyonalize edebilir, doğal varlığını yadsıyabilir fakat ondan 
kaçamaz (Jung, 1992:18). İlk dönemlerde felsefenin sonraki dönemlerde ise sosyoloji 
ve psikolojinin ilgi alanına giren ölüm olgusunun incelenmesinin temellerinde 
insanın varlığını sorgulaması yatar. Ölümün insan dünyasında oluşturmuş 
olduğu etkiler, bu sorgulamanın temel kaynaklarını oluşturur. Bu bağlamda 
ölümün sorgulandığı nokta salt felsefi düşüncenin ilgisini çekmemiş, 18.yüzyılda 
3 Postmodernizm içerisinde ele alınan olgulardan birisi de ölüm ve onun etrafında gelişen modern yapının 
eleştirisi olmuştur. Özellikle Bauman’ın modern tıp üzerinden başlattığı bu tartışma Baudrillard tarafından 
da ölümün gündelik hayat içerisinden atılmasının semboller ve simgelerle tartışıldığı bir tartışma literatürüne 
taşınmıştır. Bu çalışma için bkz. Jean Baudrillard, Simgesel Değiş Tokuş ve Ölüm, çev:Oğuz Adanır, Boğaziçi 
Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2002. 
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sosyolojik bakışın da ilgi alanına girmiştir. Özellikle Emile Durkheim’in “İntihar” 
çalışmalarında ölüm sosyolojisiyle ilişkili ilk çözümlemeleri görmek mümkündür. 
Geçmişten bugüne ölümle ilgili toplumlar, sayısız ritüeller oluşturmuştur. Bu 
ritüeller sosyal çevre ve dini kurallar etrafında şekillendiğinden genelde ilahiyatçılar 
tarafından dinin alanına dahil edilir ve salt sosyolojik bir bakışın dışında bırakılır. 
Burada toplumsal birlikteliği temsil eden cenaze ve benzer törenler karşılıklı 
etkileşimlerden oluşması nedeniyle bireylerin sosyalleşmesine katkıda bulunur. Bu 
törenlerin aynı zamanda belli bir mekan organizasyonu sağladığı ve kültürel bir yapı 
oluşturduğu düşünüldüğünde, toplumsal yapının gelecek kuşaklara aktarılmasında 
da önemli işlevler üstleneceği görülecektir. Toplumsal değişmelerin kaçınılmaz 
olduğu düşünüldüğünde ölümle ilişkili oluşan törenlerde, ritüellerde ve mekan 
organizasyonlarında da bu değişimlerin çok rahat göstergelere dönüşecektir. Nitekim 
günümüzde ölüm olgusu içerisinde eski kültürel motif leri görmekle birlikte, eski 
zamanlarda olan ve uygulama pratiklerini kaybetmiş bazı geleneklere de rastlamak 
mümkündür. 

Burada modern dünyanın “ölüm” olgusu ile bilimsel ve teknik mücadelesinin 
varlığından da söz etmek gerekir.4 Geçmişte en küçük hastalıklardan bile insanların 
ölümleri düşünüldüğünde ölümün her yerde hazır ve nazır olduğu için çok bildik 
çok alışılmış bir şeydir. Ancak modern zamanlarla birlikte ölüm silinmiş, ortadan 
kaldırılmış bir çeşit toplumsal görünürlük alanından el çektirilmiştir. Bu bağlamda 
ölüm artık utanılan ve yasak bir şey haline gelmiştir (Aries, 1991:85). Geleneksel 
dönemlerde mezarlıkların kentin tam göbeğinde sokak ve mahallelerle iç içe olması, 
modern dönemde yeni mezarlıkların ise şehrin dışına doğru itildiği bir pratikte 
bu durum somut olarak karşılığını bulmaktadır. Geleneksel dönemlerde “ölümün 
kaçınılmaz bir gerçek olduğuna”(Bodur, 2004:93) inanan topluluklarda modern 
dönemin getirdiği değişimlerle birlikte ölümün nasıl ertelenebileceği konuşulmakta 
ve modern tıp bu imkanları sunmaktadır. Modern dönemle birlikte ölüm, bir riske 
dönüşmüştür ve risk toplumunun ortaya çıktığı küresel dönemde ölüme yüklenen 
anlam kitlesel korkularla birleşmiştir. Burada modern dünyanın seküler ve rasyonel 
pratiğinin ölüme yüklenen anlamlandırmalarda etkili olduğuna da dikkat çekmek 
gerekir. Özellikle Durkheim’in “bilimin tatmin etmeyen doğası” (Seale, 1998:62) 
dediği, Weber’in ise “büyüsü bozulmuş bir dünya” (Weber, 2000:214) görüntüsünden 
bahsettiği bir dönemde bireyin “ontolojik güvenliğini” (Seale, 1998:50) sarsacak her 
şeyden uzak durduğu görülmektedir. Modern dünya Weber’in bahsettiği biçimde 
bireye ilke olarak esrarengiz, hesaplanamaz güçlerinin karışmadığını tersine ilke 
olarak insanın her şeyi hesaplayarak denetleyebileceğini bir dünya sunmuştur. 

Yakın dönemde ölümün sosyolojinin ilgi alanına girmesinde ölüm sonrası yas 
tutma törenleri (bkz. Aries, 1991:67; Onur, 1995:396; Jones, 2004:41) ve başsağlığı 
4 Bu konuda daha detaylı ve önemli tespitler için Bkz. Zygmunt Bauman, Ölümlülük, Ölümsüzlük ve Diğer Hayat 
Stratejileri, (çev:Nurgül Demirdöven), Ayrıntı Yayınları, Ankara, 2000. 
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ritüellerinde ortaya çıkan dayanışma örüntülerinin (Bkz.Enginer, 2004:291; Örnek, 
1979:226) önemli etkisi olmuştur. Ayrıca cenazelerde ortaya çıkan toplumsal 
etkileşim ağları, geride kalan insanların ölümden duydukları acının üstesinden 
gelebilmelerine ve sonrasında toplum üyelerinin birliğinin tekrar sağlamasına 
yardımcı olurlar. Bu ağlar, aynı zamanda geniş bir alanda paylaşım imkânı da 
oluşturmaktadır. Kuşkusuz bahsi geçen bu tür tören ve paylaşımlar, toplumdan 
topluma değişmektedir (Jones, 2004:26-27). Bu törenler modern zamanda ise çeşitli 
kurumlar tarafından desteklenmektedir.5 Çünkü modern yaşamın seküler tanımı 
ölüm ve ona dair ritüelleri tutumları gündelik hayat dışına bırakmıştır. Geleneksel 
toplumlarda varlıklarını uzun süre devam ettirmiş kültürel ritüeller yerini yalnız, 
basit ve sade törenlere bırakmıştır. Ölüm-kültür ilişkisi söz konusu olduğunda 
ölümün toplumsal yapılar üzerine olan etkisinden de bahsetmek gerekir (Vernon, 
1970:7). 

Kültürel unsurlar kendi maddi öğelerini yaratırlar, mekânı organize ederler 
örgütler ve araçlarını yaratırlar(Bkz.Bozkurt, 2011;Turhan, 2010; Giddens, 2008). Bu 
bağlamdan hareketle düşünüldüğünde ölüm kendi maddi kültürünü tabut, kefen 
türleri, cenaze arabaları, mezarlar vs vs. yaratırken (Jones, 2004:209, 232, 247, 248, 
252; Kearl, 1989:49,52,53; Örnek, 1979:218-219), gömme, defin etme, mumyalama, 
yakma vs gibi çeşitli ritüeller de ortaya çıkarmıştır.  Ayrıca ölüm olayının sosyal 
bütünleşmeye en önemli etkisi, cenazelerin toplumun bir araya gelmesi için bir fırsat 
yaratmasıdır. Örneğin ölüm sonrası sunulan yemekler bu bütünleşmeye önemli bir 
örnektir (Jones, 2004:28). Aynı şekilde cenaze veya anma törenlerini işlevsel yönü 
ise insanlara yaşanan kayıptan ötürü duygularını ifade etme olanağı vermek ve 
duyguların biçimsel, resmi biçimde dışarı vurulmasına aracı olmaktır. Birçok insan 
törenlere sevdiklerinin anısını yad edeceklerine ve kendilerini rahatlatacaklarına 
olan inançla sahip çıkarlar (Constance, 2004:370). 

Makro bağlamda düşünüldüğünde ölümle ilgili adetleri üç grupta toplamak 
mümkündür. Kimilerinin temelinde ölene canlı gözüyle bakmanın ve ondan 
korunmanın tipik belirtilerinin yattığı, kimilerinde bu kalıpların bir gurubunun 

5 Burada örnek olması bakımında Şanlıurfa’daki bir kurumsallaşmadan bahsetmek yerinde olur. Şanlıurfa’da 
taziye kültürü bulunmaktadır. Özellikle kentleşme ve modern hayatla birlikte bu kültür kaybolmaya başlamıştır. 
Buna çözüm olarak 2000’li yıllarda Şanlıurfa Kültür ve Araştırma Vakfı’nın Balıklıgöl civarındaki bir evi restore 
edip “Taziye Evi” olarak hizmet sunmaya başladığı görülmüştür. Bugün hemen hemen her semt ve mahallede 
hatta bazı camilerin avlusunda, çevresinde, “Taziye Ev”leri açılmış olup sayıları hızla artmaktadır. Taziye 
evleri, adresin kolaylıkla bulunması, mekanın genişliği, kışın ısıtma imkanının olması vb. açısından pratiklik 
sağlamaktadır. İlk zamanlar garipsenen taziye evi geleneği, daha sonra halk tarafından benimsenmiştir. Daha 
detaylı bilgi için bkz. Yusuf Ziya Keskin, Şanlıurfa Halk Kültüründe Ölüm, Harran Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dergisi, Temmuz-Aralık 2006, Şanlıurfa, ss.21-22. Buralar şimdilerde yoğun talep nedeniyle ancak üç 
günlüğüne kiralanabilmekte olduğundan taziye üç günle sınırlandırılmış ve yatılı-yemekli misafir sayısı azalmıştır. 
Bu üç gün içerisinde bütün eş ve dostlar, varsa aşiret üyeleri beş on dakika veya en fazla yarım saat kadar oturup 
sonra başşağlığı dileyip ayrılmaktadırlar. Bkz.Celil Abuzar, Şanlıurfa’da Değişen Toplumsal Yapıda Taziye 
Geleneği- Bir Toplumsal Yapı Çözümlemesi-, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, 2010,  
s.271. 
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ölenin “öte dünya gidişini” kolaylaştırmak, onun gerek geride bıraktıkların gözünde, 
gerekse öte dünyada saygın ve mutlu olmasını sağlama amacına yönelik olanlarıdır. 
Bir başka grupsa ölenin geri dönüşümü önlemek, yakınlarına ve getirenlerdir. Üçüncü 
grupta toplananlarsa ölenin yakınlarının bozulan ruhsal durumlarını sağaltmak, 
sarsılan toplumsal ilişkilerini düzeltmek ve yeniden topluma katılmalarını sağlamak 
için uygulananlardır (Örnek, 1977:207-214). 

Geleneksel toplumlarda ölüm olayı ilk olarak ölü yakınlarının ağlamaları ve 
komşularına haber vermeleri ile duyurulur. Daha sonra bu duyuru için haberci 
çıkarılır ve haberci evleri tek tek dolaşarak bütün mahalle ya da köye ölüm haberini 
verir. Anadolu’da ölüm olayı olduğunda bütün işler bırakılır, televizyon açılmaz, 
eğlenilmez, gülünmez vs.vs.. Modern döneme geçişte bu olguların yerini belediye 
anonsları, gazete ilanları veya iletişim araçlarına bırakılmıştır. Bu sistemin mekânın 
büyüklüğüne göre değiştiği görülmektedir. Örneğin büyük kentlerde ölüm, sadece 
küçük bir grup tarafından bilinir, genelde bu grupta ölenin birinci dereceden 
yakınları ve dostlarıdır. Modern tıp sisteminin sunduğu hizmetle adrese teslim 
hazırlanan cenazeler, cenaze namazının arkasından küçük bir toplulukla kent 
mezarlıklarına defnedilir. Tabiî ki bu defin işlemi gerçekleştirilirken gömülen 
mezarlığı, ölenin maddi gücü belirlemektedir. Eyüp mezarlığına gömülmek isteyen 
biri, 10.000-12.000 TL arası bir miktarı gözden çıkarması gerekirken, kent dışındaki 
mezarlıkların bu anlamda daha ucuz olduğu ve sosyo-ekonomik seviyesi daha düşük 
bir nüfusa hitap ettiği görülmektedir.6 Özellikle İstanbul odaklı düşünüldüğünde 
bu durum daha somut anlaşılmaktadır. Paylaşımların azaldığı, ritüellerin 
sınırlandığı ve geçmişle kıyaslandığında tek ortaklığın “cenaze namazı birlikteliği” 
olduğu düşünüldüğünde değişimin boyutu kavranacaktır. Daha küçük yerleşim 
birimlerinde ise -özellikle ilçe merkezlerinde- belediyelerin yaptıkları anonslarla 
yapılan ölüm ilanı duyuruları ile toplumun bilgilendirildiği görülmektedir. Gazete 
ilanları da modern dönemin ölümlerin duyurulması konusunda önemli araçlardan 
birisi olmuştur.7 Büyükşehirlerde ölüm olgusunun sosyolojik açıdan en dikkat 
çekenleri toplum hayatında önemli kişilerin-siyasetçi, işadamı, sanatçı, din adamı, 
entelektüel gibi- cenaze törenleri sırasında olmaktadır. 

6 Bilindiği üzere Anadolu’nun pek çok köyünde, cami yanında ya da evlere yakın bahçelerde olan mezarlıklarda 
mezar yeri aile kabristanlığı şeklinde düzenlenmiştir. Mezar yeri herhangi bir maddi yükümlülük gerektirmez. 
Çünkü geleneksel toplumlarda ölüme ayrılmış mekanlar, ortak paylaşım alanları kabul edilir ve ölümün getirdiği 
hayır düşüncesine maddi değerlerin karışması istenmez. Bu anlamda zengin olanı da fakir olanı da aynı mezarlığa 
gömülür ve sınıfsal farklar sadece yapılan mermerlerden ve başayağı biçimlerinden anlaşılır. Bu fark kuşkusuz, 
modern öğelerin köylere ve kırsal alanlara girmesiyle yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu konuda Almancı ailelerin bu 
farklılığın oluşmasında köylerde etkili olduğu örneği verilebilir. 
7  Bu konuda özellikle son dönemde önemli insanların ölümleri sonrası gazetelere verilen ölüm ilanlarıyla 
ve başşağlığı mesajları ile ilgili yapılan bilgilendirmeler de dikkat çekmektedir. Son olarak Başbakan Erdoğan’ın 
annesinin vefatı sonrası Erdoğan’ın bizzat başbakanlık aracılıyla basına duyurduğu, “gazete ilanları verilmemesi, 
cenazeye çelenk gönderilmemesi, bunların paralarıyla bazı hayırsever kurumlara yardım edilmesi” yönündeki 
telkinler ölümle ilgili oluşan bu ritüelin oluşturduğu etki alanlarını göstermesi bakımından dikkat çeken bir 
noktadır. 
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Bu bağlam gene İstanbul odaklı düşünüldüğünde ölüm ve onun etrafında oluşan 
mekan organizasyonun bazı toplumsal pratik farklılıklarını da görselleştirdiği 
görülmektedir. Bu bağlamda cenaze namazlarının kılındığı camiler, ölen kişinin 
sosyal sınıfını, statüsünü ve dünya görüşünü de yansıtırken, sanatçılar, sağcılar, 
solcular, tarikatçılar, devlet erkanı ve şehitler hep ayrı ayrı camilerden son 
yolculuklarına uğurlanmaktadır. Burada özellikle mensup olduğu sosyal ve düşünsel 
çevrenin ölüm sonrası ritüelleri belirlemektedir. Teşvikiye Camisi8 ile Fatih Camisi9 
söz konusu olduğunda ortaya çıkan durum bu açıdan dikkate değerdir. Teşvikiye 
Camisi modern sonrası mimariyi temsil etmekle birlikte İstanbul’un sosyo-
ekonomik açıdan üst tabaka sayılabilecek insanların yaşadığı yerleşim yerinde 
yer almaktadır ve bu camide genelde elit, sosyetik ya da sanatla uğraşan tanınmış 
insanların cenaze namazlarının kılındığı görülür. Buradan kalkan cenazelerin de 
genelde Zincirli Kuyu Mezarlığı’na gömüldüğü görülür.10 Burada namazı kılınanlar 
arasında gazeteci-yazar Duygu Asena ve Cüneyt Koryürek; 12 Grammy Ödülü 
sahibi Arif Mardin; NTV Spor Yayınları Koordinatörü Kenan Onuk; yönetmenler 
Atıf Yılmaz, Zeki Ökten, Yılmaz Duru, Ömer Kavur; edebiyatçılar arasından Atilla 
İlhan; sinema ve tiyatro sanatçıları Kemal Sunal, Hadi Çaman, Selim Naşit; yakın 
zamanda ölen Türkan Saylan; siyasetçi Erdal İnönü gibi isimler yer almaktadır. Bu 
camide yapılan cenaze törenlerin genelde kıyafetlerden davranışlara kadar farklı 
konseptleri yansıttığı ve bir “kokteyl havasında” geçtiği konusunda yapılan yoğun 
eleştiriler vardır. Özellikle güneş gözlükleri, siyah elbiseler, cenazeye kahkahalarla 
eşlik, güncel dedikodular gibi bazı noktalarda Avrupa tarzı bir serenominin 
gerçekleştiği görülür.11 

Kuşkusuz bu ritüellerin karşısında farklı bir sosyolojik boyutta vardır ki bu da 
Fatih Camisi merkezli gerçekleşir. Cami, iş adamları Vehbi Koç ve Sakıp Sabancı’nın 
da cenazelerinin kaldırıldığı bir mekandır. Ayrıca ünlü cemaat liderlerinden Prof. 
8 Teşvikiye Camii İstanbul’un Teşvikiye semtinde 1854 yılında Abdülmecit tarafından yaptırılmış olan camidir. 
1794-1795 yıllarında III. Selim tarafından inşa ettirilmiş olan mescidin yerine yapılmıştır.
9 Fatih Camii ve Külliyesi, İstanbul’un Fatih ilçesinde Fatih Sultan Mehmed tarafından 
yaptırılmış olan cami ve külliyedir. Külliye 16 adet medrese, darüşşifa (hastane), tabhane 
(konukevi) imarethane (aşevi), kütüphane ve hamam bulunmaktadır. Şehrin yedi tepesinden birinde inşa edilmiştir. 
Cami 1766 depreminde yıkıldıktan sonra onarılarak 1771’de bugünkü halini almıştır.
10Zincirlikuyu Mezarlığı, İstanbul’un Şişli İlçesi’nde, Esentepe ile Levent arasında, 
bulunduğu Zincirlikuyu semtiyle aynı adı taşıyan mezarlık. İstanbul’un modern biçimde düzenlenmiş ilk 
asri mezarlığıdır. 1935’te kurulmasına karar verilen Zincirlikuyu Mezarlığı, çevresindeki yapılaşma sürecine 
paralel olarak 1960’lı yıllarda bugünkü sınırlarına ulaşmıştır. Bugün 380,847 m²’lik mezarlık alanı aile 
kabirleri için ayrılmış olanlar dışında bütünüyle dolmuş durumdadır. Atatürk’ün emriyle Zincirlikuyu 
Mezarlığı’na inşa edilen Türkiye’nin tek ve ilk krematoryumu, kullanım için talep gelmediğinden yıktırılmış ve 
bugün yerinde mezarlığın garajı ve müdürlük binası bulunmaktadır. Din ayrımı yapılmadan, her cenazenin 
aynı mezarlıkta defnedilebilmesine olanak veren seküler mezarlık kavramının henüz oluşturulamadığı 
Türkiye’de Müslüman inancına sahip kişilerin yanı sıra, ateist ya da gayrimüslim cemaatlerine üye 
olmayıp, Türk asıllı ancak herhangi bir dini inanca sahip olmayan kişilerin de defin edilmeyi tercih ettiği bir 
mezarlıktır. 
11 Bu konuda daha ayrıntılı bir çözümleme için 8 Kasım 2006 Tarihli Star Gazetesi’nde yayınlanan “Cenaze VIP’se 
Cami Bebek” başlıklı Nevin Bilgin’in yazısına bakılabilir. 
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Dr. Mahmud Esad Çoşan’ın cenazesi de buradan kalkarken cenazeye yaklaşık 20.000 
kişiye yakın insan katılmıştır. Yine İsmailağa Camii imamlarından ve İsmail Ağa 
Cemaatinin önemli isimlerinden birisi Bayram Ali Öztürk’ün cenazesi bu camide 
kılınmıştır. Siyasi liderlerinden Turgut Özal ve Necmettin Erbakan’ın cenazeleri de 
bu camiden kaldırılırken, aynı şekilde Necmettin Erbakan’ın eşi Nermin Erbakan 
ve Recep Tayyip Erdoğan’ın annesi Tenzile Erdoğan’ın cenazesi de bu camiden 
kaldırılmıştır. Burada dikkat çeken en önemli sosyolojik olgu, cemaat ve tarikat 
önderlerinin cenazelerinin yanı sıra muhafazakar çevreye mensup insanların da 
burada ölüm etrafında bir birliktelik oluşturdukları gerçeğidir. Kuşkusuz aynı 
birlikteliğin Eyüp Camii ve Eyüp Mezarlığı’nın etrafında da gerçekleştiği görülür. 
Eyüp, bu anlamda muhafazakar ve dindar çevrelerin defnedildiği mekanlardan 
birisidir. Eyüp’ü farklı kılan temel özelliklerinden birisi de manevi kültürel semboller 
olarak nitelenebilecek türbeler ve tekkelerin yoğun bir şekilde burada toplanıyor 
olması ve Osmanlı döneminden itibaren burasının üstlendiği sosyo-dini işlevdir. 
Eyüp’te en yaygın anıt yapı türü türbelerdir. Aba Ayyub el-Ansari ve İstanbul’un fethi 
sırasında ölenlerin kabirlerine yakın olmak isteyen toplumun önde gelen kişilerinin 
özenle yaptırdıkları türbeleri buradadır. Sultan, valide sultan, şehzade, sadrazam, 
şeyh-ül islam ve paşa türbeleri, ünlü Osmanlı devlet adamlarının, din adamlarının, 
sanatkarların kabirleri ile tüm bu kişilere yakın gömülmek isteyenlerin mezarları 
Eyüp’tedir. Mezarlıklardaki tarihi mezar taşlarının “yazılı anıt” olarak geçmişe ışık 
tutan yönleri bilimsel anlamda kabul edilmiştir. Bu nedenle, günümüzde Eyüp 
hem “ebedi bir sükunet mekanı” olarak tanımlanmakta ve “mezarlıklar kenti” olarak 
adlandırılmakta hem de “eşsiz içerikte yazılı anıtlara sahip bir açık hava müzesi” 
olarak kabul edilmektedir. Gerçekten de Eyüpsultan Camii’nin arkasından Pierre 
Loti’ye uzanan tarihi Eyüp Mezarlığı ile merkezin güneyindeki mezarlıklar mezar 
taşları ve servi ağaçlarıyla Eyüp’ün genel görünümünde etkilidir. Eyüp Mezarlığında 
kabirleri bulunanlar arasından muhafazakar kesimlerin önemli isimlerinden  Ahmet 
Kabaklı, Necip Fazıl Kısakürek, Mahmud Esad Çoşan, Erdem Beyazıt, Nusret Özcan 
ve Medine İmamı Muhammed Sıddık bulunmaktadır.

Burada Ankara’daki gelenekten de kısaca bahsetmek yerinde olur. Ankara’daki 
geleneğe göre cenaze törenlerinin hangi camide yapıldığı bir ölçüde o kişinin 
siyasi görüşünü de belirlemektedir. Sol kökenli insanların cenazeleri genellikle 
Maltepe Camii’nden, sağ kökenlilerin cenazeleri ise önce Hacıbayram sonra da 
Kocatepe Camii’nden kaldırılmaktadır. İsmet İnönü, Cevdet Sunay ve Gazeteci 
Uğur Mumcu’nun cenaze namazları Maltepe Camii’nde kılınmıştı.12 Ayrıca 
Ankara’da Devlet Mezarlığı’nın yapıldığı görülür. Devlet mezarlığı, Türkiye 
Cumhuriyeti cumhurbaşkanları ile Kurtuluş Savaşı sırasında en az tümen 
komutanlığı yapmış ve 1988 yılında Genelkurmay Başkanı’nın politik kriterlerine 

12 Bu konuda daha ayrıntılı bir çözümleme için 8 Kasım 2006 Tarihli Star Gazetesi’nde yayınlanan “Cenaze VIP’se 
Cami Bebek” başlıklı Nevin Bilgin’in yazısına bakılabilir.



341 

GELENEK, GÖRENEK VE İNANÇLAR

uyan (örnek: Sakallı Nurettin Paşa politik kriterlere uygun bulunmamıştır) 
61 komutanın mezarlarının yer aldığı 1988 yılında hizmete açılmış “anıt-park” 
niteliğindeki mezarlıktır. Ankara’da, Atatürk Orman Çiftliği arazisi içinde yer 
alır. 536.000 metrekarelik alanda yer alan ve 356.000 metrekaresi yeşil alan olan 
park, halka açıktır. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yönetilir. Devlet Mezarlığı 
yaptırılması için 6 Kasım 1981 Tarihli ve 2549 Sayılı Kanun 11 Kasım 1981’de Resmî 
Gazete’de yayımlandı. Mezarlık için Milli Savunma Bakanlığı’nın 1982 yılında 
açtığı yarışma sonucu 42 proje arasından seçilen Y.Müh.Mimar Özgür Ecevit ile, Y.
Ziraat Müh. Ekrem Gürenli’nin projesi uygulanmıştır. Bu projede İslam kültürüne 
uygun olarak gösterişli mezarlardan kaçınılmış, işlevsel olmayan anıtsal formlar 
kullanılmamış ve hüzünlü bir hava oluşmamasına dikkat edilmiştir. 30 Ağustos 
1988 günü devlet töreni ile hizmete açılmıştır. 8 Kasım 2006 tarihinde TBMM’de 
yapılan yasal düzenleme ile başbakanların yanı sıra TBMM başkanlarının da 
ailelerinin talebi doğrultusunda Devlet Mezarlığı’na defnedilmesi sağlanmıştır. Bu 
şekilde cumhurbaşkanı ve kurmay komutanların dışında ilk defnedilen başbakan (11 
Kasım 2006) Mustafa Bülent Ecevit’tir. Hala Devlet mezarlığında bulunan Ecevit için 
‘anıt mezar’ yapılması ve buradan taşınılması planlanmıştır. 

2.1. Türk Kültüründe Ölümün Sosyolojik Görüntüsü 

Türk toplumu çeşitli dönemlerde girdiği medeniyet dairleri düşünüldüğünde 
bütün toplumsal özelliklerinde görüldüğü gibi ölüme dair ritüel ve merasimlerinde 
de bu bağlamda şekillendiği görülmektedir. Özellikle ilk dönemlerde atlı göçebe 
kültürde Şamanist inanç unsurları ile İslami unsurların karışımıyla birlikte Anadolu 
da farklı ritüellerin ortaya çıktığı görülmüştür.  Türklerin özellikle İslamiyet’i kabul 
etmeleriyle birlikte İslam dininde olmayan çeşitli inanç ve uygulamaları İslamiyet 
ile uyumlu hala getirilerek toplumsal yapıya kattıkları görülmüştür (Bkz.Gumilev, 
2002:104). Türklerin tümünün aynı anda Müslümanlığı kabul etmemiş olmaları, 
sonradan Müslüman olan kavimlerin beraberinde getirdikleri Şamanist unsurların 
dini kültürü oluşma aşamasındaki toplumlarda canlanmasına neden olmuştur 
(İnan, 1995:206). Bu arada Şamanizm, tipik olarak Sibirya’ya ve Orta Asya’ya 
özgü dinsel bir olgudur (Eliade, 1999:22). Şamanizm, geçmişten bugüne gündelik 
hayattaki pek çok pratikte karşılığını bulmuş bir inanca dönüşmüştür. 

İlk Türk topluluklarının en belirgin özelliklerinden biri -ki bu aynı zamanda 
Şamanist gelenekler içerisinde de yer almaktadır- ölümden sonra ruhun yaşadığına 
inanmış olmaları ve üretilen kültürel formların da bu eksende ortaya çıkmalarıdır. 
Türk topluluklarında ölüm, “büyük bir felaket ve derin üzüntülere yol açan bir olay” 
olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle ölüme karşı derin bir korku duyulmuş, mümkün 
olan tüm imkânlarla ölüme çareler aranmıştır. Altaylılar ve Batı Türklerinde ölüm 
korkusu, hastalığın insanı pençesine aldığı anda başlar. Onlara göre hastalık, 
bilimsel olarak salgın niteliğini taşımasına gerek kalmaksızın ölümü getirmektedir. 



342 

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Bu bağlamda odaklanılan nokta, hastalığın sonucudur. Aynı şekilde bir başka Türk 
toplulukları olan Yakutlar ve Soyotlar’ın, cesedi bırakıp kaçacak kadar ölümden 
korktukları tespit edilmiştir. Özellikle Şamanların ölüsünden korkulmuştur 
(Roux, 1999:52-53, 62, 99, 100-104). Süratli ve hareketli bir yaşam tarzına sahip atlı 
göçebelerde ölüm korkusu daha çok göçüp gitmeden önce dünyaya görünür bir şey 
bırakmamak endişesinden ileri gelmektedir. İnsanlar alışkanlıklarından zorlukla 
vazgeçerler. İnsanın alışkanlıklarının başında içinde bulunduğu toplum ve mekân 
gelmektedir. Ölüm bu alışkanlıkların zorunlu vazgeçişini sağlamaktadır. İnsanların 
ölüm korkusu bir anlamda alışkanlıklarından vazgeçme korkusudur (Bkz.Roux, 
1999:100-105). Bu durum, ilk Türk toplulukların hemen hepsinde karşımıza çıkan 
bir özelliktir.  

Türkler ölümü doğrudan hatırlatan kelimeler karşısında çekingen kalmışlardır. 
Bu nedenle ölüm olayını, “can verdi, uçtu gibi”, birinin ölümünü ise “anamı kaybettim” 
gibi dolaylı ifadelerle yorumlamışlardır (Roux, 1994:211). Eski Türkçede “öldü” 
demek için “kergek buldi, gerekenle buluştu” sözünün çok sık kullanıldığı tespit 
edilmiştir (Roux, 1999:65). Örneğin Özbekistan’da “öldü” yerine “emaneti tapşırdı”, 
“gücü yumulmuş”, “canı çıktı” gibi ifadeler kullanılmaktadır (Muratoğlu ve diğerleri, 
1996:51). Ölümün gerçekleşmesi canın vücuttan ayrılmasıdır. Eski Türklerde de 
aynı bağlamda ölüm, canın vücuttan ayrılması inancıyla karşılık bulmaktadır. Eski 
Türklerde canın, bedenin iç organlarından birinde oturduğu ve ölümle kimi yerde 
bir kuş kimi yerde bir sinek donunda dışarı çıktığı inancı bulunmaktadır. “Can 
çekişmek” deyiminin de çıkış noktası olan bu inanç, aynı zamanda ölüm halinde 
canın bedenden acı vererek ayrılması ya da çıkarılmasını da ifade etmektedir 
(Boratav, 1999:27). Ruhun bedenden çıkışını ifade etmek için kullanılan “uçmak”, 
aynı zamanda ruhun cennete gitmesi ifadesi yerine de kullanılmıştır. Canın sineğe 
benzetilerek uçması, Manas Destanı’nda “Diyorlar ki Manas’ın sineğe benzer 
canı çıktı” sözleriyle görülmektedir. Animizm’de13 de genellikle öldükten sonra 
ruhun vücuttan bir hayvan özellikle bir kuş şeklinde ayrıldığı tasvir edilmektedir 
(Kalaycı Durdu ve Durdu, 1998:65-66,70). Öldü yerine “Uçtu”nun kullanımı Orhun 
Yazıtları’nda Babam kağan uçup gitti, cümlesinde görülmektedir. Göktürk inancına 
göre, ölen kişinin ruhu kuş olup uçardı (Yücel, 2000:78). Ayrıca Batı Türkleri’nde 
İslamiyet’in kabulünden sonra bile öldü yerine “şunkar boldu” yani “şahin oldu” 
deyimi kullanılmıştır (Eröz, 1992:68). 

Ölüm sonrası yapılan bazı davranışların da halk arasında yaygın inançlardan 
kaynaklandığı görülmektedir. Ölü yıkandıktan sonra ters çevrilen kazanların 
altında üç gün boyunca ölünün ruhu gezerken etrafı aydınlık olsun diye mum 
yakılması; defin dönüşü eve giderken ölenin yakınlarının, başka biri daha ölmesin 
diye arkalarına bakmamaları, ölünün soyka denilen kıyafetlerinin ölü diğer dünyada 
13 Animizm, doğada insan ruhuna az çok benzer ruhlar bulunduğunu kabul eden dindir. Ruh, sadece insanda 
yoktur. Canlı cansız her şeyin ruhu vardır.
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üstsüz başsız kalmasın diye fakir fukaraya bağışlanması, ölünün bu dünyada gözü 
kalmasın yanında birini götürmesin diye gözlerinin kapatılması çenesinin ruhu 
yarılmasın içine şeytan girmesin diye bağlanması Anadolu’da yaygın adetlerden 
birisidir. 14 Ayrıca bugün Anadolu’da pek çok yerde, ölünün gözünün açık olması, 
sevdiklerine ya da görmek istediklerini göremediğinden dolayı hasret çektiği ve bu 
nedenle gözünün açık gittiğine dair yaygın inançlar vardır. Eski Türk topluluklarında 
farklı şekillerde ortaya çıkan sosyolojik uygulamalar bulunmaktadır. 

Örneğin Göktürklerde biri öldüğünde ceset ölü çadırına kaldırılır, koyun, at 
kesilerek ölünün bulunduğu çadır önüne konulur ve atlılar ölü çadırının çevresinde 
yedi kez dönerlerdi. Bazı kaynaklarda Türklerin ölüyü çadır içine koyduktan sonra, 
atlarla dokuz defa döndükleri belirtilmiştir. Bu esnada yüzleri bıçakla keserler 
ve ağlarlardı. Aynı şey ölü gömüldüğünde mezar çevresinde de yapılırdı (Ögel, 
2001:761-768).  Burada atın ön planda olması kuşkusuz atın, Türk toplumunda 
sahip olduğu sosyolojik gerçekliktir. Türk mitolojisinde at, ölümün ve sezginin 
sembolüdür, gökyüzünde ve yeryüzünde yeri vardır. Tanrıların insanlara yardım 
etmesi için onun varlığı gerekmektedir. Bu alemi temsil eden bir hayvandır (Akman, 
2003:234). Bunların yanı sıra at göçebe kültüründe yaşamın devamlılığı için 
vazgeçilmez bir unsudur. Bu nedenlerle genellikle ölü ile at gömülmüştür. Türkler 
ölen kişinin mezara konulan ata binerek öte dünyada istediği yere gidebileceği 
inancını taşıdıkları için ölü ile atını da gömmüşler ya da yakmışlardır (Kalafat, 
1995:118).15 Oğuzlar, cennete binecekleri atlarının olması için atlarının kendileriyle 
gömülmesini istemişlerdir. Gömmenin yanı sıra at ile ilgili başka uygulamalara 
da rastlanılmaktadır. Kimi toplumlar atı öldürmeden kuyruğunu keserek mezara 
koymuş ve atı serbest bırakmışlardır. Kimlileri ise atın kesilen kuyruğunu mezara 
koymuş baydara denilen içi doldurulmuş atı mezarın üzerine dikmişlerdir (Roux, 
1999:171). 

Yine ölümle ilgili inançlara bakıldığında Göktürklerde bir başka uygulamanın 
dikkat çektiği görülmektedir. Göktürklerde ölü, oda şeklinde açılan bir mezara 
oturtulup, eline içki dolu bir kadeh verilip, önüne içki dolu kap konularak 
defnedilmiştir. Aynı şekilde Göktürkler, ölülerini elbiseleri silahları ve diğer şahsi 
eşyaları ile birlikte gömmüşlerdir (Sümer, 1999:74).  Sagaylar da ölüyü defnettikten 
sonra mezarın sağ tarafına ateş yakıp, ölü aşı için kesilen hayvanların kemiklerini 

14  Bu konularla ilişkili olarak iki farklı yüksek lisans çalışmasına bakılabilir. Murat PEKERGİL, Ölüm Olgusunun 
Din Sosyolojisi Açısından İncelenmesi (Konya Örneği), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2009; Özlem ÖLMEZ, Türk Folklorunda Ölüm Üzerine Sosyolojik Bir Çalışma, 
Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya, 2008. 
15  Bir bozkır kavmi olan Türkler, tabiatın çok kısır olduğu bu bölgede geçimlerini uzak mesafelerden 
sağlayabilmek için vahşi hayvan olan atı terbiye ederek insanlığın emrine vermişlerdir. “At sırtında geçen bir 
hayat, baş döndüren bir sürat, yayladan kışlağa ve kışlaktan yaylaya doğru sürüp giden bir kovalamaca”, onların 
günlük ve olağan hayatları idi. Onlar için olağan olmayan şey, ufuktaki dağlar ile vadilerin ötelerinde, uzanan 
ülkeleri görememe ve çeşitli zenginlikleri elde edememe idi (Ögel, 1988:1). Kısacası “göçebe Türkler tarafından, 
en eski çağlardan beri yetiştirilen at, tüm kültüre yön veren, en önemli tesirdir. Atın ehilleştirilmesi olmadan 
eski çağ ve erken orta çağın büyük ölçüdeki kavim göçü tasvir dahi edilemez” (Türkdoğan, 1996:131) şeklinde 
değerlendirmeler bulunmaktadır. 
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yakarlar, ateşe rakı serperler ve yemek atarlardı. Ayrıca ateş tanrısının bu rakı ve 
yemekleri ölüye ulaştıracağına inanırlardı. Daha sonra ise eve dönüp yemeye içmeye 
başlarlardı (İnan, 1995:186). Defin günü mezar dönüşünde davetlilere et ve rakı 
ikram edilirdi. Mezardan dönenler, yemek yerken ve rakı içerken “bu anamız İmay 
tarafına”16  diyerek evin üst başı tarafına üç kere rakı saçarlardı. Yedinci günü de 
mezarlığa giderek mezarın sağ tarafına ateş yakarlardı (Eröz, 1992:79).

Bugün Orta Asya’da yaşan Karadenizli Türkler’de de ölümle ilgili ritüellerin 
geçmişten bugüne farklı şekillerde devam ettiği görülmüştür. Kırgızistan/Oş 
bölgesinde Kökcar köyünde yaşayan Karadenizli Türkler,17 ölünün üçüncü gününde 
inek kesip, ölü yemekleri yapmaktadır. Bu tören sırasında bütün akrabalar, köylü 
ve tanıdıklar eve davet edilmektedir. Her türlü yemek çeşitleriyle donatılan sofra, 
taziyeye gelen misafirlerin beğenisine sunulur. Yemek törenleri dualarla başlayıp 
dualarla bitmektedir. Karadenizli Türkler arasında en yaygın kabullerden birisi 
yaptıkları bu törenin Türkiye’deki “mevlüt” anlayışına karşılık geldiğiyle ilişkilidir. 
Bu konuda özellikle Türkiye’deki mevlüt geleneğini “bizde şekerleri çocuklara onları 
kandırmak için verirler” şeklinde eleştirmiştir. Ölü evinde üç bayram boyunca bu 
tarz yemek davetleri verilmektedir. Üçüncü bayramda son yemek verilir ve onsan 
sonra ölünün rahat kavuştuğuna inanılmaktadır. 

Yemek töreninin belli bir sıralamaya tabi tutulduğu gözlenmiştir. Öncelikle ilk 
ritüel, evin ortasına odalar arası da dahil büyük yer sofraları kurulmasıdır. Sofrada 
genelde et ve ekmek ağırlıklı olarak göze çarpar. Kırgızların “Şorba” veya “aş” adı 
verilen pilav çeşitleri de verilen yemekler arasında yer alır. Bu törenlere ilk gelenler 
hoca ve yaşlılardır. Hoca, ölü evinde bol bol dua eder ölünün ruhu için. Hoca için 
gömlek ve kuşaklar hediye olarak hazırlanır ki bugün bile Anadolu’da ölü yıkayan, 
mevlüt okuyan ve defin işlerini organize eden Diyanet Görevlisi hocalara çeşitli 
şekillerde hediye verme geleneği devam etmektedir. Törene ilk olarak camiden gelen 
yaşlılar ve hoca efendi çağrılır. Camiden sonra eve gelip yemek yer ve dua ederler. 
Eğer hazırlıklı geldiyseler yanlarında yemek de alıp götürürler. Yaklaşık olarak 1500-
2000 arasında kişi eve girip çıkar. Ortalama 1 ile 3 arasında inek yada birkaç adet 
koyun keserler. Yani bir şekilde et yemeklerde eksik edilmez. Kesilen kurban sayısı 
ve türü, ekonomik gelire göre değişmektedir. Ayrıca burada şimdilerde yeni yeni 
yaygınlaşmaya başlayan bir durumdan da söz etmek gerekir. Yer sofrasına koyulan 
içecekler arasında votka yer almaya başlamıştır. “Acı acıyı söker” düşüncesiyle 
mantığa bürünen bu pratik, tören boyunca isteğe göre devam ettirilir. Votkaya 
başlanmadan önce dua edilir, yemekler için ve ölen kişinin ruhu için, arkasında 
herkes duaya amin der ve sonrasında votkalar içilir. Karadenizli Türklerin de bu 
16 Bu Tanrı, koruyucu ruhlardandır. Çoğu yerde Umay adıyla geçmektedir. 
17 Karadenizli Türkler, 1944 yılında Stalin tarafından Batum’dan Orta Asya kırsallarınsa sürülmüş ve bugün 
hala o coğrafyada kültürlerini yaşatmaya devam eden bir topluluktur. Bu konuda daha ayrıntılı bilgiler için Bkz. 
Adem SAĞIR, Sosyal ve Tarihsel Bağlamda Kırgızistan/Oş’a Sürgün Edilen Batumlu Türklerin Sosyal Yapısı, 
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya, 2010. 
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törenlere ayak uydurduğu görülmektedir. Yapmadıklarında Kırgızlar tarafından 
dışlandıklarını ifade etmektedirler. 

Eski Türklerde cenaze törenlerine yuğ, cenaze törenini gerçekleştiren kişiye 
yuğcu denilmiştir (Roux, 1999:226). Kimi araştırmacılar yuğun üzeri kapatılmadan 
önce mezarın bulunduğu yerde sona erdiğini; Kaşgari ise cenazeden üç ya da yedi 
gün sonra yapıldığını belirtmiştir (Roux, 1994:262). Yuğa katılan tüm topluluk, 
geçici olarak kolektif bir hayatı yoğun bir şekilde yaşamaktadır. Törene katılan bütün 
insanlar, kolektif hayatın tadına en yoğun olarak cenaze ziyafetinde varmaktadır. 
Cenaze ziyafeti dinsel niteliği olan bir yemektir. Bu ziyafet anında canlılarla ölülerin 
birliği dikkat çekicidir. Nitekim yemekler ve içecekler kısmen yenmekte kısmen de 
çeşitli şekillerde mezara gömülmekte veya bırakılmaktadır (Roux, 1999:277). Eski 
Türklerce ölüye karşı önemli bir vazife olan aş verme, manevi kültür geliştikten sonra 
sevabını ölünün ruhuna bağışlamak üzere fakirlere yemek, helva vermek şeklini 
almıştır (İnan, 1976:154). Ölü yemeği adeti eski kültürlerde görüldüğü gibi bugünde 
yaşatılmaktadır Anadolu’da. Anadolu’da kırk ekmeği, kazma takırtısı, ölünün kırkı, 
kırk yemeği, can aşı, zıkkım yemeği, can helvası, hayır, ölü ekmeği, kazma kürek 
helvası, hayrat yemeği, ölü aşı, yiyeceğini etmek, hayırlı vermek, şemşek, köncülü, 
ölü çöreği, hamur, yağ, soğan, ölü giliği, meyve, lokma, can helvası, yoğurt ekmek, 
çay isimleri verilmektedir (Örnek, 1979:88). Görüleceği üzere ölüm öncesi ve ölüm 
sonrası ritüeller çok farklı biçimlerde karşımıza çıkmaktadır. Paylaşımların yoğun 
olarak yaşandığı bu tören ve merasimlerin toplumsal yapıyı organize etme özelliği, 
onların ölüm sosyolojisi başlığı altında değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. 

3. Estetize Edilen Ölüm Olgusu: Ölümün Mekan Organizasyonunda Mezarlık 
Kültürü 

Çalışmanın bu bölümünde bir önceki bölümün devamı olarak tasarlanmak 
birlikte temel amaç, kurumsallaşan ölüm olgusu dışında somut olarak mevcut 
bir kültürel durumun varlığına dikkat çekmektir. Burada kısaca Osmanlı-Türk 
mezarlık kültürüne değinilmiş ve İstanbul’daki mezarlardan bazı örneklendirmeler 
sunulmuştur. İstanbul’un örnek seçilmesindeki temel sebep, İstanbul’un Osmanlı 
Devleti’nin uzun süre başkenti olması, aynı zamanda kültürün, sanatın, edebiyatın 
da merkezi olmasına neden olmuştur. Şairleri, hattatları, edebiyatçıları, taş 
oymacıları da diğer bölgelere kıyasla daha ileri bir seviyedeydi. Bunun doğal 
bir sonucu olarak bir çok sanat dalında olduğu gibi mezar taşları formlarının 
oluşturulmasında ve belli bir mezarlık kültürünün oluşmasında İstanbul belirleyici 
olmuştur(Bkz.Sevim, 2010:64). 

Ziyaretgah, ziyaret edilen mezar anlamlarına gelen mezar, Türkçe’de 
eşanlamlı olarak makber, kabir, medfen ve merkad olarak da kullanılmaktadır. 
Mezarların bulunduğu yerlere ise hazire, mezarlık, mezaristan veya kabristan 
denilmektedir(Sevim, 2010:63). Mezarlıklar ölünün anısını yaşatmak ya da 
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gömüldüğü yerin belli olmasını sağlamak amacıyla yapılmış olmakla birlikte zamanla 
mezar biçimleri, süslemeler ve mezartaşlarıyla birlikte bir kültürün oluştuğu 
mekanları simgeler olmuştur. Eski Türklerde mezar, ölünün ebedi evi olarak 
geçmektedir. Ölen kişinin maddi durumuna ve sosyal rolüne bağlı olarak kimilerine 
anıt niteliğinde mezarlar yapmışlardır. Bu tür mezarlara kurgan adı verilmektedir. 
Kurganlarda yer alan resimler ve yazılar ölen kişinin kahramanlıklarının gelecek 
nesiller tarafından daha iyi algılanmasını sağlamaktadır. Mezar taşları diğer bütün 
sanat eserleri ve maddi kültür varlıkları gibi yapıldıkları çevrenin ve ait oldukları 
dönemin inançlarının adet sanat ve geleneklerinin tarihi bölgesel ve sosyal 
koşullarının ortak ürünüdür. Mezarın ait olduğu kişinin kimliği mevkii ve hayat 
hikâyesinin yanında, içinde yaşamış olduğu sosyal çevre dönemin estetik anlayışı ve 
modası da mezar taşına yansıyabilmektedir (Bkz. Sevim, 2010; Eldem, 2005). 

