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ÖN SÖZ 

Geçiş dönemleri, toplumun her kesimini geçmişten geleceğe ilgilendiren, toplumsal 

değişim ve gelişim süreçlerini gösteren önemli aşamalardır. Bu aşamalar doğum, evlenme ve 

ölüm olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmada, Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Demirci 

Köyü’ne ait geçiş dönemleriyle ilgili inanma ve uygulamalar ele alınmış olup, bölümler 

hâlinde aktarılmıştır. Her bölüm kendi içerisinde çeşitli tasniflere tabi tutulmuştur. Bu 

tasniflemede yer alan bazı kısımlarda konulara ait örnekler verilmiştir. 

Çalışma, Trabzon ilinin tamamını değil, yalnızca bir köyünü kapsamaktadır. Bu çalışmanın 

benzerleri Trabzon ilinin bütün yerleşim yerlerine uygulandığında, bu ilin geçiş dönemleriyle 

ilgili inanma ve uygulamalarının tamamı tespit edilebilir.  

Çalışmanın Giriş bölümünde araştırmanın konusu, amacı, kapsamı ve metodu hakkında 

bilgiler verilmiştir. Asıl bölüm üçe ayrılarak; Doğum, Evlenme ve Ölüm başlıkları altında 

yörede mevcut olan geçiş dönemlerine dair halk inanışlarına ve uygulamalarına yer 

verilmiştir.  

Çalışmanın Birinci Bölümü’nde verilen doğumla ilgili inanma, yöntem ve uygulamalar 

Doğum Öncesi, Doğum Sırası ve Doğum Sonrası başlıkları altında üç bölümde ele alınmıştır. 

Doğum Öncesi bölümünde, yöre halkından çocuk sahibi olamayanların başvurduğu çeşitli 

yöntemlerden, çocuk sahibi olup da onu korumak için başvurulan uygulamalardan, çocuğun 

cinsiyet tayini için hâlâ kullanımı devam etmekte olan inanmalardan, lohusanın aşermesinden, 

bebek için yapılan ön hazırlıklardan vb. söz edilmiştir. Doğum Sırası başlığı altında anne 

adayının doğum vakti geldiğinde yaşadığı sıkıntılardan ve bu sıkıntılardan kurtulmak için 

ebelerin başvurduğu yöntemlerden ve doğumun gerçekleştirilmesinin nasıl olduğundan söz 

edilmiştir. Son kısım olan Doğum Sonrasında ise; yeni doğum yapmış lohusa ve bebeğinin 

korunmasından, kaçınılması gereken durumlardan, ad verme, kurban kesme, mevlit okutma 

vb. gibi çeşitli gelenekler üzerinde durulmuştur. 

Çalışmanın İkinci Bölümü’nü oluşturan evlenmeye dair inanma ve uygulamalar Evlenme 

Öncesi, Evlenme Sırası ve Evlenme Sonrası şeklinde üç başlık altında ele alınmıştır. Evlenme 

Öncesi başlığı altında, kısmet açtırma yöntemlerinden, gelin aramadan, evlilik çağı ve 

evlenme biçimlerinden bahsedilmiştir. Evlenme Sırası başlığı altında söz kesimi, nişan, kına 

ve düğün törenlerine dair uygulamalar sırasıyla ele alınıp incelenmiştir. Son bölüm olan 
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Evlilik Sonrasında ise gerilik, gelin mevlidi ve yeni gelinlere dair uygulanan yöntemlerden 

bahsedilmiştir.  

Çalışmanın Üçüncü Bölümü’nü oluşturan ölüme dair inanma, yöntem ve uygulamalar ise 

Ölüm Öncesi, Ölüm Sırası ve Ölüm Sonrası şeklinde üç başlıkta ele alınmıştır. Ölüm Öncesi 

başlığı altında, ölüme dair ön belirtiler ve ölmek üzere olan kişilere yapılan uygulamalardan 

bahsedilmiştir. Ölüm Sırası başlığı altında, ölmüş kişinin ardından yapılan yıkama, 

kefenleme, telkin ve devir-ıskat işlemleri, defin töreni ve cenaze namazına dair bilgiler 

verilmiştir. Ölüm Sonrası bölümünde ise yas âdetlerinden, mezarlık uygulamalarından, ruhlar 

ve mezarlıklara dair inanmalardan bahsedilmiştir. 

Yöre halkından geçiş dönemlerine dair elde edilen inanma ve uygulamalar Sonuç 

bölümünde değerlendirilmeye çalışılmıştır. Aynı zamanda bu uygulamalar alan araştırması 

sırasında resmedilmiş, bu resimler de Fotoğraflar başlığı altında sunulmuştur. 

Kaynak şahıslardan alınan bilgiler İstanbul Türkçesiyle yazılmış olup, yöresel konuşmalara 

yer verilmemiştir. Ancak yöresel olan bazı kelimeler doğrudan verilerek bu kelimeler Sözlük 

kısmında belirtilmiştir. Yalnızca Evlenme bölümünde yer verilen türküler yöre halkının ağız 

özellikleri korunarak aynen yazılmıştır. Kaynak şahıslardan alınan bilgiler metin içerisinde 

italik yazı şekliyle verilmiştir. Kaynak kişilere dair bilgiler ise Kaynak Şahıs Listesi başlığı 

altında verilmiştir. 

Bu çalışmada yardımlarını ve kıymetli bilgilerini benden esirgemeyen Demirci Köyü 

halkına; üniversite hayatım boyunca bana destek olan, sabır ve özveriyle her daim arkamda 

duran yegâne varlığım aileme;  çalışma boyunca yardımlarını eksiltmeyen arkadaşım Zinnur 

Gülleb’e ve ağabeyim Sezai Demirtaş’a; engin bilgisinden sık sık yararlandığım kıymetli 

hocam Prof. Dr. Ali Berat Alptekin’e; çalışmanın çeşitli aşamalarında yer yer başvurduğum 

değerli hocalarım Yrd. Doç. Dr. Aziz Ayva’ya ve Doç. Dr. Selçuk Peker’e; değerli danışman 

hocam Doç. Dr. Sinan Gönen’e saygılarımla teşekkürlerimi sunarım. 

          Berna KOLOT 

            Konya, 2017 
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KISALTMALAR 

çev.     : Çeviren 

e.t.      : Erişim tarihi 

Hz.     : Hazreti 

KK      : Kaynak kişi 

vb.       : ve benzeri 

MEB    : Milli Eğitim Bakanlığı 
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GİRİŞ 

1. Araştırma Hakkında Genel Bilgiler 

Trabzon, sosyo-kültürel açıdan sürekli gündemde olan illerimizden biridir. Bu 

gündemi oluşturmada Trabzon insanının nükteli bakış açısı, çalışma isteği ve hızlı düşünme 

gibi özellikleri etkili olmuştur. Bunlar, yöre insanının doğal yetenekleri olmakla birlikte 

çevrenin de bu yetenekler üzerinde etkisi olduğu düşünülmektedir. Yani Trabzon; mavisiyle, 

yeşiliyle, insanıyla, manileri, türküleri, hikâyeleri ve efsaneleriyle her zaman ön planda 

olmayı başaran Anadolu’nun illerinden birisidir denilebilir. Bu yüzden bu çalışma esnasında 

öğrenilen âdetler ve bu âdetlere inanılma boyutu bizleri etkilemiştir. Bu inanmalarda âdeta 

gerçekle hayal birbirine karışmış gibidir. Bazı inanmalarda dinî boyut ağır basmaktayken 

bazılarında da tamamen kadim Türk inanışlarından izler görülmektedir. Çalışmanın alan 

araştırması safhası bizim için gurur verici olmuştur. Çünkü gelenek ve uygulamalarının 

unutulduğu gibi yaygın bir inanış varken alan araştırmaları, onların biraz değişerek de olsa 

günümüzde hâlâ yaşatılmaya devam ettiğini göstermiştir. 

1.1. Konu 

Bu çalışmanın konusu, Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı olan Demici Köyü’ne ait 

geçiş dönemlerine yani, doğum, evlenme ve ölüme dair halk inanmaları ve uygulamaları 

derlemek, bu derlemelerden elde edilen bulguların Türk mitolojisiyle olan ilişkisini ortaya 

çıkarmak ve ulaşabildiğimiz kaynaklar aracılığıyla farklı yörelerde mevcut olan geçiş dönemi 

âdetlerinde görülen benzer inanış ve uygulamaları tespit etmektir. 

1.2. Amaç 

Bu çalışmada amaç, Demirci Köyü’nde geçiş dönemi adı verilen doğum, evlenme ve 

ölüm aşamaları içerisinde vücut bulan âdetleri, gelenek görenekleri, inanmaları, uygulamaları 

ve törenleri derlemek, İslami kabul edilen bu uygulama ve inanmaların kaynağını ortaya 

çıkarmaktır. 

1.3. Kapsam 

Çalışma, yalnızca Demirci Köyü’nde yaşayan insanların geçiş dönemlerine dair inanma, 

yöntem ve uygulamalarını içermektedir. Buna ek olarak, Türk dünyasında ve Anadolu 

sahasında geçiş dönemlerine dair yapılmış çalışmalardan yararlanılarak, Demirci Köyü’nde 

var olan inanma, yöntem ve uygulamalarla aynı olanlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Yapılan 



2 
 

kaynak taramasında belirli bölgelerle aynı olan inanma ve uygulamalar belirtilirken, 

neredeyse yörelerin tamamında mevcut olan inanma ve uygulamalar belirtilmemiştir.   

1.4. Metot 

Çalışma, alan araştırmasına dayalıdır. Bu alan araştırması sırasında en çok görüşme 

tekniği kullanılmış ve görüşme öncesinde sorulacak sorular, yöre şartları da göz önünde 

bulundurularak hazırlanmıştır. Hazırlanan sorular kaynak kişilere onları sıkmadan, 

utandırmadan ve sohbet havası içerisinde sormaya çalışıldı. Geçiş dönemlerine dair inanma, 

yöntem ve uygulamalara dair doğru ve kapsamlı bilgi elde edebilmek için kaynak kişiler 

mümkün olduğunca tahsili az, hayatı yaşadığı yerde geçmiş ve yöre kültürünü uygulayarak 

yaşamış kişiler arasından seçilmeye çalışılmıştır. Ancak yörede yaşamayan ama bu âdetleri 

yaşatmaya devam eden kaynak kişilerden de yararlanılmıştır.  

Alan araştırmasında ses kayıt cihazı ve fotoğraf makinesi gibi elektronik aletlerin 

yardımıyla kaynak kişilerden elde edilen bilgiler kayıt altına alındı. Bazı durumlarda ise not 

tutma yöntemi kullanıldı. Aynı zamanda yörede mevcut olan geçiş dönemlerine dair 

uygulamaların resimleri de çekildi. 

1.5. Alan Araştırmasında Karşılaşılan Zorluklar 

Yapılan alan araştırması yaklaşık olarak altı ay sürmüştür. Altı aylık süre zarfında 

özellikle iki ay boyunca her gün sahaya çıkıldı. Bu zaman aralığı içerisinde çeşitli sorulardan 

alınan yanıtlar neticesinde bu çalışma oluşturuldu. Kaynak şahıslara yönelttiğimiz soruların 

neticesinde aldığımız yanıtlar kimi zaman memnun edici, kimi zaman güldürücü, kimi zaman 

da hüzünlendirici olmuştur. Çalışma sırasında aldığımız bazı cevaplar karşısında endişe ve 

korku gibi duygulara kapıldığımız anlar da olmuştur. 

2. Trabzon’la İlgili Genel Bilgiler 

2.1. Trabzon’un Yakın Tarihi 

Tarihi kayıtlarda çok eski bir geçmişe sahip olduğu tescillenen Trabzon, 1461 yılında 

Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilerek Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katılmıştır. 

Yavuz Sultan Selim’in valiliğini yaptığı, Kanuni Sultan Süleyman’ın doğduğu, 

Cumhuriyetimizin kurucusu olan Atatürk’ün üç kez ziyaret ettiği il, bugün Doğu 

Karadeniz’de sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan bir merkez konumundadır. 
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Osmanlı İmparatorluğu'nun enkazından yeni bir devlet çıkarmayı başaran Mustafa Kemal 

Atatürk ve arkadaşları yeni Türk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuşlar ardından 

Trabzon'da yeni ülkenin yeni idarî yapısında il olarak yerini almıştır. 

İlin Cumhuriyet dönemindeki sınırları kültürel ve tarihsel bir düşünceyle değil tamamen 

idari yapı ve merkezlere uzaklıklar baz alınarak çizilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 81 

ilinden biri olan Trabzon, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yer almakta ve 4.685 km²'lik 

yüzölçümüyle ülke topraklarının % 0,6'sını oluşturmaktadır. Cumhuriyetin ilanından sonra 

Trabzon'da çeşitli fabrikalar kurulmuştur. 

Atatürk, Cumhuriyet döneminde Trabzon’a üç kez gelmiş; 1924, 1930 ve 1937 

yılında, ilk geldikleri 15 Eylül 1924 günü, Trabzonlularca “Atatürk Günü” olarak kabul 

edilmiş ve bu, kendisine bildirilmiştir. 

Kent, 1923 yılında yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 61. il merkezi olarak 

yerini almış. 1926 yılında ilk Halk Kütüphanesi ve Ziraat Bankası, 1929'da Visera 

Hidroelektrik Santrali, 1938'de Trabzon İçme Suyu Tesisleri, 1942'de Trabzon Lisesi, 1947'de 

Trabzon Numune Hastanesi, 1949'da Göğüs Hastalıkları Hastanesi, 1954'de Trabzon Limanı, 

1957'de Trabzon Havaalanı, 1958'de SSK Hastanesi, 1964'de Ayasofya Müzesi, 1967'de 

Çimento Fabrikası açılmış. 1976 yılında Trabzonspor futbol takımı Türkiye 1. Lig 

şampiyonluğunu kazanarak bu unvanı İstanbul'dan Anadolu'ya taşımayı başaran ilk futbol 

takımı olmuştur. 

1949 yılında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uygulamasıyla Anadolu'da bulunan 78 bin 

civarındaki yerleşim adından 28 bin kadarının adı Türkçe olmadığı gerekçesiyle değiştirilmiş 

olup büyük bölümü Romeika (Pontus Rumcası) olan Trabzon köy adları da değiştirilerek 

yerlerine Türkçe isimler konulmuştur. 

2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı kanun ile Trabzon'da sınırları il mülki sınırları olan 

büyükşehir belediyesi kurulmuş ve 2014 yerel seçimlerinin ardından büyükşehir belediyesi 

çalışmalarına başlamıştır.
1
 

2.2. Trabzon’un Nüfusu 

2015 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre ilin nüfusu 768.417’dir.  

Bu nüfusun 379.708’u (% 49,41) erkek, 388.709’u (% 50,59) kadındır.   

                                                           
1
 http://www.trabzon.gov.tr/tarihcaografya 
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2015 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Trabzon 81 il içinde 

toplam nüfus itibariyle 28. sırada yer almakta ve Türkiye nüfusunun %1’ini teşkil etmektedir.
2
 

2.3. Trabzon’un Coğrafi Durumu 

4.664 km2 yüz ölçüme sahip Trabzon ili, Doğu Karadeniz Dağlarının oluşturduğu 

yayın ortasındaki Kalkanlı dağlık kütlesinin kuzeye bakan yamaçlarında 38° 30′ – 40° 30′ 

doğu meridyenleri ile 40° 30′ – 41° 30′ kuzey paralelleri arasında yer almaktadır. 

Kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Gümüşhane ve Bayburt, doğusunda Rize, batısında Giresun 

ili bulunmaktadır.
3
 

2.4. Trabzon’un İklimi 

Karadeniz'e özgü ılıman iklime sahip kentte hava sıcaklığı yıl boyunca 10 - 20 °C 

arasında değişirken, yaz ortalaması 27 °C, kışın en soğuk zamanı (Kalandar Zamanı) ise 5 °C 

civarındadır. Trabzon'da yerel il meteoroloji istasyonlarınca bugüne kadar ölçülen en düşük 

sıcaklık -7,4 °C (9 Şubat 1929), en yüksek sıcaklık ise 38,2 °C’dir(25 Mayıs 1941 ve 29 

Ağustos 1947) olmuştur.
4
 

2.5. Trabzon Ağzı 

Trabzon halkı, bugün Azerbaycan'ın Şeki bölgesiyle büyük benzerlikler gösteren bir 

Türkçe kullanmaktadır. Trabzon'un batısındaki konuşmalarda genellikle Çepni ağzı 

yaygınken doğuya doğru gidildikçe konuşulan Türkçenin daha sert bir hal aldığını ve Kıpçak-

Kuman ağzına döndüğünü görürüz. Örnek vermek gerekirse Trabzon'da sıkça kullanılan 

"haçan (ne zaman, mademki), uşak (çocuk, evlat), afkurmak (boş konuşmak, çemkirmek), ula 

(oğlan/ulan), gız (kız), kitmek (gitmek) gibi sözcüklerin öz Türkçeden gelen sözcükler olduğu 

ve diğer Türk devletlerindeki Kıpçak Türkçesiyle eşleştiği görülmektedir. Trabzon'da ayrıca 

sayısı tam bilinmemekle beraber 5.000 civarında olduğu tahmin edilen konuşucu tarafından 

da Romeika (Antik Roma Dili/Rumca, Pontus Rumcası) konuşulmaktadır. Bu dil Çaykara, 

Dernekpazarı, Tonya, Maçka ilçelerinde toplamda yaklaşık 45 köy insanı tarafından 

bilinmektedir.
5
 

                                                           
2
 http://www.trabzon.gov.tr/nufus-ve-sosyal-durum 

3
 http://www.trabzon.gov.tr/tarihcaografya 

4
 http://www.trabzon.gov.tr/cografi-ozellikleri 

5
  Trabzon kronolojik tarih 
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2.6. Trabzon Halkı 

Trabzon halkı, adet, yaşam tarzı, gelenek ve görenek bakımından kendine ve yöreye 

özgü özellikler taşımaktadır. Trabzon'da çeşitli Türk boyları yaşamaktadır. Çepniler Şalpazarı, 

Beşikdüzü, Düzköy, Vakfıkebir, Akçaabat, Çarşıbaşı, Of ve Sürmene ile Araklı ilçelerinde 

yaşamakta olup bazı yöreler en eski Türkmen geleneklerini hala sürdürmektedirler. Trabzon 

genelinde Çepni, Çebi, Hamzaçebi, Akifçebi, Çep, Çapoğlu, Çebili, Çepnioğlu, Çetmi gibi 

soyadları oldukça yaygındır. Bu da bölgede Çepni Türklerinin etkinliğini göstermektedir. 

Osmanlı döneminde Trabzon'un da içinde bulunduğu Ordu-Giresun-Trabzon-Gümüşhane 

bölgesine "Vilayet-i Çepni" de denmekteydi. Ayrıca Evliya Çelebi, eserinde Trabzon bölgesi 

için "20.000 Çepni Türkmen çadırının bulunduğu yer." olarak bahsetmektedir. 

 Fatih zamanında Oğuzların Avşar boyundan olan Karamanoğullarından gelen 

Türkmenler ile Halep-Irak bölgesinden gelen Türkmenler de Trabzon'a yerleştirilmişlerdir. 

Ayrıca bölgeye (Özellikle Trabzon, Rize ve Artvin) çok sayıda sarışın-kumral renkli gözlü bir 

yapıya sahip olan 100.000'den fazla Kuman-Kıpçak Türkü de yerleşmiştir. Hristiyan inancına 

tabi olan bu Türkler; bölgeye Osmanlı İmparatorluğu'nun hâkim olmasından sonra 

Müslümanlığa geçtiler. Trabzon, Osmanlı'nın dağılmasından sonra Kırım Türkleri tarafından 

da yerleşim yeri olarak seçilmiştir. Bölgedeki Rum nüfus 1923 yılında Yunanistan ve Türkiye 

arasında yapılan "Nüfus Mübadelesi"nden sonra Yunanistan’a gönderilmiştir. Rum nüfusun 

bir kısmı Müslüman olmuş fakat zaman içerisinde Türkleşmiştir. Çok küçük bir kısmı ise 

Pontus Rumcası konuşmaktadır. 

Şalpazarı, Ağasar vadisindeki Çepniler yöreye 13-14. yüzyıllar arasında 

yerleşmişlerdir. Dede Korkut Hikâyeleri’nde bahsi geçen folklorik birikime ve Trabzon'un 

diğer yörelerinden kolayca ayrılabilen Türkmen diyalektine rastlanır.
6
 

3. Demirci Köyü ile İlgili Genel Bilgiler
7
 

3.1. Tarihçe 

1958 yılına kadar Fiz Köyü olarak biliniyordu. Sonradan, tüm Anadolu'da yapılan 

uygulamaya paralel olarak, Türkçe olmayan adları Türkçeleştirme politikası sonucunda, 

köyün adı Demirci Köyü olarak değiştirilmiştir. Daha sonradan Demirci Köyü, 6360 Sayılı 

Kanunla mahalleye dönüştürülmüştür. 

                                                           
6
 ^ Trabzon kronolojik tarih 

7
 http://web.archive.org/web/20071114081240/http://www.fallingrain.com:80/world/TU/61/Demirci.html 
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3.2. Coğrafi Bilgileri  

Geniş bir yerleşim alanına yayılan Demirci köyü, buraya ilk yerleşenlerin adından 

kaynaklanan Karpuzlu, Kolotlu, Komarlı, Küçük Fiz ve Büyük Fiz kısımlarından oluşur. Köy, 

Söğütlü Deresi'nin hemen yanından başlayıp doğuya ve güneye doğru uzanmaktadır. Genel 

olarak engebeli bir görünüm arz eden arazinin yapısı yer yer kalker, granit ve killi bir yapıya 

sahiptir. Ovalık alan yok gibidir. Arazi yukarıdan bakıldığında bir plato görünümü arz eder. 

İklimi, tipik Türkiye'de Karadeniz iklimi olan ılık, nemli ve her mevsim yağışlı bir özellik 

göstermektedir. 

3.3. Ekonomik Durumu  

Mahallenin ekonomisi tarıma dayalıdır. Yetiştirilen ürünlerin başında tütün ve mısır 

gelmektedir. Diğer sebzelerle yapılan hayvancılık aile işletmeciliği şeklindedir. Toprak 

işlemede makine kullanımı pek yaygın değildir. Toprağın babadan oğula geçmesi yoluyla 

toprak, devamlı parçalanmış ve çok küçük parçaların oluşmasına sebep olmuştur. Toprakta 

gübre kullanımı yeterli, fakat İlaç kullanımı yetersizdir. Ancak topraktan elde edilen gelir 

yeterli olmadığından halkın bir kısmı köy dışında çalışmak zorunda kalmıştır. İstanbul, İzmir, 

Trabzon, Bolu ve Düzce gibi şehirlere göçler çoktur. Ticaret ve esnaflık oldukça yaygın 

mesleklerdendir. Köy sınırları içerisinde işletilen maden taş ocağı ve fabrika yoktur. 

3.4. Yerleşme 

Karadeniz Bölgesi'ne has, dağınık yerleşme şekli ortaya çıkar. Arazinin engebeli 

oluşu, verimli tarlaların seyrek ve yamaçlara dağınık oluşu, toprağın miras yoluyla küçük 

parçalar halinde aileler arasında bölüşülmesi ve bu küçük topraklarda en yüksek verimi 

alabilme arzusuyla ve çeşitli sosyal nedenlerden dolayı herkes tarlasının başına evini 

yapmıştır. Sonucunda yerleşme belirli bir bölgede toplanamamıştır. Yerleşme dağınık bir hâl 

almıştır. Evler tek tek ya da üçer evlik gruplar hâlindedir. 

3.5. Nüfus 

1985 yılında 1.123 kişinin yaşadığı Demirci Köyü’nde 2009 yılında yapılan nüfus 

sayımında 826 kişinin yaşadığı tespit edilmiştir. Nüfusun bu azalmasında köyde yaşayanların 

daha çok Almanya’ya göç etmesi ve yalnızca yaz aylarında köye gelmeleri etkili olmuştur. 

3.6. Ulaşım 

Akçaabat ilçesine bağlı olan Demirci Köyü, Trabzon il merkezine 19 km, Akçaabat’a 

ise 6 km uzaklıktadır 
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3.7. Alt Yapı Bilgileri 

Köyde bir tane sağlık ocağı, üç tane halk tarafından yaptırılmış cami, iki kahve ve iki 

tane de bakkal bulunmaktadır. Aynı zamanda köyde bir tane de hâlâ işletilmekte olan 

değirmen mevcuttur. Köy çocukları okula gitmek için Akören ya da Yeşilyurt köylerinden 

birindeki okula taşımalı eğitim ile gidip gelmektedir. 
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DEMİRCİ KÖYÜ’NDE GEÇİŞ DÖNEMİ ÂDETLERİ 

1. BÖLÜM: DEMİRCİ KÖYÜNDE DOĞUM  

Hayatın başlıca üç önemli evresi vardır. Bunlar, doğum, evlenme ve ölümdür. Hayata 

atılan ilk adımın olduğu evre doğum, yeni bir statüye geçiş evresi evlenme ve alınan nefesin 

tükendiği son evre ise ölümdür. Hayatın geçiş dönemi evreleri bu kadar özellikle sınırlı 

kalmaz. Geçiş dönemlerinden biri olan doğumda, inançlar ve gelenekler, gebe kadını daha 

doğum öncesinden, hatta çocuk sahibi olma isteğinden başlayarak birtakım âdetlere uymaya, 

bu âdetlerin gerektirdiği işlemleri yerine getirmeye zorlar.  Böylece doğum, annenin gebe 

kalma isteğinden başlayarak, yüzlerce âdetin, inancın, dinsel ve büyüsel nitelikteki işlemlerin 

hücumuna uğrayarak âdeta onlar tarafından yönetilmektedir (Örnek, 2014: 184). 

Doğum her ne kadar kadına ait bir görev gibi görülse de oluşan çeşitli problemlerde kadın 

yalnız değildir. Günümüzden yaklaşık otuz kırk yıl öncesine bakıldığında çocuğu olmayan 

kadına kötü davranılmış ve hor görülmüş, toplumdan dışlanmış olduğu görülür. Bu anlayış 

doğumun yalnızca kadına, Allah tarafından verilmiş olmasının toplum tarafından ne kadar 

yanlış anlaşıldığını gösterir. Genç kızlar bu anlayış yüzünden evlenmeden önce çocuk sahibi 

olup olamayacağının korkusuna kapılmakta ve bunun için endişe duymaktadır. Pertev N. 

Boratav’dan edinilen bilgiye göre genç kızlar, çocuğu olup olmayacağını göstermekte 

sabırsızlık gösterince fal türünden bazı işlemlere başvurur. Örneğin Balıkesir’de Deve Dede 

ve Çırçır Dede adlı yatırlardan birine gider; bir küçük salıncak kurar, içine deve biçiminde bir 

taş yatırır; salıncak kendiliğinden sallanırsa çocuğu olacak, sallanmazsa olmayacak demektir 

(Boratav, 2013: 165). Başvurulan bu yöntemler henüz evlenmemiş bir genç kızın psikolojisini 

de olumsuz yönde etkileyebilir. 

Çocuğu olmayan kadınlarda ortaya çıkan bu gibi durumlar, aslında Türk toplumu 

açısından aile olmanın özellikle de çocuk sahibi olmanın ne kadar değerli olduğunu gösterir. 

Çocuk, yuvadır, ocağın tütmesidir ve en önemlisi de çocuk soyun devamıdır. Bu gibi 

düşünceler ve gelenekten gelen inançlar sayesinde insanlar bu konu hakkında uzun uzun 

düşüncelere dalmış, her türlü zorlukla mücadele edebilmek ve muratlarına erebilmek için 

çeşitli yöntemler geliştirmeyi başarmışlardır. Hem tıbbî hem de halk hekimliği alanlarında 

meydana gelen gelişmelere rağmen çocuğu olmayan kadınlar kötü durumlara maruz 

bırakılmıştır. Örneğin Erzurum’da bundan yaklaşık otuz kırk yıl öncesinde eğer kuraklık 

varsa ya da yağmur yağmıyorsa bunu çocuğu olmayan kadından bilirlermiş. Yaşanılan yerde 

çocuk sahibi olamayan bir kadının varlığı tüm olumsuzluklara sebep olarak gösterilirmiş. 
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Bunun örneklerini çoğaltmak mümkündür. Kısacası çocuk olmaması durumunda en fazla 

baskı altında bırakılan ve suçlu olduğu düşünülen kadınlar olmuştur. 

Kadın, yeri geldiğinde kocası ve çevresince aşağılanmış, soysuz olarak görülmüş bu da 

aile içinde geçimsizliğe sebep olmuştur. Bazı yörelerde hâlâ devam etmekte olan kuma 

anlayışının en büyük sebebi, kadının çocuk doğuramaması gösterilmektedir. Adam, ilk 

eşinden çocuk sahibi olamamışsa başka bir kadınla evlenmiş ve böylece çocuk sahibi 

olabileceğine inanmıştır. Kadınsa, hem çocuğunun olmaması hem de eşini paylaşmak 

durumunda kalmasıyla psikolojik bir çöküşün içerisine girmiştir. 

 Farklı yörelerdeki aile reisleri, kuma getirmeyi farklı bir boyuta taşımışlardır. Çocuk 

sahibi olamamanın yanı sıra erkek çocuğa sahip olabilmek için erkek çocuk olana kadar eşine 

doğum yaptırtmış, eğer erkek çocuk sahibi olamadıysa bunun kendi üstünde bir problem 

olabileceğini düşünmeden ikinci bazen de üçüncü bir eş alma yoluna gitmiştir. Bunlar eski 

zamanda yaşanan olaylar olarak kalmamış günümüzde de devam eden gelenekler hâlinde 

varlığını sürdürmektedir. Hâl böyleyken kadınların geçmiş dönemlerinde ki önemlerinin de 

üstünde durmak gerekir. Nasıl ki çocuğu olmayan kadın aşağılanıp, hor görülüyorsa çocuğu 

olan kadınlar da bir o kadar el üstünde tutuluyor ve çevresi tarafından oldukça hoş 

karşılanıyor. 

Büyüklerden en çok duyulan söz: “Annenin bedduası çocuğa vurmaz, onu süt keser. 

Babanın duası da bedduası da anında kabul olur.” Bu inanışta bile aslında bu kadar sıkıntı 

çekmesine rağmen ana yine anadır ve yine çocuğuna ondan zarar gelmez. Babanın bedduası 

çocuğa vurur ama görülüyor ki duası da bir ananın içten yapacağı duanın önüne geçiriliyor. 

Dede Korkut Hikâyeleri’ne bakıldığında karışımıza çıkan ve önemli motiflerden biri olan 

çocuksuzlukta da problem önce kadınlarda aranmaktadır. Bayındır Han’ın çocuğu olmayanlar 

için kurdurduğu kara otağa oturmak zorunda kalan Dirse Han bu duruma çok bozulur ve 

hemen hatununun yanına varır ve bu durumdan dolayı ondan hesap sorar. Hatunu da çocuk 

sahibi olabilmek için aç doyurup çıplak giydirmek gerektiğini söyler (Ergin, 2011: 80-81). 

Burada da görüldüğü gibi çocuk olması için başvurulan çareler hayır yapmaktan, aç 

doyurmaktan ve dua almaktan geçer. Aynı durum halk hikâyelerinde de karşımıza 

çıkmaktadır. Örneğin Leyla ile Mecnun’da kabile reisi hayır işleri yaparak çocuk sahibi 

olacağına inanmaktadır. Bunun için çeşitli hayırlar yapar ve sonunda muradına erer (Alptekin, 

2013: 274). 
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Manas Destanı’nda Yakup Han çocuğu olmadığı için karısını suçlamakta ve karısını kısır 

olarak görüp ona kızmaktadır. Burada da Yakup Han ve hatunu Çıyırçı çareyi mezarlı yerleri 

ziyaret etmede, elmalı yerlerde yuvarlanmada ve pınarlar yanında gecelemekte ararlar (İnan, 

2015: 168). Görüldüğü üzere mezar ziyaretleri çocuksuzluk açısından önem arz etmektedir. 

Ancak bu önem zamanla farklı boyutlarda şekillenmiş ve çocuğu olmayan kadının mezar 

ziyaretleri yapmadığı için bir evlat sahibi olamaması günümüzde bir evlat sahibi olmak için 

türbelere, yatırlara gidilmesi şekline dönüşmüştür. 

Elma, mitolojide üreme unsurudur. Genellikle halk hikâyelerinde dervişin verdiği elma ile 

çocuk sahibi olma karşımıza çıkmaktadır. Kerem ile Aslı hikâyesine bakıldığında Âdil Şah’ın 

da veziri Keşiş’in de çocukları yoktur. İkisi de bu yüzden çok kederlidir ve bu kederleriyle 

üzüntülerini unutmak için bir seyahate çıkarlar. Yolda karşılarına bir ihtiyar çıkar ve onlara 

elma verir. İkisi de elmayı hanımlarıyla beraber yerler. Âdil Şah ile vezir, birinin oğlu birinin 

de kızı olursa birbirlerine vereceklerine dair sözleşirler. Vakti gelince Şah’ın bir oğlu Keşiş’in 

de bir kızı dünyaya gelir (Alptekin, 2013: 235). Halk hikâyelerinin genelinde çocuksuzluk bir 

ihtiyarın, dervişin veya Hızır’ın verdiği elma ile sonlandırılır. 

Ağacın özellikle de elmanın üreme ile ilgisi açıktır. Çocuğu olmayan insanlar yatırlara, 

türbelere gitmekte, ağaçlara çaput bağlamakta ve onların aracılığıyla dertlerine derman 

aramaktadırlar. Çocuk olması için ağaçtan medet umma hususunda başvurulan bir yöntem 

Batı Trakya Mehrikoz bölgesinde şu şekildedir: “Eve getirilen geline, çocuğu olması için 

ertesi gün yün verip ip yapmasını isterler. Yapacağı ipi de bir ağaca dolamasını isterler. Eğer 

ağaç meyve verirse kadın da çocuk sahip olur.” (Bostantzi, 2008: 12). 

 Geçmişten bugüne kadar karşımıza çıkan çeşitli uygulamalar ve inanmalar günümüzde de 

devam etmektedir. Evliliğin meyvesi olarak görülen çocuğun doğumu ve çocuğa ad verme 

törenleri iptidaî Şamanizm’in birçok unsurunu muhafaza etmiştir (İnan, 2015: 167). Bu 

bilgiden de anlaşıldığı gibi konunun ilerleyen kısımlarında doğum âdetleri, lohusalık 

dönemindeki uygulamalar, albastı, kırk basması, kırklama vb. gibi inanmaların aslında kadim 

Türk inançlarından günümüze kadar ulaştığını, hatta bazılarının İslam anlayışına uygun 

olmadığını, ancak vazgeçilmez uygulamalar olması neticesinde İslam’a uygun hâle 

getirilmeye çalışıldığı görülecektir. 

A. DOĞUM ÖNCESİ 

Bu dönem, öncelikle evlenen çiftlerin çocuk sahibi olmaya karar vermesiyle başlar. 

Alınan bu kararla beraber, yapılan işlemler neticesinde doğum gerçekleştirilene kadar devam 
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eder. Çocuk; yuvanın neşesi, soyun devamı, aile içi mutluluğun en önemli kaynağıdır. Bu 

sebeple yeni evlenen çiftler belirli bir zaman geçtikten sonra anne baba olmaya karar verirler. 

Aynı zamanda anne baba olmak, akrabalar ve çevre arasında da önemli bir statüye geçişin ayrı 

bir basamağıdır. 

Evlenmiş olan her kadından doğum görevini yerine getirmesi beklenir ve kadın “Artış var 

mı artış”, “Ne zaman sana da geleceğiz”, “Sen ne zaman doğuruyorsun” gibi çeşitli sorulara 

maruz kalabilir. Yani, yeni evli çift belirli bir müddet çocuk sahibi olmak istemeseler bile 

büyüklerin baskıları karşısında direnemezler. 

İşin bir de üzücü tarafı vardır. Bu da hem geçmişte hem de günümüzde çocuk sahibi 

olmayı cân u gönülden isteyip de olamayan çiftlerin var olmasıdır. Bu çiftler çocuk sahibi 

olabilmek için çeşitli uygulamalara başvururlar. Ancak başvurulan bu uygulamalar bazen 

tehlikelere yol açabilir. Bu tehlikelere rağmen annelik ve babalık duygusu olağan tehlikeleri 

görmeyi engelleyecek kadar kuvvetlidir.  

1. Kısırlığı Giderme-Gebe Kalma 

Gebe kalamayan kadınlara halk dilinde “kısır” denir. Kısır olma hâli kadın için zor bir 

durumdur. Kadının gelin gittiği yerde saygınlık kazanması, erkeğin gözüne girmesi, analık 

zevkini tatması ve soyun devamı için doğurması gerekir. Kısır kadın, özellikle geleneksel 

kesimde horlanır, ezilir ve aşağılanır. Bu nedenle kadın, gebe kalmak ve çocuk doğurabilmek 

için birtakım yollara başvurur. Bu yollar ve işlemler ana çizgileri bakımından aynı olmakla 

beraber, kimi yöresel ayrımları da içerir (Örnek, 2014: 185). Yapılan araştırma neticesinde 

kısır kalmış kadınların ya da hamile kaldığı hâlde çocuğunu sıklıkla düşüren kadınların çeşitli 

uygulamalara başvurduğu tespit edildi. Aynı zamanda çalışma yapılan yörede kullanılan bu 

yöntemlerin diğer yörelerde de kullanılıyor olması yöresel farklılıklar olmasına rağmen 

inanma hususunda ortak noktaların olduğunu ispat etmiştir. Başlangıçlarının ise kadim 

Türklerin inançlarının devamı olarak süregeldiğini daha önce de belirtmiştik. 

Kadim Türkler, çocuk sahibi olmak için Allah’ın rızasını kazanmak, açı doyurmak, fakir 

fukaraya yardım etmek, hayırlı işler yapmak ve dua etmek gibi çeşitli yöntemlere 

başvurmuşlardır. Bunların yanı sıra kadınlar; bel bağlama, çeşitli otlardan ilaç yapıp içme, 

türbelere gidip adaklar adama, sıcak sıvıların buğusunun üstüne oturma vb. gibi çeşitli 

yöntemler geliştirmişler. Bu yöntemler günümüzde de uygulanmaya devam etmektedir. 

Ancak günümüzde ilk olarak hocalara başvurma ve onların dediklerini yapma, hazırladıkları 

muskayı taşıma gibi daha çok dinsel-büyüsel işlemlere giren yöntemler tercih edilmektedir.  
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Çeşitli amaçlarda uygulanan yöntemlerde karşılaşılan yedi kişi, yedi yıl, kırk kişi vb. ise 

yedi ve kırk sayısının Türk toplumunun hayatında önemini bir kez daha açığa çıkarmaktadır.  

Çalışma yapılan sahada yaşayan insanlar çocuk sahibi olabilmek için çeşitli uygulamalara 

başvurmuşlardır. Bu uygulamalar şu şekildedir: 

1.1. Hocalara Başvurma 

Çenesi kuvvetli hocalara başvurulur. Hoca, kadının çocuğu olsun diye onu okur. (KK1, 

KK2, KK6, KK9, KK11) Bu durum, Dede Korkut için kullanılan “ağzı dualı” nitelemesinin 

devamı niteliğindedir. 

Hocaya gidilir ve muska yaptırılır. Muska yaptıran kadın hamile kalana kadar onu 

üstünden ayırmazdı. Bazı kadınlar da hamile kalıp bebeğini doğurduktan sonra hoca 

tarafından takılan muskayı kendi üstünden çıkarıp bebeğine takar. (KK1, KK3, KK5) 

 İslami açıdan hocaların ve muskaların güvenilirliği halk tarafından sorgulanmaksızın 

kabul edilmiştir. Görüldüğü üzere kadının hoca tarafından hazırlanan muskayı, çocuğu olunca 

ona takması, çocuğunu kötü ruhlardan ve nazardan korumak içindir. Bu muska sayesinde 

anne, çocuğunun başına gelebilecek herhangi bir olayı önlemiş olur. 

Günümüzde tıbbî imkânların gelişmesiyle birlikte insanlar hocalara başvurmak yerine ilk 

olarak doktora gitmektedirler. Ancak hocalar, yatırlar, türbeler bu konudaki ehemmiyetini 

kesinlikle kaybetmiş değildir. 

1.2. Yatır-Türbe Ziyaretleri 

Kadının çocuğu olmuyorsa ailesi onu türbeye götürür. Orada çocuğu olması için dua 

eder. (KK5) 

Türbelere gidip dua edilir ve adak adanır. Eğer dua kabul edilirse bu adak hemen yerine 

getirilir. (KK8, KK13, KK15, KK16, KK27, KK34) 

Türbelere gidilir, orada şeker, lokum dağıtılır ve dualar kabul olsun diye orada yatanın 

aracılığıyla Allah’a yalvarılır. (KK1, KK4, KK19) 

Yatır-türbe ziyaretleri, Türkiye genelinde yaygın görülen bir durumdur. İnsanlar orada 

yatan zatlardan dertlerine derman aramakta ve onları Allah’a ulaşmak için aracı olarak 

görmektedirler. Türbelere gidilir ve oralarda dua edilir, adak adanır. Duası kabul olun insanlar 

adaklarını yerine getirirler. Bazı insanlar da türbeye gidip orada bulunan herkese duası kabul 

olduğu için şeker, lokum dağıtır. Bu tarz yapılan etkinlikler, insanları türbede yatan zattan 
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daha fazla beklenti içine sokar. Çünkü türbe etrafında birisi bir şey dağıtıyorsa bu durum, 

orada yapılmış duanın kabul olduğunu ve kabul olmasının ardından da adağın yerine 

getiriliyor olduğunu gösterir. Burada gidilen türbeler aslında kadim Türklerin çocuk sahibi 

olmak için gittiği ata mezarlarına ya da kutsal kabul edilen ağaçların altlarına gidip yatmaya, 

sunulan ikramlar ise Şamanist devirlerdeki iyelere sunulan kansız kurbanların İslam 

anlayışıyla yoğrularak farklı bir boyut almış şeklidir. Bazen insanlar türbede yaptıkları 

duaların kabul olması için kurban da adamaktadırlar. Duası kabul olan kişi adağını yerine 

getirmek için kurban keser ve kan akıtmış olur. Bu da yine İslam öncesi Türk inanışlarında 

Gök Tanrı’ya sunulan kanlı kurbanın değişmiş bir şeklidir. 

Yöre halkının başvurduğu yatır-türbe ziyaretlerindeki türbeler genellikle şehir dışında 

yapılmaktadır. Ancak, yörede büyük bir evliya kabul edilen Haçkalı Hoca Baba Hazretleri’ne 

ve Ahi Evran Hazretleri’ne ait olan türbe ve camiler bir nebze olsun buradaki görevini yerine 

getirmektedir. 

1.3. Ebelere Başvurma  

Ebeye başvurulur ve ebenin çeşitli otlardan oluşturduğu ilaç düzenli olarak kullanılır. 

Ancak bu ilaçlar bazen zehirlenmelere sebep olup ölümle sonuçlanabilir. Buna rağmen yine 

de başvurulan yöntemlerden bir tanesi hatta en sık başvurulanıdır. (KK2, KK3, KK5, KK6, 

KK7, KK9, KK10, KK13, KK16) 

Ebeye başvurulur, ebe sıcak suyu kaynatıp bir kaba koyar ve kadını kaynamış suyun 

buğusuna oturtup beklettirir. Belli bir zaman geçtikten sonra buğudan kaldırır. Bu işlem daha 

çok iltihabı olan kadınlarda uygulanır. Buğunun iltihabı kuruttuğu düşünülür. İşlem sonrası 

kadın eşiyle cinsî münasebette bulunduktan sonra çocuğu olacağına inanılır. (KK1, KK2, 

KK5, KK7, KK9, KK10, KK13 KK17, KK18,) Kaynamış suyun buğusuna oturma Düziçi 

yöresinde (Bülbül, 2006: 9) ve Aladağ’ da da (Yılmaz, 2005: 34) uygulanmaktadır.  

Önceden kadınlar tarlada, bağda, bahçede sabah ezanından akşam ezanına kadar çalışır, 

yük kaldırırlardı. Bu ağır koşullar altında özellikle de fazla yük kaldırmaktan evli bir bayanın 

rahim ağzı ters dönebilir ve bu yüzden çocuk doğuramayabilirdi. Bu sebeple köy ebesine 

gidilirdi ve ebe de kadını kaynamış sütün ya da suyun buğusuna oturturdu. Sıcak vurunca 

kadının üşütmesi söktürülmüş ve rahim düzeltilmiş olurdu. Eşiyle birleşiminden sonra da 

hamile kalacağına inanılırdı. (KK2, KK3, KK10, KK17) Aynı yöntem Misis’te (Peker, 2008: 

6 ), Adıyaman’da (KK21) ve Adana’da da (Başçetinçelik, 2009a: 44) uygulanmaktadır.  
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Kadın bir köy ebesine getirilir. Köy ebesi kadını iyice muayene eder ve eğer rahimi tersse 

kadını yere serdiği bir çarşafın üzerine yatırır. Bir kenarından tutar ve sallar, ardından 

çarşafın kalan üç kısmını da bu şekilde iyice salladıktan sonra rahimi düzeltmiş olur. Daha 

sonra ebe çeşitli otlardan hazırladığı bir ilacı kadına verir ve düzenli aralıklarla rahime 

koyması gerektiğini söyler. İlacı düzenli olarak kullanan kadın her defasında eşiyle bir araya 

gelir ve sonucunda çocuğun olması sağlanır. Bu şekilde hamile kalan kadın, çeşitli 

eşyalardan oluşan güzel bir bohça hazırlar ve köy ebesine hediye eder. (KK2) Rahimin ters 

olduğunu düşünüp onu düzeltme yöntemi Adana’da (Başçetinçelik, 2009a: 45), Feke’de 

(Karakaş, 2005: 17) ve Diyarbakır Ergani’de de (Akca, 2009: 17) uygulanan bir yöntemdir. 

Çocuk sahibi olamayan kadın, iyi bel çekmeyi bilen bir kadına götürülür. Genellikle de 

götürülen kadın ebe olur. Ebe, kadını yatırıp belini çeker ve düzeltmiş olur. Bu sayede artık 

kadının hamile kalacağına inanılır. (KK8) 

Mart aynın dokuzuncu günü ebeye gidilir ve ebenin çeşitli otlardan hazırladığı basık 

ilacını çocuğu olmayan kadına düzenli bir şekilde yedirilir. (KK13) 

Günümüzde kadınların hamile kalamamasının sebebi genellikle iltihap kapmalarıdır. 

Kadınlar, doktorların verdiği çeşitli ilaçlarla iltihabı kurutup hamile kalırlar. Tıbbın 

gelişmediği ya da doktora gitmenin yaygın olmadığı geçmiş zamanlarda ise çocuğu olmayan 

kadınlar için başvurulan yöntemlerin başında buğuya oturtma yer alır. Buhar sayesinde 

kadının rahmindeki iltihap temizlenir, yarası varsa yaralarından kurtulur. Kadının iltihabının 

söktürülmesiyle de hamile kalması sağlanır. Kısacası, halkın kendine çare aramakta tıptan 

önde gittiği söylenebilir. Bel çektirme ya da düzeltme işlemlerinin de günümüzde uygulanan 

fizik tedavi yöntemlerine benzemesi bu düşüncemizi haklı çıkarmaktadır. 

1.4. Çeşitli Yerlerde Gerçekleştirilen Uygulamalar 

Çocuk sahibi olamayan kadın, kirişi olan bir eve getirilir. Kirişin altında oturtulur ve 

kurşun dökme işlemi yapılır. Burada maksat çocuğun olmasını engelleyen basığın ne 

olduğunu öğrenmektir. Kurşun döküldükten sonra basığın ne olduğu anlaşılır ve erimiş olan 

kurşun hiçbir parçası bırakılmadan gömülür. Sonuca göre de kadına yapacağı yöntemler 

söylenir. Bazı kadınlara kurşun yerine mum eritilmektedir. Yine aynı şekilde kirişin altına 

oturtulan kadının başından mum eritilip dökülür ve neyin bastığı öğrenmeye çalışılır. İşlem 

tamamlandıktan sonra tıpkı kurşun dökmede olduğu gibi eritilen mumun tamamı gömülür. 

(KK2, KK5, KK10) 
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Çocuğu olmayan kadın eski bir evin kirişinin altında oturtulur. Denizin kırk bir 

dalgasından su alınır. Alınan bu su, ebe kadın tarafından hiç konuşmamak şartıyla kadının 

başından aşağı dökülür. Bu suyla arınmış olan kadının eşiyle birleşiminden sonra çocuğa 

kalacağına inanılır. (KK10)  

Çocuğu olmayan kadın nazara gelmiş yani basılmıştır. Bu basılmayı ortadan kaldırmak 

için kadın cenaze yerine getirtilir. Cenaze yıkandıktan ve kefenleme işlemi tamamlandıktan 

sonra basık olan kadın tabutun altından geçirilir ve bu sayede basığın kalkacağına ce çocuğu 

olacağına inanılır. (KK2, KK7, KK9, KK10, KK13, KK17, KK27, KK34) 

Çocuğu olmasını istediği halde bir türlü hamile kalamayan kadın, doğum yapacak olan 

bir kadının yanına getirilir. Doğum gerçekleştikten sonra yeni doğum yapan kadının eşinin 

(sonunun) üzerine çocuğu olmayan kadın oturtulur ve belirli bir müddet bekletilir. Kadın, 

daha sonra eşiyle cinsî münasebette bulunur ve sonucunda hamile kalır (KK2, KK12, KK14, 

KK18) Bu yönteme Gelibolu Yarımadası’nda yaşayan Türkler arasında (Ercan, 2002: 38) ve 

Muğla Menteşe’de de (Özkan, 2009: 78) rastlanmaktadır. 

 Pertev N. Boratav’a göre yeni doğum yapmış bir kadının bebeğinin sonunun (eşinin) 

üzerine kısır bir kadını sıcakken oturtmak, döl verme yeteneği olanların gücünü bu sonla 

birlikte kısır olana geçirme ilkesine dayanmaktadır (Boratav, 2013: 166). Yani, kısır kadın döl 

geçirme yeteneği olan sonun üzerine oturduğunda yeni doğum yapan kadının bu özelliğinin 

ona geçeceğine inanılır. Bu yüzden kadınlar sıcakken bu sonun üzerine oturtulur. Aynı 

zamanda Umay tanrıçasının gücünün eşte yer aldığına inanılır. Bu yüzden kısırlığı giderme ve 

çocuğun yaşamasını sağlamak için başvurulan uygulamalarda eşe (son) önem verilir. 

Abdulkadir İnan’dan edinilen bilgiye göre Umay, kadim Türklerin millî ilâheleridir. Bu 

tanrıça çocukların ve hayvan yavrularının koruyucusudur (İnan, 1998: 397-398). 

Türk inanç sisteminde önemli bir yer işgal eden su ile ilgili uygulamalar oldukça çoktur. 