Türk-İslam kültüründe mezar kültürü, tarihi geçmişi yansıtan önemli kültürel 
miraslardan birisidir(Karaca, 2001:501). Şamanist Türkler’de “atalar kültü” ile ön 
plana çıkan geçmişe dönük saygı ve mezarlara-mezarlıklara verilen önem, Osmanlı 
ile birlikte gösterişli biçimlerde ve mezartaşlarında kullanılan sembollerle birlikte 
önemini korumaya devam etmiştir. Mezartaşı geleneğinin Türk topluluklarında 
farklı biçimlerde uygulandığı görülmüştür(Sevim, 2010:64). Örneğin Uygurlarda 
kurgan şeklindeki mezarların üzerine bengütaş adı verilen abidevi bir özellik 
taşıyan büyük bir taş dikildiği, bu taşların etrafına mezarda yatan kişinin hayatta 
iken öldürdüğü düşman sayısı kadar balbal adı verilen portre karakterinde başları 
kopmuş heykellerin daire biçimde sıralandığı Orhun yazıtlarından anlaşılmaktadır  
(Bkz. Karaca, 2001). Türklerin İslamiyeti kabul etmeleri ile birlikte balbal 
geleneğinin mezar taşlarına dönüştüğü görülmektedir. Türkler böylece, bir taraftan 
eski mezar geleneklerini devam ettirirken bir taraftan da tabii ve tarihi faktörlerin 
tesiri ile bir takım mahalli tipler meydana getirmişlerdir. İslamiyet’te mezarların 
üzerine taş dikmek, isim yazmak ağaç dikmek yasak değildir. Fakat süslü ve dikkat 
çekici mezarlar yapılması hoş karşılanmamıştır (Karamağaralı, 1972:2). Mezarlar 
diğer bütün sanat eserleri ve maddi kültür belgeleri gibi yapıldıkları çevrenin ve 
devrin inançlarının adetlerinin sanat geleneklerinin iktisadi ve sosyal şartlarının 
ortak ürünüdür. Mezar taşlarının yapımında çok çeşitli şekiller kullanılmaktadır. Bu 
şekiller ölen kişinin ekonomik durumu, sosyal statüsü inanç şekli kültürel kökeni 
gibi değişkenlere bağlı olarak farklılık göstermektedir. Mezar yapımında genel 
olarak beyaz mermer kullanılmaktadır. Taşlarda özellikle ölünün künyesi ve Fatiha 
istekleri belirtilmektedir. 

Mezar taşları bu bağlamda mezarda yatan kişinin sosyal hayattaki konumu, 
ekonomik durumunu göstermeye başlamıştır. Buna göre ölen kişinin ekonomik ve 
sosyal durumu iyi ise mezar taşı kitabeleri dönemin en ünlü şairlerine sipariş edilir, 
yazısı meşhur hattatlara yazdırılıp, usta hakkaklara18 işletilirdi. Mezar taşlarından 
18  Ağaç oyma sanatı 
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kabirde yatan kişinin kadın, erkek veya çocuk mezarı olduğu rahat anlaşılıyor, 
kadın mezarlarında süslemelerde kullanılan çiçek motif leri dikkat çekmektedir. 
Erkek mezar taşları da genelde başlıklarından tanınır. Ayrıca başlıklara bakıldığında 
mezarın bürokrat, paşa, vezir gibi makam sahibi olup olmadığı da anlaşılır(Bkz.
Sevim, 2010). Mezar taşlarındaki tasvirlerde Şamanist Türklerde varlığı tespit 
edilmiş bütün kutsal motif ler ve damgalar, hayat ağacı, çeşitli kuşlar, hançer, kılıç, 
kalkan tüfek, musiki aletleri, rozetler vb. maddi kültürel unsurlar yer almaktadır 
(Gülensoy, 1989:169).

Burada Türk kültüründeki mezarlık kültürünün yansıttığı en önemli özelliğin 
insana ölümü hatırlatması ve toplumsal yapıyla iç içe olması bağlamında 
mezarlıkların, camilerin avlusuna, bilhassa kıble tarafına, mahallenin bitişiğine 
veya şehrin havası ve manzarası en güzel olan yerlerinde yapılandırıldığının 
görülmesidir(Kuşoğlu, 1984:16). Batı’da ise mezarlıkların Antikçağ’da kent dışında 
tutulmasına karşın, Ortaçağ’la birlikte definlerin kent merkezlerine ve özellikle 
klise içleri ve bahçelerine yönlendiği dikkat çekmektedir. Ayrıca Batı’da uzun bir 
süre cesetlerin gelişigüzel atıldığı ve zamanla ortaya çıkan kemiklerin toplanarak 
bu amaçla kurulan kemikliklere taşındığı bir sistem uygulanmıştır(Eldem, 2005:18). 
Görüldüğü üzere Osmanlı döneminde yaygın olarak görülen Cami ve Cami etrafında 
gelişen ya da doğal çevre ile bütünleşik mezarlıkların önemli öğeler olduğu 
görülmektedir. Nitekim kimi araştırmacılarca “mezarların manzarası güzel yerlere 
yapılmasının Türk insanının tabiat zevkini öldükten sonra da almak istediği şeklinde 
yorumlanmaktadır”(Bkz. Karaca, 2001:505). Aşiyan mezarlığını burada örnek olarak 
vermek mümkündür. 

Aşiyan Mezarlığı, İstanbul’da Bebek ile Rumelihisarı arasındaki sırtlarda bulunan 
ve İstanbul Boğazına bakan mezarlıktır. Aşiyan, günümüzdeki ismini şair Tevfik 
Fikret’in burada bulunan ve Farsça’da kuş yuvası anlamına gelen “Aşiyan” isimli 
evinden almaktadır. Tevfik Fikret, 1906-1915 yılları arasında yaşadığı ev olan Aşiyan; 
1940 yılında eşi Nazime Hanım’dan İstanbul Belediyesi tarafından satın alınıp, müze 
olarak kullanılmaya başlanmıştır. Daha önceleri Eyüp mezarlığından bulunan naaşı, 
1961 yılında doğal görünümü ile çok beğendiği bu bahçeye nakledilmiştir. Mezarlığın 
en önemli özelliği olarak çoğu kişisel değerlendirmede insana ölümü özletebilecek 
güzellikte bir mekan olarak geçmektedir. Burada kabri bulunanlar arasında Orhan 
Veli Kanık, Tevfik Fikret, Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Hamdi Tanpınar, Edip 
Cansever, Münir Nurettin Selçuk, Attilâ İlhan, Özdemir Asaf, Tezer Özlü, Osman 
Yağmurdereli, Medine Müdafii Fahreddin Paşa, Demirtaş Ceyhun, Sadi Irmak gibi 
birçok ünlü kişi bulunmaktadır. Aşiyan mezarlığının geçmişten bugüne kadar ki 
en önemli özelliklerinden birisi mezarlığa defnedilenlerin belli bir aristokrat sınıfa 
mensup olduğu ve modernist veya milli edebiyatçıların mezarlarının bulunduğu 
gerçeğidir.
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İstanbul’daki mezarlık kültürünün “Aşiyan Örneği”nde görüldüğü üzere en 
belirgin niteliklerinden birisi boğaz manzaralı olmaları ve en yoğun yeşilliklerin 
bu mezarlıklarda bulunmasıdır. Daha önce de vurgulandığı üzere mezarlıklar 
Türk-İslam kültüründe toplumsal yaşamla iç içe bulunurlar. Cadde ve sokakların 
arasında, mahalle aralarında veya evlerle yan yana bulunurlar. Öyle ki; Osmanlı 
mezarlıklarını çevreleyen duvarların sistematik olarak pencereli inşa edilmesi, 
kalın demir parmaklıklarla örülü bu pencerelerin işlevi mezarlığa bakışlara açık 
tutmaktır(Eldem, 2005:24). Yahya Kemal’ın İstanbul’un nüfusunu soran Avrupalı’ya 
“Biz yerin altındakilerle beraber yaşarız” demişti. Boğaz boyunca bakıldığında Rumeli 
Kavağı ve Anadolu Kavağı’ndaki mezarlıklar, Sarıyer, Gazi Yunus, tarihi Çakmak 
Dede ve Paşabahçe mezarlıklarından sonra Mihribat Korusu’nun altında Kanlıca 
Mezarlığı yer alır.19 Boğazdaki bir diğer mezarlık Çengelköy mezarlığıdır. Boğaziçi 
köprüsünün hemen kenarında yer alır. Köprünün hemen devamında Nakkaştepe 
Mezarlığı vardır. Boğazın diğer yakasında Ortaköy Mezarlığı vardır. Ayrıca Yıldız 
Parkı’nın içerisinde Yahya Efendi Türbesi ve bu ahşap yapının bahçesinin bir 
mezarlık olduğu görülür. 

Kuşkusuz mezarlık kültürü, ölüm olgusunun etrafında gelişen bir mekansal 
şekillenme olmakla birlikte bir toplumun kültürünü, zihniyetini, toplumsal 
yaşamını, zaman içinde geçirdiği değişimi anlamak için de önemli göstergelerdir. 
Bu bağlamda ölüm ve mezarlıkların toplumda üstlendiği işlevler vardır. Daha önce 
Aşiyan ve diğer mezarlık örneklerinde de vurgulandığı gibi İstanbul mezarlıklarının 
önemli işlevlerinden biri, kent kimliğine getirdikleri simgesel katkıdır. Örneğin 
İslami bir geçmişi olmayan bir kente meşruiyet kazandırmak için 1453’ten itibaren 
mezarlar ve ölüler devreye sokulmuştur. Özellikle süreç içerisinde Ak Şemseddin’in 
Eba Eyüb Ensari’nin kabrini keşfetmesi, İslami geçmişe sahip olmayan kenti bir 
bakıma geriye dönük olarak dinen meşrulaştırmanın aracı olmuştur (Eldem, 2005:16; 
Necipoğlu, 1996:23-25). Bu bağlamda, Eyyub’un varsayılan kabrinin bulunduğu yere 
1458’de inşa edilen cami ve ardından Eyüp diye adlandırılan bölgenin bir tür kutsallık 
kazanıp kentin en önemli mezarlıklarından birinin oluşması, bu meşrulaştırma 
sürecinin başarılı sonuçlarından birisi olarak okunmaktadır(Bkz.Eldem, 2005:16; 
Sevim, 2010:23-34).20 

Burada önemli bir örnek olması bakımından, yabancılar tarafından Üsküdar 
mezarlığı olarak adlandırılan Karacaahmet mezarlığından da bahsetmek yerindedir. 

19 Beykoz, yalnızca mesire yerleriyle, camileri, çeşmeleri ve sanayi bölgeleri ile değil, bambaşka bir ortak 
hafızayı yansıtan bir şeyle yani mezarlıklarıyla ün salmıştır. Yalıköy mahallesinde ki mezarlıklar, buradaki 
yerleşim merkezlerinin tarihi ve özellikleri hususunda hangi tarihlere kadar geri gitmemiz konusunda bize 
önemli ipuçları vermektedir. İstanbul’un fethinden önce Beykoz’a gelen Çakmak Dede’nin ismini alan Çakmak 
Dede mezarlığı; Beykoz’un Yavuz Sultan Selim tarafından ele geçirilmesi sırasında önemli mücadeleler veren 
Cengaver Gazi Yunus’un adını taşıyan Gazi Yunus mezarlığı; diğerlerinden daha yeni bir tarihte kurulan etrafı 
ıhlamur ağaçları ile çevrili ve bulunduğu sokağın adını alan Şahinkaya mezarlığı bu yöredeki mezarlıklardır. 
20 Bu mezarlıkla ilişkili bilgiler ve çözümleme daha önceki bölümde verilmiştir. 
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Karacaahmet Mezarlığı, Eyüp mezarlığıyla birlikte İstanbul’un en büyük sur dışı 
mezarlıklarından birisidir. İlk olarak İstanbul’un Araplar tarafından kuşatılması 
sırasında şehit olan askerlerin buraya gömüldüğü sanılmaktadır. Mezarlık adını, 
İstanbul’a Hacı Bektaş-ı Veli tarafından İslam dinini yaymak üzere gönderilen Karaca 
Ahmet’ten alır. Karacaahmet Mezarlığı, 1917, 1940,   1956 ve 1974 tarihlerinde olmak 
üzere dört defa istimlâk edilmiştir. Bu istimlâklerde, özellikle 1974’te Karayolları’nın 
istimlâki sırasında ciddi şekilde tahrip olmuştur. Toplam defin sayısı, geçmişte kayıt 
tutulmadığı için kesin olarak bilinmemekte ama milyonlarla ifade edilmektedir. Türk 
siyaset ve kültür hayatının önemli pek çok isminin mezarlarını barındırmaktadır. 
Şahideler ve lahitler değişik türlerdeki başlıklarıyla önemli bir sanat özelliği arz eder. 
Şahidelerin üzerindeki kitabeler eğer bir hattatın eliyle hazırlanmışsa sanat değeri 
taşımaktadır. Başlıklar mezarda yatan kişinin cinsiyeti, mesleği, rütbesi, sosyal 
mevkii, ailesi, felsefi ve dünya görüşü, ölüm şekli ( ecel, idam, kaza, hastalık) ve 
yaşadığı dönemle ilgili bilgiler verir. Bu özelliği ile şahideler birinci dereceden belge 
niteliği taşımaktadır. Ayrıca şahide ve lahitlerin üzerinde bulunan değişik motif ler 
taş işçiliğinin şaheserleri kabul edilmektedir. Çiçek ve meyve motif leri, değişik 
bitki betimlemeleri en sık kullanılan motif ler olmuştur. Mezarlık büyük tahribata 
uğramış ve paha biçilemez pek çok değerli şahide imha edilmiştir. Özellikle yeni 
gömü alanı elde etmek için yapılan tahribatlarda sayısız kıymetli şahide ve lahit yok 
edilmiştir. Mezarlıkta birçok ünlü yatmaktadır. Ancak büyük kısmının mezarları 
günümüze ulaşmamıştır (Bkz.Laqueur, 2010:9-18). 

Karacaahmet Mezarlığı yakın zamanda Başbakan Erdoğan’ın annesinin oraya 
defnedilmesi sonrası dikkat çekmiştir. Burada mezarlığın Üsküdar’a yakın olması 
tercih sebebi kabul edilmekle birlikte birçok şeyh ve evliyanın bu mezarlıkta yatıyor 
olmasının da bu tercihte etkili olduğu tahmin ediliyor. ‘Süleymancılar’ olarak bilinen 
cematin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan’ın yanı sıra, Şeyh Hamdullah Efendi,  
Hattat Hamid Aytaç, Mazhar Paşa, Abdurrahmân-ı Harpûtî Efendi, Ehl-i Cennet 
Mehmed Efendi, Şair Nabi de Karacaahmet Mezarlığı’nda kabri bulunan isimler 
arasında yer alıyor.21 Burada yatan diğer ünlülerse Cem Karaca, Cemil Meriç, Ali 
Fuat Başgil, Hulusi Kentmen, Nabizade Nazım, Tarık Buğra, Reşat Nuri Güntekin, 
Şeyh Hamdullah, İsmail Hakkı Dümbüllü’dür. 

4.Toplu Merasimelerden Belediye Hizmetlerine: Kurumsallaşan Bir Ölüm 
Olgusu

Hazırlanmış olan bu çalışmanın temel kaygılarından birisi ölüm olgusunu 
değişen dünya ve toplumsal koşullar arasında hangi bağlamda incelenmesi gerektiği 
olmuştur. Çalışmayı tetikleyen temel nokta ölümün modern dünyada değişen 
çehresi ve ekonomik kaygıların ölüm sonrası süreci belirlemesi olmuştur. Bu durum 
kuşkusuz ölümle ilgili ritüelleri ve toplumsal davranış biçimlerinin değişmesini 

21 Bu konuda detaylı bilgi için bkz. http://www.focushaber.com/neden-karacaahmet-mezarligi--h-77452.html 
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hızlandırmıştır. Bu bağlamda ilk olarak “dua-al.com”, “antalyakabirbakimi.com”, 
“mezarhizmetleri.com” ve “kabristan.net” internet sitelerinde sunumları yapılan 
ölüm ve ölüm sonrası hizmetler çözümlenmiştir. 

“Dua-al” : Abone Ol Ruhun ve Ruhaniyetin Huzur Bulsun (!)

Bunlardan “dua-al.com” sitesinde kurumsal olarak sunuluna hizmetler 
“girişimcilik ruhu ile atıldığımız hizmet sektöründe emin adımlarla ilerlerken, 
bugün sadece mezarlık bakım hizmetleri ile değil mezarlık yapımı, onarımı, mermer 
beyazlatma, mezar taşı çeşitleri, her kesime ve her bütçeye uygun mezar çeşitlerimiz 
ile hizmetindeyiz” şeklinde tanıtılmıştır.22 Ayrıca kurumsal hizmetlerin sunumunda 
kullandığı temel slogan “Abone ol, ruhun ve ruhaniyetin huzur bulsun” şeklinde 
görselleştirilmiştir. İlk dikkat çeken noktalardan birisi ölümün “ruhaniyetinin ve 
huzurunun” aslında abonelik sistemiyle farklı bir odağa oturtulduğudur. Sitede 
abonelik fiyatlarıyla ilgili bilgiler olmamakla birlikte uygun ödeme seçenekleri 
sunduklarını belirtilen sitede, uygun fiyatlarla yakınlarınızın mezarlarını sürekli 
bakımlı tutma garantisi sunduğu belirtmektedir. Fiyat politikası ve abonelik 
sistemiyle ilgili kullanılan tanıtıcı son bilgi ise “dua-al mezarlık hizmetleri ile 
yakınlarınız artık sandığınız kadar size uzak değil” şeklinde verilmiştir. 

Kurumsal hizmetin misyon ve vizyonunu tanıtırken verdiği bilgilerde ise şu 
noktalar karşımıza çıkmaktadır. Site misyonunu; “kaybettiğimiz yakınlarımıza 
son görevlerimizi tam anlamı ile yerine getirebilmek amacıyla mezarlıkların layık 
olduğu bakım ve temizliğe kavuşmasını sağlamak” şeklinde tanıtmıştır. Vizyonunu 
ise; “dünya çapında mezarlıklara verilen önemli, hassasiyeti ve titizliği Türkiye halkı 
ile buluşturmak” şeklinde tanımlamıştır. Hizmetlerini sunarken kullandığı sunum 
biçimi ise; “şimdi bir düşünün… belki aylarca yakınınızın mezarına uğrayamadığınız, 
aylar sonra mezarlıkta sizi rengarenk çiçeklerle süslü, temiz bir kabir karşılıyor. 
Kıyamete kadar mezarlar yakınlarımızın evi, onları terk edilmiş görüntüsü veren bir 
ortamda bırakmayı mı? Yoksa gördüğünüzde içinizi açacak tertemiz bir ortamda 
mı bırakmayı tercih ediyorsunuz?” şeklinde betimlenmiştir. Sitenin kurumsal 
olarak sunduğu hizmetler; mezarlık bakım ve onarımı, mezarlık yapımı, mezar 
baştaşı çeşitleri, mermer sebil çeşitleri, tüm mermer işleri, mermer beyazlatma, 
ferforje23 mezar kaplama olarak sıralanmıştır. Firma sahibi Mehmet Emin Yıkım, 
“abonelerimizin bize gösterdiği, kendi yakınlarının mezarlarına, her gün bakım 
yapıyoruz. Temizliği gerçekleştirip, yeşillendiriyoruz. Sürekli bir şekilde hizmet 
veriyoruz. Bu sayede abonelerimizin gözü arkada kalmıyor. Eğer siz de bu hizmetlerden 
yararlanmak istiyorsanız, Dua-al mezarlık hizmetlerini aramanız yeterli”24 şeklinde 

22 Daha ayrıntılı bilgi için bkz. http://dua-al.com/
23 Ferforje Fransızca bir sözcük. Sözlük karşılığı; “ocakta çalışılan ve dövülerek işlenilen demir” olan ferforje 
sözcüğü, bugün günlük hayatta demir işçiliğiyle yapılan bir sanatın adı.
24  Bkz. http://dua-al.com/haber.asp?h=1 
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firmasını tanıtmaktadır. Sitenin hizmetleriyle ile ilgili ilk haber 24 Haziran 2005 
tarihinde yerel bir gazetede çıkmıştır. Haberin içeriğinde şu detaylar verilmiştir. 

“Daha önce Ankara, İstanbul ve İzmir’de kurulan mezarlık hizmetleri şimdi 
de Denizlilerin hizmetinde” şeklinde başlayan haberde özellikle uzakta yaşayan 
abonelerine yakınları için dua bile okunabileceği bilgisi verilmektedir. Duaların 
alanında uzman hocalar tarafından okutulacağı bilgisi özellikle verilmekte 
birlikte, uygun fiyatlarla günlük, haftalık veya aylık şeklinde hizmetlerden 
yararlanabilecekleri belirtilmektedir. Görsel basına da yansıyan haberlerde aynı 
konuların işlendiği, işin çıkış fikrinin ise Mehmet Emin Yıkım’ın-firma sahibi-
yaşadığı ekonomik problemler ve if las etmesi sonrası ortaya çıktığı, yavaş yavaş 
başlayan hizmetlerin sonradan abonelerle büyümeye başladığı, sitede mezarların 
öncesi ve sonrasını kapsayan görüntü ve fotoğrafların siteye yüklenmesiyle de 
abonelerine görsel anlamda da hizmet sunarken, online dua sistemine de yakında 
geçileceği bilgisi verilmektedir. 

“Mezar-hizmetleri”: Mezarlarınıza Mühendis Eli Değsin 

Çalışmada incelenen bir başka kurumsal hizmet “www.mezar-hizmetleri.com” 
sitesinde sunulmuştur. Bu sitede sunulan hizmetin da aynı bağlama yerleştirildiği 
görülmektedir. Buna göre sunulan hizmet; “herkes gibi sizde ulaşım nedeniyle ya 
da işlerinizin yoğunluğundan dolayı, yakınlarınızın ve sevdiklerinizi kabirlerine çok 
istekli olmanıza rağmen, yeteri kadar ilgiliyi ve itinayı gösterememiş veya varsa 
verilen hizmetten memnun olmayabilirsiniz. Bu amaçla memnuniyetinizi ve hizmet 
ihtiyacınızı karşılamak üzere, kurmuş olduğumuz özel şirketimiz Edirnekapı Şehitlik 
Mezarlığı, Zincirli Kuyu Mezarlığı, Karaca Ahmet Mezarlığı ve Eyüp Mezarlığı 
gibi mezarlıklarda mezar özel bakım hizmetleri vermeye başlamıştır” şeklinde 
tanıtılmaktadır.25 

Sitenin kurumsal olarak sunduğu hizmetler; “mezarlarınıza mühendis eli 
değsin” şeklinde sloganlaştırılmıştır. Özellikle mühendislerin mezar özel bakım 
konusunda tecrübeli iki Ziraat Mühendisi26 tarafından profesyonelce yaklaşımla 
ve itinayla yapılacağı konusu ön plana çıkartılmıştır. Bu sitede sunulan kurumsal 
hizmetin de belli bir ücret karşılığında olduğu ve karşılıklı sözleşme ile belirlenecek 
bu hizmet bedelinin yıllık olarak yürütüleceği belirtilmiştir. Sitede sunulan 
hizmetler ise şu şekilde sıralanmıştır:

25 Daha ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.mezar-hizmetleri.com/ 
26 Tarım Bakanlığı tarafından 21-25 Mayıs 2007 tarihleri arasında “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu” 
ve bu kanına bağlı olarak 15 Aralık 2005 tarih ve 26024 sayı ile çıkarılan “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 
Kanunu Uygulama Yönetmeliği” kapsamında öngörülen toprak koruma projelerinin hazırlamasına yönelik Ziraat 
Mühendisleri için düzenlenen “Toprak Koruma Projesi Hazırlama Eğitimi” Personel ve Makine Eğitim Merkezi 
Müdürlüğünde yapıldı. Eğitim sonunda yapılan sınav sonucu başarılı olan ve aralarında bulunan kurumda çalışan 
iki mühendis de sertifikalarını törenle aldı. 
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• Yıl boyunca her hafta periyodik bakımının yapılması 

• Mevcut çiçeklerin korunması ve ilaçlanması ya da mühendislerimizle size 
uygun göreceğiniz yeni çiçeklerle mezarın süslenmesi ve korunması 

• Mermerlerin silinip parlatılması taşların tamiratı ve yazıların yenilenmesi 

• Toprağın kabartılarak havalandırılması ve gerekirse yeni toprak eklenmesi 

• Mezarlardan yabancı otların temizlenmesi 

• Mezarların çevresinin temiz tutulması 

• Yurtdışında veya il dışında olan ve bu hizmeti almak isteyenler için mezarın 
bakım öncesi ve bakım sonrası görüntüleri fotoğraf ve kamera sistemleri 
kullanılarak kendilerine her ay bakımlı mezarın son görüntülerinin 
sunulması 

• Yaşlılık nedeniyle kabir ziyareti imkanı olmayan müşterilerin istemeleri 
halinde kendilerin kabir ziyaretine götürülmesi

• İşlerinin yoğunluğundan dolayı bizimle görüşemeyen yada bize gelemeyen 
ancak mezarlarına özel bakım hizmeti satın almak isteyen kabir sahibi 
müşterilerinin görüşmek için çağrılmaları durumunda kendilerini şirket 
tarafından ulaşılması

Mezarlarla ilgili resimleri iki grupta sunan şirket, birinci grupta bakımsız 
mezarları sunarken, ikinci grupta bakım sonrası biçimlerini sunmaktadır. Ayrıca 
görsel bölümde mühendislerin çalışma anlarından çekilmiş fotoğrafların da siteye 
konulduğu ve abonelerin hizmetleri yakından takip edebildiği görülmektedir. Şirket 
misyonunu sunarken uzmanlaştıkları alanlar olan mezar üstü özel bakım ve mezar 
çevre düzenleme, inşaat hizmetlerinde çağdaş güvenilir çevreye duyarlı mezar 
sahibi haklarına saygılı kaliteli hizmet veren mezar peyzajı çalışanlarının eğitim 
ihtiyacına katkıda bulunan yenilikçi ve sürekli kendini geliştiren öncü kuruluş 
olarak tanımlamaktadır. Burada belirtilen en önemli noktalardan birisi bahsi 
geçen kurumsal hizmetlerin Avrupa’da da uzun yıllardır verildiği noktasını öne 
çıkartmaktır. İngiltere, Fransa, Almanya gibi AB üyesi ülkelerde yıllardır uygulana 
bu hizmetlerin Türkiye’ye getirilmesiyle önemli bir hizmet sunulduğu imajı 
pekiştirilmekte, farklı şehir veya ülkede yaşadığı, zamanı olmadığı ya da yaşlı olduğu 
için sevdiklerini mezarına gereken ilgiyi gösteremediklerini düşünenlerin birinci 
hizmet sınıfında olduğu belirtilmektedir. Yaşlı müşterilere sunulan hizmetlerin 
bayram ve arefe günlerinde alarak kabir ziyaretlerine götürülmektedir. Ayrıca bakımı 
yapılan mezarlığa; “bu mezarın periyodik bakımı yapılmaktadır” şeklinde tabela da 
asılmaktadır. Şirket yöneticilerinden birisi sunduğu hizmeti; “Ölülerine en az onlar 
kadar saygı duyduğumuzu göstermek için işimizi en iyi biçimde yapmaya çalışıyoruz. 
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Bu nedenle bu hizmeti verirken profesyonelce yaklaşıyoruz. Kazma, kürek ve bir 
bez alıp mezarlığa girmiyoruz”27 şeklinde konuşmuştur. Şirket yöneticilerin tek 
isteklerinin müşterilerinin “Allah razı olsun” demelerinin yettiği noktasında ön 
plana çıkmaktadır. 

“Kabristan.net” : Sizlerden Uzak Ama Gönülleri Sizinle Olan Sevdiklerinize 
Hizmet Etmek İçin Buradayız (!)

“Keşke aramızdan hiç ayrılamasalardı; keşke onlarla birlikte olduğumuz o günleri 
yeniden yaşayabilseydik. Ama tüm canlılar gibi insanoğlu için de en kaçınılmaz 
gerçeklerden biride ölümdür(…) Bizler, onlara hayatta iken gösterdiğimiz sevgiyi 
saygıyı bağlılığı ölümlerinden sonrada göstermek için elimizden geleni yaparız. 
Onlara verebileceğimiz en güzel hediye dualarımız ve saygımızdır. Ve bu sevgiyi 
saygıyı bağlılığı onların hatıralarına ve kabirlerine sahip çıkarak göstermekteyiz” 
şeklinde tanıtımı yapan bu şirket de temelde diğer kurumsal şirketleri gibi aynı 
hizmetleri sunmakla birlikte diğer şirketlerden farklı olduğu imajına da vurgu 
yapmaktadır. Özelikle şirketin amacını aktarırken ziyaretler sırasında çoğunlukla 
kabirlerde hoş olman görüntülerle karşılaşıldığı, ekonomik ve sosyal nedenlerle 
bozulan toplum yapısının olumsuz etkilerinin mezarlıklara da yansıdığı üzerinden 
şekillenmektedir.28 

Sitenin sunduğu hizmetlere bakıldığında; yakınlarının mezarlarını yaptırmak, 
periyodik bakımını, düzenlenmesi ve çiçeklendirilmesini isteyenlerin yükünü 
hafif letmek, kabirlerin istenilen özellik ve bakımda yapımı, hasarlı olanların 
onarımı ve yenilenmesi, periyodik olarak bakımı, çiçeklendirilmesi, eskiyen 
mermerlerin beyazlatılması olarak sıralanmıştır. Aynı zamanda hitap edilen kitleden 
bahsedilirken yakınlarının mezarları ile iş zaman yoğunluğu, sağlık sorunları veya 
farklı nedenlerle sürekli ilgilenemeyen veya farklı şehir veye ülkelerde yaşayan 
müşterilerin siste aracılığıyla yapım ve bakım hizmetlerini periyodik olarak çekilen 
dijital fotoğraflarla kendilerine ayrılan özel sayfalardan takip etmek imkanına 
sahiplerdir. Site temel amacını ise “bizler, sizlerden uzak ama gönülleri sizinle 
olan sevdiklerinize hizmet etmek için buradayız” şeklinde sloganlaştırmıştır. 

İnternet aracılığıyla sanal ziyaret aboneliği kapsamında önce sanal ziyaret 
abonesi olunması gerekmektedir. Siteye abonelikten sonra kullanıcı adı ve şifre 
alımından sonra kabir sahiplerini ile ilgili yapılan çalışmaları online olarak 
fotoğraflarla görmek mümkündür. Bu fotoğrafların uzakta da olunsa sevdiklerinizi 
yakından takip edip dua etmek imkanı sunduğundan söz edilmektedir. Ayrıca 
sunulan abonelik hizmetinde bakımdan önce ve bakımdan sonra adı altında 
resimleri inceleyebilir ve tüm işlemleri yakından takip etme imkanı sunmaktadır. 
Sitenin temelde sunduğu hizmetler yanında ek olarak istenildiğinde; “yer örtücü 

27 Bkz. http://www.mezar-hizmetleri.com/Basindabiz.htm 
28  Bkz. http://www.kabristan.net/ 
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çok yıllık veya mevsimlik bitkilerin dikilmesi veya periyodik bakımı, (yediveren 
gül, mercan, arapsaçı, çim, şimşir, menekşe, begonya, karanfil, zambak, lale, vb); 
mezar çevresinde servi, köknar, ladin, çam, mazı, defne gibi ağaçlar dikilmesi ve 
bakımının yapılması; bitkilerin mevsim ve hava şartlarına uygun olarak periyodik 
olarak sunulması; mevsimlik çiçekli bitkilerin periyodik olarak yenilenmesi; 
boş mezarlarda yabani ot çıkmasını engellemek amacı ile kabrin üzerine ince bir 
beton tabakası yapılması ve üzerine istediğiniz renk mozaik serilmesi şeklinde 
betimlenmekte ve görüleceği üzere bütün detayların düşünüldüğü görülmektedir. 

Ayrıca sitede “modellerimiz” linki altında lahit çeşitleri, baştaşı modeli, çeşme 
modeli, baba kafes modeli ve mezar çeşitleri alt başlıklarında görsel olarak 
müşterilerin beğenilerine sunulmaktadır. Mezar çeşitleri altbaşlığının altında da 
“granit mezar çeşitlerinden örnekler”, “mermer/granit model çeşitlerinden örnekler” 
ve “mermer model çeşitlerinden örnekler” başlığında görsel olarak yapılmış mezar 
örnekleri verilmiş ve müşterilerin taleplerine sunulmuştur. Şirketin en dikkat çekici 
yönlerinden birisi de “referanslarımız” linkinde sunduğu hizmet verdiği kişi yada 
kurumların isimleridir. Burada “Sabancı ailesi Kabristanı” en dikkat çekici olanıdır. 
Listenin devamında ise 1998 yılından itibaren 2006 yılı da dahil İstanbul’da Avrupa 
ve Anadolu yakasında belediyelere sunulan kazı gömü, cenaze hizmetleri, kuruyan 
otların temizlenmesi, mezarlıkların temizlenmesi, lahit inşası gibi hizmetlerin 
sıralaması yapılmıştır. Sitede son olarak “hazanyeli” bağlantısı altında mezar 
taşlarına yazılan yazılardan seçmeler verilmiştir. 

“Antalyakabirbakimi.com”: Kredi Kartına Taksit İmkanı Sağlayan 
Antalya’nın İlk ve Tek Firması 

Çalışmada incelenen son site olan “www.antalyakabirbakimi.com” isimli 
sitede ise ilk dikkat çeken noktalardan birisi “ödeme kolaylığı” vurgusundan 
hareketle verilen hizmetlerin tanıtılmasıdır. Özellikle kredi kartına taksit imkanı 
sağladıklarını belirten firma, böylece her cep ve bütçeye uygun mezar modelleri 
ve mezar bakım paketlerinden faydalanılacağını belirtmiştir. Mezar bakım 
hizmetleri olarak sunulan hizmetlerde ise bitkilerin budanması, ilaçlanması ve 
genel durumu ile ilgili Ziraat mühendisleri danışmanlığında, aile mezarlıklarının 
çiçeklendirilmesi, ağaçlandırılması, çimlendirilmesi ve projelendirilmesi peyzaj 
mimarının danışmanlığında yapılmakla beraber, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 
bağlı mezarlıklarda ve Antalya genelinde bulunan bütün mezarlıklarda tek 
seferlik çiçeklendirme, bakım ya da düzenli aralıklarla mezar bakım hizmetleri yer 
almaktadır.29 

Firmanın kendisini ön plana çıkarttığı noktalardan en belirgin noktalardan bir 
diğeri, kurumsallık ve güvenilirlik açısından müşterilerine sunduğu hizmetlerdir. 
Bu bağlamda; “öncelikle müşterilerimizin isteklerini ve memnuniyetini ön planda 
29  Daha ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.antalyakabirbakimi.com/ 
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tutan ve profesyonelce çalışan firmamız” şeklinde söze başlayan firma devamında 
“Ulusal ve Yerel Görsel Yayın, Ulusal ve Yerel Basın, Yabancı Basında ve internetteki 
200’e yakın haber sitesi ve portal da çok geniş bir yer bulmuş ve sektöründe Türkiye’nin 
en çok haberi yapılan firma” şeklinde sunmaktadır. Firmanın Türkiye’deki benzer 
firmalara sektörde yön verdiği iddiası da önemli argümanlardan birisi olarak göze 
çarpmaktadır. Firma diğer sitelerden farklı olarak abonesi olanlara bakım öncesi ve 
sonrası çektiği resimleri e-posta ile mail adreslerine göndermekte ve takip sürecini 
bu şekilde yaşatmaktadır. 

Firmanın verdiği hizmetler arasında dikkat çekici olanlar ise; mevsimsel 
bitki budamasının yapılması, sulukların30 doldurulması, taş yüzeyinde oluşan 
yosunlaşma, çam reçinesi, kuş pisliği ve çamur gibi lekelerin gerekli kimyasallarla 
temizlenmesi; ek hizmet olarak talep edildiğinde yağmurda veya çökmelerden 
dolayı eksilmiş toprağı taşsız toprakla tamamlanır, bulunduğu ortama göre kışlık 
veya yazlık uzun süreli bitkiler dikilir, yabani otların bitmesini engellemek için 
kabrin üstüne istenildiği şekilde renkte mozaik dökülür. Ayrıca sitenin verdiği 
hizmetler arasında en dikkat çekici olanlardan bir diğeri özel, resmi ve dini günler 
için hazırlanmış bakım paketidir. Bu günlerden bazıları; mevlid kandili, sevgililer 
günü, dünya kadınlar günü, kadir gecesi, aşure günü, vefat yıldönümlerinde vs 
vs gibi. Ayrıca firmanın evlere ücretsiz hizmet verdiği, iş yoğunluğu veya diğer 
sebeplerden ötürü gelemeyenlerin ayağına kataloglarla birlikte gidildiği ve bakım 
paketleri ile mezar taşları seçimleri yapılmasının istendiği görülmektedir. Sitede 
mezar taşlarına yazılması için alternatif yazılarda sunulmuştur. Bunlardan bazılarını 
şu şekilde sıralamak mümkündür:31 

• Dünyanın En İyi Babasını, Hep Kalbimizde Yaşatacağız, Eşin ve Çocukların.

• İyi Bir Baba, İyi Bir Dedeydin, Seni Hiç Unutmayacağız Ailen.

• Ne Acı Bakarsın Bana, Bugün Yabancı Mı Geldim Sana, Bugün Bana Yarın 
Sana, Bir Fatiha Okusana. 

• Bir Koca Çınar Daha Gitti, Bir Tarih Daha Bitti, Toprağın Bol Mekânın 
Cennet Olsun.

30 Türk-İslam kültüründe suluk olgusu önemli bir mekan organizasyonu olarak göze çarpmaktadır. Ayrıca 
suluğun diğer inançlara mensup (Hıristiyanlarda) insanların mezarlarında da yanı olguya rastlamak mümkündür. 
Muhtemelen yağmur suyundan yararlanarak kuşların su içmesi için tasarlanmıştır. 
31 Ölüm kendisiyle birlikte bir edebi türün de ortaya çıkmasına kaynaklık etmiştir. 18. Yüzyılda Batı dünyasında 
ölüm temasını işleyen ve ölenin ardından duyulan üzüntüyü dile getiren “mezarlık şiiri” adında bir edebiyat 
akımı ortaya çıkmıştır. Türk-İslam edebiyatında da zengin örneklerine rastlanan bu tür şiirler “ağıt” edebiyatını 
oluşturmuştur. Özellikle bugün modern bir görünüm şeklini alan bu gelenek, eski dönemlerde genellikle mezar 
taşlarına yazılan kitabelerin temel öğeleri yakarış, dua, kimlik, dua isteme ve tarihten oluşmaktadır (Bkz. Karaca, 
2001). Bugün ise mezar taşlarında benzer bağlamlarda modern görünümlerin yerleştiği görülmektedir. 
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• Ölüm Beni Erken Aldı, Kalanları Yasa Saldı, Kendim Burada Olamasam da, 
Gözlerim Yolda Kaldı, Okursunuz Taşımda, Söndüm Genç Yaşımda, Beni 
Rahmetle Anın Ağlamayın Başımda.

• Dünya Bir Değirmendir, Daima Döner, İnsan Bir Fenerdir, Ansızın Söner.

• Ayrıca sitede gazete ilanları için verilmiş örnek taziye mesajları da yer 
almaktadır. 

• Vefat Eden Değerli Merhumun Ailesine Dualarımızı, Acılı Kederli Ailesine 
Başsağlığı Diliyoruz.

• Ölüm geldi aldı Sevenlerimizi, ALLAH’IN takdiri uygun gördü Aldı Ahirete, 
Dualarımız Sevdiklerimizle Başınız Sağ olsun iyi Dileklerim Sizlerle.

• Güzel Günde nasıl Yanınızdaysak Kötü gününüzde de her zaman yanınızdayız, 
Başınız Sağ olsun.

• İnsan doğar büyür yaşar ve ölür, önemli Olan Yaşadığı Süre içindeki Görevleri 
Dualarımız Muhteremle Olsun Başımız Sağ olsun.

• Hayatın Acı gerçekleri Gelir bir gün vurur Ummadığımız Bir Anda, Acınızı 
içten Paylaşıyoruz Ruhuna Dua Ediyoruz Başınız Sağ olsun.

• Bir Gün gelir biter Bu canda Bir gün gelir Gülen Gözlerimiz Ağlar bir Anda, her 
zaman Dua Edelim Kalbimizi temizleyelim Ölümü Hayatımızda Hissedelim 
başınız Sağ olsun.

Firmayla ilgili bahsi geçen konular ulusal ve yerel basında geniş bir alanda 
yansımasını bulmuştur. Örneğin basında çıkan haberlerden birisi “dirilerden 
değil ölülerden kazanıyor” başlığıyla çıkmıştır. Haberde Antalya’da genç bir 
girişimcinin küresel kriz sebebiyle işleri iyi gitmeyince faaliyetini askıya alarak 
kabir bakım hizmetleri veren bir şirket kurduğundan bahsedilmiştir. Ayrıca şirketi 
kuran Mehmet Çetin’in dedesinin mezarını ziyaret ettiğinde mezarlığın bakımsız 
olmasının dikkatini çektiği, kendisi gibi pek çok insanın çok sık ziyeret edemedikleri 
mezarlıkların bakımsız olduğu sonucuna ulaşmış ve şirketini kurmuştur. Çetin 
özellikler Türkiye’de mezarlık bakım hizmetlerinin belediyelere ait olduğunu 
belirtirken, ancak belediyelerin kişisel bakım yapmadıkları ve çoğu mezarın sahipsiz 
olduğunu aktarmıştır. Batıdaki mezarları örnek gösteren Çetin, Türkiye’deki 
mezarların da neden böyle olmasın sorusunun kendisini şirketi kurmaya ittiğini 
belirtmiştir (Sabah Gazetesi, İşte İnsan Eki, 06.02.09). 

5. Sonuç Yerine: Ölümü Estetize Etmenin Dayanılmaz Hafifliği

Bir toplumun kültürünü, zihniyetini, toplumsal yaşamını zaman içinde 
geçirdiği değişimleri anlamak için ölüm ve onun etrafında gelişen ritüeller, mekan 



357 

GELENEK, GÖRENEK VE İNANÇLAR

organizasyonları, törenler vb. önemli unsurlardır. Türklerin girdikleri medeniyet 
daireleri düşünüldüğünde bu unsurların ne kadar değişken ve farklı biçimlerde 
olduğu veya olacağı anlaşılacaktır. Bu nedenle çalışma ana başlığını “halk kültüründe 
belirleyici bir öğe olarak ölüm” şeklinde kurmuştur. Yahya Kemal’in metin içinde de 
geçtiği üzere Avrupalı’nın birine verdiği “biz yerin altındakilerle beraber yaşarız” 
cevabı, ölümün ve ölüme ait değerlerin Türk kültürüyle olan yakın ilişkisi de daha 
iyi kavranacaktır. nitekim Avrupa’da 1877 yılında bir dergide  “Bir Türk Cenazesi” 
başlığıyla yayınlanan ve Batılı gözüyle bir Osmanlı cenazesini ele alan yazıda yazar 
şu ifadeleri kullanıyordu: “Türkler mektupla ölüm haberi yollamadığı ve gazetelerde 
cenaze ilanı vermediği halde, cenazeler çok kalabalıktır. Çünkü yol üstündekilerin 
çoğu, merhume saygılarını ifade etmek için alaya katılmayı ihmal etmez”(Akt.Eldem, 
2005:66). İstanbul’un kent kimliğinde önemli bir belirleyici öğe olarak ortaya çıkan 
ölüm olgusu, Anadolu’da da pek çok inancın ve davranışın temellerini oluşturmuştur. 
Ancak son elli yılın hızlı kentleşme sürecinde önce ritüellerin arkasından ise 
mezarlık kültürünün yavaşça kaybolduğu görülmüştür. Cenaze törenlerindeki 
kalabalıklar, modern yaşamla birlikte yerini bireysel cenazelere ve hastanelerin ya 
da belediyelerin hazır servislerine teslim etmiştir. Bu nedenle çalışmada ölümün ve 
ölüme ait kültürün kaybolmadan önceki durumuna dair tespitleri bugüne kıyasla 
yaptık. Ayrıca mezarlara ve mezarlıklara gösterilen saygının modern dönemle 
birlikte farklı bir biçime büründüğünü çalışmanın uygulama kısmında farklı bir 
örnekle verdik. 

Çalışmada mezar bakım hizmetleri sunan ve örneklem olarak incelenen 
sitelerde ortaklıklar ve farklılıklar değişik biçimlerde karşımıza çıkmaktadır. 
Türkiye’de büyük illerde özellikle farklı isimlerle hizmet veren bu tür şirketlerin 
oldukça yaygınlaşmaya başladığı görülmektedir. Örneğin Ankara’da hizmet veren 
bir firmanın sloganı; “mezar bakımının önemini çok iyi biliyoruz” şeklinde iken; 
Van’da hizmet sunan bir firmanın iki farklı sloganı ise “sizin sevdikleriniz bizim 
emanetimizdir” ve “gözünüz arkada kalmasın” şeklinde; Aksaray’da hizmet 
veren bir firmanın sloganı ise “sevdiklerinizin kabri gülistan olsun” şeklindedir. 
Görüleceği üzere bütün firmaların en önemli ortaklıklarından birisi her birisinin 
kendilerine bir reklam sloganı seçmiş olmalarıdır. Burada krizi fırsata dönüştürerek 
yeni bir iş kolunun ortaya çıkmış olması ekonomi-toplum ilişkisinde ortaya çıkan 
önemli bir sonuçtur. Ayrıca sunulan hizmetlerin büyük birçoğunun “iş yoğunluğu”, 
“zaman kısıtlaması” gibi modern hayata ait kavramlardan yola çıkarak yaptıkları 
işleri meşrulaştırıyor olmaları, modernizmin getirdiği toplumsal değişmelerin 
ölüm üzerinde de görece bir değişiklik oluşturduğunun önemli bir göstergesi olarak 
durmaktadır. Burada özellikle modern tıbbın ölümü geciktirmek ve modern insanın 
hayatından çıkartmak için kullandığı üstün başarının, kent merkezlerinde olan 
mezarların şehir dışlarına taşınmasıyla da sonuçlanan sürecin farklı bir boyutunu 
göstermesi bakımından dikkate değerdir. 
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Burada kuşkusuz çalışmayı asıl ilgilendiren bağlam, ölüm sonrası ortaya çıkan 
ritüel ve sosyalliklerin bu kurumsal hizmetlerle birlikte görece kaybolmasıdır. 
Özellikle Anadolu’da bayram önceleri ve özel günlerde yakınlarının mezarlıkları 
ziyaretleri ve gönüllü olarak yaptıkları ritüellerin mezar temizleme, mezarları 
bayrama hazırlama, ziyaretler gibi olguları dışarıda bırakmasıdır. Özellikle online 
ziyaretlerle ölüm karşısındaki bireysel ontolojik duruşun ve sosyal duruşun da 
zamanla yıpranacağı görülmektedir. Firmalarda ortaya çıkan belirgin ortaklıklardan 
birisi de daha önce vurgulandığı üzere bir ekonomik değer olarak ön plana çıkmasıdır. 
Bu ölüme yüklenen anlamın basına da yansıdığı şekilde “dirilerden değil ölülerden 
para kazanılması” sürecini yansıtmaktadır. Küreselleşmenin getirdiği ekonomik 
değişimlerin toplumlarda oluşturduğu etkiler, ölüm konusunda da kendini 
hissettirmiştir. Burada kuşkusuz sadece olumsuz bir değerlendirme yapmanın 
da doğru olmayacağı, bu firmaların olumlu yönlerinin de farklı bir perspektiften 
değerlendirilmeleri gerektiğine vurgu yapmak gerekir. 

Türk kültüründe temiz, bakımlı ve civarının çevrili olmasına özen gösterilen 
kabristanların uygun yerlerine meyvesiz ağaçlar-orman ağaçları, serviler, genelde 
yaprağı dökülmeyen ağaçlar-, mezarların üzerine ise gül, zambak, bahar dalı ve 
benzeri çiçeklerin dikilmesi tercih edilmektedir. Bu bağlamda mezar taşlarının 
üstlerinde genellikle çiçek dikmeye mahsus toprağa kadar giden bir delikle, kuşların 
toplanan yağmur sularını içebilmeleri için yuvarlak veya yürek biçiminde suluklar 
bırakılmaktadır. Bu durum Türklerin ölümle bile iyilik yapmak istemesinin ve 
tabiata olan ilgisinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir (Dağlıoğlu, 1988:121).  
Buradan da anlaşılacağı üzere mezarlıkların özellikle yeşil alanlardan oluşması 
önemli göstergelerden birisidir. Ayrıca İstanbul odaklı düşünüldüğünde doğayla 
içiçe olan ve yeşil alanların büyük bir çoğunluğunun mezarlık alanlarında olması, 
ölüm ve ölüm kültürünün önemini daha iyi göstermiştir. İstanbul odaklı ölüm 
kültürü odağında çalışmanın dikkat çektiği noktalardan birisi, ölüm etrafında 
gerçekleşen smebolik farklılaşmalardır. Mezarlıklar ve camiler arası farklılıklara 
özellikle değinilmesindeki amaç bu olmuştur. 

Sonuç olarak çalışmada ölüm sosyolojisi bağlamında farklı başlıklardan değişik 
biçimler sorgulanmıştır. Törenlerden yemeklere, mezar taşlarından mezarlık 
kültürüne, merasimlerden inançlara kadar pek çok alanda ölümün mekan ve kültür 
organizasonu görmek mümkün olduğu gibi ölümün Türk kültüründeki anlamı da 
önemlidir. “Neylersin ölüm herkesin başında, uyudun uyunamadın olacak, kimbilir 
nerde nasıl kaç yaşında, bir namazlık saltanatın olacak, taht misali o musalla 
taşında” ya da “Ölüm asude bahar ülkesidir bir rinde, gönlü her y erde buhurdan 
gibi yıllarca tüter, ve serin serviler altında kalan kabrinde, her seher bir gül açar, her 
gece bir bülbül öter”.
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BOLU YÖRESİNDE GEÇİŞ DÖNEMİNDEKİ 
ÇOCUKLA İLGİLİ BAZI GELENEKSEL 

UYGULAMALARA ETNOLOJİK YAKLAŞIM1

Alparslan SANTUR2

Giriş

Fransız etnografyacı ve folklorcusu Van Gennep tarafından ileri sürülen geçiş 
ritüelleri (Fr. Rites de Passage, İng. Rites of Passage)3 doğum, çocukluk çağı, evlenme 
ve ölüm gibi insan hayatının en önemli evrelerinde uygulanan dinsel/büyüsel 
inanışları, uygulamaları kapsamaktadır. Söz konusu inanış ve uygulamaların 
temelinde, doğum öncesinden ölüm sonrasına kadar devam eden bu süreçte, bir 
evreden diğer evreye geçişin tehlikelerle dolu olmasının yanında, insanın da bu 
tehlikelere karşı açık ve zayıf olduğu inancı bulunmaktadır.

Geleneksel kültürde doğumun hemen ardından gelen çocukluk çağı, annenin 
yanı sıra çocuğun da zararlı dış etkenlerle ve doğaüstü güçlerle yoğun olarak karşı 
karşıya kaldığı bir geçiş dönemi olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla çocuğu bu 
tehlikelerden korumak veya söz konusu etkenler sonucunda hastalandığına inanılan 
çocukları tedavi etmek amacıyla halk arasında, geçmişte daha yaygın olmak üzere, 
bir takım dinsel/büyüsel pratiklerin uygulandığı görülmektedir.

1 Bu çalışmada, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’nün planlı halk kültürü alan 
araştırmaları çerçevesinde 28 Nisan-11 Mayıs 1997 tarihleri arasında Bolu ili, ilçe ve köylerinde gerçekleştirilen 
bir alan araştırmasına Folklor Araştırmacıları Ayşe Akman, Zekiye Tütüncü, Aydın Durdu ve Hacer Demirkan 
ile birlikte katılan ve 08 Kasım 2010 tarihinde vefat eden sevgili eşim ve meslektaşım Folklor Araştırmacısı 
Halkbilimci Meltem Cingöz Santur’un derleme fişlerinden yararlanılmıştır. Bu çalışmayı O’na ithaf ederken, 
kendisini bir kez daha sevgi ve özlemle anıyorum.
2 Etnolog. Folklor Araştırmacıları Vakfı/Ankara. alparslansantur@hotmail.com
3 Örnek, S.V.: Etnoloji Sözlüğü, 93. S.
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Geçiş dönemlerinde ve bu dönemlerden konumuzu oluşturan çocukluk çağının 
hemen başlarında çocuğa zarar vereceğine inanılan etkenlere karşı genellikle dinin 
kutsal bildiği objelerin de yardımını alan ak büyüsel4 işlemlerden yararlanılmaya 
çalışılmaktadır. Ayrıca ad, sayı ve renkle ilgili büyüsel işlemler de görülebilmektedir.

Geleneksel kültürümüzde de doğumdan itibaren geçen kırk günlük sürenin, 
anne ve çocuk için en hassas dönem olduğuna inanılır. Bu inanışın temelinde, 
olağanüstü varlıkların bu dönem içinde anne ile çocuğuna musallat olacakları 
düşüncesi yatmaktadır. Özellikle “Al Karısı” veya “Al Anası” diye adlandırılan söz 
konusu varlıktan geleceğine inanılan zararlara karşı veya bu varlıktan geldiğine 
inanılan zararlara uğranılması durumunda çok zengin geleneksel uygulamalar 
devreye girmektedir.

Bolu yöresinde bu uygulamalar daha çok “Kırk Basması” adı altında görülmekle 
birlikte, temelde aynı düşünceden kaynaklanan et ve ölüden gelebilecek tehlikeleri 
de kapsayan “Et Basması” ve “Ölü Basması” veya cin tasarımına bağlı olarak “Cin 
Çarpma” gibi adlarla çeşitlenmektedir.

Basmalar

Kırk Basması

Kırk basmasından kaynaklandığına inanılan durumlarda, suyun arındırıcı 
özelliğinden yararlanılmaya çalışılmaktadır. (1, 2, 3) Suyun yanında bazen, kutsal 
sayılan mekanlarla doğrudan veya bu mekanlar yakınında bulunan toprakla 
dolaylı olarak temas yoluyla, bu mekanlarda veya mekanlarla temas halinde 
olduğuna inanılan maddelerde var olduğuna inanılan güçlerden yararlanılmaya 
çalışılmaktadır. (4, 5) Uygulamaların çoğunda, majik güçle yüklü olduğuna inanılan 
renk (8) ve sayılar da devreye girmektedir: (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

1-Kırk bastığına inanılan çocuk, üç yol ağzında yıkanır. (Düzce-Esençam)

2-Dört yol ağzında çocuğun başına kalbur üstünden su dökülür. (Düzce-
Konuralp)

3-Suya kırk mum dökülüp, o suyla çocuk yıkanır. (Düzce-Musababa)
4 Ak Büyü: “Uygulama bakımından insanın ve toplumun iyiliğine yönelen büyü. Hastalık, yaralanma, kaza vb.” 
gibi kişisel felaketlerle sel, kuraklık vb. doğal felaketleri önlemeyi amaç edinen ak büyü; evi, barkı, malı-mülkü, 
hayvanları, “geçiş” durumundaki çocukları, lohusaları zararlı dış etkilerden korumaya çalışır. Çoğunlukla dinden 
ve kutsal objelerden yararlanan ak büyü, genellikle din alanında ve din adamlarıyla iş görür; uygulamalarında dua 
ve kurbana başvurur. Tekniği, büyünün taklit ve temas ilkesine dayanır.” S.V. Örnek, Etnoloji Sözlüğü
Taklit Büyüsü: “Bir şeyin taklidini yapmakla o şeyin esasını etkileme. Bu büyünün yapısı taklit yoluyla istenilen 
sonucu elde etmeye, benzer işlemlerle istenilen şeyi ya da olayı öne almaya, böylece o şeyin ya da o olayın yakın 
bir gelecekte meydana gelmesini zorlamaya dayanır. Taklit büyüsünün esası benzer benzeri etkiler ilkesinde 
temellenmektedir…” S.V. Örnek, Etnoloji Sözlüğü
Temas Büyüsü: “Esası temas ilkesine dayanan büyü. Birbirine bağlı ya da birbiriyle teması olan şeylerin-sonradan 
ayrılmış olsalar bile-aralarındaki sempatik bağ sonucu birbirini etkileyeceği inancına dayandırılarak uygulanan 
bu büyü çeşidinde parçanın bütüne ait oluşu ilkesi büyük rol oynamaktadır.” S.V. Örnek, Etnoloji Sözlüğü
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4-Ortası delik bir kayadan (Aktaş) üç kere geçirilen çocuk ayrıca oradan getirilen 
toprağın karıştırıldığı su ile yıkanır. (Mudurnu-Samsaçavuş)

5-Kırk kazıktan alınan yonganın içine atıldığı değirmen çarkından alınan su ile 
yıkanır. (Çilimli-Yukarıkaraköy)

6-Üç hafta Çarşamba günleri üç kere kırklık döken bir kadına su döktürülür. 
(Düzce-Bahçeköy)

7-Kadını ve çocuğu kırk basmaması için, bir ipe altın ve gümüş yüzükle, anahtar 
bağlanır ve üç kulfu, bir Elham okunarak yirmi bir kere suya daldırılıp, önceden 
yıkanan anne ve çocuğun başına bu su dökülür. (Göynük)

8-Bir leğen içindeki kara tavuğun üzerine su dökülür ve bu suyla çocuk yıkanır. 
(Mengen-Çubuk)

9- Bir evde kırkı içinde olan bir kadının ardından, başka bir kırklı kadın 
geldiğinde, önceki kadının ve çocuğunun basılacağına inanılır. Bu durumda Salı 
günü yumurtlayan bir tavuğun yumurtası alınıp, üç salı veya cumartesi günü, 
okunarak yumurta çocuğun başına, eklem yerlerine sürülür. (Düzce-Suncuk) 

Uygulamaların bir bölümünde dini semboller kullanılırken;

1-Mekke’den getirilen taşlar okunarak çocuğun karnına yapıştırılır. (Düzce-
Musababa)

2-Çocuğu kırk basmasın diye kırkı içinde başına en’am konur. (Çilimli-
Yukarıkaraköy, Düzce-Konuralp)

Bir bölüm uygulamalarda da kötü güçleri uzaklaştırdığına inanılan objelerden 
yararlanılmaya çalışılmaktadır:

1-Kırk basmasına karşı iki kırklı kadın kilitli iğne değiştirirler. (Düzce-Bahçeköy, 
Düzce-Esençam)

2-Kırk basmasına karşı iki kırklı kadın birbirlerine tuzlu ekmek gönderirler. 
(Düzce-Bahçeköy)

3-Kadın ve çocuğu kırk basmaması için yatağın başına, ucuna soğan takılı oklava 
ve siyah bıçak konur, kırmızı krep bağlanır. (Göynük)

4-İki kırklı başörtülerini değiştirirler. (Mudurnu-Samsaçavuş)

Et Basması

Pişmemiş etin de zararlı güçlerle yüklü olduğuna inanılarak, çocuğun bir şekilde 
bu ete basması veya etle temas etmesi sağlanarak, taklit ve temas esaslarının 
kullanıldığı sempatik büyüsel işlemlerden yararlanılmaya çalışılmaktadır:
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1- Çocuğun doğumundan itibaren kırk günlük süre içinde eve et, balık gelmesi 
durumunda çocuğun basılacağına inanılarak, böyle bir durumda kasaptan çalınan 
kuşbaşı et ezilip, çocuğun ayağının altına konur. (Düzce-Suncuk, Konuralp)

2- Etin kilosu çocuğu basmasın diye kundaklı çocuk üç kere etin üzerine konur. 
(Düzce-Bahçeköy)

3- Çocuğun kırkı içinde eve gelen etten habersizce bir parça alınırsa kırk basığının 
geçeceğine inanılır. (Düzce-Esençam)

4- Çocuk bir başka eve götürülüp, et eve alındıktan sonra geri getirilir. (Mudurnu-
Samsaçavuş)

Ölü Basması

Bu uygulamanın temelini, “Ölüler İbadeti” çerçevesinde, ölenin geri dönerek 
insanlara zarar verebileceği endişesi oluşturmaktadır. Bu tehlikeye özellikle uykuda 
veya yere yakın iken daha açık olunduğu düşüncesi ile böyle bir durumda uyumakta 
olan çocuk uyandırılmakta, yerde ise kucağa alınmakta veya havaya kaldırılmaktadır:

1- Çocuğun doğumundan itibaren kırk günlük süre içinde evin önünden cenaze 
geçtiğinde çocuğun basılacağına inanılarak, böyle bir durumda çocuk ayağa 
kaldırılır. (Düzce-Konuralp)

2- Cenaze geçerken çocuk uykudan uyandırılır. (Mengen-Çubuk), ayağa kaldırılır. 
(Düzce-Suncuk)

3- Ölü geçerken çocuk beşikte ise yukarı kaldırılır, yerde ise kucağa alınır. 
(Düzce-Esençam)

Albasması

-Albasmasında kaşıkta eritilen mum üç, yedi kere suya dökülür ve bu su kadına 
içirilir. (Düzce-Esençam)

Cin Çarpma

Kendilerinden kötülük geleceğine inanılan varlıkların daha çok gece dolaştıklarına 
yönelik inanış, bu varlıklarla temas etmesi muhtemel çocukla ilgili maddelere veya 
eşyalara da bulaşarak, çocuğu etkileyebileceği düşüncesinden hareketle alınan bazı 
kaçınmaları kapsamaktadır:

1-Cin çarpmasına karşı çocuğun yıkandığı su gece dökülmez, kırk günlük 
oluncaya kadar bezleri dışarıda bırakılmaz. (Düzce-Suncuk)

2-Çocuğun bulunduğu yere bıçak konur. (Düzce-Suncuk)
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Diğer İnanışlar

Bazı Hastalıklar

Çocukta oluşan bazı hastalıkların, adetli kadınlarla, çocukların karşılaşmaları 
sırasında, adetli kadında var olduğuna inanılan kötü güçlerden kaynaklandığına 
yönelik inanış çevresinde de bazı geleneksel uygulamalar görülmektedir. Bu 
uygulamalarda genellikle suyun arındırıcı olduğuna inanılan özelliğinden 
yararlanılmakta (1, 2) veya sözcükle, sempatik büyünün taklit esası kullanılmaya 
çalışılarak, çocuğa musallat olduğuna inanılan kötü güçler uzaklaştırılmaya 
çalışılmaktadır. (3)

Diğer yandan çocuğun saçıyla ilgili olarak, yurt dışında da görüldüğü belirtilen5 
ve taranırken yere dökülen saçın yakıldığı, aksi durumda dökülen saçı kuşların 
götürmesi sonucunda, saçın sahibinin başının ağrıyacağı inanışındaki benzer 
uygulamanın temelinde de, saç ve sahibi arasında var olduğuna inanılan sempatik 
büyüsel inanış yatmaktadır. (4) Benzer durum çocuğun beşiği için de söz konusu 
olup, çocuğun hastalanabileceğine yönelik kaçınmalar, yine çocukla beşiği arasında 
var olduğuna inanılan sempatik bağ inanışı çerçevesinde değerlendirilmelidir. (5)

Halk arasında sarılık, vb. dış görünümleri (renk, şekil, vb.) ile ön plana çıkan 
hastalıklarda hastalığın görünümüyle benzerlik taşıyan işlemlerin hastalığı da 
etkileyebileceği inanışı çerçevesinde oluşan uygulamalarla iyileştirme sağlanmaya 
çalışılmaktadır. (6)

Başka bir uygulamada da, taklit büyüsü ile birlikte, dini objeler de kullanılmaya 
çalışılmaktadır. (7)

1-Adetli kadının yeni doğan çocuğun yüzüne bakması durumunda çocuğun 
yüzünde kabartıların çıkacağına inanılır. Tedavi için çocuğun yüzü yumurta ile 
yıkanır. Veya bu duruma sebep olan kadın, çocuk yıkanırken üzerine su döker. 
(Düzce-Suncuk, Esençam, Konuralp)

2-Aynı durumda eleğin içine para konarak, çocuğun üzerine elekten su dökülür. 
(Düzce-Suncuk)

3-Gelincik (Çocuğun başında çıkan yara.) hastalığına karşı, adetli kadınlar 
çocuğun yanına girerken üstüne eteklerini çırpıp “Ben de annen gibiyim.” derler. 
(Düzce-Musababa)

4-Çocuğun saçlarının dışarı atılması ve bunun bir kuşun bacağına dolanması 
durumunda çocuğun veya annenin başının ağrıyacağına inanılır.

5 Örnek, S.V.: Sivas ve Çevresinde Hayatın Çeşitli Safhalarıyla İlgili batıl İnançların ve Büyüsel İşlemlerin 
Etnolojik Tetkiki, 117. S.
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 5-Boş beşiğin sallanması durumunda çocuğun karnının ağrıyacağına inanılır. 
(Düzce-Suncuk, Musababa)

6-Sarılıkta çocuğun yüzüne sarı tülbent örtülür. (Düzce-Suncuk)

7-Çocuğun salyası akıyorsa, evin ilk bekar kızı Cuma günü Cumadan önce 
çocuğun ağzını makasla keser gibi yapar. (Düzce-Suncuk)

Konuşamayan Çocuklar

Konuyla ilgili uygulamaların bir bölümünde dille doğrudan bağlantılı olarak 
bir hayvanın dilinin çocuğa veya dini bir sembol olan hocanın diliyle temas eden 
ekmeğin, çocukla sembolleştirilen kuşlara yedirilmesi ile sempatik büyünün temas 
ilkesi çalıştırılmakta, (1, 2) ayrıca sayı büyüsü de kullanılmaktadır. (1) İkinci grup 
uygulamalar, kutsal olarak bilinen (3) veya dini bir rolü olan kişilerden yararlanmaya 
yönelik, yine temas esaslı sempatik büyüsel uygulamalar olarak değerlendirilebilir: 
(4)

1-Kırk bir dananın dilinin ucu yedirilir. (Düzce-Konuralp)

2-İstanbul’daki caminin kuşlarına hocanın yediği ekmeğin kırıntıları yedirilir. 
(Düzce-Konuralp)

3-Adak adanır. (Düzce-Musababa)

4-Cin çarptığına inanılarak, hocaya götürülür. (Düzce-Suncuk)

Yürüyemeyen Çocuklar

Özellikle taklit esaslı sempatik büyüsel işlemlerle, dini görünümlü uygulamaların 
yan yana, yoğun olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu uygulamalardan da en yaygın 
olanı, kesme işlemi ile, çocuğun yürümesine engel olduğuna inanılan ve ipte 
sembolleştirilen zararlı güçlerin uzaklaştırılmasına yönelik uygulamalardır. (1, 2, 3) 
Yine benzer bir uygulama ile yürüme eylemi taklit edilerek, taklit büyüsü işletilmeye 
çalışılmaktadır. (4) Konuyla ilgili bütün uygulamalarda ayrıca, (üç Cuma, iki kardeş, 
üç kere gibi) maji ile yüklü olduğuna inanılan motif lerden de yararlanılmaktadır:

1-(Ayak Bağı Kesme) Evin ilk bekar kızı, üç Cuma, Cumadan çıkan bir adama, 
çocuğun ayağına bağlı bir kurdelayı hiç konuşmadan bir makasla kestirir. (Düzce-
Suncuk)

2-Cuma günü camiden ilk çıkan kişiye, çocuğun ayaklarına bağlanan ip kestirilir. 
(Düzce-Konuralp)

3-(Köstek Kesme) Çocuğun ayak baş parmaklarına ip bağlanıp, katlama veya 
çöreğin üstüne bastırılır. Daha sonra iki kardeş üçer kere “Çocuğun kösteğini 
kesiyorum.” diye, sela verilirken ipi keserler. (Düzce-Musababa)
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4-Üç Cuma, ezanla sela vakti arasında çocuk kıbleye döndürüldükten sonra, 
eline oklava verilerek üç kere yürütülür. (Göynük)

Yaşamayan Çocuklar

Önceki çocukları yaşamayanlar veya yaşaması güç görünen çocuklara yönelik 
olarak bazı sayılarda bulunduğuna inanılan majik güçlerden, (1, 2, 7) dini 
objelerden yararlanılmaya (1), kutsal olduğuna inanılan nesnelerle temas etmeye 
(1, 2) çalışılmaktadır. Anneden çocuğuna geçtiğine inanılan zararlı etkilere karşı 
alınan tedbirler de, konu içinde değerlendirilmelidir. (3, 4) Diğer yandan sempatik 
büyüsel işlemler çerçevesinde adla, ilgili olduğu kişi veya obje arasında var 
olduğuna inanılan bağlantıdan hareketle, çocuğu hayatta tutmaya yönelik (Yaşar) 
veya halen yaşamakta olan anne veya babanın adlarının çocuğa verilerek, onların 
da uzun yaşamaları beklentisi örneklerindeki gibi,  bazı adlardaki büyüsel güçten 
faydalanmaya yönelik uygulamalar da görülebilmektedir: (5, 6)

1-Önceki çocukları yaşamayanlar, yeni doğumda Mehmet adlı kişilerin 
bulunduğu yedi evden parça toplayarak çocuğa giysi dikerler. (Düzce-Esençam, 
Konuralp;  Çilimli-Yukarı Karaköy)

2-Tek nikahlı kırk bir evden birer yumurta veya parası toplanıp, maşallah 
yaptırılır. (Düzce-Konuralp)

3- Çocuk başka bir kadına emzirtilir. (Düzce-Musababa)

4- Kadın başka bir evde doğum yapar ve o evin kadınına para verilerek çocuk 
satın alınır. (Çilimli-Yukarıkaraköy)

5- Çocuğa “Yaşar” adı konur. (Çilimli-Yukarıkaraköy)

6- Çocuğa anne veya babasının adı konur. (Çilimli-Yukarıkaraköy)

7- Kırk evden kumaş toplanıp elbise dikilir. (Düzce-Musababa)

Gelişmeyen Çocuklar

-Gelişmeyen çocuğa adının yaramadığına inanılarak, su kenarında belirlenen üç 
ota isim verilir. Otlardan hangisi uzarsa, çocuğa o otun adı verilir. (Mengen-Çubuk)

Diş

Sempatik büyüsel işlemler çerçevesinde, örneğin bir gömleğin yırtılması ile, 
dişin kolay çıkması taklit edilerek taklit büyüsü; (1) sağlam olduğuna inanılan 
objelerle, diş arasında bağlantı kurularak temas büyüsünün işletilmeye çalışıldığı 
dişle ilgili uygulamaların yanında; (2, 3, 5) benzeri işlemlerde, sempatik büyünün, 
dini görünümlü uygulamalarla birlikte kullanıldığı görülebilmektedir: (4)
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1-Çocuğun dişinin kolay çıkması için bir gömlek yırtılır. (Düzce-Suncuk)

2-Çocuğun düşen dişi, taş gibi olsun diye taşa bastırılır. (Düzce-Konuralp)

3-Çocuğun düşen dişi sağlam olsun diye kızılcık ağacının kovuğuna konur. 
(Mudurnu-Samsaçavuş)

4- Diş düşünce cami kovuğuna gömülür. (Göynük)

5- Çocuğun düşen dişi ağaç kovuğuna sokulur. (Çilimli-Yukarı Karaköy, Düzce-
Esençam)

Sonuç

Değerli hocam Sedat Veyis Örnek’in 1960’lı yıllarda gerçekleştirdiği bir 
çalışmanın6 sonuç bölümünde belirttiği Anadolu insanının günlük yaşamının her 
safhasında, geleneksel düşüncenin etkisi ile dinsel/büyüsel inançların önemli rol 
oynadıkları görüşünün günümüzde de, Bolu örneğinde olduğu gibi, büyük ölçüde 
geçerliliğini koruduğunu söylemek mümkündür. Bu durum, aynı zamanda manevi 
kültür değerlerinin, maddi kültür değerlerine oranla daha yavaş değiştiği gerçeği ile 
de uyuşmaktadır.

Örneklerde de belirtildiği gibi, geçiş dönemindeki çocukla ilgili geleneksel 
uygulamalarda özellikle ak büyü temelli sempatik büyüsel işlemler önemli rol 
oynamaktadır. Bu tür büyüsel işlemler tek başlarına kullanılabildiği gibi, bilerek veya 
bilmeyerek dini objelerle birlikte de kullanılabilmektedir. Büyüsel uygulamaların 
karşısında olan dinin, buna rağmen bu uygulamalarla birlikte kullanılmasını 
ise, uygulamaların etkisinin artırılması isteği ile izah etmek mümkündür. Bazı 
uygulamalarda dini hocaların da önemli bir rol üstlenerek yer alması konunun bir 
başka boyutu olup, “…Din ile büyü, bütün zıtlıklarına rağmen, ya maddi çıkarlar ya 
da aradaki zıtlığı fark etmeden yan yana çalışabilmektedir…”7

6  Örnek, S.V.: Sivas ve Çevresinde Hayatın Çeşitli Safhalarıyla İlgili Batıl İnançların ve Büyüsel İşlemlerin 
Etnolojik Tetkiki, 129. S.
7 Örnek, S.V.: age, 129. S.
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• B.97 0041           (Mudurnu-Samsaçavuş)

• B.97 0042           (Göynük)
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AMUCALAR’DA DÜĞÜN GELENEKLERİ

Refik ENGİN

Amucalar: Trakya ve Balkanlar da halen yaşamlarını devam ettiren tasavvuf 
kültürü ile anane ve geleneklerini uygulayan bir toplumdur. Günümüz de Şeyh 
Bedreddin’i, Bektaşi(Balım Sultan) ve Sünni inanca mensup bir toplumdur. 
Kendilerine toplum olarak AMUCA diyen bu toplum Osmanlı arşiv verilerine 
göre de bu isimlerde kayıtlarda gözükmektedir. Toplum kendisini tanımlarken biz 
AMUCA KABİLESİNDENİZ derler.

Çok değil bundan 30 yıl evvel Amucalar’ın düğün geleneklerinin tümü 
uygulanmakta idi. Günümüz de nadir de olsa tüm gelenekler yapılmaktadır. 
Geleneklerimizin uygulanmamasında en büyük etken 1980 sonrası kültürel değişim 
ve ekonomik olarak çiftçi toplumun fakirleşmedir.

1. Amucalar’ın Tarihçesi

Amuca veya Amca: Kelime anlamı Baba kardeşidir. Amuca Kabilesi hakkında 
yazılı kayıtlarda fazla bir bilgi bulunmamaktadır. Tarih kayıtlarında kabilenin adı 
AMMİLER, EMMİLER, AMMACA, AMUGA, AMUCA1 ve AMUCA OĞULLARI2 
olarak yer almaktadır.
1 Cevdet Türkay, Başbakanlık Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı İmparatorluğunda Oymak Ve Cemaatler, 
Tercüman kaynak eserler dizisi 1, S 202, 1979, İST.
2 Nejat Birdoğan, Anadolu’nun Gizli Kültürü Alevilik, S 216, Berfin Yay. 2. Basım, 1994
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Toplum kendini tanımlarken AMUCA KABİLESİ veya Amucalar’dan demektedir. 
Sözlü kayıtlara göre Ertuğrul Gazi’nin abisi Gündüz Alp’in kabilesinden olduğunu 
Gündüz Alp’in ölümü sonrası Ertuğrul Gazi’ye katılmasıyla bunlar Ertuğrul Gazi’nin 
Amcasının toplumu bunlar Amcasının deyimi bize Amuca lakabını getirmiştir.

Daha geriye toplumun geçmişini irdelediğimiz de İslamlu Aşiretine bağlı bir 
toplum olduğunu görmekteyiz. 

Her toplumun her bireyin üreme ve yaşamını devam ettirme arzusu vardır.  Bu 
her canlı için geçerlidir. Evlenme soy devam ettirme bunların bir parçasıdır. Ne yazık 
ki İslamiyet’e kadar kadına verilen önem daha sonra yerini ana erkil uygulama yerine 
Arap töresinin etkisiyle Ata erkil almıştır.  Bunun Türk töre ve inançlarına etkisinin 
olmadığı söylemek ve savunmak yanlış olur. 

Türklerde her erkeğin 7 ceddini bilmek içtimai bir nizamın esaslarından biri 
olmuştur. Hatta İslamiyet’i kabul ettikten sonra da bu usule riayet edilmiş. 7 batın 
içinde evlenmezlermiş, hatta bu İslamiyet’in bir hükmü gibi telakki evlenmişler.

Türk Alevilerine gelince bunlarda hem ırki, hem dini unsur rol oynar ki hiç bir 
Sünni ye kız verip almadıkları gibi başka bir ırktan olan Alevilerden de kız alıp 
vermezler.3 Türk göçebelerin ikinci vasfı (Monogormy) tek eşli olmalarıdır. 4

Amuca Kabilesi mensuplarında evlilikler akrabalar arasında yapılmaz. Gurup içi 
7 nesil sayarak evlenme geleneğini hala uygulamaktadırlar. Bu bize Türkmenlerin 
günümüzde de törelerini koruduklarını göstermektedir. Gelenek ve göreneklerini 
sürdürebilenlerin çoğunun tarikat kökenlilerin olması bu gibi toplumlara iftira 
atanlara gerçeği gösterecek iyi bir örnektir.

Eski Türklerde “İL GİDER TÖRE KALIR” derlerdi. Bunun içinde yeni Çin siyaseti, 
gözlerini Türklerin illerinden çok törelerine dikmişti.5

Türklerde kanun ve törenin diğer bir adı da yol idi. Her kez bu yoldan gitmek 
zorunda idi. Bu yoldan çıkan yanılmış olur ve yanılanın sonu ölüm idi. 6

Bu günde tarikat kökenlilerin uygulamaya çalıştıkları töreler de aynıdır. Yalnız 
zaman ile cezalar kınama ile geçiştirilir olmuştur. Tarikat ehlileri birbirlerini 
tanımlarken kendileri gibi olanlara bu bizim gibi yani yollarımız ayni “BİZDEN” 
derler. Aksi durumda olanlara her hangi bir sataşma veya ad takma yapmazlar. 
Genel olarak da birini tanımlarken ZAHİR, yani bizim dışımızda olan anlamındaki 
kelimeyi kullanırlar. YEZİT kelimesi kabilede pek sevilmez ve kullanılmaz. 

3Mehmet Eröz.Türk dünyası araştırmaları.S.53.
4Mehmet Eröz.Türk dünyası araştırmaları.S.54.
5Bahattin Ögel.Türk kültürünün gelişme çağları. S.31.C.1. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları.1992 İstanbul
6 Bahattin Ögel.Türk kültürünün gelişme çağları. S.22. C.1.Milli Eğitim Bakanlığı yayınları.1992 İstanbul
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Wesmarck’a göre uzun süre bir arada yaşayanlar arasında cinsel duygu arzu 
istekler ya azalmakta yâda tümüyle yitirmektedir.7

Çok yaygın inanca göre yakın akrabaların evliliğinden genetik bakımdan, cılız 
hastalıklı ve anormal çocuklar doğmaktadır. 8 İnsanoğlu bu sonucu çok önceden 
görmüş kendi türünün devamı için ensesti ve ona izin veren iç evliliği yasaklamıştır.

Yaptığımız araştırmalar da günümüze kadar sadece üç adet iki eşli evlilik 
olmuştur. Bunlarında 93 Harbi sonrasında göçten sonra olduğu biliniyor. Bunların 
ikisi Kırklareli’nin merkeze bağlı Deveçatağı köyünde Giritli Hasan Ağa ve oğlu Ali 
Ağa (Yetişir) tarafından yapılmıştır. Diğeri ise Tekirdağ’ının Kılavuzlu köyünde Arif 
Ağa (Çetin) tarafından yapılmıştır. 

Osmanlı devleti zamanında kadının güvencesi yoktu. Amucalar ’da eşini boşama 
nadir olduğu gibi ayrıca nikâh akdini yazıya dökerek o zamana göre yine garantiye 
almaya çalışmışlar. Eski örf ve adetler uyarınca üç çeşit vergi ödüyorlardı. Koyun, 
düğün ve otlak vergisi. Düğün ya da başlık vergisi aile babasının mülküne göre 
toplanırdı. Yörükler gezer göçer olduklarında, bir kadını yâda bir kızın başlık 
vergisinden baba sorumludur.

 O zamanlar töre ve geleneklere göre evlenecek bir genç açık açık evlenme 
isteğini belirtemiyormuş. ARTIK ABAMI ALIP GİDEYİM demeye başlarsa evlenme 
isteğini belirtmek için girişimi kabul edilirmiş. Ayrıca pilava kaşık saplamanın da 
evlenme isteğini belirmek için yapıldığı söylenmektedir. Evlenme isteğinin dışa 
vurumu olarak algılarlar çözümü ona göre ayarlarmış. Bunun başka bir belirtisi de 
yemenisini (ayakkabı) ısrarlı olarak ters kapamasını evlenme isteğine yorumlarlar 
çözümü de törelere göre yaparlarmış. Evleneceklerin yaşlarının yakın olmasına 
çok dikkat edilirmiş. Davul bile dengi dengine deyip ona göre kısmet aramaya 
başlarlarmış. Hatta kızların küçük yaşlarda evlenmelerini önlemek için eğer 
kadın erinden birkaç yaş büyük olursa zengin olacaklar diye bir inanç bile töreye 
yerleştirmişler. Kadınların ve erkeklerin yaş araları en fazla 3-4 olarak belirlenmesi 
istenmektedir. Amucalar ‘da evlilik törelerini üç gurupta inceleyerek geniş bakış 
açısı getireceğiz. 

A. Evlilik öncesi düğün geleneklerimiz, 

B. Düğün geleneklerimiz,

C. Düğün sonrası geleneklerimiz, olarak ele alacağız.

Eskiden birçok evliliğin gençlerin rızası olmadan gerçekleştiği anlatılıyor. Bu 
duruma birçoğu itiraz edememiş rıza göstermek zorunda kalmışlar. Gelişen hayat 
şartları ile zaman içerisinde dünya görüşleri de değişime uğramış. Yine o zamanlar 
7 Bozkurt Güvenç.İnsan ve kültür. S.303.
8 Bozkurt Güvenç.İnsan ve kültür. S.304.
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Amucalar’ın birçoğunun hali vakitleri birbirlerinden farklı değilmiş. Hemen hemen 
her hane yemeklik kadar tahıl ile geçimi için koyunculukla uğraşıyorlarmış. Zengin 
olanları her köyde ya bir yâda iki haneyi geçmiyormuş. Evlenecek çağa gelmiş 
gençlerin aileleri ve çevresi aracılar ile baş göz ediyorlarmış. Görücü usulü ile 
evlendirme geleneği evlendirme yakın zamana kadar uygulanmıştır. Günümüzde 
bu tür baskılar zoraki evlilikler yapılmamaktadır. Bazen zoraki evliliklere ve 
engellemelere karşı kız kaçırma yöntemi son çare olarak uygulanıyor. Bunun evlilik 
amacı dışında veya kızın rızası olmadan kaçırma olayları yakın zaman içinde 
görülmemiştir. Evlilik yaşı genellikle askere gitmeden bir kaç yıl evvel veya askerlik 
dönüşü yapılmaktadır. Evleneceklerin yaşları ve huyları birbirlerine uygun olmasına 
dikkat edilir. Aralarında yaş farkının fazla olmamasına itina gösterilir. Geçmişte bu 
durumun ne kadar itina ile uygulanıp uygulanmadığını bilemiyoruz. Evlenecek çağa 
gelmiş gençlerin birbirlerini seçerken akraba olup olmadıklarına dikkat ederler. Arası 
uzayan akrabalıkların bazen ailelerce hoş görülmesi ile evlenmeler yapılıyor. Bunda 
erkeğin mali durumu ile kızın güzelliği rol oynamaktadır. Ama yine de kabilenin % 
90 dan fazlası akraba evliliğine şiddetle karşıdır. Günümüzde gençler birbirlerini 
düğünlerde, eş dost ziyaretlerinde misafirlik ziyaretlerinde, toplantılarda ve eş 
dost aracılığı ile tanırlar. Ayrıca gençlerin birbirlerini seçmeleri de olmaktadır. 
İstenilecek gelin kız belirlenince hemen istemeye gidilmez. Aynı köyden bile olsa 
kısa bir soruşturma yaparlar. Ayrıca bu arada kız tarafı da haberdar olduğundan 
kız tarafının ne düşündüğü hele gelin olarak istenecek kızın fikri çok önemlidir. 
Eğer tüm bu düşünceler olumsuz ise delikanlının ısrarı varsa istenmeye gidilir. Kız 
istemeye ulu orta her zaman gidilmez. Araştırmalar müspet sonuçlanmışsa “Kız ev 
naz evi “ deyip istemeye gidilir. Kız istemeye gideceklere DÜNÜRLÜKCÜ denilir. 
Dünürlüğe gidecek kişi ev sahibinin en yakını genelde Amcası ile yengesi olur. 
Dünürlüğe ya pazar günü gecesi yâda perşembe günü gecesi gidilir Bazen bunların 
yanına kız tarafının kıramayacağı yakınını da alıp giderler. Kız istemeye boş elle 
gidilmez. Boş gelenin boş gidişi olur diğer bir deyimle “boş elle giden boş elle 
döner” inancı ile giderken karınca kararınca kız evine şekerleme, çiçek ve benzeri 
şeyler alınarak gidilir. Hatta kızı kesin olarak vermeyecekleri bilinse bile boş elle 
gidilmez. Kız evine gidileceği akşam önceden bir kişi tarafından haberdar edilir. 
Bazen kız tarafının rızası yok ise evi kapayıp başka bir yere gitmelerini önlemek 
için bir tedbirdir. Kız tarafının kesin kararı hayır bile olsa gelenlere kapı açılır. 
Gelenlerin yüzüne kapı kapanmaz. Dünürlükçü kapısı kapalı olmaz denilir. Tanrı 
misafiri gibi ağırlanır. Hal dilince cevapları söylenip uğurlanır. Eğer tüm beklentiler 
olumlu ise her yerde olduğu gibi ALLAH’IN EMRİ PEYGAMBERİN KAVLİ İLE deyip 
konuya girilir. Bu hal hatır sorulduktan sonra yapılır. Konu açıklığa kavuşturulur. 
Kız tarafının niyeti iyi değilse kızdan cevap istenir. Evlilik amacı ile kız kaçırmaları 
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genelde kız istemede son çaredir. Zaten çoğunlukla kısa sürede barışılır. Nadirde 
olsa uzun süren dargınlıklara rastlanılmaktadır. Bir defa isteme ile kız alınmaz 
deyip yeni bir umut ile tekrar tekrar istemeye gidildiği olur. Her seferinde belki 
uğurlu gelir diye dünürlükçülerin değiştirildiği görülür. Kız tarafının tutumuna 
göre damat adayının ana ve babasının da kız evine. Belki bir söz keseriz ümidi ile 
gittikleri de olur. Bazen millet içinde sayıp sevip ana ve babası evimize istemeye 
bile gelmedi düşüncesini ortadan kaldırmak için gidildiği de olmaktadır. Eğer kız 
evi ilk adımı uygun görürse çoğunlukla sonuç bellidir, lafı uzatmadan “Siz münasip 
gördünüzse evladımızı kendisinin de rızası varsa her iki taraf için HAYIRLI OLSUN 
derler. İş tatlıya bağlanır. Eskiden bir eve kız istenmeye gidildiğinde dünürlükçüler 
gelin olacak kızın ellerine çok dikkat ederlermiş. Eğer gelin adayının ellerinin üzeri 
ateşten tütsülenmiş ise (ateşin alevinden yanmışsa) bu bize yarar denilirmiş. Eğer 
ellerinin üzeri tütsülenmemişse bu kız evde yemeğe yiyeceğe pek sokulmamış 
hazırcı deyip o an kararlarında soğukluk başlarmış. Yani bu kız ev işini sevmiyor 
işe yatkın değil fikrine varılırmış. Daha evvelden çok iyi tanıdıkları bile olsa iş gelin 
almaya geldiğinde elenip sık dokunurmuş. Kız evine gelindiğinde kadınlar genelde 
yengeler gelin adayına hoş geldin dediğinde sarılıp sarmaşma esnasında gelin 
adayının ağzının kokup kokmadığına çok dikkat edilir. Bu arada kız tarafı da boş 
durmaz. Damat adayı hakkında bazı araştırmalar yaparlar. Delikanlının bu evliliğe 
razı lığı araştırılır. Her toplum da evlilikler bir ömür boyu geçim amacıyla yapılır. 
Amucalar da boşanmalar son yıllar dikkatte alınmazsa yok denecek kadar azdır. 
Yine de Türkiye ortamlarını ele aldığımızda boşanmalar yok gibidir. Eğer evlenecek 
kızın önünde bekâr abisi veya ablası varsa istemeye pek gidilmez veya abisinin rızası 
alınır. Geleneklerimize göre iyi kabul edilmez. Yinede bir ön soruşturma ile kızın 
önündekinin cevabı araştırılır. Hatta gelin adayının önündeki kişinin bir an evvel 
evlenmesi için aracılık edenlere bile rastlanır. Amaç almak istedikleri gelin adayını 
başka birine kaptırmamaktır. Bazen iş çatallaşır kaçma olayı olur. O zaman evde ki 
bekâr olanın rızasına göre ev halkı barışma yapar. Genelde sırasından evvel kaçan 
önündekini KAZAN ALTINA KAPATTI deyimi ile sırasından evvel davrandı diye 
pek hoş karşılamazlar.9

2. Kız İsteme Geleneği

Kız evinden olumlu cevap alındığında yine ya Perşembe yâda Pazar günün 
gecesi söz kesmeye gidilir. Bazen gençlerin evlenmelerine her iki tarafın rıza 
lığı bilindiğinden kız isteme akşamı kaynana ile kaynata adayları da giderler. İşi 
uzatmamak için aynı gün akşamı söz de kesilir. Eskiden söz kesilmeye gidileceği 
zaman bir mendile biraz buğday konulur içine de bir altın konuluyormuş. Bu altın 

9 Kaynak kişi. Mürvet Engin. Kırklareli/Deveçatağı. 1958. İlkokul
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gelin adayına söz kesildiğinde kaynata ve kaynana tarafından ellerini öptürürken 
takılırmış. Bu gün söz kesimlerinde bilinmediği için uygulanmıyor. Günümüzde bu 
takı işlemi daha da değişerek bilezik veya zincir olarak takılıyor.

Kız istemeye gidildiğinde gelin adayı misafirlere kahve ikram eder. Eğer 
burada gelin adayı kız razı lığı yoksa bunu kahvelere şeker yerine tuz koyarak ta 
belirtebiliyormuş. Burada kızın bir umut olarak erkeğin gururlu biri ise bunu her iki 
tarafı kırmadan halledeceğine inandığı için veya son çaresi olarak yaparmış.

Söz kesimi ardından kıza takılacak takılar gündeme gelir. Bazen kız tarafı bunu 
bir liste halinde damat tarafına verir. Bu listenin tamamı ya kabul edilir yâda biraz 
indirim yapılması için pazarlıklar başlar. Zaman zaman dargınlıklara yol açacak 
vaziyette bile olabiliyormuş. Listelerdeki istekler kız tarafının rıza lığına göre 
orantılı olarak uzayıp kısalıyormuş. Günümüz şartlarında artık uzun listelere pek 
rastlanmıyor. Bazen kız evinin hali vakti iyi bile olsa erkek tarafından bazı istekler 
sıralamamalarını öyle istekli verdiler dedirttirmemek içinmiş. Bazen takıların hayli 
fazla olması nedeniyle istenmeyen tartışmalar olsa da iş tatlıya bağlanır. Çoğunlukla 
kız evi bizim kızımız artık sizin de kızınız gelininiz ne münasip görürseniz onu 
takın diyerek erkek tarafını pek sıkboğaz etmez. 

Gereksiz masrafa ve tatsızlıklara yol açmamış olur. Günümüzde önemini 
kaybetmiş olan neredeyse alanı hiç yok gibi olan BABA HAKKI ağırlığı bu gecede 
kararlaştırılırmış. Ayrıca gelin kıza alınacak tüm giyim eşyaları bu gecede karara 
varılırmış. Söz gecesi kararlaştırılanlar her iki tarafın beğenisi ile beraberce alınır. 
Gençlerin isteği ön plandadır. Eskiden bu geleneğin yapılmadığı giyeceklerin satın 
alınması ile başlandığı söyleniyor. Tarikat kökenlilerin yerleşim yerleri büyük 
merkezlere uzak olduğundan ve ayrıca o devirlerde giyim eşyaların tamamı el 
tezgâhların da kendilerince dokunuyormuş. Eğer kız tarafı ile erkek tarafı ayrı 
ayrı yerlerde ise her iki tarafın isteği doğrultusunda belirlenen yerde alınırmış. 
Çoğunlukla kız tarafının bulunduğu yere yakın yerlere gidilir. Alış veriş öğlene kadar 
bitsin bitmesin tüm söz pazarlığına çağrılanları erkek tarafı yemeğe götürür. Bir gün 
evvelden her iki taraf söz pazarlığına çağırılacakları yengeler çağırır. Söz kesileceği 
zaman dünürlükçüler gelirken yanlarında söz bohçası getirirler.