Bu kısımda deniz suyu ya da normal suyun kullanıldığı uygulamalarda amaç, suyun arındırma 

ve temizleme özelliğinden yararlanmaktır. Ancak burada asıl unsur kadını, sıcak bir şeyin 

buğusuna oturtmaktır. 

 Nazara karşı en etkili olduğu düşünülen yöntemlerden biri de kurşun dökmedir. Çocuğu 

olmayan kadın nazar almış ve basılmıştır, bu yüzden de çocuğu olmaz. Kurşun dökme, bu işi 

iyi bilen kimseler tarafından yapılır. Kurşun dökmede ki amaç ise kadına hastalık getiren ve 

çocuk sahibi olmasını engelleyen, ona musallat olduğu düşünülen kötü ruhların elinden kadını 
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kurtarmak ve hastalıklarını iyileştirip çocuk sahibi olmasını sağlamaktır. Yöre halkından 

edinilen bilgilere göre önceden mum da kurşun kadar değerli görülüp çeşitli uygulamalar için 

kullanılırmış. Bu yüzden kurşun yerine bazen mumun kullanılıyor olması da onun, değerli 

olması ve kurşun gibi suya atıldığında çeşitli şekiller alıp basığı gösterdiğine 

inanılmasındandır.  

1.5. Bunların Dışında Kalanlar 

Babanın ilki kırdığı yumurtayı hamile kalamayan kadının başından aşağı dökmesiyle 

kadın hamile kalabilir. (KK10) 

Bir annenin ilki yumurtayı alır ve çocuğu olmayan kadının kafasının ortasında kırar. 

Yumurtayı kırarken de “Sığırlar hamile kalmadan lohusa kalsın” der. (KK13) 

Çocuğu olmayan kadın zincirin altından geçirilir. Bir ananın ilki, kadını üç kez dualarla 

zincirin altından geçirir. Bundan sonra kadın, çocuğa kalır. (KK10) 

Bir ananın ilki çocuğu olmayan kadını üç kez okuyarak avat dikeninin altından geçirir. 

Ancak muhakkak ananın ilki geçirmelidir başka birinin geçirmesi işe yaramaz. Dikenin 

altından üç kez dualarla geçirilen kadının eşiyle birleşiminden sonra hamile kalır. (KK1, 

KK2, KK4, KK6, KK7, KK8, KK9, KK10, KK13, KK16, KK18) 

Kadının çocuğu olması için kırk tencerenin kapağındaki buhardan bir kavanoza 

damlatılır. Başka bir kadın toplanan bu suyu çocuğu olması istenilen kadına içirir. Ancak bu 

işlem yapılırken konuşulmaz. İşlem tamamlandıktan sonra kadının hamile kalacağına inanılır. 

(KK1, KK2, KK9, KK13, KK17, KK18) 

Yeni gelin gelmiş bir kadının kucağına hemen çocuğu olsun diye çocuk oturtturulur. 

Gelinin kucağına koyulan çocuk eğer erkekse erkek bebek doğurur, kızsa kız bebek doğurur. 

(KK1, KK2, KK3, KK4, KK15, KK6, KK17,KK8, KK9, KK10, KK11, KK12, KK13, KK15, 

KK16, KK17, KK18, KK19, KK26, KK29, KK30, KK31, KK32, KK33, KK34, KK35, 

KK36) Bu yöntem Batı Trakya’da kadının gebe kalması için uygulanan bir yöntemdir 

(Moumin, 2009: 30). 

Ananın ya da babanın ilkine dair yapılan uygulamalar, daha önce belirttiğimiz son üzerine 

oturtma uygulamasıyla benzerlik göstermektedir. Sonun üzerine sıcağı sıcağına oturan 

kadının hamile kalacağı inancı, burada ilk çocuğun yardımıyla gerçekleştirilmektedir. İlk 
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çocuk, evlilikten kısa bir süre sonra dünyaya geldiği için kadının da kısa sürede hamile 

kalması istendiğinden bu uygulamalar ilk çocuğa yaptırılıyor denilebilir. 

Yöntemlerde karşımıza çıkan üç ve kırk sayıları ilerde de görülecek olan uygulamalarda 

oldukça sık karşılaşılan ve yöre halkı tarafından özellikle İslami açıdan kutsal kabul edilen 

sayılardır. Bu yüzden insanlar, hem günlük yaşamlarında hem de çeşitli âdet ve inanmalarında 

bu sayılara önemli ölçüde yer vermişlerdir.  

Kırk tencere kapağından su toplanması uygulamasında dikkat çeken husus uygulama 

esnasında konuşulmamasıdır. Bu durum keramet ehli insanların kendilerini belli etmeleriyle 

sırlarının ifşa olmasına benzemektedir. Uygulama esnasında konuşulursa işlem yarım kalır ve 

işe yaramaz. Uygulamada su, önemli bir unsurdur. Su, yaratılmışların içerisinde insanlar için 

en önemlisidir. Su olmadan hayat olmaz. Beydili’ye göre su “Yaratılışın başlıca unsuru 

olarak görünen su, çeşitli mitolojik sistemlerde ilk başlangıçla bağlıdır, ilk kaosu tanıtır ve 

onun eşdeğeri yerine ortaya çıkar” şeklinde açıklanmaktadır (Beydili, 2015: 502). Yaratılışla 

birlikte su, insanoğlu için kutsal bir varlık olur. Ona tükürmek, işemek vb. gibi davranışlar 

yasaktır. Bu denli kutsal kabul edilen ve yaratılışla bağdaştırılan su, bir kadının yeni bir can 

dünyaya getirmesi için kullanılan uygulamalarda da önemli bir materyal olmuştur. 

Kadının başında yumurta kırılması uygulamasında ise tavuğun yumurtlamasıyla oluşan 

yumurta bir bebek sonu gibi düşünülmüş ve tavuğun yumurtlama özelliğinin de hamile 

kalamayan kadına bu yolla geçirileceğine inanılmış olabilir. 

Günümüzde tıbbî imkânların oldukça gelişmiş olması geçmişte daha sık uygulanan bu 

yöntemlere rağbeti azaltmıştır. İnsanlar, çocuk sahibi olamayınca hastanelere gidip tüp bebek 

tedavisine başvurur. Ancak tıbbın da yetemediği durumlarda halk, eski yöntemlerle çocuk 

sahibi olabileceğine inandıklarından dolayı bunlara başvurmaya devam etmektedir.  

2. Gebelikten Korunma 

Hayat standartlarının yükselmesiyle insanların aile anlayışının değişmesi, maddî sıkıntılar, 

çalışma hayatının yoğun temposu, aile içerisinde çocuğa verilen önemin azalması vb. gibi 

durumlardan dolayı insanlar, çocuğu olmaması için ya da rahme düşen çocuğu doğurmamak 

için çeşitli yöntemlere başvururlar. Bu yöntemlerin başında hamile kalmamak için doğum 

kontrol hapları, çocuğu doğurmamak içinse doktor kontrolünde yapılan kürtaj operasyonu 

gelmektedir. 
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Doğum konusundaki amaç ne olursa olsun başvurulan ilk yöntemin aslında sağlık 

kurumları olduğu görülmektedir. Ancak bundan elli altmış yıl öncesine kadar doktor, hastane, 

kürtaj vb. bugünkü kadar iyi bilinmediğinden Demirci Köyü’nde yaşayan insanlar günümüzde 

unutulmuş olan yöntemlere başvurmaktaydı. Bu yöntemleri şu şekilde sıralayabiliriz: 

Çok çocuklu kadınlar daha fazla çocukları olmasını önleyemeseler bile hamile 

kaldıklarında kibrit çöpünü alıp rahime yerleştirdikleri zaman bebeğin zehirlenmesine sebep 

olur, böylece bebek düşer. (KK2) Adana’da da kadın haznesine tavuk tüyü sokularak bebek 

düşürülmektedir (Başçetinçelik, 2009a: 50). 

Kız çocuğu çok olan aileler daha fazla kız olmasın diye son doğan kızlarına Songül, Yeter 

adlarını verir. Erkek çocuk haneyi aydınlatır ve onun doğumu aileyi daha çok sevindirir. Bu 

yüzden daha fazla kız çocuğu olmasın diye son doğan kız çocuğuna Yeter adı konulur ki 

ardından gelecek olan kız değil erkek olsun. (KK3, KK11, KK18, KK19) Verilen adlarla 

çocuk olmayacağı inancına Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da, Azerbaycan’da ve Karaçay-

Balkar Türklerinde de görülmektedir (Kalafat-Makas, 1993: 64-65). 

Çift daha fazla çocukları olmasını istemiyorsa son doğan çocuklarının adını Soner koyar. 

Böylece bir daha çocukları olmayacağına inanırlar. (KK11) Bu uygulama Samsun’da da 

görülür (Şişman, 2002: 449). 

Önceden aile çocuk sahibi olmak istemiyorsa erkek kendini korurdu. Kadın da hap 

kullanırdı. Günümüzde de bu hap çocuk yapmak istemeyen kadınlar tarafından 

kullanılmaktadır. (KK1, KK2, KK8, KK9, KK12, KK17, KK26, KK29, KK30, KK33, KK34) 

Günümüzde kadınlar, çocukları olmasın diye kordonlarını bağlatıyor. Ancak bu çok 

günahtır. (KK15) 

Bir daha kız olmasın diye Yeter, Songül, son çocuk olsun diye Soner gibi adlar vererek bir 

sonraki hamileliğin önüne geçmeye çalışmak yaygın görülen bir uygulamadır. Bu uygulama 

hem kadim Türklerde hem de günümüzde görülen çocukların yaşaması için uygun adlar 

verme inanışına benzemektedir. 

3. Gebe Kadının Kaçınmaları 

Gebe; yüklü, hamile, iki canlı, iki boğaz gibi isimlerle de anılan, yaklaşık dokuz ay on 

gün sonra anne olacak kişi demektir. Ancak bu aşama görüldüğü kadar kolay değildir. Bu 

aşamada anne adayı oldukça dikkatli davranmalıdır ki ne kendisine ne de bebeğine zarar 

gelsin. 



19 
 

Hamile kadınlar toplum tarafından da oldukça saygı görür. Onlara daha çok dikkat edilir 

hatta akraba fertleri tarafından da oldukça üstlerine düşülür. İki can taşıyan kadın bebeğine 

zarar gelmemesi için özellikle son aylarında hiç iş yapmaz, bebeğini tehlikeye atacak her türlü 

durumdan kendini korur. Bu aşamada diğer aile üyeleri de onun en büyük destekçisi olur. 

Anne adayı, yediğine içtiğine dikkat eder ve bebeğinin sağlıklı bir şekilde doğması için 

elinden geleni yapar. Buradaki amaç Allah tarafından aileye bahşedilen bu canı iyi 

korumaktır.  

Ancak alınan tüm önlemlere rağmen bazı kadınlar ya hamilelik döneminde ya da 

doğumdan sonra bebeğini kaybeder. Bu olumsuz durumu engellemek için halk, çeşitli 

yöntemlere başvurur. 

3.1. Çocukları Yaşamayan Ailelerin Başvurduğu Uygulamalar 

Çocuklarına veda etmek zorunda kalan aileler yeni doğan bebeklerini korumak için çeşitli 

yöntemlere başvururlar. Çalışma yapılan sahada başvurulan uygulamalar şu şekildedir: 

Yeni doğum yapmış bir kadın, bebeği yaşasın diye onu emzirmez başka bir kadın bulur. 

Bu sayede bebeğin ölmeyeceğine inanılır. (KK6) 

 Yeni doğmuş bir bebeğe Yaşar, Dursun, Temel gibi adlar koyulursa bebek uzun yaşar ve 

ölümü geç olur. (KK5, KK11, KK17) Bu inanışa Erzincan ve Erzurum’da da rastlanmaktadır 

(Kalafat, 1999: 102). 

Aile çocuğunu kaybetmemek için köy ebesine başvurur. Tek nikâhlı bir kadından kırk 

yama alınır ve ondan bir entere dikilir. Dikilen bu entere bebeğe giydirilir ve böylece bebeğin 

ölmeyeceğine inanılır. (KK1, KK2, KK8, KK9, KK13, KK15, KK17) Bu yöntem Erzurum’da 

da uygulanmaktadır (Başar, 1972: 54). 

Kadının yeni doğmuş bebeği ölmesin diye kırk kişiden para toplanır ve ona kıyafetler 

alınır. Bebeğin öz annesi kıyafet almaz. Anne, başkalarının aldığı kıyafetleri bebeğine giydirir 

ve bu sayede yaşayamaya devam eder. (KK1, KK2, KK3, KK7, KK8, KK9, KK10, KK11, 

KK13, KK15, KK16, KK17) Çocukları yaşasın diye ailelerin uyguladığı bu yönteme Muş 

(Kalafat, 2005: 153) ve Adana (Başçetinçelik, 2009a: 53) yörelerinde de rastlanmaktadır.  

Yeni doğmuş bir bebeği annesinin değil de başka bir kadının emzirmesi  “sütanası” 

denilen kavramı ortaya çıkarmıştır. Aileler, bebekleri için bir sütanası bulurlar ve bebeklerini 

ona emzirtirler. Böylece süt veren, bebeğin kendi annesi değil de başka bir kadın olunca 
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çocukların ölmeyeceğine inanılmaktadır. Şamanist Türklerde de ölüm ruhunu aldatmak için 

bebeği komşulara satma ya da ebenin bebeği dolaştırıp daha sonra başka bir yerden getirmiş 

gibi anne babasına getirmesi uygulamaları mevcuttur (İnan, 2015: 174). Yöre halkı tarafından 

inanılarak yapılan sütanası uygulaması da, Şamanist Türklerin bu uygulamalarının günümüze 

değişerek gelmesinden başka bir şey değildir. 

Kırk kişiden alınan para ya da toplanan yama ile bebeği giydirme uygulamasında da 

annenin bu işlere karışmaması yine musallat olacağından korkulan kötü ruhları aldatmak için 

yapılmaktadır. Anne, bebeğiyle ilgili bir şeye karışmadığında kötü ruhlar bebeğin ona ait 

olmadığını düşünecek ve böylece ona zarar vermeyecektir. 

3.2. Sık Çocuk Düşüren Kadınların Başvurduğu Uygulamalar 

Çalışma yapılan sahada sık çocuk düşüren kadınların başvurduğu uygulamalar şu 

şekildedir: 

3.2.1. Hocalara Başvurma 

Kadın fazla yük kaldırmaktan ya da çalışmaktan beli düşer. Bu da çocuğunu düşürmesine 

sebep olur. Bu sebeple beli düşen bir kadın hocaya götürülür. Hoca eline büyük bir kukla alır. 

Bu kuklada çeşitli renklerden oluşan teller vardır. Hoca bu telleri kırk bir kere okuyup üfleyip 

düğümler. Ardından düğümlediği bu tele çarşıdan almış olduğu bir kilidi takar ve anahtarıyla 

kilitler. Daha sonra hoca bu düğüm atılan ipi kilidiyle birlikte kadının beline sıkıca bağlar. 

Anahtarı da kadına teslim eder. Bu kilitli ip, çocuk doğana kadar kadının belinden çıkarılmaz. 

Hatta kadın verilen anahtarla kilidi açmadığı sürece doğum gerçekleşmeyebilir. (KK1, KK2, 

KK4, KK8, KK9, KK10, KK17, KK18)  Çocuk düşmemesi için hocanın kilit üstüne dua 

okuması ve kadının bu kilidi üstünde taşıması uygulamasına Kaşkay Türklerinde de 

rastlanmaktadır (Karaaslan, 2010: 65). 

Kadın, güvenilen bir hocaya götürülür. Hoca, kadın için bir muska yazar. Kadın sağ 

salim bebeğini doğurana kadar muskayı üstünden ayırmaz. (KK1, KK15, KK16, KK18) Bu 

yöntem Aladağ’da da uygulanmaktadır (Yılmaz, 2005: 39). 

Hocalara başvurma, sıkça karşılaşılan bir yöntemdir. Derlemelerde görülen ilk yöntemde 

hocanın renkli iplerden oluşan bir kuklayı yani ip yumağını okuyup üfleyip düğümlemesi 

kadının basık olduğunu düşündüğü içindir. Böylece ipe düğüm atılan yerde basık hapsedilmiş 

olur ve herhangi bir durumda yeniden belirmemesi için hoca, düğümün olduğu yere bir de 

kilit takar. Böylelikle kadın, çocuğunu düşüremez duruma getirilir. Burada hocanın yaptığı 
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aslında kişinin hayrı için yapılan iyi niyetli bir büyüdür. Kadim Türklerde insanların başlarına 

kötü bir hâl geldiğinde Şamanlara başvurması ve onların büyü yoluyla kötü ruhları defetmesi 

yöntemleri İslam’la birlikte hocaların Arapça okuduğu dualarla, insanları nazardan ve kötü 

ruhlardan korumasına dönüşmüştür. 

3.2.2. Ebelere Başvurma 

Kadın ebeye götürülür ve ebe, kadının beline kuşak bağlar. Kadın, çocuğunu doğurana 

kadar o kuşak belinde kalır. (KK8) 

Önceden köy ebeleri vardı. Sık çocuk düşüren kadını ebeye götürürlerdi. Ebe, kadına “bel 

bağı” yapardı. Bu bel bağına daha çok kilit derlerdi. Yani, kadın kilitlendiği için bir türlü 

çocuğunu doğramıyordu denirdi. Bu sebepten kadına bel bağı yapılır ve yeniden çocuğunu 

düşürmesi engellenmeye çalışılırdı. Günümüzde gebeler, doktora gidiyor ya da sürekli yatıp, 

iş yapmıyor. Bu uygulamalar eskiden yapılırdı. (KK1, KK2, KK8) 

Eskiden olduğu gibi günümüzde de hamilenin çocuğunu düşürmemesi için ağır bir yük 

kaldırmamasına dikkat edilir. Ağır yük kaldırırsa beli zarar görür ve çocuk düşebilir. Beline 

bir şey olan kadın da ebeye götürülür bel bağı yaptırılır. (KK9, KK13) 

Görüldüğü üzere kadının çocuğunu düşürmesi daha çok yük kaldırmaktan ya da ağır iş 

yapmaktan kaynaklanmaktadır. Halkın bu sorunu çözebilmek için ebelere başvurduğunda da 

ebelerin müdahale ettiği yer, genellikle kadının bel kısmıdır. Kadının beline sıkı bir kuşak 

bağlandığında çocuğun düşmeyeceğine inanılmaktadır. 

3.3. Doğacak Çocuğun Güzel ve Sağlıklı Olması İçin Başvurulan Uygulamalar 

Çocuğun mavi gözlü olması isteniyorsa hamile kadın sürekli mavi gözlü bir insana 

baktırılır. (KK14) 

Anne, çocuğunun güzel olmasını ya da beğendiği kişi gibi güzel olmasını istiyorsa 

hamileliği boyunca sürekli o kişiye bakar. Böylece doğacak çocuk ona benzer. (KK14) Bu 

inanışa Uygurlarda (Rahman, 1996: 97) ve Kayseri Üçkonak’ta da (Tarçın, 2009: 36) 

rastlanmaktadır. 

Anne hamileyken ayva yerse çocuk hem bebekken hem de büyüyünce çok güzel olur. Aynı 

zamanda gamzeli de olur. (KK1, KK2, KK3, KK4, KK7, KK8, KK13, KK15, KK19, KK22) 

Bu inanışa Osmaniye’de (Tülüce, 2009: 17) ve Silifke’de de (Ağcalar, 2009: 45) 

rastlanmaktadır. 
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Anne hamilelik sırasında nar yiyip ellerini yıkamadan vücudunun herhangi bir bölgesini 

kaşır ya da ellerse bebeğinin aynı kaşıdığı yerinde nar renginde lekesi olur. Bazen narın rengi 

doğacak çocuğun yüzünde lekeye sebep olabilir. Hamilelik sırasında bolca nar yenir. Narı 

çok yiyen kadının doğacak olan bebeği zeki olur ve beyninin de çok gelişeceğine inanılır. Tabi 

ellerine dikkat etmesi ve hiçbir yere dokunmaması koşuluyla yemesi gerekir yoksa bebeğin 

yüzüne leke olarak denk gelebilir. (KK1, KK2, KK4, KK5, KK6, KK16, KK18, KK19) 

Anne hamileyken zeytin yiyip vücudunun herhangi bir yerine dokunursa tıpkı zeytin gibi 

bir şekil dokunduğu yerde bebeğinde de olur. (KK1) Bu inanışa Kütahya Allıören’de de 

rastlanmaktadır (Şahin, 2008: 66). 

Hamile kadın bebeğinin güzel olması için doğum yapana kadar aya bakar. Eğer kadın 

hamileliği boyunca çıkan her aya bakarsa bebeği çok güzel olur. (KK6) 

Anne hamileyken şeftali gibi tüylü meyvelerden yerse doğacak çocuğun vücudu kıllı olur. 

(KK1, KK2, KK3, KK4, KK14, KK17, KK18, KK19) 

Beyaz ciğer yiyen hamile bir kadının bebeği çirkin olur. Bu yüzden hamile kadınlara 

beyaz ciğer yedirilmez. Aynı zamanda beyaz ciğer yiyip vücudunun herhangi bir yerini ellerse 

bebeğinin aynı yerinde de ciğer lekesi olur. (KK14, KK17, KK18) 

Bebeğin sakat olarak doğması Allah’tan gelen bir imtihandır. Ancak kadın hamileliği 

boyunca oldukça dikkatli davranmalı, kendine iyi bakmalı, ağır kaldırmamalı, bir yerden 

atlamamalıdır. Yani anne bebeğinin sakat kalmasına kendisinin sebep olmaması için çok 

dikkatli davranmalıdır. (KK1, KK3, KK4, KK10, KK11) 

Kadının hamileliği boyunca ekmeğin kıtır tarafından yerse doğacak olan bebeği çok güzel 

olur. (KK19) 

Kadın bebeğini doğurduktan yedi gün sonra bebeğinin ne kadar saçı varsa ondan alıp 

ağırlığı kadar altın yaptırıp dağıtırsa bebeğin güzel ve çok zeki olacağına inanılır. (KK2, 

KK8, KK13) 

Hamile kadın yemek tabağında az kalmış bir yemeği sıyırırsa doğacak çocuğu güzel olur. 

(KK19) 

Hıdırellez vakti geldiğinde hamile kadına hiçbir iş yaptırılmaz. Özellikle de hamile kadın 

anahtar çevirmez, el işi yapmaz, çamaşır kesinlikle yıkamaz ya da odun kesmez. Eğer bu işleri 
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yaparsa bebeğine vurur ve bu yüzden bebeği sakat ya da cildinde lekelerle doğar. (KK1, 

KK2, KK3, KK4, KK6, KK17, KK18, KK12, KK15, KK16, KK17, KK18, KK19, KK26, 

KK27, KK29, KK30, KK31, KK32, KK34) 

4. Aşerme 

Hamile kadın, halk deyimiyle aşerme aşamasına gelince, bazı şeyleri yapmaktan, 

özellikle belirli nesneleri ve yiyecekleri yemekten kaçınır ya da tam tersi belirli şeyleri 

yemeye özen gösterir (Örnek, 2014: 187). Yani, gebenin iki türlü aşermesi vardır. Birincisi 

canının çeşitli yiyecekleri çekmesi şeklinde olan aşerme, ikincisi ise özellikle ilk üç ay 

içerisinde gerçekleşen sancılı aşermedir. 

Aşermenin nasıl meydana geldiğine dair inanılan anlatmalar da mevcuttur. Mesela 

Erzurum’da, çocuğun başının tüylenmeye başlamasından dolayı gebenin aşerdiğine 

inanılmaktadır (Başar, 1972: 37). 

Aşeren kadınlar için çeşitli adlandırmalar mevcuttur. Bunlar arasında, aşeriyor, 

aşyeriyor, aşeren, aşveren, aşyeren, aş çalıyor, yerikliyor, yerüklü, yerik yeriyor, yerikli, 

yergin, yerikleme, başı kel, başı döngün, başı bozuk, bazı bulanık, göğnü kötü gibi adlar yer 

almaktadır (Örnek, 2014: 188). 

Gebenin neyi aşeriyorsa onu yemesi gerektiğine inanılır. Eğer gebe, aşerdiği şeyi 

yiyemezse bebeği bundan zarar görür ya da kendisi rahatsızlanır gibi çeşitli inanmalar 

mevcuttur.  

4.1. Kötü Aşermeyi Engellemek İçin Başvurulan Uygulamalar 

Daha öncede belirtildiği gibi aşerme, yalnızca canın bir şey çekmesiyle meydana 

gelmez. Genellikle hamileliğin ilk üç ayında gebe, zor günler yaşar, ne yerse çıkarır, çeşitli 

kokulara gelemez. Bunun ilginç örnekleri de vardır. Hamileliği sırasında hiç mutfağa 

giremeyen gebeler olduğu gibi tek bir şeye karşı oluşan mide bulantıları da vardır. Bazı 

gebeler tatlı görünce kusarken bazısı anahtar, kaşık vb. gibi demir nesnelerden kaçar kimi de 

banyo ya da çeşitli nesnelerin kokusundan kaçar. Çünkü hamileliği sırasında tiksindiği şey 

onda mide bulantısı ve baş ağrısı yapar.  

Yöre halkından edinilen bilgilere göre kötü aşermeyi engellemek için şu uygulamalara 

başvurulmaktadır: 
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Gebe, istediğini yiyemediği zaman göğsü şişer. Ne istiyorsa vermek lazım.(KK1, KK2, 

KK17, KK19, KK33) Bu inanışa Osmaniye’de (Teke, 2005: 53) ve Adana’da da 

(Başçetinçelik, 2009a: 56) rastlanmaktadır.  

Aşermede canın güzel şeyler çekmesi gibi tatlı yönü olduğu kadar bir de sancılı, istifralı 

bir dönemi de vardır. Genellikle ilk üç ay hamile kadın kötü aşerir. Bu yüzden tiksineceği 

şeylerden uzak durur. (KK1, KK2, KK7, KK13) 

Kötü aşeren kadına nane vb. otlar kaynatılıp içirilir. Bu sayede aşermesinin bitmesi 

sağlanır. Ancak önceden çok müdahale edilmezdi çünkü çekilen bu sancılarla annenin 

günahlarından arınacağına inanılırdı. (KK15)  

Hamile kadın kötü aşeriyor ve midesi çok bulanıyorsa ona kuru gıdalar yedirilir. 

Özellikle ekmek ve leblebi gibi şeyler çok yedirilir. (KK3, KK5, KK6, KK10, KK12, KK13) 

Kadının kötü aşermesine son vermek için köpeğin yediği bir kaba yemek yerine su 

dökülür. Belirli bir zaman geçtikten sonra o kaptan su alınarak kadına içirilir. Böylece 

kadının kötü aşermesi son bulur. (KK4) 

Tıbbın ilerlemesiyle kadınlarımız bu zor günleri bir nebze olsun daha rahat atlatır oldu. 

Anneler için çocuğa zarar vermeden sancıyı azaltacak serumlar üretildi. Artık hamile kadın 

gönül rahatlığıyla sancısı çok olduğunda bu serumları kullanıyor. (KK15) 

Aşeren bir kadının sancılarının, onu günahlarından arındıracağı inanışı bize “Allah 

sevdiği kuluna dert verirmiş” düşüncesini çağrıştırmaktadır. Müslüman bir toplumda acı 

çeken ya da çilesi olan insanlar Allah’ın daha çok sevdiği ve unutmadığı insanlar olarak 

görülür. Bu yüzden Allah’tan geldiğine inanılan her türlü acıya katlanmanın mükâfatı da 

günahlardan arındırılmak olur. Aşeren bir kadının çektiği sancılar da Allah tarafından 

sevildiği için kadına gönderilmiş ve böylece günahlarının affedileceği düşünülmüştür.  

5. Cinsiyet Tayini 

Kadim Türklerde kullanılan yaygın bir ifade “Tilki mi boldı, Böri mi boldı?” ile tilkiden 

kastın kız çocuğu, böriden kastın erkek çocuk olduğu ifade edilmektedir. Bu da bizlere o 

dönemlerden beri doğacak çocuğun cinsiyetine dair çeşitli tahminlerin yapıldığını 

göstermektedir.  Günümüzdeki tıbbî imkânlar sayesinde vakti geldiğinde doğacak çocuğun 

kız mı erkek mi olduğunu öğrenmek kolay hâle geldi. Ancak, bu tıbbî gelişmeler 

gerçekleştirilmeden evvel insanlar arasında bebeğin cinsiyeti yine merak konusuydu. Dokuz 
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ay bekleyemeyen insanlar, kadının karnının şeklinden, neyi yiyip yemediğinden taşıdığı canın 

cinsiyeti hakkında çeşitli varsayımlarda bulunmuşlardır. 

Çalışma yapılan sahada cinsiyet tayinine dair edinilen bilgiler şu şekildedir: 

5.1. Hamile Kadının Vücut Şekillerine Göre Tayin 

Anne karnındaki bebek sağ tarafta duruyorsa ve bu dışardan belli oluyorsa erkek, sol 

tarafta duruyorsa kız olur. (KK1, KK2, KK5) Anne karnındaki bebeğin durduğu tarafa göre 

cinsiyetinin belirlenmesi Erzurum’da (Başar, 1972: 52) ve Kayseri Üçkonak’ta da (Tarçın, 

2009: 38) görülmektedir. 

Hamile kadının karnı büyükse doğacak olan bebek kız, küçükse erkek olur. (KK2, KK3, 

KK11, KK12, KK19) Bu inanış Diyarbakır Ergani’de de görülür (Akca, 2009: 23). 

Hamile kadın eğer güzelleşiyorsa oğlan çocuğu, çirkinleşiyorsa kız çocuğu doğuracak 

denir. İnanışa göre oğlan anneye güzellik getirir, kız ise annenin güzelliğini çalar. (KK1, 

KK2, KK9, KK11, KK18, KK19, KK30, KK31, KK33, KK34) Bu inanış, Erzurum’da 

(KK15), Adıyaman’da (KK21), Konya Ereğli’de (KK20) ve Kerkük Türkmenlerinde de 

(Saeed, 2014: 12) karşımıza çıkmaktadır. 

Hamile kadının gerisi yani kalçası büyük olursa kadının kız doğuracağına, küçük olursa 

erkek doğuracağına inanılır. (KK11, KK19) Gebenin gerisinin dolgunlaştığında doğacak 

çocuğun kız olacağı inancı Erzurum’da (KK15), Feke’de (Karakaş, 2005: 23) ve Aladağ’da 

da vardır (Yılmaz, 2005: 44). 

Hamile kadının karnı, gebeliğinin ilk gününden itibaren sivri şekilde büyüyorsa oğlu, 

yuvarlak şekilde büyüyorsa kızı olur. (KK1, KK2, KK3, KK4, KK6, KK7, KK9, KK17, 

KK18, KK19, KK33) Bu inanışa Muğla Menteşe’de (Özkan, 2009: 80) ve Kaşkay 

Türklerinde de (Karaaslan, 2010:  77) rastlanmaktadır. 

Anne karnındaki bebek geç çabalarsa kız, erken çabalarsa erkek olur. (KK11) Bu 

inanışa Osmaniye’de de rastlanmaktadır (Teke, 2005: 43). 

5.2. Hamile Kadının Canının Çektiği Yiyeceklere Göre Tayin 

Aşeren kadının canı tatlı çekiyorsa oğlu, ekşi özellikle de turşu çekiyorsa kızı olur. (KK1, 

KK2, KK3, KK4, KK5, KK6, KK7, KK9, KK10, KK11, KK13, KK15, KK16, KK19, KK26, 

KK27, KK30, KK33, KK34) 
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 “Ye ekşiyi doğur Ayşe’yi, ye tatlıyı doğur atlıyı”, “Ye ekşiyi doğur Ayşe’yi, ye tatlıyı 

doğur Hakkı’yı” gibi tekerlemelerden de anlaşılacağı gibi aşeren kadının canının tatlı 

çektiğinde oğlu, ekşi çektiğinde kızı olacağı inanışı oldukça yaygın görülen bir inanıştır. 

5.3. Bunların Dışında Kalanlar 

Hamile bir bayan oturulan salona gelmeden önce yere iki minder konulur. Minderlerden 

birinin altına makas diğerinin altına bıçak konulur. Hamile kadın odaya geldiğinde makaslı 

minderin üstünde oturursa bebeğin kız olacağına bıçaklı minderin üstünde oturursa bebeğin 

erkek olacağına inanılır. (KK1, KK2, KK3, KK4, KK8, KK13, KK10, KK17, KK19) Aynı 

şekilde bu yöntem Sivas’ta (KK23), Adıyaman’da (KK21), Kars’ta (Kalafat, 1999: 87), 

Adana’da (Başçetinçelik, 2009a: 59) ve Anamur’da da (Kayabaşı, 2008: 253) 

uygulanmaktadır.  

Minderlerden birinin altına makas diğerinin altına koyunun alt çenesinin bir kemiği 

koyulur. Bu kemik daha çok çatala benzer. Eğer hamile kadın, farkında olmadan makas olan 

mindere oturursa bebeği kız, kemik olan minderin üstüne oturursa erkek olur. (KK16) 

Hamile kadın yuvarlak bir masaya oturtulur ve bıçak çevirttirilir. Eğer bıçağın keskin 

tarafı anneye doğru gelirse bebeği erkek, hiçbir tarafı gelmez ya da sapı gelirse kız olur. 

(KK19) 

Hamile kadının bebeğinin cinsiyetini anlamak için sohbet sırasında yere bir süpürge 

koyulur. Eğer hamile kadın farkına varmadan o süpürgenin üstüne oturursa bebeği kız olur. 

(KK10, KK17) 

Yeni doğmuş bir bebeğin iki kaşının arasındaki damarın rengi koyuysa ya da maviyse 

peşi erkek olacak demektir. (KK1) Bu inanışa Samsun’da (KK48) ve Adana Yeniyayla’da da  

(Tarçın, 2009: 38) rastlanmaktadır. 

Cinsiyet tayininde demirden üretilen bıçak ve makasın kullanılıyor olması Türklerin 

demire yüklediği kutsallık özelliğini bizlere bir kez daha göstermektedir. Kadim Türkler 

zamanında da demir, kamlar tarafından büyü ve tedavi usullerinde kullanılan bir mukaddesti 

(Kalafat, 1999: 87). Cinsiyet tayini de bir nevi geleceği görmeye yönelik tahmin olduğu için 

uygulamalarda demirden materyallerin kullanılması demire yüklenen bu kutsallığın kendini 

günümüzde de koruduğunu göstermektedir. 
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6. Erkek Çocuk İçin Başvurulan Uygulamalar 

Erkek çocuk evin ocağını tüttürür, soyun devamını sağlar. Özellikle bundan elli altmış yıl 

öncesinde erkek çocuk Allah’tan gelen büyük bir mükâfat, yeni baba olan birisi için büyük 

gurur kaynağı, dede için soyun en değerli hazinesidir. Kız çocuğunun olmasına da sevinilir. 

Ancak erkek çocuk hane için daha büyük mutluluktur. Aynı zamanda malın mülkün hepsinin 

oğlana kalması istenirdi. Tarlalar, bağlar, bahçeler oğlana bırakılır, bu sayede hem ata 

toprakları işlenmeye devam eder hem de oğullarının yaşamlarına kolaylık sağlanmış olurdu. 

Bazı yörelerde erkek çocuk doğuramayan kadın aşağılanmış, hor görülmüş ve sırf kocası 

erkek çocuğa sahip olsun diye başka bir kadının üstüne kuma getirilmesine göz yummak 

zorunda kalmıştır. Yapılan araştırmalar sırasında Demirci Köyü’nde erkek çocuk doğurmamış 

olan kadını aşağılamak ya da üstüne kuma getirip erkek çocuk olana kadar kadının araç gibi 

kullanılmaya çalışıldığı yöntemlere rastlanmamıştır. Yine de erkek çocuk sahibi olmak 

isteyenler olmuş ve bu sebepten çeşitli yöntemlere başvurulmuştur. 

Çalışma yapılan sahada erkek çocuk için başvurulan uygulamalar şu şekildedir: 

6.1. Belli Tarihlere Göre 

Çiftler özellikle erkek çocukları olmasını istiyorlarsa, ay yenisinde iken Cuma günü 

gündüz vakti cinsî münasebette bulunurlarsa erkek çocukları olur. (KK21) 

Kadınların kendilerine özel bir “Ay Takvimi” vardır. Eğer kadın hamile kalmak istiyorsa 

ve bebeğinin kız ya da erkek olmasını da ayarlamak istiyorsa bu takvime göre hareket eder. 

Hazırlanan ay takviminde kadın, kendisinin ve kocasının doğum tarihini bulup işaretler ve 

rakam olarak bir sıraya koyar. Daha sonra yaptığı hesaplamalarda hangi tarihte ilişkiye 

girerse erkek ya da kız olacağını bulabilir. (KK4, KK15, KK13) 

Kadın, ay halinin bitiminden sonraki on beş gün içerisinde eşiyle cinsî münasebette 

bulunup da hamile kalırsa doğacak olan çocuk erkek olur. Bu uygulama tıbbî açıdan da 

kadına göre belirlenen günler içerisinde hesaplanıp uygulanır. (KK11, KK19) 

Önceki zamanlarda ay takvimi gibi bir takvim kullanılmaktaydı. Adına “Çin Takvimi” 

denirdi. Bu takvimle kadınlar kendi hesaplamalarına göre eşleriyle günü gelince birlikte 

olurlardı. Eğer kadın, Nisan ayında hamile kalırsa kız, Haziran-Temmuz aylarında hamile 

kalırsa erkek çocuk doğuracak denirdi. (KK2, KK3, KK15) 
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Günümüzde doktor kontrolünde kadının hamile kalabilmesi için başvurduğu takvim 

uygulaması geçmişte ay takvimi, Çin takvimi gibi adlarda uygulanmaktaydı. Bu takvimler 

genellikle çocuk sahibi olmak isteyen çiftler için kullanılır ve kadının ay hâline göre 

hesaplanır. 

6.2. Dua Yoluyla 

Bundan yaklaşık otuz yıl önce doğum yapacak olan kadın bebeğin cinsiyetini kesin olarak 

bilmediğinden erkek çocuğu olması için sürekli dua ederdi. Edilen bu dua sayesinde erkek 

çocuğu olacağına inanılırdı. (KK2, KK8, KK9, KK13)  

Kadının kocası, eşi hamile kaldığı zaman ki kırk gün içerisinde Arapça bir duayı 

başparmağını karısının göbeğinde dolaştırarak okur. Ardından “Allah’ım bize bir erkek evlat 

verirsen adını Peygamberimiz (s.a.v.)in adlarından koyacağım” der ve dua eder. Hamile 

kadının kırk gün içinde yapacağı duanın kabul olacağına inanılır. (KK15)  

Erkek evlat verirsen adını Peygamber’imizin adlarından koyacağız demek Allah’a adak 

yoluyla duayı ulaştırmaktır. İnanıldığına göre Allah, bir kulu ona adak adadığında onu yapıp 

yapmayacağını sınamak için duasını yerine getirir. Bunu bilen insanlar da duaları kabul olsun 

diye genellikle adak adarlar.  

Alan araştırması sırasında eşlerin okuduğu bu Arapça duaya ulaşılamamıştır. 

6.3. Bunların Dışında Kalanlar 

Yeni evlenmiş bir kadının gelinliği üstündeyken tez zamanda çocuk doğursun diye 

kucağına bir bebek oturtulur. Doğacak çocuğun erkek olması isteniyorsa gelinin kucağına 

erkek bebek verirler ki oğlan anası olsun. (KK1, KK2, KK8, KK9, KK13, KK17, KK19) 

Aynı inanışa Muş’ta (Kalafat, 2005: 148) ve Adıyaman’da da (KK21) rastlanmaktadır. 

Eğer çift, özellikle erkek çocukları olmasını istiyorsa kadının kocası sürekli acı yemek 

zorundadır. Eğer erkek, bol acı yerse ve ardından eşiyle cinsî münasebette bulunursa erkek 

çocukları olur. Çünkü acı sayesinde erkeğin genleri daha baskın hâle gelir ve bu da erkekten 

gelen baskınlığın sonucunda erkek çocuk olmasını sağlar. (KK19) 

Eşlerden kadın, erkeğini en çok arzuladığı zaman ilişkiye girilirse kız çocuğu olacağına, 

erkek, karısını en çok arzuladığı zaman ilişkiye girilirse erkek çocuğu olacağına inanılır. 

(KK19) 
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İlişki sonrasında eğer sağ tarafa yatılırsa erkek çocuk, sol tarafa yatılırsa kız çocuk olur. 

(KK19) Bu inanışa Adana’da da rastlanmaktadır (Başçetinçelik, 2009a: 59). 

7. Doğum İçin Hazırlıklar 

Her kadın hazırlıklı olmaya planlanmış bir icat gibidir. Kadınlar planlı, programlı ve 

düzenli bir şekilde işlerini yürütmekten zevk alırlar. Özellikle hamile kadınlar bebekleri için 

yapılacak hazırlıkları evliliklerinin ilk aşamasından itibaren yapmaya başlarlar. Bu hazırlıklar 

sadece anneyi değil tüm aileyi de ayrı bir heyecan içerisine sokar. 

Çalışma yapılan sahada bebeğe dair yapılan doğum öncesi hazırlıklar şu şekildedir: 

Doğum zamanı yaklaştığında sancının ne zaman vuracağı hesaplanamadığı için hastane 

çantası önceden hazırlanmaktadır. Hatta bu çanta genellikle kapının yanında bulundurulur. 

Acil bir durumda çıkarken çanta alınır ve böylece ayrı bir telaşa kapılmaya gerek kalmaz. 

Çanta içine bebeğin kıyafetlerinin yanı sıra havlusu, pijamaları, biberonu, emziği ve annenin 

giyeceği pijamaları ile başına sarılacak olan kırmızı bandanası da konulur. (KK2, KK5, 

KK15) 

Bundan yaklaşık otuz yıl önce bebek bezi, zıbın, bere, ilk adım ayakkabıları, hazır bebek 

mamaları vb. bu kadar yaygın değildi. Hatta bazıları hiç yoktu. Eski zaman kadınları 

bebekleri için lazım olacak olan eşyaları hamileliklerinin ilk gününden itibaren hazırlamaya 

başlardı. İlk olarak bezler alınıp, bu bezler kara astarla işlenirdi. Kara astar bebek bezi için o 

zamanın en uygun eşyasıydı. Hem yumuşak hem de yıkadıkça beyazlamasından dolayı 

kadınlar kara astar alıp bebeklerinin bezlerini onunla işlerdi. (KK1, KK2, KK6, KK8, KK9, 

KK10, KK11, KK13, KK14, KK16, KK17, KK18) 

Mermeşat alınıp bunlardan zıbın yapılır. Bu zıbınların kenarına daha çok iğne oyası olan 

sıçandişi yapılır. Yumuşak bezlerden kol bezi, ayak bezi yapılır. Kol bezi daha çok bebeği 

kundaklamak için kullanılır. Bebeği sıkıca sarmalayıp hiç kıpırdamaması tabiri caizse put 

gibi durması sağlanır. Uyurken yüzünü örtmek için beyaz yaşmaklar alınır ve kenarları 

oyalanır. Bu oyaların rengi bebeğin cinsiyetine göre farklılık gösterir. (KK1, KK2, KK10, 

KK17, KK18) 

En çok emek isteyen ve bu yüzden en çok yoran bebek eşyası battaniyedir. Önce yumuşak 

yün iplerden farklı desenlerde battaniye ince ince örülür ardından da renkli yünlerle iğneyle 
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tane tane işlenir. Bebeğin olmazsa olmazı ve çoğu insanın küçüklüğüne dair sakladığı en uzun 

ömürlü eşyadır. (KK1) 

Önceden hiçbir şey hazır olmadığı için kadınlar bebeklerinin tüm eşyalarını pazenden 

kendileri yapardı. Bekleyiş içinde olan anne bir yandan da bebeğinin pantolonunu, zıbınını, el 

ve yüz bezlerini, ayak kuşağını, yeleğini yapardı. Aynı zamanda yaptığı bu eşyaların üstüne 

işlediği desenler, annenin bebeğine olan hasretini ve onu beklerken ki heyecanını, 

mutluluğunu yansıttığı anlamına gelirdi. (KK6, KK7, KK9, KK16, KK16) 

Yöre halkından edinilen bilgilerde de görüldüğü üzere doğum öncesinde aileler bebekleri 

için her türlü hazırlık yapma yoluna giderler. Bu aşamada daha çok bebeğin ilk doğduğu anda 

giydirilmesine yönelik hazırlıklar yapılmaktadır. Hem annenin hem de bebeğin hazırlıkları 

önceden yapılır ve hastane çantası adıyla bilinen çantanın içine yerleştirilir. Hamilelik 

döneminin sonuna doğru ise bebeğin odası hazırlanır ve süslenir. Bebek, belirli bir müddet 

anne babasının yanında uyuyacak olmasına rağmen yine de odası hazır tutulur. 

B. DOĞUM SIRASI 

Çalışmanın bu kısmında doğumun kolaylaştırılması, doğumu yaptıran kişiler, doğan 

bebeğin aileye duyurulması ve herhangi bir sakıncalı durumda neler yapılması gerektiğine 

dair kaynak şahıslara yöneltilen soruların yanıtları bulunmaktadır. 

Bu aşamaya kadar anne, bebeği için tüm hazırlıkları tamamlamıştır. Bundan sonra sıra 

doğum aşamasındadır. Bu zamana kadar herkes kendisine düşen görevi yerine getirmiş, geriye 

sadece bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi kalmıştır.  

Doğum vaktinin önemi günümüzde olduğu gibi kadim Türklerde de büyük önem 

taşımaktaydı: “Altaylı boylarda ve Kırgızlar’da doğum saati yaklaşınca, oba yahut oymak 

kadınları lohusanın evine toplanırlar. Tecrübe görmüş bir kadın ebe (ineci) vazifesini 

görür.”, “Yakutlar’da ilk doğuma büyük ehemmiyet verilmektedir. Doğum günü yaklaşınca 

erkek ormana gidip bir kayın ağacı keser. Bu ağaçtan bir buçuk arşın uzunluğunda üç kazık 

hazırlar. Bunlar tek bir kayın ağacından alınmalıdır. Kiler, ev, sandıkları hep açık bırakırlar. 

Ateşe yağ atıp “ey doğum tanrısı Ayısıt hatun ye! Yolun açık olsun!” derler.” (İnan, 2015: 

168). Buradan da görülüyor ki doğum, yüzyıllardan beri Türkler için önemli bir geçiş dönemi 

sayılmıştır. Bu esnada gerçekleştirilen uygulamalar farklılık gösterse de verilen değer aynı 

şekilde günümüze ulaşmayı başarmıştır. 
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1. Doğumu Yaptıran Kişiler 

Doğumu yaptıran kişiler genellikle ebeler olur. Günümüzde ebeler, bu işi meslek olarak 

yürüten eğitimli kişilerdir. Ancak geçmiş dönemlerde doğumu yaptıran köy ebeleri eğitim 

yerine tecrübeyle bu işi yürütmekteydi. Hastane imkânlarının gelişmesiyle köy ebelerinin 

yerini diploma sahibi hastane ebeleri almıştır. Çalışma yapılan yörede ise hem eski zamandaki 

köy ebelerinden hem de günümüzde hastanede gerçekleştirilen doğumlarda yardımcı olan 

ebelerden örnekler elde edilmiştir. 

Önceden hastaneler bu kadar yaygın değildi. Mahallede köy ebeleri olurdu ve kadının 

doğumunu köy ebeleri yapardı. Yeri geldiğinde kadın, kendi kendine bile doğum yapardı. İşte 

bu yüzden hem anne hem de bebeği çeşitli tehlikelere maruz kalırdı. Şimdilerde doğum 

hastanelerine gidiliyor ve sağlıklı bir şekilde eğitimli ebelerin yardımıyla doğum yaptırılıyor. 

(KK6, KK7) 

Eskiden köy ebeleri vardı. Kim doğum yapacaksa köy ebesi çağırılırdı ve doğum 

yaptırılırdı. Doğumdan sonra da lohusanın yakınları ya da komşular köy ebesine çorba, 

makarna pişirip getirirdi. Köy ebesine özellikle kara ekmek hediye edilirdi. Günümüzde ise 

hastanede doğum yapan kadın henüz ameliyathaneden çıkmadan hemşire, hasta yakınlarının 

yanına gelerek bebeği müjdeler. Orada bulunanlardan yaşça büyük olan kişi hemşirenin 

cebine hediyesini koyar. Bu hediye para olur ve genellikle babaanne koyar. (KK2, KK6) 

2. Doğum Sırasında Kullanılan Araç Gereçler 

Yöre halkından edinilen bilgilere göre köyde gerçekleştirilen doğumlarda kullanılan 

araç gereçler şu şekildedir: 

Öncelikle ebe, doğum yaptıracak olduğu kadının odasına gelir. Anne adayının doğuma 

hazır olup olmadığına bakar. Ardından kadının çok sancısı varsa kalın bir bezi ip gibi yapıp 

duvardan aşağı sarkıtır. Kadın her sancıda bu ipe asılır ve biraz da olsa sancısını bastırmayı 

başarır. Asıldığı ip sancısını azaltır. (KK1, KK2, KK3, KK5, KK6, KK8, KK10, KK11, 

KK13, KK16, KK18, KK26) 

Doğum anında orada bulunan kadınlar, doğum sırasında sancısı tutan kadının 

muhakkak üstünü örtmeleri gerekir. Bu yüzden temiz bir çarşaf getirilir ve üstü örtülür. (KK1, 

KK2, KK3, KK5, KK6, KK8, KK10, KK11, KK13, KK16, KK18, KK26) 
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Doğum sırasında bulunması gereken en önemli şey sıcak sudur. (KK1, KK2, KK3, 

KK4, KK5, KK6, KK7, KK8, KK9, KK12, KK16, KK17, KK18, KK19, KK26, KK30, 

KK31, KK32, KK33, KK34, KK35) 

Doğumdan sonra bebeğin göbek kordonunun kesilmesi için ebenin elinin altında 

muhakkak temiz bir makas olmalı. Ancak bu makas doğum anında çıkarılamayan bebeğin 

zorla dışarı çıkarılması için annenin rahminin kesilmesinde de kullanılır. Bir de doğum 

anında çok kullanılmasa da jilet ya da benzeri bir kesici alet de bulundurulur. (KK2, KK3, 

KK4, KK8, KK11, KK13, KK16, KK26, KK27) 

3. Doğumu Kolaylaştırmak İçin Başvurulan Uygulamalar 

Doğum esnasının en zor kısmı, doğum anında çekilen sancılardır. Bu aşamada çekilen 

sancı, ağrı, sızı başka bir acıyla genellikle kıyaslanmaz. Tıbbî açıdan edinilen bilgilerde de 

doğum sırasında ki sancının insan vücudunun kaldırabileceği ağrı seviyesini bir hayli geçtiği 

yönündedir. 