3. Baba Hakkı Geleneği (Baba Ağırlığı)

Başlık Parası, dünyanın bir çok ülkesinde görülen, evlenme ile ilgili en yaygın 
kültür kalıplarından biridir. Özelikle ilkel toplumlara özgü bir gelenek olmakla 
birlikte, bu gün bile, bazı gelişmiş ülkelerin kırsal bölgelerinde evlenme nedeniyle 
kız tarafına verildiğini görmekteyiz. Bu konuda çeşitli kültür bölgelerinde 
benzerlikler oluşu dikkati çekicidir. Genellikle Afrika İslam toplumları, Çin, 
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Endenozya, Malezya, Burma vs. gibi bölgelerde yaygındır. Fakat evrensel değildir. 
Örneğin Avrupa kültürlerinde yoktur. Avustralya ve Kuzey Amerika’da yoktur.10

İslamiyet öncesi Türk toplumlarında başlık parasının yaygın olduğu çeşitli 
kaynaklardan anlaşılmaktadır. Eski Türklerde Başlık Parası geleneği farklı 
kavramlarla açıklanıyordu. Özelikle Kalın kavramı kullanılmakta idi. Kalın kız 
ailesine verilen bir aile malıdır. Kalını verilen gelin, ailenin eşit üyesidir. Kalın 
babanın sağ iken oğullarının evlenebilmeleri için verdiği paydır. Bu pay, at, deve, 
altın, para vs. Olabilmektedir. Bu payda ilenin ortaklaşa hissesi vardır. O zaman 
Başlık Kalın demek değildir. Çünkü Başlık kız ailesine verilen hediyedir. O halde bu 
gün kullandığımız Başlık kavramı Kalın’ın yozlaşmış bir biçimi olabilir. Orta Asya’da 
oğlunu evlendirmek, babanın zorunlu bir görevi idi. Baba oğlun KALIN hakkını 
vermezse, oğul babadan bu hakkını zorla alabilirdi. Ödenen KALIN, gelin fiyatı 
anlamına gelmiyordu. Kalın anlaşması karşılıklı bir akit, bir armağanlaşma idi. Kız 
evi de ödemede bulunurdu. Çünkü bu bir saygınlık ve onur konusu idi. Oğuzlarda 
da KALIN geleneğinin varlığını İbni Fazlan bildirmektedir. Kaşkarlı Mahmut’un 
Divan-ı Lügat-it Türk’ünde (11. yüzyıl) Kalın geleneğinden söz edilmektedir.  Dede 
Korkut kitabında Kalın geleneği vardır. Moğollarda ve Orta Asya Türkleri arasında 
güveyi adayı kız evine kalın veya SEB adını taşıyan belirli para verir. Kalın geleneğine 
Kırgız Türklerinin ünlü Destanı MANAS ‘da rastlıyoruz. Kalın geleneği bugünkü 
Türk dünyasında da hala geçerlidir.11

Halk arasında ki yaygın adı ile BAŞLIK PARASI olarak ta bilinir. Günümüzde 
pek geçerliği olmayan bu geleneğimiz nadirde olsa 1980 ’li yıllara kadar bazı kız 
babalarınca alındığı bilinmektedir. Bazen bu fakir kız tarafına çeyizini çabuk 
tamamlaması için erkek tarafınca verildiği de görülür. Amaç bir an evvel emaneti 
almak içindir. Bu geleneğimizin tamamen kalkması gençler ve halk arasında 
memnunlukla karşılanmaktadır. Genç kızlarımız kendilerini satılık birer mal gibi 
görülmesi belli bedelle verilmesine karşıdırlar. Gençlerin tahsil durumları artınca 
bu tür işlevini tamamlamış geleneklerimizin kalkması daha da kolay olmaktadır. 
Bu geleneğimiz söz gecesi karara bağlanırdı. Başlık parası yüzünden bilinen 
dargınlıkların olmadığı söyleniyor. 1970 ’li yıllardan günümüze kadar azalarak 
önemini kaybetmiştir. Yurdumuzun birçok yöresinde hala büyük bir sorun 
olarak görülen bu geleneğimizin milletimize zarar veren durumdan bir an evvel 
kurtarılarak çözüme kavuşturulması gerekmektedir. 

Düğün ya da BAŞLIK VERGİSİ aile babasının mülküne göre toplanırdı. Yürükler 
gezer göçer olduklarından, bir kadının ya da kızın başlık vergisinden baba 
sorumludur. 12

10  Prof. Dr. Mahmut Tezcan.Türk Kültüründe Başlık Parası geleneği.S.1. Kültür Bakanlığı. Ankara 1998
11 Prof. Dr. Mahmut Tezcan.Türk Kültüründe Başlık Parası geleneği.S.14. Kültür Bakanlığı.Ankara1998
12 Ernst Wernel. Türkçe’si, Yılmaz Öner.Büyük bir devletin doğuşu Osmanlılar. 1300-1481 S.25–İstanbul.1988 
Alan Yayıncılık
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Başlık parası manilerimize de yansımıştır. 

İn dereye çık düze

Şimdi kızlar beş yüze

Beş yüzü veren alır

Vermeyen bekâr kalır.

4. Nişan Ve Nişan Pazarlığı Geleneği

Söz kesimi ardından, söz pazarlığı da yapılınca belirlenen tarihte nişan merasimi 
yapılır. Nişan aileler arasında olabileceği gibi kız tarafının hali vaktine göre diledikleri 
bir mekanda yapılır. Nişanı kız tarafı yapar. Eskiden köylerimizde yapılan genelde 
çalgısız kızların çalıp söyleyerek yaptıkları nişanları her iki aile beraber ortaklaşa 
masraf karşılayarak yapıyorlarmış. Ekonomik yönden düzelme gösteren kabile 
mensupları bu geleneği kız tarafının yapması yönünde bir eğilim ile belirlemişler. 
Nişan öncesi bir veya bir kaç gün evvel nişan pazarlığına gidilir. Bir gün öncesi her 
iki tarafın yengeleri belli hısım akraba ve komşularından bazılarını nişan pazarlığına 
çağırır. Çağırılanlar en yakın akrabalardır. Bazen her iki tarafın rızası ile kendi 
kendilerine de pazarlığa gidildiği görülür. Geline alacaklarının içinde nişanda gelin 
adayına nişan akşamında giyeceği bir elbise alınır. Bununla beraber iç çamaşırları 
terlik ve söz akşamı istenilenlerin alınmasından sonra damatta kaynatası ayakkabı, 
iç çamaşırı gömlek, tıraş takımı vs. alınır. Alış veriş için her iki tarafın belirleyeceği 
yerde çoğunlukla kız tarafına en yakın merkezde yapılır. Nişanlar kız tarafının maddi 
gücüne ve rızasına göre çalgılı ve yemekli yapılabiliyor. Ayrıca düğün salonlarında 
yapılanları da çoktur. Günümüzde bazı geleneklerin artan hayat şartlarına 
bağlayarak kalktığını söyleyenler özel düğün salonlarında her biri diğerinden 
daha görkemli lüks nişan ve düğünlerin yapılmasına ne diyecekler bilemiyoruz. 
Nişan nerede hangi şartlarda olursa olsun nişan yüzüklerini erkek tarafından bir 
Amuca takar. Bu gelenek halini almıştır. Kısa ve öz bir konuşma yapar. Mutluluk 
dileği ile yüzükleri takar. Kaynatalardan bahşiş almadan kurdeleyi kesmez. Bazen 
kız babalarının bahşiş vermeye katılmadığı görülür. Yeni nişanlılar yüzüklerindeki 
kurdelelerini bekâr gençlere küçük küçük eşit parçalara bölerek dağıtıldığı görülür. 
Gelinin, kızlara Damat’ın da erkeklere, DARISI SİZİN DE BAŞINIZA diyerek dağıtır. 
Ardından takı takma işlemi başlar. Takıyı her zaman damat tarafı önce takmaya 
başlar. Damat tarafı takı takarken damat öncelikli olacağı için sağ tarafa damat 
durur. Köylerimizde takı takılırken takının kim tarafından verildiği cinsi miktarı 
bir yenge veya Amuca tarafından anons edilir. Eskiden bu anons işini yengeler 
yapıyormuş. Salonlarda anons durumu yoktur. Takıyı takan yerine geçip oturur. 
İlk takıyı her zaman damatın babası takar. Kaynataları kaynanalar izler. Gelinin ve 
damadın babalarından sağ yoksa en yakın Amcası takıyı takar. Esasında nişanlarda 
takılan yüzüklerin tarihçesi eski Türk geleneklerine dayanmaktadır.
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Evlenmelerde nişan olarak teati edilen yüzük vesaire gibi şeyler hep eski Türk 
adetlerinin kalıntısıdır. 13

Nişanda kaynana gelinine gelirken bir tava baklava yapar getirir. Bunu kız 
evi gelenlere dağıtırlar. Gecenin geç vakitlerine kadar eğlenilir. Nişan sonunda 
misafirler konu komşu ve akrabalarca yatıya misafir alırlar.  

5. Tatlı Tavası Geleneği

Nişanlı iken gelin adayı, kaynanasına bir tava baklava yapar. Bunu kaynanaya 
götürürlermiş. Bu gün gelin adayları bunu kendileri götürmektedir. Yakın zamana 
kadar gelin adayları damat evine gitmediğinden tatlı tavasını götürmek yengelerin 
görevi imiş. Bu gelenek genellikle bayramlardan evvel yapılırmış. Kaynanada 
gelinine bir hediye ile gidermiş. Eğer damat asker veya başka bir yerde çalışıyorsa 
yine kaynanada gidiyormuş. Uzak yörelerde bile olsa tatlı tavası getirilmese bile 
kaynana gelinine hediye ile geliyormuş. O zamanın gençlerine bir nevi görüşme 
imkânı sağlıyormuş. Şimdi de kişilere ve mali durumlarına göre hala devam 
ettirilmektedir.

6. Düğün Pazarlığı Geleneği

Kız isteme söz nişan derken düğün tarihi belirlenme zamanı gelir çatar. Tarih 
belirlendiğinde davetiyeler bastırılır dağıtılır. Düğün evveli son pazarlık görmeye 
gidilir. Yine her iki tarafın yengeleri düğün pazarlığına en yakınlarını çağırırlar. 
Kız tarafı damatlarına iç çamaşırları alır. Damat tarafı gelinlerine beğendikleri 
gelinliği alırlar Gelinliği giydiği zaman damada gelini düğünden evvel damada 
göstermezmişler. Bu yasağı birçok gencimize uygulatırlarmış. Nedeni uğursuzluk 
getirir inancından dolayı imiş. Zamanın yaşlılarına bu gün sorduğumuzda neden 
olarak bir şey söylememekle beraber görgüsüzlük ve cahilliğe bağlıyorlar. Aynı gün 
geline ayakkabı çorap vs. alınır. Aynı gün damadın sağdıcına ayakkabı, iç çamaşırı 
ve gömlek alınır. Bunlar sağdıç giydirme töreninde töreye göre giydirilecektir. 
Eskiden damat tarafı kız tarafına kararlaştırılan bazı eşyaları alırdı. Günümüzde 
mali güçlükler oluşturduğundan kaldırılmıştır.

7. Nikâhta Ayağa Basma Geleneği

Bu gelenek hemen hemen her yerde çeşitli şekilde ve inançta yapılmaktadır. 
Eşlerin nikâhta imza işlemi sonrası uygulamaya çalıştıkları bir gelenektir. Bazen 
eşlerin bu geleneğe uymamak için kendi aralarında anlaştıkları da görülür. Yine 
de eşlerden birinin bu anlaşmaya uymayıp inançtan veya üstünlük duygusu ile 
uygulama yaparlar. Çünkü kim nikâhta birbirinin ayağına daha evvel basarsa onun 
ömür boyu evinde sözünün geçeceğine saygınlığı olacağına inanılır. Hatta kadının 
erine ait bir eşyayı giydiği zaman eşinin sözünün o evde geçmeyeceğine inanılırmış. 

13  M.Şakir Ü lkütaşır.Türk halk bilgisine ait araştırmalar.S.12 Sayfa. 40.İstanbul. Burhaneddin Basım evi.1938.
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Hala büyük kesimde bu inancın etkisi varlığını sürdürmekte bazıları da nedeni 
bilmediği halde ananeye uymaya çalışmaktadırlar. Nikâhta kadınlar gelini erkeklerde 
damadı ayağa basması için uyarırlar. İki bayram arası nikâh kıyılmaz. Nedeni kesin 
olarak bilinmemekle beraber hala bu inancın etkisi ile nikâhlar bayram evveli veya 
sonraya bırakılıyor. 

Düğün Geleneklerimiz

1. Danışıklık Geleneği

Düğün öncesi tüm hazırlıklar bitmiştir. Düğün köyde yapılacaksa davullar ve ince 
çalgılar (cümbüş, darbuka, klarnet) ile anlaşarak kaparo (avans) verilir. Belli gün 
için söz alınır. Eğer düğün salonda yapılacaksa daha evvelden kiralanır. Çok değil 15 
yıl evveline kadar anlatmaya çalıştığımız tüm geleneklerimiz uygulanıyordu. Yine 
de arada uygulayanlara rastlıyoruz. Son senelerde salon düğünleri zaman ve para 
yönünden avantajlı olunca o yöne meyil verildi. Köy düğünü DANIŞIKLIK ile başlar. 
Esasında düğün evine TÜRK Bayrağının asılması ile düğün başlamış olur. Danışıklık 
geleneği evlenme ve sünnet düğünlerimizde halen uygulanmaktadır. Genelde 
düğünden birkaç gün evvel yapılır. Köy düğünlerin de gelin başka bir köyden 
alınacaksa çarşamba günü gecesi danışıklık yapılır. Perşembe gelin almaya gidilirdi. 
Gidip dönülecek gibi uzaklıkta ise bir gün geç gelin almaya gidilir. Gelin almaya 
damadın en yakın akrabaları gider. Gelin almaya gidişi gelin evinin mali durumu 
tayin eder. Esas düğün her zaman damat evinde yapılır. AMUCA KABİLESİ ’nin en 
büyük özelliği cemiyetlerinde sofra kurup cemaatin tümünü doyurmaktır. Düğüne 
gelen herkes ayrım yapılmaksızın doyurulur. Bunun için elindeki tüm imkânları 
kullanırlar. Danışıklığın amacı gelen tüm misafirlerin tümüne eşit adil hizmet 
etmektir. Düğün başlangıcından bitimine kadar gelen her misafirin ağırlanması, 
yemesi içmesi yatacak yer sorunu danışıklık gecesi düşünülür ve çözüm aranır. 
Nasıl yapılacağı bilene danışılır. DANIŞIKLIK kelimesini anlamı ortak bir çözüme 
ulaşmadır. Hala AMUCA Kabilesi 7 nesil sayarak içe dönük evliliği sürdürmektedir. 
Bu sebepten akrabalıklar kolay unutulmaz. Akraba evliliği hoş karşılanmamaktadır. 
Hele Kırklareli köylerimizin bazıları birbirine o kadar yakındır ki düğünlerimiz çok 
kalabalık olmaktadır. Birde buna düğün sahibinin maddi gücü iyi olması eklenirse 
gelecek kişilerin yemek ve barınması hayli sorun olacaktır. Düğün evinden bir yenge 
danışıklığa ev ev gezerek çağırır. Genelde köy düğünlerin de gelenekler zamana 
göre töreye göre uygulanır. Danışıklık görev taksimidir. Buraya seçilen kişi canla 
başla çalışır. Eğer düğün sahibi tarikat ehli ise Bektaşilerde bir baba veya Dervişi 
Bedreddin’iler de bir Baba Dedeyi mutlaka çağırır. Bu kişi veya kişilerin en kıdemlisi 
toplantıya önderlik eder. Kişilere görev bölümü yapılır. Ev sahibinin de rızası alınır. 
Danışıklık söze: Birimizin cemiyeti hepimizin cemiyeti sayılır. Bu can kardeşimiz 
yeni bir hane açıyor (evlenme) düğününde bu arada hayırlı uğurlu olsun gibi bir 
takım iyi temennilerde bulunur. Bunu en iyi bir şekilde yerine getirmek sizlerin 
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görevidir. Bugün bu hanede ise yarın bir başka hanemizde olacak tır, diyerek 
görevlileri uyarır. Görev taksimi başlar. İlk görev sahibine verilir. Gelen tüm 
misafirlerin karşılanması hal hatırları sorulması ev sahibinin görevidir. Kurbancılar 
ve yardımcıları seçilir. Ardından delikanlıların ve davulcuların başına oturaklı 
delikanlılarla iyi anlaşabilen birini seçer. Düğünlerimizin hepsi yemekli ve içkili 
olduğundan mutlaka bir kilerci seçilir. Kilerci kendisine emanet edilen yiyecekleri 
ve içecekleri israf etmeden verecektir. Kilerciler içkiyi çok sevenlerden seçilmez. 
Kalan hizmetçiler kendi aralarında ayrıca görev taksimi yaparlar. Hizmetçiler belli 
olsun diye bellerine havlu bağlanır. Bazen sağ koluna bir mendil veya kurdelede 
bağlandığı görülür. Amaç misafirlere hizmet edenlerin belli olması eksiği olanların 
bu kişilere müracaatını kolaylaştırmaktır. Tüm hizmetçiler düğün bitimine kadar 
canla başla hizmet ederler. Düğün bitiminde o gece düğün evinde kalacakların bir 
kısmın evlerine misafir ederler. Bazen de bunların yerleştirilmelerine çaba sağlarlar. 
Danışıklık dua ile başlar dua ile biter. Danışıklığa gelenlere yemek verilir. Bu gece 
hizmete aday olanlara düğün sahibi hizmet eder. Neşe ile geç vakitlere kadar eğlenilir. 
Türkmenlerin çetin hayat şartlarına birlik beraberlik ile bu tür yardımlaşmalarla 
dayanmışlar. Törelerimizi günümüze kadar getirmişlerdir. Düğünde hizmet 
edecekler önce yemek yedirilir. Düğün dağılımına kadar bir şey yemez ve içmezler. 
(İçki içmezler) Düğün dağılımında yeniden yemek yenir. Hizmet sırasında alkol 
almayanlar bu yemekte içebilirler. Genelde çok içki içen kişiye hizmetçilik görevi 
verilmez. Dışardan gelenler haricin de kendi köy halkına da yemek verilmesi vardır. 
Bu düğün sahibinin maddi gücüne bağlıdır. Danışıklık düğünün başlamasına göre 
bir veya bir kaç gece evvel yapılır. Hizmet edenler genellikle bu göreve çağrılırken 
Eşi ile birlikte çağrılır. Aynı görev eşlere de verilir.

2. Ana Kınası Geleneği

Erkek tarafında yapılan danışıklık geleneği ile aynı gecede yapıldığı görülür. 
Bu geleneğimizin danışıklık ile aynı gecede yapılacak diye bir kaide yoktur. Ana 
kınası gelin kızın baba ocağından ayrılacağı günden bir gün evvel yapılmaktadır. 
Bu geleneğimiz düğün geleneklerimiz içinde en çok bilineni ve uygulananıdır. Ana 
kınası gelin olacak kızın evinden bir yengesi tarafından ev ev gezerek kınaya çağrılır. 
Çağrılanlar gelinin en yakın kız arkadaşları akranları ve düğünde takı takacak kız 
tarafıdır. Kız evi bu gece gelen davetlilerine mutlaka bir hediye verir. Ana kınası 
geleneği bir bakıma gelin kızın arkadaşları ve en yakınları ile buluşup görüştüğü veda 
yemeği niteliğindedir. Tüm gelenlere daha evvelden gündüzleri hazırlanan yemekler 
sunulur. Yemek bitimi ardından kısa bir durgunluktan sonra tüm gelenleri evin en 
büyük odasına alırlar. Genelde bu oda kızın çeyizinin serili olduğu odadır. Bu odaya 
gelin kız iki yengesinin ortasında getirilir. Kollarının her iki yanına yengeler girer. 
Yengelerin diğer iki tanesinin birer ellerin de mum yanmaktadır. Bu mumlar kına 
yakılması süresince ellerinde tutulur. Yengelerin toplam âdeti dört adettir. Bu sayı 
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daha az olabileceği gibi daha da fazla olabilir. Mutlaka çift sayıda olması koşuluyla. 
Yengeler en yakın Amcasının eşleridir. İki yenge kına yakarken biri mumu tutar diğeri 
kınayı yakar. Bir yengede kına tabağını tutar. Daha evvelden yengelerce hazırlanmış 
olan gelen kınası düz bir bakır kapta getirilir. Besmele ile kına yakmaya başlanır. Bu 
arada orada bulunanların tümü hep bir ağızdan kına türküleri söylerler. Genelde 
maniler başlamadan evvel ‘YÜKSEK YÜKSEK TEPELERE EV KURMASINLAR AŞRI 
AŞRI MEMLEKETE KIZ VERMESİNLER türküsü ile manilere kına yakma başlanır. 
Gelin kızın sağ eline kendi anası sol eline de kaynanası küçük bir altın koyarlar. Bu 
günümüzde yapılan şeklidir. Bu mahrumiyet yıllarında güçlerine göre zamanın geçer 
akçesi olan madeni paralar imiş. Gelin kızın yakınlarından bazıları gelini ağlatmak 
için ağlaş yaparak geline sarılırlar. 

Ağlaş: Halk dilinde ağıt şeklinde söylenen o an dile geliş şekli ile oluşan mani ye 
verilen addır. Orada bulananların çoğu bu olaydan etkilenerek ağladığı görülür. Eğer 
kızın anası sağ değilse en büyük teyzesi burada vekil olur. Eğer kaynana sağ değilse 
kız tarafından en yakın yenge vekil olur. Kabilede mani geleneği eskilere nazaran 
azalmışsa da yinede yaygındır. Gelin kına akşamı ellerini ve ayaklarına sarılacak kına 
bezlerini daha evvelden kendisi hazırlar. Eline bezler üzerine geçirilecek eldivenleri 
de kına bezleri bağlandıktan sonra geçirilip bağlanır. Bu eldivenlerin bağcıkları 
kırmızı kurdeledendir. Yine kına yakılırken gelini başı üzerine örtülen tülbendin 
de rengi kırmızıdır. Amucalar araştırmam sırasın da en çok kırmızı rengin günlük 
yaşamdan inanca kadar kullanıldığını gördüm. 

Ana kınası gecesi kına en son işlemdir. Bu ana kadar elde bulunan gereçler ile 
eğlenilir. Mani söyleme yörelere göre kurallara bağlanmış. Bazı yöreler kişilerin 
yeteneğine bırakırken bazı yörelerimiz boş bir şişenin çevrilmesi ile kişileri tayin 
ediyorlar. Şişenin ağız kısmı kimin hizasında durursa o mani söylemek zorundadır. 
Kına el ve ayaklara iyi girsin istenirse kınaların yıkanması sabaha bırakılır. Kına 
bezleri yakılmaz. Her hangi bir yere atılmaz. Gelin kızın yengeleri tarafından 
bahçenin tenha bir yerine gömülür. Kına yakan yengelere gelin tarafından kollarına 
birer tülbent veya çember bağlar ve ellerini öper. Kına yakımı ardından her kez 
evlerine dağılır. Yalnız gelinin yanında kız arkadaşları kalırlar. Geline misafir 
kalırlar. Gelinin yatağını yengeleri açarlar. Gelin ile ahretliği aynı yatağa yatınca 
iki bekâr kız üzerlerinde yuvarlanırlar. Nedeni bilinmemekle beraber böyle mutlu 
bir anın onlara da kısmet olması dileğiyle yapılmış olacağı kanısına vardık. Geline 
yakılan kınanın kalanı gelenlere paylaştırılıyor. Dileyen orada daha ellerine yakar, 
dileyen evine götürüp yakmaktadır. Hazır yapılmış kına kalmazsa veya orada 
yakmayacaklara paketler içinde hazırlanmış kınalardan verilir. Geline kına yakılan 
tabak kına işlemi bitiminde verilir. Gelin bu tabağı çeyizinle birlikte yeni evine 
götürür. İster anı olarak saklar, dilerse kullanır. Eskiden kına kapları bakırdan imiş. 
Bu günde genelde tercih bu yöndedir. Günümüzde yapılmayan ve unutulmaya yüz 
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tutmuş olan BOHÇA DEĞİŞİMİ bu gece karşılıklı olarak değişilirmiş. Ayrı köyden 
evlenenlerde ise gelin alayına gelindiğinde değişim yapılıyormuş. Bu değişim 
aynı köyden evlilerde uygulanıyormuş. Amuca ile yenge geleneksel giysileri ile 
geliyormuş. Amuca ile yenge düğüne çağırırken giydikleri geleneksel giysiler ile 
geliyormuş. Bohçalar yengeler tarafından getiriliyormuş. Amcanın elinde düğüne 
katkı amacıyla kesilen koçun arka bacağı çiğ olarak kız evine getiriliyormuş. Bunu 
Amuca sırtındaki heybede getiriyormuş. Amuca ve yenge bunları getirmeye davul 
zurnalar eşliğinde getirdiği gibi bir kaç yenge ile de gelebiliyormuş. Bu işlemi 
erkek tarafı kına gecesi yerine getiriyormuş. Kız tarafı da buna karşılık alaya kadar 
bohçaları yengeler tarafından götürüyormuş. Kız tarafı da giderken yanına çalgı alıp 
da gider. Yengeler damat tarafına alay çekerek girerlerdi. Bohçalar her iki tarafın ev 
halkına hazırlanırdı. Bu günde bohça hazırlama hala vardır. Bohçalarda erkeklere iç 
çamaşırı, kazak, çorap, gömlek ve havlu konulmaktadır. Kadınlara, iç çamaşırları, 
çorap, çember, başörtü, namazlık, yelek gibi giyim eşyaları konulmaktadır.14

3. Bayrak Alma Geleneği

Davulların gelişinden sonra su almaya gidilmeden önce köyün delikanlıları köy 
okulundan veya muhtarlıktan başlarında davullara ve delikanlılara bakan bir Amuca 
ile BAYRAK alınırdı. Düğün sonuna kadar bu bayrağı bir kişi veya delikanlılar 
kendi aralarında değişerek taşırlar. Düğün müddetince nereye gidilirse bayrakta 
gider. Bayrak en önde gider. Bayrağı taşıyana düğün evinden bir mendil veya havlu 
verilmesi gelenektendir. Danışıklık gecesi asılan bayrak ile bu bayrağın yeri ve önemi 
ayrıdır. Balıkesir’in Ertuğrul köyündeki Amuca Kabilesi mensuplarında bayrak 
taşıyana BAYRAKTAR denildiği bu kişiyi genelde ev sahibinin seçtiği söyleniyor. 
Bayraktar genellikle delikanlı başı olan kişi oluyormuş Delikanlıları sevk ve idarede 
ediyormuş. Bayraktar delikanlıların başına amcanın yardımcısı durumundadır.15

4. Davullar İle Su Alma Geleneği

Düğün günü belirlenen zamanda davullar getirilir. Davulcuları yenge ile amca 
karşılar. Cemiyetimize hoş geldiniz deyip buyur ederler. Davulcular bir sıra olurlar. 
Ayaklarına yenge su döker. Hediye olarak mendil veya birer havlu verilir. Amuca ile 
yengeyi oynatırlar. Amuca davula bahşiş atar. Buradaki amca ve yenge köyü düğüne 
çağıracak olan kişidir. Davulların başına danışıklık akşamı görevlendirilen kişi 
geçerdi. Davulcular yemeklerini yedikten sonra davullarla su almaya gidilir. Alınacak 
sular düğünde her türlü ihtiyacı karşılamak içindir. O zamanlar köylerimizde 
sadece belli yerlerde çeşmeler vardı. O çeşmeler hala köylerimizde akmaktadır. 
İlk önce sağdıç ile damat su alırlarmış. Su kabını bir kalın sopaya geçirir düğün 
evine getirirlermiş. Ardından diğer su kapları gelirmiş. Zamanın gereçleri ile alınan 
sular düğün evine gelirken ve su almaya giderken delikanlılar oyunlar oynarlardı. 

14 Kaynak kişi. Mürvet Engin. Kırklareli/Deveçatağı.1958.ilkokul.
15 Kaynak kişi.Rıfat Savaş.Balıkesir/Ertuğrul.1954.İlkokul.
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Köylü aynı zamanda düğünün başladığını duymuş oluyordu. Köylerimize getirilen 
içme suları her eve bağlanınca bu geleneğimize gerek kalmamış kendiliğinden terk 
edilmiştir.16

5. Düğüne Gelen Misafirlerin Ateş Yakıp Silah Atarak Haber Vermeleri Geleneği

Eskiden köy düğünlerine gelen misafirler düğün evine daha doğrusu köye yakın 
bir yerde ateş yakar geldiklerini belirtmek için havaya ateş ederlermiş. Bunu duyan 
ev sahibi veya Amucalar’dan biri davulları alır karşılamaya gidermiş. Eğer gelen 
guruplar birden fazla ise bazen sıra ile alır bazen de davulları ikiye böler vakitten 
tasarruf ederek misafirleri eve getirirlermiş. Misafirler gelirken oyunlar oynarlarmış. 
Gelenlerin hali hatırı sorulduktan sonra karınları doyurulur. Edindiğimiz bilgilere 
göre eskiden düğünlerde aydınlatma pek yapılamadığından düğün evinin oyun yerine 
yakın yere büyük ateş yakılır hem aydınlanma hem de ısınmada kullanılırmış. Yine 
de ateşin aydınlanma ve ısınma için mi olduğu kesin değildir. Ateşin kutsiliğinden 
mi yapıldığı bilinmiyor. Ateşin kutsallığı zaman için de unutulmuş aydınlanma ve 
ısınma amaçlı yapılmış olabilir. Günümüzde düğün evine gelen misafirler arabaların 
kornaları ile haber verirler. Ateş yakma genelde köye gündüz ulaşamayan misafirlerce 
yakılırmış. Günümüz araç ve gereçleri bu tür uygulamaları ortadan kaldırmıştır. Bir 
geleneğin girmesi kolay kalkması ise yüzyılları alabiliyormuş.17

6. Hizmetçilerin Düğün Hizmetine Çağrılması Geleneği

Köylerde yapılan düğünlerimizde yemek verildiği için tüm hazırlıklara yardım 
edecek hizmetçileri evlenme düğününde kaynana sünnet düğünde ise sünnet 
olacak çocuğun annesi çağırır. Çağrılanlar en yakın akrabalar komşulardır. Düğünde 
hizmet edecekler danışıklık geleneğinden bir gün evvel çağrılır. Bazı yörelerimizde 
çağıran kişi şeker bazı yörelerimizde ise kına dağıtır. Günümüzde köy düğünlerinde 
kolaylık olsun diye yemekleri yapmaya aşçılar tutulmaktadır.

7. Köyün Düğüne Çağrılması Geleneği

Eğer düğün köyde olacaksa bu geleneğimiz uygulanmaktadır. Gelin ile damat 
aynı köyden ise damat tarafını geleneksel giysi ile Amuca ile yenge çağırır. Kız 
tarafını ise bir yenge çağırır. Bazı yörelerimizde ise iki Amuca ile iki yenge çağırır. 
Bu şekli kabileye en yakışanı ve yaraşanıdır. Törelerimize bir göz attığımızda 
çift sayılı uygulamalara çok rastlanmaktadır. Damat ile gelin aynı köyden ise bir 
birlerini düğünlerine çağırırlar. Amcanın giysileri günümüzdeki giyimidir. Yenge ise 
geleneksel giysisi ile gezer. Ayağında şalvarı (Genellikle kırmızı veya güvez) başında 
dartma denilen beyaz başörtüsü, elinde sepeti vardır. Beline şalvar üzerine takılan 
FITA’sı vardır. Fıta dokumadan yapılan kadın önlüğüne verilen addır. Erkekler için 

16 Kaynak kişi. Hasan Hüseyin Arslan.K.eli/Beyci.1938.İlkokul.
17 Kaynak kişi.Hasan Hüseyin Arslan.K.eli/Beyci.1938.İlkokul.Rıfat Savaş. Balıkesir/Ertuğrul. 1954. İlkokul.
HasanHüseyin Erdem Kırklareli/Beyci.Ünversite bitirme tezi.Amucalar tezinden.
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dokunanı da vardır. Erkek fıtaları cenaze yıkarken kullanılıyor. Kadınlarında cenaze 
yıkayanları fıta takıyorlarmış. Kadınlar fıta üzerine sağ tarafına el işi yağlıkları 
takarlar. Eskiden el dokuması işlemeli beyaz kadın gömleği giyiliyormuş. Boynuna 
takılarını takar ve üzerine yeşil gelin feracesini giyer. Feracenin yakaları gelin teli 
ile süslenir. Aynı şekilde amcanın da yakasına gelin teli bağlanır. Amcanın sırtında 
el dokuması iki gözlü heybesini asar. Elinde de sağ elinde bakır tabak vardır. 
Tabağın içinde bir yağlık ve yağlığın üzerinde bir kalıp beyaz sabun vardır. Sabunun 
üzerinde madeni bir para batırılmıştır. Yengenin geleneksel giysisi ile gezerken yaşlı 
nenelerimiz yengeyi enine boyuna bakarak tekrar tekrar döndürerek bakmaları eski 
günlerini anımsıyorlar. Hatıralarını tekrarlıyorlar. Bunu yaparken bazen hüzünlenip 
bazen de neşeleniyorlar. Eskiden amca heybesine düğüne katkı olsun diye bir gözüne 
yemeklikler diğer gözüne de hoşaflıklar konuluyormuş. Meyve zamanı meyvelerde 
veriliyormuş Eskiden düğün evine yardım yapılırken ince düşünülerek kurallara 
bağlanmış. Bu gün ise heybe sembolik olarak gezdiriliyor. Yengenin elindeki sepete 
gönlünden ne kadar koparsa yumurta verirler. Amuca yağlığına bakanlar tabağa 
para verirler. Bu sembolik olur. Ne toplanırsa Amcaya kalır. Aynı şekilde yengenin 
yumurtaları da kendine kalır. Tüm köyü ev ev gezerek düğüne çağırırlar. Yanlarına 
çalgı almazlar. Düğüne düğün evinde kaynatayı Amuca düğüne çağırması ile 
başlanır. Kaynata tabağa gönlünden ne koparsa verir. Bazı köylerimizde iki amca 
gezerken yanlarına çalgı alırlar. Toplanan paralar ortaklaşa paylaşılır. 

Halk arasında birbirlerini tanımak için Amucalar kasaba da tanıştığına HEYBELİ 
MİSİN YOKSA TORBALI MISIN diye sorarmış. Amucalar’ın alış verişlere heybe 
ile gittiğini anlatıyorlar. Yakın zamana kadar kıl dokuma ve yünden heybelere 
rastlanıyordu.

8. Kına Gecesi Geleneği

Kına gecesine kız tarafını yengesi çağırır. Damat tarafını yukarıda anlattığımız 
geleneğimizde çağrılmıştır. Bu gece de damat tarafında yenilir içilir oyunlar oynanır. 
Tabi gelin ile damat aynı köyden olduğunda bu uygulama yapılır. Danışıklık gecesi 
kararlaştırılan plana göre hareket edilir. Bazen sadece gelen misafirlere yemek 
verildiği gibi tüm köye de yemek verildiği görülür. Damat kına gecesi evveli 
sabahın erken saatinde gelin ve ahretliği gelin ve kendi tarafın dan bazı kızları 
saç yaptırmaya götürür. Eskiden bu işi köyde ısıtmalı saç maşaları ile eli yatkın 
kişiler yapıyormuş. Gelin başı kocabaş ise her yönü ile maharet isteyen işmiş. Yakın 
zamana kadar yemek verilmesi sadece misafirlere kadar iken gelenlere ikram olarak 
KINA KOLACI verilirdi. Bu bir tür hamur tatlısıdır. Üzerlerine kuru üzüm ile hamur 
şekeri adı verilen bir tür şeker konularak ikram edilirdi. Bu gün yine kına kolacı 
verilmesi vardır. Bazı Kırklareli köylerimizde fırınlarda küçük küçük el içi kadar 
birer poğaça büyüklüğünde ekmekler yaparlar. Üzerlerine de kuru üzüm ile şeker 
koyarak her eve verilirmiş. Zaman birçok geleneğimizin kaybolmasında önemli 
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faktör olmaktadır. Gece düğünlerinde, kınalarda çalgı türleri yöreye ve kişilere göre 
değişimler göstermektedir. Tekirdağ köylerimiz de klarnet Kırklareli yöresinde 
zurna çalgı olarak düğünlerde yer almaktadır. Gece düğünlerin orkestralarında 
geldiği görülür. Düğünlerde kadınlar kızlar ve küçük çocuklara bir yerde yemek 
verilir. Delikanlılar ve erkekler bir yerde yemek yerler. Sonradan delikanlılar kızların 
bulunduğu yere oyun oynamaya gelirler. Delikanlılar ile kızlar bir arada oynamazlar. 
İsterse en yakın akrabası olsun kızlar arasında oyun oynamazlar. Eskiden kız evleri 
çalgı tutmazlarmış. Maniler eşliğinde def darbuka eşliğinde oyunlar oynarlardı. 
Deflere halk arasında DAİRE denilmektedir. Kına geceleri takı takılması ile son 
bulur. Takılar eskiden gelini baba ocağından ayrılacağı zaman yapılırmış. Bugün takı 
geleneğini kına gecesine kaydırılmıştır. Kız tarafı kına yapılmağı zaman takı Pazar 
gecesi yapılmaktadır. Takı takılacağı zaman gelinin yanında iki yengesi bulunur. 
Biri takıyı ve takı takanı anons eder. Diğeri takı takılmasına yardım eder. Bazı 
köylerimizde bu işi Amucalar’ın yaptığı görülmektedir. Gelin ile damat aynı köyden 
olduğu zaman delikanlılar damat tarafında yemek yemeyi tercih ederler. Yine de 
her iki düğün evini dolaşarak ayrım yapmayarak geceyi şenlendirirler. Kına gecesi 
evveli gelini damat saç yaptırmaya götürdüğünde eve gelince Kaynana ve kaynatanın 
ellerinin altından geçerek evine giriyor. Gelin saçları yapılması çok değil 1970 ’li 
başlarında uygulamaya başlanmıştır. Bu adetin nasıl başlandığını bilemiyoruz. 

9. Gelinin Ayakkabısına Niyet İle Yazı Yazılması Geleneği

Kına gecesi sonunda genç kızlar gelin evinde kalırlar. Bazen ana kınasının 
ardından kına gecesi yapılmadığı zaman kızlar o gece gelin evinde kalırlar. O gece 
kalan kızlar gelinin ayakkabısının her ikisine isimlerini tükenmez kalem ile yazarlar. 
Gelin ayakkabısını giydiği vakit kimin ismi silinirse onun evvel evleneceğine 
inanılırmış. Gelin ayakkabıyı giymeden evvel dileyen genç kızlar gelinin gelinliğini 
giyerlermiş. Gelin pazarlığında geline gelinlik beğenirken damadın gelini gelinlik 
ile görmesini uğursuzluk getireceği inancı ile göstermezlermiş. Bu gün bu inancı 
uygulamıyoruz. Dileyen hayat arkadaşına beraber gelinlik seçip alıyorlar. 

10. Söğüş (Koç Götürme) Geleneği

Düğün başladığı gün eğer gelin ile damat aynı veya çok yakın köylerde ise davul 
zurnalar eşliğinde kız tarafına damat tarafından büyük bir koç götürülürmüş. Koçu 
kurbancı omuzlarına alarak götürürmüş. Halk arsında bu geleneğe söğüş götürmede 
denilir. Götürülecek koç bir gelin gibi gelin tellerinle süslenirmiş. Kız tarafına bir 
nevi yardım mahiyetindedir. Bu koç getiren kurbancı tarafından kesilir. Düğüne 
gelen misafirlere pişirilerek verilirmiş. Bazen her iki düğün evine yakınları koç hediye 
getirirmiş. Eskiden her köyümüzde her hanenin koyun sürüleri varmış. Günümüzde 
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bu geleneğimiz uygulanmamaktadır. Genç nesil tarafından pek bilinmemektedir. 
Nadirde olsa koç götürüldüğü görülmektedir.18

11. Gelin Evine Damat Evinden Yatak Götürülmesi Geleneği

Damat evinden Amuca ve yengelerin eşliğinde yanlarında çalgılar olmak koşulu 
ile bir kat yatak götürülür. Halk arasında bir kat yatak, döşek, yorgan, yastık, yastık 
örtüsü ve nevresimden ibaret eşyaya bir kat yatak adı verilir. Yatak götürülmesi 
kına gecesi yapılıyormuş. Gelenek çok yakın köylerimiz ile aynı köyden evlilere 
uygulanıyormuş. Gelin baba evinde bu yatakta yatarmış. Sonra gelin bu yatağı 
çeyizi ile damat evine getirirmiş. Gelin olacak kız çeyizin serilmesine evin içinde 
varsa yengesi tarafından en yakın akrabalarını ve kız arkadaşları çağrılır. Evin 
içinde yengesi yoksa en yakın Amcanın eşi (Yengesi) çeyiz sermeye çağırır. Gelin 
kız da isterse kendi de çeyizlerinin serilmesine çağırıyormuş. Günümüzde çeyizler 
damat evine bizzat gelin tarafından getirilerek serilmektedir. Damat tarafından 
bir amuca çeyizi alıp getiriyor. Bu gelenekte amaç gelinin yeni evinde yerini ve 
yatağını yadırgamaması için yapıldığı sanılıyor. Damadın gönderdiği yatakta o 
gece kız arkadaşları ile birlikte yatıyorlarmış. Günümüzde artık bu geleneğimiz 
yapılmamaktadır.

12. Gelin Ve Damat Tarafının Emanetlerinin Karşılıklı Olarak Verilmesi Geleneği

Damada halkın söyleniş şekli ile güvey kısa konuşma alışkanlığından güve de 
denilmektedir. Bu geleneğimizde daha evvel düğün pazarlığında alınan emanetlerin 
değişi yapılır. Yörelere göre emanetlerin miktarı ve cinsi değişmektedir. Eskiden kız 
tarafına damat bazı giyim eşyaları alıyordu. Bunlar babasına palto, anasına manto, 
kardeşlerine ayakkabı gibi bazı eşyalar alınmakta idi. Ağırlaşan geçim şartları bu gibi 
adetlerin kalkmasını gerektirmiştir. Yeni yuva kuranlara zor şartlar gösterilmemesine 
özen göstermektedirler. Bu emanetleri eğer kına gecesi getirecekler ise dört 
kişi şerbet dağıtmaya geliyormuş. Buna karşılık verilmesi için kız evi de şerbetçi 
gönderirmiş. Şerbet içenler yeni evlilere ömür boyu mutlu olmaları temennilerini 
dile getirirken sembolik olarak bahşiş verirlermiş. Şerbet ilkönce ev sahibinden 
başlanır oradakilerin tümüne şerbet dağıtılırmış. Bazı yörelerimizde emanetlerin 
geleneğin gelin gezdirme geleneğinden sonrada yapıldığı da oluyormuş. O zaman 
sadece yengeler emanetleri getirip düğün zamanı gelindiğinde ev sahibi şerbetçilere 
birer işlemeli mendil veya havlu veriyormuş.

13. Sağdıçların Giydirilmesi Geleneği

Düğünün ilk günü davulların gelişinden sonra bir ara yengeler ve damat 
çalgıların eşliğinde sağdıcın evine giderler. Sağdıçların giysileri damat tarafından 
gelin pazarlığında alınmıştır. Damat ve sağdıç evlenme düğünlerinde birbirlerine 
evlenirken giyim eşyası alırlar. Aynı gelenek sünnet geleneğinde uygulanır. Giyim 
18 Kaynak kişi.Nafiz İnal.T.dağ/Kılavuzlu köyü.1937.İlk okul. 
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eşyaları daha evvel hazırlanmış bohçalar içerisinde götürülür. Bohçaları damat tarafı 
yengeleri götürür. Sünnette ise bu düğün evi yengelerince uygulanıyor. Giderken ara 
ara durup oynanır. Bu geleneğimiz kına karma geleneğinin kısaltılmış şekline benzer. 
Yengelerini birinin elinde giyim bohçaları diğerinde de tava veya sini içinde bir tabak 
vardır. Tabağın içinde de buğday ile mum vardır. Mumlar iki tanedir. Bu iki mum 
birbirine kırmızı kurdele ile bağlanmıştır. Bu mumlar sağdıçları temsil etmektedir. 
Bir ömür boyu iyi kötü günlerinde hep yanında olacaktır. Herhangi bir mazereti 
dolayısıyla bulunamadığı zaman sağdıç yerine abisi veya kardeşi vekil olarak yerini 
alır. Kardeşi veya abisi olmadığında en yakın akrabası vekili olur. Sağdıçların giyimi 
tamamlanınca dışarıya çıkarılıp oyunlar oynatılır. Davulculara bahşiş verirler. Oyun 
bitiminde damadın en yakın görevli yengesi tarafından sağdıçları birbirine bağlayan 
kırmızı renkli bir basma sarılır. Bu basmanın boyu iki kişinin rahatlıkla yan yana 
gezecekleri kadar uzun olur. Basmalar her iki sağdıç annesi tarafından alınmıştır. 
Sağdıca giderken damadın annesi bu basmayı sarmaları için verir. Sağdıç evinde de 
buna karşılık verilir. Basmalar desenlide olabilir. Bu basmalar sağdıç ve damadın 
hanımlarına verilir. Bir hatıra olarak dilediği bir şey olarak dikilip giymesi için verilir.

14. Sağdıçlara Yüz Yıkatılması Geleneği

Kına gecesi bitiminde damat bekârlığının son gecesini sağdıcının evinde geçirmek 
üzere evinden ayrılır. O gece sağdıcında misafir kalır. Bazen kına gecesinden bir 
gece evvel damat arkadaşlarına veda yemeği de verdiği görülür. Bu isteğe bağlı bir 
durumdur. Kına gecesi sabahı köyün delikanlıları gün doğmadan damat ile sağdıç ı 
uyandırırlar. Yanların da çalgılarda vardır. Eskiden delikanlılar davullar ile sabahlara 
kadar uyumadan çalgı çaldırıp sabahlardı. Yine daha evvelki delikanlılar yüz 
yıkatmaya köyün akan çeşmesine götürüp yüzlerini yıkatırlarmış. Yakın zamanda 
evlerde yıkatılırdı. Bugün ise uygulanmamaktadır. Yüzlerini yıkatanlara bahşiş 
verilirdi. Salon düğünlerinin çokça yapılması bu geleneğin kalkmasına yol açmıştır. 
Geleneğe olan saygıdan ve inançtan dolayı o sabah damat ile sağdıç yüzlerini 
delikanlılar gelmeden yıkamazlardı. Yıkatılma işlemi sonunda bahşişini alan 
delikanlılar orada bir iki oyun oynar düğün evine damat ile sağdıcı getirirler. Düğün 
yeniden başlamış olurdu. Bu geleneğimiz genellikle pazar sabahı uygulanırdı. 

15. Kına Karma Geleneği

Eskiden geleneklerin çokluğu yüzünden kına karma geleneği bazı yörelerimizde 
sabahın erken saatlerinde yüz yıkatma geleneğinin ardından yapılırmış. O zamanlar 
düğünler gece boyunca geç saatlere kadar devam ediyormuş. AMUCALARIN 
geleneklerinde yöre faktörü etkili olmuştur. Kına karma geleneği en büyük 
yaşlı halaya gidilir. Bazen halaların herhangi birine gidilmesi ile de olmaktadır. 
Amaç her seferinde baba ocağından ayrılan kızları bir bakıma hatırlama ve 
onurlandırmadır. Kesin olarak niçin gidildiği bilinmiyor. Yalnız geleneklerimizin 
tümünü incelediğimizde kökene bağlı olmak için çeşitli uygulamaların inançların 
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etkileri görülmektedir. Nedeni ne olursa olsun toplumları birleştirici olması bizim 
için yeterlidir. Kına alayının en önünde AMUCA elinde yeşil bir dal ile yürür. Bu 
dalda bağlı 12 adet mum yanmaktadır. Mumların sayısı az bile olsa çift sayıda olması 
şarttır. Mumların sayısı 12 âdeti geçmesi söz konusu değildir. 12 adet olmasının tek 
açıklaması Ehli Beyt inancından dolayıdır.(On iki İmamlar) Sağdıçların boyunlarında 
kırmızı kumaş sarılıdır. Kırmızı renk olmasının açıklaması da yukarıdaki inanç ile 
ilgilidir. Kabilede kırmızı ve güvez renklerin sevilme oranı en üst düzeydedir. Yine 
iki yengenin ellerindeki tavaların birinde hazırlanmış kına diğerinde ise mumlar 
yanmaktadır. Tavadaki mumların sayısı dörttür. Eğer yeşil daldaki mumların sayısını 
12 İmamlara bağlanırsa tavadaki mumları da Şeriat, Tarikat, Marifet ve Hakikat 
olarak açıklayabiliriz. Bunlar Bektaşilikte 4 kapı olarak bilinir. Kına alayı giderken 
oyunlar oynanır. Oyunlar kızlar ve delikanlılar ayrı ayrı yerde oynarlar. Ancak damat 
ile yakınları oyun oynayabilir. Halanın evine gelindiğinde delikanlıların tümü halaya 
tutunurlar. Coşkulu bir şekilde naralar atarak evin önünde 3,4 tur atarlar. Halay 
durunca hala tüm gelenlere hitaben CÜMLETEN veya CÜMLENİZ HOŞ GELDİNİZ 
der. Ardından devam eder SEFALAR GETİRDİNİZ DİYEREK gelenleri güler yüzle 
karşılar. Gelenlere kolonya tutar, şeker ikram eder. Hala daha evvelden pişirdiği bir 
horozu ve bir şişe rakıyı delikanlılara verir. Delikanlılar kendi aralarında bunları 
eşit olarak paylaşırlar. Kısa bir durgunluktan sonra meydanın ortası boşaltılır. 
Ortaya 4 adet bıçak veya kama getirilir. Kama eskiden delikanlıların yanlarında 
taşıdıkları ucu sivri saldırı aletidir. Getirilen 4 adet kamalar oyun yerinin ortasına 
saplanır. Oyun alanına 2 adet delikanlı gelir. Çalgılar bıçakçık havasını çalmaya 
başlar. Delikanlılar yerden bıçakları alarak kamaların uçlarını elleri ile tutarak oyun 
esnasında bir kazaya neden olmayı önlerler. Oyun havasının ahengine göre çeşitli 
figürler yaparlar. Bu oyunu oynamak büyük beceri ve maharet ister. Seyredenleri 
hayli heyecanlandırır. Oyun sonunda oynayanların teri kuruması için ağır bir oyun 
havası yapılır. Bu esnada kamalar yere tekrar saplanmıştır. Oyun bitiminde hala 
oynayanların boyunlarına birer mendil bağlar. Bu oyun en az iki defa tekrar edilir. 
Her defasında ayrı iki kişi oyun oynar. Ev sahibinin takdirine göre her iki oyunda 
da oyun başlamadan kamaların dibine bir şişe rakı konur. Bu rakılar delikanlılar 
arasında beraberce içilir. Oyunların duraksadığı bir anda ortaya yengeler gelerek 
damat ve sağdıcın sağ elinin küçük parmağına kına yakılır. Yakılan kına yengelerin 
tavada getirdikleri kınadandır. Parmaklar yine getirilen bezler ile bağlanır. Bu 
şekilde damat ile sağdıca oyun oynatılır. Oyun bitiminde elleri yengelerce yıkatılır. 
Ev sahibi hala yıkayan ve yardım eden iki yengeye birer eşarp veya oyalı tül bent verir. 
Gelindiği gibi güle oynaya dönülür. Genelde alaylarda gelindiği yerden dönülmez. 
Gelirken ve giderken sağ taraf kullanılır. Kına yakıldıktan hemen sonra sağdıç ve 
damat etrafını saran halkayı yarmaya çalışırlar. Yakalayan bahşiş alır. Zaten kaçmaya 
da pek istekli olunmaz. Amaç biraz eğlenmektir. 
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16. Oklavadan (Yassı Ağaçtan) Kayma Geleneği

Halk arasında yassı ağaçtan kayma olarak da bilinir. Kına karma geleneğinden 
gelince gelin alayına çıkmadan önce yapılan geleneğimizdir. Sağdıç ve damada 
delikanlıların düzenledikleri bir eğlenceli geleneğimizdir. Düzgün bir yere kilim 
ve benzeri şeyler serilir. Damat ve sağdıcın oturacağı yerler hazırlanır. Arkalarına 
yastıklar konur. Geniş bir tahtanın üzerine iki oklava onun üzerine de yine geniş 
yassı bir ağaç konulur. Bu damat ve sağdıcın tam önündedir. Gelen kişi bu yassı 
ağaca basar ve damat ile sağdıcın önüne düşer. Düşerken de şapkasını eline alır 
damat ile sağdıca uzatır. İçine bahşişi konulan kalkar. Bu en az üç kişi tarafından 
uygulanır. Belli bir bahşiş yoktur. Gönülden ne koparsa kabul edilir. Son kişiden 
hemen sonra damat ile sağdıç etrafını saran delikanlılardan kaçmaya kalkar Ama 
hemen yakalanır. Bu esnada şakayı geçen her hangi bir tatsızlıklar oluşmaz. Eğer 
oturduğu yerden 5,6 metre öteye ulaşırsa kimse bahşiş alamaz. Amaç şenlik amacı 
ile bir ananeyi uygulamaktır. Bu geleneğimizin nereden kaynaklandığı hangi amaç 
için yapıldığını bulamadık. Kanımızca önüne düşene avuç açana karşı duyarsız 
olmamasın öğütleyen veya anlatmak isteyen bir geleneğimiz olabilir. Zaman 
içinde geleneklerimizde kısalmalar unutulmalar olmuş. Amacı bir yana bırakılarak 
uygulanır olunmuşlar. Bu gün unutulan geleneklerimizdendir. Merhameti ve 
misafirin karşılanmasını anlatması açısından ele alınması gerekir. 

17. Ayağa Gitme Geleneği

Genelde kına karmaya gidilmeden evvel uygulan bir geleneğimizmiş. Bazen de 
kına karmadan gelindikten sonra da yapılıyormuş. Bu geleneğimize gidilmeden 
evvel tüm misafirlere yemek verilirmiş. Geleneğin bir özelliği de kaynananın gelinin 
ayağına gitmesidir. Kaynana daha evvelden bir ipe dizdiği karanfil dizisini gelinin 
boynuna takar ve elini öptürürmüş. Ortaya bir sofra konulurmuş. Kaynana sofranın 
etrafında 3 defa döner şakalar yaparmış. Gelinin kucağına kaynana gelene kadar 
bir kız ve bir erkek çocuğu oturtturulurmuş. Bunlara gelin bir mendil ve bir grep 
verirmiş. Kaynana gelinine takı harici burada ya bilezik yâda altın takıyormuş. Ortaya 
konulan sofraya adına gözleme denilen yağda pişirilmiş bir hamur işi konurmuş. 
Yanına da bir tas komposto konulurmuş. Sofraya konulan kaşıkların birini görümce 
kimseye sezdirmeden çalıyormuş. Gören olsa da ses çıkarılmazmış. Bu kaşığı yeni 
evine geldiğinde verirmiş. Gelinin kucağına erkek çocuğu oturtturulduğunda 
kadınlar ağlatmak için şakadan çimdikle ağlatırlarmış. Bunun nedeni ise gelinin 
ağlayan çocuğa karşı ilgisini ve çocuklara olan sevgisini öğrenmek için olabilir 
denilmektedir. Bu geleneğimiz aynı köyden evlenmelerde uygulanıyormuş.

Esasında her geleneğimiz bir amacı anlatmaktadır. Ama yıllar pek çok ananeyi 
yozlaştırdığı gibi bilinçsizce uygulamalar ile amacı dışında kullanılır hale getirmiştir. 
Ayağa gidilirken de gelirken de oyunlar oynanırmış. Eskisi gibi köy düğünlerinin 
uzun yapılmaması nedeniyle bu geleneğimizde artık uygulanmamaktadır. 
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18. Gelinin Ahretliğine Bohça Götürmesi Ve Gelirken Ahret Dalını Alması 
Geleneği

Bu geleneğimiz gelinin baba evinden ayrılmadan evvel yapılmaktadır. Zamana 
ve yöreye göre değişiklikler görülür. Gelin ve ahretliğin karşılıklı bohça değişimi 
uygulanır. Ayrıca ahretliği geline yeşil dal hazırlar. Ne yazık ki bu dal için ağaçların 
gelişi güzel kesilmesi olmaktadır. Yaş dal yerine başka bir uygulama getirilmesi iyi 
olacaktır. Bu dalda akla gelecek her türlü yemişten vardır. Belli bir şart yoktur. Ufak 
bebeklerden, emziklerden ve süslerden de oluşur. Ahretlerin biri evli bile olsa AHRET 
DALI nı mutlaka yapar. Eğer ahretliği gelemeyecek bir yerde ise ahret dalını kız 
kardeşi veya varsa ablası veya ahret anası yapar. Bazı yörelerimizde gelin ahretliğine 
başında gelinliği ile gidiyor. Bazı yörelerimizde ise gelin yerine yengeler bu geleneği 
yerine getiriyor. Bu geleneğimizin erkeklerdeki sağdıç giydirme geleneğine karşılık 
düşünülmüş olduğunu sanıyoruz, çünkü geleneklerde en yakın kişiler mutlaka 
önemle ön planda görünüyor. En büyük görevler Amuca ile yengelere verilmiştir. 
Bohçaların içinde iç çamaşırları tülbent, havlu, vs. bulunur. Giderken ve gelirken 
çalgılar ile oyunlar oynanır.

19. Gelin Alma (Gelin Alayı) Geleneği

Gelin alayı çıkmadan evvel damat delikanlı başını ve delikanlıları çağırır. 
Delikanlı başına daha evvelden mutabık kaldıkları miktar (anlaştıkları) DELİKANLI 
Parasını verir. Para ile birlikte yine belirlenen miktar içkiyi de verir. Alayın gidişi ve 
gelişinde içilecek içkilerin bu verilenlerle bir alakası yoktur. Bu içkiler daha sonra 
delikanlıların kendi aralarında eğlenceleri ne kalacaktır. Damat delikanlılara iyi bir 
alay tertiplemelerini ister. Damat ve sağdıç daha evvelden gelin almaya gitmezlerdi. 
Yakın zaman içinde damat ve sağdıçlarda gelin alayına gider oldular. (1970’li yılların 
sonunda) Bazı Amuca köylerinin araları hayli uzak olması dolayısıyla gelin alma 
alayına sadece en yakınlarını gitmektedir. Barınma ve zaman gelecek kişileri 
bu tür uygulamaya itmiştir. Gelin eğer başka bir köye gidecekse gelin alayını 
delikanlılar köye yaklaşınca karşılarlar. Gelenlere hoş geldin deyip güle oynaya kız 
evine getirilir. Günümüzde gelin arabası varsa sağdıcın arabası olur. Eskiden gelin 
arabalarını sağdıç yedermiş. 

Yedmek: Hayvanların gideceği yere doğru yöneltmek sevk ve idare etmek 
anlamında kullanılan bir kelimedir. Düğün evine tüm delikanlılar halay çekerek 
girerler. Gelin alayı kız evine yaklaştığında derin bir sessizlik çöker. Gelin evi 
gelenleri karşılar. Gelen misafirler yedirilir içirilir. Eğer alay o gece dönmeyecekse 
barınma yerleri ayarlanır. Bazen gelin alayı hemen dönmek ister. Bu genelde salon 
düğününe gidildiğinde olur. Gelini baba evinden çıkacağı an büyük kargaşa yaşanır. 
Gelin ile tüm hısım akrabası helalleşir. Büyükler ellerini öptürülür, küçükler elini 
öper. Helalleşme anında gelinin eline para sıkıştırıldığı görülür. Bu yeni evinde 
geline sembolikte olsa katkı amacı ile geleneklerimizde hala yapılmaktadır. Gelin 
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alayı geldiğinde kaynanaya kapı açılmaz. Yengeler kapıyı bazı istekleri sonunda 
açılır. Gelinin duvağının üzerine mutlaka kırmızı bir grep örtülür. Kaynana geline 
bir küçük altın takarak yüzündeki grebi açar elini öptürür. Bu gelinin damat evine 
gidene kadar açılmaz. Kırmızı grep örtülmesi tarikat kökeninden kalmıştır. Bu 
vesile ile gelinin o üzgün hali görülmemiş olmaktadır. Hüzün ile sevinç bir arada 
yaşanır. Hatta damat tarafında gelenlerin bile ağladığı görülmektedir. Herkes 
helalleşir mutluluklar dilerler. En son Babası elin öptürür. Babası sağ değilse bu 
görevi en büyük abisi veya amcası yapar. Anne ve baba kırmızı kuşaktan sağ ayağı 
ile başlayarak 3 defa atlatırlar. Baba sağ ise kızının beline kuşağı bağlarken kızına 
hitaben son olarak baba evinde halkın huzurunda bir nasihate bulunur. Bu nasihat 
aynı zamanda tarikat kuralıdır. ‘Kızım artık bundan sonra evin eşinin evidir, 
ELİNE BELİNE DİLİNE sahibi ol der ve belindeki kuşağa 3 düğüm atar. Eskiden 
ana ve babanın atlattıkları kuşak DOLU KUŞAK olarak bilinen gümüş kuşaklar ile 
yapılıyormuş. Babanın kızı ile helalleşmesi sonunda kızına mutluluklar diler. Gelini 
arabaya varsa kardeşleri bindirir. Kardeşleri yetişkin yoksa gelini amcaları bindirir. 
Amuca ile dayısı da bindirdiği görülür. Gelin binerken baba evinden ayrılmasının 
hüznü ile ağlar. Gelin binerken ağıtlar yakılması yapılır. 

Günümüzde yaşlı nenelerimizin deyimi ile şimdiki gelinler ağlamayı bırak 32 dişi 
(sırıtarak) gülerek biniyor diyorlar. Eskiden ağıt yakmadan gelin arabaya binmezmiş. 
Öyle ki bazı ağıtlar o kadar tutulmuş ki pek çok gelin o ağıt ile arabaya biner olmuş. 
Kırklareli’nin Deveçatağı köyünde tespit ettiğim bir gelin ağıtını yazıyoruz. Gelin 
ağıtına halk kendi deyimi ile AĞLAŞ demektedir. 

Baba gölge babacığım 

Ver elini öpeyim

Aç kolunu geçeyim 

Baba gölgeliğim Babacığım 

Az malından mallar istemem babacığım 

Hayır, duanı isterim babacığım.

Esasında o an dile geldiği gibi söylendiği gibi geleneğin uygulandığı yıllarda 
gelin ağlaşınca kadınlar hayli önem verirlermiş. Gelin binerken havaya silahlar atılır. 
Günümüzde halkımızın ateşli silahların çıkarabileceği bir tatsız olaylardan dolayı 
silah atılmasını hoş karşılamamaktadır. Bu yüzden pek çok yöremizde silah atılması 
yapılmamaktadır. Gelinin arabaya binmesi ile gelin arabasının baba evin kapısından 
biraz ayrılınca küçük çocuklarca önü kesilerek bahşiş alınır. Bu bahşişler daha 
evvelden hazırlanmış zarf lara konulmuş belli bir miktar paradır. Bazı köylerimizde 
ev sahibine zarf içinde para verilmektedir. Gelinin arabaya binişi ile birlikte 
arabanın ardından su atılır. Eskiden gelinin bindirilişi ve indirilişi esnasın da bazı 
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kilim ve benzere şeylerle gizlenmesi yapılıyormuş. Nedeni gelinin üzüntülü bitkin 
halini başkalarının görmemesi aynı zaman da yabancılar varsa gelini görmesin diye 
yapılıyordu diyorlar. Eskiden gelin arabası manda veya öküz arabasından oluyormuş 
1970 ’li yıllara kadar traktör arabaları kilim yorgan ve benzeri şeylerle süslenirdi. 
Gelin alayına katılanlar arabalarını süslermiş. Arabaların üzerleri kapatılırdı. 
Geçmişte ve günümüzde gelin alayına katılan arabalara birer havlu bağlanmaktadır. 
Günümüz araçlarından traktör ve taksilerden evvel gelin arabalarına koşulacak 
hayvanlar sağdıç tarafından güzelce taranır temizlenir ve kına yakılırmış. Gelin 
alayı gelin evine geldiği yoldan alay çıkarmaz. Giriş ve çıkış sağ tarafa gelecek 
şekilde ayarlanır. Köyden dışarıya kız verildiği zaman köy delikanlıları damadın 
babasından TOPRAK BASTI PARASI alırlar. Bu damat köyden olduğunda damadın 
delikanlılara verdiği paranın dışarıdaki damattan alınmasıdır. Gelin alayı gelinin 
baba evinden biraz uzaklaşınca kaynana ile kaynata gelini ana ve babasına teselliye 
dönerler. Yanlarında daha evvelden getirdikleri pişirilmiş bir horoz ve bir tabak 
irmik helvası götürürler. Geleneğimizde boş elle gidilme olmadığı için boş elle 
giden boş döner inancı ile komşular bile boş elle birbirlerine gitmezler. Damatların 
gelin alayına gitmedikleri yıllarda gelin alayı damat evine yaklaştığı zaman MÜJDE 
YASTIĞI, bir amca tarafından yola çıkarılırdı. Yakın zamana kadar gelin alayı eve 
yaklaştığında silahlar atılırdı. Bu pek yapılmıyor. Damat ister alaya gitmiş olsun 
veya gitmemiş olsun mutlaka gelin alayı evinin önüne gelince silah atar. Gelin alayı 
yolda önü kesilerek gelinden mendil veya havlu alırlar. Damatta böyle anlar için 
hazırladığı zarflardaki bahşişi verir. Kaynana gelin almaya geleneksel giysisi ile 
gitmektedir. Hala Kırklareli köylerimizde kaynanalar gelin almaya geleneksel yeşil 
feraceli giysileri ile gidiyorlar.19

20. Müjde Yastığı Geleneği

Gelin alayı damat evine yaklaştığı zaman gelin arabasından MÜJDE YASTIĞI nı 
alır. Amaç damada gelin alayının geldiğini belirtmektir. Bunu yaparken gayet gizli 
gitmeye çalışır. Çünkü amcayı yakalayanlarda amcadan bahşiş almadan amcanın 
yastığı götürmesine müsaade edilmezdi. Amcayı yakalayamayanlar ardından şaka 
ile bağırırlar amaç şenlik olsun. Bazen şaka ile taş bile atılırdı. Bu geleneğin amacı 
eski bir atasözünden yola çıkılmış olmalı gelin ata binmiş ya kısmet demiş. Damat 
yastığı getiren amcaya bahşişini verir. Alayı karşılamaya hazırlanır. Bu geleneğimiz 
yapılmamaktadır. Yine de bu yastığın çeyizlerde yapıldığı görülüyor. Müjde yastığı 
gelinin ilk bebeğinin de yastığı oluyormuş. 

21. Alay Önü Kesilerek Bir Kuş Vurularak Geline Verip Hediye Alınması Geleneği

Gelin baba ocağından ayrılmasından hemen sonra avcıların yakın ağaçtaki 
kuşlara ateş ederlermiş. Yere düşen ilk serçeyi küçük çocuklar adeta şahin gibi 

19 Kaynak kişi. Fatma Yetişir. Kırklareli/Deveçatağı 1924-2008. ilkokul. Mürvet Engin. Kırklareli. 
Deveçatağı.1958.İlkokul.
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kaparak gitmekte olan gelin arabasına yetişerek camdan gelinin yanındaki yengeye 
uzatır. Yengede daha evvelden hazırlanmış kenarları işlemeli mendili getiren 
çocuğa verir. Mendil, kuşu vuran avcıya ulaştırılır. Avcıda küçük çocuğa bahşiş 
verir. Bu geleneğimizin Trakya köylerinde unutulmuş olduğunu gördük. Ne amaçla 
yapıldığını bilmediğimiz bu geleneğimizin unutulması birçok yönden iyi olmuştur. 
Bir kazaya neden olması ihtimali aynı sıra kendi çıkarları için can yakılması sakıncalı 
kanaatindeyiz. 1950 ’li yıllara kadar bu geleneğin tüm AMUCA Kabilesi köylerinde 
yapıldığı söylenmektedir. 20

22. Gelinin Arabaya Bindikten Sonra Devamlı Aynaya Baktırılması Geleneği

Gelinin arabaya bindirildikten sonra yanında bulunan yenge tarafından devamlı 
aynaya baktırılırmış. Yakın zaman içinde yapıldığı görülmemiştir. 1970 ’li yıllara 
kadar yapılmış. Gelin bu şekilde alayın damat evine gelene kadar ancak alayın 
geride gelenlerini görebiliyormuş. Niçin aynaya baktırıldığını sorduğumuzda 
doğacak çocuklarının güzel olması için cevabını alabildik.21

23. Silah Atma Gelenekleri

Silah atma geleneklerimiz karşımıza çeşitli şekil ve zamanlarda çıkmaktadır. 
Gelin bindirilirken ve indirilirken atılır. Damat gelin alayı evin önüne gelince atılır 
Ayrıca damadın gerdek çıkışında atılır. Eskiden ay ve güneş tutulmalarında atılırmış. 
Hıdrellez akşamı ahır ve hayvan kışlalarının üzerleri den hayvanların bulaşıcı 
hastalıklardan korunması için atılır. Ayrıca olağan bir olayı halka bildirmek için 
atılıyormuş.

24. Davulcuların Ağaca Çıkarılıp Çalgı Çaldırması Geleneği

Düğünün en coşkulu anlarında çalgıcıların ağaca çıkarılıp çalgı çaldırıldığı 
Kırklareli’nin Beyci köyünden bize bildiren Hasan Karaca’ya niçin böyle yapıldığını 
sorduğumuzda “ Zamanın birinde çalgıcıları ağaca çıkarıp çalgı çaldırmışlar 
milletinde hoşuna gidince gelenek halini almış olabilir demişti.” Zamanın şartlarına 
göre ses düzeni ahengi hoşlarına gitmiş olabilir. Pek çok köyümüzde bu konuda hiç 
bir bilgi bulamadık.22

25. Meydan Ateşi Yakılması Geleneği

Meydan ateşi gelenekten çok ihtiyaçtan dolayı yapılıyormuş. Aydınlatmanın 
ve ısıtmanın olmadığı koşullarda yapılıyormuş. Düğün evveli oyun oynatılacak 
meydana odunlar yığılırmış. Kış aylarında ısınmak içinde yararlanılmış. Aslında 
inançlarımızı incelediğimizde ateşin kutsiliğini görüyoruz. Ateşin birçok millet 
gibi Türkleri de derinden etkilediğini biliyoruz. Ateşle oyun oynanmaması ateşten 
atlamalar hala bilinip uygulanmaktadır.

20 Kaynak kişi.Rıfat Savaş.Balıkesir/Ertuğrul.1954.İlkokul.
21 Kaynak kişi.Mürvet Engin.Kırklareli/Deveçatağı.1958.İlkokul. 
22 Kaynak kişi. Hasan Karaca. Kılavuzlu/Tekirdağ..1927.İlkokul.
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26. Damat Tıraşı Geleneği

Geline ayağa gidilmeden evvel damat evinde yapılan geleneklerdendir. Ağırlaşan 
hayat şartları ve salon düğünlerinin yapılması dolayısıyla kaybolmaya yüz tutan 
geleneklerimizdendir. Düğün evi önüne bir sandalye çıkarılır. Berber damadı 
burada tıraş eder. Tıraş olunurken çalgılar devamlı oyun havası çalar. Damadı 
yakınları ve arkadaşları tıraş olurken oyun oynamaya kaldırırlar. Tıraş bitiminde 
damat ile berber oyun oynar. Damat berbere bahşişini verir. Bazı yörelerimizde 
berber sandalye ile güreş yapar her seferinde sandalyenin berberi yenmesi ile 
sonuçlanırmış. Bu geleneğimizden sonra ayağa gidilir ardından gelin alayı yola 
çıkar Oyunlar oynanırken oynamaya kaldıranlar çalgılara bahşişte verirler. Önemini 
yitirmiş geleneklerimizdendir.23

27. Gelin İndirme Geleneği

Gelin yeni evinin önüne gelmiştir. Gelin alayı evin önüne halay çekilerek girer. 
Gelin arabası oyuncuların da yol vermesi ile evin kapısının önünde durur. Bu arada 
genelde evin yaşlı olan bir kadını veya yakınlarından biri yeşil biri alarak küçük 
çocukların at oyunu gibi oynayarak gelinin ineceği eve doğru oyunlar yaparak 
gidiyormuş. Bu gelenek yakın zamanlarda nadir de olsa yapılıyormuş. Bu atı arkadan 
kovalayan değil ama onu eve doğru götüren yeden biri daha bulunuyormuş. Bu 
ritüelin ne için ve hangi amaçla yapıldığı hakkında geniş bilgi bulamadık. Daha 
evvelden silah atmak için inen damat gelini indirmeye gelir. Eskiden alaylara 
gidilmediği yıllarda kapı önünde beklerdi. Damadı ana ve babasını tüm orada 
bulunanlar “Hayırlı uğurlu olsun” diyerek kutlarlar. Burada kaynatanın sağdıcı 
eğer sağ ise kaynatanın en yakınındadır. İlk tebrik eden her zaman sağdıç olmalı 
imiş. Gelin kaynata ve kaynananın elini öper. Ama arabadan aşağıya adımını atmaz. 
Kaynana hali vaktine göre takı harici gelinin boynuna altın asar. Köyde ise hayvanı 
da varsa hayvanlardan vaat eder. (Verdiğini söyler.) Ancak bundan sonra aşağıya 
adımını atar. Eskiden gelin arabalarının üzerleri örtüldüğünden gelinin arabasının 
da önünde özel bir örtüsü varmış. Gelin takısını ve hayvan hakkını almadan örtüyü 
kaldırmazmış. Gelin arabadan inmeden evvel eline bir elek verilir. Eleğin içinde 
buğday ve şeker vardır. Buğday rızkını şeker ise tatlı geçimi temsil eder. Eleği bir kaç 
defa sallar ve arabanın gerisine doğru atar. Bazen eleğin içine madeni paraların da 
konulduğu görülür. Eskiden gelin indirilirken kilim ve benzeri şeyler ile saklanırmış. 
Nedenini sorduğumuzda” Eskiden köylerimizde çırak ve çoban çoktu, bunların da 
çoğu kabile haricindendi. Geleneklerimizi görmesinler diye saklıyorduk diyorlar. 
“Gelini damat indirirken kaynana havaya şeker saçar. Geline Kaynana eliyle şerbet 
içirir. Damat gelini koluna girerek evin mutfağına götürür. Kapıdan içeri girerken 
eline tutuşturulan yağlı kâğıdı kapının üst eşiğine yapıştırır. Genelde duvak açımı 
sabahları gördüğümüz yaşlı birinin gelinin ayağının dibinde bir testi kırması burada 

23 Kaynak kişi. Hasan Hüseyin Arslan.Kırklareli.1938.İlkokul.
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da uygulandığı görülmüştür. Testi kırılması geleneğinde daha evvel testi süslenir ve 
içine para buğday ve şeker konulur. Buğday bereketi, para geleceği şeker ile tatlı bir 
geçim dileğidir.

Bu geleneğimizin aslında eski Türk geleneklerinin uzantısı olduğunu aşağıdaki 
kayıtlar daha iyi anlatmaktadır. 

Özellikle düğün törenlerinde gelinin başına buğday, çerez, para vb. saçılması, 
su dolu toprak kapların kırılması, gelinin kapı eşiğine, ocak başına yağ sürmesi tam 
anlamıyla eski kansız kurban geleneğinin kalıntılarıdır. Şamanist ve Müslüman 
Türklerin evlenme törenlerinde müşterek olan Şamanizm unsuru gelinin geldiği 
gün başına saçı saçmaktır. Bu saçı yukarıda zikrettiğimiz veçhile, her devirde 
topluluğun istihsal ettiği en mühim mahsulünden olmuştur. Avcılık devrinde 
avın kanı, yağı ve eti, çobanlık devrinde süt, kımız ve hayvanların yağı, çiftliklerin 
devrinde darı, buğday, muhtelif meyveler saçı olarak kullanılmıştır. Saçı yabancı 
soya mensup olan bir kızı kocasının soyunun ataları ve koruyucu ruhları tarafından 
kabul edilmesi için yapılan bir kurban ayini kalıntısıdır. 24

Aynı inancın olduğunu gösteren başka bir kayıtta şu şekildedir. 

“Düğün törenlerinde ateş ve ocak, tıpkı Altay ve Buryat Şamanist’lerinde olduğu 
gibi en önemli unsurdur “Yakutlar, ant törenlerini ateş ve ocak karşısında yaparlar.25 

Gelin ilk defa eve geldiğinde kapının eşiğine yağ sürmesi ve ocağı karıştırması 
geleneği bu ananenin eski Türk inançlarından olduğunu gösterir.

Yeni evinin bolluk bereketli olması dileğinin uygulamasıdır. Mutfağında gelinin 
çalışkan olması dileği de dilenir. Eski evlerde ocaklıkların külleri eşelettirilirmiş. 
Ocağın kutsallığı burada geleneklere de yansımıştır. Yengeler tarafından damat ve 
geline kahve ikram edilir. Eskiden gelin inerken ince ekmek dilimlerini pekmeze 
bandırıp küçük çocuklara verilirmiş. Bu balda olabilirmiş. Amaç tatlı bir başlangıç 
için tatlı bir şeyler dağıtmak sevinçlerine küçükleri de katmak imiş. Bu ballı ve 
pekmezli ekmeğe halk arasında GELİN BANMASI‚ deniliyormuş. Bu gelenekler 
bitiminde gelin ile damat dışarıya çıkar oyunlar oynarlar. Buna yakın akraba ve 
misafirlerinde katılması ile hayli bir zaman şenlik devam eder. Gelin ile damat 
içeriye girdiği zaman sandalyelere oturtturulur. Eskiden gelinin oturacağı yere adına 
şilte veya ocak döşeği denilen minderlerden iki tane atılır öyle oturtturulurmuş. Bir 
döşek yerine iki döşek verilmesi iyi bir ilişkinin alakanın başlangıcı olarak kabul 
ediliyormuş. Bu anda başlayan sevgi ve saygının ilk işareti olarak değerlendirilebilir. 
26

24 Prof.Dr.Gürbüz Enginer.Kurban ve kurbanın kökenleri ve Anadolu’da kanlı kurban ritüelleri.S.124,125.Yapı 
Kredi bankası yayınları. 1997 İstanbul 
25Abdülkadir İnan.Tarihte ve bu gün Şamanizm materyaller Bölüm.Ateş ve ocak.S.71.
26Kaynak Kişi. Mürvet Engin. 1958.Kırklareli/Deveçatağı.ilkokul. Hanife Pamuk(Mahmut Kızı). Malkoçlar 
1958. Kırklareli/ Deveçatağı. ilkokul



397 

GELENEK, GÖRENEK VE İNANÇLAR

Aşağıdaki örnek Türk geleneklerinin ne kadar büyük bir alana yayıldığını 
göstermesi açısından önemlidir. Oğlan evine gelince gelin attan inmez. 
Kayınpederinin vaatlerini dinler. Kayın peder indirmelik denilen men bağı (altın, 
sığır, davar, koyun vs.) vereceğini söyler. Bunun yüksek olması için oğlan evinden 
bir akraba kızı delil olur. Pazarlık bitince (kızın) attan inmesi bunu gösterir. Arılık 
denilen kapora mahiyetinde küçük bir nakit verilir. Kızın üzerinden susam ve bozuk 
para saçılır. Çocuklar kapışır. Uğur getireceğine inanılır.27

28. Mendille Para Atma Geleneği

Gelin indirme gelenekleri bitince bir ara damat gelinin yanından dışarıya 
çıkarak daha evvelden hazırlamış olduğu içinde bir miktar para bulunan mendili 
delikanlıların bulunduğu yere doğru atar. Bunu yaparken kişi gözetmez. Atılan parayı 
tutanın yakın zamanda evleneceğine inanılır. Atılan parayı kapmaya sadece bekâr 
olanlar karışır. Evli olanlar seyircidir. Damadın gelinin gelişinden sonra sevincini 
ve ardındaki delikanlılara tez zaman da böyle bir anı yaşamaları için konulmuş bir 
geleneğimizdir. Sevinenin sevindirme isteğinin dileğinin bir işaretidir. 

29. Amcanın Gelinin Damat Evine Gelişinden Sonra Delikanlılara Helva 
Dağıtması Geleneği

Gelinin eve gelmesi ile gelin indirme geleneği ve para atma geleneği de olmuştur. 
Bu kargaşa içinde bir kişinin delikanlıların omuzlarında olduğu görülür. Bu damadın 
en yakın amcasıdır. Delikanlılar, biz bu kadar kişiyiz. Bize şu kadar helva ancak 
yeter. Hemen alıyor musun yoksa almıyor musun diye sorarlar. Cevabı evet olursa 
köyün bakkalına kadar omuzlarında taşırlarmış. Yok, ben almam veya çok diye 
itiraz edecek olursa mevsim ne olursa olsun köy çeşmesinin yalağ’ında ıslatırlarmış. 
Bunda darılmaca kızmaca olmazmış. Gelin indirme geleneğimizde ağız tatlanması 
küçük çocuklara yapılmış idi. Bu gelenek ile de büyükler hatırlanmış olmaktadır. 
Islanma olayı kış ayında bile olabiliyormuş. Amaç isteğin yerine getirilmesi imiş. 
İsteğin aşırısı olmuyormuş. Alınan helva ve düğün evinden alınan yiyecekler ile 
(daha evvelden aldıkları içkilerde.) o gece sabaha kadar eğlenilirmiş. Düğün 
evi delikanlılara baklava türü tatlılar verirmiş. Geleneklerimizin bazı köylerde 
yapılması bazılarının da unutulması o yörenin halkının geleneğe verdiği öneme 
göre değişiyormuş.28

30. Kız Tarafının Gelin Alayı Ardından Sonra Damat Evine Yemeğe Gidilmesi 
Geleneği

Bu geleneğimize Kırklareli’nin bazı köylerinde rastlanmaktadır. Tekirdağ’ındaki 
iki köyümüzde bu hiç uygulanmamış. Yakın zamanda ortaya çıktığını sanıyoruz. 
Pek çok köy ve yörede gelin indirme geleneği ardından düğün gerdek çıkışına kadar 

27 Mehmet Eröz. Yörükler.S.57.1991. İstanbul. Türk dünyası araştırmaları Vakfı. 
28  Kaynak kişi. Rıfat Savaş. Balıkesir/Ertuğrul.1954.İlkokul. 
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durur. Bu gelenek uygulanan yörede damat evinden bir amca çalgılar ile kız tarafını 
yemeğe davet eder. Bu geleneğimiz gelin ile damadın aynı köyden oldukları zaman 
uygulanmaktadır. Gelin bindirme ardından kaynana ve kaynatanın tesellisine karşılık 
mı yapıldığını bilemiyoruz. Ama tüm gelenekleri incelediğimizde geleneklerimizin 
rasgele yapılmadığını gördük. Bazı geleneklerin unutulması günümüze kadar 
tam ulaşamaması kesin bir karara varmamızı engelliyor. Bu geleneğin yeni oluşan 
akrabalığı pekiştirmesi açısından önemi büyüktür. Yeni dünürleri düğün evinin 
girişinde damadın anne ve babası karşılar. Gelen herkes ile teker teker görüşme 
yapılır. Herkese hitaben HOŞ GELDİNİZ SEFALAR GETİRDİNİZ derler. Gelenler 
gelini evlerine ulaşmasından dolayı gözün aydın dileklerini iletirler. Gelenler daha 
evvelden hazırladıkları zarf ları damadın babasına verirler. Bu bir nevi düğüne 
maddi katkıdır. Bu gelenek ve paranın zarf içinde verilmesi Tekirdağ’ının iki 
köyünde yoktur. Getirilen takı haricinde bunu uyguluyorlar. Gelin evinden gelenler 
ile oradaki tüm misafirler beslenir. Aynı köyden evlenmelerde bir gece kız evinde 
bir gecede damat evinde düğün yapılması köy halkının ikiye bölünmesini önlemek 
amacıyla yapılıyor. Tekirdağ köylerin de uygulanmamasının en büyük nedeni 
dışardan evlenme yapıldığından dolayıdır. Günümüz şartları bu geleneğinde pek 
yakında unutulacağını göstermektedir. 

31. Toprak Bastı Parası

Köyden dışarıya kız verildiği zaman TOPRAK BASTI parası alınır. Köyden 
evlenmelerde alınan delikanlı parasının bu sefer yine damadın babasından 
alınmasıdır. Çünkü yakın zamana kadar düğün alaylarına damat ile sağdıcın 
katılmadığını yazmıştık. Tüm delikanlılar sabahın erken saatinde köyün girişinde 
belli yerde gelin alayını beklerler. Alayın önü kesilerek durdurulur. Gelenlere hoş 
geldiniz sefa buyurdunuz denilir. Gelen delikanlılar ile oyunlar oynanır. Belirlenen 
miktar para ile bir miktar içki istenir. Bazen makul istekler derhal karşılanır. Bazen 
de her iki tarafın diretmesi ile ufak tefek tartışmalar yaşanır. Araya büyüklerin 
girmesi ile tatlıya bağlanır. Gelin almaya bayraktar da katılır. Gelenler tarafından 
bayrağa mendil bağlanır. Düğün alayı gelin evine sağ taraftan girer ve geldiği 
yönün tersinden yani yine sağından çıkarılır. Burada alınan para ve içkiler ile 
tüm delikanlılar aralarında gelin alayının gidişi akşamı toplanarak eğlenirler. 
Bu eğlenceye ve delikanlılara katılacaklar belli para ile birlikte bir pişmiş tavuk 
vermedikçe katılamazlar. Toprak bastı parası Amuca tarafından ödenmektedir. Bu 
para daha önceden belirlenmiş damat tarafına iletilmiştir. Para kaynata tarafından 
Amcaya verilmiştir. Veya vekil kılınmıştır. Damat tarafı gelirken pişmiş olarak bir 
söğüş tavuk, peynir ve rakı getirerek delikanlılara Toprak bastı parası ile birlikte 
verilmektedir. 29

29 Kaynak kişi. Murtaza Engin. Kılavuzlu, T.Dağ.1978.Üniversite. 
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32. Yağlı Güreş Geleneklerimiz

Günümüzde hiç bir köyümüzde yapılmamaktadır. 1950 ’li yıllara kadar evlenme 
ve sünnet düğünlerinde hali vakti iyi olanlarca yağlı güreş yapılıyormuş. Eskiden 
hali vakti iyi olanlar yanlarında mutlaka yağlı güreş bilen birini çalıştırırmış. 
Düğün sahibinin yanı sıra çevrenin zenginleri de ödül koyarlar. Yanında güreşçi 
çalıştıran ağalar güreş yapılacak zamanlar güreşçisini başka işe göndermez güreşe 
hazırlarmış. Her güreşçinin birde yardımcısı bulunurmuş. Konulan ödülün halk 
arasındaki adı PARSA dır. Parsa genelde erkek dana veya koç oluyormuş. Aşağıda 
verilen örnek güreş tarihimiz hakkında kısa da olsa bir bilgi vermektedir.

Edirne’de Saray içi mevkiinde her yıl tertip edilen KIRK PINAR güreşleri 
Türklerin Rumeli’ye gelişlerini belgeleyen tarihi bir olayı ilişkilidir.30

Amuca Kabilesinde günümüze kadar adı sanı gelmeyen pek çok güreşçi 
yetişmiştir. Bunlardan sadece Abdal Ahmet Babanın oğlu Hüseyin Pehlivan 
Babanın yapmış olduğu güreşler hatırlanmaktadır. Hatta Hüseyin pehlivanın 
saray pehlivanlarından HERGELECİ İbrahim’i yendiği söylenmektedir. 1932 yılında 
Tekirdağ’ının Kılavuzlu köyünde Hakka yürümüş olup babasının adı ile(Abdal 
Ahmet Baba) anılan kabristanlıktadır.

33. At Yarışları Ve Koşu Geleneklerimiz

Bugün bilinmeyen ve yapılmayan geleneklerimizdendir. Düğün 
geleneklerimizdendir. Düğünlerde ve olağan günlerde köyün belirlenen yerlerinde 
belli mesafe içerisinde yapılırmış. Yarışlara katılma yaş sınırı yokmuş. Buraya 
katılacakların fakir zengin diye ayrımı olmazmış. Kendine güvenen herkes 
katılırmış. Köyün ileri gelenleri zenginleri dereceye girenlere hediyeler verirlermiş. 
Halkın o günlerde hayli ilgisini çekiyormuş. Bugün yaşı 65’in altında olanların pek 
hatırlayamadığı geleneğimizdir. Yalnız Balıkesir’in Ertuğrul köyünde yakın zamana 
kadar koşular yapılıyormuş. Bu geleneğimizin tarihteki yerine bir göz attığımızda 
atın öneminin hayli büyük olduğunu görmekteyiz. Destanlarımızda atların olağan 
üstü güçlere sahip olduğunu görmekteyiz. Yarışlar ile ilgili bu kayıt gerçekleri 
yansıtmaktadır.31

34. Söğüş Yemeği (Teselli Yemeği) Geleneği

Gelin giderken yanında daha evvelden hazırladığı bir tava baklavayı götürür. 
Kaynanada gelin almaya gelirken bir pişmiş tavuk ve yanında irmik helvası getirir. 
Bunları gelin evine verir. Gelin de bu geleneğe karşı herhalde tatlı götürüyor. 
Karşılıklı ikramlar yeni akrabalıkların ilk tatlı adımlarıdır. Helva ve tavuk gelinin 
baba evinde ana ve babasını teselliye gelenlere yanında bazı hazırlıklarla yedirilir. 
Amaç gidenin eksikliğini teselli etmektir. Daha evvelden gelin yanında bir yenge 
30 Özbay Güven.Türk dünyası araştırmaları. Türklerde güreş geleneği.S.18-20.Sayı.55.1991.
31 Kaynak kişi.Nafiz İnal.Tekirdağ/Kılavuzlu.1937.İlkokul. Rıfat Savaş.Balıkesir/Ertuğrul.1954.İlkokul
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giderdi. Aynı köyden evli olanlar gerdek çıkışı müjdeye gidilir. Ayrı köyden olanlar 
sabah gidilir Eskiden yenge bu görevi yerine getiriyormuş. Yengenin yanında Amcası 
da giderdi. 

35. Amuca Parası

Gelin alayı çıkmadan evvel kaynana ve kaynata kız tarafından belirlenen 
bir Amca’ya belli bir miktar para verir. Bu genelde amcanın isteğine değil karşı 
tarafın kişiliğine kalmıştır. Zaten verilen paranın bir özelliği yoktur. Sadece onuru 
düşünülerek konulmuş geleneklerimizdendir. Genelde amca verilen paranın birkaç 
misli para katarak konu komşusuna ve çağırdığı kişilere yemek verir. Bu vesile 
ile hısım akrabayı evinde ağırlayarak akrabalıkların pekişmesini sağlar. Paranın 
alınmasından sonra belli zaman birimi içinde yapılacak diye kuralı yoktur. Arası 
uzamadan yapılması genelde geze geleneğinin ardından yapıldığı görülür. 

36. Yenge Parası Geleneği

Gelin almaya gelindiğinde gelinin bulunduğu odanın kapısı kapanır. İçeriye 
kimseler alınmaz. Kapıyı bekleyen iki adet yenge vardır. Bunlar gelini evinde varsa 
yengeleri yok ise amcalarının eşlerinden seçilir. Genelde en yakın amca eşleri seçilir. 
Geleneklerimizde Amuca ve yengelere çok iş düşer. Böyle bir gelenekle gönülleri 
alınmak istenmiştir. Kaynana kapıda duran yengelere elbiselik kumaş veya para verir. 
Kapı bundan sonra açılır. Önemli olan kaynananın sınanmasıdır. Çeyiz taşınırken 
gelini yüzü kırmızı grep ile örtülür. Çeyizleri gelininin amcaları ve dayıları taşır. 
Çeyizler taşınırken taşıyanların aralarından başka birinin geçilmesini istemezler. 
Çünkü o zaman uğursuzluk getirileceğine inanılır. Çeyiz taşınırken en son gelinin 
sandığı taşınır.

Sandığın üzerine gelinin varsa en küçük kardeşi oturur. Kardeşi yoksa en yakın 
akraba erkek çocuğu oturtturulur. Kaynana bu çocuğa KARDEŞLİK PARASI verir. 
Günümüzde çeyizler düğün evveli gittiği halde bu gelenekler yine de yapılıyor. Gelin 
çeyizini günümüzde gideceği evine dilediği gibi seriyor.

37. Kız Parası Geleneği

Gelin alayı geldiğinde kaynata Amuca parasını verdikten sonra KIZ PARASINI 
gelinin bekâr ise ahretliğine evli ise gelinin en samimi arkadaşına verir. Gelin köy den 
ise geze sonrası parayı alan paranın miktarınca bir şeyler alır, kendisi de gelenlere 
bir şeyler hazırlar. Gönüllerince beraberce eğlenirler. Eğer gelin aşırıya (Köy dışın da 
bir yere ) gitmişse istedikleri bir zamanda kendi aralarında geleneği yerine getirirler. 

38. Dini Nikâhlarımız

Nisa suresinin 3. ayeti birden fazla evliliğe izin veriyor, ama böyle bir evliliği de 
koşullara bağlıyor. Bu sure UHUT savaşından sonra gelmiştir. O sırada savaşlarda 
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erkekler azaldıkça, kadın sayısının artması ve koşulların zorlaması nedeni ile birden 
fazla kadınla evliliğe izin verilmiştir. Bu izin verilirken de, tek kadınla evlenmekte 
yarar olduğu anımsatılmıştır.32 

Amuca kabilesinde ikinci evliliğe karşı olunduğundan üç adet ikinci evliliğe 
rastlanılmıştır. İkinci eşlere Bektaşiler ve Şeyh Bedreddin’iler dini nikâh 
kıymamaktadır.

Eğer resmi nikâh yapılmış ise, tarikat usulüne göre nikâh yapılır. Aksi durumda 
tarikat töresine göre nikâh kıyılamaz. 

 39. Yüz Görümlülüğü Geleneği

Gerdek gecesi gelin duvağını açması için damat bir küçük altın takar. Bunu 
takmadan gelin duvağını açtırmaz. Bu takı sonradan doğacak çocuğun nazarlığına 
takılır. Gerdek gecesi gelin ile damadın sabaha kadar uyumaması istenir. Nedenine 
gelince net olarak bir cevap alamadık. Bu gelenek ile evlenme düğünü bitmiştir. 
Bundan sonra anlatmaya çalışacaklarımız düğün sonrası geleneklerimizdendir.