Biyolojik bir olay olan doğum, hayatın geçiş evrelerinden biri olup, başlangıcı ve en 

önemli olanıdır. Gebe kadının sancısının başlaması ile birlikte doğum hazırlıkları da başlar. 

Doğum olayının gerçekleşmesi sırasında doğum odasında ve doğum anında birçok âdet ve 

inanma uygulanır. Yapılan uygulamalarda doğumun kolay olabilmesinin amaçlanmasının 

yanında doğacak çocuğun ve annesinin tehlikelerden korunması ve kutsanması da vardır 

(Başçetinçelik, 2009b: 1). 

Çalışma yapılan sahada doğumun kolaylaştırılmasına dair başvurulan uygulamalar şu 

şekildedir: 

Doğumdan önce ve doğum anında, doğumun kolaylaşması için kadınlar İnşirah 

Suresi’ni okurlar. Bu duayı okudukça onlara bir rahatlamanın geldiğini hissederler ve bu 

sayede doğum azda olsa kolaylaşmış olur. (KK1, KK2, KK15, KK19) İnşirah Suresi doğum 

anında Adıyaman yöresinde de aynı amaçla okunmaktadır. (KK21) 

Doğum sırasında köy ebesi sancılı kadını iki iskemle arasına oturtur ve açıklık olup 

olmadığını varsa ne kadar olduğunu öğrenmek için en eski yöntem olan parmak atmayı 

uygular. Eğer açıklık fazla ise bu bebeğin dünyayı görmek istediğinin habercisidir. Ebe, 

kadını hemen yatırır ve üstüne örtüsünü örter. Sıcak su hazırda bekletilir. Doğumu ebeler 

yaptırır ama en büyük çaba yine anneye düşer ve tüm çabasıyla ıkınmaya başlar. (KK2). 
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Doğumu yaklaşan kadın sık sık yürütülür, karnı sıvazlanır ve sıcak tutulmaya çalışılır. 

Bu aşamada çok zorlanan kadın rahatlatılmaya çalışılır, ancak ne kadar işe yaradığı o an 

için kestirilmez. (KK3, KK4, KK12, KK15, KK18, KK19) 

Bundan otuz kırk yıl önce doğum zamanı gelen kadının eğer sancısı çoksa ve doğum 

esnasında canı çok yanıyorsa bunu engellemek için kadınlardan biri doğum yapan kadının 

eşinin lastiğinin yani ayakkabısının içine su doldurup kadına içirirdi. Bu sayede kadının 

sancısının az da olsa azalacağına ve doğumunun biraz daha kolaylaşacağına inanılırdı. 

(KK17) Aynı yöntem Erzurum’da (Başar, 1972: 45) ve Adana’da (Başçetinçelik, 2009b: 3) da 

uygulanmaktadır. 

Kadının doğumunu biraz daha kolaylaştırmak için ebe, doğum yaptıracak olduğu 

odanın tavanına kalın bir bezi ip gibi asar. Kadın doğum yaparken sıkıca bu beze asılır ve 

asıldıkça bebeği aşağı daha kolay iter. Bu sayede doğum kolaylaştırılmış olur. (KK2, KK9, 

KK10, KK17) Bu uygulama Silifke’de de görülmektedir (Ağcalar, 2009: 49). 

Doğum gittikçe zorlaşıyor ve bebek dünyaya gelmekte diretiyorsa ebe, kadını daha çok 

zorlardı. Önceden bebeğin doğması zorlaştıkça ebe daha çok asılırdı, kadının rahmi yırtılırdı. 

Şimdi hastanelerde bebeğe asılıp çıkarmak yerine makasla annenin rahmi kesiliyor ve bebek 

doğunca rahim dikiliyor. Böylece kadın da çocuk da hiç zarar görmüyor. (KK5, KK6, 

KK7,KK15, KK19) 

Doğum sancısı Allah’ın, Hz. Havva (Eje) ’ya yasak meyveyi yemesinden dolayı verdiği 

bir ceza olarak bilinir (İnan, 2015: 16). Ancak günümüzdeki inanışlara göre doğum sancısı 

esnasında kadınların çektiği bu sancılar onların günahlarının affedilmesini de sağlamaktadır. 

Hatta doğum esnasında ölen bir kadın için şehit oldu denilmektedir. Bu durum da bize, 

yaratılış mitlerinde Hz. Havva’ya bir ceza olarak verilen doğum sancısının İslamiyet’le 

birlikte kadınlar için mükâfata dönüştüğünü göstermektedir. 

Kadim Türk inançlarına göre doğum anında kadın çok ıstırap çekerse ona albastının 

musallat olduğuna inanılırdı. Eğer lohusaya sarı albastı musallat olursa onun ciğerini alır, 

götürüp suya atardı. Baksılar yahut ocaklı adamlar ciğeri yerine koysun diye onu ikna etmeye 

çalışırlardı. Bu kötü ruhun lohusaya musallat olmaması ve onun kovulması için erkekler 

toplanırlar “hay, huy” diye bağırmaya başlarlar ve tüfekle havaya doğru ateş saçarlardı. 

Erkekler bu bağrışmayı kadın doğuruncaya kadar devam ettirirlerdi (İnan, 2015: 169). 

Günümüzde ise doğum yapan kadına İnşirah suresi okutulmakta ve ondan ferahlık geleceğine 
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inanılmaktadır. Surenin beşinci ayetinde belirtilen “Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık 

vardır.” (Altuntaş-Şahin, 2011: 699) bilgisinden hareketle insanlar yalnızca doğum anında 

değil her türlü zorlukta bu sureye başvurmaktadır. 

Günümüzde kadınlar doğum konusunda bilinçlenmiş ve hamileliklerinin ilk günlerinden 

itibaren düzenli olarak doktor kontrolüne gitmekte, doğum zamanı hastaneye yatmakta ve 

doğumunu doktor kontrolünde yaptırmaktadır. Tabii bütün bu uygulamalar doğum sancısını 

yine de önleyemez. Bu yüzden doğum sırasında sancının azaltılması ve doğumun 

kolaylaştırılması için ebeler iğne yapmaktadır. Ama geçmiş dönemlerdeki gibi asılmak, rahmi 

kesmek gibi tehlikeli davranışlar görülmemektedir. 

C. DOĞUM SONRASI 

Doğum öncesi ve doğum esnasında gerçekleştirilen geleneksel uygulamalar doğum 

sonrasında da devam ettirilmektedir. Dokuz ay zorluklarla geçen bekleme süresini atlatan 

heyecanlı bir anne babanın soylarına katılan yeni bir nefesle doğum olayı sonlanmış olur. 

Doğum sonrasında ise ad verme, lohusalık, al basması, kırklama gibi uygulamaların 

gerçekleştirildiği görülür. Doğum sonrası lohusa için kritik bir dönemdir. Özellikle ilk kırk 

gün hem annenin hem de bebeğin korunması oldukça önemlidir. Bu yüzden lohusa ve bebeğin 

yakınları tarafından bu ilk kırk güne dikkat edilmesi gerekir. Doğum sonrasında yakınların 

alacak olduğu tedbirler, başvurulan yöntemler anne ve bebeğin sağlıklı bir şekilde hayatına 

devam ettirilmesi için uygulanır. 

Bu dönem ilk olarak yeni doğmuş bebeğin duyurulması ile başlar ve anne ile bebeği 

korumakla devam eder. 

1. Doğumun Aileye Duyurulması 

Çalışma yapılan yörede doğumun aileye duyurulması şu şekildedir: 

Ebe doğan bebeği yıkayıp, temizleyip giydirdikten sonra dışarda bekleyenlere getirir. 

Bekleyenler arasında babaanne varsa ebe, yeni doğmuş bebeği babaanneye teslim eder. 

Babaanne müjdeyi veren ebeye müjde parasını verir. (KK16) 

Ebe, bebeği babasına teslim eder ve anne kendine geldikten sonra bebeği annesinin 

kucağına verir. Genellikle bebeği getirip teslim eden kişiye hediye verilir. Bu hediye eskiden 

kara ekmek veya yiyecek iken günümüzde paradır. (KK5, KK6, KK13, KK32, KK35) 
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Eskiden doğum yaptıran ebelere ve bebeği aileye temizleyip veren kişilere kara ekmek 

hediye edilirdi. Bu kadınların evine o kadar çok kara ekmek getirilirdi ki, ekmekleri 

mahallesindeki insanlara dağıtırlardı. (KK6) 

Sezaryen doğum yönteminin uygulanmaya başlamasından beri doğum yapan kadın 

baygın bir şekilde olduğu için bebek doğar doğmaz temizlenip kıyafetleri giydirildikten sonra 

kapıda heyecanla bekleyen insanlardan birine verilir. Bu kişi genellikle bebeğin babası ya da 

babaannesi olur. Bebeği alan kişide, veren hemşireye bir miktar para verir. (KK12, KK15, 

KK19) 

2. Göbek Kordonu 

Bebek dünyaya geldikten sonra yapılan ilk işlem göbek kordonunu kesmektir. Kadının 

yediği içtiği her şey, baktığı insanlar ve hayvanların hepsinin karnındaki bebeği de 

etkilediğine inanılır. Aynı inanış çocukla göbeği arasında da vardır (Örnek, 2014: 197). Bu 

yüzden göbek kordonu kesildikten sonra anne ile bebeği arasında herhangi bir fizyolojik bağ 

kalmaz. 

Çalışma yapılan sahada göbek kordonuna dair elde edilen bilgiler şu şekildedir:  

Göbek kordonu ebe tarafından kesilir. Göbek kordonu kesilirken özel bir duası vardır o 

dua okunarak kesilir. Kesilen göbeğin kanı sıyrılır ve ona düğüm atılır. Düğüm atma 

sırasında bebeğin adı ne ise o da sesli bir şekilde söylenir. Kordon kesilirken eğer bebek kızsa 

kordon kısa tutulur ki kızın sesi erkeğin sesini geçmesin, çok uzağa gitmesin. Bebek erkekse 

göbek kordonu uzun bırakılır. (KK6) 

Eskiden beri bebeğin göbeği, okusun ve iyi bir meslek sahibi olsun diye okulların 

bahçelerine ya da namazında niyazında birisi olsun diye caminin bahçesine gömülür. (KK1, 

KK2, KK3, KK4, KK5, KK6, KK7, KK8, KK9, KK10, KK11, KK12, KK13, KK14, KK15, 

KK16, KK17, KK18, KK19, KK26, KK27, KK29, KK30, KK31, KK32, KK34) 

Bebeğin göbek bağının gömüleceği yer önemlidir. Eğer bebeğin göbek bağının 

gömüldüğü yer cami ise imanlı biri, tıp fakültesi bahçesi ise doktor vb. gibi mesleklerden olur. 

(KK1, KK2, KK5, KK12, KK13, KK14, KK15, KK16, KK17, KK18, KK19, KK26, KK29, 

KK30, KK31, KK32, KK33, KK34, KK35, KK36, KK50) 
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Bebeğin kordonu kesildikten sonra kalan kısmı zamanla kendiliğinden düşer. Kalan 

kısım düştükten sonra bir yama yakılır ve o yamanın külleri bebeğin göbeğine sürülüp yara 

savdırılır. (KK1, KK2, KK5, KK7, KK9, KK10, KK11, KK16, KK17, KK26, KK27) 

Bebeğin göbek kordonunun kesilmesinin büyük sevabı vardır. Çünkü o an kordon 

kesilmezse bebek ölebilir. Bu yüzden çok dikkat edilmelidir. (KK9, KK27) 

Ebe, bebeğin göbeğini dört parmak yüksekte keser ve gerisine düğüm atar. Kalan göbek 

bağı zaten kendiliğinden kurur ve düşer. (KK1, KK2, KK3, KK5, KK7, KK9, KK10, KK13, 

KK14, KK17, KK19) 

Göbek kordonun uzun ya da kısa kesilmesine dair yapılan uygulamalarda bebeğin 

kordonuyla sesi arasında kurulan ilişki dikkat çekmektedir. Eğer bebek kızsa kordonu kısa 

tutulur ve böylece sesinin çok çıkması önlenmiş olur, erkekse uzun tutulur ki sesi gür, 

kuvvetli olsun. Aslında burada oğlan ve kız çocuk arasında oluşturulmuş olan ayrım göze 

çarpmaktadır. Sesi çok çıkan kızlar beğenilmez, az çıkan kızlar ise kadınlar arasında çok 

beğenilir. Bu durum özellikle evlilik aşamasında oğluna kız arayan anneler için oldukça 

önemlidir.  

Külle yara savdırma yöntemi yöre halkında geçmişte oldukça sık kullanılan bir 

yöntemdir. Hatta yöredeki kadınlardan elde edilen bilgilere göre geçmiş zamanlarda kadınlar 

külü yalnızca yaralarda değil özel vücut temizliklerinde de bir hayli kullanılmaktaymış. 

3. Ad Verme 

Türk dünyasında ad verme ve ad alma en önemli mevzulardan bir tanesidir. 

Destanlarda, Dede Korkut Hikâyeleri’nde ad almanın ne kadar önemli olduğu açık bir şekilde 

belirtilir. Oğuz Kağan’ın ve alplarının ad almalarında öncelikle bir alplık göstermeleri, 

gösterdikleri bu alplığın ardından adlarını almaları esastır. Yani, bir kahramanlık göstermeden 

hiçbir çocuğa ad verilmez. Çocuğa ad almayı başarana kadar “adsız” olarak hitap edilirdi.  

Türk dilinde; ad verme, ad koyma, ad takma şekillerinde adlandırılan bu önemli olay 

aslında bütün insanlığın ortak malıdır. Yeryüzünde ad verme olgusundan yoksun bir tek 

toplumu görmek mümkün değildir denilebilir. Doğada canlı cansız olan her nesne ile olayın, 

hatta düşünce ürünlerinin muhakkak birer adı vardır. 

Hiç şüphesiz "Türk ad verme" geleneklerinin kaynağı, "Türk kültürünün, yüzyıllar 

öncesinde doğum yeri olan Orta Asya’dır. Yazılı ve sözlü halk hikâyeleri, destanlar, Şaman 
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duaları, Altay, Yakut ve Batı Türklerine ait etnografya ve folklor belge ve incelemeleri, bu 

durumun canlı tanıklarıdır (Acıpayamlı, 1992: 1). 

Ad insanın etik kişiliğinin de simgesidir. “Adımı beş para etti, adını anmak bile 

istemem, adı batsın” gibi deyimlerde bunu göstermekte, adın çoğu kez onurla bir tutulması da 

bunu belgelemektedir. Şu hâlde hangi yönden bakılırsa bakılsın, ad gerek kişisel gerekse 

toplumsal karakteriyle insanın yaşam düzeninin en önemli simgelerinden birisi olarak 

karşımıza çıkmaktadır (Köktan, 2008: 118). 

İslamiyet’i kabul eden Türk milleti, yeni doğan bebeklerine ad verirken dinî olmasına 

ve özellikle de Kur’an-ı Kerim’de geçiyor olmasına özen göstermeye başlamıştır. Bu sebeple 

ata adlarından uzaklaşılmış ve Arapça adlar koyulmaya başlanmıştır. İslami açıdan 

bakıldığında halkın da inandığı ad verme konusundaki asıl mevzu verilen adın okunması 

gerekiyor inancından doğmuştur. Dinî isim koyma mevzusu ise yanlış anlaşılmış ve insanlar 

Kur’an-ı Kerim’de geçiyor diye bebeklerine anlamı olmayan hatta Arapçada bazı eklerin 

anlamını karşılayan adlar vermeye başlamışlardır. Oysaki ad verme konusunda önemli olan ve 

doğru olması gereken adın anlamının güzel olması ve bebeğin büyüdüğü zaman bu adı 

taşıdığından dolayı memnun olmasıdır. 

Çalışma yapılan yöreden ad verme hususunda elde edilen bilgiler şu şekildedir: 

Bebeğe ad verilirken, bu adın dinî bir anlamı olmasına dikkat edilir. Ancak dinî olsun 

diye her isim de koyulmaz. Mesela Hz. Peygamber’in mübarek adları olan Muhammed 

Mustafa isimleri iki isim olarak çocuğa verilmez. Çünkü çocuk bu adları kaldıramaz. Bazen 

de bize uzun gelen bazı dinî isimleri okumakta zorlandığımız için kısaltırız. Mesela İbrahim 

İbo ya da İboş, Muhammed Mami, Abdullah Apo, Zekeriya Zek vb. gibi şekillerde kısaltılır. 

Bu da hoş olmaz. (KK2, KK10, KK15, KK16, KK17, KK27) 

Çocuğa ad verilirken dinî olmasına ve anlamının güzel olmasına dikkat edilir. Ancak 

bazı aileler ad verirken atalarının, büyüklerinin adlarını koyarlar. Böylece çocuklarının onlar 

gibi şanlı yaşamasını ve soylarını onların yolundan devam ettirmesini isterler. (KK2, KK3, 

KK4, KK8, KK11, KK26, KK31, KK32) 

Eğer çocuğa koyulacak olan adın anlamı güzel değilse öbür tarafta adı ile çağrılmaz. 

Bu yüzden çocuğa anlamı güzel olan dinî bir isim koyulmalı. (KK1, KK2, KK3, KK5, KK6, 

KK7, KK8, KK9, KK10, KK13, KK16, KK17) 
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Bazı aileler çocuklarının uzun ömürlü olması ve yaşaması için çeşitli isimler koyarken 

bazı aileler de daha fazla çocukları olmasın son anlamına gelen çeşitli isimler koyarlar. 

(KK5, KK7, KK11) 

Önceden anne baba bebeklerine adını kendileri koyamazdı. Bu durum saygıdan 

kaynaklanırdı. Hatta saygıdan dolayı gelin, ad koymanın da ötesinde bebeği ağladığında ya 

da ona sarılmak istediğinde yanında kaynanası, kaynatası varsa kesinlikle kucağına alamaz, 

onu sevemez, ağlamasını dindiremezdi. Şimdi böyle bir şey kalmadı, anneler de babalar da 

büyüklerinin yanında rahatça çocuklarını sevebiliyor ve çocuklarına kendi istediği adları 

veriyorlar. (KK2, KK5, KK6, KK11, KK27, KK29, KK33, KK34) 

Bebek doğduktan sonra ki kırk gün içinde adının konması gerekir. Ailenin büyüğü 

bebeğin bir kulağına ezanını bir kulağına da kametini okuduktan sonra adını kulağına söyler. 

Böylece çocuğa ad verilmiş olur. (KK1, KK2, KK3, KK4, KK5, KK7, KK8, KK11, KK12, 

KK13, KK15, KK17, KK18, KK26, KK27, KK30, KK31, KK34) 

Eskiden isimleri büyükler verirdi. Büyükler de isim olarak daha çok adlarının 

unutulmamasını istedikleri büyüklerinin isimlerini koyardı. Ama anne babasının ad vermesi 

daha iyidir. (KK2, KK5, KK6, KK7, KK9, KK13, KK16, KK17, KK18, KK27)  

Ebe, doğumu yaptırdıktan sonra bebeğin göbek bağını keserken eğer ismi önceden 

belirlenmişse onu söyler. Ancak isim verilmemişse ebe, göbek bağını keserken bebeğe bir isim 

koyar. Aile o ismi isterse kabul eder ve bebeğe o isimle hitap etmeye devam eder. Eğer 

istemezlerse ezanla birlikte kulağına istedikleri adı okurlar. (KK16) 

Hastanede bebek doğduğu zaman hemşire bebeği getirip teslim eder. Eğer bebeğin adı 

doğum zamana kadar kararlaştırılmamışsa o anda bir göbek adı konulur ve gerçek adı 

konulana kadar bebeğe bu göbek adıyla seslenilir. (KK16) 

Bebeğe adını daha çok anne babası koyar. Baba, bebeğinin kulağına ezan okuduktan 

sonra adı ile seslenir böylece bebek atsız olmaktan kurtulur. (KK6) 

Çalışma yapılan sahada “Bebeğin adını anne babasından başkası koymamalı, eğer 

başkası koyarsa anne babaya bunun hesabı öbür dünyada sorulur” şeklinde bir inanış vardır. 

Bu yüzden doğan bebeklerin adlarını anne babalarının koyması istenir. Bu inanışın ne kadar 

eskiye dayandığı bilinmiyor. Ancak, geçmişte bebeğe adını ailenin büyükleri verdiği 
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biliniyorsa, zamanla anne baba bebeklerine kendileri ad vermek istediklerinden böyle bir 

inanışın doğmasına vesile olmuşlardır denilebilir. 

Ad vermedeki amaçların değişiklik göstermesi yörelerin özelliklerinden ve 

inanmalardan kaynaklanan bir değişikliktir. Amaç, bazen yaşasın ya da daha fazla çocuk 

olmasın diye bazen dinî olsun ki öbür dünya da sıkıntı çekmesin diye bazen de kandan gelen 

milliyetçilik duygularının verdiği hazla değişiklik göstermektedir. Neticede ortaya çıkansa, ad 

vermenin gerçekten de Türk kültür ve geleneklerinde ayrı bir öneme sahip olduğudur. 

4. Kurban Kesme 

Kurban kesme, İslam’ın doğuşundan çok önceki çağlara kadar uzanır. Yüzyıllar önce 

inanılan eski tabiat dinleri ile Mezopotamya, Anadolu, Mısır, Hint, Çin, İran ve İbrani 

dinlerinde yılın belli aylarında dinî törenlerde kurban sunma, bayram yapma gelenekleri 

mevcuttu. Ancak insanlık tarihinde en fazla şöhret bulan kurban olayı, Hz. İbrahim’in oğlunu 

Allah’a sunmasıdır (Bekki, 1996: 17). 

Kurban, hem geçmişte hem de günümüzde sık başvurulan önemli bir ritüeldir. Mesela, 

çocuğu olmayan aileler çocuk için adak adarlar, niyetine kavuşan insanlar şükür niyetine kan 

akıtırlar, günah işleyenler bu günahlarına karşılık kefaret olarak kurban keserler veya 

ölmüşlerinin ruhlarını rahatlatmak isteyenler insanlar da onlar için kurban keserler. Kısacası 

amaç farklı olsa da başvurulan yöntem aynıdır. Bu da kurbanın Türk kültürlü halklarda ne 

kadar önemli olduğunu gözler önüne sermektedir. 

Doğan çocuk için kesilen kurban, genellikle Akika adıyla bilinir ve Türk-İslam 

âdetlerinde yaygın görülen bir uygulamadır. 

 Çalışma yapılan sahada bebek için kurban kesme uygulaması şu şekildedir: 

Eskiden insanlar yiyecek ekmek bile bulamazlardı ve bu sebepten köyde gerçekten 

varlıklı olan aileler dışında çocuk için kurban kestiren aile nadir olurdu. Ancak ailenin 

durumu iyi ise yeni doğmuş bebekleri için muhakkak kurban kestirilirdi. (KK5, KK6) 

Doğan çocuk için kurban kesilmesi sünnettir. Oğlan çocuğu için iki tane kız çocuğu için 

bir tane kurban kesilmesi gerekir. Buna “Akika” denir. Durumu iyi olan ailelerin yapması 

zorunludur. Ancak durumu iyi olmayan ailelerin de bebekleri on yaşına gelene kadar bu 

kurbanı kesmeleri gerekir. (KK9) 
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Doğan çocuk için yedi gün içerisinde kurban kesilmesi gerekir. Özellikle köyde varlıklı 

olan ailelerin bu yedi günü geçirmemesi gerekir. (KK9, KK16) Yedi gün içinde bebek için 

kurban kesme Kars’ta da yaygındır (Kalafat, 2005: 152). 

Kurban kesilene kadar doğan bebek o evde emanettir. Ne zaman kurbanı kesilirse 

emanetliği biter ve dünyalık bir kişi olur. Böyle bir uygulamanın sebebi Allah’ın bebeği geri 

alacağı için anne babanın korkmasıdır bir nevi bebeklerinin öleceği korkusudur. Böylece 

kurban kesildiğinde bebekleri yaşamaya devam edecektir. Kesilen kurbanın kanından anne ve 

bebeğin alnına sürülür ve bir müddet bekletilir. (KK15) 

Derlemelerden de anlaşıldığına göre doğan çocuk için kurban kesilmesi gerektiğine 

inanılmaktadır. Bu inanış, daha çok İslam dininin etkisiyle yaygınlaşmıştır. Ancak Şamanist 

Türklerin geleneklerinde de bebek için kurban kesme âdeti yaygındır. Örneğin Yakutlar 

çocukları doğar doğmaz yağlı ekmek yerler. Daha sonra bir hayvanı kurban olarak keserler. 

Ancak hayvanın kafasını kırmadan pişirirler ve kemiklerini de ormana götürüp bir ağaca 

asarlardı (İnan, 2015: 168). 

Bebeğin kurban kesilene kadar evde emanet olması inancı ise kadim Türk 

geleneklerinde karşımıza çıkan bebeklerin ölümüne dair kötü ruhları aldatmaya dayalı 

yöntemlere benzemektedir. Bebek için kurban kesilene kadar ölüm tehlikesi vardır. Bu da 

genellikle kötü ruhların bebeğe zarar vermesiyle ilgili bir ölüm korkusudur. Bu yüzden aile 

bebeklerine zarar gelmemesi için kurban keser ve böylece onu kötü ruhların vereceği 

zararlardan korumuş olur. 

Çocuk, Allah’tan gelen bir armağandır. Bu yüzden aileler kendisine sunulan bu armağan 

için Allah’a şükür olarak kurban kesip kan akıtırlar. Kesilen kurbanda amaç, kadim Türklerde 

koruyucu iyeleri memnun etmek ve akan kanın kırmızı rengiyle kötü ruhlardan korumaya 

çalışmakken, Müslüman Türklerde de Allah’ı memnun etmek ve şükürlerini sunmaktır.  

5. Bebek Mevlidi 

Bebek mevlidi, çalışma yapılan yörede yaygın bir uygulamadır. Yeni doğmuş bir bebek 

kırkıncı gününe geldiği zaman mevlidi yapılır. Çalışma yapılan yörede bebek mevlidi için 

yapılan uygulama şu şekildedir: 

Bebeğin kırkıncı günü geldiği zaman eğer kızsa beyaz tüllü bir elbise giydirilir. Bunun 

sebebi büyüdüğünde tertemiz, bembeyaz bir gelinlik giymesinin temenni edilmesidir. Eğer 

bebek erkekse ona da mavi bir takım giydirilir. Bazı aileler özellikle son zamanlarda erkek 
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çocuklarına damatlık şeklinde takımlar giydirir. Akraba, eş, dost, konu komşu mevlide davet 

edilir ve çeşitli ikramlar sunulur. Kuran-ı Kerim okunduktan sonra bebek annesi tarafından 

ortaya getirilir. Bebek, annesi tarafından gelen misafirlerin ellerine verir ve herkesi tek tek 

dolaşır. Bu dolaştırma sırasında gelen misafirler bebeğe hediyesini takarlar ve nazar 

almaması için de dua ederler. Anne bebeğini dolaştırma işini gelenlerin okumuş olduğu 

ilahiler eşliğinde yapar. (KK1, KK2, KK3, KK5, KK6, KK7, KK8, KK9, KK11, KK12, 

KK13, KK14, KK15, KK16, KK18, KK26, KK31, KK32, KK33, KK34) 

Bebek mevlidi, kırkı gelmiş bebeğin kırklama işlemi yapıldıktan sonra gerçekleştirilir. 

Yapılan bu mevlitle birlikte hem bebek hem de anne kötü ruhlardan ve basık olmaktan 

tamamen kurtarılmış olur. Mevlitte bebeklere cinsiyetine göre uygun olan renklerde kıyafetler 

giydirmek yeni yeni görülmeye başlayan bir uygulamadır. Genellikle erkek de olsa kız da olsa 

beyaz giydirilir ve böylece melek olduğu gösterilmeye çalışılır. Mevlit sırasında bebeği elden 

ele dolaştırma âdetinde ise amaç, mevlide gelen herkes tarafından bebeğin okunmasını 

sağlamak ve bebeği nazara karşı korumaktır. 

6. Çocukta İlkler 

Çocuklara uygulanan âdet ve inanmalarda çocuğun ilk dişini çıkarmasında ve saçının, 

tırnağının ilk kez kesilmesinde de çeşitli âdetler ve inanışlar mevcuttur.  

Çalışma yapılan yörede çocuklara dair gerçekleştirilen ilkler şu şekildedir: 

6.1. İlk Diş 

Çocuğun biyolojik gelişmesinin belirtilerinden birisi olan diş çıkarma, halk tarafından 

genellikle bir törenle kutlanır. Bu törenin temelinde ise değişik görüşler yatar. Bu görüşler 

içerisinde çocuğun beslenmesiyle ilgili olanlar dikkati çekmektedir. Yiyeceğin ezilmesinde, 

parçalanmasında ve öğütülmesinde birinci dereceden rolü olan dişin ortaya çıkışı nedeniyle 

düzenlenen bu törende ya da eğlencede yiyeceği kutsama, çocuğun rızkını artırma, bereketi 

çoğaltma gibi dileklerin yanı sıra çocuğun dişinin sağlam olması isteği de yer almaktadır 

(Örnek, 2014: 225). 

Çıkan ilk dişe dair yapılan uygulamaların adı ve uygulanma amacı farklı yörelerde 

değişiklik göstermektedir. Çalışma yapılan yörede ilk dişe dair yapılan uygulamalara herhangi 

bir ad verilmezken, farklı yörelerde çeşitli adlarla anılmaktadır. Mesela, Konya’nın Tuzlukçu 

ilçesinde “Diş Göllesi” (KK24) ve Altınekin ilçesinde “Diş Hediği” (KK45), Burdur’da “Diş 

Dilgiti” (KK25), Karaman’da ise “Diş Buğdayı” (KK49) adı verilmektedir.  



42 
 

Çalışma yapılan sahada ilk dişe dair yapılan uygulamalar şu şekildedir: 

Çocuğun ilk dişi çıktığında buğday kaynatılır ve konu komşuya dağıtılır. Daha sonra ilk 

dişi çıkması adına eve misafir çağrılır, gelen misafirler de hediyeleri ile birlikte gelirler ve 

çocuğa hediyelerini verirler. (KK19, KK30) 

Bebeğin ağzında patlayan dişi ilk gören kişi bebeğe hediye almak zorundadır. İlk 

patlayan dişi gören, genellikle bebeğe zıbın alır. Bu isteğe bağlı olan bir olaydır, altın takan 

da olur. (KK1, KK2, KK9,  KK16, KK17, KK19) 

Çocuğun ilk çürüyen ve ağzından çıkan dişi evin çatısına atılır ve “Karga al eskisini ver 

yenisini” diye bağırılır. (KK1) 

Görüldüğü üzere ilkler, her zaman insan hayatında önemli görülmüş ve genellikle bir 

törenle kutlanmıştır. Yapılan bu törenlerle aileler, çocuklarının bu mutluluğunu yakınlarıyla 

paylaşmak istemiştir. Bebeğin çıkan ilk dişi için Türk kültürlü halklarda yaygın olan buğday 

kaynatma âdeti bu duruma verilebilecek en güzel örnektir.  

Uygulamalar arasında çıkan dişi evin çatısına daha doğrusu yüksek bir yerlere atma 

dikkat çekmektedir. Burada, dişi yüksek bir yerlere atmak, dişi önemli görüp ayakaltına 

gelecek herhangi bir yere atılmasını önlemek amacıyla yapılıyor olabilir. İlk çıkan diş, devamı 

gelecek olan dişler için bir aracı görülüp, bu yüzden ona önem verilir denilebilir. 

6.2. İlk Saç Kesimi 

Bebeğin saçı bir yıldan önce kesilmez. Ancak bir yaşına geldiği zaman saçı kesilir. Bir 

yaşında kesilen saç saklanır. Saçın saklanması haneye ve bebeğe iyi geleceğine 

inanılmasındandır. (KK5, KK6, KK11, KK27, KK34) 

İlk saçın saklanmasının haneye ve aileye uğur getireceğine inanılmaktadır. Cennet’ten 

geldiğine inanılan bebek, her hâliyle ve her şeyiyle uğurludur. Bir yaşına kadar bebeğin saçını 

kesmemiş olmak da onun Cennet’ten geldiği ilk hâlini bozmamış olmak demektir. Belki de bu 

yüzden aileler bebeklerinin saçlarını kesip saklamaktadırlar. 

6.3. İlk Tırnak Kesimi 

Önceden bebeklerin tırnakları bir yaşını doldurmadan kesilmezdi. Çünkü bir yaşına 

gelmemiş bebeğin tırnaklarının kesilmesi ömrünün de kesilmesi, yani ömrünün kısalması 

demektir. Ancak şimdi çocukların tırnakları ne zaman istenirse o zaman kesiliyor. (KK1, 
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KK2, KK4, KK7, KK8, KK10, KK11, KK12, KK14, KK18) Aynı inanışa Gaziantep’te de 

rastlanmaktadır (Kalafat, 1999: 92).  

Tırnaklar, insan ömrüyle ilişkilendirilmiştir. Örneğin, akşam vakti tırnak kesilmez yoksa 

ömrün kısalır inanışı oldukça yaygın bir inanıştır. Bebeğin tırnaklarını bir yaşına kadar 

kesmeme inanışında da ne kadar kesilmez ise ömründen o kadar kısaltılmamış olduğu inancı 

yatmaktadır. Böyle bir inancın ortaya çıkmasında, tırnakların insanlarla beraber büyümesi ve 

insanlar geliştikçe onların da gelişmesi etkili olmuştur denilebilir. 

Bebeğin, ilk saç ve tırnak kesiminde herhangi bir uygulama görülmemektir. Yalnızca 

ikisinin de ilk kez ne zaman kesileceğine dair bir inanış mevcuttur. Görüldüğü üzere her ikisi 

de bir yaşını doldurmadan önce kesilmemektedir. Aileler, ilk saç ve tırnak kesimi için 

bebeklerinin tam anlamıyla gelişmesini bekliyor olabilirler. 

7. Çocuklarla İlgili İnanmalar 

Çocukların yaptıkları hareketlerden, vücutlarındaki herhangi bir yerlerinden bazen o 

anda yaşanacak durumlara bazen de geleceğine dair tahminler yapılmakta ve bunun 

sonucunda da inanmalar ortaya çıkmaktadır. 

Yöre halkından edinilen bilgilere göre çocuklara dair yapılan tahminler ve inanmalar şu 

şekildedir: 

Kız çocuğu annenin güzelliğini alır, erkek çocuğu annenin yüzünü güzelleştirir.(KK1, 

KK2, KK3, KK9, KK13, KK15, KK19) 

Erkek çocuğu hanenin ocağıdır. Erkek çocuğu olan ailenin ocağı sönmez, soyu 

tükenmez, saygın bir aile yapısına sahip olur. (KK2, KK11, KK27) 

Bebek ilk kırk gün içinde her gün yıkanır. Ancak salı günleri bebek yıkanmaz. Derler ki 

bebek salı günü yıkanırsa giyeceği hiçbir elbisesine yakışmaz. (KK16) 

Bebeğin haşlanmaması ve büyüdüğü zaman koltuk altlarının kokmaması için tuzlu su ile 

banyo yaptırılır. (KK11) Bu uygulama Osmaniye’de de görülür (Teke, 2005: 79). 

Çocuk, annesi ya da bilen biri tarafından kırk gün boyunca her gün yıkanır. Bu sayede 

çocuğun haşlanması engellenir. Aynı zamanda suyun çocuğu büyüttüğüne inanıldığı için 

sürekli yıkanır. (KK1, KK2, KK3, KK5, KK6, KK8, KK11, KK13, KK15, KK16, KK26) 

Çocuğu kırk gün boyunca yıkama âdeti Samsun’da da görülür (Şişman, 2002: 449). 
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Kız çocukları doğduktan belli bir müddet sonra kulakları delinir. Bu, kız çocuklarını 

oğlan çocuklarından ayırt etmek için yıllardır gerçekleştirilen bir uygulamadır. (KK1, KK2, 

KK4, KK5, KK8, KK11, KK19, KK26, KK30, KK31, KK32, KK33) 

Kız çocuğu soğukluktur. Kız çocuğu doğan bir evde, evin köşeleri ağlar. Doğum yapan 

kadın eğer kız çocuğu doğurmuşsa doğum sonlanınca başından aşağı buz gibi soğuk suların 

döküldüğünü hisseder. (KK6) 

Adetli bir kadının kırklanmamış bebeğe bakmaması gerekir. Eğer bakarsa bebek rufiye 

olur ve bebeğin başında çeşitli yaralar çıkar. (KK17) Adetli kadının çocuğa bakmasıyla 

çocukta yaraların olacağı inanışına Adana Yeniyayla’da da rastlanmaktadır (Tarçın, 2009: 

54). 

Bebeğin saçları dik ve sıksa büyüdüğü zaman çok inatçı olur. (KK1) 

Bebeğin dişleri tırtıklı çıkarsa zengin olur. Bu inanış bebeğin yalnızca çıkan ilk 

dişleriyle ilgili değildir. İnsan ömrünün tamamında görülen bir inanıştır. Eğer insanın dişi 

tırtıklı ise onun zengin olacağına inanılır. (KK18) 

Bebeğin dişleri seyrek çıkarsa büyüdüğünde yalancı olur. (KK1) 

Elleri uzun olan çocuğun boyunun da uzun olacağına inanılır. (KK4, KK12 KK15, 

KK16, KK18, KK19) 

Yeni yürümeye başlayan bebek, poposunu kapıya doğru dönüp bacaklarının arasından 

bakarsa eve misafir gelir. (KK1, KK2, KK3, KK9, KK10, KK17) Bu inanışa Karaman’da da 

rastlanmaktadır. (KK49) 

Kız çocuğu eğer babasına çok benziyorsa şanslı olur. (KK1, KK2, KK5, KK6, KK19) 

Eğer çocukta tavukgötü hastalığı olursa çocuğun bu yaralarının üstüne tuz basılır ve 

uyuşturulur. Uyuşturulduktan sonra yaralar kesilir ve ateşe atılıp yakılır. Yakıldıktan sonra 

çocukta bir daha böyle yaralar çıkmayacağına inanılır. (KK1, KK2, KK16, KK18) 

Çocuğun sarılık olmaması için ona sürekli sarı kıyafetler giydirilir. (KK1, KK2, KK16) 

Bu uygulamaya Feke’de (Karakaş, 2005: 30) ve Aladağ’da da (Yılmaz, 2005: 65) 

rastlanmaktadır.  

Yaşlanmamış bir bebek, yeni bir eve getirilirse eve fare gireceğine inanılır. (KK1) 
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Kırkı çıkmamış bir bebeğin başına bir tutam mısır unu serpilirse evin bereketinin 

artacağına inanılır. (KK1) 

Tırnaklarını yemeyi bırakmayan çocuğun tırnaklarına kırmızıbiber sürülür. Elini ağzına 

her attığında çocuk yanacağı için tırnaklarını yemeyi bırakır. (KK1) 

Saçları seyrek olan çocuğun saçı kazıtılır ve bu sayede yeni çıkacak olan saçların gür 

çıkacağına inanılır. Bebeklerin ilerde saçlarının gür olması için yapılan bu uygulama eskiden 

olduğu gibi günümüzde de yapılır. (KK1, KK2, KK3, KK4, KK5, KK11, KK13, KK15İ 

KK16, KK18, KK26, KK27, KK33, KK34, KK45) 

Yalancı memeyi fazla emen çocukların dişleri çarpık olur. (KK1) 

Yeni doğmuş bebeğin koltuk altlarına odun çürüklerinden koyulur ve bu sayede koltuk 

altlarının haşlanması engellenmiş olur. (KK11) 

Yeni doğmuş bebeklerin kırk güne kadar çamaşırları Besmele ile yıkanıp, Besmele ile 

ütülenmesi gerekir. Bu bebeği üçlerden korumak için yapılır. (KK15, KK16) 

Yeni doğmuş bebek ayaklarından kuşakla iyice bağlandıktan sonra kundak yapılır ve 

uzunca yatırılır. Bu sayede bebeğin uzun boylu olacağına ve hareketsiz kaldığı için de ilerde 

sakin biri olacağına inanılır. (KK1, KK2, KK3, KK5, KK6, KK7, KK8, KK9, KK10, KK11, 

KK13, KK16, KK17, KK18) 

8. Lohusalık ve Lohusa Ziyaretleri 

Yeni doğum yapmış kadına lohusa adı verilir. Lohusalık süresi doğumdan sonraki ilk 

kırk gündür. Bu süre, hem annenin hem de bebeğin sağlığı için oldukça önemlidir. Lohusalık 

süresi boyunca annenin beslenmesine ve dinlenmesine özen gösterilmelidir. 

Doğumun kolay ya da zor olması gibi durumlar, lohusanın psikolojisinde önemli bir 

etkendir. Doğumu zor geçen bir kadının yatma süresi de bakım süresi de uzar. Bu süreçte ona 

destek olmak ve herhangi bir hastalığa yakalanmamasını sağlamak gerekir.  

Doğumdan sonra lohusanın dinlenmesi için yatması gerekir. Bu süre üç gün veya bir 

hafta olabileceği gibi kimi yerlerde yirmi gün de olabilir. Doğum zor olmuşsa ya da lohusanın 

çevresinde ona bakabilecek birileri varsa bu süre daha da uzun olur.  Yani, lohusanın yatakta 

kalma süresi, doğumun güç ya da kolay oluşuna, iklime ve çevre koşullarına, ailenin maddî 

durumuna göre değişir. Geleneklere göre ise bu süre kırk gündür. Ancak kadın bu sürenin 
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tamamını yatakta geçirmez. Yatakta geçirilen süre doğumdan itibaren bir hafta on gün sürer 

(Örnek, 2014: 199-200). 

Lohusa ziyaretleri de toplum tarafından ayrı bir önem taşır. İnsanlar hem sevdiği insanın 

anne olma mutluluğunu paylaşmak hem de yeni doğmuş bir bebeği görmek için lohusayı 

ziyarete giderler. Bu ziyarete genelde eli boş gidilmez. Lohusa ve bebeği görmeye 

gelenlerden kimi bebeğe kıyafet alır kimi beşiğinin ucuna bir çeyrek takar kimi de yastığın 

altına bir miktar para sıkıştırır.  

Çalışma yapılan yörede de Türklerin genel âdetlerinde de lohusa büyük bir öneme 

sahiptir. Onun ziyareti geciktirilmez ve bakımı da dikkate değerdir. Çünkü lohusaya 

bakmanın ve ona yardımcı olmanın sevap olduğuna inanılmaktadır. 

8.1. Lohusa Sütü 

Lohusanın bakımı, bebeğin beslenmesi ve gelişmesi için çok önemlidir. Bu sebeple en 

çok üzerinde dikkat edilen husus lohusa bakımıdır. Bu yüzden insanlar lohusanın sağlıklı 

beslenmesi için çeşitli yöntemlere başvururlar. Başvurulan bu yöntemler sayesinde lohusanın 

sütünün bol olması sağlanır. 

Aynı zamanda yöre halkına göre, lohusaya verilen ilk yemeğin sevabı çok büyüktür. Bu 

yüzden insanlar ellerinden gelen bir yemeği en güzel şekilde yaparak lohusaya getirirler. 

Burada amaç hem yardımlaşmak hem de sevap almaktır.  

Çalışma yapılan yörede lohusanın sütünün bol olması için başvurulan uygulamalar şu 

şekildedir: 

Lohusaya bol bol çorba içirilir. Bol su içmesi gereken lohusaya fazla tatlı yedirilip 

susaması sağlanır. (KK1, KK2,KK5, KK7, KK12, KK13, KK15, KK19, KK26, KK31, 

KK32, KK33, KK45) 

Lohusanın sütü bol olsun diye ona pırasa ve soğan çok yedirilmelidir. Bunları yiyince 

lohusa susar ve bolca su içer böylece sütü bol olur. (KK7, KK9, KK13) 

Sütü en çok getiren içecekler komposto ve şerbettir.  Lohusa ne kadar tatlı yiyip içerse o 

kadar susar. Susayan lohusa da bol su içmek zorunda kalır. Suyu çok içen lohusanın da sütü 

bol gelir. (KK34) 
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Lohusa kadının sütünü bollaştırmak için kuru dut ve kayısı kaynatılıp içirilir. (KK5, 

KK11) 

Lohusaya bol ayran ve lahana çorbası içirilir. İkisi de lohusaya bolca süt getirir. (KK1, 

KK2, KK3, KK4, KK6, KK8, KK12, KK14, KK16, KK17, KK18) 

Lohusanın yakınları lohusa şerbeti kaynatır ve gelenlere içirirler. Lohusaya da sütü bol 

olsun diye bu şerbetten bolca içirilir. (KK1, KK2, KK5, KK6, KK8, KK13, KK26, KK29, 

KK30, KK33) 

Lohusa, evinden giden misafirlere güle güle diyemez. Eğer güle güle derse sütünün 

onlarla birlikte gider. Sütü kesilen lohusa da sıkıntı çeker, bebeğini doyuramaz. (KK10, 

KK17) 

Lohusanın kendisini ziyarete gelenlere güle güle derse sütünün de misafirlerle gideceği 

inancında sütün, bir canlı olarak algılandığı görülmektedir. Eğer lohusa güle güle kelimesini 

kullanırsa sütün lohusaya küseceğine ve onu terk edeceğine inanılmaktadır. 

8.2. Lohusa Ziyareti 

Lohusa ziyaretleri belirli günlerde yapılmakla birlikte doğumdan sonraki üç gün 

içerisinde başlar. Bu süre lohusanın doğum şekline ve yatış süresine göre değişir. Çalışma 

yapılan sahada lohusa ziyareti uygulamaları şu şekildedir: 

Önceden fakirlik çok olduğu için yeni doğum yapmış kadına hemen gidilirdi. Komşular 

ve akrabalar lohusa kadının iyi beslenmesi için çorba, makarna, komposto vb. çeşitli 

yemeklerle yapıp götürürlerdi. Bu sayede hem lohusa iyi beslenmiş olurdu hem de insanlar 

yaptıkları yardımdan dolayı sevap kazanmış olurdu. Şimdi hemen gidilmese bile yine de 

lohusa görmeye gidilir ama yemek getirilmez genellikle hediye getirilir. (KK2, KK7, KK9, 

KK11, KK16, KK30, KK33, KK34) 

Lohusa ve bebeğini görmeye doğumdan üç günden sonra gidilir. Annenin kendini 

toplaması ve biraz da olsa insanları karşılayacak hâle gelmesi için beklenirdi. Aynı zamanda 

lohusanın hastalık kapması da bir o kadar çabuk olur. Bu yüzden anne kendini toplamadan 

ziyarete gidilmez. (KK6, KK27, KK34) 

Lohusa en az bir hafta yatar. Bu yüzden bir hafta içerisinde lohusa görmeye gidilir. 

Ziyarete gelenlere de çeşitli ikramlarda bulunulur. Lohusanın yakınları tarafından pasta, çay, 

komposto, şerbet gibi ikramlar önceden hazırlanır ve gelenlere ikram edilir. Misafirlerde 
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görmeye geldikleri bebeğe hediyelerini verip çok uzun oturmadan kalkarlar. (KK4, KK5, 

KK7, KK11, KK15, KK19, KK30) 

Sezaryen doğum yapan kadına hastanede yattığı için hemen gidilir, orada ilk ziyareti 

yapılır. Normal doğum yapan kadına ise doğumdan üç gün sonra gidilir. Bir hafta içerisinde 

ziyaret etmek iyidir. (KK1, KK2, KK3, KK5, KK6, KK7, KK8, KK9, KK12, KK17, KK26, 

KK32, KK34) 

9. Kırk İnancı ve Bununla İlgili Uygulamalar 

Yeni doğum yapmış ve kırk gün boyunca korunması gereken lohusalar için çeşitli 

inanmalar ortaya çıkmıştır. Bu inanmalar genellikle al karısı, kırk basması, yöre halkının 

tabiriyle dışarşerli ile ilgi inanmalardır. İnsanlar bu tür tehlikelere karşı lohusa ve bebeğini 

korumak adına çeşitli önlemler almışlardır. 

Yöre halkından lohusalarla ilgili inanmalara dair elde edilen bilgiler şu şekildedir: 

9.1. Albastı ve Al Karısı 

Albastı, lohusaya ve onun bebeğine musallat olan, onları rahatsız eden hatta boğmaya 

çalıştığına inanılan olağanüstü bir varlıktır. Bazı yerlerde al karısı olarak da bilinir. İnsanlar, 

doğumdan sonraki ilk kırk gün içerisinde lohusaya ve bebeğe zarar vermemesi için bu tür 

varlıklara karşı önlemler almışlardır. 

Al karısı, lohusa kadınlara ve bebeklerine zarar verir. Hatta imkânını bulursa al karısı, 

yeni doğum yapan anneyi ve bebeğini öldürebilir. Ancak halk düşüncesi bunun da çaresini 

bulmuş ve yeni doğum yapan kadın ile bebeğinin üzerine örtülen kırmızı tül ya da yastığın 

altına konulan bir demir parçası sayesinde onlara zarar vermelerini engellemiştir (Alptekin, 

2012: 121). 

Çalışma yapılan sahada yöre halkının, albastı ve al karısına “davara” ya da 

“dışarşerli” gibi adlar verdiği ve sık olmamakla birlikte bir de “üçler” adını verdiği 

görülmektedir.  

Al basması, genellikle annenin rüyada iken sıkıntıya düşmesiyle gerçekleşir. Hatta bu 

rüya annenin ya da bebeğin –daha çok bebeğin- sakatlanmasıyla ya da ölmesiyle 

sonuçlanabilir. Çalışma yapılan sahada yaşayan bir kadının rüyası bu duruma örnek olarak 

gösterilebilir. Yeni doğum yapmış olan bir kadın uykuyla uyanıklık arasında gözünü açar ve 

bebeğinin başında kısa boylu ama yüzü kocaman garip bir varlık görür. Anne çığlık atmaya 



49 
 

çalışır ancak başaramaz. Garip varlıksa o sırada ellerini bebeğin yüzüne bastırmış, onu 

boğmaya çalışıyor. Anne can havliyle son kez bağırır ve sesini içerdekilere duyurur. Odaya 

insanların doluşmasıyla garip varlık bir anda ortadan kaybolur. Bebeğin moraran yüzü 

normale döner. (KK2)  

Benzer bir olay da lohusanın ablasının verdiği bilgilerden edinilmiştir. Yeni doğum 

yapacak bir genç kız ameliyathane korkusundan dolayı basılır. Bu korkusu doğum yaptıktan 

sonra da devam eder. Bebeğini kucağına almak istemez ve aldığında ise onu boğmaya çalışır. 

Etrafındaki insanlar ne yapsa bebeğini ona veremez. Lohusanın yanında kalan annesi bir gece 

rüyasında iki tane küçük boylu biri sarı biri kara kız görür. Bu kızlar anneye “Nasılda aldık 

kızını, bebeğini de alacağız” vb. gibi şeyler söyler. Anne korkuyla uyanır. Genç kız hocaya 

götürülür ve okutturulur. Bu okuma sırasında basılan lohusa “Etraf yanık kokuyor, 

yanıyorlar” diye bağırmaya başlar. Sonradan annenin durumu düzeldi. Şimdi bebeğini de 

kucağına alıyor. (KK12)  

Verilen iki örnekte de lohusanın, özellikle de uyurken kesinlikle yalnız bırakılmaması 

gereğini ortaya koymaktadır. Aynı zamanda kırk gün süren bu lohusalık döneminde lohusanın 

korkmaması ya da kokmasına sebep olacak şeylerden uzak tutulması gerekir. 