Düğün Sonrası Geleneklerimiz

1. Duvak Açımı Geleneği

Duvak açımı geleneği pazartesi günü sabah erken saatlerde başlardı. Damadın 
gün doğmadan köyün akan çeşmesinden bir bakraç (Bakır kap) su alması ile başlardı. 
Gelin bu bakraçtaki suya baktırılır. Daha sonra aynaya baktırılır. Bu doğacak 
çocukların güzel olması dileğinden dolayı yapılır. Daha sonra damadın ve gelini 
kucaklarına kız ve erkek çocukları oturtturulur. Damat bunlara para verir. Bir kız ve 
bir erkek çocuğunun eline oklava verilir. Bunlar gelinin duvağına üç defa vururlar. 
Ancak damat ondan sonra gelinin duvağını açardı. Bazı köylerimizde sadece erkek 
çocuğu gelinin duvağına vurmaktadır. Bu geleneği iki şekilde açıklayabiliriz. 
Gelinin sabırlı olması temennisi dileği ile yapılması birde kökeninden bu yana hayli 
değişikliğe uğramasına rağmen hala ondan izler taşımasına bağlıyoruz. 

“Kayınpeder, bu sırada eline kamçı alarak ve(Altı oğular altı kız tapsun) yani ilk 
çocuğun erkek ikincisi kız olsun diyerek güveyin arkasına vurur”. 33

Bu geleneğimiz köy düğünlerinin son günü yapılıyordu. Yukarıdaki örnekteki 
kamçı yerine oklava kaynata yerini ise küçük çocuklar almıştır. Erkek ve kız 
olması uygulaması ayrım yapılmadığı göstermek için yapılmış olmalı. Günümüzde 
zaman ve maddi yönden daha avantajlı görünen salon düğünleri bu geleneğimizin 
kalkmasına sebep olmuştur. Düğün boyunca yorulan hısım akraba ve hizmetçilerin 
bugünde ancak eğlenmeye vakit bulurlar. Gönüllerince doyasıya eğlenirler. Çalgı 
seslerini duyan halk düğün evine toplanmaya başlarlar. Bu günde düğünde 
32 Bedri Noyan. Kur’anı Kerim Türkçe- şiir ‘S. 724 
33 M.Şakir Ülkütaşır.Türk halk bilgisine ait araştırmalar.S.18.İstanbul.Burhaneddin Basım evi.1938.
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oyunlara genç kızlar ve delikanlılar bile çok yakın olmadıkça pek katılmazlar. Köyün 
delikanlıları gelin ve damada çiçek verir kutlarlar. Her türlü sevinç gösterilerinin 
yapıldığını görmek mümkündür. Gelinle damat oynar iken evin en yaşlısı tarafından 
(Kadınlardan) gelinin ayağının dibinde çömlek kırılır. Gelinin ömrü bu kişiye 
benzesin inancıyla yapılıyormuş. DUVAK AÇIMI SABAHI çalgılar bahşişine çalarlar. 
Bugün düğün evi ve yakınları oldukça cömertçe bahşiş verirler. Düğünlerimizde 
yanız bu sabah kadınlı erkekli beraber oyun oynar. Çünkü oynayanlar en yakın 
akrabalardır. Düğün sonuna doğru düğünün yüz akı olan kurbancılar boş kazan 
ile düğün yerine gelirler. Önce düğün sahibi ve sonra orada bulunanları dolaşarak 
sembolik olarak ta olsa kazan dolmuş olur. Bir iki oyun havası yapıp çekilirler. 
Danışıklık ile başlayan bir AMUCA Kabilesi düğünü duvak açımı ile bitmiştir. 
Unutulan geleneklerimize katılmıştır. Eskiden gelin kız çeyizi giderken bir kaç parça 
eşyası ile feracesi baba evinde bırakılırmış. Bu bırakılan eşyalar ile feracesi DUVAK 
AÇIMI sabahı gelinin yengesi tarafından damat evine getirilir teslim edilirmiş. Bu 
gün köye gelin gidenlerin hala feracelerini gelin kızlar baba evinden götürüyorlar. 
Bu geleneğimiz 1990’lı yıllardan sonra yapılmaz olmuştur. 34

2. Yeni Geline Pazı (Yufka ) Açtırılması Geleneği

Duvak açımı sabahı eğlenceleri bittikten sonra yeni geline daha evvelden 
hazırlanmış olan hamurdan üç adet pazı oklava ile açtırılırdı. Eğer ilk açtığı 
pazılar yırtılmadan tam açılırsa ilk doğacak bebeğinin erkek olacağına inanılırmış. 
Bunda gelinin marifeti ölçülmemekte geleceği öğrenme merakı ile uygulanmış bir 
geleneğimizdir. Eğer pazılar delinirse ilk bebeğinin kız olacağına yorum yapılırdı. 
Her ne kadar geçmişte de ve günümüzde de bir kız bir erkek evladı isteniyorsa da 
erkek evladına biraz daha fazla önem verilmiştir. Bunda İslamiyet sonrası Arabi 
geleneklerin Türk toplumuna hayli etkisi olmasındandır. Çünkü İslamiyet önce Türk 
geleneklerinde bu tür ayrımlara rastlanmıyor. Nadir olarak bu geleneğin yapıldığı 
görülüyor.35

3. Gelin Pidesi Geleneği 

Duvak açımı geleneğinin gecesi yapılıyordu. Duvak açımı geleneği bitimi ile 
hizmetçiler düğünün son geleneği olan gelin pidesi için hazırlıklara başlarlar. 
Amucalar’ın düğünleri masraflı olduğu kadar uzun sürmeleri ile de bilinirler. Düğün 
sahibinin yakın akraba sayısı ile çağrılacaklar belirlenir. Bazen ayrım yapılmayıp 
tüm köyün çağrıldığı da olmaktadır. Gelin başına namazlık bezine benzeyen 
geleneksel örtüsü olan ÖRTÜNCE yi takar. Örtünce beyaz patiska bezinden 
işlemeli olarak hazırlanır. Gelin yeni evine gelenlerin ellerini öper. Gelinin yanında 

34 Kaynak kişi.Hasan Hüseyin Arslan.K.eli/Beyci.1938.İlkokul. Mürvet Engin. Deveçatağı. Kırklareli.1958.
ilkokul Hanife Savaş.Deveçatağı. Kırklareli.1949 İlkokul 
35 Kaynak kişi.Mürvet Engin.Kırklareli/Deveçatağı.1958.İlkokul.
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görümcesi durur. Görümce yoksa eltisi durur. Elti: Kardeş veya kardeş çocuklarının 
eşlerinin birbirlerine hitaplarıdır.

Gelenler gelin elini öptüğünde elini öperken para verirler. Yanında duran kişinin 
de başında yine geleneksel örtülerimizden DARTMA’sı vardır. Görümce gelenlerin 
akrabalığını ara ara yeni geline öğretir. Gelenlere yemek verilir. Muhabbet yapılıyorsa 
muhabbet sonunda SEMAH dönülür. Yeni geline semah dönülmesini kaynanası 
gösterir. Eğer gelin tarikat kökenli ise zaten semah dönmesini bilir. Gelin ile damada 
da semah döndürülür. Bu geleneğimiz eş dost ve akrabaların böyle mutlu bir düğün 
sonrası toplanması yeni gelinle tanışması olarak tanımlanabilir. 

4. Yeni Gelinin İlk Defa Suya Gidişi Geleneği

Duvak açımından bir gün sonra yeni gelin elinde toprak desti ile evine en yakın 
köy çeşmesine su almaya gider. Desti geline diye yeni alınmıştır. Gelin giderken 
yanına biraz buğday ve birazda madeni paralar alır. Kabilenin geleneği gereği yeni 
gelinler ilk günlerinde hep örtünce takarlar Sonra bunun yerini dartma alır. Çeşmeye 
giderken yeni gelin yeşil gelin feracesini giymiştir. Bu feraceler özel günlerde 
giyilmektedir. Buna ihtiyarlar FATMA Ana’nın feracesi de gelinliği de demektedirler. 
Hala Kırklareli’ndeki 24 köyümüz günlük hayatlarında siyah feraceler giyerler. 
Tekirdağ’ın iki köyü 1940 yılına kadar ferace giyermiş. Etraf köylerden ayrı farklı 
olmamak için çarşaf giyilmeye başlanmışsa da günümüzde sadece yaşlılar haricinde 
kadın ve kızlar çarşafı da giymiyorlar. Gelin suyun akan yerine elindeki buğdayları ve 
madeni paraları bırakır. Yeni kurulan ocağının neme düşen tohumlar gibi yeşermesi 
dileği ile suyunu doldurur. Tohum ocağını paralarda bereketi temsil eder. Yeni 
gelinin suyunu doldurup gitmesini gözleten küçük çocuklar madeni paraları almak 
için çeşmeye koşarlar. Onlar için paranın miktarından çok yeni gelinin paralarını 
almak önemlidir. Paralar hiç bir zaman tek sayıda olmaz. Geleneklerde amaç kişileri 
eğitmek inancını pekiştirmektir. Bu gün her evde çeşmeler olmasına rağmen köyün 
akan çeşmesinde bu geleneğimizin uygulandığı görülmektedir. 

Yukarıda anlatılan geleneğin bir benzeri eski Türk geleneklerinde görmek 
mümkündür. Bunlardan birini fikir fermek amacıyla yazıyoruz.

Başkurt’larda gelin kayın babasının içtiği pınar, ırmak ve göl sularına gümüş 
paralar saçı yaparak “selâmverirler.” Bu tören koca karının rehberliğinde yapılır. 
Buna su gösterme töreni de denir.36

Düğün sonrası Duvak açımı geleneğimizde anlattığımız Gelin bu bakraçtaki 
suya baktırılması da bu tür inançların kalıntısıdır. Bazen inançlar ve gelenekler 
geçmişteki önemini ve yerini kaybedince başka bir geleneğimizin uzantısı şeklinde 
karşımıza çıkmaktadır. 

36 Abdülkadir İnan.tarihte ve bu gün Şamanizm materyalleri. S.166,167. 
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5. Gelin Gezdirme Geleneği

Düğünün sona ermesi ile gelenekler sona ermemiştir. Yeni gelin ister aynı köyden 
isterse ayrı köyden olsun damat tarafına ve hizmet edenlere daha evvelden hazırladığı 
bohçaları yanında görümce veya eltisi ile beraber götürür. Her gittikleri eve daha 
evvelden hazırladıkları bohçalarını verir hal hatır sorarlar. Aynı zamanda yeni 
akrabalarını tanır. Bazı kişilere özel bohçalarda hazırlanır. Kırklareli yöresinde gelin 
gezerken ayağına şalvarını yeşil feracesini, başına örtünce sini takar. Gelin gezerken 
tüm takılarını takarak gezer. Gelin şalvarlarında en çok giyilen renkler daha evvel de 
belirttiğimiz gibi kırmızı ile güvezdir. Gelin ile görümcenin feraceleri eskiden farklı 
oluyormuş. Günümüzde hala kullanılanlar birbirlerinden farklı gözükmemektedir. 
Feracelerin yakalarındaki işlemelere SUTAŞI adı veriliyor. Gelinin yanındaki başına 
dartmasını takar. Şalvar üzerine FITA lar takılır. Bunlar geleneksel desenler ile 
işlenmiştir. Fıtalar eski el tezgâhlarında dokunmuştur. Günümüzde dokunanı yok 
olmakla eskilerin kullanıldığı görülüyor. Köy dışındakilere bohça götürülmesi ise 
geze geleneği sonrası damat gelin ve kaynana ile yapılır. Dağıtılan bohçalar gelinin 
çeyizindendir. Bu sebeple gelin çeyiz yaparken ona göre çeyizini hazırlar. Bohça 
verdiği evlerden geline para verilmesi gelenek halini almıştır.

Günümüzde bazı yazılı yayın organlarında Amerika’daki Kızılderililer ile 
Türklerin bazı gelenek ve inançlarına ait bildiriler görülmektedir. Çeşitli Amerikan 
filmlerinde de Kızılderili erkek ve kadınlarının önlerindeki örtülerin fıtalara 
benzemesi tesadüf müdür. Bunu katıldığı bir kaç kongre de bazı bilim adamlarına 
ilettim, fakat hiçbir yanıt alamadım. 

6. Kardaşlık Geleneği (Kardeşlik)

Kardaş kelimesi genelde şiveden dolayı daha çok kullanılmaktadır. Hatta bazı 
köylerimizde Kardaş kelimesi GADAŞ olarak ta söylenmektedir. Düğün sonrası gelin 
tarafından KARDAŞLIĞA gelinir. Gelen kişiler en az iki kişi olabileceği gibi daha da 
fazla olabilir. Gelenler gelini yani kardaşlarını baba evine davet ederler. Kardaşlığa 
gelinmeden geze âdeti yapılmaz. Geze evveli gelinin baba ocağına misafirliğe 
davetidir. Yeni gelinin kendi olanları tarafından ziyaret edilmesi bunun ilk olması 
başka bir önem taşır. Kolay beri unutulmayacak misafirliktendir. Kızlarını yeni 
tutumunu ve halini görürler. Gelenler büyükleri ise ellerini öper, küçük ise elini 
öptürür. Hasret giderirler. Gelenlere kardaşlık hatırası birer bohça verir. Bu gelenek 
sonrası arası pek uzatılmadan GEZE geleneğini yapılır.

7. Geze Geleneği

Kardaşlık geleneğinin ardından gelinin baba evine gitmesine halk arasında 
GEZE denilir. Geze: Dolaşma gezi anlamında kullanılır. Geze geleneği yapılmadan 
elin baba ocağına aynı köyden bile olsa gidemez. Tabii acil durumlar bu kaidenin 
dışındadır. Gezeye damat tarafından en yakınları konu komşusu çağrılır. Ayrı 
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köylerde bile olsa bu uygulanır. Kadınlar kendi aralarında şakalar yaparlar. Damat 
tarafından gelenlere gazoz kapaklarından altın dizisi pırasa ve sarımsak gibi bazı 
meyveleri boyunlarına asarlar. Ve bu şekilde oynattırırlar. Şakalar aşırıya hiç bir 
zaman kaçmaz. Çünkü yapılan şakanın karşılığı damat tarafına gelindiğinde aynen 
uygulanır. Damada varsa küçük kayınçoları tarafından bazı şeyleri yaptırmak 
isterler. Post saydırma, altına yumurta koyma istekleri ayak kaplarını saklama 
gibi şaka ile zora sokmak isterler. Eğlence olsun diye damat bazen posttaki tüyleri 
saymaya kalkınca onu şaşırttırıp yeniden başlaması istenir. Damat bazen istenilen 
parayı verip başından savar. Bazen de onların eğlenmelerine izin vererek onlar ile 
yakın olmak ister. Tüm gelenlere yemekler verilir. Geç saatlere kadar eğlenilir. Geze 
yapılacağı günün sabahından gezeye gelecekler gelinin yengesi tarafından çağrılır. 
Aynı zamanda en yakınları ve komşuları hizmet için haberdar edilir. Gezelerde ki 
amaç yeni iki ailenin birbirlerini tanıyıp kaynaşmasını sağlamaktır. 

8. Güvey Orağı (Damat Orağı) Geleneği

Bu geleneğimiz genelde aynı köyden evlilerin veya çok yakın köyden evlilerin 
uyguladıkları geleneklerden imiş. Günümüzde artık elle orak biçilmediğinden 
ve yeni nesil elle orak biçme bilmediğinden yapılmamaktadır. Gelin kızın babası 
kızını ve güveyini görevlendirdiği biri tarafından davet eder. Güvey o gün eşini 
ve orak biçmek için elliğini ve orağını alır. Bazı köylerimizde oraklara KAVRAMA 
veya KIRKMA da deniliyor. Kaynata kızına o gün çalışacağı orağını ve elliğini daha 
evvelden satın alır. O gün çalışanlara yemekler damadın kaynanası tarafından 
hazırlanır. O gün belli saate kadar damat eşinle kaynatasına yardım eder. Akşam 
yemeğinden sonra kaynata kızına elini öptürüp yeni orak ve elliğini verir. Yeni 
evinde de baba ocağındaki gibi çalışmasını söylermiş. Aynı kural çapa zamanı aynen 
uygulanırmış. Amaç kaynaşmayı sağlamak işin bilmedikleri yönlerini öğreterek 
onları geleceğe hazırlamakmış. Verilen aletlerin manevi değerleri bir ömür boyu 
anılmalık oluyormuş. Her gelenek ve göreneğimiz insanlara bir takım şeyleri 
dolaylı yollardan anlatmak amacıyla konulmuş. Zamanla yozlaştırılarak amacından 
saptırılmış. Yapılış amacını inancını kaybetmesine vesile olmuştur. İşte o zaman 
batıl inanç olarak karşımıza çıkmaktadır.

9. Yeni Evlilerin Yemeğe Alınması Geleneği

Yeni evliler yakın akrabaları tarafından yemeğe alınırlar. İlk önce damadın sağdıcı 
yemeğe alır. Bu vesile ile yeni gelin yeni toplumuna yavaş yavaş alışmaya çalışır. Bu 
yemeklere gelin giderken başına örtünce takar. Yemeğe konu komşu yanında en yakı 
n akrabaların çağrıldığı görülür. Yemeğe alanın kudretine ve gönlüne göre yemek 
bazen hayli kalabalık olabiliyor. Yemeğe alanlar yeni geline bir takım hediyeler 
verirler. Yeni Gelinde boş elle gitmez. Geleneğe göre oda bir şeyler götürür. 

Gelin evlenince nasıl eşinin soyadını alıyorsa İÇ GÜVEYİ giden delikanlı kendi 
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lakabını taşıyamaz. Kaynatasının lakabı ile anılır. Buda bize ocakların soy değişse bile 
değişemediğini gösteriyor. Ayrıca Bulgaristan’da 93 harbi sonrası göç ile bırakılan 
yurtluklara yerleşenler bile yakın zamana kadar o ocakta bir zamanlar yaşamış 
kişilerin ad ve lakabı ile anılmışlar. Bunu 1989 yılında yaşanan göç ile yurdumuza 
gelen kişilerden öğrenmiştim.

Sünnet Düğünü ve Gelenekleri

Düğün evin e bayrağın çekilmesi ile başlanmıştır. Köylerde yapılan sünnet 
düğünlerinde düğün evveli mutlaka danışıklık geleneği yapılır. Eğer düğün sahibinin 
hali vakti biraz iyi ise evlenme düğününden pek farkı olmaz. Sünnet düğünlerimiz 
bir nevi küçüklerin evlenme düğünlerinin kopyasıdır.

Çünkü bütün geleneklerin çoğunluğu sünnet düğünlerinde uygulanır. Düğün 
evveli düğün evinden bir yenge hizmetçileri düğün hizmetine çağırır. Düğüne 
çağırma evlenmede olduğu gibi ev sahibinin dilediği bir Amuca ile yenge geleneksel 
giysiler ile düğüne çağırır. Yakın zamana kadar sünnet düğünlerimiz cumartesi 
öğlende başlar Pazar günü akşamüzeri sona ererdi. Günümüzde salon düğünleri 
haricinde bir ve gecesi yapılmaktadır. Bunda ağırlaşan hayat şartlarının mali 
durumları da etkendir. Cumartesi günü gecesi kına gecesi yapılır. Pazar günleri 
gelenekler bitiminde sünnet alayı düzenlenir. Alay evveli sağdıç giydirme geleneği 
yapılır. Aslında düğün iki gün yapılıyorsa tüm gelenekler uygulanır. Yine sağdıçların 
üzerine alınacak sünnet giysileri sünnet pazarlığında alınır. Düğün sahibi sağdıcın 
giyimini üslenir. Eğer her ikisi de sünnet olacaklarsa her iki tarafın dileğine bırakılır. 
Kına gecesi sünnet takı getirenler olur. Takı DAKI ol arakta bilinip söylenir. Takılar 
genelde ev eşyası veya halı, battaniye, tencere gibi şeylerdir. Düğünlerimiz yemekli 
ve içkili olarak yapılır. Tüm davetlilere ve misafirlere yemek verilir. Sünnet alayına 
dileyen herkesin katılacağı gibi düğün sahibi de eş dostunun gönlünü almak için 
bizzat söylediği de olur. Alay başlamadan tüm arabalar dizilir. Ev sahibi her arabaya 
birer havlu bağlar. Tarikat kökenli köylerimizde hatta bazı Sünni köylerimizde bile 
sünnet alayı bir yatırın kabrini ziyaret ederler. Adağı varsa keser. Çer ağ uyandırır. 
Niyazını yapar Fatihalar okunur. Kurban kesilirse kanı sünnet olacak çocuğun alnına 
sürülür. 

Sünnet alayı gezisi bittiğinde arabalar evin önüne geldiğinde sünnet çocuğu 
hemen indirilmez. Sünnet evveli çocuktan ana ve babasından ne istediği sorulur. 
Daha önceden birçok sünnetlide gelenek olmuş kalıplaşmış olan “Anamın ve 
babamın sağlığını istiyorum” der. Çocukları istese de istemese de ana ve baba bir 
takım vaatlerde bulunur. Bunlar tarla, bağ, bahçe veya hayvan olabilir. Halk arasında 
bu vaatlere SÜNNETLİK adı verilir. Arabadan varsa babası tarafından indirilir. Babası 
yoksa büyük abisi veya amcası indirir. Sünnet olacakların ana ve babası sünnetçi ve 
kirvesi ile oyun oynatılır. Çocuğun içindeki korkuyu yenmesi sağlanır. Kendine olan 
güveni ve cesareti artar. Bazı yörelerimizde sünnet olunurken çalgılar çaldırılmaz. 
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Bazı köylerimizde ise en yakınları ana ve baba dahil halay dönüyorlar alay çalgılar 
eşliğinde sünnet bitinceye kadar sürüyor. O an yakın akrabaların bu şekilde oradaki 
stresi bu şekilde atmaları olayıdır. Her sünnet çocuğu kesilmesinden evvel bir 
horoz kesilmesi gelenektendir. Aynı şekilde kurban kesiminden evvelde önden 
horoz kesilmesi ilke bakımından benzemektedir. Her sünnet çocuğunun sünneti 
bitiminde ana ve babası dedesi nenesi ve bazı yakın akrabalarına müjdeye gidenler 
bahşişlerini alırlar. Bazen müjde olarak bir horoz verildiği de görülür. Tüm cemaatin 
ana babaya nene ve dedeye gözün aydın, geçmiş olsun Allah evlenme düğünlerini 
de göstersin derler. Sonra herkes sünnetçinin müsaadesi ile çocuğa Geçmiş olsun 
demeye giderler. Akrabalık yakınlığına göre takı veya para verirler. Sünnet çocuğu 
gelenin ellerini öper. Sünnetin ardından sünnetçi sünnet olan çocuk ile oynar. Bu 
ardından sünnet olacak çocuklara güven verir. Ev sahibinin dileğine ve isteğine göre 
mevlit okutulur. Kurban kesilip aynı günün akşamı muhabbet açılır. Halkımızın 
törelerinde büyük yer tutan sünnet olma aslında birçok kişimiz tarafından tarihçesi 
yanlış bilinmekte ve inanılmaktadır.

Kur’an Peygamberimize gelmeden önce de Arapça ’da sünnet sözü vardır. Bu 
sözün anlamı işlek yol demekti.

İsa’nın doğumundan 4000 yıl önce Mısırlılarca sünnetin bilindiği II. Ramses’in 
oğlunun sünnet oluşu gösterir, kabartma ve tabletlerden anlaşılmıştır. 

Eski çağlarda Tanrılara insan kurban edilirdi. İlk çağda da üretim organının 
bütünü kurban edilirdi. Sonraları bu da insanileşti. Günümüzde daha yumuşak 
bir sünnet hakim oldu. Kur’an da sünnet sözü geçmekle birlikte, teknik anlamda 
bir sünnet emredilmiş değildir. Yani sünnet farz değildir. Adından da pek iyi 
anlaşılacağı üzere sünnet Peygamberimizin buyruklarıdır. Müslüman toplulukları 
bu buyruğu yerine getirmeye büyük önem verirler. Hac, Zekat, orucu ihmal ederler 
sünneti ihmal etmezler. 37

“Anadolu’da özellikle Müslümanlarla, Museviler arasında sünnet saygın bir 
inançtır. Erkek çocukları belli bir yaşa gelince erkeklik öğelerinin ucundaki deriyi 
kesme yüzyıllar boyunca uygulanan bir gelenektir. Bunu İslam dini ve Türkler 
arasında yayıldığı biliniyor. Ancak sünnet olayının Müslümanlık ile bir ilgisi yoktur. 
İslam dinin doğuşundan çok önceki çağlara Mısırlılar daha sonra da İbraniler sünnet 
olayı uygulanıyordu. Sünnet totem inançlarının bir sonucudur. 38

37Kerim Yunt. Tarih boyunca Türklerde sünnet olma geleneği. Türk dünyası dergisi. Sayı.37.1990 yıl 4. 
S.33,34,35
38 İsmet Zeki Eyüboğlu.Anadolu inançları. S.171.
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Şekil 1: Nikah kağıdı ve tercümesi
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İzinname

Mihrrimuaccele Numru 87. 

Yalnız 20 adet yirmilik altındır.

Mihri müeccel 501. 

Yalnız beş yüz bir guruştur.(Kuruş) Deveçatağı Kariyesi (Köyü) İmamı efendi 
beades selam olunurki Kariyenizdeki sakine Huriye binti Hüseyin(Hüseyin kızı.) 
nam bikri batiganın mani şer›isi ve nizamisi yagisi işbu talibi bulunan Babaeski 
kazasında tabi Osmaniye kariyesinde yeni mahlesinden (Atik Osmaniye) Hüseyin 
Bin Ahmet nam kimseye tarafenin rizaları vevelilerinin izni ile mehri müeccel 
tesmiyeleriyle indelhür akt nikah eylesiz vesselam. 

Yatak yorgan bir kat, gelinlik elbise: 1, elbise: 1, torba:1, çuval:4, heybe:2, kilim:6 
şayak yorgan 7 adettir.

Mühür ve puldaki tarih. 11.Rebülevel 1329.(12 Mart 1911 Pazar) 

Vekil zevc. Vekil zevce

Karlı Ahmet bin Abdi Veli Hocaoğlu Ali Efendi

Şahitleri.

Büyük Dağlı Ali bin Mehmet Büyük dağlı Ali bin Mahmut Emin Ali bin Mehmet 
Osman bin Mahmut 24 safer. 1329 sene Mezburenin akt nikâhı icra kılınmıştır. 
Pınarhisar kazasına tabi Deveçatağı. Karyesi muhtarı Mührü. Ali ye ait mühür. 
Osmana ait mühür. 

Bu belge Deveçatağı köyü sakinlerinden GİRİTLİ HASAN Ağanın (Yetişir) 
evrakları içinde bulunarak torunu İnşaat Mühendisi Mehmet Balım tarafından tüm 
evrakları ile birlikte Refik Engin’e verilmiştir. Tercümeleri yaptırılan tüm belgeler 
Hasan Ağanın evraklarından bize verilenlerdir.39

 

39 Tercüme eden Halit Özgür. Bulgaristan/Tolbuhin kasabası, Zırnivu (Kilikadı)1932 Ortaokul.
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1940 lı yıllarda Amucalar’da genç kız ve erkek giysileri.

• 
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• Prof.Dr.Gürbüz Enginer.Kurban ve kurbanın kökenleri ve Anadolu’da kanlı kurban 
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• Tercüme eden Halit Özgür. Bulgaristan/Tolbuhin kasabası, Zırnivu (Kilikadı)1932 Ortaokul.
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MUĞLA DÜĞÜNLERİNDE UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ 
BİR ÇALGI KÜLTÜRÜ: DELBEKÇİLİK

Şb. Md. Aydın DURDU1 - Folk. Arş. Bircan KALAYCI DURDU2

İnsan hayatın önemli üç büyük geçiş eşiğinden 
biri evlilik, evlilik de kısaca iki insanın resmi ve 
toplumsal kurallara göre yaşamını birleştirmesidir. 
Evliliğe giden yolda ise tanımdaki kısalığın aksine 
toplumsal geleneklere ve inançlara göre şekillenen 
pek çok alt geçiş eşiği vardır. Evliliğin alt geçiş 
aşamalarından belli başlıları; kız isteme, söz kesme, 
nişan, kına gecesi, düğün ve gelin almadır. Evlilik 
töreni aşamaları içersinde yemekler yapılır, konuklar 
karşılanır, bayrak hazırlanır, çeyiz taşınır, kına yakılır, 
çalgılar çalınır, türküler söylenir, oyunlar oynanır. 
Bütün bu aşamalarda yemeklerin yapılmasından 
sorumlu yemekçiler, geline ve damada yardımdan 
sorumlu sağdıçlar ve yengeler, bayraktan sorumlu bayraktar dediğimiz düğün 
görevlileri vardır. Bir diğer görevli grubu da evlilik töreninde bu mutlu olayın 
kutlanması için gerekli eğlence ortamının yaratılmasını sağlayacak olan düğün 
çalgıcılarıdır. Bunlardan biri olan Muğla düğünlerindeki delbekçiler de bizim bildiri 

1 Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (Şube Müdürü)
2 Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (Folklor Araştırmacısı)
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konumuzu oluşturmaktadır. Delbekçilik geleneğinin uygulayıcıları, uygulanma 
alanı, geçmişte ve bugünkü durumu ele alacağımız konular olup unsurun müzik 
tekniği açısından incelenmesi, nitekim bu konu daha önceki yıllarda işlenmiştir3, 
dışarıda tutulacaktır. Delbekçilik ile ilgili alan araştırması, Aydın DURDU ve Bircan 
DURDU tarafından 07.08.2010 tarihinde Fethiye-Boğalar Köyü ile 30.09.2010-
01.10.2010 tarihleri arasında Fethiye ve Dalaman ilçesinde gerçekleştirilmiştir.

Delbekçilik, düğün, şenlik, sünnet, asker uğurlama vb. eğlencelerde özellikle 
de kına gecelerinde delbek çalmak ve türkü söylemek suretiyle delbekçi kadınlar 
tarafından uygulanan bir gelenektir. Geleneğin uygulayıcıları Fethiye-Günlükbaşı-
Yenimahalle’de ikamet etmekte olup bunlardan sadece birkaçı sonradan ilçe 
merkezine taşınmıştır. Geçmişte, Milas-Küçük Dibekdere köyünde de düğünlerde 
delbek çalan kadınlar varmış ancak günümüzde yoktur. Delbekçilerden bir kısmının 
yakını davul-zurna icrasıdır. Çevredekiler tarafından “cingen” olarak adlandırılan 
ancak aşağılayıcı buldukları bu tanım yerine kendilerine “Roman” denmesini 
daha uygun bulan delbekçi kadınların nereden geldikleri ile ilgili verdikleri bilgi, 
Fethiye-Eşen ve Fethiye-Kemer-Düğer Köyünden 1957’li yıllarda Fethiye’de yaşanan 
depremden sonra Günlükbaşı’na geldikleri şeklindedir. Ondan öncesi süreç 
hakkında ise bilgi sahibi değillerdir. 

Bazı tarihi verilere göre Romanlar Hindistan’dan diğer ülkelere dağılmıştır. 
Bir diğer görüş delbeğin Orta Asya’dan Yörüklerle birlikte Anadolu’ya geldiğidir. 
Derleme yaptığımız bazı hanımların görüşü ise atalarının Horasan’dan geldiği 
ve aslen Roman değil Alevi oldukları şeklindedir ancak bölgede yaşayan Tahtacı 
Alevilerle geleneksel yapı itibariyle benzeşmeyen bu topluluk Alevi olarak da kabul 
görmez. 

Delbekçi kadınların nereden geldikleri ile ilgili bilgiler net olmasa da 
kullandıkları delbeğin benzeri vurmalı çalgılar hem Anadolu’nun Hititler, Urartular 
gibi eski uygarlıklarında hem de Asya’da, Avrupa’da bilinen ve kullanılan bir çalgıdır. 
Osmanlı döneminde de saray haremi, köy konakları gibi kapalı alanda yapılan kına 
eğlencelerinde, sünnet törenlerinde vb. delbekle aynı çalgı grubunda yer alan tef ve 
bendir çalan kadınlar vardır ve bunlar minyatürlere dahi yansımıştır4. 

Muğla düğünlerinde sadece Günlükbaşılı kadınlar tarafından çalınan delbek; 
kalbur kasnağından yapılan ve kasnağın bir yüzüne çivilerle sabitlenmiş oğlak 
derisinden oluşan, kirişsiz ve zilsiz, vurmalı bir çalgıdır. Dembildek, debildek, 
dembelek gibi adlarla da ifade edilir. Ucuza mal etmek için çoğunlukla icracının eşi 
tarafından çakılır. Tanımlanan delbek dışında, daha düzgün görünümlü tef kullanan 
3 Bkz.: Dorit Klebe: “Güney Batı Türkiye’de Delbekçi Kadınların Düğünlerdeki Kadın Okuyucular Def Çalma 
Teknikleri.” III. Milletlerarası Türk Halk Edebiyatı Ve Folkloru Kongresi Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları, 
S.170-176
4 Gözde Çolakoğlu: Toplumsal Cinsiyet Teorisi Bağlamında Osmanlı-Türk Musukisi İcra Mekanlarının Kadın 
İcracılar Üzerindeki Etkisi, Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı: 3/2, Yıl: 2010
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popüler delbekçiler de görmek 
mümkündür.  Delbek derisi 
önceden peynircilerden temin 
edilirken sonradan “tabak 
deri” denilen işlenmiş deri 
Fethiye’de ya da Muğla’da 
müzik aletleri satan kişilerden 
temin edilmeye başlamıştır. 
Delbeğini kendi yapmak 
isteyenler, delbek kasnağını hazır alır, deriyi kireçle işlemden geçirerek kasnağa 
çivilerle sabitler. Delbeğin sesinin güzel olması derisine, derinin kasnak üzerine 
sabitlenirken gerektiği kadar gerdirilmesine bağlıdır. Gerek yapım aşamasında 
gerekse kullanırken derinin esnekliğini artırmak için ocakta ısıtma da yapılır. 

Delbek çalınırken, sol elde göğüs-omuz arası hizasında tutulur ve delbeğe 
sağ elin parmaklarıyla vurulurken sol el parmaklarıyla da destek verilir. Çalarken 
delbekten titreşimleri düzgün olmayan tok bir ses çıkar. 

Delbekçi kadınlar gittikleri düğünlere ya da 
şenliklere iki delbekçi olarak katılır ve bahşiş 
aldıkları zaman delbeği baş ya da baş hizasından 
daha yukarı kaldırarak çalarlar.

Geleneği uygulayanlar açısından delbekçilik 
bir geçim kaynağıdır. Delbek çalan hanımlar, 
geçim şartları açısından bakıldığında düzenli 
işi ve geliri olmayan ya da düşük gelir düzeyinde 
olan kişilerdir. Eskiden delbekçilik yanında yevmiye karşılığı halde çalışma (dometes 
kasalama), pamuk toplama, tütün dikme gibi işlerde çalışmışlar, eşleriyle birlikte 
sepet örücülüğü, bohçacılık gibi işler yapmışlar ve yerleşik bir hayat sürmektedirler.

 Delbekçiliği, bir çeşit usta-çırak 
ilişkisiyle ailesinden ya da çevrede 
delbek çalan diğer kadınlardan görerek, 
onlarla çalarak öğrenmişlerdir. Türkan 
Demir, Güllü Yavuz, Sevim Topaloğlu, 
Ayşe Gencer gibi kökten yetişen delbekçi 
kadınlar olduğu gibi sonradan bu işi 
öğrenenler de vardır. Örneğin; Teslime 
Ateş delbek çalmayı elli yaşından 
sonra, Aysel Yıldız da kendi ailesinde ve 
çevresinde böyle bir gelenek olmadığı 
için evlendikten sonra öğrenmiştir.
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Delbekçi kadınlar günümüzden otuz-otuzbeş yıl öncesine kadar Muğla-Merkez 
ile Fethiye, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz, Marmaris, Ula, Yatağan, Milas vb. ilçe 
ve bu ilçelere bağlı köylerde düğünlerin özellikle de kız düğünlerinin önemli bir 
unsurudur. Bu geleneğin icracıları sadece Muğla’da değil, İzmir, Aydın, Denizli, 
Burdur gibi illere de giderek düğünlerde delbek çalmıştır. 

Eski düğünler perşembeden başlayıp pazar günü ya da cumadan başlayıp pazar 
günü bitiyordu. Perşembe başlayan düğünlerde ilk gün düğün sahibinin kendi 
akrabaları arasında eğlence, ikinci ve üçüncü gün kına, dördüncü gün de gelin 
alma yapılırdı. Delbekçi kadınlar da geline kına yakılmasından başlayıp gelin oğlan 
evine getirilinceye kadarki bütün düğün süresince -üç-dört gün- düğün evinde 
kalırdı. Delbekçi kadınlar düğün evinde kaldıkları bu sürede delbek eşliğinde sabah 
nöbeti olarak ifade edilen türküleri söyleyerek güne başlar, kına ve düğünde yine 
delbek eşliğinde söyledikleri türkülerle hem gelini ağlatırlar hem de gelini ve gelen 
konukları oynatırlar, davul-zurna ile birlikte gelin almaya giden alaya katılırdı. 

Delbekçi kadınlardan Türkan Demir’in verdiği bilgiye göre; düğün evinde “sabah 
nöbeti” olarak söylenen bir türkü şöyledir:

Atlayıp gemiye binemedin mi?
Uykusuz imana doyamadın mı?
Aman padişahım izin ver bana,
Yavruğun başı için sılaya sal beni.

Askerler oturmuş çamaşır yaykar,
Sabahın zehrinde talime kalkar.
Aman padişahım izin ver bana,
Yuvruğun başı için sılaya sal beni.

Düğünde geline kına yakılırken söylenen kına türküleri şunlardır:

“Altın Tas İçinde Kınam Karıldı”
 “Bazarda Bal Var Gelinim” 
“Aynalı Körük Olmazsa Ben Gelin Gitmem”
“Türkmen Gızı Gatarlamış Mayayı ” 
“Getirin Kına Yakalım” 
“Çakmak Çakmaya Geldim/Kına Yakmaya Geldim” vb.dir
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Düğünde söylenen diğer türküler de yöresel ve zamanın popüler türkülerinden 
oluşur:

“Yayla Yollarında Galdım Yalınız” 

“Sarıca Da Buğday Danesi” 

“Çiftetelli”

“Harmandalı”

“Ağır Zeybek”

“Ağır Beşkaza”

 “Kerimoğlu Zeybeği”

“Bahçalarda Kum Darı”

“Şen Ola Düğün Şen Ola”

“Leblebi Koydum Tasa”

“Cemilemin Gezdiği Dağlar Meşeli”

“Karadut Parmak Gibi”

“Dom Dom Kurşunu”

“Üğrünü Üğrünü Gelir Dereden”/Bedir

“Erzurum’dan Çevirdiler Yolumu”

“Mihriban”

“Çaya Düştü Tutamadım Kolunu”

“Hastane Önünde İncir Ağacı”

“Yeşil Başlı Gövel Ördek” vb.
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Sözü edilen türkülerden “Sarıca Da Buğday Danesi”, “Kerimoğlu Zeybeği” gibi 
ağır ritimli türküler “ağır gayda”, “Yayla Yollarında Galdım Yalınız” gibi türküler 
“gıvrak gayda” olarak ifade edilir.

Delbekçilik, ağırlıklı olarak kız düğünlerinin bir parçası olmakla birlikte 
düğünlerde erkekler arasındaki içkili muhabbetlere eşlik eden ve bu yönüyle 
uygulayıcısı olan kadınları davul-zurna icrasıyla daha çok erkeklerin hâkim olduğu 
kamusal alana da taşıyan bir gelenektir. Görüştüğümüz delbekçi hanımlardan Türkan 
Demir delbekçiliğin uygulanma ortamını “eskiden davul-zurna ayrı çalardı gadınlar 
ayrı çalardı. Beş yaşında oğlan çocuğu bile girmezdi kına yerine. Erkek eğlencesi 
ayrı kadınınki ayrı olurdu. Ama hindi erkek-gadın bir oluyor” diyerek açıklamıştır. 
Bir başka delbekçi hanım da, “içki masalarına 
bile çalıyoz, yalan yok. İçkicilere çaldığımızda 
hem de güneş doğana kadar. Ekmek paramız 
için çalıyoz. Biz bayanlardan alamayız ki parayı. 
Onlar istek yapar,  biz de söyleriz. Para verilerse 
verirler, vermezlerse vermezler” diyerek diğer 
icra alanları hakkında bilgi vermektedir. 

Delbekçiliğin bazı düğünler dışında 
günümüzde az da olsa uygulama alanı bulduğu 
diğer bir alan yörede yapılan festival, kültür 
şenliği gibi etkinliklerdir. Delbekçiler bu tür 
etkinliklere genellikle davul ve zurnacılarla 
birlikte çağrılmaktadır. 

Sözü edilen etkinliklerden bazıları şunlardır:

“16. Ortaca Çevre ve Turizm Festivali” (2009- Fethiyeliler Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği)

“Boğalar Köyü Beşkaza Yaylaları Geleneksel 14. Yörük Kültür Şenliği” 
(2010-MEÇEV)

“Karaçulha Yörük Obaları Parkının Açılış Töreni” (16 Nisan 2010-Fethiye Yörük 
Obaları Derneği)

“I.Hıdrellez ve Roman Şenliği” (2010-Milas Yöresi Davul Zurna ve Roman Kültürü 
ile Muğla Zeybek Kültürünü Araştırma Tanıtma ve Yaşatma Derneği)

Halk Oyunları Ekip çalışmaları ve gösterileri kapsamında oyun türküleri için delbekçi 
kadınlardan yararlanılması. (2010-Eğitmen Alptuğ Tokuç)
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20. Muğla Kültür Şenliği (30 Eylül-2 Ekim 2011-Muğla Belediyesi) vb.

Düğünlerin olmazsa olmaz geleneklerinden biri olan delbekçilik, müzik setleri 
ile ince saz ya da orkestra olarak adlandırılan elektrogitar, elektrosaz, bateri, org vb. 
enstrümanlardan oluşan ve düğün hizmeti veren grupların düğünlere girmesi ile 
birlikte eski önemini kaybetmeğe başlamıştır. 

Günümüzde delbekçi kadınlar bazı 
eski kuşak düğün sahipleri tarafından 
Fethiye, Dalaman, Ortaca vb. yerlere 
düğün kapsamında sadece kına 
gecesi için çağrılmakta ancak orkestra 
denilen çalgı ya da çalgı grubu da 
düğüne çağrıldığı için delbek ezgileri 
bu modern çalgıların sesi altında 
boğulmaktadır. 

Artık son zamanlarını yaşayan bu gelenek, ismi sayılabilecek kadar az sayıda 
kalan delbekçi kadın tarafından sürdürülmektedir. Belki de delbekçiliğin son 
temsilcisi olan bu hanımlardan ismini tespit ettiklerimiz şunlardır:

Türkan DEMİR: (Delbekçiliğin eski ustalarından biridir. Yakın ilişkisi olan ve 
kendisini çağıran belli tanıdıkları için çalmak dışında artık delbek çalmıyor.)

Delbekçi Münire: (Delbekçiliğin eski ustalarından biridir. Artık yatağa bağımlı 
yaşadığından delbek çalmıyor.)

Delbekçi Fatma 

Fadime DEĞNEK

Bahriye ÖZCAN

Hatice ÖZCAN
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Teslime ŞAHİN

Aysel YILDIZ

Şengül ÖZCAN

Firdevs TOPALOĞLU

Nurten AVCI

Sevgi ERYILMAZ

Türkan ABACI

Güllü TOPAL

Firdevs GÜNER

Ayşe GENCER

Hanım ÇELİK: (Delbekçilik geleneğinden geliyor ancak “kimse delbeğin önünde 
oynamıyor ben de çalgıyı değiştirdim” diyor ve org çalıyor.)

İsmi bilinen ama artık yaşamayan bazı delbekçi kadınlar da şunlardır:

Fatma HANCIOĞLU: (Hamdi Özbay tarafından derlenip notaya alınan “Sarıca 
Da Buğday Danesin” türküsünün kaynak kişisidir.)

Güllü YAVUZ: (Delbekçiliğin eski ustalarından biridir. Yusuf Niş yönetmenliğinde 
2005 yılında çekilen “Delbeğin Son Kadınları” belgeselinde Türkan Demir ile birlikte 
delbek çalıp türkü söylemiştir. Hayatta iken “ben sesimi Aşa’ya verdim” dediği Ayşe 
Gencer’in de sesi güzel olduğu için eğlence kulübünde çalıştığı belirtilmiştir.) 

Nazlı TOPALOĞLU: (Delbekçiliğin eski ustalarından biridir. Yusuf Niş 
yönetmenliğinde 2005 yılında çekilen “Delbeğin Son Kadınları” belgeselinde Türkan 
Demir ile birlikte delbek çalıp türkü söylemiştir.

Gülfatma YILDIZ. (Yukarıda adı geçen Aysel Yıldız’ın kayınvalidesidir)

Değerlendirme

Delbekçilik geleneği ile ilgili durum, bir zamanlar düğünler için delbekçiler 
vazgeçilmez unsurken günümüzde gerek icracı gerekse talep eden açısından 
geleneğin rağbet edilmeyen bir konuma gelmiş olmasıdır. Bu duruma gelinmesinin 
çeşitli nedenleri vardır.

Bunlardan biri,  icra açısından delbek çalmanın delbekçi kadınlara süreklilik 
arz eden bir sosyal güvence sağlamamasıdır. Delbekçi kadınların, düğünlerin 
vazgeçilmez unsuru oldukları geçmiş dönemlerde yine sosyal güvenceleri yoktur 
ancak işleri süreklilik arz ettiği için delbekçilik geçim kaynağı işlevini daha iyi 
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düzeyde yerine getirmiştir. Delbekçilikten elde ettikleri gelirle evini yaptıran, 
çocuklarını evlendiren delbekçi kadınlar vardır. 

İkinci neden, iş seçeneğinin yevmiyecilik dışında geçmişte az, günümüzde daha 
fazla olmasıdır. Hem delbek çalan kadınlar hem de aile fertleri turizm sektöründe 
tekne, otel vb. işlerde çalışmayı tercih etmektedir. Çalışamayacak durumda olanlar, 
delbekçilikle ilgilenmeyenler ya da delbekçilik yapan ama bununla geçinemeyen 
bazı kadınlar da oya yaparak, çarşaf vb. satarak, evlere temizliğe giderek geçimini 
sağlamaktadır.

Delbekçiliğin geldiği durumla ilgili üçüncü neden, delbekçi ailelerden gelen 
gençlerin artık okuması ve “küçümsenen” bu geleneğe “tamah etmemesi” yani 
ilgi duymamasıdır. Ayrıca beylerin, hanımlarının delbek çalmaya gitmesini 
istememesidir.

Dördüncü neden de, yöre insanının düğünlerinde org, orkestra ya da ince saz 
dedikleri çalgıları tercih etmesidir. Günümüzde çok az düğün sahibi delbekçi 
kadınları düğününe çağırmaktadır. İnce saza olan rağbet nedeniyle örneğin; 
kökümüz delbekçilik diyen Hanım Çelik adlı bayan, delbek yerine org çalmaktadır. 
Delbek önemini kaybederken hâkimiyeti Roman erkeklerinde olan davul-zurna 
icrası ise düğünlerin vazgeçilmez çalgısı olmaya devam etmektedir. 

Peki, gelenekle ilgili yaşatma ve koruma amacıyla neler yapılabilir?