Çalışma yapılan sahada lohusaya dışarşerlinin musallat olmaması için başvurulan 

uygulamalar şu şekildedir: 

Lohusaya ve bebeğine dışarşerli musallat olmasın diye odada muhakkak Kur’an-ı 

Kerim bulundurulur ve en yüksek yere koyulur. (KK1, KK2, KK3, KK4, KK5, KK6, KK7, 

KK8, KK9, KK10, KK11, KK13, KK14, KK15, KK16, KK17, KK18, KK19, KK26, KK27, 

KK29, KK30, KK31, KK32, KK33, KK34, KK35) 

Lohusa da bebek de kırklanmadan dışarı çıkarılmaz. Ancak alınan tedbirlere rağmen 

yine de lohusa basılırsa başka bir annenin ilki, kadını bir diken ağacının altından üç kez 

okuyarak geçirir. Ardından ilk cumanın ilk yumurtasını pişirirler ve lohusa kadına yedirirler. 

Böylece kadının bu varlıktan kurtarılır. (KK10) 

Kırklanmamış bebeğin bezleri ikindi ezanından sonra dışarda bırakılmaz. Çünkü 

dışarda bırakılan bezi gören dışarşerli bebeğe musallat olabilir. Eğer bebeğe üç harfli 

musallat olursa bebeği ondan kurtarmak zor olur. (KK1, KK2, KK10, KK17) 
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Kırk güne kadar bebeğin çamaşırları dışarı asılmaz. Eğer çamaşırlar dışarı asılırsa 

öğle ezanı okunur okunmaz içeri alınmalıdır. Eğer bu vakitten sonra bebeğin çamaşırları 

dışarda kalırsa dışarşerli bebeğin kıyafetlerini sahiplenir ve ona musallat olur. Dışarşerli 

bebeğe musallat olduktan sonra bebek hasta olur. Bu sahiplenme bebeğin ölmesine bile sebep 

olabilir. (KK1, KK9, KK13, KK17, KK18, KK19, KK26, KK27) 

Lohusa ve bebeğine dışarşerlinin musallat olmaması için lohusa kadının kocası, 

karısının yanından ayrılmaz. Çünkü dışarşerli erkekten veya erkek eşyasından korkar. Eğer 

lohusanın kocası yanında kalamayacaksa kadın kocasının ya bir gömleğini ya da başka bir 

eşyasını yanına alıp yatar. (KK2) 

Aynı zamanda kırk gün içinde hem anneye hem de bebeğe dışarşerlinin musallat olması 

yüksektir. Eğer dışarşerli, anne ile bebeğine musallat olursa onları tehlikeye sokabilir hatta 

bazen ölümle bile sonuçlanabilir. (KK1, KK2, KK7, KK9, KK10, KK17, KK27) 

Kırk gün boyunca bebek melek, lohusa ise korunmasızdır. Bu sebeple dışarşerlinin 

ikisine de bulaşma ihtimali vardır. Bu yüzden kırkları dolana kadar dışarı çıkmamaları 

gerekir. (KK15) 

Anne ve bebeği kırkları dolmadan dışarı çıkmak zorunda kalırsa annenin üstüne küçük 

bir şişede su koyulur ve üstünden çıkarmaması sağlanır. Bu su şişesi yalnızca anneye değil 

bebeğine de koyulur ki her ikisi de hem nazara hem de dışarşerliye karşı korunsun. (KK5) 

Lohusanın başına basılmasın ya da dışarşerli musallat olmasın diye kırmızı çember ya 

da kurdele takılır. Kırmızı renginin etkisiyle ne anneye ne de musallat olabilir. (KK1, KK2, 

KK4, KK12, KK15, KK17, KK18, KK19, KK26) 

Doğum yapan kadın kırk gün boyunca lohusadır ve bu süre içerisinde basılması yüksek 

ihtimaldir. Bu yüzden yeni doğum yapmış olan kadın kırk gün boyunca dışarıya su dökemez. 

Eğer dışarıya su dökerse, döktüğü yerde duran ya da oturan dışarşerliye denk gelir ve 

dışarşerli lohusaya zarar verebilir. (KK1, KK2, KK7, KK8, KK9, KK10, KK11, KK16, 

KK17, KK18, KK27) Lohusanın dışarıya su dökmemesi inancına Osmaniye’de de 

rastlanmaktadır (Teke, 2005: 56) 

Kırklanmamış bebeklere uyurken bakılması uygun değildir. Bu sebeple anneler 

doğumdan önce bebekleri için kenarları süslü yumuşak bezlerden örtü yaparlar ve uyurken 

bebeklerinin burunlarına kadar olan kısmı bu bezle örterler. Örtü, genellikle bebek erkek ise 
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beyaz, kenarı mavi oyalı, kız ise beyaz, kenarı pembe oyalı yapılmaktadır. Buradaki amaç 

bebeği dışarşerliden korumaktır.( KK1, KK2, KK3, KK4, KK9, KK10, KK12, KK15, KK16, 

KK17İ KK18, KK19, KK26)  

Lohusa ikindiden sonra dışarı çıkamaz. Eğer çıkarsa dışarşerlinin musallat olabilir. Bu 

yüzden özellikle ilk kırk gün ne anne ne de bebeği dışarı çıkabilir. (KK1, KK2, KK17) 

Genel anlamda bakıldığında başvurulan ilk yöntem, odanın yüksekçe bir yerine ya da 

karyolanın başına muhakkak Kur’an-ı Kerim asılmasıdır. Böylece dışarşerlinin hem anneye 

hem de bebeğine zarar veremeyeceğine inanılır. Müslümanlar için rehber olan Kur’an-ı 

Kerim, anne ve bebeğini korumakta da ilk başvuru aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

İnanışa göre albastı ve al karısı gibi kötü ruhlar erkekten, erkeğe ait bir eşyadan, ateşten 

ve kırmızı renkten korkarlar. Yaşar Çoruhlu’ya göre kadim Türklerde Tanrıça Umay’la 

ilişkisinin olup olmadığı tartışılan al ruhu, al karısı, albastı gibi hamilelere ya da lohusalara 

musallat olduğu varsayılan ve Türk dünyasının her yerinde bugün de yaşayan bu mitin al 

renkle ya da ateş rengiyle ilişkisi olduğu anlaşılmaktadır (Çoruhlu, 2013: 223). Bu yüzden 

lohusayı kötü ruhlardan korumak için başına kırmızı renkte herhangi bir çember ya da 

bandana takılmaktadır.  

İkindiden sonra lohusanın dışarıya su dökmemesi, bebeğinin kıyafetlerini dışarda 

bırakmaması gibi kaçınmalar karşımıza yeraltı dünyasıyla yeryüzü dünyası arasındaki zıt 

zaman anlayışını çıkarmaktadır. Bilindiği üzere yeryüzünde gündüz iken yeraltında gece, 

yeryüzünde gece iken yeraltında gündüzdür. Bu yüzden akşam vakti dışarşerli gibi kötü 

ruhların rahatça gezip tozduğuna inanılır. Lohusa ve bebeğine musallat olmayı seven bu kötü 

ruhlardan korunmak için onların yeryüzünde olduğu gece vakitlerinde lohusa ve bebeğinin 

dışarda olmaktan kaçınmaları da bu yüzdendir. Bu inanış, yalnızca lohusa ve bebeğini değil 

yaşayan tüm insanları da içine almaktadır. Akşam vakti su dökülmez ya da bir şey 

silkelenmez, hayvanlara ilişilmez. Bütün bu kaçınmalar insanların kendilerini dışarşerliden 

korumaları içindir. 

Basık olmaya, kötü ruhlardan korunmaya dair alınan önlemlerden biri de lohusanın 

üzerinde su taşımasıdır. Bu uygulama yeni gelinlerin basık olmaması için de yapılmaktadır. 

Kutsallık özelliği atfedilmiş suyun koruyuculuğundan yararlanılmak için yapılmaktadır. 
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9.2. Kırk Basması 

Lohusa ve bebeğinin doğumdan sonraki ilk kırk gün içerisinde hastalanmasına ve bu 

hastalıklara halk tarafından kırk basması, kırk düşmesi, kırk karışması, lohusa basması gibi 

isimler verilmiştir (Acıpayamlı, 1974a: 85). Kırkı çıkmamış lohusaların ya da bebeklerin 

birbirleriyle karşılaşması sonucu kırklarının karışmasıyla her ikisi de basılabilir. Halk 

inanışına göre bu basılma tedavi edilmezse sonucu ölüme kadar gidebilir. Bu yüzden lohusa 

da bebeği de kırk gün boyunca evden çıkarılmaz. 

Lohusalarda kırklı olmanın en belirgin özelliği, onların kırk gün içerisinde tabu, yani pis 

sayılmasıdır. Lohusanın, bu kırk günlük süre içerisinde gerçekleştirdiği tabu niteliğindeki 

kaçınmalarının temelinde bu pislik tasarımı yatmaktadır (Örnek, 2014: 203). 

Çalışma yapılan sahada kırk basmasına ve basma karşısında alınan önlemlere dair 

edinilen bilgiler şu şekildedir: 

 Kırkı çıkmamış iki lohusa karşılaşırsa basılırlar. Basılan kadının bir daha çocuğu 

olmayabilir. (KK5, KK6) 

Kırklanmamış iki bebek aynı ortama gelirse basılırlar. Basılan çocuğun bir daha 

ayaklarının üstüne basamayacağına inanılır. (KK9) Basılan çocuğun yürüyemeyeceği inancı 

Erzurum’da (KK15) ve Samsun’da da (Kalafat, 1999: 99) görülmektedir. 

Bebek henüz kırkını doldurmamışsa ve evin yukarısından cenaze geçirilecekse anne 

bebeğini alıp daha yüksek bir yere çıkmak zorundadır. Eğer cenaze, bebekten yukarıda bir 

yerden geçerse bebek basılır. (KK2, KK6, KK17) 

Kırklanmamış bir bebek evde iken o evde et kesilmez. Eğer evde et kesilirse bebek 

basılır. (KK2) Et olan bir evde çocuğun basılacağı inanışına Özbekistan’da (Kalafat, 2005: 

161) ve Samsun’da da (KK48) rastlanmaktadır. 

Yeni doğum yapan lohusa kadının kırk gün boyunca mezarı açıktır. Bu yüzden lohusaya 

çok dikkat edilir, iyi beslenir ve üzülmesine izin verilmez. Basık olmaması için de dışarı 

çıkarılmaz. İnanılan din açısından da gerekli olan budur. (KK1, KK2, KK15) 

Yeni doğum yapmış olan kadın kolay basılır. Lohusa basılırsa bir daha çocuğu 

olmayabilir. Eğer lohusada halsizlik varsa ve bu kötüye gidiyorsa onun bu hâlinden basık 

olduğu anlaşılır. Bu basılmayı engellemek için lohusa kadın kırk gün boyunca üzerinde küçük 

bir şişe içerisinde su taşır. Kırk gün dolduktan sonra suyu üzerinden atabilir ve rahatça 
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dolaşabilir. (KK1, KK2, KK3, KK5, KK6, KK7, KK8, KK9, KK13, KK16, KK19, KK26, 

KK27, KK30, KK31, KK33İ, KK34) 

Yeni doğmuş bir bebeğin olduğu eve balık ve tabanca sokulmaz. Bunların bebeği 

basacağına ve ona zarar vereceğine inanılır. (KK2, KK9) Silifke’de de eve habersizce silahlı 

biri gelirse bebeğin basılacağına inanılır (Ağcalar, 2009: 57). 

Kırklanmamış iki bebek karşılaşırsa basılırlar. Kırklanmamış bebeğin basılmaması için 

bir çıkıncığa cıva koyulur ve bebeğin üstüne takılır. Bu sayede bebeğin basıklığı gider. (KK5) 

Kırklanmamış kadın basılmasın diye bir çıkıncığa tuz ve kömür koyulup sıkıca sarılır. 

Kadın bunu beline bağlar ve kırk gün boyunca belinde dolaşır. Bunu yapan kadın basılmaz. 

(KK5, KK6, KK11, KK30) 

Basılan bir bebek çimen olan yere götürülür. Ancak her yerin çimen olması gerekir. 

Bebek, çimenin üstüne yatırılır ve kazmayla etrafı daire şeklinde çizilir. Böylece diğer 

çimenlik alandan ayrılmış olur. Sonra bebek yerden kaldırılır, çizilen kısım ters çevrilir ve 

çimen altta kalır. Altta kalmış olan çimen kuruduğu zaman bebek basılmadan da kurtulmuş 

olur. (KK1, KK4, KK19) 

Lohusanın ve bebeğinin basılmaması için kırk gün boyunca eve balık girmez. (KK2) 

Kırk basması olmuş bebeğin başına petek mumu eritilip dökülür. Mumun aldığı şekilden 

neden basıldığı anlaşılır ve ona göre çözümü bulunur.  (KK6) 

Basılan lohusaya kurşun dökülür. Kurşunun verdiği şekilden onu neyin bastığı anlaşılır 

ona göre çare aranır. (KK2, KK3, KK5, KK9, KK11, KK12) 

Kırk gün boyunca anne ve bebeğin dışarı çıkmaması gerekir. Eğer anne ve bebek dışarı 

çıkarsa yeni doğum yapmış ya da kırklanmamış bir bebekle karşılaşabilir ve kırkları karışıp 

basılabilirler. Basık olan kadının bir daha çocuğu olmayabilir. (KK1, KK2, KK7, KK9, 

KK10, KK17, KK27) 

Kırk basmasına karşı alınan önlemler arasında kurşun dökme, mum eritme, üzerinde su 

taşıma gibi uygulamalar daha önce ele alınan yöntemlerde de kadının basık olma hâlinde 

başvurulan ve basılmayı giderdiğine inanılan uygulamalardır. 

Yöre halkının inanışına göre cenaze omuzlarda taşınırken ölünün ruhu çeşitli yollardan 

geçer. Ruhun geçtiği bu yollarda aynı zamanda melekler tarafından ona sorular sorulur. Yani, 
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ölen kişi hâlâ canlı tasavvur edilmektedir. Bu yüzden yöre halkı kırklanmamış bir bebeği, 

taşınan cenazenin alt taraflarında bulundurmak istemiyor olabilir. Çünkü bebek bir melektir 

ve ölmüş bir kişinin ruhu da ona zarar vermek isteyebilir. Bu yüzden insanlar bebeği, 

cenazeden uzak ve daha üst bölgelere çıkarıyor olabilir. 

Burada dikkat çeken bir başka uygulama basılmış bir bebeği çimenle kaplı bir alana 

getirip, bebeğin şeklinde çimeni kesip ters çevirme uygulamasıdır. Bu uygulamada basılmış 

olan bebeğin basıklığı dair şeklinde çizilip ters çevrilen çimene göçürme mevcuttur. Çimenin 

kurumasıyla da bebek bu basıklık hâlinden kurtarılmış olur. 

9.3. Kırklama 

Anne, bebeğini ve kendisini kırk gün boyunca oluşabilecek bütün tehlikelere karşı 

tedbirler almak zorunda kalır. Basılma ihtimaline karşı her ikisinin de üzerlerinde sürekli 

taşımaları gereken maddeler olur. Ancak, kırkı gelmiş lohusa ve bebeği artık özgürlüğüne 

kavuşmuş demektir. 

Kırkı dolmuş bir çocuğun yıkanmasına kırklama adı verilir. Kırklamada başvurulan 

yöntemler bölgelere göre değişiklikler gösterir. Kırklama işlemine kırk hamamı da 

denmektedir ve kırklama, lohusa ile çocuğu, gebeliğin ve lohusalığın kirlerinden arıtma 

özelliği olan bir pratiktir (Artun, 2014: 180). 

Kırklama yapıldıktan sonra hem annenin hem de bebeğin aşırı etkilenme yetenekleri 

kalmamış demektir. İkisi de herhangi bir özel töreye uymadan topluma katılabilirler (Boratav, 

2013: 177). 

Çalışma yapılan sahada kırklamaya dair başvurulan uygulamalar şu şekildedir: 

Kırklanma vakti gelen anne ve bebeği kırk tane toplanmış taş ve bir tespih tanelerinin 

hepsinden oluşan sıcak su ile yıkanır. Anne ile bebeği iyice yıkanıp kirlerinden arındırıldıktan 

sonra taş ve tespih taneleri ile dolu olan sıcak su kovası başından aşağı dökülür ve böylece 

kırklama işlemi tamamlanmış, anne ve bebeği rahata kavuşturulmuş olur. Kırklama 

yapıldıktan sonra anne de bebeği de rahatça dolaşabilir. (KK1, KK2, KK4, KK10, KK17) 

Kırklama suyunun içine kırk taş atma âdeti Kütahya Allıören’de (Şahin, 2008: 70) ve Kayseri 

Üçkonak’ta da (Tarçın, 2009: 56) görülmektedir. 

Kırklama yapılırken bir tane tespih süzgecin içine konulur. Anne, bebeği kucağında 

olacak bir şekilde yakın bir akrabası tarafından yıkanır. Anne ve bebeğinin başından aşağı bu 
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süzgeçten sürekli su dökülür. Yıkama işlemi bittikten sonra kalan suyun tamamı başlarından 

aşağı boşaltılır ve kırklama işlemi tamamlanmış olur. (KK18) 

Anneyle bebeği kırklanırken süzgecin içine kırk bir adet kaşık ve bir tespih koyulur. 

Annenin başından aşağı sürekli bu süzgeçten su dökülür. Annede bebeğinin yüzüne ve 

vücuduna bu sudan serper. Arınma işlemi tamamen bittikten sonra kalan bütün su annenin 

başından aşağı dökülür ve kırklama sona erdirilir. (KK15) 

Kırkı dolmuş olan kadını tekneye oturturlar. Çocuğunu da kucağına verirler. Kırk tane 

mısırı yıkayacak oldukları suyun içene koyarlar. Yıkama işlemi bittikten sonra bu mısırlı suyu 

kadının başından aşağı dökerler. Bu sayede kadın “Ben kırklandım daha basılmam” der ve 

artık korkusuzca dışarı çıkar. (KK11) 

Kırkıncı gün, kadına doğum yaptıran ebe gelir ve anneyi yıkamaya başlar. Başından 

aşağı su döker. Ebe sifte sağ tarafından üç kere döker ve kadın göğüs ucundan damlayan bu 

sudan üç kere içer. Sonra sol omzundan aşağı üç kere su döker kadın bu sefer sol göğsünden 

damlayan sudan üç kere içer. Ardından kalan su annenin başından aşağı dökülür ve kırklama 

sonlandırılır. (KK5) Kırklama işleminin ebelere yaptırılması Muş’ta da görülmektedir 

(Kalafat, 1999: 94) 

Kırkı gelmiş bebek, suyla dolu bir tekneye konur ve suyunun içine tarak atılır. Daha 

sonra bir meştebenin içine kırk damla su damlatılır ve bu meştebedeki su ile bebek yıkanıp 

kırklanır. Ardından Kur’an-ı Kerim okunur ve bebek ortaya getirilir. Böylece kırklama işlemi 

tamamlanmış olur. (KK18) 

Bebeğin kırklanacak olduğu suya kırk adet mum atılır. Bu suyla bebek yıkanır ve 

kırklanır. Böylece bebek basık olmaktan kurtulmuş olur. (KK13) 

Anne ve bebeğin üçlerin bulaşması, basılması ya da dışarşerlinin musallat olması 

korkusundan kurtulması için kırklama işlemi önemlidir. Aslında uygulamalarda başvurulan 

yöntemler aynı fakat suyun içinde kullanılan eşyalar değişiklik göstermektedir. Yöre 

halkından edinilen bilgilere göre kırklama suyunun içine; taş, tespih, kaşık, mısır, tarak ve 

mum atılmaktadır. Suyun içine atılan bu materyallerden tespih, daha çok dinî çerçevede ele 

alınabilir. Çünkü insanlar tespihi Allah’ı zikretmede kullandıkları önemli bir araç olarak 

görürler. Bu yüzden kırklama işleminde de tespihe yer veriyor olabilirler. Mum eritme, nazara 

ve kötü ruhlara karşı kullanılan bir uygulamadır. Kırklama işleminde de mumun kullanılıyor 

olması ona verilmiş olan bu koruyucu özelliklerinden dolayıdır. Kaşık ise demirden yapılan 
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bir materyaldir ve demirin koruyuculuk özelliğinden yararlanmak için kırklama suyunun içine 

atılıyor olabilir. 

Kırklama işleminde kullanılan en önemli ögenin su olduğu görülmektedir. Burada 

suyun temizleyici, arındırıcı ve kutsallık özellikleri kendini gösterir. Geçmişten günümüze su, 

Türk kültüründe önemli bir madde sayılarak inanma, yöntem ve uygulamalarda bir hayli fazla 

kullanılmıştır. Selçuk Peker’e göre su kültü temelinde şekillenen inanışlar, İslamiyet’in 

kabulünden sonra dinî bir görünüm alarak toplum hayatında yaşamaya devam etmiştir. İslami 

bir kimliğe bürünen su merkezli inanışlara bu kimlik âdeta dinî bir dokunulmazlık sağlamış ve 

bu sayede su, diğer Müslüman milletlerde görülmeyen bir şekilde Türklerde kutsal sayılmaya 

devam etmiştir (Peker, 2015: 192). Yani, kadim Türk inançlarında karşımıza çıkan su 

kültünün etkisi, günümüzde çeşitli amaçlarla gerçekleştirilen uygulamalarda İslam dinine 

uygun hâle getirilerek devam ettirilmiştir. 

10. Bebeği Sütten Kesme 

Bazı bebekler anne sütünü çok geç bırakabilirler. Bu durum karşısında insanlar bebeği 

sütten kesmek için çeşitli yollara başvururlar. Çalışma yapılan sahada bebeği sütten kesmek 

için başvurulan uygulamalar şu şekildedir: 

Anne, göğüs ucuna salça sürer ve bebek salçanın ekşimsi tadından tiksinince 

kendiliğinden bırakır. (KK1) Bu uygulaya Feke’de de rastlanmaktadır (Karakaş, 2005: 35). 

Anne, göğüs ucuna kül sürer ve bu sayede çocuk külü görünce meme emmek istemez ve 

bırakır. (KK27) 

Anne göğüs ucuna acı olan kırmızıbiberden sürer. Çocuk memeyi almak istediğinde 

ağzına verir. Ağzı yanan çocuk bir daha meme istemez. (KK2) Bu uygulama Osmaniye’de de 

görülmektedir (Özkan, 2009: 51). 

Aktardan süt taşı alınır ve göğse sürülür. Taşın acı bir tadı hatta yanık bir tadı olduğu 

için bebek her seferinde geri çekilir ve böylece memeden kesilmiş olur. (KK15) Süt taşı 

uygulaması Silifke’de lohusanın sütünün bol olması için kullanılır (Ağcalar, 2009: 53). 

Annenin göğsüne bir tutam saç yapıştırılır ve bebeğin tiksinmesi sağlanır. (KK15, 

KK19, KK30) 

 Tüm yapılanlara rağmen bebek meme diye diretiyorsa üç gün anneden uzak tutulur. 

(KK1) 
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Görüldüğü üzere bebeği sütten kesmede, bebeğin ağzının tadını bozacak ya da dilini 

yakacak çeşitli yiyeceklerin memeye sürülmesiyle gerçekleştirilen uygulamalara 

başvurulmaktadır. 

11. Olası Hastalıklara Karşı Başvurulan Uygulamalar 

11.1. Yürüyemeyen Çocuklar 

Bebek yavaş yavaş büyüyüp emeklemeye başlar. Anne ve babalar, bebeklerinin 

yürümesi için koltuk altlarından sıkıca kavrayıp yürüterek ona adım atmayı öğretirler. Bu tarz 

pratikler çocuğun yürüme yaşı gelene kadar uygulanır. Ancak yürüme yaşı geldiği hâlde 

çocuk yürüyemiyorsa bu durum onda bir sorun olduğunu göstermektedir. 

Anadolu sahasında yürümeyen, yürümesi geciken çocukların yürüyebilmelerini; 

emeklemekte olan çocuklarınsa kısa zamanda yürümesini sağlamak amacıyla çeşitli sağaltma 

yöntemlerine başvurulmaktadır. Bu sağaltmalarda amaç aynı olmasına rağmen farklı 

yörelerde farklı adlarla anılmaktadır. Örneğin; “Adağını kesme, adağını kestirme, adak 

kesme, ağdeş pişirme, ayak çizme, ayak kesme, ayak kösteğini kesme, ayak poğaçası yapma, 

aydaş kaynatma, düşşak kesme, hoppala, iplik kesme, köstek kesme, köstek kestirme, 

köstekleme, köstek kırma, kötürüm kösteğini kesme” gibi (Acıpayamlı, 1974b: 357). 

Çalışma yapılan sahadaki inanışa göre eğer çocuk ayaklarının üstüne basamıyorsa ya da 

tam olarak ayağını yere koyamıyorsa basılmış demektir. Bu basıklığı gidermek için de çeşitli 

uygulamalara başvurulmaktadır. Yöre halkının başvurduğu bu uygulamalar şu şekildedir: 

Bebek yürüme vakti geldiği halde yürüyemiyorsa ayaklarına ip bağlanır ve Cuma 

namazı sonrası camiden ilk çıkan adama ipi kestirilir. Ayaklarının ipi kesildikten sonra çocuk 

yürümeye başlar. (KK1, KK2, KK4, KK5, KK7, KK9, KK10, KK16, KK17, KK27) Bu 

uygulama Düziçi’nde, Kelkit’te, Çorum’da ve Bulgar Türklerinde de görülen bir uygulamadır 

(Bülbül, 2006: 36). Aynı zamanda Konya’da buna benzer bir uygulama köstek kesme adıyla 

bilinir ve uygulanır. 

Yürüyemeyen çocuğun ayaklarına bir ananın ilki ayak bağı yapar ve üç yol ağzında bu 

bağı keser. Böylece çocuğun yürüyeceğine inanılır. (KK1, KK10, KK11) 

Yürüyemeyen çocuğun kapı eşiğinde ayaklarına ip bağlanır. Daha sonra bu ip kesilir. 

Böylece çocuğun yürüyeceğine inanılır. (KK9, KK13) 
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Kasaptan çekilmemiş et alınır ve çocuğun yıkanacak olduğu suyun içine koyulur. İçinde 

et olan bu su ile çocuk üç gün boyunca yıkanır. Üç günde yapılan bu işlemin ardından basık 

kesilir ve çocuk yürümeye başlar. (KK5, KK6, KK27) 

Basık olduğu için çocuk yürüyemez. Bu yüzden çocuk mezarlığa getirilir ve mezara 

bastırılır. Bu sayede çocuğun ayaklarının üstüne basabileceğine inanılır. (KK9, KK13)  

Ayakları basmayan çocuk sünere götürülür ve bastırılır. Bir müddet sonra çocuğun 

yürüyeceğine inanılır. (KK11, KK17) 

Yürüyemeyen çocuğun ayaklarına ip bağlama uygulamasında, çocuğun yürümesine 

engel olan şey, bu bağla sembolik olarak gösterilmeye çalışılır. Bağ kesildiği vakit çocuk 

engellerinden kurtarılmış olur ve yürümeye başlar. İpin, camiden çıkan ve dindar olan bir 

kişiye kestirilmesi ise İslam dininin gücünden yararlanmak istenilmesindendir. İpin bazen de 

kapı eşiğinde ya da üç yol ağzında kesilmesi de daha önceden bahsetmiş olduğumuz eşiğin 

kutsallık özelliğinin bu yöntemde de kullanılmasından başka bir şey değildir. 

Yürüyemeyen çocuğu mezara bastırmadaki amaç çocuğun ayaklarını güçlendirmektir. 

Kadim Türk inançlarında, büyük Türk kahramanlarından bazılarının mezarda doğduğu ve 

bunların olağanüstü özelliklere sahip olduğu bilinir. Bunun yanı sıra bazı Türk boylarında 

beyler, yiğitlerinin gücünü arttırabilmek, cesaretlenmeleri ve kendilerine güvenlerinin 

gelmesini sağlayabilmek için onları kimsenin görmediği mezarlıklara bırakmıştır. Bu gibi 

anlatılardan da anlaşıldığına göre mezar ve mezar yeri, cesaretin ve kendine güvenin 

sağlandığı bir yer olmuştur. Çalışma yapılan yörede de yürüyemeyen çocuğu mezara 

bastırarak ayaklarının güçlenmesi sağlamak, mezara atfedilen bu özelliğinin günümüzde de 

devam ettiğini göstermektedir. 

Bilindiği üzere toprak kutsaldır ve insanların yaşamlarını devam ettirmesini sağlayacak 

mahsullerin çoğu toprak tarafından karşılanmaktadır. Toprağa atfedilen bu kutsallık Türk 

kültüründe toprak kültünün oluşmasını sağlamıştır. Kült hâline getirilen toprak, insanların 

kendilerine zarar geleceğini düşündükleri herhangi bir durumda da başvuru yeri olmuştur. 

Yürüyemeyen çocuğun sünere yani tarla sınırına bastırılması da bu duruma verilebilecek 

örneklerden bir tanesidir.  

11.2. Altına Kaçıran Çocuklar 

Anneler için zor olan durumlardan bir tanesi de altına yapmaması gerektiği hâlde bunu 

başaramayan çocuklarının altına kaçırmasıdır. Belli bir yaşa gelen çocuk tuvaletinin geldiğini 
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ya söylemeli ya da kendisi yapmaya çalışmalıdır. Ancak bunun aksi durumlarda anneler bu 

durumun önüne geçebilmek için çeşitli uygulamalar başvururlar. 

 Çalışma yapılan sahada altına kaçıran çocuklar için başvurulan uygulamalar şu 

şekildedir: 

Altına kaçıran çocuklara mısır püskülü kaynatılıp içirilir. Böylece mısır püskülünü içen 

çocuk altına kaçırmaz. (KK1, KK26, KK27) Mısır püskülünün idrar yollarındaki enfeksiyona 

iyi geldiği için kaynatılıp içirilmesi Yozgat’ta da yaygındır. (KK22, KK28) 

Yürüyemeyen çocuğa koyunun topları pişirilip yedirilir. Bu sayede onun altına 

kaçırmayacağına inanılır. (KK1, KK2, KK9, KK17) 

11.3. Sarılığa Yakalanan Çocuklar 

Çocuğun yıkanacak olduğu suyun içine altın yüzük atılır ve yıkama bitene kadar yüzük o 

suda tutulur. Bu birkaç kez yapıldıktan sonra çocuk sarılıktan kurtulur. (KK1, KK2, KK8, 

KK10, KK12) 

Sarılığa yakalanmış bir çocuğu yıkarken, yıkama suyunun içine sarı renkte bir çiçek ve 

şeftali yaprağı atılır. Bu yıkamadan sonra çocuğun hastalıktan kurtulacağına inanılır. (KK2, 

KK7, KK11, KK17, KK19, KK30, KK34) 

Sarılığa yakalanmış çocuk mısır taneleriyle dolu olan bir leğenin içine oturtulur. Daha 

sonra çocuğun başından aşağı su dökülür. Çocuk yıkanırken mısır taneleri leğenin içinde 

tutulur. Yıkama bitince leğendeki su çocuğun başından aşağı dökülür ve böylece çocuk 

hastalıktan kurtarılmış olur. (KK18) 

 Çocuğun yıkandığı suyun içine sarı bir yama parçası atılır. Yıkama bitene kadar yama 

suyun içinde durur. Yıkama bittikten sonra çocuk sarılıktan kurtulur. (KK5, KK6)  

 Sarılığa yakalanmasın diye bir bebeğe sarı kıyafetler giydirmek, suyunun içine sarı 

renkli çiçek, yama, mısır ya da altın atmak fen ve teknoloji derslerinde oldukça sık kullanılan 

“Zıt kutuplar birbirini çeker, aynı kutuplar birbirini iter.” şeklindeki ifadeyi bizlere 

hatırlatmaktadır. Sarılığa yakalanan insanların benzi sapsarı kesildiği için bu hastalığa sarılık 

adı verilmiştir. Bebeğin sarılık hastalığına yakalanmaması için yöre halkının aldığı 

önlemlerde sarı renkli materyaller kullanması da hastalığın sonucunda oluşan sarı olma 

durumunu yine sarı renklerle önlemeye çalışmalarından başka bir şey değildir. 
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11.4. Pamukçuk Çıkaran Çocuklar 

Pamukçuk, genellikle yeni doğan bebeklerde görülen, yanak içinde, dil ve damakta süt 

parçalarını andıran beyaz lezyonlar şeklinde kendini gösteren bir cins mantar olan Candida 

enfeksiyonu nedeniyle oluşur.8 

Yöre halkının bebeğin ağzında çıkan pamukçuğu tedavi etmeye yönelik başvurduğu 

uygulamalar şu şekildedir: 

Bebeğin dilinde pamukçuk olmuşsa karbonatla dili silinir. Karbonat dildeki 

pamukçuğu temizler. (KK1) 

Ananın ilki, pamukçuk olan bebeğin ağzına çakmak çakar ve alevini verir. Bunu çok 

hızlı bir şekilde yapması gerekir yoksa bebeğin ağzı yanar. (KK2) 

12. Nazardan Koruma 

Nazar, Arapça bakış anlamına gelirken Türkçede bazı insanların bakışlarındaki zararlı 

güç ve bu güçle; bir kişiye, bir hayvana ya da bir nesneye bakmakla, canlı üzerinde hastalık, 

sakatlık, ölüm gibi olumsuz bir etkinin anlamını almıştır (Boratav, 2013: 119). 

Kara iyelerden birisi olarak kabul edilen nazar, insanın bizzat kendisinden 

kaynaklanır. Nazarın genellikle görmeyle ilgili olduğu ileri sürülse de insan, görmeden 

duyarak ve tadarak da nazar edebilir. Hatta hayal gücünü kullanarak bile nazara sebep olabilir. 

Nazar her türlü canlı ve cansız varlıklara yönelik olabilirken nazara karşı en fazla bebeklerin 

korunmaya ihtiyacı olduğuna inanılır  (Kabak, 2011: 130-131). 

Yeni doğmuş bir bebek nazara karşı en korumasız insandır. Bu yüzden anneler 

bebeklerini nazara karşı korumak için çeşitli tedbirler alırlar. Çünkü nazar alan bir bebeğin 

buna dayanamayıp çatlayarak ölme riski vardır. Çalışma yapılan yörede bu inanç çok etkilidir 

ve buna yönelik önlemler alınmaktadır. 

Çalışma yapılan sahada nazara karşı alınan önlemler şu şekildedir: 

Nazar değmesin diye bebeğe nazar boncuğu takılır. Takılan nazar boncuğunun rengi 

genellikle mavidir ama günümüzde kız çocuklarına daha yakın olan pembe renginde nazar 

boncukları da takıldığı olur. Ama mavi takılsa daha iyidir. (KK1, KK2, KK3, KK4, KK5, 

KK8, KK9, KK11, KK12, KK13, KK15, KK16, KK18, KK19, KK26, KK31, KK32, KK33). 

                                                           
8
 http://centralhospital.com/Haberler/bebeklerde-pamukcuk-olusumu-ve-tedavisi/ 
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Yeni doğmuş bir bebeğin omzuna nazar boncuğu takılır ve yanına enam koyulur. 

(KK5)  

Kırklanmamış bir bebek nazar almasın diye kadınlar onlara bakarken önce avret 

yerini eller daha sonra da bebeğin yüzüne sürer.  (KK1, KK2, KK3, KK17) 

Bebeğin beşiğinin içine küçük şişelere su doldurulup koyulur. Bu işlem bebeğin hem 

nazar alıp basılmasın diye hem de gelişmesi güzel olsun diye yapılır. Bu su şişecikleri kırk 

gün boyunca bebeğin beşiğinden alınmaz. (KK1, KK2, KK5, KK6, KK13, KK17) 

Bir yamanın içine kömür ve pirinç koyulup sıkıca sarılır. Bu yama bebeğin beşiğinin 

içine koyulur ve bu sayede bebeğin nazar alması engellenir. Kırk gün boyunca bu yama 

beşikten çıkarılmaz. Kırkıncı günden sonra anneye de bebeğe de bir rahatlama gelir. Ancak 

tedbiri elden bırakmamak için çocuğun üstünde ya da beşiğinde muhakkak bir muska ile 

nazar boncuğu bulundurulur. (KK5) 

 Bebeğin omzuna nazar boncuğu ile üstünde Ayet’el-Kürsî yazılan altından bir takı 

takılır. (KK17, KK19) 

Nazarı önlemek için başvurulan ilk ve en yaygın yöntem bebeğe nazar boncuğu 

takmaktır. Nazar boncuğunun renginin mavi olması ise mavi rengin nazara karşı koruyucu 

özelliği olduğuna inanılmasındandır. Yaşar Kalafat’ın da belirttiğine göre göz değmesi ile 

ilgili inançlarda, mavi renk oldukça önemlidir. Göz değmesine karşı, mavi renkte bir boncuk 

tedbir olarak insanların üzerinde taşınır. Buna nazaran bir de mavi gözlü insanların nazarının 

değeceğine de inanılmaktadır. Bu yüzden insanlar nazara karşı aynı renkte boncuk taşımakla 

kendilerinin korunmuş olacağına inanmaktadırlar (Kalafat, 2005: 147-148). Yöre halkının 

yeni çıkan renkli nazar boncuklarına değil de hâlâ mavi renkli boncuğa rağbet etmesi ise mavi 

rengin nazara karşı daha etkili bir koruyucu özelliği olduğuna inanıyor olmalarındandır. 

Nazara karşı korunma yöntemlerinde, bir yama parçasının içerisine pirinç koyup, bu 

yamayı bebek beşiğinin içerisinde saklamada pirinç, dikkat çeken bir unsurdur. İnanışa göre 

pirincin üzerinde ayetler yazar ve tek bir tanesi bile heba edilemez. Bunun günah olduğuna 

inanılmaktadır. Aynı zamanda bir pirinç tanesi yere düştüğünde ya da çöpe atıldığında evin 

bereketinin gideceğine de inanılmaktadır. Bu kadar önemli görülen bir pirinç tanesinin nazara 

karşı bebekleri koruyacağına da inanıldığı için böyle bir yöntem uygulanıyor olabilir. 
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Nazar boncuğunun yanına ek olarak enam ya da Ayet’el-Kürsî yazılmış bir altın 

takılıyor olması da, nazar boncuğunun koruma özelliğini dua ve ayetlerle sağlamlaştırmaya 

yönelik takılıyor olabilir. 
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2. BÖLÜM:  DEMİRCİ KÖYÜNDE EVLENME 

İnsan hayatının geçiş dönemlerinden bir tanesi de bu dönemlerin ikincisi olan 

evlenmedir. Evlilik, evlenmek isteyen ve evlenmeye uygun olan kız ve erkeğin evlenme 

isteğini belirtmeleriyle başlayan ve düğün sonrasına kadar devam eden, kural hâline getirilmiş 

belirli geleneklerden oluşan bir aşamadır. 

 Bütün toplumlarda olduğu gibi Türk toplumunda da millet olma bilincinin çekirdeğini 

aile oluşturmaktadır. Aile, toplumun temelini oluşturur. İnsanlar aile kurduktan sonra yeni 

canlar dünyaya getirerek ata soyunu devam ettirmiş olur. Bu yüzden kurulacak olan bir ailenin 

temellerinin sağlam olması gerekir. Bu temel ne kadar sağlam olursa devam ettirilecek olan 

düzen de o kadar sağlam olacaktır. 

Kürşat M. Korkmaz’dan evlenme kelimesine dair edinilen bilgi şu şekildedir: “İki 

kişinin bir eve sahip olmasını sağlayan “evlenme” kelimesi sadece Türklerde vardır. Eskiden 

beri çekirdek aile tipinin yaygın olduğu Orta Asya ve Anadolu’da evlilik, bir erkekle bir 

kadının dini inançlara, yasalara, töre ve geleneklere göre herhangi bir sakıncası olmayan, 

toplumun bütün katlarınca uygunluk gösteren bir biçimde bir araya gelip birlikte yaşaması ve 

kutsal kabul edilen aile müessesesini kurmalarıdır.” (Korkmaz, 1999: 92). Bu bilgilerden de 

anlaşılacağı gibi evlenmeyle birlikte aile kurulması Türk toplum değerlerinde önemli bir 

aşamadır. Evlenmeyle birlikte insanlar, sosyal hayatlarında farklı bir aşamaya geçmiş olurlar. 

İki kişinin birbirini sevip evlenme kararı alması ve bu kararın da ebeveynler tarafından 

olumlu bir şekilde karşılanmasıyla evlenme aşaması başlar. İki aile arasında birlikte yürütülen 

çeşitli aşamalardan sonra evlenme gerçekleştirilir. Evlilik, genellikle mutluluk veren bir 

durumdur. Ancak bu mutluluk herkes için geçerli olmayabilir ve iki kişi arasında yürütülen bu 

ilişki son bulabilir. Bu yüzden evlenme insanlara hem olumlu hem de olumsuz sonuçlar 

doğuracak çeşitli tecrübeler kazanmalarını da sağlar. Evlenmeyle birlikte kazanılacak olan bu 

hem olumlu hem de olumsuz sonuçların iyice düşünülmesi gerekmektedir. Evliliği sağlam 

temeller üzerine oturtmayı da doğabilecek bu olumsuz sonuçların meydana gelmesini önlemek 

amacıyla oluşturulmuş olan bir öğüt niteliğinde düşünebiliriz. 

Dede Korkut Hikâyeleri’ne bakıldığında aile oluşturmanın Türk toplum hayatında ne 

kadar önemli bir olay olduğu görülür. Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı boyunda Kanlı Koca oğlu 

Kan Turalı’yı evlendirmek ister. Ancak oğluna kendisi gibi yiğit, ok atmayı ve güreşmeyi bilen 

civanmert bir kız arar. Bu kızı bulmak için girilmedik toprak bırakmaz ve sonunda Trabzon’da 
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tekfurun kızı Selcen’i bulur. Ancak Kan Turalı’nın Selcen’i alması kolay olmaz. Kan Turalı, 

Selcen için canavarları yener ve onu karısı olarak obasına götürür (Ergin, 2011: 184-199). 

Görüldüğü üzere aile kurmak önemli bir olaydır ve çeşitli zorlukları beraberinde getirir. Bu 

zorlukları birlikte aşabilecek olan insanların birbirini bulması ailenin temellerinin sağlam 

olması demek anlamına gelir. Bu konuda yine Dede Korkut Hikâyeleri’nden Deli Dumrul’u 

anlatan boyda eşi için Azrail’e canını vermeyi kabul eden cesur bir kadın karşımıza çıkar 

(Ergin, 2011: 177-184). Burada da aile olmanın gerektirdiği sevgi bağı ve birlik en açık şekilde 

ifade edilmektedir. 

Dünyanın her yerinde çeşitli uygulamalarla gerçekleştirilen evlenme törenlerini 

görmek mümkündür. İnsanlar, içinde bulunduğu toplumun kültürüne, ahlaki değerlerine, örf ve 

âdetlerine uygun şekilde evlenme törenlerini gerçekleştirirler. Bu yüzden evlenme törenleri 

halkın kültürünü yansıtabilecek olan önemli unsurları içinde barındırır. Aynı zamanda evlenme, 

kendi içerisinde belirli aşamaları takip ederek ilerletilen bir süreçtir. Çalışmamızın evlenme 

kısmında kural hâline getirilmiş bu aşamaları, çalışma yapılan yöredeki inanış ve 

uygulamalardan hareketle ortaya koymaya çalışacağız. 

A. EVLENME ÖNCESİ 

1. Evlenme Biçimleri 

Toplumların tarihsel boyutları, gelenek görenekleri, yerleşimleri, ekonomik yapıları ve 

üretim ilişkileri, kısacası kültürlerini yansıtan her şey evlenme biçimlerini de belirlemektedir. 

Her toplumda bir grup kendi yapısına uygun şekilde evlenme biçimlerini yeğlerken, yapısına 

aykırı düşecek evlenme biçimlerini de önlemeye çalışmaktadır (Örnek, 2014: 255). 

Türk kültür hayatında farklı biçimlerde evlenmelerle karşılaşmak mümkündür. Kız 

kaçırma, oturak alma, beşik kertmesi, berdel, taygeldi, leviratif, sorarat, görücü usulü evlenme,  

yakın akraba evliliği, oldu bitti evliliği, para karşılığı evlenme, anlaşmalı ya da hileli evlenme, 

muta evlilik vb. gibi bir çok evlenme biçimi mevcuttur (Artun, 2014: 188-194). 

Yaşanılan çağda doğrudan tanışıp evlenme oranı diğer evlenme biçimlerine göre daha 

yaygındır. Ancak bu evlenme biçimlerinden köy ve kasaba hayatında yaşamaya devam eden 

insanlar arasında görücü usulü evlenme önemini kaybetmiş değildir. Aynı zamanda evlenmeye 

karar vermiş olan gençlerin, ailelerinin anlaşamaması durumunda kaçmaya karar vermesi de 

günümüzde varlığını devam ettirmektedir. 
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Çalışma yapılan yörede tanışıp doğrudan evlenmenin dışında karşımıza dört çeşit 

evlenme biçimi çıkmıştır.  Bu evlenme biçimleri şu şekildedir:  

1.1. Kaçarak Evlenme 

Birbirini seven iki genç birlikteliklerinin devam ettiği bir süreçte evlenme kararı alır. 

Gençlerin aldığı bu evlenme kararına ailelerden birinin ya da her ikisinin karşı çıkmasıyla 

kaçma olayı ortaya çıkar. Bu kaçma hadisesinde genellikle kızın gönlü olur. Ancak kızın gönlü 

olmadığı ve zorla kaçırıldığı durumlar da olabilir. Gençler, ailelerini evliliklerine ikna 

edemediklerinde kaçma kararı alır ve bir gün belirleyerek kaçma işini gerçekleştirir. Kaçma 

işine hem kızın hem de erkeğin tanıdıklarından yardım edenler de olur. 

Türk boylarından Yakutlarda kız kaçırmaya gidecek olan gençler bir araya toplanıp, 

atlarını hazır hâle getirirler. Şaman, direklere bağlı atların yanına kımız dolu bir tulumla 

gelerek, tulumdaki kımızdan atların çevresine saçılar saçar. Kırk kötü ruhun adlarını söyleyerek 

kızı kaçıracak olan gençleri koruması için ıtık denen tanrıya dua eder. Bu ayinden sonra gençler 

atlarına atlar ve kızı kaçırmak için onun olduğu kabileye doğru yol alırlar (İnan, 2015: 166).  

Yöre halkından edinilen bilgilere göre kaçma hadisesi ve sonrası şu şekildedir: 

Evlenmek isteyen iki genç tüm uğraşlara rağmen anlaşamayan ailelerini ikna 

edemezlerse kaçma kararı alırlar. Genelde erkek tarafının bu kaçma hadisesinden haberi olur. 

Öncelikle bir yer ayarlanır. Erkek, kızı gidip anlaştıkları yerden alır. Kızsa yanına özel eşyaları 

dışında evinden pek bir şey almaz. Ardından kaçıp daha önceden ayarlanmış olan eve gelirler. 

Hemen nikâh günü alınır. Nikâh günü gelene kadar yanlarında muhakkak biri kalmak 

zorundadır. Daha sonra düğün hazırlıkları başlatılır ve kısa zamanda düğün yapılır.(KK1, 

KK2, KK3, KK17, KK19) 

Gençlerin evlenmek isteklerine karşı kız tarafından olumsuz bir tepki olursa erkek 

tarafı öncelikle kız tarafını ikna etmeye çalışır. Bu süreçte sakin ve anlayışlı olmak 

zorundadırlar. Kaçma olayını erkek tarafı bir gurur meselesi gibi görse de kız tarafı için bir 

leke gibi görülebilir. Bu yüzden anlaşmazlıklar hatta çatışmalar yaşanabilir. Bu yüzden erkek 

tarafı ellerinden geldikçe kız tarafını ikna etmeye çalışıp düğün günü gelinlerini baba evinden 

almak için uğraşırlar. Bazı kız aileleri kızı alıp başka yere kaçırabilir bu yüzden erkek tarafı 

kaçma olayının ardından resmî nikâhı kıyar. Kız tarafı ikna olursa kız, evine geri döner ve 

çeyiz hazırlıklarını tamamlayarak gelinliğiyle düğün günü baba evinden beline kırmızı kuşağını 

bağlayarak çıkar. Eğer kız tarafı ikna olmaz hatta kızlarını evlatlıktan reddederlerse ikna etme 
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sonlandırılır ve tüm hazırlıkları erkek tarafı tek başına yaparak düğünü gerçekleştirir. (KK1, 

KK19, KK30) 

Kız evine üç ya da beş kere gidilip kız istenir. Aile kızı vermemekte ısrar ederse oğlan 

kızla görüşür kıza “Beni seviyor musun” diye sorar. Kız da seviyorsa eğer kaçma kararı 

alırlar. Erkek tarafı bu konuda gençlere yardımcı olur. Bazı aileler ise oğullarının kız kaçırma 

konusunda gurur duyarlar. Kız tarafından olan bazı aileler durumları olmadıkları ve eşya 

yapamayacaklarını bildiklerinden dolayı bile bile kızı vermek istemezler. Bir nevi bu kaçma 

işine yol yapmış olurlar. Düğünden sonra gelin damat el öpmeye geldiklerinde de el verirler ve 

barışırlar. (KK5, KK6, KK11) 

Gençler anlaşıp kaçarlar. Bu durumda bazı aileler kaçan kızlarını geri almak için 

diretirler. Ne kadar anlaşmaya varılmak istense de ikna çalışmaları olumlu sonuç vermez ve 

bazı şartlar dâhilinde kız geri verilir ve usulüne göre evlilik gerçekleştirilir. (KK4) 

Kaçan kıza eşya ya da altın yapma konusunda kısır davranılır. Eskiden kaçan kıza 

“Azdan az kaçan kız hakkını kaybeder” denilirdi. Eğer geline beş bilezik yapılacaksa üç bilezik 

yapılırdı. Aileler arasında barış sağlandıktan sonra kız tarafının bu duruma itiraz etmeye hakkı 

yoktu. Ancak şimdiki kaçan kızlarda diğerlerinden ayırt edilmiyor, ne isterlerse yapılmaya 

çalışılıyor. (KK11) 

1.2. Leviratif Evlenme 

Evlenme biçimlerinden bir tanesi de leviratif evlenmedir. Leviratif evlenme, kocası 

ölmüş dul bir kadının, kayınbiraderiyle evlendirilmesidir. İslamiyet’in üvey annelerle 

evlenmeyi yasaklayıp dul kalan kadının kayınbiraderiyle evlenmesini emretmesinden sonra 

uygulanmaya başlanmıştır (Artun, 2014: 191). 