Delbekçilik ile ilgili önceki yıllarda bazı çalışmalar yapılmıştır. Bunlar 
genelde tanıtım faaliyetlerine yöneliktir. Yusuf Niş tarafından 2005 yılında 
“Delbeğin Son Kadınları” adlı belgesel film hazırlanmıştır. Fethiye Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü tarafından 2009 yılında “Delbek Kültürü” ile ilgili CD 
hazırlanmış ve bu CD’ler resmi ve sivil toplum kuruluşlarına dağıtılmıştır. Zaman 
zaman yerel ve genel televizyon programlarında yer verilmiştir. Bunlardan biri 
olarak Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, 2007 yılında “Anadolu’dan Geldik” 
programında delbekçi kadınları konuk olarak almıştır. Bazı araştırmacılar doğrudan 
Günlükbaşı’ndaki delbekçi kadınlar olarak olmasa bile Romanlarla ilgili daha genel 
yayınlarda delbekçi kadınlardan söz etmiştir. 

Sözü edilen sivil ve resmi kişi ve kuruluşların bu tür faaliyetleri yanında yöre 
insanı da kendi geleneklerine sahip çıkmalıdır. Özellikle çevresinde tanınan, 
saygınlığı olan köklü ailelerin düğünlerini en azından kına gecesini “ince saz”a 
ezdirmeden delbekçi kadınlarla yapması, çevresi üzerinde etkili olacak ve onları 
özendirecektir.

Delbekçi kadınların düğün dışında da bu geleneği devam ettirebilecekleri yeni 
alanlar yaratılmalıdır. 

Yörede ve yöre dışında yapılan festival, şenlik vb. etkinliklerde, halk oyunları, 
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halk müziği vb. çalışmalarda delbekçi kadınların daha çok değerlendirilmesine özen 
gösterilmesi, bu geleneğin yaşamasına katkı yapacaktır.

Geleneğin devamı açısından delbekçi kadınların da üzerine düşen görevler 
vardır. Davul-zurna hala vazgeçilmezliğini korurken delbek önemini yitirmişse 
bunda biraz da geleneğin uygulayıcıları kendini sorgulamalıdır. Delbek çalan her 
delbekçinin delbek ustası olduğu söylenemez. Dolayısıyla talep görmek için niteliği 
yükseltmek gerekir. Delbekçiler, delbeği kullanma becerisini geliştirmeli, türkü 
repertuarını zenginleştirmelidir. 

Delbek çalan kadınların bağlı olduğu, bir araya geldiği herhangi bir dernek 
veya vakıf gibi bir sivil toplum kuruluşu yoktur. Önceki yıllarda Günlükbaşı-
Yenimahalle’de Çalgıcılar Kooperatif Derneği varmış ancak birtakım anlaşmazlıklar 
neticesinde kapanan bu derneğe zaten delbekçi kadınlar üye değilmiş. Yöredeki 
davul-zurna icracılarını da kapsayan böyle birliğin oluşturulması, geleneğin 
icracılarını bir araya getirmek, sorunlara çözüm üretmek ve geleneğin devamını 
sağlamak açısından yararlı olacaktır. 
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ŞERBETLERİN BAZI TIP YAZMALARINDA TEDAVİDE 
KULLANIMLARI VE HALK KÜLTÜRÜMÜZDEKİ YERİ 

Prof. Dr. Sevgi ŞAR1

Eski çağlardan beri üzerinde çeşitli uygarlıkların kurulması nedeniyle çok zengin 
bir folklora sahip olan ülkemizde toplumun geneli, inanç, benimseme, çabuk ve 
kolay ulaşma, denenmişlik, sosyokültürel düzey, ekonomik olma gibi etkenlerin 
rol oynaması nedeniyle sıklıkla geleneksel uygulamalara başvurmaktadır. Bu 
uygulamalardan bir kısmı yöreden yöreye, aileden aileye, kişiden kişiye bazı 
farklılıklar göstererek halen varlıklarını sürdürmekte ve ağırlıklarını korumaktadır.

Geleneksel mutfak ve halk kültürümüzde rastlanan uygulamalardan biri de 
şerbet içme törenleridir.

Şerbet, sözlüklerde şekerli, ballı, güllü, baharatlı veya meyve aromalı ferahlatıcı 
içecek veya tatlı yapımında kullanılan şekerli sıvı olarak tanımlanmaktadır.1

Türk Dil Kurumu’nun çıkardığı Türkçe Sözlükte ve Ferit Devellioğlu’nun 
Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat da ise Şerbet;2, 3 

Meyve suyu ile şekerli su karıştırılarak yapılan içecek,2,3

Belli törenlerde konuklara sunulan şekerli içecek,2,3

Sözlenmek veya nişanlanmak üzere tarafların anlaşması durumunda tören 
yapılarak içilen içecek,2

1  Ankara Üniv. Eczacılık Fak., Eczacılık İşletmeciliği AD, Ankara, sevgisar98@pharmacy.ankara.edu.tr
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Bazı maddelerin suda eritilmişi şeklinde tanımlanmaktadır.2,3

Şerbet, şarap ve şurup, Arapça aynı kökenden gelen kelimeler olup, içmek 
anlamına gelen Şariba kelimesinden türemiştir. Yüzlerce çeşidi olan şerbet, modern 
içeceklerin keşfinden önce, özellikle sıcak doğu medeniyetlerinde ferahlatıcı içecek 
olarak kullanılmıştır. Şerbet Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Orta Asya coğrafyalarında 
İslam toplulukları tarafından ortaya çıkarılmış ve tüketilmiştir.1,4 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, batı medeniyetlerine geçen şerbet sorbet 
(Fr.),  sherbet (İng.) ve sorvetto (İtal.) sözcükleriyle ifade edilmektedir. 1,4

Osmanlı dönemlerinde İngiliz seyyah ve sefirler bu ürünü, onu evrenselleştiren 
Osmanlılar sayesinde tanıdıkları için kendi dillerine şerbet (sherbet) kelimesini 
doğrudan almışlardır. Ünlü yemek tarihçisi Alan Davidson’a göre ise, Osmanlı-
Bizans Venedik ilişkileri döneminde şerbet İtalyan mutfağına “sorbetto” olarak 
girmiştir. Fransızlarda şerbeti İtalyanlardan öğrenerek “sorbet” adını vererek karlı-
buzlu şerbetin benzeri olan buzlandırılmış şerbeti geliştirmişlerdir. Böylelikle 
şerbet “sorbet” adıyla tüm dünya sofralarında geleneksel bir boyut kazanmıştır.5,6 

16 yüzyıl sonlarının ünlü gezgincisi Moryson eserinde “Türklerin birçok meyve 
yetiştirdiklerini; sıcak havalarda bunlardan bazılarından yapılan şerbetlerin sağlığa 
zararlı olmayıp çok şifalı olduğunu söylemekte ve ateşli hasta olduğu bir gün, bu soğuk 
şerbetin zararlı olabileceğini sanmasına karşın içtiğini ve bu durumun hastalığına 
zarar vermediği gibi, ateşini düşürdüğünden” bahsetmektedir.7 

17. Yüzyıl seyyahlarından George Sandys İstanbul yaşantısını anlatırken 
şerbetlerden şöyle bahsetmektedir. “Sofra kaldırıldıktan sonra hizmetkârlar fincanla 
şerbet getirirdi. Daha sonra kahve ve tütün içilirdi. Şerbet genellikle limonsuyu, şeker 
veya balla yapılır içine gülsuyu ve amber ilave edilirdi.”8

İsveç büyükelçisi D’Ohsson eserinde “Müslümanlar içecekleri şeyler hususunda 
da yiyeceklerinde olduğu gibi titizdir. Şerbetin orta halliler için basit, zenginler 
için teferruatlı çeşitleri vardır. Büyük şahsiyetlerin evinde yıllık muhtelif şerbetleri 
hazırlamakla görevli kimseler vardır. Sarayda sırf şerbet, reçel v.s nin hazırlanması 
için özel bir yer vardır. Buraya “Gülhane” denir. Hazırlanan şerbet özleri kristal 
sürahilerde muhafaza edilir. Bir bardak suya bunlardan bir iki kaşık karıştıran 
Müslümanlar en nefis içeceği hazırlamış olurlar. Bu şerbetlere koku ve tat vermesi 
için şekerin yanı sıra misk, amber, meyve parçaları gibi maddeler konurdu” şeklinde 
ifade etmektedir.9,10,11

Şerbetin ana maddesini şeker ve su oluşturmaktadır. Özellikle şeker kullanımının 
yaygınlaşması ve şekerin aynı zamanda yiyecekleri muhafaza yöntemlerinden biri 
olarak uygulanmaya başlaması reçel, murabba, şurup ve nihayet şerbetin ortaya 
çıkmasını sağlamıştır. Şurup şerbetin temelini teşkil etmektedir. Doğadan toplanan 



425 

GELENEK, GÖRENEK VE İNANÇLAR

ürünler şekerin kestirilmesiyle kaynatılır ve belirli bir kıvama geldiğinde soğutularak 
cam kavanozlar da saklanır ve şerbet yapılması gerektiğinde 1/3 oranında suyla 
sulandırılarak sunulur.4,12 

Şerbetin katkı maddeleri arasında çiçek, bitki, meyve, kök, kabuk ve tohumları 
sayabiliriz. Bunun dışında pestil, kuru meyveler, pekmez, bal ve sirke gibi 
ürünler katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Şerbetler genellikle yaz aylarında 
soğutularak içilse de kış aylarında sıcak şerbet şeklinde de sunulmaktadır.4

Batı’nın şölen sofralarındaki içeceklerin yerini, Osmanlı Sultanlarının sofrasında 
şerbetler yer almaktaydı. Topkapı Sarayı’ndaki helvahane ile mutfak da çeşitli 
tatlılar, şuruplar ve şerbetler yapılmaktaydı. Sarayın en gözde şerbetleri gül, zambak, 
menekşe, fulya, yasemin, iğde ve nilüfer çiçeklerinden yapılırdı. Osmanlı’nın ünlü 
şerbetleri arasında Demir Hindi, Vişne Şerbeti, Kayısı Şerbeti, Meyan kökü, Şıra, 
Hurma suyu ve Limonata sayılabilir.5 

Demir hindi Şerbeti, 1 litre su ile 150 gr. Demir hindinin (Tamarindus indica) 
(Leguminosae)  bir tencereye konarak kaynatılmasıyla elde edilir. Kaynamış olan 
demir hindiyi süzerek elde edilen sıvı başka bir kaba alınır ve bu suya yaklaşık 
1,5 kg. toz şekeri katılarak 1-2 dakika kadar daha kaynatılır. Kaynadıktan sonra 41 
çeşit baharatı kapsayan tozdan bir çay kaşığı ölçüsünde ekleyip, 10 dakika daha 
kaynatılıp, bir miktar soğumaya bırakılır. Yeterli miktarda soğuduktan sonra tekrar 
bir bezden süzülür ve şişelere doldurulup soğutulur.13 

Osmanlı döneminde şerbet, ziyafet sofralarının gözde içeceği olmasının ötesinde 
daha büyük anlamlara sahipti. Örneğin Kanuni Sultan Süleyman döneminde, 
yeniçeri teftişinden dönen Kanuni’nin soğuk bir şerbet içtiği, şerbet tasını altınla 
doldurup geri gönderdiği ve bunun bir nevi uzlaşma işareti sayıldığı biliniyor.14

Kanuni Sultan Süleyman ve Osmanlıda şerbet geleneği ile ilgili olarak şöyle 
bir menkıbe anlatılmaktadır. “Kanuni Sultan Süleyman sıcak bir yaz günü Yeniçeri 
ortalarını ziyaret ve teftiş ederken, susamış ve soğuk şerbet istemiş ve ona bir kap 
içinde soğuk şerbet ikram etmişler. Kanuni de, şerbeti içtikten sonra o tası altınla 
doldurtup, geri göndermiş.  Ertesi yıl yine ortaları ziyaret ve teftiş ederken, her 
ortanın önüne geldiğinde Kanuni Sultan Süleyman’a şerbet dolu bir tas sunmuşlar, 
o da her tası altınla doldurtup, geri göndermiş. Bu şekilde her o mevsimde Padişah’a 
Yeniçeri ortalarından bir şerbet dolu tas gönderilmesi ve bunların altınla doldurulup, 
iade edilmesi gelenek olmuş. Savaşlarda bile cepheden bu taslar saraya gönderilir ve 
altınla dolu olarak geri gelmeleri beklenirmiş.” 13

Osmanlı devrinde padişah çocuklarının doğumlarından ve sünnetlerinden 
sonra ziyarete gelenlere şerbet dağıtma âdeti bulunmaktaydı. Türlü malzemelerden 
yapılan şerbetler, altın, gümüş ya da billur kaplara konur, çocuğu ziyarete gelenlere 
cariyeler tarafından sunulurdu.1,15 
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En önemli şenliklere neden olan sünnetler, kızlar ağasının şehzadenin sünnet 
çağına eriştiğini padişaha bildirmesiyle başlardı. Padişah, sünnet düğünün süresini 
ve ayrıntılarını konuşmak için Harem’e gider, bu arada Harem süslenir, cariyeler 
kanun çalarlardı.15 

 Şenlikler sırasında verilen şölenlerle halka sürekli olarak yemek sunulurdu. At 
Meydanı’ndaki şölenlerde borular ve davullarla yemeğe başlanılacağı haberi verilir; 
acıkmış halk, tulumcular tarafından sıraya sokularak şölene başlanılırdı. Başlıca 
yemekler, pirinç pilavı, kızarmış koyun eti ve muhallebiydi. Sıcakta susayanlara da 
şerbet dağıtılırdı.10,11,15 

Saray misafirlerinin sunumuna büyük özen gösterilen şerbeti içmesi de bir 
ağırlama geleneği idi. Şerbetin özü kristal sürahilerde saklanır, ibriklerle masaya 
getirilir, konuklara özel taslarda sunulurdu. Saray mutfağında güzel kokulu her 
türlü çiçek, bitki ile meyvelerden şerbet yapılır, lezzetin yanında şifa niyetine de 
içilirdi. Dolayısıyla o yıllarda “Şerbetçilik” mesleği de önemli bir yere sahipti.14

Osmanlı Dönemi’nde halkın rağbet ettiği yerlerde sokak satıcıları dediğimiz 
esnaflar arasında özellikle yaz aylarında seyyar şerbetçiler göze çarpmaktaydı. 
Sırtlarına aldıkları güğümlerle ve bellerine doladıkları bardaklarıyla sokaklarda 
dolaşırlar, musluğu üstünden kıvrılan güğümün ağzını hafifçe eğerek şerbeti 
bellerine doladıkları bardaklara boşaltırlardı.13,16 

Sırtta taşınan özel şerbet kabı güğüm ya sarı bakırdan ya da galvaniz sacdan 
yapılırdı. Şerbet sıcak aylarda satıldığında, soğuk kalması için, çok eskiden içersine 
kar, sonraki yıllarda ise buz atılırdı. Şerbetçi kabının yanında bir özel kap daha 
bulunurdu. Şerbetçi müşteriye şerbet vermeden önce bardağı bu kaptaki suyla 
ya yıkar ya çalkalardı. Bir de şerbetçinin beline takılan süslü, gümüşi madenden 
yapılmış bardakların konulduğu ve tasların zincirle bağlı olduğu bele takılan bardak 
göğüslüğü bulunurdu.17

Osmanlı’da esnaf, kendi içinde disiplinli çalıştığı gibi, dışarıdan da çok sıkı bir 
kamusal gözetim ve denetim altındaydı. Osmanlı Devleti’nde halkın hileli ve fazla 
fiyatla gıda maddesi almaması için çeşitli kanunnameler çıkarılmıştır ki bunlardan 
birisi de şerbetçi esnafı içindi. Bu kanunnamede: “Şerbetçiler gözlenecek, üzümün 
okkası bir akçeye alındığında, şerbetin iki okkası bir akçeye olur. Misk ve gül kokmalı, 
ekşi ve fazla sulu olmamalıdır. Şerbetlerde kar ve buz olacak, tas ve kâseleri temiz 
olacak” denmektedir.16 

Bütün Müslüman şehirlerinde “şerbetçi”, “şekerci” dükkânları, limonatacılar 
ve reçelciler vardı.11 Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin birinci kitabın ikinci cildinin 
on ikinci bölümünde İstanbul’daki 300 Dükkân, 500 neferi olan Şerbetçi esnafını 
şu şekilde anlatmaktadır. “Bunlar da arabalar üzere dükânlarını süsleyip nice 
bin kâseler, kulplu İznik çinileri, fağfur çini kâseler ile iş yerlerini süsleyip çeşitli 
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reybâs amber-i bâris, gül-i limon, hummâs, nilüfer, zerufâ, temirhindi vişnâb türlü 
üzümden meşrubatlarını küplerinde badyelerinde kepçeler ile halka karşı savurarak 
geçerler. Bu şerbetçilere ser-çeşme, Mahmudpaşa’da, Selim Han defterdarı Taczâde 
Türbesi karşısında beddâvî şerbetçisi meşhurdur ki Rum ve Acem’de öyle mükemmel 
usta şerbetçi yoktur. Vefk sahibi olduğundan dükkânında müşteriden omuz omuzu 
sökmez. Bütün vezir âyan ve ileri gelenlere binlerce halis gümüş maşrapalar ile 
şerbet taşınır.18  

Tiryaki şerbeti, fışfış şerbeti, imam şerbeti, tarçınlı hacı şerbeti, Üsküdar iskelesi 
başında karanfilli güllü şerbet meşhurdur. Fakat Tahtakale’de Bülbül Ermeni şerbeti 
adamı bülbül edip hayat verir. Unkapanı’nda Arnavut Kasım şerbet, Kasım gününde 
adamı kızdırıp çarmıh ipte oynatır, lezizdir, ama başından aklı giderip ayakta temek 
komaz. İstanbul’da bir adam eğri yürüyüp sendelese ‘Kasım günü şerbeti içmişe 
benzer’ diye darı mesel olmuştur. Bu şerbetçilerde ‘Cana safa, ruha gıda verir şerbetim 
canım’ diye halka şerbet dağıtarak geçerler.” 18

Ayrıca Evliya Çelebi yaya cüllâb (gülsuyu) ve şerbetçiler esnafından da 
bahsetmektedir. Bunların dükkânlarının olmadığından, 300 neferden oluştuğundan,  
çarşı ve pazarlarda kalaylı bakraçlar ile “cüllâbım, şerbetim leziz” diye gezdiklerinden 
bahsetmektedir. Yine dükkânları olmayan ve 300 neferden oluşan evinde pişirdiği 
baharlı şerbeti sokaklarda kış günleri sıcak sıcak satan sıcak ve baharatlı şerbetçiler 
esnafı olduğunu bildirmektedir.18

Günümüzde Anadolu’nun birçok yerinde halen doğum, sünnet, söz kesme, 
nişan ve düğünde şerbet içme törenleri yapılmaktadır. Bu törenler yöreye göre de 
bazı değişiklikler göstermektedir.1 

Murat Arıkan bu değişiklikleri şu şekilde anlatmaktadır; “Şerbet içme çoğunlukla 
kız evinde gerçekleşmekte ve şerbetin malzemesi olan şeker oğlan evinden 
gelmektedir. Bitlis’in Ahlat ilçesinde geçmişte nişan bozulduğunda “şerbetten geri 
döndü” denilmektedir. Maraş’ta kına şerbetinden içen herkes şerbet parası adı altında 
belli bir parayı şerbet içtikleri bardağın veya tasın içerisine koymaktadır. Bu toplanan 
paralar yığılarak gelinin düğün harçlığını teşkil etmektedir. Kastamonu’da söz kesme 
töreni olan ‘şerbet içme’ merasimi bazen kız evinde, bazen oğlan evinde olmaktadır. 
Ama şerbetleri ayrıdır. Oğlan evinin şerbeti, ‘kız eve ısınsın’ diye sıcak; kız evinin 
şerbeti ise ‘kız evinden soğusun’ diye soğuk hazırlanmaktadır. Adana’da nişanlılar 
bardaklarından birer yudum şerbet içtikten sonra bardaklarını değiştirmekte ve uğur 
olsun diye şerbet bardaklarını kırmaktadırlar. Kına gecesinde gelinin başı üstünde 
kelle şeker kırılmakta ve gençler şekeri kapışmaktadırlar. Şekerden bir parça, gerdek 
gecesinde gelin ile damat için şerbet hazırlamak üzere ayrılmakta ve gelinle damat 
gerdek gecesi odaya girince, getirilen şerbeti yarım yarım içmektedirler.”19

Düğün öncesi yapılan uygulamalardan bahsedilirken şerbetler kısmı şu şekilde 
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anlatılmaktadır. ”Düğün Pazar günü olduğu için, şerbet Cumartesi öğleden sonra 
yapılır. Cumartesi günü gündüz saat 10’da oğlan evinden kadınlar, kızlar ve erkekler 
toplanarak, çalgıyla birlikte çala oynaya kız evine şeker kırmaya giderler. Kız evine 
giderken de bir torba şeker götürülür. Kız evi şekeri götürene bahşiş verir. Şekerin 
ağzı salavatlar çekilerek açılır. Biri kız tarafından, diğeri oğlan tarafından 13-14 
yaşlarında iki oğlan çocuğu makaslarla şekeri kırmaya başlar. Şeker kıran çocuklara; 
kız evinden olana oğlan tarafı, oğlan evinden olana kız tarafı hediye verir. Şeker 
kırmaya kaynana gitmez. Şeker kırıldıktan sonra; oğlan tarafı şerbeti hazırlaması 
için kız evinde iki kadın (bu kadınlar genellikle yenge olur) bırakarak, geri döner. Kız 
evinde yine salavatlarla şerbet hazırlanır. Düğünde yapılan her şey salavat çekerek 
yapılır ki, herkes duysun; “falancanın şekeri kırılıyor, falancanın şerbeti hazırlanıyor” 
desin. Öğleden sonra kızlar ve kadınlar toplanarak; çalgıyla birlikte; kız evine şerbete 
giderler. Şerbete damat gitmez. Kız tarafının durumu uygunsa kız evinde, değilse 
oğlan evinde yemek verilir. Yemekte genellikle; harse, küçük sulu köfte, fasulye, pilav, 
tatlı olarak da baklava bulunmaktadır. Baklavayı oğlan tarafı getirmektedir. Şerbete 
gelenler önce çalar oynar, sonra takılar takılır. Şerbette takılan takıya, “nişan takısı” 
denir. Nişan takısı, sesi yüksek bir kadın tarafından her defasında salavat getirilerek, 
takının veya hediyenin kime ait olduğu söylenerek takılır. Düğünde takılacak olan tüm 
takı ve hediyeler şerbette takılır. Eğlence bittikten, takı takıldıktan sonra şerbet içilir; 
geçmişte herkes şerbetini içip bardağını tepsiye koyarken tepsiye bahşiş bırakırdı. 
Toplanan bu bahşişle kızın eksik olan bir eşyası alınırdı. Bu uygulama günümüzde 
artık kalkmış durumdadır. Şerbet içildikten sonra, kız kaynanalardan başlamak üzere, 
yenge eşliğinde sırayla herkesin elini öper. Geçmişte nişan bozulduğunda, “şerbetten 
geri döndü” denilir; şerbetten geri dönüldüğünde erkek tarafının kıza aldığı çöp 
bile geri gönderilirdi. Bozulma nedeni genellikle aile arasındaki anlaşmazlıklardan 
ileri gelmekteydi. Çünkü kız ve erkek evlenene kadar birbirlerini görmemektedirler. 
Günümüzde bu adet tamamen yok olmuştur. Günümüzde Cumartesi günü 
yapılan şerbet, geçmişte uğurlu gün olması nedeniyle kesinlikle Perşembe günleri 
yapılmaktaydı. Kına, gelinlik, duvak vb. gelinin düğün esnasında kullanacağı her şey 
şerbette götürülür. Şerbetten sonra düğün hazırlıkları başlar.” 20

Doğumdan sonra lohusa şerbeti kaynatılır ve doğumu müjdelemek için sürahilerle 
akrabalara, yakın dostlara, komşulara gönderilir. Bebek erkek ise sürahinin boynuna 
kırmızı kurdele, kız ise ağzına gaz boyaması denilen kırmızı tülbent bağlanır. Daha 
sonraki günlerde gözaydına gelen konuklara da gümüş zarf lı bardaklarla şerbet 
ikram edilir. Loğusa Şerbeti ise şu şekilde hazırlanır: 250 gr Lohusa Şekeri (kızamık 
şekeri), 1,5 su bardağı toz şeker büyük bir tencereye konularak 5-10 bardak su ile 
yarım saat kaynatılır. Bir kaç adet karanfil ve 2-3 kabuk tarçın bir tülbent içinde 
tencereye atılır, kaynatmaya devam edilir ve daha sonra karışım süzülerek sıcak ya 
da soğuk ikram edilir.21
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Şerbet çeşidi olarak portakal şerbeti, turunç, şeftali, kayısı, erik, badem şerbeti, 
sübye denilen kavun çekirdeği, nar, kızılcık, çilek, koruk, keçiboynuzu, gül, 
menekşe, yasemin ve demir hindi şerbeti gibi şerbetler sayılabilir. Yüzlerce şerbet 
çeşidi coğrafyaya göre farklılıklar göstermektedir. Örneğin Güney Doğu Anadolu’da 
meyan şerbeti, Ege bölgesinde kavun çekirdeğinden yapılan sübye, İç Anadolu’da 
koruk şerbeti öne çıkmaktadır.14

Gaziantep’in en eski mesleklerinden biri de meyan şerbetçiliğidir.  
Türkiye’nin doğusunda, güneyinde ve güneydoğusunda doğal olarak yetişen meyan 
kökü, halk arasında oldukça çok kullanılan bir bitkidir.14

Bölgede meyan şerbetinin hazırlanışı şu şekilde yapılmaktadır. Meyan adı 
verilen bitkinin (Glycyrrhiza glabra L.) (Leguminosae) kökleri ezilir. Ezilen 
meyan kökleri tahta sallara konularak üzerine yeterli miktarda su ilave edilir. 
Bir iki gün suda bekletilen meyan kökleri, bu süre içerisinde kendine özgü olan 
tadı ve rengini suya verir. Daha sonra bu su süzülerek meyan şerbeti elde edilir. 
Meyan şerbeti, soğuk olarak içildiğinde mide rahatsızlıklarını (gastrit, mide ülseri) 
iyileştirdiği, böbrek kum ve taşlarını düşürdüğü belirtilmektedir. Meyan çayı sıcak 
olarak içildiğinde nefes darlığı, boğaz ağrısı, astım ve bronşite iyi geldiği ve balgam 
söktürdüğü kaydedilmektedir.14,22

Bu tür gelenek ve göreneklerin yanı sıra şerbetlerin tedavi edici özelliklerinden 
bazı tıp yazmalarında bahsedilmektedir. İbn-Sinâ’nın El-Kanun’unda, Hacı 
Paşa’nın Müntehab-ı Şifa’sında, Tabîb İbn-i Şerîf ’in Yâdigâr’ında, Şerefeddin 
Sabuncuoğlu’nun Cerrâhiye-tül Hâniye ve Mücerrebnâme’sinde ve daha birçok 
eserde şerbetlerin tedavide kullanımlarıyla ilgili bölümlere rastlanmaktadır.

Eski Anadolu Türkçesi döneminde, çeşitli bilim dallarında yazılmış tıp yazmaları 
arasında Müntahab-ı Şifâ önemli bir yer tutmaktadır. Eser, XIV. Yüzyılın ikinci 
yarısında XV. Yüzyılın başlarında yaşamış, çağının ünlü hekimlerinden, Hacı Paşa 
adıyla bilinen Celâlüddin Hızır’ın koruyucu hekimlik konusunda yazmış olduğu 
bir tıp kitabıdır. Müntahab-ı Şifâ “bahş” diye adlandırılan üç ana bölüm ve 83 “bāb” 
yani alt bölümden oluşmuştur. Eserin ilk bölümü teorik ve pratik tıbbi bilgileri, 
ikinci bölüm yiyecekleri, üçüncü bölüm ise hastalıkların teşhis ve tedavilerini 
içermektedir. Eserin altmış ikinci bābı (bölümü) ise şerbetler hakkındadır. (62. bâb 
Şerbetler beyânındadur her nesnenün şerbeti tabí‘atı kendü tabí‘atı gibidür…).23

Eserde Encír şarābı, Şarāb-ı  sikencübín-i buzūri ve usūli, Sikencübín-i sâdec, 
Şarāb-ı  rummâneyn-i muna’na, Şarāb-ı  ķışr-ı aşl-ı hindubā, Şarāb-ı usūl, Şarāb-ı 
hummāz, Şarāb-ı rummāneyn, Erük Şarāb-ı, Şarāb-ı enār, Şarāb-ı zūfā, Şarāb-ı 
dinārí, Şarāb-ı  reyhāní, Şarāb-ı  benefsec, Şarāb-ı  ‘unnāb, Şarāb-ı ‘ıneb, Şarāb-ı 
temürhindí, Şarāb-ı limūn, Turunç Şarāb-ı, Bal Şarāb-ı, Şarāb-ı amrūd, Şarāb-ı  ‘ūd, 
Şarāb-ı afsentin, Şarāb-ı muhardal gibi pek çok şerbetten bahsedilmektedir.23
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İbn-i Sînâ, El- Kânûn fi’t-Tıbb adlı eserinin Beşinci kitabını terkip şeklindeki 
ilaçlara ayırmıştır. Kitap üç kısımdan oluşmuştur. Kitabın birinci kısmında ilacın 
neye yaradığı,  içeriği ve nasıl hazırlandığı konusunda bilgi verilmekte ve terkipler, 
yapısal özelliklerine bağlı olarak kendi içlerinde sınıf landırılmaktadır. Kitabın 
ikinci kısmında hangi hastalığa hangi terkibin verilmesi gerektiği sunulmaktadır. 
Kitabın üçüncü kısmı ise farmakope niteliğindedir. Kitap da birinci bölümün 
altıncı makalesi Şerbetler ve Meyve Sularına ayrılmıştır. Bu bölümde Afsumali, 
Sikencebînü’l-Buzûrî, Ballı Sirke, Ada Soğanından Yapılan Ballı Sirke, Güllâb, Ayva 
Şurubu, Mersin Şurubu, Nane Şurubu, Armut Şurubu, Elma Şurubu, Koruk Şurubu, 
Limonlu Şurup, Pelinotu Şurubu, Buhara Eriği Şurubu, Demokritos Şurubu, Üzüm 
Şurubu, Rasatun Şurubu, Dişbudak Meyvesi Şurubu, Nar Şurubu, Gül Şurubu, 
Yabani Asma Çiçeği Şurubu, Çam Reçinesi Şurubu, Andız Otu Şurubu, Çavşır 
Şurubu, Mahmude Otu Şurubunun hazırlanışları ve hangi hastalıklara iyi geldiği 
anlatılmaktadır.24 

Şerefeddin Sabuncuoğlu, (873H/1468M) yılında yazdığı Mücerreb-Nāme adlı 
eserinde denediği ve başarılı bulduğu tıbbî tedavi yöntemleri ile uyguladığı ve 
tecrübelerinin sonucunda hazırladığı ilaçları yazmıştır. Bu eserde yer alan terkipler, 
“bāb” lar (bölümler) halinde geniş kullanım alanı olanından daha sınırlı kullanım 
alanı olana doğru bir sıra izlemektedir. Şerbetler ise yedinci bāb’da yer almaktadır. 
(Yedinci bab envâ‘ı şerbetleri ve mażmażaları ve ġarġaraları bildürür…).25

1. Şerāb-ı Cülnar (Dört Humora göre, kan üstünlüğünden olan ishaller de),  
2. Şerāb (süt kesilmesinde ve mesane taşlarına karşı), 3. Şerāb (erken menapoz 
durumlarında), 4. Şerāb-ı İncübar (Dört Humora göre, kan üstünlüğünden 
olan ishaller de), 5. Şerāb (susuzluğu giderici olarak), 6. Şerāb (sırt ve böbrek 
ağrılarında), 7. Şerāb (Temriyede), 8. Şerāb (ateşli hâller de), 9. Şerāb-ı Züfa (Nefes 
darlığında), 10. Şerāb (kusma ve geğirmede), 11. Şerāb-ı Âs (ishallerde), 12. Şerāb-ı 
Raşen (nefes açıcı, ferahlık ve efor verici, zihin açıcı ve geriatrik) olarak kullanıldığı 
belirtilmektedir.25

Uzun dönem el kitabı olarak kullanıldığı düşünülen Kemaliye on bir bölüm 
olup çeşitli hastalıkların tedavisi yanında tedavide kullanılan şerbetlerden de söz 
etmektedir. (Bāb-ı Āşir. Macunlar ve murabbalar Nefin Beyan İder….Şerbetleri Terkîb 
itmek ve Hāşşaların bildürür…) Bu şerbetler Gül Şarābı (harareti giderir, yüreğe 
kuvvet, gönüle ferahlık verir), Şarāb-ı benefşe (harareti giderir, zatüryeye iyi gelir, 
göğse ve böbreklere yararlıdır), Şarāb-ı enār (kusmayı önler, harareti giderir, iştahı 
artırır), Şarāb-ı alma (mideye iyi gelir, gönüle ferahlık verir), Şarāb-ı ayva (Yüreğe 
kuvvet verir, iştah artırır, ishale iyi gelir, kusmayı önler, harareti giderir), Şarāb-ı 
limon ve nārenc (harareti giderir, mideye iyi gelir, kusmayı önler), Şarāb-ı amrûd’dur 
(mideye iyi gelir, ishali keser, harareti giderir).26
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Abdülvehhâb bin Yûsuf ibn-i Ahmed el-Mârdânî tarafından (823/1420) de 
yazılan Kitâbu’l-Müntehab f î’t-Tıb adlı eserde tıbbî bilgiler on ana başlık altında 
toplamıştır. 10. bölümde besinler yer almaktadır. 27

Eserin 10. bölümünün dokuzuncu faslında Üzüm şarâbından, Sirkengübin 
şekerinden (balgamı keser, mideye çok yararlıdır), Menekşe şarâbından (boğaz 
ağrılarına, göğse, akciğerlere çok faydalıdır), Hive pekmezinden (susamayı keser) 
bahsedilmektedir. 27

   İbn-i Şerîf, eseri Yâdigâr’ı özellikle Müslümanların sağlığını korumak ve 
hastalandıklarında tedavileri için yardımcı olmak amacıyla yazdığını söylemektedir. 
Eserde birinci bölümde sağlığın korunmasından (havalar, mevsimler, şehir ve 
meskenler, giyim ve kuşam, gıda bilgisi ve tedbirler, sular, içkiler, uyku ve spor, 
bedensel arınma yöntemleri, vücudun kendi doğal arınma yolları, ruhsal sağlık), 
ikinci bölümde temel bazı bilgilerden (madde hastalıklarının sebepleri, buhrânlar, 
hastalıklarda iyi ve kötü belirtiler), üçüncü bölümde hastalıkların tedavisinde 
kullanılan ilaçlardan (Müshîl şuruplar, haplar ve diğerleri, şerbetler, tiryaklar ve 
macunlar), dördüncü bölümde tabiplere edilen tavsiyelerden ve bunların yanı 
sıra hastalıkların tanı ve tedavi yollarından bahsedilmektedir. Üçüncü bölümde 
şerbetlerin faydaları, yapılışları ve etkileri çok uzun bir şekilde anlatılmaktadı.28 

Bu bölümde sâde cüllâb, efaviyyeli  cüllâb, sâde sikencübîn, ballı sâde sikencübîn, 
sikencübîn-i bezûrî, sikencübîn-i unsulî, sikencübîn-i seferceli, sikencübîn-i 
rummânî, sikencübîn-i râsenî, şarâb-ı rummânî, turunç şarâb-ı, limûn şarâb-ı, 
şarâb-ı ıccâs, şarâb-ı temürhindî, şarâb-ı mersin, şarâb-ı tîn, şarâb-ı sandal, şarâb-ı 
benefşe,  şarâb-ı nâr, şarâb-ı haşhaş,  şarâb-ı kâkunec, şarâb-ı zûfâ-yı sâde, şarâb-ı 
asel, şarâb-ı nane, şarâb-ı gül, şarâb-ı nîlûfer, elma şarâb-ı, ayva şarâb-ı, şarâb-ı 
helîle, şarâb-ı râvend-i çînî, şarâb-ı dinârî, şarâb-ı encübâr, şarâb-ı ustuhûdûs,   
şarâb-ı usûl, şarâb-ı harîr, şarâb-ı dut, şarâb-ı necîl, şarâb-ı şâhterec, şarâb-ı hindibâ,  
şarâb-ı persiyavşan, şarâb-ı besfâyic-i sâde, şarâb-ı râsen, şarâb-ı fûtenc, şarâb-ı 
asel, şarâb-ı reyhânî gibi şerbetlerin terkipleri ve kullanımları verilmektedir.28 

Yine Osmanlı tıbbında gülün su ile kaynatılıp bu suyun şekerle muamelesinden 
elde edilen gül şerbetinin pek çok hastalığın tedavisinde kullanıldığı 
kaydedilmektedir. Şerbetin hazırlanması için önemli olan hususta; kışın pişen 
şerbetlerin kıvamının çok koyu olmaması, yazın pişen şerbetlerin ekşimemesi için 
kıvamının katı olması gerektiği belirtilmektedir. Ateşli hastalıklarda bu şerbetlerin 
soğuk suyla karıştırılıp içilmesi önerilmektedir. Şerbetlerin içilme miktarı en az on 
iki dirhem, en fazla yirmi beş dirhem kadar olduğu kaydedilmektedir.29

Osmanlılar Döneminde 1399 yılında Sultan Bayezid’in Bursa’da yaptırdığı Yıldırım 
Dârüşşifası’nda ilaçların yapılması, ilkel maddelerin toplanması ve hazırlanması 
ile Şerbetîyân (şurup ve şerbetleri hazırlayan kişiler), Uşşabân (Aşşab) (tedavide 
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kullanılan bitkileri tanıyan, bunları toplayan veya satın alarak hastanenin kilerine 
teslim eden kişi), Saydalan (Eczacı) diye isimlendirilen şahısların görev aldığı 802 
(M. 1399) tarihli vakfiyede kayıtlı olduğu belirtilmektedir.30,31 

Sonuç olarak Osmanlı İmparatorluğu’nda yemek kültüründe önemli bir yeri 
olan, altın tombakta sunulan şerbet, günümüzde sadece ramazanlarda sembolik 
olarak sunulan bir kültür mirasına dönüştürülmüştür. O dönemlerde pazar 
yerleri, panayırlarda rastlanan ibrikli şerbetçiler ise bugün turistik bir öğe olarak 
yaşatılmaya çalışılmaktadır. Gelenek ve göreneklerimizde ise bugün bazı yörelerde 
loğusalıklarda, sünnette, söz kesiminde ve nişanlarda halen şerbet içme törenleri 
yapılmaktadır. Tıp yazmalarında tedavi amacıyla kullanıldığı belirtilen şerbetlerin 
ise, günümüzde ki şurupların temelini oluşturduğu düşünülebilinir.

Kaybolmaya yüz tutan bu değerlerin günümüzde de yaşatılması için gerekli 
çabaların ve girişimlerin yapılması gerekmektedir.
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KUZEY KIBRIS’TA VE BOSNA’DAKİ 
KAHVE KÜLTÜRÜNÜN BAZI UNSURLARI

Prof. Dr. Metin AKAR1 

Kahve Hakkında 

Kahve Ağacı 

Ansiklopedi bilgilerine göre kahve, ortalama 7-8 m boyunda, çiçekleri beyaz ve 
güzel kokulu olan, meyvesi kirazı andıran bir ağaçtır. Kahve ürünü yılda iki veya üç 
defada toplanır.  Kabuğundan ayrılan meyvelerin taneleri (kahve) fırında kurutulur; 
buradan, kaliteli, yeşil renkli, içinde yağlı maddeler, glikoz, kafetanik asit, aromatik 
esanslar, madensel maddeler ve azotlu bir madde olan kafein bulunan, kavrulunca 
kendine özel ve cazip kokusunu veren aromatik bir madde çıkan çiğ kahve çekirdeği 
elde edilir. (MEYDAN-LAROUSSE, 1998, 780). 

İçecek Olarak Kahvenin Keşfi

Kahvenin etkisinin nasıl keşfedildiğini şöyle anlatırlar: Rivayete göre keçi ve deve 
sürülerini güden çobanlar, hayvanlarının garip bir ağacın meyvelerini yedikten sonra 
çok hareketli olduklarını, canlılığın geceleyin de devam ettiğini görüp dervişlerine 
anlatmışlar. Derviş Şazilî de gösterilen ağacın meyvelerini kaynatıp suyunu içmiş 
ve kendisi de aynı canlılığı hissetmiş. Böylece kahvenin meziyetlerini keşfetmiş 

1 Prof. Dr., Giresun Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı; Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Müdürü. Giresun – TÜRKİYE.  metin.akar@giresun.edu.tr
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(TOROS, 1998, 6). Bir başka rivayet de Kâtip Çelebi tarafından nakledilir: Şeyhü’l-
Hasan Şazilî hacca giderken Zümrüt Dağı’na altı konak mesafedeki bir yerde müridi 
Şeyh Ömer’le buluşur. Orada kendisine sunulan çekirdekleri kaynatıp suyunu içer 
ve kahveyi keşfeder (TOROS, 1998, 7).

Kahvenin Dünya Turu

Kahvenin vatanı Habeşistan (ve Sudan ile Afrika’nın bütün ekvator bölgeleri, 
(MEYDAN LAROUSSE, 1998, 780 ) olmasına rağmen biz onu Yemen’de 
üretilenlerinden tanıdık. Yemen’e Habeşistan’dan kahve ağacını getiren de bir Türk 
olan Özdemir Paşa’nın bu dikkati, Yemen’den Mekke’ye ve Mısır’a o şehirlerde 
kahvehaneler açılmasına sebep olmuş, Kahire’de ilk kahvehane 1521 yılında açılmıştır 
(TOROS, 1998, 9-10). Hacılar aracılığı ile İran, Afganistan, Libya, Irak, Suriye kahve 
ile tanışmıştır. Osmanlı sınırları içine kahve, önce sınırlarımız dahilinde bulunan 
Kahire, Şam ve Halep şehirlerine, oradan da Kanuni Sultan Süleyman zamanında 
1554 (veya 950/1553) yılında İstanbul’a girdi (TOROS, 1998, 10-11, 22; KÂTİP ÇELEBİ, 
1972, 39).  

Batılılara kahveyi Türk elçileri ve orduları tanıtmış, önce Venedik, Avusturya, 
Fransa, Macaristan’da tanınmış, “Paris’e moda, Viyana’ya savaş ganimeti, Londra’ya 
ilâç olarak” girmiş; daha sonraki zamanlarda, XVII. asırda İspanyollar aracılığı ile de 
Amerika kıtası sakinleri kahveyi tanışmışlardır (TOROS,  1998, 43, 71-72). 

Kahve ve Dilimiz

Arap dilinden aldığımız kahve, kökboyasıgillerden bir ağacın, aynı ağacın 
meyve çekirdeğinin, kahve çekirdeklerinin kavrulup dövülmesi veya öğütülmesiyle 
elde edilen tozun, kavrulmuş kahve çekirdeklerinin veya bunlardan elde edilen 
tozların suda kaynatılmasıyla hazırlanan içeceğin, kahve, çay, ıhlamur v.b. şeylerin 
içildiği yerin adıdır.(MEYDAN-LAROUSSE, 1998, 779-780). XVI. yüzyılda dilimize 
ve hayatımıza girdiğini sandığımız kahve ve kahve kelimesinden pek çok kelime 
[kahve çekirdeği, kahvaltı, kahve değirmeni, kahve dolabı, kahve cezvesi, kahve 
ocağı, kahve tavası, kahve dibeği, kahve dibeği kolu, kahvehane, kahve ocağı, kahve 
soğutma tavası, nohut kahvesi, sun’î kahve, kafeinsiz kahve, kahve zehirlenmesi, 
kuru kahve, kuru kahveci, sütlü kahve, kahve kutusu, kahvedân, kahvelik, kahve 
fincanı,  Türk kahvesi, kahveci, kahvecilik, kahve falı, kahveci çırağı, ocakçı, kahve 
nakibi, kahvecibaşı, kahveci usta, acı kahve, sade kahve, az şekerli kahve, orta 
kahve, şekerli kahve, yandan çarklı (kahve), bulvar kahvesi, esnaf kahvesi, garipler 
(garibanlar) kahvesi, hemşehriler kahvesi, işçi (veya amele) kahvesi, kır kahvesi, köy 
kahvesi, kuşçu kahvesi, lonca kahvesi, mahalle kahvesi, pehlivanlar kahvesi, sabahçı 
kahvesi, semt kahvesi, çalgılı kahve, âşıklar kahvesi, kahveciler teşkilatı],  fiiller 
[kahve çekmek, kahve öğütmek, kahve dövmek, kahve pişirmek, kahve yapmak, 
kahveye çıkmak] ve deyimler, atasözleri [kahve (veya dibek) dövücünün hık (veya 
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hınk) deyicisi, kahve peykesinde âleme nizam vermek, (bir) acı kahve içmek, 
bir acı kahvenin kırk yıl hatırı olur]  yapılmış, bu suretle dilimiz ve kültürümüz 
zenginleşmiştir (MEYDAN-LAROUSSE, 1998, 779-781). Kahve ile ilgili atasözlerine 
“Fakiri bir kahve ile savarsın, zengine ne ikram edersin” ile “Kahvenin yüzü kara, ama 
yüz ağartır” sözlerini de ekleyebiliriz (AÇIKGÖZ, 1999,145). Kahve ile ilgili kelime 
listesine Yörükler arasında dolaşan [kadın] kahvesi (şekerli kahve), erkek kahvesi 
(sade kahve), bülbül tükürüğü (çok küçük fincanlarda sunulan kahve), kahve parası 
(kahve sunana verilen bahşiş, kül kahvesi, [kalk git] kahvesini ( ÇELİKEL); kahve 
selesi (YILDIRIM);Urfa, Diyarbakır ve Mardin yörelerinde içilen “mırra”yı ve nihayet 
Fransızcadan tercüme edilen sultan kahvesi (café du sultan, bol köpüklü kahve); çiğ 
kahve, kahve telvesi, okkalı kahve, kallavi fincan, kahve dedikodusu kelimelerini de 
ekleyebiliriz.   

Kahve Hazırlamak İçin Kullanılan Eşya ve Malzemeler 

Çiğ kahve içilecek hâle getirilmeden önce birtakım işlemlerden geçirilir. Bu 
hazırlık safhasında bazı araçlar kullanılır. Bu işlem ve araçların gelenekteki şekli ve 
elemanları farklı, günümüzdekiler farklıdır. Biz eski yöntem ve araçları anlatacak, 
yeri geldikçe yeni yöntem ve araçlara da değineceğiz.

Ocak/Ateş: Üstünde kavurma işlemi yapılacak ocaktır. Yakıt olarak genellikle 
mangal kömürü kullanılırdı. Kahve kavurma tavasının ateşle doğrudan teması 
istenmezse araya kum tavası konulması da mümkündü.   