Çalışma yapılan sahada leviratif evlenme biçimine yalnızca bir örnek bulunmuştur: 

Önceden evlendikten kısa bir süre sonra kocası ölen kadını, damadın erkek kardeşi 

varsa onunla evlendirirler. Gelin, genellikle bekâr olan kayınbiraderi ile evlendirilir. Köyde bir 

kişi bu şekilde evlendirildi. O da hâlâ yaşıyor. (KK5, KK8) 

1.3. Beşik Kertmesi Evlenme 

Beşik kertmesi evlenme ülkemizde görülen evlenme çeşitlerinden bir tanesidir. Beşik 

kertmesi evlenmeye dair Ali Yakıcı’dan edinilen bilgi şu şekildedir: “Günümüzde, gençlerin 

çocuk yaşta birbirlerine nişan takılması anlamında olan «beşik kertmesi» evlilik olayı içindeki 
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önemini kaybederken, gerek geleneğin devam ettiği bölgelerde, gerekse ekonomik şartların 

düğüne elverişli olmayışı sebebiyle «kaçarak evlenme» usulü yerini korumaktadır.” (Yakıcı, 

1992: 29) 

Dede Korkut Hikâyeleri’nde yer alan Kam Püre’nin Oğlu Bamsı Beyrek boyu beşik 

kertmesi evliliğe verilebilecek en güzel örneklerden biridir. Bu boyda Oğuz beyleri, Pay 

Püre’nin bir oğlu ve Pay Biçen’in bir kızı olması için dua ederler. Pay Biçen Bey “Beyler Allah 

Ta’ala bana bir kız verecek olursa, siz şahit olun, benim kızım Pay Püre Bey’in oğluna beşik 

kertme yavuklu olsun.” diyerek çocuklar doğmadan onların nişanlarını ilân eder (Ergin, 2011: 

116-153). 

Çalışma yapılan yörede beşik kertmesi evlenme biçimine bir örnek bulunmuştur: 

Köyde iki çocuk aynı anda doğmuşsa hanenin büyükleri “Bunu buna verelim” der. 

Çocuklar büyüdükleri zaman kız isteme olayı yapılmadan direk düğün hazırlıklarına başlanır. 

Çünkü onlar doğduklarında zaten aileler isteme olayını halletmiş sayılırlar. Bu yüzden benim 

kardeşimi aynı gün doğduğu eniştemle evlendirmişler.(KK9) 

1.4. Görücü Usulüyle Evlenme 

Ülkemizde rastlanılan bir başka evlenme biçimi ise görücü usulüyle evlenmedir. 

Görücü usulü evlenmede kız seçme olayı direk evlenecek olan gencin annesi, babası ve 

yakınları tarafından başlatılmaktadır. Gencin kızı beğenmesi yeterli olmamakla birlikte diğer 

aile üyelerinin de onayının alınması gerekir (Artun, 2014: 191). 

Görücü usulü evlenme, iki insanın birbirini sevmekten korkmadığı ve sevgili olma 

durumlarının ayıp karşılanmadığı bu günlerde pek yaygın bir evlenme biçimi değildir. Ancak 

bu durum görücü gitmenin bittiği anlamına gelmez.  

Yöre halkından edinilen bilgilere göre görücü usulüyle evlenme şu şekildedir: 

Erkek anneleri düğünlerde ya da sohbetlerde kız bakar. Bakılan kız beğenilmişse 

kaynana adayı kızın evine iki kadınla gider. Kaynana kızın annesine “Ben senin kızını çok 

beğendim. Onu oğluma eş, kendime gelin yapmak isterim” der. Böylelikle önce kız anası ikna 

etmeye çalışılır. Kızın annesi kabul ettikten sonra bu sefer bayanlar yanlarına erkeklerini de 

alıp kızın evine giderler. Bazı aileler “Niye geldiniz?” diye sorarlarmış ama genelde önceden 

haberli olunduğu için bu soru pek hoş karşılanmaz. Kız tarafı erkek tarafına sorular sorar. 

Eskiden damada iş sorulmazdı, işin yerine yeriniz var mı diye sorulurdu. Kızın babası damat 
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tarafına “Önce bir köyünüzü görüp gelelim” der. Bu kız tarafının düşünmek istediği anlamına 

gelir. Araştırma yapılmadan hiçbir kız görücüye verilmez. Bu araştırma sırasında köyde 

herkese soru sorulmaya çalışılır. Köy yerlerinde dostta düşman da vardır. Bu yüzden bir kişiye 

sorulduğunda bu düşman olana denk gelebilir ve erkek tarafı çeşitli iftiralara maruz kalabilir. 

Tarafsız bir araştırma yapılması için öncelikle tanıdık, güvenilen kişilere sorulur daha sonra 

onların aracılığıyla farklı insanlara damat ve aileyle ilgili sorular sorulur. Bunda özellikle din 

ve yer kısmı ön plandadır. Daha sonra eğer kız tarafı görücü gelen damadı ve aileyi beğenirse 

kızlarını vermeye karar veriler. (KK2, KK3, KK4, KK8, KK12, KK13, KK15, KK16, KK18, 

KK26, KK31, KK33) 

Evin oğlu kendine eş bulamazsa oğlanın annesi bu görevi üstlenir. Genelde 

düğünlerde, kadınlar arasında yapılan Kuranlı sohbetlerde, mevlitlerde vb. yerlerde kız 

bakarlar. Baktıkları kızı araştırıp bir takıntısı olmadığı öğrenilir. Eğer kızın takıntısı yoksa kız 

oğlana gösterilir. Oğlan da kızı beğenirse aileler arasında görüşme başlar. Bu işleri yapan 

kadınlar vardır. O kadınlar araya sokulur ve kız gelin olarak alınır. (KK6, KK17, KK26, 

KK29, KK30, KK35) 

2. Evlenemeyenlere Verilen Adlar 

Yaşadığı çevresine ve aile üyelerine göre evlenme zamanı gelmiş ancak hâlâ 

evlenememiş kişiler için belirli takma adlar kullanılmaktadır. Bu adlar genellikle evde 

kaldığına inanılan kızlar için söz konusudur. Çünkü evlenme yaşı konusunda erkeklere bir 

sınırlama getirilmez. Kızlar için 25 yaştan sonrası özellikle de 30 yaş insanlar için endişe verici 

bir yaştır. Bu duruma kadınların erken menopoza girmesi ve çocuk doğurma yetisini 

kaybetmesi korkusu yön vermektedir. 

Çalışma yapılan yörede evlenememiş kişilere şu adlar takılmaktadır: 

Erkekler için belirli bir adlandırma yoktur. Ancak evde kalmış kızlar için kullanılan ad 

kalıktır. Evde kalmış kızlara kalık denir.(KK1, KK2, KK3, KK15, KK6, KK7, KK8, KK9, 

KK10, KK11, KK13, KK17, KK26, KK27, KK34, KK35) 

Evlenmeyen bir kıza kız kurusu ya da evde kalmış denir. (KK1, KK2, KK3, KK5, 

KK6, KK7, KK8, KK9, KK10, KK11, KK13, KK14, KK15, KK16, KK17, KK26, KK27, 

KK29, KK30, KK31, KK32,  KK33, KK34, KK35) Evlenememiş kızlara takılan bu adlar 

Anadolu sahasında oldukça yaygındır. 

Evlenememiş kızlara kuru kız ve kısmeti bağlı denir. (KK11) 
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Evde kalmış kızlara kız kaltağı ya da kız basığı denir. (KK7) 

Kalık kelimesi farklı kültür yörelerinde de evde kalmış kızlara verilen bir addır. Kalık 

kelimesi; kalmış, artmış, evlenme çağı geçmiş, eksik, noksan ve eskimiş anlamlarına 

gelmektedir (Türkçe Sözlük, 2011: 1278). Kal- kökünden gelen kalık kelimesi evde kalmış 

kızlar için kullanılan yaygın bir addır. 

İnanışa göre evde kalmış bir kızın kısmeti bağlıdır. Bağlı olan bu kısmeti açtırmak için 

çeşitli yöntemler mevcuttur. Ancak burada kısmeti bağlı olma durumunun evde kalmış kızlara 

ad olarak verilmesi, söz konusu olan durumun halk için ehemmiyetini gözler önüne serer. Bu 

hususta kız basığı ve kız kurusu kelimeleri de kısmeti bağlı olma durumuyla eş değerdir. 

3. Kısmet Açtırmaya Yönelik Uygulamalar 

Kısmetin kelime anlamlarından birisi evlenme talihidir (Türkçe Sözlük, 2011: 1425). 

Bu yüzden kendisine görücü ya da yenge gelen bir kız için “kısmeti çıktı”, evlenememiş bir kız 

için de “kısmeti bağlı” denir. Aynı zamanda nasip anlamına da gelen kısmet, bir babanın kızını 

verirken kullandığı bir kelimedir. Kısacası kısmet, evlenme durumuyla ilişkilendirilmiş bir 

kelimedir. 

Kısmeti bağlı olan bir kişinin evlenmesi halk inanışlarına göre mümkün değildir. Bu 

yüzden öncelikle kısmetin açtırılması gerekmektedir. Kısmet açtırma işi bazı uygulamalarda 

kendi kendine gerçekleşebilir. Ancak çeşitli yöntem ve pratiklerden oluşan kısmet açtırma 

işlemleri halk tarafından daha çok tercih edilmektedir. 

Yöre halkından edinilen bilgilere göre kısmeti bağlı kişilerin kısmetlerini açtırmak için 

şu uygulamalara başvurulmaktadır: 

3.1. Hocalara Başvurma 

Evde kalmış kızın çeyizinden bir tane çember alınıp hocaya götürülür. Hoca, çemberi 

kısmet açma duasıyla üfleyerek okur ve düğümler. Hoca, duayı bitince düğümü açar ve böylece 

kızın kısmeti de açılmış olur. (KK2, KK17) Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bu uygulama kızın 

atletiyle yapılır (Köseler, 2008: 55). 

Evlenme zamanı geçen varsa evde onun için “kısmeti bağlıdır” denir. Kısmeti olan 

kişi hocaya götürülür. Hoca dualarla okuyarak kişinin bağlanan kısmetini açar.(KK1, KK2, 

KK4, KK8, KK11, KK18, KK27, KK34) 



70 
 

Hocaya anahtar getirilir bunun sebebi kısmetin kilitli olduğu düşünülür. Hoca bu 

anahtarı dua ederek okur daha sonra kısmeti bağlı olduğu düşünülen kıza verir. (KK1, KK2, 

KK3, KK17, KK26, KK27, KK30, KK34, KK35) Evlenemeyen kızların kısmetini açmak için 

kilit açma, Afganistan’da yaşayan Hazara Türkleri ile Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yaşayan 

Çepniler arasındaki ortak uygulamalar arasındadır (Çelik, 2001: 19). 

Kısmet açanlar vardır kısmeti bağlı olanlar onlara gider. Kısmet açan kişiler de kitap 

(Kuran) açarlar ve kişinin geleceğine bakıp ona göre ne yapılması gerektiğini söylerler. 

Kısmeti bağlı olan kişide onların dediğini yaparak kısmetini açtırmaya çalışır. (KK5, KK26, 

KK27, KK35) 

Kişinin kendisi dua ederek kısmetini açabilir. (KK6, KK9, KK11, KK13, KK18) 

Hoca, imam kavramları İslam’la birlikte Türk toplum hayatında yer edinmiş olup onlar 

için Şamani Türkler döneminde başvurulan ve bilge kişi rolünü üstlenen Şamanların yerine 

geçen kimselerdir denilebilir. Müslüman olan Türk toplumları vazgeçtiği dinlerinin onlara 

kazandırdığı kültürlerden, inanmalardan vazgeçemez ve onları İslam’a uydurarak devam 

ettirmeye çalışır. Derlemelerden edinilen bilgilerden hareketle kısmeti bağlı olan bir kişinin ilk 

olarak hocalara götürülmesi bu tespiti doğru kılmaktadır. 

 Hocalar, İslam bilgilerine güvenilen ve bazen sorgulamadan söyledikleri kabul edilen 

kişilerdir. Bu yüzden böyle önemli görülen bir sorun karşısında da halkın ilk olarak hocalara 

başvurması kaçınılmazdır. Görüldüğü üzere kısmeti bağlı bir kızın çeyizinden çember 

götürülüp hocanın kısmet açması beklenmektedir. Bir nevi şahsa ait olan bir eşya ile büyü 

yoluyla kısmet açılmaya çalışılmaktadır. Pertev N. Boratav’dan edinilen bilgilere göre büyüler 

ikiye ayrılır: olumlu büyüler ve kötü büyüler (Boratav, 2013: 122). Burada karşımıza çıkan 

durum kişinin hayrına sonuç verecek olan olumlu büyüler grubuna girer. Hoca burada kıza ait 

olan çembere kısmetinin bağlı olduğunu sembolik olarak gösterecek şekilde bir düğüm atar. Bu 

düğüm kısmetin bağlandığı yerdir. Daha sonra Hoca, attığı bu düğüme çalışma sırasında 

ulaşılamayan Arapça bir dua okuyup onu çözecek ve böylelikle kısmet de düğümlendiği yerden 

açılmış olacaktır. 

Hocaya götürülen bir başka unsur ise anahtardır. Burada anahtar, kızın kilidini 

açabilecek bir unsur olarak görülmekte ve hocanın okuyacağı duayla anahtarın fonksiyonunun 

yerine getirilip kısmetin açılacağına inanılmaktadır. 
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Derlemelerde görülen bilgilerde bir de kilit açmak karşımıza çıkar. Kilit açmak, 

genellikle kısmeti, nasibi kapalı genç kızların kısmetlerinin açılması için yapılan bir yöntemdir 

(Kalafat, 2011a: 590). Burada kilit, kızın kısmetini temsil etmekte ve ona yapılacak dinî bir 

işlemle kızın kısmeti açılmış olmaktadır. 

3.2. Geline Ait Eşyaları Kullanma 

Gelin ayakkabısının altına isim yazılır. Bu isim yazmayı gelinin kendi yapması daha 

makbuldür. Eğer ayakkabının altında yazılı olan isim düğün sonu silinmişse adı silinen kişinin 

kısmetinin açılacak olduğu anlamına gelir. (KK1, KK2, KK3, KK4, KK8, KK9, KK10, KK12, 

KK17, KK18, KK19, KK26, KK29, KK30, KK31, KK32, KK33, KK34, KK35, KK36, KK50) 

Bu inanışa Anadolu sahasında sıkça rastlanmaktadır. 

Gelin evden çıkarken ayağını yere sürterse eğer onun peşinden muhakkak biri daha 

evlenecek demektir.(KK2) 

Yeni nişanlanan bir çiftin kurdelesinden biraz kesilir. Kimisi kurdeleyi istekleri tez 

zamanda gerçekleşsin diye çok kısa keser, kimisi de uzun kesildiğinde daha iyi olacağına 

inandığından dolayı uzun keser. Kısa tutulan kurdeleyle evliliğin kısa sürede geleceğine 

inanılması yaygındır. Kesilen bu kurdeleyi bazı insanlar suyla birlikte yutarken bazısı da 

cüzdanında, defter arasında, çekmecenin bir köşesinde saklar ya da üstünde taşır. Bu sayede 

kısmetin açılacağına inanılır. (KK1, KK2, KK3, KK4, KK8, KK9, KK12, KK17, KK18, 

KK19, KK26, KK30, KK31, KK32, KK36, kk50) Bu inanışa Afyon Bolvadin’de ve Kıbrıs’ta 

da rastlanmaktadır (Güldemir, 2008: 63; Mear, 1992: 62). 

Gelin ayakkabısının altına isim yazmak bir nevi türbelere gidildiğinde bezlere bir 

şeyler yazıp bağlamak, Hıdırellez’de dilekleri bir kağıda yazıp gömmek gibidir. İnsanlar 

evlenmek için isimlerini bir dilek niteliğinde gelinin ayakkabısının altına yazarlar. İsmin 

silinmesi de bu dileğin gerçekleşeceği anlamına gelir. Silinmeyen bir isim bu dileğin güç 

olacağının ya da hiç olmayacağının habercisidir. 

Çalışma yapılan sahada yaygın olan “Ayağını sürtmek” tabiri vardır. Bir kişinin 

herhangi bir yere girdikten sonra peşinden çokça insanın gelmesiyle o kişiye “Ayağını mı 

sürttün” denir. Derlemelerde de bu tabirin, gelinin evden çıkarken ayağını sürtmesiyle peşinden 

başka gelinlerin çıkacağı inanışına yön verdiği görülmektedir. Ö. A. Aksoy’dan edinilen 

bilgilerde de “Ayağını sürümek” deyimi halk inanışına göre bir kimsenin gelmesi, ardından 

başkalarının da gelmesine yol şeklinde açıklanmıştır (Aksoy, 1988: 599).  



72 
 

Nişan kurdelesi, evli çiftlerin yüzükleri takılırken kullanılan ve çiftler arasındaki bağı 

ifade eden, genellikle kırmızı olmakla birlikte günümüzde çeşitli renkleri de mevcut olan bir 

bağcıktır. Kısmetinin kapalı olduğunu düşünen kişi, yeni nişanlanan bir çiftin arasındaki aşkı ve 

bağı temsil eden bu kurdeleyi kullanıp kendine de bu bağ gibi güçlü bağlanabileceği bir eş 

isteğinde bulunabilir. Burada farklı olan kurdeleyi kullanma biçimleridir. Özellikle kurdelenin 

kısa kesilmesinin gelecek olan kısmetin de tez geleceği inanışını oluşturmuştur. Suyla yutmada 

ise su gibi hızlı gelmesi amaçlanmış olabilir. Kurdeleyi saklamak ise onun uğur getireceği ve 

üstünde taşındığı her an kısmet için kapı aralayacağı düşüncesindendir denilebilir. 

3.3. Çeşitli Eşyalardan Yardım Alma 

Boğaza anahtar takılır ve taşınır. Bu anahtarla kilitlenen kısmetin açılacağına ve 

evliliğin gerçekleşeceğine inanılır. Kısmet açılana kadar anahtar boyunda taşınır. (KK1, KK2, 

KK13, KK17, KK18) 

İlk defa bir evde kalınıyorsa herkes uyuduktan sonra kısmetini açmak isteyen kişi evin 

anahtarını kapının üstünden çalar. Çaldığı anahtarı yastığının altına koyar. Bu sayede 

rüyasında düğününün ne zaman olacağına ve kiminle evleneceğini göreceğine inanılır. (KK1, 

KK2, KK3, KK15, KK17, KK18, KK31, KK32, KK36, KK50) Bu inanışa Kemalpaşa’da 

(KK46) rastlanmaktadır. 

Eğer bir evde ilk defa kalınıyorsa yemek masasından bir parça ekmek çalınıp 

akşamleyin yatarken yastığın altına koyulur. Böylece uyuduktan sonra rüyada evlenilecek 

kişinin kim olduğunun görüleceğine inanılır. (KK1, KK2, KK3, KK4, KK6, KK8, KK9, KK12, 

KK15, KK17, KK18, KK26, KK29, KK31, KK32, KK36, KK50) 

Görüldüğü üzere kısmet açma konusunda anahtar ve onun benzeri demir bir eşya 

yeniden karşımıza çıkmaktadır. Burada önemli olan kısmet açmak için demirden bir 

malzemenin kullanılıyor olmasıdır. Demir, milletlerin çoğunda korkulan, bu nedenle de kutsal 

sayılan bir öneme sahiptir. Demirin bu önemi ya gökten düştüğüne inanıldığı için korkulmuş 

olmasından ya da topraktan çıktığına inanıldığı için değerli bir varlık olarak kabul 

edilmesindendir. Demirin, bir güç sembolü olmasının yanı sıra koruyuculuk özelliği de vardır. 

Hastalıklardan, ölüm ve büyülerden, doğal afetlerden, doğum, evlenme ve ölüm olaylarının 

içinde, halk hekimliğinde genellikle demirin koruyuculuğundan faydalanılmıştır (Türkmen; 

Türker, 2014: 5-7). Bu denli kutsallık atfedilmiş olan demirin, halkın gözünde kısmet açma 

konusunda işe yaracağına inanılması bu önemin kaçınılmaz bir sonucudur. 
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Aşina olunmamış ve ilk kez kalınan bir evde, haberci olarak görülen rüyaların da yeni 

bir haber ve yeni bir durum meydana getireceği inanışı mevcuttur. Burada yastık altına koyulan 

anahtar da rüyada geleceği göstererek evlenilecek olan kişinin görülmesini sağlayan unsurdur. 

Çünkü anahtar kurulacak olan ailenin kapısını açacak olan en önemli malzemedir.  

Yastık altına koyulan bir başka malzeme de ekmektir. Bilindiği üzere ekmek, kutsal 

kabul edilen bir nimettir. Ekmeğe saygısızlık yapılması durumunda kişinin taş kesilmesine dair 

anlatılan efsaneler de Türk kültüründe oldukça yaygındır. Bu denli kutsal kabul edilen bir 

nimetin, insan hayatı için önemli görülen evlenme hadisesinde de kısmet açmak için yastık 

altına koyularak kutsallığından faydalanılmak istenmiştir. 

4. Evlenme İsteğinin Belirtilmesine Dair Uygulamalar 

Evlenmek isteyen gençler, bu isteklerini duyurarak yapmak yerine büyüklerine 

saygısızlık olmayacak şekilde bir açıklama yoluna giderler. Büyüklerden edinilen bilgilere göre 

geçmiş dönemlerde yaşayan insanlar için “Evlenmek istiyorum” demek ayıp karşılanırdı. 

Kendilerini bu ayıbın içinde bulmak istemeyen kişiler de bazı hâl ve hareketleriyle evlenme 

isteklerini belli etme yoluna giderler.  

Çalışma yapılan sahada evlenme isteğini belli etmeye dair uygulamalar şu şekildedir: 

Evlenmek isteyen genç kız bu isteğinden dolayı çekiniyorsa eğer o akşamki yemek için 

pilav pişirir. Pilavı tabağına koyduğunda onun üzerine kaşığı batırır ve masadan kalkar. Bu 

hareketinden dolayı genç kızın evlenmek istediği anlaşılır. (KK4) Pilava kaşık saplama 

geleneği İzmir Kemalpaşa’da (KK46) ve Nevşehir Derinkuyu’da (Kabak, 2011: 46) erkeklerin 

uyguladığı bir gelenektir. 

Evlenme isteğini belirtmek isteyen genç kız, babası eve geldiğinde kapıda duran 

ayakkabılarını ters çevirir. Sabah baba evden çıkarken ayakkabılarını ters şekilde gördüğünde 

kızının evlenmek istediğini anlar.(KK1, KK2, KK3, KK7, KK8, KK9, KK10, KK11, KK13, 

KK14, KK15, KK16, KK17, KK26, KK27, KK29, KK34) 

Bundan yaklaşık yirmi yıl öncesine kadar evlenmek isteyen gençler bu isteklerinden 

dolayı çok utanırlardı. Ancak baba kızına evlenmek isteyip istemediğini sorduğunda “Siz 

bilirsiniz” cevabını verirse eğer bu evlenmek istediği anlamına gelir. Eğer evlenmek 

istemiyorsa başının önüne eğer, bu hareketi de evlenmek istemediği anlamına gelir.(KK2, 

KK5, KK6, KK11, KK13, KK14, KK16, KK27, KK33, KK34, KK35) 
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Evde iki erkek ya da iki kız kardeş varsa ve bu kardeşlerden küçük olanı evlenmek 

istiyorsa buna izin verilmez. Kız çocuğu ağabeyini beklemek zorunda değildir ancak ablasını 

beklemek zorundadır. Bu durum erkek çocuk içinde geçerlidir. Büyük kardeş “Ben sıramı 

verdim” diyerek kardeşinin evlenmesine izin verirse büyükler tarafından ancak bu şekilde 

kabul edilir.(KK1, KK2, KK9, KK13, KK15, KK16, KK17, KK18, KK19, KK26, KK27, 

KK29, KK31, KK33, KK34, KK35) 

Eskiden evlenme istediğini kimse belli edemez evin babasının kararı beklenirdi. Birini 

sevmek de zordu sevdiğini belli etmekte zordu. (KK5, KK6) 

Pilava kaşık saplamak, ayakkabıları ters çevirmek ya da vücut dilini kullanmak 

sembollerle evlenme isteğini belli etme durumlarıdır. 

Görüldüğü üzere kardeşler arasında yaş sıralamasına dayalı bir evlenmede mevcuttur. 

Kız çocuklarının yapabileceği herhangi bir kaçma işlemine karşı önlem almak maksadıyla 

evlendirilmesinde sakınca yoktur. Ancak erkek çocuklar arasındaki bu yaş sıralaması kesin 

kurallara dayanmaktadır. Çalışma yapılan yörede bu yaş sıralamasını ihlal eden iki örnek 

bulunmuştur. Ancak bu evliliklerin ilk aşamasında gençlerin ailelerini ikna etme çabasının uzun 

ve zor olduğu öğrenilmiştir. 

5. Evlenme Çağı-Yaşı 

Geleneksel kesimde kız ve erkeğin buluğ çağına girmesi evlilik çağına geldiklerini 

belirleyen önemli bir ölçüttür. Hem kız da hem de erkekte bu çağda görülen biyolojik ve 

fizyolojik gelişmeler görülür. Kızların ev işlerine katılarak aile ve grup içerisinde genç kızlığın 

gerektirdiği rollere bürünmesi ve karşı cinsle ilgilenmeye başlaması evlenecek duruma 

geldiğini gösterir. Aynı durum erkekler için de söz konusudur. Erkek çocuk da, aynı toplumsal 

role bürünerek evin ekonomisine katkıda bulunmaya başlar. Erkeğin evlenmesi için gerekli 

görülen belirli kriterler vardır. Bu kriterler arasında askerlik ve iş başta gelir. Kırsal kesimde ki 

evlenme yaşı kentlere oranla daha erken yaşlarda başlamaktadır. (Örnek, 2014: 261-262). 

Çalışma yapılan yöreden edinilen bilgilere göre evlenme çağı şu şekilde 

görülmektedir: 

Evlilik yaşını gençler kendileri belirler, kimse karışmaz.(KK1, KK2, KK3, KK4, KK8, 

KK9, KK10, KK11, KK12, KK13, KK14, KK15, KK17, KK18, KK19, KK26, KK30, KK31, 

KK32, KK33, KK34, KK35, KK36, KK50) 
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Yaklaşık on yıl öncesine kadar evlenme yaşı kız çocukları için 17 erkek çocukları için 

18 ya da 19’dur.  Bu yaş sınırlaması kesin kurallara dayanmamaktadır. Ancak aile bu yaş 

sınırına gelmemiş çocuğunu evlendirmek istemediğinde kimse karşı gelemez. Bu yaş 

sınırlaması yirmi otuz yıl öncesinde söz konusu bile değildir. Eski zaman örneklerine 

bakıldığında 13- 15 yaşında da evlendirilmiş çocuklar vardır. (KK1, KK2, KK3, KK15, KK6, 

KK7, KK9, KK10, KK13, KK16, KK17, KK26, KK27, KK29, KK30, KK33, KK34, KK35) 

Birbirini seven gençler ne zaman evlenmek isterlerse o zaman evlenirler. Ancak 18 

yaşından küçük olması pek istenmez.(KK1, KK9, KK13, KK17, KK19, KK29, KK33) 

Genellikle 17-18 yaşından sonra gençler evlendirilir. Daha öncesinde çocuk oldukları 

düşünüldüğünden evlendirilmek istenmez. Ama kız da oğlan da evlenmek istiyorsa 

kaçmamaları için büyükler tarafından evlendirilir. (KK7, KK13, KK34) 

6. Gelin Aramaya Dair Uygulamalar 

Evliliğin gerçekleşmesi için en önemli aşama evlenilecek eşin seçilmesidir. Eş 

seçiminde iki insan, aralarında bir sevgi bağı kurarak evliliği gerçekleştirebilir. Ancak herkes 

aradığı eşi bulabilecek kadar şanslı olmaz. Bu şanssızlık karşısında çaresiz kalana yardım 

edecek en önemli kişiler aile büyükleridir. Özellikle erkek evlat anneleri bu durumu kendilerine 

bir görev olarak görürler ve oğullarını evlendirmek için çeşitli yollara başvururlar.  

Birilerini evlendirmeyi kendine iş edinmiş insanlar da mevcuttur. Halk arasında bu 

kişilere çöpçatan adı verilir ve bu kişiler genellikle kadın olur. Onların arabuluculuğu 

sayesinde birçok insan aile kurabilir.  

Yöre halkından edinilen bilgilere göre oğullarını evlendirememiş annelerin gelin 

arama uygulamaları şu şekildedir: 

Kız bakmaya gidenlere yenge denir. Bir kızı bakmaya geldiklerinde kıza “Sana yenge 

geldi” denir. (KK1, KK6, KK12) Gilan’da ise kız istemeye giden kişiye “misiçi” denir 

(Köktan, 2008: 157). 

Kız bakmak için en uygun yer düğünün yapıldığı mekânlardır. Oğluna kız arayan bir 

anne çevresine yakınlarını alarak düğüne gider. Düğünde özellikle de horon oynarken genç 

kızları iyice inceler. Zaten yörede kızlar horona kalkarak kendilerini de göstermektedirler. 

Arayıcı anne kendine uygun bir gelin adayını gördüğünde sorup soruşturmaya başlar. Kimin 

ailesinden olduğu öğrenildiğinde araya tanıdıklar sokarak istekleri beyan edilir. İşin geri kalan 
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kısmı ailenin ve genç kızın isteğine bağlıdır. (KK2, KK3, KK5, KK7, KK8, KK9, KK10, 

KK11, KK13, KK16, KK17, KK18, KK27, KK29, KK34, KK35) 

Hamamlar gelin arayan kadınların en uğrak yerleridir. Hamamda eğlence esnasında 

beğenilen kızın peşinden görücü gönderilir. Eğer aile kızlarını vermek istiyorsa “Nasipse olur” 

diyerek ucu açık bırakır. Çünkü kız, ilk görücüye hiçbir zaman verilmez. Evin kapısında biraz 

ayak sürtülmesi gerekmektedir. (KK2, KK5, KK6, KK27, KK34) 

Önce yakın arkadaşlardan kız aranır. Kız bulunursa tanıdık bayanlardan dört kişi 

toplanıp kızı bakmaya giderler. Eskiden kız evde bakılırdı. Eve habersizce gidilir ve evin temiz 

olduğuna bakmak için çaktırmadan ev kontrol edilirdi. Eğer bakılan yerde toz varsa “Bu evden 

bir şey çıkmaz, kız toplu değilmiş” denir. (KK1, KK2, KK3, KK9, KK10, KK13, KK14, KK16, 

KK17, KK26, KK29, KK30, KK33, KK34) 

Önceden kız bakmaya habersiz gidilirdi. Giden komite kapının pervazına, prizlerin 

üstüne bakardı ki ev temiz mi değil mi. Ev ahalisine gidilecek olduğu haber verilirse evin 

temizleneceği bilindiği için baskın yapılırdı. Bu, kızın ev temizliğinde ne kadar istikrarlı 

olduğunu ölçmek içindir. (KK2, KK3, KK6, KK17, KK18, KK34) Bu geleneğe İzmir 

Kemalpaşa’da (KK46) da rastlanmaktadır. 

Kadınlar bir eve kız bakmaya giderken yanlarına mahsustan elişi alırlar. Oturmaya 

gidince elişi yapmaya başlarlar. Elişi yaparken ip yumağını yanlışlıkla olmuş gibi koltuğun 

altına kaçırırlar. Amaç kızın temizliğini ölçmektir. Eğer yumak temiz çıkarsa gelin adayı olarak 

kız kabul edilir, tozlu çıkarsa o evden kız bakması son bulur. (KK1, KK2, KK10, KK17) 

Kızlarda başı kapalı, namazlı, temiz, ev işinde iyi olan ve eli marifetli yemek yapmayı 

bilen bir kız tercih edilir. Erkeklerde namaz kılan, askerliğini yapmış ve işi olan biri tercih 

edilir. (KK1, KK2, KK3, KK5, KK6, KK7, KK8, KK9, KK10, KK11, KK13, KK14, KK15, 

KK16, KK17, KK18, KK26, KK27, KK29, KK30, KK33, KK34, KK35) 

Kız seçiminde kızın annesi çok önemlidir. Ailenin asaletli olması gerekir. (KK9, 

KK13) 

Kız bakmaya giden kadınlar koltuk halı altlarına ve kapı kenarlarına bakarlar 

buralarda toz varsa kızı almak istemezler. Salonun ortasına bir sibirke (süpürge) koyulur. 

Gelin geçerken bu süpürgenin üstünden atlarsa evlenilecek kız değildir, ancak süpürgeyi alıp 
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kenara koyar yoluna devam ederse kız gelin adayı olarak görülür. (KK1, KK2, KK3, KK7, 

KK17) 

Kızların edepli olmasına, erkeklerin de sözüne sadık ve işinin olmasına dikkat edilir. 

(KK1, KK2, KK3, KK4, KK5, KK6, KK7, KK8, KK9, KK10, KK11, KK12, KK13, KK14, 

KK15, KK16, KK17, KK18, KK19, KK26, KK27, KK29, KK30, KK31, KK32, KK33, KK34, 

KK35, KK36, KK50) 

Bazı aileler tanıdık gelin ya da damat almak ister. Buradaki amaç dışarı kız 

vermemek, aile içinde genişlemektir. (KK9) 

Eğer erkek tarafının yeri çoksa bu aile tam kız verilecek ailedir. Bu yüzden kız tarafı, 

kızlarını bakmaya gelenlere bunları göz önüne alarak kızlarını vermek isterdi. (KK6) 

Eskiden erkek tarafının evlerinin etrafındaki erik ağacının dalları camdan içeri 

giriyorsa bu onların zengin olduğu anlamına gelirdi. Bu durum da bu aileye kız verilebilir 

anlamına gelirdi. (KK5, KK6, KK13, KK34) 

7. Başlık Parası 

Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar olan bütün coğrafyada başlık parası daha çok kalın 

(m) olarak ifade edilmektedir. Ancak Türkiye Türkçesinde özellikle son yıllarda kalın (m) 

yerine başlık parası kavramı kullanılmaktadır (Alptekin, 2009: 308). 

Başlık, evlilik çağı gelmiş olan genç kızların ailelerinin kızlarına söz kesmeden önce, 

erkek ailesinden istedikleri maddî karşılıktır. Genellikle para olarak karşımıza çıkan başlık, 

tarla, hayvan, ev vb. de olabilmektedir. Başlığın geçmişi, yazılı kaynaklardan Dede Korkut 

Hikâyeleri’ne kadar dayandırılabilir. Ancak bugün Anadolu'nun bazı kırsal kesimlerini dışarıda 

tutarsak bu gelenek zayıflamış hatta ortadan kalkmıştır denebilir (Gönen, 2006: 62). 

Başlık parasına dair yöre halkından edinilen bilgiler şu şekildedir: 

Başlık parası çok rastlanılan bir durum değil. Yaklaşık yirmi otuz öncesinde kız tarafı 

kızlarının çeyizlerini hazırlamak için belli bir miktar para isterdi. (KK2, KK7, KK8, KK9, 

KK13, KK17, KK34) 

Kızı kaçmış bir aile, kaçan kızı için erkek tarafından normalden daha fazla başlık 

parası isterdi. Aileye göre, erkek tarafı kızlarını kaçırmıştı ve bu parayı ödemek zorundaydı. 

Bir nevi ceza olarak istenirdi. Ama bu para isteme işi çok eskiden görülürdü. Günümüzde hiç 

görülmez hatta ayıp karşılanır. (KK11) 
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Kızın babası eğer isterse erkek tarafından süt parası olarak belli bir miktar para 

alabilir. Ama bu durum ayıp karşılanır. (KK12, KK35) Kız babasının süt parası isteme 

uygulaması Gagauzlarda “baba hakkı” olarak erkek tarafının kız tarafına belli bir miktar para 

ödemesi şeklinde gerçekleştirilir (Altun, 2004: 253). 

B. EVLENME SIRASI 

1. Kız isteme ve Söz Kesimi 

Evlenmek isteyen gençlerin aileleri, karşılıklı değerlendirmeleri yaptıktan ve 

anlaşmaya vardıktan sonra kız isteme aşamasına geçer. Söz kesimi ise kız istendikten ve 

alındıktan sonraki aşamadır. Sedat V. Örnek’ten edinilen bilgilere göre de söz kesimi ya da söz 

kesme, dünürcülük yoluyla anlaşan ailelerin, bu anlaşmalarını daha geniş bir çağrılı huzurunda 

sözle iyice pekiştirmelerine denmektedir (Örnek, 2014: 265). 

Kız isteme ve söz kesimi genellikle aynı anda gerçekleştirilir. Kız isteme işleminden 

sonra gençlerin aralarındaki bağı temsilen gösteren yüzükler, erkek tarafının bir büyüğü 

tarafından gençlerin parmağına takılır. Eğer söz kesimi, kızın istenecek olduğu günden farklı 

bir günde yapılacaksa bu söz kesimi ev yerine küçük salonlarda yapılır ve davetli sayısı evde 

yapılan söz kesimine göre daha fazla olur. 

Farkı kültürlerde değişik şekillerde kız isteme ve söz kesimi işlemleri mevcuttur. 

Çalışma yapılan sahada kız isteme ve söz kesimi işlemleri şu şekildedir: 

Evlendirilecek olan gençlerin aileleri söz kesimi için gün belirler. Belirlenen bu günde 

erkek tarafı yakın akrabalarıyla kız evine gider. Daha sonra erkek tarafının büyüğü “Allah’ın 

emri Peygamber’in kavliyle Hanefi mezhebine uygun olarak kızınızı oğlumuza istiyoruz” 

diyerek kızı babasından ister. Anlaşmalı olduğu için kızın babası da “Allah’ın emriyle verdim 

gitti” der. Ailenin büyüğü gençlerin yüzüğünü takar ve söz kesimi gerçekleştirilmiş olur.(KK2, 

KK9, KK13, KK17) 

Aileler aralarında anlaşıp bu evliliğin gerçekleşmesine izin verdikleri zaman erkek 

tarafı kız tarafının belirlediği sayı kadar (bu sayı genelde aşılır) bir konvoy eşliğinde özel 

olarak yaptırılan çiçek ve çikolata ile kız evine gider. Erkek tarafından bir aile büyüğü kızı 

babasından Allah’ın emri Peygamber’in kavliyle ister. Baba kızına “Ne dersin” diye 

sorduğunda “Siz bilirsiniz baba” dediğinde kızın da evlenmek istediği anlaşılır. Kız babası da 

“Verdim gitti” dediği vakit kız isteme tamamlanmış olur. Bunun ardından yüzükler önceden 

hazırlanmış bir gümüş tepsi içerisinde kırmızı kurdelelerle bağlanmış şekilde çiftin önüne 

getirilir. Erkek tarafından bir aile büyüğü yüzükleri gençlerin parmağına takar ve kurdeleyi 
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keser. Ancak kesmeden önce birkaç kez “Kesmiyor” diyerek makas parası istediğini gösterir. 

Sağdıç hemen kesecek olanın cebine çaktırmadan bir miktar para koyar ve kurdele dualar 

eşliğinde kesilir.(KK1, KK2, KK3, KK4, KK7, KK8, KK11, ,KK12, KK15, KK17, KK18, 

KK19, KK29, KK30, KK31, KK32, KK33, KK34, KK35, KK36, KK50) 

Eğer kız babası kızını vermeyi kabul etmişse kız ve erkek ortaya gelir ve tek tek 

gelenlerin ellerini öperler. Daha sonra damadın babası kızın babasından nüfus cüzdanını ister. 

Kızın varsa eğer erkek kardeşi bir tepsi içinde nüfus cüzdanını getirir. Nüfus cüzdanı 

kayınpedere uzatılır ve para vermesi beklenir. Kayınpeder tepsinin içine bir miktar para koyar. 

Koyulan para beğenilene kadar beklenir. Para tamamlanınca cüzdan kayınpedere teslim edilir. 

Bundan sonra yüzükler takılır. Yüzük tepsisini kız tarafından biri tutmak zorundadır. Erkek 

tarafından bir aile büyüğü de yüzükleri takıp kurdeleyi keser. (KK1, KK2, KK3, KK4, KK8, 

KK11, KK12, KK13, KK14, KK15, KK16, KK17, KK18, KK19, KK31, KK32, KK33, KK35) 

Kızı eskiden muhtar isterdi. Kaynana ve kaynata kızın babasına saygısızlık olmasın 

diye istemezdi. Kız babası da “Verdim gitti” diyerek kızını verirdi. (KK6) 

Erkek tarafının büyüğü kızı isteyip aldıktan sonra yüzükler takılır. Kızın nüfus kağıdı 

süslenmiş bir tepsinin içinde kaynatanın önüne getirilir. Tepsiyi gelinin erkek kardeşi varsa o 

tutar. Kaynata, tepsinin içine belli bir miktar para koyar. Kızın nüfus kağıdı alınır. Ardından 

nişan ve düğün günleri kararlaştırılır. Alınacak eşyalar aileler arasında bölüştürülür. Kız 

tarafı ne kadar altın istiyorsa onu özellikle belirtir. Bazen de kız tarafı altın konusunu “Siz 

bilirsiniz” diyerek damat tarafına bırakır. (KK9, KK13, KK17) 

Özel olarak çiçek ve çikolata yaptırılır. Çikolata tepsisinin genellikle gümüş olması 

istenir. Tepsi özel bir şekilde süslettirilir. Erkek tarafının eğer kız çocukları varsa tüm bu 

detayları dikkatlice yerine getirir. Burada ki maksat “Biz yaptık, kızımız için de aynısını 

yaptırabilelim” dir. (KK1, KK40) 

Eskiden kız isteme esnasında kahve yerine çay verilirdi. Bardaklar bugünkü gibi takım 

halinde olmazdı. Kızı istemeye kaç kişi gelmişse o kadar bardak kullanılırdı. Ortaya da bir 

şeker ve bir tane çay kaşığı koyulurdu, çayını karıştıran kaşığı yanındakini verirdi. O zamanlar 

yoksulluk vardı. Kız isteme sırasında böyle şeylere bakılmazdı. Ancak şimdi kız tarafı isteme 

günü gelmeden önce gelecek kişi sayısını belirler ve ona göre takım halinde kahve fincanlarını 

alıp aynı olmasına özen gösterir. (KK1, KK2, KK3, KK10, KK13, KK17) 
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Eskiden istenilen kızı alabilmek için bir çift çarığın yırtılması şarttı. Yani kız hemen 

verilmezdi. Şimdi gençler kendileri anlaşıyor büyükler de anlaştıktan sonra “Allah’ın emri 

Peygamber’in kavliyle kızınızı oğlumuza istiyoruz” deyip kız istenir ve söz kesilip yüzükler 

takılır.(KK6, KK13) 

2. Nişan 

Nişan, kız isteme ve söz kesiminden hemen sonra gelen aşamadır. Nişanı kimi aileler 

söz kesiminden hemen sonra bazen bir hafta bazen de bir ay sonra yapmaktadır. Kısacası nişan 

için geçmesi gereken belirli bir süre vardır. Nişana dair harcamaları bazı yörelerde kız tarafı 

üstlenirken bazı yörelerde de erkek tarafı üstlenmektedir. Bunun yanı sıra nişan masraflarının 

kız ve erkek tarafı ortak olarak ortak karşılandığı da görülmektedir. Nişan masraflarının kim 

tarafından karşılanacağına dair belirli bir kural yoktur. Ancak nişanın nerede yapılacağına dair 

birçok yörede kabul gören bir kural vardır. Nişan, genellikle kız evinde ya da kızın ailesinin 

uygun gördüğü yerde yapılmaktadır.  

Nermin Erdentuğ’dan edinilen bilgilere göre ise nişan hazırlıklarına söz kesiminden 

sonra başlanır. Bir seremoni ile birlikte ve genellikle düğünde takılan kıymetli eşyalara nişan 

adı verilmektedir. Nişan günleri, seremoni özellikleri ve takılan hediyeler Karadeniz 

Bölgesi’nin her yerinde değişmektedir (Erdentuğ, 1969: 32).  

Çalışma yapılan yörede nişan aşamasına ve nişana dair uygulamalar şu şekildedir: 

2.1.  Nişan Hazırlığı 

Nişan hazırlıkları içerisine kız tarafının çeyiz hazırlıkları ve erkek tarafının gelin 

adayına yapacağı gerilik alışverişi girmektedir. Yörede nişana dair yapılan hazırlıklardan 

edinilen bilgiler şu şekildedir: 

Nişan hazırlıklarında hem erkek hem de kız tarafına belirli işler düşer. Nişan özellikle 

kız tarafının gerçekleştirdiği bir hazırlıktır. Bu yüzden kız tarafı, erkek tarafına göre biraz daha 

fazla ağırlığın altına girer.(KK2, KK5, KK6, KK8, KK9, KK10, KK13, KK14, KK17, KK18, 

KK27, KK34, KK35) 

Erkek tarafı nişan ağırlığını görmek için gelini ve ailesinden birkaç kişiyi yanlarına 

alarak çarşıya çıkarlar. Gelin ne isterse o alınmaya dikkat edilir. Ancak bundan yaklaşık yirmi 

yıl öncesine kadar gelinin istediğinin alınmasının yanı sıra konuşmasına dahi pek izin 

verilmezdi. Gerilik alışverişi denilen bu alışverişe gelinin kendisi değil varsa ablası ya da 

yengesi getirilirdi. Onlar ne alırsa gelin de alınanları kabul etmek zorunda kalırdı. Eğer ki 

gelin de geriliğe götürülecekse yine konuşamazdı beğendiklerini ya sessizce kendi akrabasına 
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söyler ya da alınana kafa sallardı. Bu gelenekler kalmadı artık, kızlar ne isterse o alınır. (KK1, 

KK2, KK3, KK5, KK16, KK7, KK9, KK10, KK13, KK17, KK34) 

Nişan hazırlığında erkek tarafının aldığı belirli şeyler vardır. Öncelikle bir nişan 

sandığı alınır. Alınan tüm malzemeler bu sandıkla kız evine götürülür. Bu sandığın içine 

damadın annesi daha önceden yaptıysa pike takımı koyar eğer yapmadıysa yaptırıp koyar, 

çember alınır ancak belli bir rengi yoktur, sabunluk, havlu, patik, çorap, seccade, tespih, takım 

olarak birkaç parça kıyafet ve son zamanların modası olarak da makyaj takımı alınıp sandığın 

içine yerleştirilir. Aynı zamanda nişanda geline takılacak olan yüzük alınır. Erkeğin yüzüğünü 

de kız alır. Kız tarafı ise damada bir bohça hazırlar. Bohçanın rengi beyaz olmalıdır. Bu 

bohçanın içine pijama takımı, terlik, çorap, tıraş takımı bir de takım elbise koyulur. (KK1, 

KK2, KK3, KK9, KK10, KK13, KK15, KK16, KK17, KK19, KK26, KK29, KK30, KK34) 

Gelin olacak kız yanında kendi tarafından birileriyle birlikte gelir ve kaynana, 

görümce ile çarşıya çıkılır. Genelde çarşıya giderken gelin, annesi, kaynanası ve yakın bir 

akraba bu genellikle yenge olurdu. Çok eskiden gelin çarşıya getirilmezdi. Erkek tarafı kıza ne 

alırsa o kabul edilirdi. Çarşıya çıkma olayına nişan ağırlığı denilir. Bu ağırlıkta kıza bir takım 

elbise, ayakkabı çanta iç çamaşırı vb. alınıp bir bohça yapılırdı. Şimdiki nişan ağırlıklarında 

alınan kıyafetlerin sayısı arttırıldı saflığın sembolü olan beyaz renkli bohçaların yerine süslü 

sandıklar alınmaya başlandı. (KK5, KK6, KK11, KK13) 

Nişan ağırlığında alışverişi yalnızca erkek tarafı yapar. Kız tarafı damada bir şey 

almaz. Nişanın masrafı ise kız tarafına aittir. Salon tutulacaksa salon parası, yemek verilecekse 

ya da pasta yaptırılacaksa hepsi kız tarafına aittir. Yalnızca gelinin nişanda giyecek olduğu 

kıyafeti erkek tarafı alır. Bazı aileler nişanda damat tarafına da bohça hazırlar nişandan sonra 

damada teslim edilir. Bu bohçanın içinde bir takım elbise, iç çamaşırı, çorap, pijama ve tıraş 

takımı koyulur. (KK1, KK2, KK3, KK4, KK9, KK10, KK12, KK15, KK18, KK19, KK26, 

KK29, KK31, KK32, KK33, KK35, KK50) 

Derlemelerde görüldüğü üzere nişan hazırlığında yapılan harcamaları genellikle kız 

tarafı karşılamaktadır. Ancak erkek tarafının da nişandan hemen önce geline yaptığı ve adına 

gerilik denilen bir alışveriş de mevcuttur. Bu alışverişte erkek tarafı geline birkaç parça kıyafet 

ve çeyizine yardımcı olacak birkaç eşya alır. 
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2.2.  Nişan Töreni 

İçinde bulunulan ortamın durumuna göre nişan törenleri değişiklik göstermektedir. 

Genellikle çalgılı yapılan nişan törenleri, yörede cenaze varsa dinî törene çevrilmektedir. Bu 

durum düğün törenlerinde de karşımıza çıkar. 

Çalışma yapılan sahada nişan törenleri şu şekillerde gerçekleştirilir: 

Nişan evde eş, dost, akraba arasında yapılacaksa özel bir nişan pastası yaptırılır. 

Şayet nişan bir düğün salonunda yapılacaksa nişan pastası özellikle belirtilir. Evde yapılması 

hâlinde misafirler için nişan yemekleri hazırlanır. Bu yemekler bazen ev yemeği olarak bazen 

de kuru pasta şeklinde hazırlanır. Bu isteğe göre değişmektedir. (KK4, KK12, KK19, KK32) 

Genellikle evde yapılır ama kalabalık aileler düğün salonlarında, varsa evlerinin 

bahçelerinde yapılır. Gelenlere şeker, kuru pasta ve nişan pastasından ikram edilir. (KK26, 

KK34) 

Nişan için kişi sayısı çok istenmezse kız evinde yapılıyor, kalabalık olacaksa 

salonlarda yapılıyor.  Salonlarda eğlenceli yapıldığı için kim ne çalıp söyleyecek derdi 

olmuyor. Bu salonların olmadığı vakitlerde kimin nişanı varsa onun evinde toplanıp güğüm, 

tepsi ile hem çalar hem söylenirdi. (KK1, KK2, KK3, KK9, KK10, KK17, KK18, KK29, 

KK30, KK33, KK34) 

Düğün salonları yokken düğün de nişan da harman yerlerinde yapılırdı. Kadınlar 

kendi aralarında erkekler kendi aralarında yapardı. Sesi güzel biri türkü söyler eli hızlı olan ve 

çalmayı bilen de güğümün altını kullanarak eşlik ederdi. Genç kızlar, yeni gelinler de ortada 

oynardı. Şimdi nişan az kişiyle yapılacaksa evde aile arasında, eğlenceli ve kalabalık 

yapılacaksa salonlarda yapılıyor. (KK2, KK8, KK9, KK13, KK14, KK16, KK17, KK26, 

KK34) 

Derlemelerden edinilen bilgilerden hareketle geçmiş dönemlerde yapılan nişan 

törenlerinde kadınların kendi aralarında çalıp söylemleri, genç kızların ve gelinlerin oynamaları 

yaygın bir âdettir. Ancak geçmişe göre her imkânın bulunabildiği bir çağda bu tarz 

eğlenmelerde maddiyatın daha fazla öne çıkmasından dolayı insanlar nişan törenlerini evlerinde 

ve az kişiyle yapmaya başlamışlardır. Çalışma yapılan sahada günümüzde yapılan nişan 

törenlerine bakıldığında genellikle evde yapılıyor olması bu düşüncemizi haklı çıkarmaktadır. 
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2.3. Nişanda Takılan Hediyeler 

Düğün törenlerindeki kadar olmasa da nişan törenlerinde de gelin ve damada hem 

aileleri hem de gelen misafirler tarafından takılar takılmaktadır.  

Çalışma yapılan sahada nişanda takılan hediyeler şu şekildedir: 

Geçmiş zamanlarda nişan yapılırken takı ya da para takılmazdı. Zamanla farklı 

kültürlerle etkileşime geçen gelenekler değişmiş ve takı takılması zorunlu hâle gelmiştir. Ancak 

takılacak takı ailelerin maddi durumuna göre değişir. Yüzük gerekli olan bir takı olduğu için 

bazı aileler sadece yüzük takılmasına karar verir. Aileler arasında anlaşma yapıldığı takdirde 

erkek tarafı geline bir set takımı ve yüzük alır, kız tarafı ise damada yüzük ve saat alır. (KK1, 

KK2, KK3, KK6, KK9, KK10, KK11, KK13, KK17, KK34) 

Nişanda takı olarak yalnızca yüzük takılır. Kızınkini erkek erkeğinkini de kız alır. Son 

zamanlarda nişanlar salonlarda yapılmaya başlandığı için takı töreni de yapılmaya başlandı. 

Bu daha çok salon masraflarını karşılamak içindir. Gelen misafirler de genellikle para takar, 

atın takan pek olmaz. (KK1, KK2, KK3, KK4, KK9, KK10, KK11, KK12, KK15, KK18, 

KK19, KK30, KK31, KK32, KK33, KK35, KK36, KK50) 

Eskiden nişan köyün ortasında yapılırdı ve erkek olmazdı. Kız orta edilirdi ve birisi de 

kızın yanında ortaya gelerek gelen misafirlerin ne getirdiğini diğer misafirlere duyururdu. 

Hediyesini ilk kaynana verirdi. Eskiden daha çok yamalık verilirdi. Bunun sebebi kızın çeyizine 

destek olmaktı. (KK5) 

Nişanda kıza önceden beşi bir yerde takmak şarttı. Şimdi öyle bir şart kalmadı. Kız ne 

isterse o takılır. (KK9, KK11, KK17, KK27, KK34) 

Eskiden yüzük, küpe ve beş yüzlük takılırdı. Beş yüzlük, beşi bir yerde takılan 

tanelerdir. Beş yüzlük gelinin boynuna sadece siyah kurdeleyle bağlanır, başka renk olmazdı. 

(KK13) 

Özkul Çobanoğlu’ndan edinilen bilgilere göre altın, sonsuzluk ve ölümsüzlük 

özelliğine sahiptir (Çobanoğlu, 2012: 984). Birbirini seven iki gencin parmaklarına geçirdiği 

altın yüzükler, evliliklerini sembolik olarak göstermesinin yanı sıra aralarındaki sevgi bağını da 

ölümsüzleştirme yetisine sahiptir. Her ne kadar bazı kesimler erkek için altın takmanın haram 

olduğunu savunsa da gençlerin ilk yüzüklerinde altın tercih edilir. 



84 
 

2.4. Nişan Sonrası 

Yeni nişanlanan çiftlerin nişanı ile düğünü arasında belli bir süre beklemeleri 

gerekmektedir. Bu beklenen süre genellikle kız tarafının çeyizini tamamlaması, her iki tarafın 

da düzülecek olan evin eşyalarını tamamlaması ve en önemlisi de nişanlı çiftlerin birbirini 

daha iyi tanımalarına yönelik geçirilen bir zaman dilimidir. Belli bir kurala bağlı olmamakla 

birlikte genellikle altı ay beklenir. Ancak altı aydan daha uzun ya da daha kısa beklenen 

süreler de mevcuttur. 

Bu beklenen süre içerisinde hem nişanlı çiftlerin hem de ailelerin uyması gereken 

kurallar, özel günler vb. gibi durumlar mevcuttur. Yöre halkından edinilen bilgilere göre nişan 

sonrası düğüne kadar beklenen sürede ailelerin ve çiftlerin durumları şu şekildedir: 

2.4.1. Çiftlerin Durumuna Dair Uygulamalar 

Bundan yaklaşık on beş ya da yirmi yıl öncesine kadar nişandan sonra çiftlerin yalnız 

görüşmelerine izin verilmezdi. Kızla erkeğin yanlarına muhakkak bir kadın verilerek 

görüştürülürdü. Bu görüşme fazla uzun sürmezdi. Bu geleneği şimdi de devam ettirenler vardır. 

(KK1, KK2, KK3, KK5, KK6, KK7, KK8, KK9, KK10, KK11, KK13, KK14, KK16, KK17, 

KK18, KK26, KK27, KK29, KK33, KK34) 

Bazı ailelerde kız babası damadın düğüne kadar evine gelmesine ve kızının da damat 

evine gitmesine izin vermez. Bu laf çıkmasın diye yapılır ya da çok görüşmeden dolayı nişan 

bozulur diye korkulur. Çünkü nişanlanan kız yarı evli sayılır. Ama bu durum çok az görülür. 

(KK4) 

Eskiden, nişanlı çift yolda birbirlerine rastlarsa etrafta kimse onları yan yana 

görmesin diye kaçarlardı. Nişanlı çiftin görüşmesi saygısızlık olarak algılanırdı. Şimdilerde 

böyle bir anlayış kalmadı. Zaten kızla oğlan birbirleriyle görüşerek evlenme kararı alıyor, 

büyüklere gerek kalmıyor. (KK1, KK2, KK7, KK17) 

Önceden bayramlarda bile kızın damat evine damadın da kız evine gitmesi istenmezdi. 

Nişanlıların birbirini görmesi ayıp olarak algılanırdı. Şimdi böyle bir şey kalmadı aksine 

bayramlarda ve özel günlerde hem gelinin hem de damadın gelmesi beklenir. Kızla erkek de 

dilediğinde görüşür ve bunu kimse ayıplamaz. (KK4, KK9) 

2.4.2. Aileler Arasındaki Hediyeleşmeye Dair Uygulamalar 

Nişandan sonra araya dinsel bayramlardan birinin girmesi durumunda, her iki tarafın 

birbirlerine sundukları bayramlık giysi, şeker tatlı vb. türünden hediyelerle, nişan ya da düğün 

sonrası gelinin oğlan evinin akrabaları tarafından çeşitli armağanlar ve tatlı yiyeceklerle ziyaret 
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edilmesi âdeti “yoklama” adıyla bilinmektedir. Nişandan sonra araya Kurban Bayramı girmişse 

erkek tarafı süslenmiş bir koçu, kız evine gönderir ki, bu âdeti de yoklama içine sokabiliriz 

(Örnek, 2014: 275). 

Çalışma yapılan sahada aileler arasında görülen hediyeleşme şu şekildedir: 

Kurban bayramında aileler arasında hediyeleşme görülür. Bu hediyeleşme maddiyata 

göre değişir. Bazı aileler bayramda kız evine bir koyun gönderir ama bu beklenen bir hediye 

değildir. (KK9) 

 Eskiden herkes köylerde yaşıyordu ve herkesin hayvanları olurdu. Bu yüzden 

genellikle bayramlarda kız evine kurbanlık gönderilmesi beklenirdi. Ancak şehirleşmeyle 

birlikte bu gelenek yavaş yavaş unutulmuştur. (KK2, KK5, KK6, KK7, KK11, KK34) 

Erkek tarafının durumu iyiyse kurban bayramında kız evine kurban gönderir. Ama 

genellikle bir bohça içinde hazırlanan kumaş kıyafet gönderilir. Günümüzde bu âdetler 

kalmadı. (KK1, KK18) 

Kızın annesine, kardeşlerine ve babasına kıyafet iç çamaşırı çorap alınıp bir bohçaya 

koyulup bayramlarda hediye olarak gönderilirdi. Günümüzde bu hediyeleşme seyrekleşti. 

(KK5) 

Eskiden bayramlarda damat tarafı kız tarafının evine tatlı ya da kıyafetlerden oluşan 

bir bohça gönderirdi. Şimdi böyle bir şey yok. (KK1, KK2, KK3, KK17, KK18, KK26, KK29, 

KK33, KK35) 

2.5. Nişanın Bozulması Hâlinde Gerçekleştirilen Uygulamalar 

Nişanlı çiftlerin ya da ailelerin anlaşamaması durumunda bazı çiftler arasında ayrılık 

görülmektedir. Bu ayrılıktan sonra aileler arasında bir düşmanlık olmasa bile kırgınlık, küslük 

olabilir. Nişanın atılmasıyla da her iki taraf birbirlerinde kendilerine ait ne varsa geri alır ve 

çiftlerde bir daha görüşmek istemez. 

Çalışma yapılan sahada nişanın bozulmasıyla şu durumlar ortaya çıkmaktadır: 

Bazı aileler hediyeleri hemen geri verir. Bazı aileler de bu nişanlanmadan dolayı 

kızının adının çıkmış olduğunu düşünerek hediyeleri geri vermez. (KK1, KK2, KK9, KK10, 

KK13, KK17, KK18, KK19, KK30) 

Nişan bozulduğunda her iki tarafta aldıklarını geri verir. Genellikle aileler arasında 

da küslük oluşur. (KK11) 
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Kızla oğlanın nişan atıldıktan sonra görüşmesi hoş olmaz. Ancak barışmalarına dair 

bir umut varsa araya büyükler girer ve onları barıştırmaya çalışır. Eğer barışma olmaz her iki 

taraf aldıklarını geri verir ve iki aile arasındaki dünür ilişkisi biter. (KK9, KK13) 

3. Düğün 

İlk insanların nasıl ve ne şekilde evlendiği bilinmemekle beraber, bugün evlenme 

âdetini dünyada yaşayan insanların kendi geleneklerine özgü bir şekilde kutlama yaparak 

gerçekleştirdiği bir gerçektir. Dünyanın dört bir yanına yayılmış olan Türk milletinin de arada 

pek fazla bir fark olmasa da çeşitli şekillerde gerçekleştirdikleri evlenme törenlerinin ortak ve 

genel adına düğün denir (Palaman, 2005: 133). 

Evlilik aşamalarının sonuncusu ve en görkemlisi düğündür. Düğünler iki gencin 

mutluluğuna şahit olunan törenlerdir. Aileler, çocuklarının düğünlerine oldukça önem verirler 

ve düğün için geleneksel değerlere ve kurallara göre hazırlıkların yapılmasına dikkat edilir. 

Çünkü geleneksel olarak düğünler bir ailenin endamını ve görkemini gösterebildiği özel 

davetlerdir. 

Düğün günü gelmeden önce hem kız tarafı hem de erkek tarafı çeşitli hazırlıkların 

içerisine girer. Bu hazırlıklarda genellikle kız tarafı kızın çeyizini tamamlamakla ve erkek tarafı 

da kurulacak olan ev için belirlenen eşyaları almakla uğraşırlar. Yapılan bu hazırlıkları bazı 

aileler ortak bir şekilde yürütürken bazı aileler de erkek tarafına daha çok hazırlığın düştüğü 

görülür. Bu durum yöreden yöreye değişiklik göstermektedir. 

Çalışma yapılan sahada düğün gününe kadar geçen süre içerisindeki aşamalar ve 

hazırlıklar şu şekildedir: 

3.1. Çeyiz Hazırlıkları 

Cihâz kelimesinin anlamlarına bakıldığında çeyiz ve takım anlamları olduğu 

görülecektir (Devellioğlu, 2004: 142).  Bazı yörelerde çeyiz kelimesinin yerine çehiz 

kullanılıyor olması bu yüzdendir. Yani Arapça cihaz kelimesinden gelen çeyiz, gelin için baba 

evinde hazırlanan eşyaların, takımların ve malzemelerin tamamına denilir. Kızı olan bir anne 

daha bebekken kızının çeyizini hazırlamaya başlar. Zaman geçtikçe değişen moda ile yapılan 

çeyizde de değişiklikler olur. Düğün hazırlıkları başladığı zaman da çeyiz hazırlığının son 

demleri gerçekleştirilmiş olur. Kısacası bir kızın çeyiz hazırlığı onun doğumuyla başlar ve 

evlenmesiyle kendi kızının çeyizini yapmaya başlayana kadar devam eder. 



87 
 

Çalışma yapılan sahada çeyiz hazırlığı için çeyize giren malzemeler de geçmiş ve 

günümüz açısından farklılaşmalar ve çeşitlenmeler mevcuttur. Yöre halkının çeyiz hazırlığına 

dair verdiği bilgiler şu şekildedir: 

Kızın çeyizine karyola etekleri, havlular, carse, çemberler, şifonlar, seccadeler ve 

mutfak eşyaları (bakırdan tencereler, pakraçlar), çulluklar koyulur. Bohça yapılabilenler beyaz 

kumaştan olan bir örtü içerisine koyulup bohça yapılıp kırmızı kuşakla bağlanır. Erkek tarafı 

için de damada; iç çamaşırı, çorap, havlu, kazak, tıraş takımından oluşan bir bohça 

hazırlanır.(KK1, KK2, KK3, KK5, KK13, KK16, KK17, KK27, KK30, KK34) 

Nişanda ya da sonrasında aileler arasında eşyaları bölüştürürler. Önceden çeyiz 

olarak dört çekyat alınırdı. Bunlar da aileler arasında iki iki bölünürdü. Yatak odası kız 

tarafının, oturma odası erkek tarafının, beyaz eşya ise iki aile arasında paylaşılırdı. Mutfak 

eşyaları da genelde kızın çeyizi olarak gelir. Çocuk odasını ise anneanne alır. Bu gelenekler 

hâlâ devam etmektedir. Yalnızca çekyatların yerini oturma grupları aldı.(KK2, KK9) 

Önceden en önemli çeyiz bakırdı. Her kızın çeyizinde bakılan ilk şey bakır olurdu. Bu 

yüzden kızın çeyizine alınan mutfak eşyalarının hepsi bakır alınmaya çalışılırdı. Şimdilerde 

parçalardan oluşan yemek takımları alınıyor. Bunlar genelde porselen takımları oluyor, 

tencere ve tavalar içinde çeşitli türlerde üretilen ürünler tercih ediliyor. (KK2) 

Kızın çeyizinde genellikle beyaz aranırdı. Yapılan havlular, işlenmiş elişleri genellikle 

beyaz yapılırdı. Çeyiz gösterilirken de beyazları parlasın diye kolalanırdı. Bu kızın ne kadar 

hamarat olduğunu gösterirdi. (KK1, KK2, KK3, KK5, KK6, KK7, KK8, KK9, KK10, KK11, 

KK14, KK17, KK18, KK29, KK30, KK33) 

Yöre halkından edinilen bilgilere göre kızın çeyizinde beyaz aranır. Bilindiği üzere 

beyaz saflığın, temizliğin, iffet ve masumiyetin sembolüdür (Çoruhlu, 2013: 226). Bir kızın da 

saf ve temiz hâlini görmeyi sağlayan en önemli unsur çeyizidir.  Çeyizle birlikte kız, onu 

bakmaya gelenlere kendini gösterme imkânı bulmuş olur. 

Yöre halkına göre bakır çok önemli ve yaygın bir gelenektir. Geçmiş zamanlarda 

bakırı olan insanlar zengin ve değerli görülmekte kendilerine saygı duyulmaktaydı. Bu yüzden 

bir babanın kızı için yapabileceği en iyi şeylerden biri çeyizini bakırla donatmaktı. Çeyizinde 

bakır olan kız, evlilik hazırlıklarını tam anlamıyla yerine getirmiş sayılırdı. Günümüzde ise 

bakılan çeyizde bakır aramak gibi bir durum söz konusu değildir. Eskiden bu kadar değer 

verilen bakır şimdilerde oda süsü olarak evlerde yerini almaktadır. 
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3.2. Çeyiz Asma-Gösterme Geleneği 

Çeyiz asma ya da çeyiz gösterme geleneği Anadolu'nun pek çok yöresinde karşımıza 

çıkan bir gelenektir. Düğüne birkaç gün kala kız tarafının el emeği göz nuru emekleri olan 

çeyiz sergilenmek istenir. Bazı bölgelerde, çeyiz, kız evinde bir odada ya da köy meydanında 

iplere asılarak sergilenir. Komşular, özellikle genç kızlar çeyiz görmeye gelir, işlenen çeyizden 

örnekler alırlar. Bazı bölgelerde ise çeyiz yeni gelinin evine götürüldükten ve yerleştirildikten 

sonra gösterilir.  

Çalışma yapılan sahada çeyiz asma-gösterme geleneği şu şekildedir: 

Eskiden çok yaygın bir gelenekti. Köyün en işlek yerine kızın çeyizi asılırdı. Çeyiz ne 

kadar fazlaysa asılan ipte o kadar uzun olurdu. Merak edenler gelip asılmış çeyize bakardı. Bu 

çeyiz asmada ne kadar çok çeyiz varsa hepsini gelinin yaptığı düşünülür ve çok becerikli 

olduğuna kanaat getirilirdi. Günümüzde ise nişan evde oluyorsa erkek tarafından birisi 

kadınların olduğu tarafta ortaya geçerek hazırlanan nişan sandığını ya da bohçasını tek tek 

açıp gelen misafirlere tanıtarak gösterir. (KK1, KK2, KK7, KK17, KK18, KK26, KK30, 

KK33, KK35) Çeyiz serme geleneği Ruen’de yaşayan Türkler arasında  (Karaoğlu, 2013:202) 

ve Kütahya Allıören’de (Şahin, 2008: 75) görülür. 

Köyün meydanına ip çekilirdi ve kızın tüm çeyizi o ipe asılırdı gelen geçen görsün 

diye. (KK5) Kandıra Türkmenlerinde ise çeyiz, düğün sabahı kızın evinden alınır ve erkek 

evine getirilir. Bu esnada da çeyiz bütün köyde gezdirilir (Altun, 2004: 289). 

Eskiden oda duvarının dört bir yanına ip gerilirdi ve tüm çeyiz özenle o ipe asılırdı. 

Günümüzde bu gelenek yapılmıyor.(KK6, KK9) 

Oda donatma ile düğüne birkaç gün kala kızın çeyizi yeni evine taşınır. Her iki tarafın 

yakın akrabaları oda donatmaya gelir ve eşyaları yerleştirirler. En son kızın çeyizi ve yatak 

odası kalır. Her şey yerleştirildikten sonra çeyiz bakmaya gelinir ve dolaplara yerleştirilmiş 

şekliyle bakılır. (KK1, KK26) 

Nişan sırasında kadınların olduğu odada erkek tarafından birisi kızın çeyizini ortaya 

getirir ve gelenlere tek tek çeyizi gösterir. Bazıları eğlence olsun diye takı töreni yapar gibi 

çeyizi gösterir. (KK1, KK2, KK3, KK15, KK16, KK17, KK18, KK19, KK29, KK30, KK33) 

3.3. Çeyiz Alma 

Düğünden birkaç gün önce aileler tarafından kararlaştırılan bir günde damat yanına 

birkaç akrabasını alarak kız evine gidip gelinin çeyizlerini alır. Damadın kız evinden çeyizleri 

alırken çeşitli âdetler uygulanır. Çalışma yapılan sahada uygulanan âdetler şu şekildedir: 
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Kızın çeyizi tamamlandıktan sonra oğlan tarafından bir kişi ya damat çeyizi almak 

için kız evine gelir. Çeyiz, damada hemen verilmez. Kız tarafından birisi, çeyizin olduğu odanın 

kapısının önünde durur ya da çeyiz sandığının üstüne oturur. Damat da çeyizleri almak için bu 

kişiye para vermek zorunda kalır. Ama damadın vereceği para o kişiyi memnun etmelidir yoksa 

beklenilen para gelene kadar kapın önünde durulur, çeyiz çıkarılmaz. İstenilen para alındıktan 

sonra çeyizlerin önünde duran kişi çekilir ve damat kızın tüm çeyizini alarak yeni evlerine 

getirir. (KK1, KK2, KK3, KK4, KK8, KK9, KK10, KK11, KK12, KK14, KK15, KK16, 

KK17, KK18, KK19, KK26, KK29, KK30, KK31, KK32, KK33, KK34, KK35, KK36, KK50) 

Çeyiz sandığının üstüne oturma âdeti Tekirdağ’da (Artun, 1998:  12), Düzce’de (Türbedar, 

2011: 125) de görülmektedir. 

Çeyiz taşıma sırasında çeyizden bir parça kırılırsa bu iyi anlama gelir. Yani evliliğin 

hayırlı olacağına inanılır. (KK1, KK2, KK17) 

Çeyiz alma esnasında çeyizin, damada hemen verilmemesi ve türlü oyunlar yapılması 

birçok yörede karşımıza çıkan bir âdettir. Bu oyunlarla damadın sabrı ölçülmekte ve geline 

vereceği değer sınanmaktadır denilebilir. 

Çeyiz taşıma esnasında eşyalardan bazılarının kırılması görüldüğü üzere uğurlu 

sayılmaktadır. Genel anlamda bakıldığında yöre halkında, bir şey kırılınca uğursuzluk geleceği 

inanışına ters bir inanış mevcuttur. Uğursuzluğun aksine bir eşyanın kırılması, gelinde nazar 

olduğunu gösterir ve bu kırılmayla gelin nazardan kurtulmuş olur. 

3.4. Gelin Hamamı 

Düğün öncesi hazırlıklarından bir diğeri de gelini hamama götürme âdetidir. 

Anadolu’nun pek çok yöresinde kına gecesinden önce gelin hamama götürülür. Eğer yörede 

hamam bulunmuyorsa böyle bir âdet görülmez. Oğlan evinin davetiyle kız ve oğlan tarafının 

yakınları ve kızın arkadaşları hamama gider. Orada geline kına yakılır, şarkılar söylenir, 

oyunlar oynanır. Konukların eşliğinde gelin yıkanır, getirilen yiyecek içecekler tüketilir 

(Başçetinçelik, 2009: 237). 

Çalışma yapılan sahada gelin hamamı âdeti uygulaması şu şekildedir: 

Önceden kına gecesi yapılmadan bir gün önce gelini alıp hamama götürürlerdi. Gelini 

yakın arkadaşları bir güzel yıkayıp temizlerlerdi. Hamam olmayan yerlerde ise kızlar kendi 

aralarında toplanıp birbirlerini ağdalar, temizlerlerdi. Bu temizlenme şarkılar ve türküler 

eşliğinde oynanarak yapılırdı. Bu hem düğünden önce hem de doğumdan önce kadınlar 

arasında yapılırdı. Günümüzde gelin hamamı kalmadı. Kuaförler bu işleri hallediyor. (KK1, 
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KK2, KK19, KK16, KK17, KK18, KK26, KK29, KK30, KK33) Gelin hamamı geleneği 

Karaim Türklerinde, Kars, Erzincan, Sivas, Erzurum (Kalafat, 1998: 127) ve Tekirdağ’da 

(Artun, 1998: 12), Adana’da (Başçetinçelik, 2009: 239) da görülmektedir. 

Eskiden hamam vardı ama maddi duruma göre gelin hamama götürülürdü. Aileler 

zenginse kadınlar toplanıp çarşıda hamama giderdi ama zengin değilse bir yenge tutulurdu o 

da gelinin tüm ağdasını, kınasını yaparak onu düğüne hazır ederdi. Şimdilerde kızlar kendi 

aralarında toplanıp yaparsa yapar, yapmazlarsa gelin kendi yapar. (KK5) 

Hamamda ya da kız evinde toplanan kadınlar gelini yıkar ve düğün gününe hazır 

ederler. Bir tören edasıyla gerçekleştirilen gelinin yıkanması bir çeşit aklanma yöntemidir. 

Yapılan bu yıkama işlemiyle gelin aklanmış olur. 

3.5. Kına Gecesi 

Kına, Arapça hınna kelimesinden gelmektedir ve Arabistan’da yetişen, üç-dört metre 

uzunluğunda, çiçekleri beyaz ve deste şeklinde olan bir ağaçtır. Kurutulan yapraklarının tozları 

ile şark memleketlerinde tırnaklar, ayaklar, avuçlar kırmızı renkte boyanmaktadır (İslam 

Ansiklopedisi; Ruska, 1977: 708-709). 

Kına gecesi ise düğünden bir gün önce kız evinde ya da kızın ailesinin uygun gördüğü 

bir alanda genellikle kadınlar arasında yapılan eğlencedir. Kına geceleri Anadolu’nın dört bir 

yanında yapılmakta olan yaygın bir gelenektir. Kına gecesinde yapılan eğlenceler yöreden 

yöreye çeşitlilik gösterir ve bu gecelerde türküler söylenir, yöresel oyunlar oynanır, orta oyunu 

vb. gibi şenlikler yapılır. Bu gecenin amacı gelinin eline kına yakmak ve böylece ait olduğu 

yere saf hâliyle gidiyor olduğunu göstermektir. 

Köylerde yakılan kınalar iki çeşittir: Sıvama ve yüksük. Sıvamada gelinin bileğine 

kadar kına sürülürken, yüksük de yalnızca parmak uçlarının birinci veya ikinci çizgisine kadar 

kına sürülür (Erdentuğ, 1969: 47). 

Çalışma yapılan sahada kına gecesine dair yapılan uygulamalar şu şekildedir: 

Kına gecesine erkek davet edilmez. Erkek tarafı kına tepsisini, kınayı, gelinin giyeceği 

bindallıyı, ikram edilecek çerezi ve eğlence malzemelerini alıp kız evine teslim eder. Geline 

yakılacak olan kınanın iyi niyetli olan ve dileklerinin kabul olacağına inanılan kız tarafından 

bir kadın tarafından yakılması istenir. Kızlar gelinin etrafına toplanır, şarkılar söyleyip 

dönerler. Kına yakıldıktan sonra kapatılması için önce kaynana çağrılır. Gelin, kaynanasının 

avucuna koyacağı altını beğenene kadar avucunu açmaz. Kına yakıldıktan sonra eğlenmeye 
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devam edilir sonra herkes geldiği yere bırakılırdı. (KK2, KK3, KK9, KK13, KK17, KK29, 

KK34) Bartın’da ise gelinin avucuna kınayla birlikte gümüş ve altın paralar konulmaktadır. Bu 

paralar ne kadar çok olursa geline verilen önem ve sevgi de o kadar çok olur inanışı mevcuttur 

(Erdentuğ, 1969: 47). 

Kına gecesi sadece kadınlar arasında yapılır. Kadınlardan bazısı erkek kılığına girer 

ve kadınlara asılmaya başlar. Bazı kadınlarda erkek olmadığından açık saçık kıyafetler giyer, 

makyaj yapar ve ortada oynayarak gelenler arasında dolaşır. Son zamanlarda kınalara 

erkeklerde katılıyor ve bazı erkekler kadın kılığına girerek ortada oynuyor. Burada marifet 

kadın kılığına giren erkeklerin kendilerini belli etmemelerindedir. Eğlenceye ara verilir ve 

gelin ortaya oturtulur ve eline kına yakılıp kınanın ortasına da kaynana kart koyar ve 

eldivenlerini giydirip avucunu kapattırır. Daha sonra gelen misafirlerin de ellerine tek tek kına 

yakılır ve eğlenceye devam edilir. (KK1, KK2, KK8, KK9, KK10, KK11, KK17, KK18, KK19, 

KK26, KK30, KK31, KK32, KK33, KK35, KK36) 

Önceden kına gecelerinde kadınlardan biri eline güğüm diğeri de tepsi alır ve 

çalmaya başlardı. Sesi güzel olanlar da çeşitli türküler söyler ve kızlar da ortada oynardı. 

Güğüm olmasa kına gecesi de cumalık da olmazdı. (KK1, KK2, KK3, KK5, KK6, KK7, KK9, 

KK10, KK11, KK13, KK16, KK17, KK18, KK27, KK29, KK34) 

Kına gecesinde çerez dağıtılır. Oğlan tarafı kınayı, kınalıkları, süsleri ve gelinin 

giyeceği kıyafeti önceden alır ve kız evine teslim eder. Kınayı kızın annesi yoğurur. Ardından 

türkü eşliğinde mumlar yakılır ve gelini önce ikişer kişiden oluşan mumlu yoldan geçirirler ve 

ortaya oturturlar. Kına gecesinde amaç gelini ve annesini ağlatmaktır. Gelini ağlatana kadar 

türkü söylenir. Gelin ağladıktan sonra türkü söyleme ve mumlarla dönme faslı bitirilir. Gelinin 

yanına yengelerden biri gelir ve “Hey kaynana gel” diye bağırır. Kaynana gider ve gelinin 

avucuna bir kart koyar karttan aşağısı genelde kabul edilmez ama daha yüksek altın koyanda 

vardır. Daha sonra gelinin avucuna kınası koyulur ve eldivenleri giydirilir. Bunlar 

tamamlandıktan sonra türkülerle eğlenmeye devam edilir. (KK4, KK19, KK31, KK32) 

Önceden kına gecesinde kadınlar oturur yeni gelinler oynatılırdı. Ancak yeni gelinler 

oynamaya kalkarken büyüklerinin ellerini öpmek zorundaydılar. Bu saygı olarak algılanırdı. 

Gelinin elini kınalamak için onu genç kızların yaptığı mumlu yoldan geçirip ortaya oturturlar. 

Sonra geline kına yakarlar ve eğlenceye devam ederler. (KK1, KK2, KK11, KK17) Gelini 

mumların arasından geçirme âdeti Malatya’da görülmektedir (Kalafat, 1998: 125). 

Kına gecesine gelenler arasından ortaya ikişer kişi çıkardı. İki kişi oynar sonra onlar 

oturur başka iki kişi kalkar diğerleri de izlerdi. Şimdi herkes oynuyor. (KK11) 
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Elli yıl öncesine kadar nadirde olsa damada kına yakılırdı ama bizim geleneklerimizde 

damada kına yakılmaz. Hatta kınaya erkekler de alınmaz.(KK5, KK6) 

Eskiden kınaya erkek gelemediği için damat da gelmezdi. Bu yüzden yakılmazdı ancak 

şimdiki kınalar salonlarda yapıldığı için erkekler de geliyor ve damada da kına yakılıyor. 

(KK2, KK3, KK9, KK15) 

Kına gecelerinin en önemli âdeti olan ve geline yakılan kına, Türk inanç sisteminde 

insanın adanmış olduğunu gösteren bir işarettir. Bu yüzden kına gecelerinde geline, askere 

gidecek olan oğlana ve kurban edilecek olan hayvanlara kına yakılmaktadır (Kalafat-Makas, 

1993: 86). Bu bilgilerden hareketle kına gecelerinde gelinlerin ellerine yakılan kına, gelinin 

gideceği yere kurban olması ve oraya ait olduğunu anlaması niyetiyle yakılmaktadır denilebilir. 

Kaynananın, gelinin kınalı avucunun içine koyduğu altın (kart) bir tür saçıdır. Burada 

kız evinde gerçekleştirilen ve kızın son gecesi olarak görülen kına gecesinde gelinin avucuna 

kaynananın altın koyması “Siz bu zamana kadar getirdiniz, gerisi bizde” demek anlamına da 

geliyor olabilir. 

Genç kızların ellerinde mumlarla bir yol oluşturup gelini o yoldan geçirmelerinde 

mumla yakılan ateşin koruyuculuk özelliği göze çarpmaktadır. Ateş, dünyadaki pek çok 

kültürde ona kurban sunulan varlık ve bu kurbanı asıl yaratıcıya ulaştıran bir aracıdır. Ateşin 

yok edip yıkma gibi özelliklerinin yanı sıra temizleyici ve sağaltıcı özellikleri de mevcuttur. 

Aynı zamanda ateş pis olan nesneleri kirlerinden arındır (Kumartaşlıoğlu, 2016: 70-72). 

Gelinin mumlar arasından geçirildiği bu yol üzerinde ona zarar verecek herhangi bir kötülüğün 

ve nazarın, ateşin yardımıyla önüne geçirilmiş olur. 

Geline yakılacak olan kınanın, kısmeti bol, iyi niyetli bir kadın tarafından karılmasının 

istenmesi ve gelini ağlatmak Anadolu’da çok yaygın olan inançlardır. Yakılacak olan kınanın 

meziyetli bir kadın tarafından yakılması gerektiği inancı, istenilen özelliklere uyan iyi bir 

kadının, bu güzel özelliklerinin yakacağı kınaya yansıyacağına ve geline uğur getireceğine 

inanılmasından kaynaklanıyor olabilir. Aynı zamanda karılan bu kına yalnızca geline değil 

gelen tüm misafirlere de yakılacağından bu uğurun herkese yayılacağı inancının da var olduğu 

düşünülebilir. 

3.6. Düğün Töreni 

Düğünler, asırlardır Türk milletinin sosyal hayatını İslami motiflerle ve İslamlık 

öncesi bazı geleneklerle renklendiren kültür ögeleridir  (Korkmaz, 1999: 92). Düğünlerde 
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yapılan eğlenceler, takılan hediyeler, giyilen kıyafetler, gelen misafirler, yapılan ikramlar 

kısacası yöreye özgü uygulanan tüm gelenek ve göreneklerin her biri düğün yapılan yörenin 

kültürünü temsil eder. Bu yüzden düğünü olan aileler bu düğün sürecinde oldukça 

ehemmiyetli davranır ve bu özel günlerine gerekli önemi gösterirler.  

Düğünler, aynı zamanda bir arada yaşayan insanların birlik ve beraberliğini ortaya 

çıkaran önemli unsurlardır. Bu süreçte insanlar birbirlerine destek olurlar ve zorlukları birlikte 

atlatırlar. Düğün günü gelen misafirler de düğün sahiplerine verilen önemi gösteren en önemli 

unsurlardır.  

Bölgeden bölgeye çeşitlilik gösteren düğün törenleri çalışma yapılan sahada şu 

şekillerde gerçekleştirilmektedir: 

Eskiden erkek ve kız tarafı ayrı düğün yapardı. Pazar günü erkek tarafı düğün yapar ve 

eğlenirdi. Bu düğünde kadınlar seyirci olurdu. Pazartesi günü cumalık adı verilen kızların 

yaptığı düğün olurdu ve bu düğünde sadece kadınlar olurdu. Davul kemençe eşliğinde halka 

şekline girilip kol kola horon oynanırdı. Artık düğünler tek günde yapılıyor ve herkes aynı anda 

eğleniyor. (KK1, KK2, KK17, KK37, KK38) 

Düğün salonlarından önceden gidilip gün alınıyor. O gün geldiğinde davet edilen 

herkes salona geliyor ve eğleniliyor. Bazı aileler özel olarak horon ekibini getirip gösteri 

yaptırıyor bası aileler de davulcu ve kemençeci getiriyor. Düğün salonunun bahçesi varsa eğer 

erkekler bahçede davul kemençe ile horon oynar kadınlarda salonun içinde çalan oyunlarla 

oynar. (KK1, KK2, KK3, KK4, KK9, KK10, KK12, KK15, KK18, KK19, KK26, KK29, 

KK30, KK31, KK32, KK33, KK34, KK35, KK36, KK50) 

Eskiden düğünler harman yerinde yapılır, herkes oraya toplanır ve düğünü seyrederdi. 

Şimdi düğün salonlarında yapılıyor. Kimisi eğlenceli kimisi dinî törenli kimisi de sadece nikâh 

yapıyor. Ailelerin isteğine göre düğünün şekilleri değişiyor. (KK1, KK5, KK6, KK7, KK10, 

KK13, KK17, KK27, KK33, KK34, KK35) 

Horon, Doğu Karadeniz bölgesinde oynanan halk oyunlarına verilen genel addır. 

Anadolu’da oynanan halk oyunlarının en canlı, en çevik olanlarındandır. Karadeniz insanının 

hareketliliği, girişkenliği ve sevecenliği bu oyunlara da yansımıştır (Güçlü, 2004: 123). Düğün 

törenlerinin vazgeçilmezi olan horonun çeşitli oynama şekilleri de mevcuttur. Yöre halkının 

oynadığı horon çeşidi düz horondur. Aynı zamanda horonlarda oyuncuların, çoğu zaman 

ayaklarıyla bazen de dizleriyle yeri dövme figürleri şamanların kötü ruhlarla olan mücadelesini 

andırır. Şamanların törenlerdeki kutsal oyunlar esnasında özellikle de yer altında bulunduğu 
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düşünülen kötülüklerin ana unsurunu dövmelerinde olduğu gibi horon oynayanlar da yeri 

genellikle ayak vuruşlarıyla zaman zaman da diz vuruşlarıyla döverler (Güven, 2013: 200). 

3.6.1. Damat Tıraşı 

Düğünlerde gelinin hazırlanmasına ve süslenmesine verilen önem damada da 

gösterilmektedir. Bu hazırlanmanın en önemli aşamasını ise damat tıraşı oluşturur. Damat, 

gelini almaya gitmeden önce bir güzel tıraş ettirilir. Damada yapılan bu tıraşın, erkeklerin 

düzenli olarak yaptıkları tıraştan farkı yoktur ancak gelen kişi damatsa yapılan tıraşın yöntemi 

de maddiyatı da değişir. Çünkü damat tıraşı düğün töreninin en önemli unsurlarından bir 

tanesidir. Bu uygulamaya günümüzde de Anadolu’nun birçok yerinde rastlanmaktadır. 

Çalışma yapılan sahada damat tıraşına dair edinilen bilgiler şu şekildedir: 

Eskiden düğün harman yerinde olduğu için damat harman yerine getirilirdi. Bir 

sandalyeye oturtulur ve havlusu omzuna atılırdı. Berber gelip “kesmiyor” diyerek bağırmaya 

başlar ve bıçak parası istedi. Berber sağdıçtan parayı aldıktan sonra damat orta yerde 

herkesin gözünün önünde tıraş edilirdi. Şimdi damat berbere gidiyor ya da tıraş bile 

olmuyor.(KK1, KK2, KK3, KK10, KK17, KK18, KK27, KK29, KK34, KK37, KK38, KK41) 

Damadı harman yerinin ortasına oturtup kesmiyor diye bağırılır. Komşulardan biri 

eline balta ya da satır alıp gelirdi. Bu damadı korkutmak içindi. Berber de bu eğlence 

esnasında para bekler, cebine para koyulana kadar tıraşı yapmazdı. (KK5, KK6) 

Eskiden damat harman yerine getirilir ve ortaya oturtulurdu. Kız tarafından biri damat 

ortaya oturunca damat bohçasını getirirdi. Bohçanın içinden tıraş takımını ve havlusunu 

çıkartırlardı. Tıraş yapacak kişi hazırlıklarını tamamladıktan sonra bağırırdı “Hey gaynata 

kesmey ustura” diye. Kaynata orta yere gelir ve bağıranın koluna beyaz bir havlu ya da cebine 

beyaz bir mendil koyardı. Tıraş işi bittikten sonra orada olan herkes damada para takardı. 

Bunların hepsi gelini almadan önce yapılırdı. Artık bunlar kalmadı, şimdiki damatlar berbere 

gidiyor ustura parasını berber alıyor para verilmeden berberden çıkmasına izin verilmiyor. 

Bazı damatlarda ustura parasından kaçınmak için damat tıraşı olacağını söylemiyor. Hatta 

tıraş olmama modası var. (KK2, KK9, KK11, KK10, KK11, KK13, KK17) 

Yöredeki düğünlerde rastlanan damat tıraşı esnasında gerçekleştirilen balta ya da satırla 

tıraş etme oyunu, Damat tıraşı oyunu adıyla bilinen ve geçmişi çok eskilere dayanmayan bir 

oyundur. Cumartesi akşamı oğlan evinde oynanan bu oyun esnasında davul, zurna çalınmaz. 

Keçi kılından takma sakal takan damat ya da damadın vekili araba fırçası, sabunlu su, satırla 
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tıraş edilir. Tıraş olan kişinin yüzüne pudra yerine kül sürerler. Bu oyunun benzeri, 

Anadolu’nun çeşitli yerlerinde “berber oyunu” olarak oynanmaktadır (And, 1985: 86-87).  

3.6.2. Gelin Alma 

Düğün günü damat tıraşı yapıldıktan ve gelinin alınacak olduğu vasıta süslettirildikten 

sonra sıra gelin almaya gelir. Gelin almaya daha önceden kararlaştırılan bir yerde buluşulup 

konvoy hâlinde gidilir. Gelin çeşitli âdetler uygulandıktan sonra baba evinden çıkarılır. 

Gelin almaya dair uygulama ve inanışlar birçok yörede ortak özellikler sergilemektedir. 

Çalışma yapılan sahada gelin almaya dair âdetler şu şekildedir: 

Damadın evinden konvoyla yola çıkılır. Evden çıkılırken birkaç el silah patlatılır. Bu 

düğün evini belli etmek içindir. Kız evinin olduğu mekâna yaklaşılınca da yine silah atılmaya 

başlanır. Damatla birlikte anne, baba ve ailenin en büyüğü kızın evine gider. Gelin odada 

kilitli durur. Hemen çıkartılmaz. Kızı çıkartmak için “kapı açılmıyor” diyerek bağırılır. Bu, 

para beklentisi anlamına gelir. Kapı beklemeyi gelinin erkek kardeşi yapar eğer erkek kardeşi 

yoksa kuzeni yapar. Büyükler aralarında anlaşınca kız odadan çıkartılır. Erkek kardeş kırmızı 

bir kuşağı gelinin beline üç kez dolar. Bu bekâretin ve saflığın işaretidir. Sonra kardeş gelini 

damada teslim eder. Eskiden kız, evden davul zurna ile birlikte alınırdı. Şimdi davul zurna 

getiren pek olmuyor. (KK1, KK2, KK3, KK4, KK8, KK9, KK10, KK11, KK12, KK15, KK17, 

KK18, KK19, KK26, KK27, KK29, KK30, KK31, KK32, KK33, KK34, KK35, KK36, KK50) 

Önceden güvey tıraşı harman yerinde yapıldıktan sonra erkek tarafı toplanır ve davul 

zurna eşliğinde kız evine giderlerdi. Erkekler önde kadınlar arkada bir şekilde kız evine 

girilirdi. “Biz geldik kapıyı açın” diye bağırılır, kapının önünde biri kapıyı tutar ve kapı 

parasını beklerdi. Kaynata kapı parasını verdikten sonra gelinin kapısı açılır ve babalık öne 

geçip kapının soyasına çakıyla bir darbe vururdu. Bu, gelin evden çıkarken basılmasın diye 

yapılırdı. Gelinin kardeşi kapının üstüne çıkar ve gelin kardeşinin bacaklarının arasından 

eğilerek geçer, salonun ortasına getirilirdi. Gelinin kardeşi kırmızı kuşağı kardeşinin beline 

dolar bunu üç kez tekrar eder en sonunda da üzerine düğüm atar ve gelin evden çıkarılır. Gelin 

evine damat giremez bu ayıp karşılanırdı. Gelin kapıya çıktıktan sonra damat gelinin yanına 

gidebilirdi. Daha sonra gelin kendi evine getirilirdi. (KK2, KK5, KK6, KK7, KK13, KK16, 

KK27, KK34, KK35) 

Gelin evden çıkarılırken kapının üstüne gelinin erkek kardeşi bıçağı saplar, daha sonra 

kapıya çıkar ve bacaklarını açıp gelini bacaklarının arasından geçirir. (KK1, KK2, KK3, 

KK4, KK5, KK6, KK7, KK8, KK9, KK10, KK11, KK13, KK14, KK16, KK17, KK18, KK26, 
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KK27, KK29, KK33, KK34) Bacak arasından geçme âdeti Kandıra Türkmenlerinde de 

yaygındır ancak orada damat eve girerken annesinin bacağının altından geçirilmektedir (Altun, 

2004: 295). 

Erkek tarafının gelini almaya giderken silah patlatması geleneği yörede oldukça fazla 

görülen bir gelenektir. Atılan bu silah sesleriyle düğün evinin neresi olduğunun anlaşılması 

istenir. Ancak burada silah atılmasının başka bir boyutuna değinmek gerekir. Bazı yörelerde 

güneş tutulduğunda ya da hamile bir kadının doğum yaptığı sırada havaya ateş edilmesi 

bilindik örneklerdir. Bu durumlarda silah atılmasının sebebi kötü ruhları korkutarak onların 

insanlara zarar vermesini önlemektir. Düğünlerde de silah atılıyor olması kötü ruhlara, nazara 

ya da büyüye karşı korunmak için alınan bir önlem olarak görülebilir. 

Kırmızı ya da al renginin kaynağına bakıldığında Metin Ekici’den edinilen bilgiler 

şöyledir: “Türklerin renk adlarının “Tengricilik” veya “Kamlık” inancı olarak adlandırılan 

eski Türk inanç sisteminden kaynaklandığı açıktır. Eski Türklerin renk tasavvurlarından ve 

renk adlarından biri de “al” renktir.  Al rengin adı olan “al” sözü kutsal olduğu kabul edilen 

güneş, ateş, ışık ve ısı ile ilişkili olmalıdır.” (Ekici, 2014: 107). Aynı zamanda kırmızı kuşak 

bağlama, genç kızlıktan kadınlığa geçiş anlamını taşımaktadır. Gelin alınırken, kızın babası şal 

ve kuşağını güveye sarar ve böylece, babalık velayetini güveye bırakmış olurdu. Güveyi de 

düğünde bunları üzerinde taşırdı. Orta Anadolu’da ise gelin ata binmeden önce baba, kızının 

beline kırmızı kuşak bağlar. Bu kuşağa, “gayret kuşağı” denir. Gayret kuşağının amacı; kızın 

gelin gittiği evde tembellik yapmamasına, gayretli olmasına, işten kaçmamasına yöneliktir 

(Tuna, 2006: 154). Kırmızı kurdele bekâretin simgesidir ve gelinin baba ocağından tüm 

saflığıyla çıktığını göstermek için kullanılır. Bu işlemin üç kez tekrarlanması da üç sayısının 

kutsallığına verilen önemi bir kez daha gözler önüne sermektedir.  

Derlemelerde dikkat çeken bir husus da gelinin evden çıkarken kapı eşiğinde ağabeyinin 

bacaklarının arasından geçmesidir. Eşiğin, Türk topluluklarının genelinde kutsal kabul edilmesi 

eşikle ilgili birtakım inançların doğmasına vesile olmuştur. Bunlar arasında eşik iyesinin eve 

bereket vereceği ya da felaket olacağı inançları başta gelir. Eşiğe oturulmaması ya da 

basılmamasıyla ilgili inançlar da mevcuttur ve bu inançlar kendilerini koruyarak günümüze 

kadar ulaşmayı başarmıştır. Eşik, bir dünyadan diğer dünyaya, yabancı âlemden kendi 

mekânına veya insan meskenine geçiş olarak algılanmış ve kutsanmıştır (Bayat, 2012: 268-

269). Bu bilgilerden hareketle gelinlerin, evden çıkarken ya da güvey evine ilk kez girerken 

eşik üzerinde çeşitli uygulamaları gerçekleştirmesi eşiğe dair kabul edilmiş bu kutsiyetten 
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kaynaklanmaktadır denilebilir. Eşikten geçen kişiler ev halkından yani dost sayılmış, eşikten 

geçemeyen de yabancı ya da düşman olarak algılanmış denilebilir. 

Gelinin baba ocağından güvey evine yerleşmesi de onun göçü olarak düşünülür. Boşanma 

olmadığı sürece baba ocağında istediği kadar kalma süresi kısıtlanır, gelin artık ocak olarak 

kendi evini görür. 

3.6.3. Düğün Yemekleri 

Ziyafet vermek Türk kültüründe her zaman önemini koruyan bir gelenektir. Verilen bu 

ziyafetlerin amaçları çeşitlilik gösterse de gösterilen önem her yörede aynıdır. Düğün 

törenlerinde gelenlere verilen ziyafet bunlardan en şatafatlı olanıdır. Çünkü düğünler erkek 

tarafının şanını ortaya koymasında bir aracı olarak görülür. Bu yüzden düğün günü gelen tüm 

misafirlere farklı tatlardan oluşan yemekler ikram edilir.  

Geçmiş dönemlerde yemekli düğünlere daha çok rastlanmasına rağmen günümüzde bu 

kültürün tamamen ortadan kalktığını söylemek yanlış olur. 

Çalışma yapılan sahada düğünlerde sunulan yemekler şu şekildedir: 

Eskiden düğün harman yerinde yapılırdı. Harman yerine kazanlar kurulurdu. Bu 

kazanlarda kabarcık, makarna, pakla yemeği, pilav, sütlaç, patates yemeği, sarma pişirilirdi. 

Gelen herkese ikram edilirdi. Şimdilerde yemekli düğün yapmak isteyenler düğün salonlarına 

özel istekte bulunur. Düğün salonunda ne ikram edilirse gelenler onları yer.(KK1, KK2, KK3, 

KK8, KK9, KK10, KK17, KK18, KK26, KK30, KK33, KK35) 

Harman yerinde yapılan düğünlerde yemek olarak sarma, sulu köfte, patates, kuru 

fasulye, çorba olarak mısır, tatlı olarak sütlaç ve içecek olarak da komposto hazırlanırdı. Şimdi 

düğünler salonda yapıldığı için kimse bu yemekleri yapmakla uğraşmıyor. (KK5) 

Yemekli düğün yapılacaksa kişi sayısı önceden belirlenir ve düğün salonunda ona göre 

hazırlık yaptırılır. Eskiden köy meydanına kazanlar kurulurdu ve ne kadar kişi gelirse gelsin 

sayısına bakılmaz herkese yemek ikram edilirdi. (KK2, KK3, KK9, KK18) 

3.6.4. Nikâh  

Resmî nikâh ve imam nikâhı olmak üzere iki nikâh vardır. Resmî nikâh, devletin 

görevlendirdiği bir kişi tarafından, gelinle damadın yasal olarak evliliklerini gerçekleştirdiği 

nikâhtır. Resmî nikâh, önceden belediye başkanları tarafından kıyılırken günümüzde bir meslek 

olarak kabul gören nikâh memurları tarafından kıyılmaktadır. İmam nikâhı ise Türk medenî 
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kanunlarına göre geçerli sayılmayan, ancak insanların gelinle damada bir imam ya da dinî 

bilgisi kuvvetli olan bir kişi tarafından mutlaka kıydırdığı nikâhtır. 

Aileler tarafından her iki nikâh da gelinle damada kıyılmaktadır. Bu, Müslüman Türk 

toplumlarında kabul görmüş bir durumdur. Kıyılan nikâhlarda yöreden yöreye değişen tek şey 

sırasıdır. 