Kahve Kavurma Tavası; Kahve Tamburu, (Kahve Dolabı): Çiğ kahvenin 
pişirilmesi, suyunun alınması, zevke göre kavrulması ve çekilmeye hazır hâle 
getirilmesi için bu kepçeye veya tavaya benzer araçlardan yararlanılırdı. Tava, 
tabanı düz, kenarları giderek daralan, uzun saplı, metalden yapılmış bir eşyadır. 
Çok insan ve konuk bulunduran konaklarda tava tabanı 20-25 cm çapında kadar 
olabilirdi. Çekirdek ailelerdeki tiryakiler daha küçük tava kullanırlardı. Bu tavaların 
sapları süslü, desenli olanları da vardı. Tava sapını mangala sabitlemek için 15 cm 
uzunluğunda iki ayaklı tavalar da yapılırdı. Kahve kavurma tekniği ve kullanılan tava 
konusunda Karkamışlı Barakların verdiği bilgi şöyledir: “Çok hafif ateşte, çiğ kahve 
pişirilir. Bu pişirme kahve tavasında yapılır. Kahve tavası 70-80 cm uzunluğundadır. 
Tava kısmının altında üçayak tabir edilen bir demir oturak yerleştirilir. Böylece 
kahve tavası ateşe değmemiş olur. Tavanın uzun sap kısmının sonlarına doğru 
yere dayanan ve böylece sabit durmasını sağlayan ayağı vardır. Hafif ateş üzerinde 
ısınmaya başlayan çiğ kahveler sürekli olarak uzun bir kahve kaşığı ile karıştırılır. 
Bu karıştırma işlemi aralıksız olarak pişinceye kadar devam eder.” (KARKAMIŞ). 

Nadir olmakla birlikte, kahvehanelerde kullanılmak ve bir defada çok kahve 
kavurabilmek için tambur şeklinde yapılmış tavalara da rastlıyoruz.  
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Kahve Kavurma Kaşığı: Üstü açık kavurma araçlarında, yani kahve tavalarında 
kavrulan kahve çekirdeklerini eşit miktarda kavrulmaları için kahve kavurma 
kaşıkları kullanılır. Bu tahta kaşıkların ağzı 4-5 cm çapında yuvarlak veya oval 
olabilirdi. Sapları ise ince, zarif ve 40-50 cm uzunluğunda olurdu. Bazı kahve 
kavurma kaşıklarının sapına işlemeler yapılırdı. 

Kahve Kavurma Süpürgesi: Bazı yörelerde kahve tavada kavrulurken kaşık yerine 
süpürge kullanılırdı. 

Kahve Soğutma Tavası, Kahve Soğutanlığı: Ahşap malzemeden, saplı, kenarlı, 
ağızlı ve genellikle de işlemeli olarak yapılırdı, kahve soğutanlığı adı ile tanınırdı 
(YILDIRIM). Eski kültürümüzde, kavrulan kahve soğumadan çekilmezdi. Sıcak sıcak 
çekilen kahve aromasını süratli olarak kaybeder. Günümüz kahvelerinin aromasının 
zayıf olma sebebi de bu olsa gerektir: Soğumadan çekilince parfümü hızla uçar.   

Kahve Dibeği (Veya Havanı): Etnografya müzelerindeki objelerden ve eski 
fotoğraflardan anlaşıldığına göre kavrulmuş kahve küçük ebatlardaki taş dibeklerde 
ve taş havan eli ile ezilir un hâline getirilirdi. Makbulü ceviz ağacından veya 
kütüğünden olan 50 cm yüksekliğinde, 25-30 cm çapında, derin dibekler de vardı. Bu 
dibeklere konan kavrulmuş kahveler yine sert ağaçtan yapılmış büyük dibek kolları 
/ tokmaklarıyla dövülürdü. Sonraları tunçtan veya demirden metal değirmenler 
üretilmiştir.       

Kahve Değirmeni: Evlere kullanılanları silindir şeklinde, çekilmiş kahvenin 
döküldüğü kutu ile öğütücü kısımlardan oluşurdu. Değirmenlerin çekirdek kahve 
konulan bir haznesi ve kahveyi ezen çarkı döndüren portatif (büyük değirmenlerde 
sabit) bir kolu vardır.. Üzerinde süsler, şiirler bulunurdu. Kahvehanelerde 
kullanılanları ise daha büyüktü.  

Kahve Kutusu, Kahvelik, Kahvedân: Çekilmiş kahvenin korunması için cevizden 
yapılırdı. İhtiyaca göre, ortalama 20x10x10 cm boyutlarında dikdörtgen prizma 
şeklinde, çekmeceli bir kutudur. Çekmede hazneye sıkıca oturduğu için fazla hava 
almaz, kahve hemen bayatlamazdı. Oval ve kapaklı kahve kutuları da vardı.   

Kahve Kaşığı: Cezveye kahve koyma ve karıştırma kaşığıdır. Çoğunlukla ahşaptan 
olurdu. Sonra, çorba kaşığından küçük, çay kaşığından büyük metal kaşıklar da 
kullanılır oldu.                

Kahve Ocağı: Kahvenin pişirilmesinde kullanılan ocaktır. Bu, mangal veya odun 
kömürü kullanılan ocak olabilir. Kahve ocağı ev veya kahvehanelerin bir köşesinde 
yapılır ve bacası olurdu. Ayrıca, tunçtan yapılmış, irili ufaklı zarif mangallarda da 
kahve pişirilirdi. Sonraları, evlerde ispirto ocakları da kullanıldı. (İspirto ocağı için, 
dilimize İtalyancadan geçen “kamineto” kelimesi de kullanılır.)   
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Cezve: Pişirilecek kişi sayısına göre farklı büyüklüklerde, tabanı ağzından daha 
geniş, beli ince, saplı, bazıları süslü, genellikle bakırdan imal edilmiş içi kalaylı 
kaplardır. 

Şeker: Miktarı içenin dileğine bağlı olarak kullanılan tatlandırıcıdır. Kıtlık 
zamanlarında kahve yerine nohut, şeker yerine de pekmez kullanıldığını yaşlılar 
anlatırlardı.   

Fincan: Porselen olarak imal edilmiş özel kahve içme kabıdır. Eskiden sapsız 
üretilirdi. Sonraları saplı ve sapsız olanları birlikte kullanıldı.

 Fincan Zarfı: Sapsız fincanların içine oturtulduğu metal kaplardır. İçenin elinin 
yanmasını ve kahvenin çabuk soğumasını önler. 

 Fincan Tabağı: Küçük, porselen, ortasındaki çukur mekânı fincanına göre 
yapılmış kaplardır. Kahve falına bakılırken tabağa dökülen kahveden de yararlanılır.

 Tepsi: Kahve, eğer evlerde, grup hâlinde içilecekse büyük dikdörtgen ve 
metalden mamul tepsiler kullanılırdı. Bir-iki kişiye sunulacak kahve küçük, 25 
cm çapında metal (pirinç veya bakır) tepsiler kullanılırdı. Bunların da üzerinde 
işlemeler, motif ler olurdu.

Kahve Askısı, Fener: Küçük kuruluşlarda, kahve ocaklarında, kahvehanelerde, 
normal tepsilerin yanı sıra, özellikle kahvehane dışına içecek taşınırken, pirinç, 
teneke veya saçtan yapılmış askılı tepsiler de kullanılır. (ÖZEL)

 Mütemmim Maddeler: Lokum ve Su. Kahve ile birlikte lokum sunulması da 
gelenektendir. Başlangıçta, muhtemelen sade kahve içenlerin adlarını tatlandırmak 
için verilirdi; sonra genelleşti ve âdet hâline geldi. Su, kahve tepsilerinin vazgeçilmez 
tamamlayıcısıdır; bugün de kahve ile birlikte sunulur. 

Kahve İçme Kültürü

 Osmanlı Devleti zamanında çok tüketilen içeceklerdendi. Birinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra imparatorluğun dağılması, halkın savaş sebebiyle yoksullaşması, 
bir ithal malı haline gelen kahvenin müşterisini azalttı. Yerini yavaş yavaş çay aldı. 
Fakat hiçbir zaman tamamen ve sürekli olarak ortadan kalkmadı. 

Bilindiği gibi kahve, dün olduğu gibi bugün de kahvehanelerde, kahve ve çay 
ocaklarında, dükkânlarda, ofislerde, resmî dairelerde, lokantalarda, evlerde içilir. 
Kahvehanelerde kahve siparişini “kahveci”ler alır, hazırlar ve müşteriye verirdi. 
Kahvehanelerin müşterilerinin artması ve buna bağlı olarak mekânların büyümesi, 
hattâ yol kenarlarına, ağaç altlarına taşması sebepleriyle “ocakçı” ve “meydancı” 
(TDK) (sonraları “garson”) denilen görevliler ortaya çıktı. 
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Suya salınan şeker ve kahve miktarı, aynı zamanda kahvenin adını ve özelliğini de 
ifade  ederdi: Sâde, az şekerli, orta, şekerli … 

Tiryaki kahveyi içmeden önce bir miktar su içer, ağzını kahve tadına hazırlar, 
sonra yudum yudum kahvesini içer. Son yuduma gelindiğinde fincan usulünce 
hafifçe çalkalanır, bir miktar telve de yutulur. Lokum (sonradan zengin evlerinde 
ikram edilen çikolata) kahve yudumlandıktan sonra yenir, üzerine, bardakta kalan 
su içilirdi. 

 Kıbrıs Türk Kahve Kültürü İle İlgili Tespitler 

Kıbrıs Türkleri

Kıbrıs Türkleri adanın en eski sakinleridir. Ada, tarih boyunca çeşitli devletlerin 
yönetiminde kalmıştır. Yavuz Sultan Selim’in Mısır Memluk Devleti’ne son 
vermesinden sonra (1521) Osmanlı idaresine geçmiş, yine ada sakinlerinden ve 
yöneticilerden olan Venedikliler, tabi olduğu Osmanlı’ya karşı ahdi bozmaları ve 
düşmanca eylemleri sebebiyle 1570 yılında adaya asker çıkarılarak tamamen kontrol 
altına alınmıştır (1571). Kıbrıs, 1578’de, Osmanlı egemenlik haklarına halel gelmemek 
kaydıyla, geçici olarak İngiliz yönetimine devredildi. Birinci Dünya Savaşı başında 
(1914) İngilizler Kıbrıs’ı tek yanlı bir kararla ilhak ettiler. Lozan Antlaşması (1923) ile 
bu ilhak yasallaştırıldı, sömürgeleştirildi. İngiliz yönetimi altındaki Rumlar adanın 
Yunanistan’a bağlanması için mücadeleye başladılar. ENOSİS’e (ilhaka) engel olan 
ada Türklerini öldürmeye başladılar. Türler de EOKA’ya karşı, nefsi müdafaa için 
TMT’yi kurarak silahlandılar. İngiltere iç savaşı durduramadı. 1959’da yapılan Londra 
ve Zürih anlaşmaları sonunda Kıbrıs Devleti kuruldu. Rumlar yine Yunanistan’a 
ilhak faaliyetlerine devam edip “Akritas planı” uyarınca Türkleri yok etme yoluna 
gittiler. Türk Ordusu 20 Temmuz 1974 tarihinde adaya çıkarak Türklerin ve Rumların 
can güvenliğini sağladı. Rumlar ortak Kıbrıs Devleti’ni devam ettirmek istemediler. 
Türkler de önce 13 Şubat 1975’te Kıbrıs Türk Federe Devleti’ni, sonra 15 Kasım 1983’te 
Kuzey Kıbrıs Türk Devleti’ni ilan ettiler. 

Kıbrıs Türklerinin Kahve Kültürü 

Osmanlıdan kalan kahve kültürü Kıbrıs’a çok iyi korunmuş ve devam ettirilmiştir. 
Kuzey Kıbrıs köy ve kasabalarında, kahvelerde konuklara ve müşterilere lokum 
sunmak bugün de yaygındır (İSLÂMOĞLU, 1994, 11). Konuklara genellikle önce 
kahve ikram edilir.   (İSLÂMOĞLU, 1994, 10). Kahve ikramında, Kıbrıs’ta genellikle, 
ortalama 75 gramlık sıvı alabilen, üzerindeki renkli resim veya desenlerine yahut 
kullanılan malzemenin inceliğine göre seçilen porselen fincanlar kullanılır; 75 
gramdan çok kahve alabilen kallavî fincanlar da kullanılır ve fincan tabağı olmaksızın 
kahve sunmak misafire saygısızlık sayılır (ÖZEL). Varlıklı aileler kızlarının çeyizlerine 
kahve ve macun ikramı için gümüş tepsiler koyardı (İSLÂMOĞLU). İkram sırasında 
bu tepsilere Lefkara işi işlenmiş örtüler de serilirdi (ÖZEL). 
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Kahve Ocağı: Eskiden Kıbrıs’ta iyi kahve doğrudan ateş üstünde değil, çok 
ısıtılmış kum ocağı üzerinde sürülen cezvelerde ağır ağır pişirilir; leziz olması için 
üç taşım kaynatılıp köpürmesine, köpüğün ortasındaki boşluğun 1 cm çapında 
kalmasına dikkat edilirdi. (RAİF). Bu kumlu kahve ocağının herhangi bir örneğine 
artık pek rastlanmıyor. Bazı tiryakilerin evlerinde, Kıbrıs ağzında gaminot diye 
adlandırılan ispirto ocakları da vardı ve ispirtonun hafif ateşi üzerinde yavaş yavaş 
kaynayan kahveler tiryakilere ayrı bir haz verirdi  (RAİF). 

Kahve Kaşığı, kahvenin köpürmesini tahrik eden araçtır. Kıbrıs Türk kahve 
kültüründe, kahvehanelerde, gül ağacından yapılmış kahve kaşığının yanı sıra, bol 
köpüklü olması için, dut dalından kesilmiş çöp kaşıklar da kullanılırdı (RAİF). 

Kahve Çeşitleri bugünkü Türkiye’dekinden zengindir. Kıbrıs’ta, kullanılan 
şeker ve kahve miktarına göre şekerli, orta şekerli, orta, şekeri az, sade olamak 
üzere beş çeşit kahve hazırlanır ve içilir (RAİF). Kıbrıs Türk ağızlarında bir çangar 
suyu kahve tabiri var. Bunun ne anlama geldiğini Prof. Dr. İ. Hakkı Atun bize şöyle 
anlattı: “Çangarlar [çizme yapan ustalar] derileri, köseleleri geceden suya salarlar. 
Islak derilerle iş görürler. Gön ıslandığı zaman su kahverengine döner. Çünkü 
gön işlenirken kullanılan sumak ve vs maddeler su içinde eriyerek suyun rengini 
değiştirir. Çangar suyu böyle olur. Bu suya benzeyen, yalnız rengi olan, suyu olan, 
kahvesi yok denecek kadar az olan, telvesi bulunmayan, tiryakilik yapan kafeini az 
olan kahveye bizde çangar suyu kahve derler.” (H. ATUN).   

Orta şekerli kahve terimi Kıbrıs’ta başka, Türkiye’de başka anlama gelmektedir. 
“Türkiye’deki orta şekerli Kıbrıs’ta ortanın karşılığıdır. Bu sebeple adaya Türkiye’den 
gelen ve az şekerli kahve içmek isteyen tiryakiler masalarında şekerliye yakın bir 
kahve bulur ve tatlı bir sürprizle karşılaşırlar.” (RAİF). Kıbrıs’ta kız istemeye veya 
görücülüğe gidildiğinde ev sahibi tarafından sunulan kahvenin tadının özel anlamları 
vardır. Görücülüğe giden oğlan tarafına, kız evi nasıl içeceklerini sormadan kahve 
pişirip sunarlar. “Kız ailesi kızı vermek niyetinde değilse kahveleri sade (şekersiz), 
vermek niyetinde ise şekerli yapıp ikram ederler.” (ALTAN, 1998, 129).    

Cezveye konan kahve miktarı da kahvenin ad ve tarifini, niteliğini değiştirir. 
“Eğer tiryaki bol kahveli bir kahve içmek istiyorsa, bu dileğini suyu az sözleriyle 
ifade etmelidir (RAİF). 

Kahve, bir de köpüğüne göre sipariş edilir. Bu durumda müşteri, kahveciye 
dileğini köpüklü yahut köpüksüz sözleriyle anlatmalıdır. Sade kahve, çok kaynatılır 
ve köpüksüz olur. “Kahvede köpük mühim bir şeydir. Nasıl yoğurt veya süt ısıtıldığı 
zaman kaymak tutar, yağ üste çıkarsa, kahvenin yağı da ısınınca hafif ler ve su 
yüzüne çıkar. Orada, köpük içinde yoğun ve etkili bir hâlde bulunur. Bundan dolayı 
köpüklü kahve hoşa gider. Herkes ısrarla köpüklü kahve ister.” (İ.H. ATUN). 
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Kahvehanede, siparişte, kahve vasıf larını söyleyiş sırası da vardır. “İyi bir tiryaki 
ile usta kahveci için, iletişim kopukluğu olmaması için bu sıra önemlidir. Önce 
kahvenin şeker durumu, sonra kahve miktarı ve en sonunda da köpük durumu 
bildirilir (RAİF).Misal:

- B i r  orta, s u y u  a z, k a y n a s ı n.

Şeker Durumu Kahve Miktarı Köpük Durumu 

Ayrıca bol köpüklü ve kaynamış kahve çeşitleri de vardır (RAİF).  

Kahvecilik mesleğine yıllarını veren kahveciler, devamlı müşterilerinin kahveyi 
nasıl içeceğini bilir. Solak mıdır, değil midir bilir. “Onlar, müşteriyi daha uzaktan 
görünce kahvesini hazırlamaya başlar ve nerdeyse müşteri sandalyesine oturur 
oturmaz kahveleri önüne gelir. Meselâ, Mağusa’da 60-70 yıl fiilen kahvecilik yapan 
Kahveci Şevket, Kahveci Hasan ve Kahveci Mehmet bu tür şahbaz kahvecilerdendi.” 
(RAİF). 

Kıbrıs’ta kahveciler genellikle, alınan siparişleri küçük bir tepsi içerisinde 
getirirler, bunu ayrı ve boş bir sandalye üzerine koyarlar ve sonra sandalyeyi 
müşterinin yanına yaklaştırırlar. “Ada halkının kahvehanelerdeki en belirgin özelliği, 
rahat oturabilmek için 2-3 sandalye birden kullanmalarıdır.” (ALTAN, 1998, 137). 

Kıbrıslı kahve tiryakisi Dinçer Raif ’ten öğrendiğimize göre, farklı isteklere göre 
hazırlanan kahveler tepsiye belli bir nizam dahilinde sıralanır ve Kıbrıslı kahveciler 
farklı tatlarda hazırlanan kahveleri müşterilerine dağıtırken karıştırmamak için 

zekice bir sistem geliştirmişlerdir. Aşağıdaki çizimde 
(Şekil-1) de görüleceği gibi, tepsideki kahve fincanının 

kulpunun yönü kahvenin tadını gösterir. Yani sapı 
tepsi dışına doğru olan fincanda şekerli, yanlara 
dönük olan ise orta ve içe /merkeze dönük olan ise 
sadedir. Şekerli, orta ve sade aralarına doğru kulpları 
çevrili fincanlar ise orta şekerli, şekeri az veya az 
şekerli olurlar. Tepsideki fincan düzenini kahve 
müşterileri de bilir ve herkes kahvesini, masaya 

bırakılan tepsiden ona göre seçip alır. Bir karışıklığa 
meydan verilmez (RAİF). 

Şekil-1. Kahvelerin şeker durumuna göre tepsiye dizilişi. (1.Sade kahve, 2.Şekeri 
az kahve, 3.Orta kahve, 4.Orta şekerli Kahve, 5.Şekerli kahve.)
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Kahve Pişirme: Dinçer Raif ’in anlattığına göre Kıbrıs’ta Türkler kahveyi şöyle 
pişirirler: “Uygun bir cezve içerisinde su boncuklanıncaya kadar ısıtılır; istenen tat 
ve nitelik için gerekli miktarda kahve ve şeker bu suya ilâve edilir. Her fincan için 
bir kahve kaşığı kahve, orta için bir kaşık şeker, tatlı için iki kaşık şeker konur. 
Köpürünceye kadar ateşte tutulur ve sonra fincana dökülerek servis yapılır.” (RAİF).  

Kıbrıslı Türkler kahvenin yanı sıra “macun” adı verilen bir tatlı sunarlar. Macun, 
reçelin meyvesi iri, sıvı kısmı daha sulu olarak hazırlanan bir tatlıdır (Fotoğraf-1). 
Macun alıç, ayva, ceviz, turunç, çilek, elma, erik, bal kabağı, kayısı, kızmemesi [bir 
greyfurt cinsi], gül, havuç, hurma, incir, kiraz, karpuz, badem, patlıcan, bergamot, 
portakal kabuğu, turunç kabuğu, üzüm, vişne, yeşil turunç, yenidünya, menekşe 
çiçeği, Hindistan cevizi ve Antep fıstığından yapılır .(İSLÂMOĞLU, 1994, 11-12).   

Kıbrıs’ta konuğa macun sunulacağı zaman “Bir su alır mısınız?” denir. Sudan 
murat macundur; çünkü macun daima su ile birlikte ikram edilir. “Konuğun saygınlık 
derecesine ve ev sahibinin ekonomik durumuna göre sunulan macunun kaşığı, çatalı 
değişik olur. ‘Ağır misafirler’ her zaman gümüş kaşık, gümüş çatalla, hattâ gümüş 
tepside ağırlamak eski gelenektir.” (İSLÂMOĞLU, 1994, 11), (Fotoğraf-2). Günlük 
ziyaretlerde ve toplantılarda bu dikkat gözetilmezdi (ÖZEL). Macun, getirilen suya, 
gümüş veya altın çatala saplanmış macun batırılır; şerbeti alındıktan sonra yenir; 
dileyenler de şerbetli suyu da içebilirler (RAİF).

Macun, kahve içildikten sonra sunulur. En makbul macunlar yeşil ceviz ve hurma 
macunlarıdır. 

Kıbrıs Türklerinde Kahve İçme Kültürü: İlk kahve kuşluk vaktinde içilir; 
buna sabah kahvesi denir.  “Sabah kahvesi içmek tutkudan öte keyif li ve zevkli bir 
alışkanlıktır.” (ALTAN, 1998, 137). Aslında Kıbrıs’ta kahve içmenin kesin bir kuralı, 
vakti ve yeri yoktur. Kıbrıs Türkü her zaman, her yerde ve her vesile ile bir “gavecik” 
içebilir. Kıbrıslı Türk ailelerin, özellikle de hanımların asırlardır değişmeyen 
bir damak tadı, millî bir zevki var: Kahve içmek. Japon hanımlarının yeşil çay 
hazırlamasında gösterdiği itina ve hazzı Kıbrıslı Türk kadınları da kahve yaparken, 
hele içerken gösterirler. Kahve Kıbrıs’ta sadece bir içecek değil, bir meclis, bir 
haberleşme vesilesi, bir dedikodu aracı, bir dinlenme vakti, nefis macunların suya 
bandırılıp tadılma zamanıdır. “Kadınlar sabah ev halkını işlerine yolladıktan ve 
günlük, işlerden yapılması gerekenler yapıldıktan sonra, birbirine yakın evlerde 
oturanlar, genellikle sıra ile, her gün birinin evinde toplanırlar, birlikte kahve içerler, 
sohbet ederler.” (DİREKTÖR, 6). Sonra dağılıp evlerine giderler. Kahve sevmeyen 
içtimai bir suç işlemiş gibi kınanır. Karkot Deresi adlı kitapta bu husus şöyle dile 
getirilir: “Saffet Hanım’ın evinde kahve asla içilmemeliymiş ve bir daha gelmesin 
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diye kahvenin içine büyülü pis şeyler koyarmış. Benim merakım büsbütün artardı. 
[Kahvenin yanına] o güzelim kiraz, ceviz, kabak ve badem macunlarını da koyar mı? 
Ablam beni üzmek için ‘Tabiî koyar’ der ve Saffet Hanımlarda su bile içmememi 
önerirdi.” (DENKTAŞ, 1999, 124) 

“Misafirlere ikramda kıdem hep kahvededir. İkram edilecek diğer nesneler 
kahveden sonra gelir. Kıbrıs’ta evlerde hanımlara toplanıp yapılan kahvenin yanı 
sıra su getirilmez. Erkeklerde ise hem evde, hem dışarıda kahve ile su beraber 
sunulur. Fincana ilave edilen bir miktar soğuk su, kahve içinde yüzen telvenin dibe 
oturmasını temin eder ve daha da önemlisi kahve içinde zehir olup olmadığını 
gösterir. Eğer kahvenin içinde zehir varsa, su döküldüğü zaman kahvenin üzerinde 
boncuklar, hava kabarcıkları ortaya çıkar. Bu âdet Pîr Osman Paşa’nın Kıbrıs’ta 
Rumlar tarafından zehirli kahve ile öldürülmesinden beri devam eder.” (ÖZEL). 

Eğer kahve falına bakılacaksa telvenin fincan dibinde kalmasına özen gösterilir; 
biraz salladıktan sonra tabak fincanın ağzına kapatılır, hızla ters çevrilir, bir elin 
şahadet parmağı fincanın dibine bastırılırken “niyet edilirdi”. Fincan soğuduktan 
sonra kontrol edilir; eğer tabağa yapışmışsa niyetin olacağına inanılır, fincan 
açılmazdı. 

Kahve Falı: İslâm dininde fal ve falcılık yasaklanmışsa da çaresiz ve gelecekten 
bir şeyler ümit edenler fala bakmaya, baktırmaya devam ederler. Kahve fal bakmak, 
fincanda kahve yelvelerinden oluşan şekilleri anlamlandırıp yorumlamak demektir.  
Kıbrıs’taki kahve falı kültürü konusunda Dinçer Raif bize şunları anlatmıştı: 
“Kıbrıs’ta ev ziyaretlerinde, kadın toplantılarında ikram edilen kahve ile fala 
bakılır. Fal bakılacak kahvenin biraz şekerli ve telveli olması gerekir. Telvesi az 
olan kahve fazla şekil göstermez; falcının işini de zorlaştırılır. Fal için tek kişilik 
kahve yapılmasının da yararlı olacağı inancı vardır. Fallık kahve tamamen içilmez, 
fincanın dibi biraz sulu telve bırakılır. Bu sulu telve fincan içinde çalkalanır, niyet 
tutulup, fincan ters çevrilip tabağa kapatılır. Fincan soğuduktan sonra açılır, fincan 
suyu tabak kenarına sürülerek süzülür ve sonra fal bakmaya başlanır. Fala fincan 
sapının solundan sağa doğru bakılır. Fincan, fal bittikten sonra tabağın içindeki sulu 
kısım fincana süzdürülür. Geriye kalan telve şekilleri de tabak kenarlarından ortaya 
doğru yorumlanır. Kıbrıs’ta kahve falına çok bakılır ve baktırılır. Verdiğimiz bilgiler, 
Mağusalı meşhur falcı Rebiye Hanım tarafından da doğrulanmaktadır” (RAİF).  

Kıbrıs’ta Kahve Telvesinin Halk Tıbbında Kullanılması: Telve, kahvenin fincan 
dibine çöken tortusuna verilen addır. “Telvesi bol olan kahve daha makbul sayılır. 
“Kahve işdim telveli” nakaratlı Kıbrıs türküsünde olduğu gibi, ‘kahvenin telvelisi, 
kadının cilvelisi’ sözünde de bu halk kanaatine işaret vardır. Kıbrıs’ta kahve ikram 
edene edilen duada da telvenin önemi vurgulanır: Kahvesi gibi aziz, telvesi kadar 
zengin olasın.” (ÖZEL). 
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Kıbrıs’ta uzun süre görev yapan Arif Nihat Asya, şiirlerinden birinde kahve 
telvesinin, kahve falında nasıl bir işlevi olduğunu şöyle dile getirir:

Dinlemeye gelmişler 

Her günkü masalları

Kız kahveyi az koy da 

Ferah çıksın falları  

(ASYA, 2007, 176)    

İshale karşı Kıbrıs’ta çiğ kahve ile taze limon suyu kullanılır (RAİF). Bir çay 
bardağına yarım limonun suyu sıkılır, içine iki kahve kaşığı kahve ilâve edilir, 
iyice karıştırıldıktan sonra hastaya içirilir. Bu ilâcın ishali ve ishalden oluşan 
karın ağrısını süratle kestiği bilinmektedir. Geceleri çalışacak olanlar ile sınavlara 
hazırlanan öğrenciler uykularını kaçırmak için bol kahve içerler.  “Kahve, insanda 
alışkanlık yapar. Tiryakileri, alışık oldukları miktarda kahve alamazlarsa başları 
ağrır. Tiryakiler bu baş ağrısını gidermek için de kahve içerler. Her yerde olduğu 
gibi, Kıbrıs’ta da içkiden sonra mideyi oturtmak için genellikle sade kahve içerler.” 
(ÖZEL). Kahve falında önemli bir fonksiyonu olan kahve telvesi “Kıbrıs Türk halk 
tıbbında kan kesmekte ve kanamalı dış basurların tedavisinde kullanılır. Bununla 
ilgili olan bir anı Mağusalılar arasında dilden dile dolaşır:

Bir gün Kıbrıslı meşhur hekim Kelâmi Atun (1927-1996)’a basurdan şikâyetle 
bir hasta gelir. Doktor, hastaya, soyunduktan sonra dizlerini karnına çekip yan 
yatmasını söyler. Hasta yatınca Kelâmi Bey, arkasına dolaşıp bakar ve (Kıbrıs ağzı 
ile):

-Be gardaş, sana uzun bir yol görünür. Bir gün sonra mı desem, üç gün sonra mı 
desem, eline çok para geçecek…

Derken, hasta isyan eder ve:

-Be doktor, beniminañ dalga geçen? deyince Kelâmi Bey,

-Bre pezevenk! Nesine eğleneyim; kıçında bu kadar kahve telvesi varken ne 
yapmanı beklerdin, der.” (B.ATUN).  

Kıbrıs’ta çok zengin mani edebiyatı vardır. Sayın Rauf Denktaş’ın merhum oğlu 
Raif Denktaş ile Erdinç Gündüz tarafından bestelenen ve sözleri anonim (mani) 
olan bir türkünün bazı bölümleri de telveli kahve ile ilgilidir:  
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GAVE İŞDİM TELVELİ

Gave işdim telveli
Akıldan ettin beni
Ta uzaklardan geldim
Bir yol göreyim seni

Evimiz direg ister
Gemimiz küreg ister
Uzaglardan yar seven
Demirden yüreg ister

Gave işdim telveli
Akıldan ettin beni
Ben senden vazgeçerim 
Sen de unuttun beni

Üzüm goydum sepete
Yar oturur tepede

Yenile bir yar sevdim
Şan olsun memlekete

Gave işdim telveli
Akıldan ettin beni
Öyle bir yar sevdim ki
Hem oynak hem cilveli

Ayağında çizmesi
Kulağında küpesi
Yağdı kavurdu beni
Gözlerinin sürmesi

Fide kesdim dalından 
Mendil aldım elinden
İki gözüm sevdiğim
Şeker akar dilinden         
(FEVZİOĞLU,1995, 83-84) 
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Kıbrıs’ta Kahve=Kahvehane Kültürü

Bu bahis aslında bildirimizin asıl konusu olmamakla birlikte, önemine binaen, 
sadece iki hususa değinip geçeceğiz: Eski ramazanlarda Kıbrıs kent ve köylerinde, 
kahvehanelerde Karagöz oynatılırdı. Kıbrıslı Elli yıl öncesinin Türk Karagöz ustaları 
arasında Limasol’da Kânî, Binatlılı Ali Garabacak (Ali Usta) vardı. Lefkoşa’da Karagöz 
oynatılan kahvelerin sayısı 7 civarındadır. Kimi kahvelerde meddahlar hikayeler 
anlatır, kiminde kukla oynatılırdı. Lefke’de her Ramazan gecesinde, iki kahvede 
Karagöz oynatıldığını biliyoruz. (İSLÂMOĞLU, 1994, 11-12). Karagöz geleneği Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Mehmet Ertuğ tarafından canlı tutulmaktadır. 

Kıbrıs Rumcasına Türkçeden geçen ve kahve kültürü ile ilgili olan kelimeler de 
vardır. Sayın İslâmoğlu bu konuda Rumcada yaşayan fendzanin (fincan), gafene 
veya kafen (kahvehane), kafethes (kahveler), lokumi (lokum), lokumya (lokumlar) 
kelimelerini örnek olmak üzere göstermektedir (İSLÂMOĞLU, 1994, 145,147,149). 

BOSNA VE HERSEK KAHVE KÜLTÜRÜ İLE İLGİLİ TESPİTLER 

Bosnalılar

Bosna’nın Fethi: Bildirimizde kahve kültürü hakkında bilgi vereceğimiz Bosna 
1463 yılında Fatih Sultan Mehmed tarafından Osmanlı İmparatorluğu’na katıldı.  
1483’te de Hersek fethedildi. 1583’te Bosna eyalet statüsü kazandı.  Komşularıyla 
aynı mezhepten olmayan Bosnalılar, kendi istekleri ile İslam’ı seçtiler. Türklerle 
süratle kaynaşarak millî birlik dairesine girdiler. Bugün de her Bosnalı kendisini 
Türk hisseder ve bunu gururla ifade etmekten çekinmezler.  

Bosna Ve Hersek’in Osmanlı Elinden Çıkışı: 1877-1878 Osmanlı-Rus 
harbi sonucunda imzalanan Ayastefanos (Yeşilköy) Anlaşması ile, Paris Barış 
Konferansı’nda kabul edilen “Osmanlı toprak bütünlüğünün korunması” 
ilkesi ortadan kaldırılmıştır. Bu durum Balkan Hıristiyanlarının Osmanlı 
Devleti’nden ayrılma çabalarına destek vermiş, Rusya’nın Pan-Slavizm hareketini 
kuvvetlendirmiş ve büyük devletlerin bu toplumlara bağımsızlık adına her türlü 
yardımda bulunmalarını sağlamıştır. Ayastefanos Anlaşması’nın maddelerini 
görüşmek için toplanan Berlin Kongresi’nde, Osmanlı Devleti’nden ayrılan Balkan 
uluslarının bağımsızlıkları tescil edilmiştir. Ayrıca bu kongrede İngiltere’nin 
Kıbrıs’a, Avusturya-Macaristan’ın da Bosna-Hersek’e yerleşmeleri kabul edilmiştir. 
Berlin Anlaşması’nın 25. maddesi Avusturya’nın Bosna-Hersek’e yerleşme şartlarını 
düzenler. Bosna ve Hersek eyaletleri Avusturya tarafından asker bulundurmak 
suretiyle yönetilecek, fakat hukukî açıdan Osmanlı Devleti’ne bağlı kalacaktı.             
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Görünüşte Osmanlı eyaleti olan Bosna-Hersek (KARAL, 1999, 213-214), II. 
Meşrutiyetin ilânından önce, 1907 yılında, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu 
yönetimi, “uygun zamanda Bosna ve Hersek’i kendi topraklarına katma kararı alır 
ve Ekim 1908’de de topraklarına katarlar (KARAL, 1999, 218). Osmanlı’nın gücü 
kalmadığı için bu oldubittiye müdahale edemez; böylece Bosna ve Hersek elimizden 
çıkar. Bosna ve Hersek halkından bir bölümü Türkiye’ye göç eder. Kalanlar, bilahare 
Tito tarafından kurulacak olan Yugoslavya (=güney slavya) devleti içinde varlıklarını 
sürdürürler. Bu devletin parçalanması üzerine de referandumla Bağımsız Bosna ve 
Hersek Devleti’ni ilân ettiler (1 Mart 1992). Komşuları olan Sırplar ve Hırvatlar bu 
devleti tanımadılar. Bosna devleti sınırları içinde savaş çıktı. NATO’nun müdahalesi 
ile Sırp ve Hırvat kuvvetleri ateşkesi kabul ederek geri çekilmek zorunda kaldı. 14 
Aralıkta Paris’te imzalanan Dayton Barış Anlaşması ile Bosna ve Hersek Devleti 
dünyaca tanındı.

Bosna ve Hersek’te Kahve Kültürü

Bosna ve Hersekliler, Türk olsun veya olmasın, vaktiyle Osmanlı Devleti 
sınırları içinde yaşadıkları halde sonradan bu siyasi birlikten ayrılan veya ayrılmak 
zorunda bırakılan diğer uluslar gibi, Osmanlı-Türk kültürünün pek çok unsurunu 
korumuşlardır. Kahve kültürü de bunlar arasındadır. Bosnalılar günlük hayat içinde 
kahveyi çaya tercih ederler. Kahve, evlerde, iş yerlerinde, çarşı ve pazarlarda bol 
miktarda tüketilir. Kahve kültürü, Türklerden alındığı/öğrenildiği şekilde devam 
eder.  

Bugün Türkiye’de nadiren rastladığımız tambur/boru şeklinde kahve kavurma 
aracının Bosna’da iki örneğine rastladık (Bizim bildiğimiz tek örneği tarif edilmiş 
kahve kavurma aleti Ünye’de varmış. Bu aracın varlığı şöyle bildiriliyor: “Vaktiyle 
Ünye’de kahve kavurma işini sadece Depdi Rıfat adlı biri yaparmış. Onun ‘özel 
olarak kahve kavurmak için yapılmış bir kahve kavurma mangalı ve tamburu 
var’mış ve ‘o, buna, kahve dolabı der’miş. Aynı yazar kahve kavurma işlemini şöyle 
anlatır: “ Kömürle doldurulan mangal güzelce yakılır, kıvamına gelince, yeşil kahve 
çekirdekleri dolap veya tambur denilen, üzerinde kapak bulunan bir silindirin 
içine konur. Bu dolap ateşten on beş - yirmi cm yükseklikteki bir düzeneğe takılır 
ve tamburun ucuna bağlı bir kolla kuzu çevirir gibi içindeki kahve kavruluncaya 
kadar çevrilirdi. Çevrildikçe içindeki kahveler kavrulur ve dayanılmaz bir kahve 
kokusu kasabaya yayılırdı.” (KARADUMAN). İşte bu tanımını okuduğumuz ama 
cismini görmediğimiz kahve kavurma âletinin 2 örneğine Bosna’da rastladık. Birisi 
Tuzla şehrinde Kapu meydanındaki köftecinin ikinci katında, lokantayı süsleyen 
etnografik malzemelerin arasındadır (Fotoğraf-3). İkincisi ise Travnik’te, kale içinde 
bulunan etnografya müzesinde teşhir edilmektedir (Fotoğraf-4). 

Günümüzde, Bosna-Hersek kahvesi ile Türk kahvesi arasında, kahve hazırlamada 
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kullanılan malzeme ve yöntem bakımından önemli bir fark yoktur. Ancak kahve 
servisi ya da ikramı bakımından bizim unuttuklarımız, o topraklarda eskiden 
olduğu gibi, aynen korunmuştur. Orada kahve mutlaka kalaylı bir bakır cezvede 
pişirilir, yine bir bakır tepsi içinde, bir parça lokumla birlikte sunulur. Kahve, 
kahvehanelerde, daima sade kahve olarak pişirildiği için de, tepside şeker ve kaşık 
da birlikte gelir. Evlerde ise misafir tanıdık biri ise yakınlar onun kahvesinin (şeker 
bakımından) nasıl içeceği bilinir ve ona göre hazırlanıp getirilir. Konuk yabancı ise 
ona kahvesinin nasıl olacağı sorulur. Evlerde de kahve, cezve içinde, tepsi üstünde, 
fincan, lokum, su ve şekerle birlikte gelir. 

Bosna’da hemen hemen her kahve fincanının içinde, tabanda, yaldız veya kırmızı 
boya ile yapılmış bir “yıldız, Türk yıldızı” resmi vardır. Bugün İstanbul’da yaşayan 
Bosna asıllı bir zat (Hüseyin KANSU), Saraybosna’da, bir otelde kahve içerken bu 
yıldıza dikkatimizi çekmiş ve şunları anlatmıştı: “Biz Bosnalılar kendimizi Türk 
hissederiz. Türklüğün sembolü olan AY ve YILDIZı her vesile ile kullandığımız 
eşyaların üzerine resmeder, millî kimliğimizi yaşar, yaşatırız. Kahve fincanlarının 
içinde, dipte olan yıldız da bunlardan biridir.” Bu işaret üzerine fincan dibindeki 
yaldız baskılı yıldızı görmüştük; ama ortada ay/hilâl yoktu. Sayın Kansu’ya bunu 
sorunca gülümseyerek devam etti: “Bizim fincanlarımızın sapı kulpu yoktur. Fincanı 
ağzından, elimizin baş ve işaret parmağı arasında tuttuğumuzda, fincan kenarı ile 
parmaklarımız arasında “ay, hilâl” şekli oluşur. Böylece ay-yıldız kompozisyonu 
tamamlanır.” Devamla, niçin saplı fincan kullanılmadığını da şöyle izah etti: 
“Fincanın sapını iki parmağımızla tuttuğumuzda fincan sapı ve parmak uçlarımız 
bir ‘hac’ şekli oluşturur. Biz bundan kaçınırız.”  

Bosna fincanlarının ortasında, az da olsa, içi boş (renklendirilmemiş) ay ve yıldız 
resmi bulunduranları da vardır (Fotoğraf-5). Çok nadir olarak birbirini ortadan 
kesen eşit uzunlukta üç kırmızı çizgi hâlinde yapılmış yıldızlar da var (Fotoğraf-6). 

Sonuç

Türkiye sınırları dahilinde artık kahvelerimiz tarihî tat ve kokusundan yoksundur. 
Çünkü kahve kavurma, çekme ve pişirme işlemleri artık gelenekteki şeklinden ve 
usullerinden uzaktır. Türk kahvesi içme alışkanlığımız da eskisi kadar fazla değil. 
Ancak bu kültürün yaşatılması için gayretler var. Şimdi hazırlanması çok kolay 
olduğu için çözünebilir kahveler içiliyor ve satılıyor. Evlerde bile Türk kahve pişirme 
araçlarının yerini bile yerini otomatik kahve makineleri alıyor. Taşrada, kasabalarda 
çözünebilir kahve var, Türk kahvesi yok. Bu cihazlar kahve kültürümüzü giderek 
ortadan kaldırıyor.  Türkiye’de durum böyleyken Bosna ve Hersek’te, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyetinde Türk kahvesi hâlâ canlılığını koruyor. Buralarda Türk kahve 
kültürü bütün unsurları ile yaşatılıyor. 
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Fotoğraflar 

 

             

Fotoğraf-1. Gazimağusa macunları, kristal 
macun tabakları, gümüş çatallar. [Metin 
Akar arşivinden] 

Fotoğraf-3. Tuzla, Çeşma lokantasındaki kahve 
kavurma tamburu. [Metin Akar arşivinden]

Fotoğraf- 6. Bosna’da 6 uçlu yıldızı olan kahve 
fincanları.(http://urun.gittigidiyor.com/OSMANLI-

BOSNA-TOMBAK-TAM-TAKIM-KAHVESETI_
W0QQidZZ42862266)

Fotoğraf-5. Bosna’da ay yıldızlı kahve 
fincanı. (http://farm7.static.f lickr.
com/6121/5922729084_9e4fcc61c5.jpg) 

Fotoğraf-2. Lefkara işi örtü ve gümüş tepsi 
üzerinde Gazimağusa macunları. [Metin Akar 
arşivinden] 

Fotoğraf-4.Travnik, Kale Etnoğrafya 
Müzesi’ndeki Kahve  kavurma tamburu. 
[Metin Akar arşivinden]  
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• Kaynak Kişiler  

• Bora ATUN (1943-2003).  Bursa’da doğdu. Ankara Maarif Kolejini bitirdi. 1965 yılında İngiltere’de 
L.C.C. Brıxton School of Buıldıng’den “Yüksek Mimar” olarak mezun oldu. GaziMağusa Belediye 
Başkanlığı yaptı (1975-1980). KKTC Dışişleri Bakanlığında çalıştı; diplomat olarak Brüksel’de 
ülkesini temsil etti. Serbest mimar olarak çalışırken Mağusa’da vefat etti.  

• Rezzan ATUN (1924-2005). İstanbul’da doğdu. Kandilli Kız Lisesi’ni bitirdi. Öğretmenlik 
yaptı. 1941’de Veteriner İbrahim Hakkı Atun’la evlendi. Eşiyle birlikte Türkiye içinde ve yabancı 
ülkelerde dolaştı. Aile Mağusa’ya yerleştikten sonra hayatı bu şehirde geçti. 2005 yılında, 85 
yaşında iken GaziMağusa’da vefat etti. 

• İbrahim Hakkı ATUN, Prof. Dr. (1909-2011). Ergazide doğdu. Mağusa’da Ortaokul, Lefkoşa’da 
Kıbrıs Türk İslâm Lisesinde okudu. Veteriner Fakültesi ile Tıp Fakültesini bitirdi. Veterinerlik 
yaptı. Van 100. Yıl Üniversitesi ile Lefkoşa Yakın Doğu Üniversitesinin kurucu rektörlüğünü 
yaptı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde Patoloji Bölümü Başkanı, Sivas Cumhuriyet 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı oldu. 1. ve 2. Barış Harekatı sırasında, Kıbrıs’ta doktor 
olarak hizmet verdi. Aynı zamanda şair olan İ.Hakkı Atun’un Bağbozumu adlı dört şiir kitabı 
basılmıştır.  Gazimağusa’da vefat etti. 

• Hüseyin KANSU (d. İstanbul-1950). İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Pazarlama Bölümü 
Milletvekilliği yapmıştır. Kendisini, 17 Ekim 2006 Salı günü Saraybosna’da dinledim. mezunu. 
Boşnakça bilir.  Sümerbank ve Türkiye Kalkınma Bankası (DESİYAB) Uzman Yardımcısı, Özel 
Sektörde Yönetici ve İhracat Danışmanı, Bosna, Sancak ve Kosova Dayanışma Vakfı  kurucu 
üyesidir. AKP Kurucu Üyesi olup XX, XXI’inci dönem İstanbul

• Ali ÖZEL (1936-2003). Kıbrıs’ın Larnaka kazası, Dilan köyünde doğdu.  Lefkoşa Türk 
Lisesi Kolej kısmından (İngilizce eğitim yapan bölümünden) mezun oldu. Doğu Akdeniz 
Üniversitesi’den Halk Bilimi Alan Araştırmacısı Diploması aldı. Genel idare devrinde Lefkoşa’da 
gümrük memurluğu yaptı. 1963 yılında Mağusa Kaza Turizm Müdürü oldu. Emekliliğinden 
sonra turizm işlerine devam etti. Kalp ameliyatı için İngiltere’ye gidip geldi. Çok iyi derecede 
İngilizce ve Rumca bilitdi. Aralık-2003’te Gazimağusa’da vefat etti.

• Dinçer RAİF (d.1948). Mağusa’da doğdu. İlk tahsilini aynı kasabada yaptı. Orta ve lise 
tahsilini Namık Kemal Lisesi’ne tamamladı Ankara’da Gazi Eğitim Enstitüsü’nün Beden 
Eğitimi Bölümünü bitirip öğretmen oldu (1961). Kıbrıs’ta Namık Kemal Lisesi, Lefkoşa 
Türk Lisesi ve Türk Öğretmen Kolejinde öğretmenlik yaptı. Kıbrıs’ın ilk millî takımında 
futbol oynadı. Antrenörlük, Futbol Federasyonu Başkan Vekilliği yaptı. Atletizm ve Voleybol 
Federasyonlarında da hizmet verdi. Çok iyi derecede İngilizce ve Rumca bilir. Doğu Akdeniz 
Üniversitesi’den Halk Bilimi Alan Araştırmacısı Diploması aldı. Emekli olan Raif Dinçer halen 
Gazimağusa’da yaşamaktadır.   
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