Çalışma yapılan sahada resmî nikâha ve imam nikâhına dair elde edilen bilgiler şu 

şekildedir: 

Resmi nikâh yapıldıktan sonra düğün yapılır. Gelinle damadın yeni evinde ya da damadın 

baba evinde de düğün bittikten sonra imam nikâhı kıyılır. (KK9) 

İmam nikâhı en sona yapılır. Eğer ilk imam nikâhı yapılırsa çalgılı olan bir düğünlerinde 

gelin damat karşılıklı oynayamaz. Oynarsa imam nikâhının bozulacağına inanılır. (KK1) 

Eskiden ilk imam nikâhı sonra resmi nikâh kıyılırdı. İmam nikâhı kıyılırken kızın yanında 

kendi tarafından bir kişi olur. Hoca sorar “Aldın kabul ettin mi?” diye gelin ve damat da evet 

der bu üç kez tekrarlanır. Bu nikâhta iki tane şahit olur. En son bu şahitlere sorulur. Daha 

sonra kızın isteğine göre mühür belirlenir ve nikâh kıyılır. (KK5, KK6, KK19, KK13, KK18) 

Kıyılan nikâhlara dair yöreden elde edilen bilgilerde imam nikâhından sonra gelinle 

damadın kendi düğünlerinde karşılıklı oynayamayacağı inanışı dikkat çekmektedir. İmam 

nikâhı geleneklerimize İslam’la girmiş ve kural hâline getirilmiş bir uygulamadır. Aynı 

zamanda kadınla erkeğin düğün ortamında aynı yerde olmasının haram kabul edildiğine dair 

bazı dinî inanışlar mevcuttur. Öyleyse yapılan dinî bir işlemden sonra haram kabul edilen bir 

inanışın gerçekleştiriliyor olması bu dinî işlemin de geçersiz olmasına sebep olur. Bu yüzden 

çalgılı düğünden vazgeçemeyen köy halkı çareyi imam nikâhını düğün bittikten sonra 

yapmakta bulmuştur denilebilir. 

3.6.5. Düğünde Takılan Hediyeler 

Türk folklorunda nişanlanma ve evlilik sembolleri arasında yüzük, küpe ve gerdanlık en 

başta gelmektedir (Aydemir, 2010: 2). Yüzük, kızın ya da erkeğin evli olduğunu gösteren en 

önemli materyaldir. Bu yüzden evlilik aşamasında takılan ilk hediye yüzüklerdir. Küpe ve 

gerdanlık ise daha çok erkek tarafının gelinlerine düğün töreninde takması zorunlu hâle gelen 

materyallerdir.  

Evlenecek olan çiftlere, ailelerinin ve birinci dereceden akrabalarının düğün töreninde 

taktığı takılar genellikle altın olur. Uzak akrabalar, konu komşu ise daha çok para takmayı 
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tercih eder. Ancak hediye edilen takılar konusunda belirli bir şartlandırma yoktur. Bu hediyeler 

yöreden yöreye, insanların maddi imkânlarına ve içinde bulundukları toplumun kültürel 

değerlerine göre çeşitlilik göstermektedir. 

Çalışma yapılan sahada gelin ve damada takılan hediyeler şu şekildedir: 

Düğünlerde altın takılması şarttır. Erkek tarafı geline set takımı, Trabzon burması, hasır 

takımı ve saati önceden alır, düğün günü takı töreninde alınan bu hediyeleri geline takar. Kız 

tarafı ise damada altın saat alır. Ama günümüzde damatlar altın yerine daha farklı saatleri 

tercih ediyorlar. (KK1, KK2, KK4, KK9, KK18, KK33, KK35) 

Düğün alışverişinde geline istediği altın alınır ve takı töreninde takılır. Bu hediyeler 

önceden alınır. Erkek tarafı geline set takımı, hasır takımı ve burmalar alır, bazen gelin burma 

yerine enli bilezik ya da kelepçe türü ister. Gelin ne isterse o alınır. Gelenlerden yakın 

akrabalar genellikle bilezik ya da kart takar, komşular ise para takar. (KK3) 

Yakın akrabalardan maddi durumu iyi olanlar geline burma takar. Ancak genellikle kart 

takılır. Eş dost, konu komşu ise para takar ve ellerinden geldiğince düğün yapan çifte yardımcı 

olmaya çalışırlar. (KK1, KK2, KK3, KK8, KK9, KK10, KK11, KK15, KK16, KK17, KK18, 

KK19, KK26, KK29, KK30, KK31, KK32, KK33, KK35) 

Düğün törenlerinde de takılan hediyelerin vazgeçilmezi altındır. Altının mitolojide yer 

alan öneminden daha önce bahsetmiştik. Bu kısımda daha çok takılan altınların çeşidini ele 

alacağız.  

Yörede yapılan düğün törenlerinde erkek tarafı geline hasır takımı ve Trabzon burması 

takar. Bu takılar, Trabzon’a ait olan yöresel takılardır ve bu yüzden halkın gözünde kıymetlidir. 

Düğüne gelen yakın akrabalar genellikle Trabzon burmasını tercih ederler. Aile dostları ve 

yakın komşular da değeri bu takılara göre daha az olan ama oldukça fazla tercih edilen çeyrek 

altını yani kartı tercih eder. Takılan bu takılarla insanlar, gelin ve damada hem destek olmuş 

hem de verdiği önemi göstermiş olurlar 

3.6.6. Güvey Evine İlk Giriş 

Geline baba ocağından çıkarılırken gösterilen özen, güvey evine ilk girişinde de 

gösterilmektedir. Gelinin güvey evine ilk girişine dair çeşitli inanışlar da verilen bu önemden 

kaynaklanmaktadır. 

Çalışma yapılan sahada güvey evine ilk girişte uygulanan âdetler şu şekildedir: 
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Gelin, evine girerken kapının eşiğinde testi ya da bardak kırar. Bardağın parçalanması 

istenir. Eğer bardak parçalanırsa yuvanın güçlü olacağına inanılır. Nazar varsa nazar çıksın 

ve yuvada sıkıntı olmasın diye de geline bardak kırdırtılır. (KK1, KK2, KK3, KK4, KK5, KK6, 

KK7, KK8, KK9, KK10, KK11, KK13, KK15, KK16, KK17, KK18, KK19, KK26, KK27, 

KK29, KK30, KK31, KK32, KK33, KK34, KK35, KK36, KK50) Bardak kırma âdeti Feke’de 

(Karakaş, 2005: 56), Kırıkhan’da (Köseler, 2008: 85) ve Osmaniye’de de (Özkan, 2009: 80) 

görülmektedir.  

Gelin ve damada şerbet ile tatlı yapılır. (KK2, KK3, KK9, KK17, KK18, KK34) 

Bolluk bereket olsun diye arpa, buğday, şeker ve bozuk para bir torbanın içinde 

karıştırılır. Daha sonra bunlar gelin ve damadın başından aşağı saçılır. (KK1, KK2, KK3, 

KK4, KK6, KK7, KK8, KK9, KK10, KK11, KK15, KK16, KK17, KK18, KK19, KK26, 

KK27, KK29, KK30, KK31, KK32, KK33, KK34, KK35, KK36, KK50) 

Önceden hazırlanmış bakır sağanın içine arpa, şeker, bozuk para koyulur. Babalık o 

sırada damadı alıp yukarı çıkartır ve damat bakır sağanın içindekileri gelinin başına saçar. 

(KK2, KK10, KK17) Gelinin başına atılan bu saçı uygulaması Kuzey Irak’ta yaşan Türkler 

arasında (Kalafat, 1998: 130) görülmektedir. 

Gelin içeri girerken kapı eşiğine bakır bir meştebede su koyulur. Gelin bu su dolu 

meştebeye bir tekme atar ve etrafa dağıtır. Bu “Bu eve gelin geldim, bu ev benim” demektir. 

Şimdilerde gelinlere su bardağı kırdırılıyor. Ama gelinin bu su bardağını tek darbede 

parçalaması gerekir. Bardak ne kadar parçalara ayrılırsa hane o kadar mutlu olacak anlamına 

gelir. (KK1, KK2, KK15, KK16, KK17, KK18, KK19, KK29, KK33, KK35) Gelinin güvey 

evine girerken su dolu kabı devirmesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da aydınlık ve uğur 

getireceği inancından hareketle sık uygulanan bir gelenektir (Kalafat, 1998: 134) 

Yeni gelin basılmasın diye eşikten içeri girerken kapıya bıçak sürülür. (KK5, KK6, 

KK13, KK27, KK34) 

Kaynana koynundan bir yaşmak çıkarır ve gelininin başına örter. Gelini “Hoş geldin” 

diyerek alnından öper. Gelini oturtunca da gelenlere yemekler dağıtılır. (KK2) 

Görüldüğü üzere gelin, yeni evine girerken eşikte dinî merasim yapılır. Daha öncede 

bahsetmiş olduğumuz eşiğin kutsallığı burada da karşımıza çıkar. Yine eşikten geçenler dost, 

geçemeyenler ise düşman olarak görülür.  

Eşik üzerinde geline bardak kırdırtma âdeti, gelinin “Bu eve ben geldim, artık söz sahibi 

benim” diyebilmesini sembolik olarak sağlamaktadır. Aynı zamanda daha öncede ifade 

ettiğimiz gibi yöre halkında bir şeyin kırılması nazarın olduğunu ve bu kırılma sonucu nazarın 

çıkmış olduğu inancının göstergesidir. Böylece geline, düğün ya da nikâh esnasında herhangi 
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bir basılmaya karşı evine ilk girişte bardak kırdırtmak bu nazarı önlemek amacıyla yapılıyor 

denilebilir. 

Damadın gelinin başından bir şeyler saçması Abdulkadir İnan’a göre, yabancı soya 

mensup olan bir gelinin, kocasının soyunun ataları ve koruyucu ruhları tarafından kabul 

edilmesi için yapılan bir kurban ayinin kalıntısıdır (İnan, 2015: 167). Böylece damat, eşini 

kendi soyuna her şekilde kabul ettirmiş olur. Bu saçıda saçılan arpa, buğday çokluğundan 

dolayı bereketi sembolize eder ve yeni kurulan ailenin de bereketli olmasını sağlar. Şeker, her 

daim yuvanın tatlı olmasını sağlamak için hem saçıda hem de ikramlarda kullanılır. Bozuk 

para, demirin kutsal olduğu inancını ve demire verilen önemi bir kez daha karşımıza 

çıkarmaktadır. Demirin kutsallığı, gelinin evden çıkarken de girerken de kapı soyasına bıçak 

sürülmesinde de vardır. 

Geline bardak kırdırma ise, kırılacak olan bardakla kötü talihin önüne geçilmek istenir. 

Kırılan bardak nazarı yok etmiş olur ve böylece yuvanın hayırlı olması sağlanır. 

3.6.7. Gerdek ve Sonrası 

Gerdek, resmî nikâh ya da imam nikâhından sonra evlenmiş olan gelin ve damadın bir 

araya gelmesidir. Böylece gelin ve damadın evliliği yasa, din ve yaşadığı toplum üyelerinin 

onayıyla geçerli sayılmış olur (Örnek, 2014: 272). 

Çalışma yapılan sahada gerdek öncesi ve sonrası uygulamalar şu şekildedir: 

Önce bir tepsi yemek hazırlanır, bu tepsi gelinle damada verilir ve kapıları kapatılır. 

İçeri kimse giremez. Damat, gelinliğin üstünde namaz kılar. Bu namaz, erkek eşini daha çok 

sevsin diye gelinlik üstünde kıldırılır. Gelin de çeyizde hazırlanan seccadenin üstünde namazını 

kılar. Daha sonra damat geline yüz görümlüğünü takar. (KK1, KK2, KK3, KK4, KK6, KK7, 

KK8, KK9, KK10, KK11, KK15, KK16, KK17, KK18, KK19, KK26, KK27, KK29, KK30, 

KK31, KK32, KK33, KK34, KK35) 

Gerdek sonrası gelin, çok işi olmasın, sürekli iş yapmak zorunda kalmasın diye üç gün 

eline süpürge almaz. (KK2, KK17) 

Gerdekten sonra ilk üç gün gelin mutfağa girmesin diye kahvaltısı hazır edilmiş olur. 

Geline iş yaptırılmaz. Eğer gelin ve damat yalnız yaşayacaksa dışarı çıkmasınlar diye dolap 

önceden doldurulur. Çünkü ilk üç gün gelinle damadın dışarı çıkılması istenmez.(KK1, KK2, 

KK3, KK8, KK9, KK10, KK15, KK16, KK17, KK18, KK19, KK26, KK27, KK29, KK30, 

KK31, KK32, KK33, KK34, KK35) 
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Gelin gerdekten sonraki kırk gün boyunca basık olmasın diye üzerinde su taşır. (KK1, 

KK5, KK6, KK13) 

Gelin gerdekten sonraki ilk kırk gün korkmamalı ya da korkutulmamalı yoksa basık olur. 

(KK34) 

Bazı gelinle damat düğün esnasında basılabilir. Eğer çift düğünde basılırsa gerdeğe 

giremeyeceklerine inanılır. (KK26, KK27) 

Gerdekten önce yenge, gelin ve damada şerbet ikram eder. Daha sonra bir tepside 

yemeklerini verir. (KK2, KK3, KK5, KK6, KK7, KK8, KK13, KK14, KK16, KK18, KK27, 

KK29, KK34) Gerdekten evvel tatlı yemek, gerdek odasında tatlı ikram etmek, şerbet içmek, 

gerdek odasının kapısına bal sürmek, çiftlerin yastığının altına şeker koymak, Anadolu, 

Azerbaycan, Kuzey Irak ve Balkan Türklerinde görülen geleneklerdir (Köktan, 2008: 202). 

Gelinle damat gerdeğe girdikten sonra ertesi sabah kadınlar kendi aralarında eğlence 

yaparlar. Bu eğlenceye cumalık denir. Geline para takılır, gelin evini görmemiş olanlara ev 

gezdirilir ve çeyize baktırılır.  (KK1, KK2, KK3, KK5, KK6, KK7, KK9, KK10, KK11, KK13, 

KK16, KK17, KK18, KK26, KK27, KK29, KK33, KK34) 

Gerdek öncesi gelinle damadın ya da sadece damadın namaz kılması toplum tarafından 

kural hâline getirilmiş dinî bir gelenektir. İslam’ın beş temel şartından biri olduğu kabul edilen 

namazın, eşlerin bir araya gelmelerinden önce kılınması zorunludur. Bu gelenekte sebep 

aramaktan ziyade sonuca bakmak gerekir. Çünkü yöre halkına göre namaz kılmadan gerdeğe 

girilmesi günahtır ve yapılan bu evlilikten hayır gelmez. Kısacası namaz her işin başıdır inancı 

burada da karşımıza çıkmaktadır.  

Derlemelerde dikkat çeken bir diğer husus gelinle damadın basık olması hâlidir. Yöre 

halkına göre basık olmak aslında nazar almak demektir. Nazar değeceği düşüncesiyle gelinle 

damadın işlevlerini kaybetmesinden korkulur ve bu yüzden çeşitli önlemler alınır. Bu 

önlemlerin ilk üç ve kırkıncı gün yapılıyor olması üç ve kırk sayısının daha önce de 

bahsettiğimiz kutsallığından farklı bir durum içermez. Basık olma durumundan özellikle gelin 

korunmaktadır. Geline iş yaptırılmaması ve mutfağa sokulmamasının yanı sıra çeşmeden su 

doldurtulması basığa karşı alınan önlemlerdir. 

Yöre halkının cumalık olarak adlandırdığı geleneğe duvak denilir. Bu gelenekte, gerdek 

sonrası ilk sabah kadınlar yeni gelinin evinde toplanır ve eğlenirler. Kandıra Türkmenlerinde de 

karşımıza çıkan bu âdete yani düğünün ertesi sabahına duvak adı verilmekte ve duvakta 

eğlenceler düzenlenip yeni gelinin çeyizine bakılmaktadır (Altun, 2004:305-307). 

“Tatlı yiyelim tatlı konuşalım” dan yola çıkarak gelin ve damada şerbet ikram edilmesi, 

tatlının ortamı yumuşatabileceği inancını bir kez daha gözler önüne sermektedir. Hem gelinle 
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damada hem de gelenlere şerbet, baklava vb. gibi tatlılar ikram edilmesi Türk kültüründe 

yaygın bir gelenektir. 

4. Davet Şekilleri 

Anadolu’da davet etmek anlamına gelen okuntu kavramı mevcuttur. Okuntu kavramını 

açıklamak gerekirse okuma fiilinden türetilmiş davet etme, çağırma anlamında olan bir 

kelimedir. Düğün sahibinin, düğüne katılmasını istediği kişilere verdiği davetiyeye denir. 

Bunların yazılı belgeler olması gerekmez. Düğün sahibinin maddî gücüne ve çağrılanın 

yakınlık derecesine göre okuntunun değeri değişir.9 

Düğünden bir hafta önce ayağı çabuk, ağzı iyi laf yapan bir erkek düğün sahibinin 

kendisine bildirdiği kişileri dolaşarak düğüne davet ederdi. Davet etme işi herkese aynı şekilde 

yapılmazdı. Davet edilenin yakınlık derecesine göre selamdan sonra iletilen mesajlar farklılık 

gösterirdi. Davetçiye de insanlar maddî gücüne göre bahşiş verirdi. Kadınları davet etmek için 

de okuyucu adı verilen kadınlar gönderilirdi. Günümüzde davetiye dağıtılmakta ve bu 

davetiyeler genellikle evlenecek çiftlerin babaları, erkek kardeşleri veya daha başka bir yakın, 

erkek akraba tarafından dağıtılmaktadır. Bu davetiyeler dağıtılırken geçmişte dikkat edilen 

hususlara bugün pek dikkat edildiğini söyleyemeyiz (Boyraz, 2009: 88).  

Çalışma yapılan sahada nişana ve düğüne davet etme şekilleri şu şekilde görülmektedir: 

4.1. Nişana Davet 

Nişan töreni sadece aileler arasında yapılacaksa birinci dereceden akrabalar davet 

edilir. Bu gibi küçük nişan töreni evde ya da ev gibi küçük bir alanda yapıldığı için misafirlerin 

de sayıca az olması istenir. Bu kişiler de zaten akrabalar olduğu için herkes bilir ve gelir. Eğer 

ki tören düğün salonunda yapılacaksa her iki taraf da tanıdığı herkesi törenin yapılacak olduğu 

mekâna telefonla ya da davetiye ile davet eder. (KK1, KK2, KK3, KK4, KK8, KK9, KK10, 

KK15, KK19, KK26, KK30, KK31, KK32, KK33, KK35, KK50) 

 Önceden nişan daveti telefonla ya da dilden dile dolaştırılarak ya da tanıdık çocukların 

çıkıp köyleri dolaşarak davet etmesiyle yapılırdı. Son yıllarda gençler davet için düğün 

töreninde olduğu gibi davetiye bastırıyor. Tören bittikten sonra çıkışta gelen davetlilere küçük 

bir hatıra olsun diye çeşitli şekillerde özel olarak yaptırılan süs eşyaları takdim edilir. (KK2, 

KK17, KK18, KK26, KK30, KK33) 

                                                           
9
http://www.konyayenigun.com/haber/95767/Unutulmaya_Yuz_Tutmus_Dugun_Adetlerimizden_Okuntu.html 
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4.2. Düğüne Davet 

Tanıdıklar düğüne davet edilirken eskiden birinci dereceden akrabalara ve muhtarlara 

tavuk ya da özel çikolata yaptırılırdı. Köy halkını çağırmak için de çocuklara bir poşet fındık 

ya da şeker verilir tek tek köyler dolaştırılıp tanıdıklar davet edilirdi. Artık davetiye var ve 

damat tüm tanıdıklarına gidip davetiyesini verip gelmelerini rica ediyor. (KK1, KK2, KK5, 

KK6, KK7, KK8, KK9, KK10, KK11, KK13, KK16, KK17, KK18, KK26, KK27, KK29, 

KK33, KK34, KK35) 

Davetiye yokken bir poşete şeker ve fındık karıştırılarak koyulurdu. Aile üyelerinden 

bazıları köy köy dolaşır ve bunları verilerek düğünümüz var denilirdi. Muhtarlara ise lokum ve 

mum götürülürdü. Mum zenginlik özelliği gibi görüldüğünden muhtarlar mumla davet edilirdi. 

Bazı aileler muhtarlara horoz verirdi. Daveti alanlarda davet edene para ya da yumurta hediye 

olarak verirdi. (KK1, KK2, KK3, KK8, KK9, KK10, KK11, KK16, KK17, KK18, KK26, 

KK30, KK33, KK34, KK35) Mumla davet etme geleneği Kaynarca’da ve Sakarya’nın Geyve 

ilçesinde de görülmektedir (Köktan, 2008: 176). 

Herkese davetiye dağıtılır. Bazı aileler yakınlarına özel davetiye yaptırır geri kalan 

davetlilere normal davetiye dağıtır. Belediye başkanı ve muhtarlar çağırılacaksa onlara özel 

çikolata yaptırılır. (KK37) 

Çok eskiden kadınlar ekmek yapar onunla düğüne davet ederlerdi. (KK5, KK6, KK7, 

KK13, KK34) Ekmekle düğüne davet etme geleneği Kandıra Türkmenlerinde de görülmektedir 

(Altun, 2004: 263). 

Erkek tarafı kız tarafının muhtarına düğüne gelmesi için tavuk yollardı. Şimdi herkese 

davetiye gönderiliyor. (KK2, KK17) 

Davet için hısım akrabaya verilen hediyelik eşyaların maddî değeri vardır. Bu hediyeler 

yakından uzak olana ya da sosyal statüsü yüksek olandan düşük olanlara doğru bir hiyerarşi 

takip edilerek veriliyordu. Bu da davet edilenlere ayrı ayrı değer atfedilmesi demek oluyordu. 

Davetiyeler işte bu hiyerarşiyi göreceli de olsa ortadan kaldırmış ve davetlileri eşitlemiştir. 

Yani düğün davetiyeleri hem düğün sahibinin yükünü hafifletmiş hem de hısım akrabalara daha 

eşitlikçi bir davet aracı gönderilerek muhtemel gönül kırgınlıklarının önüne geçilmesini 

sağlamıştır (Boyraz, 2009: 90). 

Görüldüğü üzere önceden muhtarların davetinde tavuk ve mum kullanılıyor olması 

bunların zenginlik göstergesi olduğunu ifade eder. Davet edilenin de davetçiye yumurta 

vermesi yaşanılan dönemde yumurtanın önemli bir değer olduğunu gösterir. Günümüzde ise 

önemli görülen kişilere çikolata ile davet yapılmakta geri kalan herkese davetiye verilmektedir. 
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5. Eğlenme Araçları: Türküler 

Türkü, Türkçe söylenmiş şiir anlamına gelir ve Türkî sözünden geldiği kabul edilir. Yani, 

Türk kelimesine Arapça “î” ilgi ekinin getirilmesiyle oluşturulmuştur. “Türk’e has” anlamına 

gelen Türkî halk ağzında türkü şekline dönüşmüştür. Türkü, halkın ruh hâlini, derdini, neşesini, 

zevkini, dünya görüşünü, inancını ve karşılaştığı olayları yansıtan, hece ölçüsüyle, bir veya dört 

mısralı ana bölümlere çoğu defa bağlantıların getirilmesiyle söylenen, manzum ve ezgili 

anonim ürünlere denir (Kaya, 2014: 173-174). 

Çalışma yapılan sahada halkın her türlü içtenliğini ve duygularını yansıtmayı başaran 

türküler şu şekildedir: 

5.1. Nişanda Söylenen Türküler 

“Havuz başi yarma burma  

Yar yar yar yar yar yar aman 

 

Yaz gelunce oter durna 

Leylim leylim leylim aman” (KK2, KK17)   

   * 

“Gadifeli yastık gadifeli yorgan yar yumuşak 

Emmi oğlu yanıma da geldi bi uşak 

Öpmesi yok sevmesi yok ne uşak 

Oynar oynar taş doldurur gucağa” (KK2) 

   * 

“Kundurama kum doldu 

Atmaya kürek gerek 

Nazli yarun yaninda 

Yatmağa yürek gerek” (KK34) 

* 

 “ Haçan bir kız kaçacak 

 Yan basar ayağını 

 İner ağıra keser  

 Sığırların bağını 
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 Çıkar üstüne yakar  

 Şalvarının ağını” (KK6) 

* 

“Benim gızım bi dane 

Saçları dane dane 

Almasun oni kimse 

Hane soyunur hane” (KK6) 

* 

“Fındık dalları acam ne olacak? 

Yârun halları acam ne olacak” (KK1, KK2, KK3, KK17) 

* 

“Söğüt dalı kuş dili 

Oldum yarun düşkini 

Baş açuk yalun ayak 

Yola düştüm kış güni” (KK36) 

* 

“Sabahtan kaktım baktım 

Gara tavuk okıyır 

Gızların şalvarini 

Ermeniler tokıyır” (KK6) 

5.2. Kına Gecesinde Söylenen Türküler 

“Kınayı getir aney  

Barmağın batır aney 

Bu gece misafirem 

Yanunda yatır aney” (KK2, KK4, KK17, KK36) 

* 

 “Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar 

Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler 

Annesinin bir tanesini hor görmesinler 

Uçan da kuşlara malûm olsun ben annemi özledim. 



107 
 

Hem annemi hem babam ben köyümü özledim. 

Babamın bir atı olsa binse de gelse 

Annemin yelkeni olsa açsa da gelse 

Kardeşlerim yolları bilse de gelse 

Uçan da kuşlara malûm olsun ben annemi özledim. 

Hem annemi hem babamı ben köyümü özledim” (KK1, KK2, 

KK3, KK4, KK9, KK15, KK17, KK18, KK19, KK36) 

  * 

“Dolana ay dolana 

Dolana gün dolana 

Şirin canımı veririm 

Benim yârimi bulana” (KK2) 

 

    * 

“Yine yeşillendi fındık dallari 

Acep ne olacak yarun hallari” (KK11) 

  * 

“İki yüz mark gönderdim 

Ah giderken Almanya’ya 

Söz vermiştin ah yârim 

Yanına aldırmaya 

 

Ha bugündür ha yarın 

Bir buçuk sene oldu 

Kime dert yanıyorsam 

Diyorlar ki oh oldu 

 

İşçi kurumlarına 

Durmadan goşuyorum 
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On beş güne gelmezsen 

Ben seni boşuyorum 

 

Şindiden sonra ah gülüm 

Çağırsan da gelemem 

Ben burada evlendim 

Sen de orada evlen” (KK11) 

* 

“Ay vurur ay işuğu 

Söyletmağun aşuğu 

Verin oğa yârini 

Oyledur yakuşuğu” (KK36) 

 

* 

“Daşı eştim gum çıkti 

Ordan bir Arap çıkti 

Arapun pıyıklari 

Sipirir sokaklari” (KK34) 

 

5.3. Düğünde Söylenen Türküler 

“Su başından ufak taş gelir 

Emo taş gelir 

Sen ağlama gözlerinden 

Emo yaş gelir 

 

Emo suya gider 

Eli boş gelir 

Oy güzel güzel 

Salınır gezer 



109 
 

Pınar başında yatmış uyumuş 

Emo uyumuş 

Benim Emom küçüktü 

Şimdi büyümüş 

 

Pınarın başında kar m’olur 

Emo kar m’olur 

Salına salına gelen yar m’olur 

Emo yar m’olur 

 

Benim Emom şimdi kimin olur 

Ellerin olur 

Oy güzel güzel 

Salınır gezer” (KK11) 

 * 

“Köreler burun burun 

Uşaklar geri durun 

Nazli yârim geliyi 

Altın iskemle gurun 

 

Yârim geldi oturdi 

Altın iskemlesine 

Yüreğumun derdini 

Diyemem hepisine 

 

Altın yüzük var benim 

Parmağıma dar benim 

Habu köyün içinde 

Kime yarum diyeyim” (KK6) 
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* 

 “Çıt çıt çıt çıt çetene de 

Sar bedeni bedene 

Dünya dolu yar olsa da 

Alacağum bir tane” (KK2, KK17, KK34) 

* 

“Arpa buğday daneler 

Yıkılsın meyhaneler 

Terzi gözün kör olsun  

Dar geliyi düğmeler” (KK6, KK34) 

* 

 

“Fadimemin eli nişandan 

Kıvırmaya başlar akşamdan 

Gecekondu gülü Fadime 

Sana hurma getirdim Şam’dan 

 

Fadimem çikolata yer mi? 

Bana da kocacım der mi? 

Saat on birden sonra 

Hocama döner mi? 

 

Şirin cezveler kaynasın 

Çal Fadime oynasın 

Fadime de çikolatanın 

Tadına doymazsın” (KK11) 

* 

“Habu fani dünyada 

Yanarım için için 
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Seni alamayirum 

Başlık parasi için 

 

Beş altı ay istedim 

Bi türlü vermediler 

Baltılar baş edilmez 

Otuz bin istediler 

 

Bir yere gidemezsin 

Kapında kalacağum 

Otuz bin kırk bin olsun 

Kız seni alacağum 

 

Parayla kız verenin 

Götü oy edeyi mi? 

Benim param yok ise 

Ben evlenmeyeyim mi? 

 

Daha yaşım on beşte 

Hiç kimseyi sevmedim 

Babam para istedi 

Ben istemedim 

 

Yüksek dağın kuşiyim 

Selviye konacağum 

Ben hidayet gızıyim 

Okumiş alacağum 
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Niye gelmezsin bana 

Yüreğumun yarasi 

Ben okulu bitirdim 

Zorun başlik parasi 

 

Bu garip türküleri 

Söyle Erkanım söyle 

Kalksın başlik parasi 

Mevlamın emri böyle” (KK11) 

 

C. EVLENME SONRASI 

1. Gerilik 

Gerilik, gelinle damadın evlendikten üç, beş, ya da yedi gün sonra gelinin baba evinde kız 

tarafının düzenlediği yemeğe verilen addır.  

Anadolu sahasında yaygın bir şekilde karşımıza çıkan bu geleneğe verilen adlar yöreden 

yöreye değişiklik göstermektedir. Örnek verecek olursak Niğde’de kız ardı, Uşak’ın Tatar 

kasabasında ardı sıra, Bolu Dörtdivan’da damat söylettirme, Kandıra Türkmenlerinde evirli 

(Altun, 2004:307-308), Kırgız Türklerinde ise otko kirgizüü (Jumabaev, 2006: 54), Ahıska 

Türklerinde ise ayak döndü (Köktan, 2008: 212) adı verilmektedir. Düzenlenen bu yemek ya da 

törende de yapılan eğlenceler çeşitlilik göstermektedir. 

Yöre halkının gerilik adını verdiği bu âdete ilişkin uygulamalar şu şekildedir: 

Üç, beş ya da yedinci günlerden sonra kız evi yemek verir. Gelin, damat ve yakın 

akrabalar yemeğe davet edilir. Bu yemekten sonra gelinle damat istedikleri zaman dışarı 

çıkabilir ve rahatça hareket edebilir.  (KK26) Samsun’da da düğünden birkaç gün sonra kızın 

ailesine “geriliğe gitme” âdeti uygulanır (Şişman, 2002: 443-465). 

Düğünden yedi gün sonra kızın annesi yemek düzenler ve erkek tarafını davet eder. Bu 

yemekte damadın ayakkabıları saklanır. Damat yemek yemez küsmüş gibi davranır. Bunun 

üzerine damada önceden hazırlanmış bir bohça çıkarılır. Damada yumurta kırıp getirirler 

damadın bu yumurtayı yemesi şarttır. Yemek masasında kaynananın önündeki tabak çevrilir. 
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(KK1, KK2, KK3, KK6, KK7, KK9, KK10, KK13, KK15, KK16, KK17, KK26, KK27, KK29, 

KK33, KK34) 

Düğünden yedi gün sonra kız tarafı gerilik yemeği verir. Bu yemekte damat kaynanasının 

tabağını ters çevirir ve içine para koyar. Kaynana bunu görünce darılmış gibi yapar. (KK2, 

KK17) 

Gelin, gerilik yemeğinde yediği tabağı, kaşığı ve çatalı kimse görmeden çalar ve 

çantasına koyar. (KK1, KK2, KK6) 

2. Gelin Mevlidi 

Düğün yapıldıktan 40 gün sonra kaynana gelini için mevlit düzenler. Mevlide yakın 

akrabalar davet edilir ve Kur’an-ı Kerim okunarak ilahiler söylenir. Mevlit bittikten sonra da 

gelenlere yemek ikram edilir. Gerçekleştirilen bu dinî uygulamaya da gelin mevlidi adı verilir. 

Çalışma yapılan sahada rastlanılan gelin mevlidi şu şekildedir: 

Düğün yapıldıktan 40 gün sonra gelinin kendi evinde ya da kaynanasının evinde yemekli 

mevlit yapılır. Bu mevlide tanıdık tüm akraba ve eş dost davet edilir. Aile üyelerinden Hafız 

varsa mevlidi o yapar. Mevlit bittikten sonra da gelen misafirlere önceden hazırlanmış olan 

pilav ikram edilir. Bu mevlitte gelin genellikle beyaz giyer ve mevlitten sonra gelin rahatça 

dolaşabilir. (KK1, KK2, KK3, KK4, KK5, KK6, KK7, KK8, KK9, KK10, KK11, KK13, 

KK14, KK15, KK16, KK17, KK18, KK19, KK26, KK27, KK29, KK30, KK32, KK33, 

KK34, KK35) Gelin mevlidi uygulamasına İzmir Kemalpaşa’da da rastlanmaktadır ancak 

orada farklı olarak geline mevlitte gelinlik giydirilmektedir. (KK46) 

Görüldüğü üzere yapılan bu mevlitten sonra gelin, istediği yere rahatça gidebilir ve yeni 

gelinle karşılaştığında basılma yani nazar alma korkusu kalmaz. Kısacası yeni doğmuş bir 

bebeği kötü ruhlara, albastıya, nazara karşı uygulanan kırklama yöntemi yeni gelinlere de 

mevlit yaptırarak gerçekleştirilmektedir.  

Beyaz bir elbisenin giyilmesi, saflık, temizlik ve iffete işaret ettiği gibi ruhun beden 

üzerindeki zaferini de göstermektedir (Çoruhlu, 2013: 226). Yani, gelinin mevlitte beyaz 

giymesi, saf ve temiz bir şekilde evliliğin altından kalktığını göstermek içindir denilebilir.  

3. Yeni Gelinlere Dair Uygulamalar 

Yeni evlenmiş bir gelinin, nazara, büyüye ya da herhangi kötü bir duruma maruz 

kalmaması için alınan çeşitli uygulamalar vardır. Bu uygulamalar yöreden yöreye değişiklik 

göstermekte olup çalışma yapılan sahada şu şekildedir: 
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İki yeni gelin birbiriyle karşılaşırsa ikisinin de basık olmak ihtimali olur. Birbirlerini 

basmasınlar diye iki geline aynı tepsiden su içirilir. Eğer basık olurda suyla geçmezse ikisini de 

yeniden dikenin altından geçirirler. Bu da çare olmazsa ebelere basık ilacı yaptırılır. (KK1, 

KK2, KK3, KK6, KK7, KK9, KK10, KK13, KK17) 

Basık olan iki geline aynı tepsiden su verilir. Gelinlerden ilk kafasını kaldıran 

karşısındakinin ağzındaki suyun üstüne boşaltılmasına sebep olur. Gelinler arasında ilk kafayı 

kaldıran bu şekilde cezalandırılır. (KK7) 

Yeni gelinin kucağına çocuğu olsun diye bebek oturtturulur. Eğer erkek bebek olması 

isteniyorsa erkek, kız olması isteniyorsa kız çocuğu oturtturulur. (KK1, KK2, KK3, KK4, KK5, 

KK6, KK7, KK8, KK9, KK10, KK11, KK12, KK13, KK14, KK15, KK16, KK17, KK18, 

KK19, KK26, KK27, KK29, KK30, KK31, KK32, KK33, KK34, KK35, KK36, KK50) 

Yeni düğünü olmuş bir gelin ilk kırk gün başka birinin düğününe gitmez. (KK1, KK2, 

KK17, KK18, KK19, KK26, KK30, KK34) 

Düğünden bir gün sonra gelinle damat bir çeşmeye gider. Gelin, bir şişe su doldurur ve 

geri gelirler. Bu, alnının akıyla gerdekten çıktığını ifade eder. (KK1) Yeni gelinin çeşmeye 

gidip su doldurması âdeti Sivas Divriği’ye bağlı Güneyevler Köyü’nde de görülmektedir 

(Altun, 2004: 307). 

Eğer yeni evli biri başka bir yeni evliyle karşılaşırsa basık olur ve çocuğu olmaz. Bunlar 

olmasın diye yeni gelin ilk kırk gün üzerinde su ya da ekmek taşır. Basık olan gelin, diken 

ağacının altından geçirilir. Ama bu dikenin yuvarlak ve yere doğru olması gerekir. Gelin 

dikenin altından geçirilir ve diken kesilir böylece basık giderilmiş olur. (KK1, KK2, KK3, 

KK54, KK5, KK6, KK9, KK10, KK11, KK16, KK17, KK27, KK29, KK34, KK35) 

Bayanların eşlerine adlarıyla seslenmeleri iyi değildir. Eskiden hiçbir kadın eşine adıyla 

hitap etmezdi ve herif, memiş, bey, efendi, bizimki gibi adlarla seslenirdi. Ancak günümüzde 

böyle bir gelenek kalmadı. (KK1, KK2, KK5, KK6, KK7, KK8, KK9, KK10, KK11, KK13, 

KK16, KK17, KK18, KK26, KK27, KK33, KK34) Eşler arasındaki bu hitap ediş şekillerine 

Kars’ta ve Doğu Anadolu’nun birçok yerinde de rastlanmaktadır (Kalafat, 1999: 115). 

Eşlerin birbirlerine adlarıyla seslenmemesi durumu Yaşar Kalafat’a göre kötü ruhların 

eşler arasındaki sevgi bağını kıskanıp hitap edilene zararı dokunmasın diye yapılır. Burada 

amaç hitap edileni korumaktır (Kalafat, 1999: 115). Yani, birbirini seven insanlar kendileri 

tarafından sevdiğine zarar gelmemesi için çareyi adları tabulaştırmakta ve farklı adlar 

kullanmakta aramıştır. 
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Gelinlerin üzerinde su ya da ekmek taşıması, diken ağacının altından geçirilmesi ya da 

karşılaşan iki gelinin aynı kaptan su içmesi gibi yöntemler tamamen nazara karşı alınan 

önlemlerdir. Bu yöntemlerde kullanılan materyallerin farklı durumlarda aynı şekilde 

kullanıldığını daha önce görmüştük. Kısacası bu yöntemlerde amaç aynı uygulanma yerleri 

farklı ve geniştir denilebilir. 

4. Akrabalık Terimleri 

Gelinle damadın evlenmesinden yeni akrabalıklar meydana gelir. Bu akrabalıklar kan 

bağına değil aradaki sevgi bağına dayanmaktadır. Evlenmelerle birlikte daha da genişleyen aile, 

toplumun oluşmasında yeni görevler üstlenir. Kurulan her yeni aile yeni bir akrabalık 

ilişkilerini de beraberinde getirir.  

Akrabalık terimleri, terimin simgelendiği kimse ile terimi kullanan arasındaki ilişkinin bir 

ifadesidir. Günlük yaşamın akışı içinde kullanılan akrabalık terimleri yalnızca konuşan 

kimseye göre konuşulan ya da adı edilen kişinin statüsünü belirtmekle kalmıyor, aynı 

zamanda başka bir söz yöneltme biçimi bulunmayışı nedeniyle de önem taşıyor (Altun, 2004: 

310-311). Günlük yaşamımızda akrabalık terimlerini akraba olmadığımız insanlar için de 

kullandığımız olur. Bu durum genellikle büyüklere karşı saygı çerçevesinde yanlış yapmamak 

adına oluşur. Kullanılan terimler arasında da genellikle bayanlara teyze, erkeklere amca terimi 

kullanılır.   

Çalışma yapılan sahada kullanılan akrabalık terimleri şu şekildedir: 

Bacanak: İki kız kardeşin eşlerinin birbirlerine hitap şekli 

Baldız: Gelinin kız kardeşi  

Damat, güvey: Kızın eşi  

Dünür: Kız ve erkek tarafının akrabalığına verilen ad  

Elti: İki erkek kardeşin eşleri  

Enişte: Abla, teyze ya da hala eşi  

Gelin: Erkeğin eşi  

Görümce: Kocanın kız kardeşi  

Kaynana, kayınvalide: Evli olunan kişinin eşinin annesi  

Kaynata, kayınbaba, kayınpeder: Evli olunan kişinin eşinin babası   

Kayınbirader: Gelinin erkek kardeşi bazen damadın erkek kardeşi  

Kayınço: Damadın, eşinin erkek kardeşine hitap şekli 

Kayın: Kocanın erkek kardeşi  
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Sağdıç: Damada yol gösteren, düğün boyu bir adım önünde olan kişi 

Yenge: Görücüye gelen kadınlar, amca ve dayı eşleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

3. BÖLÜM: DEMİRCİ KÖYÜNDE ÖLÜM 

Doğum ve evlenme, insan hayatının geçiş dönemlerinin evreleri olduğu gibi ölüm de bu 

evrelerin sonuncusudur. Ölümü bir son olarak düşünmek yalnızca dünya hayatında yaşamayla 

ilişkilendirilen bir düşüncedir. Türklerin, İslam öncesini ve sonrasını içeren ölümle ilgili tüm 

inançları ölümden sonra da bir yaşamın devam edeceği yönündedir. Durum böyle olunca 

insanlar, ölümü bir son olmaktan ziyade yeni bir başlangıç olarak düşünmeye başlar.  

Pertev N. Boratav ölümü şu şekilde açıklamıştır: “Ölüm, somut olarak, insan yaşamının 

sona ermesidir, ama insan topluluklarının inanış ve törenlerinde, bu olay da doğum ve düğün 

gibi bir “geçiş” aşaması değerini taşır; ölümden sonra da ölünün yaşayanlarla ilişkileri, 

alışverişleri süregitmektedir” (Boratav, 2013: 221). Bu ifadeden de anlaşıldığına göre ölüm, 

aslında bir son değil yeni bir başlangıçtır. Bunu bilen insanlar oluşturdukları bu yeni dünyaya 

uygun inançları ve uygulamaları hayatlarına ustaca koymayı başarır. 

Son, insanoğlunun her zaman merak ettiği bir olgu olmuştur. Var olan bu son muhakkak 

gelecektir. Kuran-ı Kerim’de,  Nisa Suresi 78. Ayet, Cum'a Suresi 8. Ayet, Enbiya Suresi 34-

35. Ayetler de mutlak sonla ilgili bilgiler mevcuttur (Altuntaş-Şahin, 2011: 100; 623; 355). 

İnsanlar, yaratılışlarıyla ilgi oluşturdukları çeşitli efsane ve destanlara, ölümle ilgili 

oluşturdukları çeşitli inanışları da eklemişlerdir. Eski çağlardan günümüze taşınan kıyamet ve 

tufan efsaneleri buna en güzel örneği oluşturmaktadır. Bu denli önemsenen ölüm etrafında 

uygulanan inanışlara aslında bu önemin doğurduğu bir sonuçtur demek yanlış olmaz.  

A. ÖLÜM ÖNCESİ 

Ölüme dair inanışlara en çok çaresizlik ve korku yön vermiştir. Ancak bu çaresizlik, 

ölüm meleği olan Azrail’in gelip ruhu bedenden ayırmasına engel olamayacaktır. Bunu bilen 

insanoğlu imkânsızla uğraşmak yerine imkânsızı kolaylaştırmanın peşine düşecek ve bunun 

sonucunda da hayatına yön veren ilginç uygulamalarla sonunu hazır edecektir. 

İnsanoğluna göre ölüm gelmeden önce kendini gösterecek belli başlı durumlar meydana 

getirir. Meydana gelen bu durumlar insanları önlem alma ve ölümü bir nebze olsun 

uzaklaştırma çabasına sokar. 

1. Ölümü Düşündüren Ön Belirtiler 

Ölümle ilgili uygulanan yöntemlerde tabiatın içerisinde yer alan her canlının bir etkeni 

vardır. Hayvanlardan ağaçlara kadar yaşayan her canlının bu geniş etkisi insanoğlunda farklı 

inanışları beraberinde getirmiştir. 
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Sedat V. Örnek’e göre hayvanların insanlarda bulunmayan sezi güçleri ve bazı 

yetenekleri ölümün belirtileri arasında var olan inanışlarda önemli rol oynamaktadır (Örnek, 

1971: 15). Köpeğin uluması, baykuşun ve karganın ötmesi bunlar arasında çok yaygın olan 

inanışlardır. Trabzon’da gece köpek uluması ya da dişi çakalın bağırması birinin öleceğine 

işaret eder (Çelik,1998: 37). Prizren’de eve yakın yerde köpeğin uluması, horozun vakitsiz 

ötmesi, baykuşun evin çatısında ötmesi, Makedonya’da köpek uluması ölüm belirtileri arasında 

yer almaktadır. Kandıra Türkmenlerinde ise kara kedi görüldüğünde, karga ve baykuş 

öttüğünde ya da yılan öldürüldüğünde, Karaçay Türklerinde de köpek uluduğunda ya da baykuş 

öttüğünde birinin öleceğine inanılmaktadır (Eroğlu, 2008: 237; Nuredini, 2007: 189; Altun, 

2004: 317; Kalafat, 2011b: 87). 

Ölüm belirtileri yalnızca hayvanlarla sınırlı kalmaz. Yaşar Kalafat’ın da ifade ettiğine 

göre Anadolu Türklerinde rüyalar, baykuşun dama konması, ölmüş kişinin gaipten kişiyi 

yanına çağırıyor olması vb. gibi inanışlar ve bazı uygulamalar ölüm belirtileri olarak kabul 

edilir (Kalafat, 2011b: 87). 

1.1. Kişinin Yüz Hatlarında Meydana Gelen Belirtiler 

Burnu çökerse eğer düştü denir ve kişinin öleceği anlamına gelir. (KK1, KK3, KK19) 

Kulakları üstünden aşağıya bükülürse ölüm yaklaşıyor demektir.(KK17, KK30) 

Kulakları bükülüp sapsarı olursa kişi ölecek anlamına gelir. (KK1, KK2, KK3, KK8, 

KK11, KK27) Kulakların sararmasıyla ölümün geliyor olması inanışına Kayseri’de de rastlanır 

(Örnek, 1971: 33). 

Hasta olan birinin burnu incelenirse ölümü yakındır denir. (KK3) 

Gözlerinin kenarı morarırsa hastanın ölecek olduğu anlamına gelir. (KK17, KK31, 

KK43, KK45) 

Gözlerinin siyahı gider “Gözleri bulandı ölecek” denir. (KK1) 

Gözlerinin feri gider, siyahı griye dönerse kişi ölecek demektir. (KK2, KK6, KK9, 

KK10, KK12, KK26, KK27, KK31, KK33, KK34, KK41, KK44) Bu inanışa Ayaş ve 

Kızılcahamam’da da rastlanır (Örnek, 1971; 34). 
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Burnu sivrilir ve uzanırsa kişi ölecek demektir. (KK9, KK17, KK18) Bu inanış, Uşak’ta 

(Örnek, 1971: 33), Konya Derebucak’ta (Gedik, 2008: 285) ve Diyarbakır Ergani’de (Akca, 

2009: 92) de görülür. 

Gözlerinin parlaklığı giderse ölecek denir. (KK2, KK5, KK17) Bu inanışa Gaziantep’te 

de rastlanır (Cicioğlu, 2006: 22). 

Derlemelerden edinilen bu bilgilerden hareketle yüz hatlarında meydana gelen bu gibi 

durumlar genellikle ölümün belirtisi olarak kabul edilmiştir. 

1.2. Kişinin Vücut Uzuvlarında Meydana Gelen Belirtiler 

Elleriyle bir şey toplar gibi yaparsa ölecek demektir. Ölecek olan kişinin bu hareketi 

Cennet’te meyve topladığı anlamına gelir. (KK1, KK17, KK35) 

Elleri bir şey topluyor gibiyse ölmek üzeredir. Bu Cennet’i gördüğü anlamına gelir. 

(KK5, KK6) 

Elleriyle bir şey toplar gibi yaparsa son rızıklarını topluyordur bu da öleceği anlamına 

gelir. (KK12) 

Hastanın ayak parmakları kızarıp morlaşmaya başlarsa ölümünün yakınlaştığına 

inanılır. (KK17) 

Ayaklarından başlayan bir soğuma varsa ölümü yakındır demektir. (KK1, KK2, KK3, 

KK7, KK8, KK10, KK11, KK13, KK15, KK16, KK17, KK18, KK30, KK31, KK32, KK33, 

KK34, KK65) Ölüm döşeğinde olan bir hastanın bedeninin soğumaya başlaması birçok yörede 

ölümün habercisidir. Örnek’e göre bu inanışa Çankırı, Uşak, Merzifon, Maraş, Kayseri, Afyon 

illerinde ve hatta Mısır’da da rastlanmaktadır (Örnek, 1971: 31). 

Erkeğin cinsel organı kararırsa ölecek demektir. (KK6) 

Yatarken kafasını sürekli arkaya veriyorsa, her kaldırıldığında boynu düşüyorsa ölecek 

demektir. (KK1, KK2, KK3, KK4, KK17, KK19) 

Ayaklarının buz gibi olması, halsizlik, yürüyememe gibi durumlarda özellikle kişi 

hastaysa ölümü yakındır demektir. (KK1, KK2, KK9, KK11, KK27, KK29, KK33, KK36) 

Bir anda vücut titrerse bu yakınımızdan Azrail geçti demektir. Buna “Azrail yokladı” 

denir. Bu durum olduğunda Azrail bize ölümü hatırlatır ve bizde ölümü unutmadığımızı 
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göstermek için titreme anında “Ölüm aklımda” deriz. (KK4, KK12, KK19, KK31, KK32, 

KK36) Azrail yokladı inanışına Kastamonu’da da rastlanmaktadır (Akman, 2009: 195). 

1.3. Hayvan Seslerine Göre Belirtiler  

Bir evin yanında baykuş öterse yakın zamanda evden cenaze çıkacak demektir.(KK1, 

KK3, KK4, KK5, KK6, KK7, KK8, KK11, KK16, KK17, KK18, KK19, KK29, KK34) 

Karga bağırırsa biri ölecek demektir. Ölümü erteleyebilmek için kargaya “hayır isen 

hayırda bulun değilsen senin olsun.” denir.  Böylece hayırsız olanın uzaklaşması istenir. Bazen 

de karganın ötmesi hayırlı bir haberin geleceğini bildirir.(KK1, KK2, KK11, KK15, KK16, 

KK36, KK37) Karga ötmesinin ölümü getireceği inanışına Gaziantep’te (Cicioğlu, 2006: 14), 

Anamur’da (Kayabaşı, 2008: 275)   ve Kerkük Türkmenlerinde de (Saeed, 2014: 55) 

rastlanmaktadır.  

Karşı köyde köpek havlarsa bu köyden biri ölecek demektir.(KK1) 

Guguk kuşu (Baykuş) gece evin damında bağırırsa evden birisi ölecek demektir. (KK1, 

KK2, KK3, KK6, KK9, KK12, KK35) Bu inanışa Konya’da (Küçükbezirci, 2013: 321) ve 

İzmir Kemalpaşa’da (KK46) da rastlanmaktadır. 

Hohorek (Baykuş) gece vakti karşı köyde öterse bu köyden biri bizim köyde öterse karşı 

köyden biri ölecek demektir.(KK3) 

Ölüm belirtileri arasında yer alan köpek uluması, halkların köpeklerde olduklarına 

inandığı olağanüstü sezgi yeteneğine dayanır. Köpeğin belli belirsiz zamanlarda havlaması ya 

da uluması daha çok ölüm haberi olarak algılanmaktadır.  

Daha öncede belirttiğimiz inanmalardan hareketle baykuşun ötmesinin ölüm haberi 

olarak birinci dereceden bir inanış olduğu anlaşılmaktadır. Baykuş, uğursuzluğuna kesin 

gözüyle bakılan bir hayvandır. Onun beddua ettiğine de inanılır. İnsanın hayatta en çok 

korktuğu sonun ölüm olmasından dolayı bu kadar uğursuzluk atfedilen bir hayvanın ölümle 

bağdaştırılması kaçınılmazdır.  

Hayvanlarla ilgili efsanelere bakıldığında karga, hem Allah hem de Peygamber 

tarafından lanetlenmiş bir hayvandır. Anlatılan efsaneye göre kargaya Allah tarafından 

mezardakilere yeniden dirilme süresi yetmiş yıldır diye haber vermesi emredilir. Ancak karga 

kötü olduğu için bu emri ölülere yanlış aktarır. Böylece Allah tarafından lanetlenir (Yaldız, 

2002: 96). Bu efsanelerden de yola çıkarak karganın sevilmemesi ve ölülerle ilişkilendirilip 

yerli yersiz ötmesi ölüm habercisi olarak algılanmasına sebep olmuştur. 
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1.4. Göksel Hareketlerle Görülen Belirtiler 

Gökyüzünde yıldız kayarsa biri ölecek demektir. Herkesin bir yıldızı vardır ve kayan 

yıldızlar kime aitse o ölecek demektir. (KK12, KK19, KK31, KK32, KK36). Bu inanışa 

Kars’ta, Urfa’da, Düzce’de, Iğdır ve Azerbaycan’da, Konya’da, Kıbrıs’ta, Makedonya 

Müslümanları, Kaşkay Türkleri ve Gelibolu Yarımadası’nda yaşayan Türkler arasında da 

rastlanılmaktadır (Kalafat, 2011b: 89; Örnek,1971: 25; Makas- Kalafat, 1993: 104; Türbedar, 

2011; 149; Küçükbezirci, 2013: 319; Mear, 1992: 78; Nuredini, 2007: 189; Karaaslan, 2010: 

321; Ercan, 2002: 174-175). 

Birkaç gün üst üste durmadan yağmur yağarsa biri ölecek anlamına gelir.(KK1, KK2) 

Bahaddin Ögel’e göre, yıldızlar Türklerin hayatında önemli bir rol oynamaktadır. Yer-

yön bulmada, sıcak-soğuk havalarda, burçlarda vb. gibi inanışlarda yapılan tespitler için 

yıldızlar önemli bir yoldur (Ögel, 2010: 205). Yöre halkı, Türkler arasında bu denli önemli olan 

yıldızları bir insan olarak görüp onlara can vermek suretiyle gökyüzünde meydana gelen yıldız 

kayması olayını bir ölüm belirtisi olarak düşünmüştür. Eski Türklerde var olan inanca göre de 

gökyüzü ve yeryüzü katmanlardan oluşur ve bu ikisinin arasında da insanoğlu yaşamaktadır 

(Örnek, 1979: 24). Bu inanışa göre yıldızlar sembolik olarak insanı temsil eder ve yıldızlardan 

birinin kayması da ölüm olarak algılanır. 

Çalışma yapılan sahada yağmurun bol olması ve bunun sonuncunda bazı olumsuz 

durumlara sebep olmasından dolayı beklenilenden fazla yağan bir yağmurun ölümle 

bağdaştırılması kaçınılmazdır. 

1.5. Rüyalarla Görülen Belirtiler 

Rüyada ölmüş biri görülürse yakın zamanda haneden birinin öleceği anlamı gelir. 

Gülmesi ise yanına birinin geleceğine seviniyor olmasındandır.(KK1, KK2, KK3, KK9, KK11) 

Rüyada ölü birine yemek yedirmek ya da bir şey vermek tanıdıklardan birinin öleceği 

anlamına gelir. (KK2) Rüyada ölmüş kişiler görüldüğünde ölüm belirtisi inancına Kırgızlarda 

(Jumabaev, 2006: 57) ve Kaşkay Türklerinde de (Karaaslan, 2010: 315) rastlanmaktadır. 

Rüyada ölmüş birilerini görmek her zaman ölümün habercisi değildir. Ancak yöreden 

edinilen bu bilgilerdeki durumlar ölümü çağrıştırmaktadır. Bu rüyalar kişinin, rüyadaki ölüyle 

birlikte hayatının sonuna gelmesini anlaması için bir aracıdır. 
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2. Ölmek Üzere Olan Kişilere Yapılan Uygulamalar 

Ölmek üzere olan insanların başında genellikle Kuran-ı Kerim’den sureler okunur, 

hocalar çağırılır ve imanlı gitmesi dilenir. Bunun yanı sıra kişiye sürekli su verilir. Çeşitli 

yörelerde olduğu gibi çalışma yapılan yörede de karşımıza bu uygulamalar çıkmaktadır. 

2.1. Suyla Yardımcı Olma 

Hastanın ağzına pamukla su veya zemzem verilir. İnanışa göre böyle yapılırsa şeytan 

kişinin ağzına işemezmiş. (KK3) 

Ölecek insan çok susar. Bu yüzden hastanın ağzına sürekli su verilir. Şeytan susayan 

kişiyi kandırmaya çalışır “Ver bana imanını sana su vereyim” der.  Bu yüzden ölmek üzere 

olan bir insana sürekli su verilir. (KK1, KK2, KK3, KK4, KK5, KK6, KK7, KK8, KK9, 

KK11, KK13, KK14, KK15, KK16, KK17, KK19, KK27, KK29, KK29, KK30, KK33, KK34, 

KK35, KK36) Şeytanın, kişinin imanını almak için uğraşması inancına Kandıra 

Türkmenlerinde (Altun, 2004: 322) ve Kayseri Üçkonak’ta da (Tarçın, 2009: 142) 

rastlanmaktadır. 

Daha önce doğum konusunda bahsettiğimiz suyun kutsallık özelliği burada da karşımıza 

çıkmaktadır. Yaratılışla bağdaştırılan su, insanın son anında da kutsal görülür ve ölecek olan 

kişinin rahatlamasını sağlar. Aynı zamanda ölüm anındaki halk inanışlarında şeytanın çevirdiği 

türlü oyunlara karşı suya, insanı koruma görevi yüklenmiştir. 

Su yerine zemzem verilmesi daha çok İslamiyet’le birlikte uygulamalara girmiştir 

denilebilir. Kutsal topraklardan getirilen her şeyin maneviyatı Müslümanlar için büyüktür. 

Birçok yörede de bu uygulama karşımıza çıkmaktadır. 

2.2. Kur’an-ı Kerim Okuyarak Yardımcı Olma 

Kur’an ölen kişinin canının direğidir. Bu yüzden hastanın başında sürekli Kuran 

okunur.(KK1, KK2, KK3, KK4, KK6, KK11, KK17, KK28, KK35) 

Hastanın ağzına pamukla su verilir ve başında Kuran okunur. (KK8, KK15, KK16) 

Eğer acısı varsa ölümü hızlı olsun diye iğne yapılır. (KK2) 

Allah tarafından gönderilen ve kutsal kitap sayılan Kur’an-ı Kerim, insanların yalnızca 

ölüm anında değil önem verdiği ve ihtiyaç duyduğu her anda başvurduğu ilk kitaptır. Yöre 

halkından edinilen bilgiler bunu doğrulamaktadır. 
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B. ÖLÜM SIRASI 

Can vermek üzere olan bir insanın tüm yakınları etrafına toplanır ve ona karşı son 

görevlerini yerine getirir. Ölecek olan kişi son kez tüm sevdiklerini görür ve helallik ister.  

Ölüm anında, ölecek olacak kişinin çeşitli hâllere giriyor olması yani acı çekmesi, 

gülmesi, ağlaması vb. gibi durumlara insanoğlu farklı yorumlar getirmiş ve bu yorumlar 

beraberinde ölüm anındaki çeşitli inanışları doğurmuştur. 

1. Ölüm Anındaki Uygulamalar 

Azrail can alırken elleri çok kanlanır. Kanlı ellerini etrafa doğru silkeler. Bu yüzden 

evin her yeri kanlı olur ancak bunu biz göremeyiz. Bu yüzden evin her köşesi temizlenir o gün 

evde yapılmış olan tüm yemekler dökülür. (KK1) Bu inanış Kastamonu’da da görülmektedir 

(Akman, 2009: 193). 

Günahı çok olan insana Azrail kötü görünür ve kişi kötü bir şekilde can verir. Ancak 

ameli iyi olan insanların karşısına Azrail gerçek bir melek olarak çıkar ve kişi gülerek can 

verir. (KK1, KK2, KK3, KK4, KK5, KK12, KK15, KK16, KK17, KK29, KK35, KK36) 

Ölmek üzere olan bir insanın yanında bağırılırsa kişinin canı bölünürmüş ve giderken 

geri dönermiş. Ardından 40 gün daha yaşar 40. gün ölürmüş. (KK1, KK2, KK6, KK11, KK17, 

KK19, KK29) 

Kişioğlunu günahları ve sevaplarına göre değerlendiren halk, Azrail’in can alma şeklini 

de bir inanış boyutunda ele almayı ihmal etmez. Ameli iyi olan insana ölüm meleği Azrail iyi 

gelir, kötü olan insana ise halkın gözündeki can alan ürkütücü Azrail şeklinde görünür. 

Roux’un da bahsettiği gibi “Türklerin İslam dinini kabul etmelerinin ilk yüzyıllarında, İslamiyet 

can çekişen kişiyi, hayata son vermek (elmalı veya elmasız) için Tanrı tarafından gönderilen 

Azrail’le savaştırır(Q.15)” (Roux, 2011: 265). Diyebiliriz ki dünya hayatındaki yaşantımız 

hem ölüm anındaki inanışları hem de ölümden sonraki inanışları oldukça etkilemektedir. 

Canın bölünmesi inanışında karşımıza çıkan kırk sayısı hem Türk mitolojisinde hem de 

Altay, Orta Asya, Ortadoğu mitolojilerinde aynı zamanda halk kültüründe ve İslam inancında 

kutsal sayı olarak kabul edilmektedir (Karakurt, 2012: 473). Allah’ın Hz. Âdem’in çamurunu 

kırk günde yoğurması, Mehdi’nin dünyaya tekrar geldiğinde kırk yıl kalacak olması ve dirilişin 

kırk yıl süreceği (Çoruhlu, 2013: 240) gibi inançlar kırk sayısının önemini ortaya koymaktadır. 

Ölüyü ürkütüp canının geri dönmesiyle birlikte kırk gün daha yaşaması kırk sayısına verilen 

önemi bir kez daha açığa çıkarmaktadır. 
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İnsan ruhu kuş misali kişi ölünce uçup gider. Ruhun kuş olup uçması Türk halklarında 

var olan çok yaygın bir inanıştır. Celal Beydili bu konuyu şu şekilde ifade etmiştir: “Türk 

halklarında ölen birinin ruhunun kuş şeklinde uçup gittiğine inanılırdı. Yakutlarda ayrıca, 

çocuk ruhunun bir kuş şeklinde göklerden geldiğine de inanılırdı. İnanışa göre, ölen bir insanın 

ruhu kuş kılığına girer ve tüm kâinatı saran Dünya Ağacı'nın dallarının birinde mesken tutar” 

(Beydili, 2015: 355). Eski Türkler, can ve ruh kelimelerini tın (nefes) kelimesiyle ifade 

ederlerdi ve tın vücuttan ayrılırsa ölüm meydana gelirdi (İnan, 2015: 176).  

Ölüm hadisesinde yakınların, aklar çıkarıp karalar giymesi, kanlı yaşlar dökmeleri, 

kıyafetlerini yırtmaları ve yüzlerini kesmeleri gibi gelenekler küçük değişiklikler geçirmiş olsa 

da günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. Örnek vermek gerekirse Manas Destanı’nda Manas’ın 

ölmesiyle insanların yüzlerini yırtarak ağlamaları (İnan, 1992: 122; Yıldız, 1995: 316-317), 

Atilla’nın ölümüyle Hunların saçlarını kesmesi ve yüzlerini yırtıp kanatmaları (Buluç, 2009: 

367), Dede Korkut Hikâyeleri ’nin sonuncu boyunda Beyrek’in ölümüyle ak çıkarıp kara 

giyilmesi, hep birlikte bağrışıp ağlamaları (Ergin, 2011: 248-251) kadim Türk inanışlarında 

ölüm hadisesiyle meydana gelen acıyı en iyi şekilde ifade etmektedir. 

 Ölüm, yok oluş değil yeni bir var oluştur. Ölümle birlikte kişinin ruhu bedenini terk 

eder ve ölenin yakınları cenaze hazırlıklarına başlar. 

2. Ölüm Olayından Sonra Yapılan İlk Uygulamalar 

Öncelikle ölen kişinin üstünde ne varsa makasla kesilip çıkartılır. Başka şekilde 

çıkartılmaz. Ölünün üzerinde sadece iç çamaşırı bırakılır. Daha sonra üstüne çarşaf atılır ve 

yıkanması için teneşire koyulur. (KK2, KK3, KK17, KK19) 

Ölen kişinin üstündekiler makasla kesilir ve teneşire koyulur, karnı şişmesin diye 

üzerine bıçak konulur ve bir odanın ortasında yıkanması için bekletilir. Yakınları ölenin 

harcını getirir [kefen-ahiret gömleği, pamuk]. (KK5, KK6, KK9) 

Ölen kişinin gözleri açıksa basılır, ağzı açıksa kapatılır. Çünkü onu yıkarken su, sabun 

açık olan ağzına ya da gözüne kaçar. (KK17, KK29) 

Birisi ölünce üzerindekiler hemen çıkartılıp çenesi ve ayakları bağlanarak ölü 

kıblesine çevrilir. Evde pişirilmiş yemek varsa hemen dökülür ya da ölen kişinin odasında 

yemek varsa başka odaya kaldırılır.(KK1, KK2, KK3, KK6, KK9, KK10, KK13, KK14, 

KK16, KK19, KK27, KK29, KK33, KK34) 
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Ölen kişinin üzerine karnının şişmesini önlemek için bıçak koyulması Türk kültüründe 

gerçekleştirilen yaygın bir uygulamadır. Bu uygulamada karşımıza demir kültü ve demirin 

koruyuculuk işlevi çıkmaktadır. Demirin Türk mitolojisindeki önemi ileride işlenecek olan 

bıçak koyma konusunda ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır. 

Ölen kişinin odasında olan yiyecek-içeceklerin dökülmesi, bunların ölüye ait olduğu 

düşüncesindendir. Ölen kişiyle birlikte ölme zamanına kadar ona ait olan ne varsa ölüyle 

birlikte evden çıkarılır. İleride de göreceğimiz inanışlar içerisinde bu uygulama daha çok 

Azrail’le bağdaştırılmaktadır. 

Bu bilgilerden hareketle ölen kişinin kıyafetlerinin çıkartılması diğer uygulama 

alanlarında da genellikle aynı şekilde yapılmaktadır. Derlemelerden elde edilen verilerden, 

ölüyü incitmemek ve ona çok narin davranmak gerektiği düşüncesine varılmaktadır. Bu yüzden 

kıyafetleri ya yırtılır ya da makasla kesilir farklı bir şekilde çıkartılmaya çalışılmaz. Düzce’de 

de ölenin kıyafetleri makasla kesilir. Bunun sebebini halk, ölen kişinin Azrail’in elinden yeni 

çıktığı ve yorgun olduğu için incitmeden makasla kesilir şeklinde açıklamaktadır (Türbedar, 

2011: 160). Bu hususta yöreden yöreye değişen tek şey çıkartılan bu kıyafetlere yapılan 

işlemlerdir. 

3. Ölümün Duyurulması 

Ölmek üzere olan bir kişinin yanında genellikle yakınları bekler. Kişi öldüğünde 

yakınlarının ağlama sesleriyle mahalle halkı evde ölü olduğunu anlar ve onları sakinleştirmek 

için yardımlarına koşar. Ölüm haberinin duyurulması daha çok uzakta yaşayan eşe dosta haber 

vermek için yöre halkı tarafından şu şekilde gerçekleştirilmektedir: 

Ölü olunca hocaya haber verilir ve sela okutturulur. Tanıdıklar da birbirlerini arayıp 

kara haberi ulaştırır.(KK1, KK2, KK3, KK4, KK5, KK6, KK7, KK8, KK9, KK13, KK14, 

KK15, KK16, KK30, KK31, KK32, KK33, KK36, KK37, KK38, KK39, KK40, KK41, KK42) 

Eskiden ölüm haberini bir kişi bütün köyleri dolaşıp “Cenazem var” diye bağıra 

bağıra herkese haber ederdi. Artık hocaya haber verilip sela okutturuluyor. (KK2, KK5, KK6, 

KK11, KK16, KK34, KK35) 

Ölen kişinin cenazesini duyurma işlemi birçok bölgede olduğu gibi çalışma yapılan 

yörede de hocalara haber vererek sela okutulması yönündedir. Elde edilen bilgilerde ise sela 

verilmediği dönemlerde tek kişinin tüm köyleri dolaşması şeklinde bir ilan olduğu 
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görülmektedir. Köyleri tek tek dolaşıp haber verme işlemi geçiş dönemlerinden hem doğum 

hem de evlenmede de karşımıza çıkmaktadır. 

4. Ölünün Gözlerinin Açık Olması Hakkındaki İnanışlar 

Ölümün tamamen gerçekleştiği bir durumda kişinin gözlerinin açık olması, çenesinin 

düşmesi vb. gibi durumlar meydana gelebilir. Ölüde meydana gelen bu durumlar aslında 

ölümden sonra gerçekleşen uzuvlarının sertleşmesinin bir sonucu olarak meydana gelir. Ölünün 

yakınında bulunan kişiler için bu belirtiler ürkütücü olabilir. Yöre halkından edinilen bilgilerde 

ise ölünün gözlerinin açık olması şu inançlarla açıklanmaktadır:  

4.1. Dünyadan Nasibini Almamış Olması 

Gözleri açık olan ölü dünyadan hevesini almamıştır. (KK41) 

Gözü açık ölenler dünyaya doymamıştır ya da hasretlisi vardır. Hasretlisi olanın gözü 

kapatılmaz.(KK1, KK2, KK3, KK11, KK29, KK31, KK32, KK35) 

Ölen birinin gözleri açıksa dünyada malı kaldı denir. (KK6, KK41) 

4.2. Hasret Çekiyor Olması 

Ölünün gözleri açık ya da tam kapanmamışsa hasretlik gittiği anlamına gelir. Eğer 

kapatılamıyorsa yama ile bağlanmak zorundadır. (KK2, KK3, KK17, KK19) 

Gözleri açık olan ölü, birinin yolunu bekler, beklediğini görmek ister. Eğer ölünün 

beklediği kişi gelmezse gözleri kapatılamaz açık gider. (KK1, KK2, KK3, KK4, KK5, KK6, 

KK7, KK8, KK12, KK13, KK14, KK15, KK16, KK17, KK18, KK19, KK26, KK27, KK9, 

KK31, KK33, KK34, KK35, KK36) 

4.3. Ölüme Yalnız Gitmeyecek Olması 

Ölen kişinin gözlerinin açık olması peşine birisini alacağı anlamına gelir. (KK1, KK2, 

KK6, KK9, KK13, KK17, KK19, KK35) 

Görüldüğü üzere derlenmiş olan bu inanışlarda ölen kişinin gözlerinin açık olması hâlâ 

bu dünyaya ait olmak istediğinin ya da dünyaya doymadığının bir belirtisi olarak 

algılanmaktadır. Bu da bizlere kullanım açısından yaygın olan “Gözü arkada kalmak” ve “Gözü 

açık gitmek” (Aksoy, 1988: 814-815) deyimlerini hatırlatır. 
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5. Ölü Bekletmeyle İlgili Uygulamalar 

Ölüyü bekletmenin doğru olmadığı Anadolu Türkleri arasında yaygın bir inanıştır. Bu 

inanışın sebepleri yöreden yöreye farklılık gösterebilir. Ancak çalışma yapılan sahada bunun 

sebebi sorulduğunda genellikle kişinin ölme zamanıyla bağdaştırılmış olduğu görüldü. 

Özellikle ikindiden sonra ölen kişilerin muhakkak bekletildiği yanıtları alındı. 

Yörede, bekletilecek olan ölünün nasıl bekletildiğine dair uygulamalar şu şekildedir: 

5.1. Morgda Bekletme 

Seyyar morglarda bekletilir.(KK5, KK6) 

Morga götürülür.(KK1, KK2, KK3, KK18, KK9, KK12, KK15, KK19, KK31, KK32, 

KK36) 

Bilindiği üzere morglar soğuk ve insanın içini titreten yerlerdir. Soğuk, ölünün 

vücudunun bozulmasına engel olur. Bu yüzden morglar bekletilecek olan ölünün ilk koyulması 

gerektiği akla gelen yerlerdir. 

5.2. Buzla Çevreleme 

Eskiden buz koyulurdu her tarafına şimdilerde morgda bekletiliyor. (KK2) 

Bekletilecek olan ölünün etrafını buzla sarmak gerekir.(KK5, KK6, KK11) 

Bu iki uygulama önceki dönemlerde morgun yaygın olmadığı ya da ölüyü morga 

koyma imkânının olmadığı zamanlardan kalma bir uygulamadır. Günümüzde ölüyü nerede 

bekletirsiniz sorusuna verilen ilk yanıt “İmkânların genişlemesinden dolayı morglarda 

bekletilir” olmuştur. 

5.3. Üstüne Bıçak Koyarak Başında Bekleme 

Ölüyü kedi yemesin diye başında üç kişi bekler. Şişmesin diye ölünün üstüne ekmek 

bıçağı konur. Aslında ölü bekletilmez “Ömür bitti mi asıl mekâna gideceğiz” denir bu yüzden 

bekletmek olmaz. Beklemek zorundaysa eğer etrafı buzla sarılır.(KK1, KK2, KK3, KK6, KK9, 

KK17, KK19, KK29, KK30, KK31, KK32, KK33, KK34, KK35, KK36, KK37, KK41, KK42, 

KK43, KK44) 

Ölünün yanına kedi yaklaştırılmaz. Bu yüzden ölü olan odanın kapısı daima kapalı 

tutulur. Üstüne de şişmesin diye ekmek bıçağı konulur. (KK1, KK2, KK3, KK6, KK9, KK13, 

KK14, KK17, KK19, KK29, KK30, KK31, KK32, KK33, KK34, KK35, KK36, KK37, KK38, 

KK41, KK42, KK43, KK44)Ölüyü kediden uzak tutmak Kıbrıs’ta da görülür (Mear, 1992: 85). 
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Bekletilmesi gereken ölünün üstüne bıçak konulur, başında bir kişi bekler ama bu kişi 

kadın olmamalı. (KK1, KK2, KK3, KK4, KK6,KK8, KK9, KK12,KK13,KK14, KK15,KK17, 

KK19, KK29, KK30, KK31, KK32, KK33, KK34, KK35, KK36, KK37, KK38, KK41, KK42, 

KK43, KK44) 

Bıçak koyulur ve başında Kuran okunur. Başında kesinlikle kadın bekleyemez. (KK1, 

KK2, KK3, KK4, KK6, KK9, KK12,KK13, KK14, KK15,KK17, KK19, KK29, KK30, KK32, 

KK33, KK34, KK35, KK36, KK38,KK42, KK43,) 

Burada dikkat çeken konu kadınların, ölünün başında bekleyememesi inanışıdır. Bu 

inanış bizlere eski Türklerde karşımıza çıkan kadınların kutsal dağlara ayak basamaması, 

bastığında kutsal dağın değiştirilmesi, ıduk (kutsal) hayvanlara dokunmasının kesinlikle yasak 

olması (İnan, 2015: 97-119) vb. gibi inanışları hatırlatmaktadır. Yöre halkının bu konudaki 

kadınlara bakışı farklı uygulamalarda da olsa benzer şekilde karşımıza çıkmaktadır. 

Dikkat çeken bir başka konu ise daha öncede bahsetmiş olduğumuz ve temeli demir 

kültüne dayanan ölünün üzerine bıçak koyma meselesidir. Göktürklerin atalarının demirci 

olması, demir dağının eritilip oradan çıkılması gününün ulusal bir bayram gibi kutlanması, ulu 

şaman ve demircilerin kutsal bir evlilikten doğmaları ve demircilerin Hz. Davud’u koruyucu 

olarak görmeleri (Beydili, 2015: 155-156) vb. Türk kültüründe demire ve demirciye verilen 

önemin boyutunun ne derece büyük olduğunu göstermektedir. Anadolu folklorunda demirin 

önemine ve kutsallığına dair birçok iz vardır ve bu izlerde demir, korku ve saygıyı 

çağrıştırmaktadır. Aynı zamanda demir olağanüstü varlıkların verebileceği zararlardan 

kurtarma gücüne de sahiptir (Boratav, 2012: 54). Bu bilgilerden hareketle ölen kişinin üstüne 

şişmemesi için demirden bir nesnenin koyuluyor olması kadim Türk inançlarından beri 

süregelen demirin kutsallık özelliğinin günümüzde de devam ediyor olmasındandır. 

6. Ölü Kıblesi 

Çalışma yapılan yörede derlemeyle elde edinilen bilgilerin arasında Ölü Kıblesi tabiri 

ile karşılaşıldı. Yöre halkına göre ölüler, canlı olanların döndüğü namaz kıblesine kesinlikle 

çevrilemez. Ölülerin kıblesi farklıdır ve kendi kıblelerine çevrilmek zorundadır. Bu kıbleye de 

ölü kıblesi demektedirler. Ancak bu konuda herhangi bir dinî kaynaklı bilgiye ulaşılamamıştır. 

Yöre halkından derlenen bilgiler ise şu şekildedir: 

Ölünün kıblesi namaz kıblesinden farklıdır. Orada Allah’ın divanına çıkılacaktır. Bu 

yüzden ölü ancak kendi kıblesine çevrilir. (KK6) 
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Ölüyü kendi kıblesine çeviririz, ölü kıblesi namaz kıblesinden farklıdır. Ölünün başı 

sağa çevrilir. Namaz kıblesinin artı şekline getirilir. Namaz kıblesine döndürülmez.(KK1, 

KK2İ KK3, KK6, KK9, KK28, KK34) 

Ölen bir kişiyi ölü kıblesine çevirmek Efendimizin vasiyetidir. (KK41) 

Ölüyü yıkarken de ölü kıblesine çevirmek gerekir. Öldükten sonra her yapılan şeyde 

ölü kıblesine çevirmek zorundayız.(KK3) 

Ölü kıblesi: baş sağ tarafta ayak sol tarafta olur. Ölen kişi namaz kıblesinin artısına 

yatırılır.  Yaşayan insanın kıblesi namaz kıblesi yani Kâbe’dir. Ancak ölen bir insan Kâbe’ye 

çevrilmez.  Onun kıblesi ölü kıblesidir.(KK1, KK2, KK3, KK9, KK11, KK13, KK14, KK16, 

KK17, KK18, KK29, KK34, KK35) 

7. Gömülme İşlemlerine Dair Uygulamalar 

Gömme işlemleri başlığıyla ölünün ne zaman gömüldüğü, gömülmeye nasıl 

hazırlandığı, ölüyü yıkama-kefenleme ve defnetme işlemlerinde hangi uygulama ve inanışlara 

yer verildiğinden bahsedilecektir. 

7.1.Gömülme Zamanı 

Sabahleyin ölen öğlen gömülür. Bekletmemek gerek tez gömülür. (KK1, KK2İ KK3, 

KK4, KK6, KK7, KK8, KK9, KK10, KK13, KK17, KK19, KK26, KK27, KK29, KK30, 

KK34, KK35, KK41)  

Sabah ölen eğer geleceği biri varsa ikindi de gömülür yoksa öğlede gömülür. Ölüyü 

bekletmek olmaz en yakın ezan vaktinde tez elden gömülür.(KK1, KK5, KK9, KK10, KK13) 

Ölüyü bekletmeden tez zamanda gömme âdetine Kıbrıs’ta (Mear, 1992: 85)  ve 

Türkmenistan’da ki Göklen Türkmenleri arasında (Kalafat, 2010: 225), Adana Yeniyayla ve 

Kayderi Üçkonak’ta (Tarçın, 2009: 144) ve Kaşkay Türklerinde (Karaaslan, 2010: 336) de 

rastlanırken, Uygurlarda cenazeyi aynı gün toprağa gömmek sevap sayılmaktadır (Rahman, 

1996: 114). 

Akşam ölen bir kişi ertesi günün öğle namazına gömülür. (KK1, KK2, KK3, KK5, 

KK6, KK9, KK13, KK16, KK17, KK18, KK27, KK35) İkindiden sonra ya da akşam vakti ölen 

birini gömmemek, Bulgaristan’ın Ruen bölgesinde yaşayan Türkler arasında da görülür 

(Karaoğlu, 2013: 231). 

Saha çalışması sırasında kaynak kişilere yöneltilen Neden tez zamanda gömülür? 

sorusuna yanıt alınamadı. Ölüyü tez zamanda gömmenin ona daha çok zarar vermemek ve 

onun incinmesini önlemek için olabilir. Ölünün ruhuna dair inanışlarda da görüldüğü gibi o, her 

şeyi hisseder ve görür. İşte bu yüzden ölüye daha fazla zahmet vermemek için onu tez zamanda 
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gömmek gerekebilir. Bu konuda Işıl Altun’dan edinilen bilgi şu şekildedir: “Türk halkının 

inançlarına göre üç şeyde acele etmekte hayır vardır: Ölüyü acele gömmek, misafirlere yemek 

yetiştirmek, alınan borcu ödemek. Ancak sakıncalı bir durum yoksa, güneş battıktan sonra ölü 

gömülmez, ertesi sabaha bırakılır.” (Altun, 2004: 326).  

Aynı zamanda yöre halkının inanışları arasında ikindiden sonra özellikle akşam 

ezanında mezara girilmeyeceğine dair inanışlar mevcuttur. Ö. Türbedar’dan edinilen bilgiye 

göre akşam namazından sonra defin yapılmaması eski Türklerdeki güneş battıktan sonra 

“yerler kilitlenir” inancından kaynaklanmaktadır. Bu da toprak kültünün bir sonucudur ve tüm 

bu uygulamalar Gök Tanrı inancından gelmektedir10 (Türbedar, 2011: 162-163). Bu yüzden 

denilebilir ki akşam vakti mezara girmeyi yasaklayan halk, ölünün tez zamanda gömülmesi 

gerektiği inanışına rağmen akşam vakti ölen bir kişiyi ertesi gün gömmeyi tercih etmektedir. 

7.2. Yıkama-Kefenleme 

Ölünün mezara defnedilmesi için öncelikle hem dinî hem de geleneksel uygulamalar 

ve kurallar eşliğinde yıkama ve kefenleme işlemi gerçekleştirilir. Ölü, genellikle kendi evinde 

ölü yıkayıcıları ya da bu işi bilen kişiler tarafından yıkanır. Yıkama ve kefenleme işi 

tamamladıktan sonra ölü gömülmeye hazırdır. Çalışma yapılan sahada bu alanda 

gerçekleştirilen uygulama ve inanışlar şu şekildedir: 

Ölü eğer bekletilecekse kesinlikle yıkanmaz. Ölü abdestli beklemez.(KK3) Bu inanışa 

Konya Yatağan’da da rastlanmaktadır. (KK47) 

Ölüyü kadınsa kadınlar erkekse erkekler yıkar.(KK1, KK2, KK3, KK8, KK9, KK12, 

KK13, KK15, KK16, KK17, KK18, KK19, KK27, KK30, KK33, KK34, KK37, KK38, KK41, 

KK42, KK44) 

Ölü kıblesine çevrilir ve ölü yıkayıcılar ölüyü çarşafın altından yıkar. Başka türlü 

yıkamak olmaz.(KK17, KK19) 

Ölü yıkanırken ölünün üstünde çarşaf olur kesinlikle bir yeri görülmemelidir. Yıkama 

işini de yıkayıcılar yapar herkes yapamaz.(KK3) 

Ölüyü yıkayan kadınlar vardır. O kadınlar ya da erkekler ölüyü yıkarlar herkes 

yapamaz çünkü ölüden korkarlar. Yıkama bitince ölen erkekse ölenin karısı, kızı ya da başka 

akrabaları yıkamadan kalan son suyu ölenin üstüne dökerler. Dökerken de “Hakkımı helal 

ettim sana” derler. (KK17) 

                                                           
10

 Özlem Türbedar’ın çalışmasında yer alan bu bilgi Yaşar Kalafat’ın 1995 basımlı Doğu Anadolu’da Eski Türk 
İnançlarının İzleri (Ankara-1995) adlı kitabının 29. Sayfasından alındığı belirtilmekle birlikte aynı eserde bu 
bilgiye ulaşılamamıştır. 
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Ölü yıkanırken de ölü kıblesine çevrilir ve kefeni biçilir, mezara konulurken rahatça 

indirilmesi için en son üç kemer koyulur. Tabutun üstüne çarşaf örtülür ve Kâbe örtüsü 

serilerek kilitli iğne ile tutturulur. Ölen kadınsa muhakkak tabutun üstüne çember atılır.(KK2, 

KK3, KK5, KK6, KK9, KK13, KK18, KK27, KK31, KK32, KK33, KK34, KK35) 

Ölüyü yıkayanlar önce salavat getirir ve teneşirde ölü kıblesine çevrilmiş olarak 

bekletilen ölüyü yıkamaya başlar. İki kişi ölünün sağ tarafından iki kişi de sol tarafından ölüyü 

yıkar. Önce baş kısmı ardından bütün vücudu yıkanır. Bu işlem üç kez tekrarlanır. En son 

yakınları çağırılır ve kalan su ile başından ayaklarına doğru üç kez bu su döktürülür. Artan 

suyu dökme işlemi sırasında döken akraba “Ben hakkımı helal ettim anam sütü gibi” der ve 

bitirir. Başka birisi de ahret gömleğini biçer. Bu gömlek dikişsizdir, makasla kesilir ve 

başından geçirilecek şekilde hazırlanır. Önce bir katı tabutun içine sarılır. Ölen kişi kat kat 

kefenlenir ve tabuta koyulur. Eğer ölen kişi kadınsa baş ve ayakuçlarına mezara koyabilmek 

için üç tane kuşak eklenir. Bu kuşaklarla ölen kişi mezara daha rahat koyulur. Eskiden pamuk 

koyulmazdı sadece kefenle sarılırdı ancak şimdilerde pamuk da koyuluyor. Ahret gömleğinin 

kolları yoktur o kısımlar kat kat sarılır. Ölüyü yıkarken ilahiler söylenir, dua edilir ve sürekli 

Tekbir getirilir. (KK2, KK3, KK17, KK29, KK34) 

Bazı kadınların isteği üzerine ahret gömleğinin üzerine bir de ahret peştamalı sarılır. 

Kefen gibi bu da beyaz renkte olur ve kadının bel bölgesine sarılır. Kadın olduğu için daha 

kalın kefenlenmek isterler. (KK3, KK17, KK34, KK35) 

Harcını görmek yani kefeni hazırlamak gerekir. Önce harcı görülür. Sonra ölü 

yıkayıcılar vardır onlar gelir ölüyü yıkarlar. En son yakınları gider son kez görürler. 

Kefenledikten sonra erkekler alır mezara götürür ve gömerler.(KK9, KK10, KK29, KK33) 

Yıkama işleminde en önemli unsur sudur ve suyun temiz olması önemlidir. Yıkama 

işleminde suyun bitirilmesi, israf edilmemesi gerekir. Bu hususta akla gelen ilk şey Türk 

kültüründe suyun önemidir. Türklerin suya olan saygısı ve suyu kültleştirmesi günümüz halk 

inançlarında olduğu gibi Oğuzlarda da görülmekteydi (Tanyu, 1978: 23). Yaratılışın başlıca 

unsuru olarak görülen su, ilk başlangıçla bağlıdır ve suda hayat yaratan güç olmasının yanı sıra 

ölüm getiren bir güçte vardır (Beydili, 2015: 502-504).  

Genel itibariyle Türk kültürlü halklarda su kutsallığını her daim korumayı başarmıştır. 

İslam inancına göre ölen bir kişi Allah’ a kavuşur. Ancak bu kavuşmada kişi her şekilde ebedî 

hayata temiz gönderilmek zorundadır. Bu temizliği sağlayacak olan en önemli unsur da sudur. 

Bu yüzden ölen bir kişi iyice yıkanıp kefenlendikten sonra gömülmeye yani, Allah’ın huzuruna 

çıkmaya hazır hâle gelir. 
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Beyaz renk dünya mitolojileri ve kültürlerinde aydınlık, ışık, güneş, hava, saflık, 

temizlik, masumiyet, kutsallık, kurtuluş vb. gibi anlamlara gelmektedir. Türk mitolojisi ve 

kültüründe de en yaygın olarak görülen renktir. Göğe ait ya da iyilik tanrıları olarak 

gruplandırılabilecek tanrılara dair uygulamalarda beyaz renk karşımıza çıkar (Çoruhlu, 2013: 

226). Aynı zamanda beyaz renk hem İslam öncesi hem de İslam sonrası uygulamalarda da 

karşımıza çıkmaktadır. Kadim Türklerin Gök Tanrı’ya kurban sundukları atın rengi beyazdır 

yani beyaz, ululuk atfedilmiş bir renktir. İslam diniyle birlikte gelen kefenleme anlayışında 

beyaz rengin kullanılıyor olması da dikkat çekicidir. Ölünün beyaz renkli kefene sarılması, ölen 

kişinin Allah’a kavuşması inancıyla birleştirildiğinde gerçekleştirilen bu eski uygulamanın 

İslam diniyle birlikte farklılaşmış bir boyutu olduğu ortaya çıkar. 

7.3. Ölünün Yıkama Suyundan Artanıyla Yapılan Uygulamalar 

Yöre halkının inanışına göre köyde biri öldüyse o gün köyün tüm suyu ölüye aittir ve 

o suyun kullanılmaması gerekir. Suyun israf edilmesi ya da boşa harcanması yöre halkı 

tarafından hoş karşılanmaz. Bu yüzden ölen kişinin yıkanmış olduğu suyun da bitirilmesi 

gerekir. Ancak suyun arttığı durumlarda görülmektedir. Bu gibi durumlarda yöre halkı artan 

suyu çeşitli işlemlerde kullanmaktadır. 

7.3.1. Aile Üyelerinin Yaptığı İşlemler 

Ölenin akrabaları veya yakın komşuları gelir. Son suyu ölenin üstüne dökerler. 

Dökerken de “Hakkımı helal ettim sana” derler. Ama bunu sadece kalan suyla yaparlar.(KK3, 

KK17) 

Artan suyla ölen kişinin akrabalarının yüzü yıkanırsa Allah’tan onlara ferahlık 

geleceğine ve ölüm acısı karşısında sabırlı olabileceklerine inanılır. (KK17) Bu inanışa 

Gaziantep’te de rastlanmaktadır (Cicioğlu, 2006: 33). 

Bu inanışlarda ölenin yakınları artan suyla son kez ölülerine dair olan helalleşme 

görevini gerçekleştirmiş olur. Aynı zamanda ölü dahi olsa yine de ona ait olan bir şeyin 

akrabalarına ferahlık getireceği düşüncesi insanların aralarındaki sevgi bağının ne kadar 

kuvvetli olduğunu gösterir. 

7.3.2. Tedavi Amaçlı Yapılan İşlemler 

Artan su ağrıları olan insanların ağrılı yerlerine sürülürse hiçbir sıkıntısı 

kalmaz.(KK17) 

Kırklanmamış bebek ölünün artan suyundan uzak tutulur. Eğer bebek bu suyla 

yıkanırsa kırk güne gitmez. Ama büyüklerin ağrısı varsa onu kesmek için kullanılabilir. (KK6) 
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Kandıra Türkmenlerinde de artan su şifa niyetine kullanılır ancak çalışma yapılan yörenin 

aksine çocuğun kırklama suyu olarak da kullanılmaktadır (Altun, 2004: 329). 

Türkler, hastalıklara şifa bulma konusunda oldukça ilerlemiş ve doğanın insanlara 

sunduğu her yaratılanla çare aramayı başarmış bir toplumdur. Burada da suyun kutsallığından 

hareketle ölüye de ait olsa israf edilemeyecek olan su, muhakkak hastalıklara da iyi 

gelmektedir. 

7.3.3. Temizlik Amaçlı Yapılan İşlemler 

Ölünün yıkama suyundan kalanıyla bazı aileler evin dış çevresini temizler.(KK29) 

Suyun bitirilmesi gerekir. Bu yüzden su artırılmaz, tamamıyla ölü yıkanır. Böylece 

daha temiz yıkanmış olur.  Ama evden hemen çıkarmak için yıkamadan da verildiği 

olur.(KK2, KK8, KK11, KK33, KK35) 

Artan suyla ölünün kıyafetleri yıkanır. Kıyafetleri yıkamadan vermek bazen 

ayıplanabilir. (KK1, KK2, KK3, KK17, KK19, KK30, KK31) 

7.3.4. Yardımcı Olmak Amacıyla Yapılan İşlemler 

Artan suyla ölünün kıyafetleri yıkanır ve camiye verilir. Camide hoca fakir fukaraya 

dağıtır. Böylelikle ölünün ruhuna dua edilmiş olur. (KK5) 

7.4 Tabut 

Ölünün yakınları tarafından mezarlığa taşınması için yıkama kefenleme işlemi 

bittikten sonra içine koyulduğu tahtadan yapılan sandığa “tabut” denilmektedir. Sedat V. 

Örnek’ten edinilen bilgilere göre tabut genellikle çam ve kavak ağacından yapılmaktadır. 

Seyrek de olsa meşe, gürgen, çınar, ceviz ve ardıçtan da yapılır. Tabutun üzerine örtü serilir. 

Bu örtü ya ölü evinden ya da komşulardan her ikisinde de yoksa camiden alınıp serilmektedir. 

Örtünün rengi ise genellikle yeşil olur (Örnek, 2014: 300). Tabutun ölçüleri ise ortalama 2-

2.25 cm. uzunluğunda, 50-75 cm. eninde, 40-50 cm. derinliğinde hazırlanır (Örnek, 1971: 55). 

Abdulkadir İnan’dan edinilen bilgiye göre de Hun Türkleri, ölülerini tabut içine koyarlardı. 

Bu tabutlar iç ve dış olmak üzere iki katlıydı. Tabutların üzerlerini ise altın ve gümüş işlemeli 

kumaş ve kürklerle örterlerdi (İnan, 2015: 177). Yöre halkından derlenen tabuta ve tabutun 

üzerine örtülen örtülere dair inanış ve uygulamalar şu şekildedir: 

Tabutun üstüne genelde yeşil örtülür. Çünkü yeşil murattır. Ölen kişi muradına 

kavuşmuş demektir. Ondan yeşil örtülür. (KK6) 



134 
 

Camide hazır tabut olur genellikle ölen kişiyi ona koyarlar. Bazı aileler tabut yapan 

yerlerden tabut alırlar ölülerini defnettikten sonra tabutu köyün camisine bağışlayıp daha 

sonra gerektiğinde yeniden kullanırlar. Tabutun üstüne Kâbe örtüsü örtülür o da genellikle 

camiden alınır. Hacca gidenlerde oradan bez getirirler tabutun üstüne örtmek için. Bazı 

hacılar bu örtüleri camilere bağışlarlar. Ölüsü olan kişi defnetme işini tamamladıktan sonra 

tekrar camiye geri bırakır. (KK1, KK2, KK3, KK5, KK6, KK9, KK13, KK16, KK17, KK29, 

KK33, KK35, KK37, KK38, KK39, KK41, KK44) 

Tabut çam ağacından yapılır. Bazen gürgen ağacından yapıldığı da olur.(KK37, 

KK38, KK44) 

Biri ölünce önceden hazırlanmış olan harcı hemen çıkarılır. Tabut camide hazır olur. 

Tabutlar daha çok çamdan yapılır. Ölen kadınsa Kâbe örtüsüne ek olarak tabutun üstüne 

çember de atılır. (KK1, KK2, KK5, KK6, KK7, KK9, KK11, KK15, KK27, KK37, KK38, 

KK41, KK42, KK43, KK44) 

Tabutun üstüne Kâbe örtüsü serilir. Ölen kişi kadınsa Kâbe örtüsünün üstüne kilitli 

iğnelerle tutturulan çember de atılır. (KK2, KK3, KK8, KK9, KK13, KK16, KK17, KK19, 

KK26) 

Bazı aileler ölen genç kızsa eğer tabutun üstüne gelinlik sererler. Genellikle bayansa 

yeşil örtü erkekse Kâbe örtüsü serilir. (KK41, KK42) 

Eskiden kadınlar mezara tabutsuz koyulmazdı, namus olarak görülürdü kimsenin eli 

değsin istenmezdi. Ancak şimdilerde kefenin ucuna eklenen bezlerle tutulup mezara 

koyuluyor. Erkeklerde aranmıyor bu durum. (KK6, KK9, KK18) 

Tabutun üstüne çarşaf atılır. Sonra Kâbe örtüsü serilir. Ölen kadınsa muhakkak 

tabutun üstüne çember atılır. Çemberin rengi farklı olabilir ama genellikle beyaz ya da yeşil 

atılır.(KK1, KK2, KK3, KK4, KK8, KK9, KK10, KK13, KK16, KK17, KK18, KK19, KK26, 

KK27, KK29, KK30, KK33, KK35, KK36) 

Tabutun üzerine atılan bezlerin renkleri ya yeşil ya da beyazdır. Beyaz rengin hem 

eski inanç sisteminde hem de dinî inanç sisteminde hangi anlamları ifade ettiğini daha önce 

belirtmiştik. Yeşil renk konusunda Ö. Mazlum’dan edinilen bilgilerde yeşilin, sakinliğin ve 

huzurun rengi olup tabiatta ağaçların ve bitkilerin sembolü olduğu yönündedir. Aynı zamanda 

Türk mitolojisine göre Ülgen’in, koruyucu ruh olarak kabul edilen yedi oğlundan birinin adı 

Yaşıl (Yeşil) Kaan idi ve onun genellikle bitkilerin yetişip, büyümesini düzenlediğine 
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inanılırdı11 (Mazlum, 2011: 133). İslamiyet’ten sonra yeşilin Peygamberin sancaklarından 

birisinin rengi olması, erenlerin sarık ve cübbelerinde daha çok yeşil tercih edilmesi hatta 

Peygamberin ehl-i beytinin ve oğullarının simgelerinin yeşil olması bu rengin Türklerde her 

devirde önemini sürdürdüğünü gösterir (Çoruhlu, 2013: 229). Yöre halkına göre yeşil renk 

murat yani Allah’a kavuşmak demektir. Tüm bilgiler ışığında kişinin son yolculuğunda da 

yeşil rengin tercih ediliyor olması yeşilin Türk kültürüne ne denli etki ettiğini bir kez daha 

bizlere göstermektedir. 

Tabut yapımında ise görüldüğü gibi daha çok çam ağacı kullanılmaktayken bazen 

gürgen ağacının da kullanıldığı da görülür. 

7.5. Ölüyü Mezarlığa Taşıma 

Ölen kişinin yıkama ve kefenleme işlemi tamamlandıktan sonra tabuta koyulmasıyla 

birlikte yakınları tarafından omuzlara alınarak mezarlığa götürülür. Günümüz şartlarında 

mezarlıklar evlerin yakınlarında olmadığından bu işlem cenaze nakil araçlarıyla 

gerçekleştirilmektedir. Ancak köy yerlerinde insanlar ölülerini hâlâ omuzlarında mezarlıklara 

taşımaktadır. Bu hususta yöre halkından derlenen bilgiler şu şekildedir: 

Ölü mezarlığa omuzda taşınır. Çünkü ölüyü omuzlarda taşıyana büyük sevap yazılır. 

Aynı zamanda ölü omuzlarda mezar yerine getirilene kadar yedi yerde sorguya çekilir. Bunu 

hiç kimse göremez. Musalla taşına koyulup yatana kadar sorgu devam eder. Hatta ameli kötü 

olanlar bu yedi yerde melekler tarafından biraz hırpalanır.(KK6) 

Tabutu yalnızca erkekler omuzlarında taşır, kadınlar taşıyamaz. Mezarlık uzaksa belli 

bir yere kadar arabayla götürülür daha sonra yeniden omuzlara alınır. Çünkü ölüyü omuzda 

taşımak sevaptır. (KK1, KK2, KK6, KK9, KK17, KK19, KK37, KK38, KK43, KK44) 

Elde edilen verilere göre kadınlar cenazeleri omuzlarına alıp taşıyamaz. Daha öncede 

kadınların ölülerin başında bekleyemeyeceği kuralıyla karşılaşmıştık. Her iki husus da 

kadınların önem verilen değerlerden uzak tutulmasıyla ilişkilidir. Ancak bir hususu da 

belirtmek gerekir ki erkekler kadınlara göre ağır işlerde daha başarılı ve cesaret konusunda da 

daha yüreklidir. Bir ölünün başında beklemek cesaret istediği gibi onu taşımak da bilek 

gücüne bakar. Bu gibi hususlar değerlendirildiğinde böyle kuralların biraz da kadınları 

korumak maksatlı olduğunu düşünebiliriz. 

                                                           
11

 Özge Mazlum’un “Rengin Kültürel Çağrışımları” adlı makalesinde geçen bu bilginin B. Ögel’in Türk Mitolojisi 
Cilt.II adlı eserinin 272. Sayfasından alındığı belirtilmekle birlikte söz konusu bilgi orada bulunamamıştır. 
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7.6. Cenaze Namazı 

İslam dinine göre Müslüman olan herkesin cenaze namazı kılınmaktadır. Bu, ölen 

kişiye dair yerine getirilmesi gereken yakınlarının görevidir. Özellikle şehitlerin cenaze 

törenleri en hassas şekilde yerine getirilen cenaze törenlerindendir. Onlar için akraba ya da 

yakın olmak gerekmez. Tüm ülke halkı, şehitleri son yolculuğuna uğurlamayı yürekten gelen 

bir duyguyla görev gibi gerçekleştirir. Herkes eceliyle ölmeyebilir. Bazısı intihar eder bazısı 

kör kurşuna denk gelir vb. gibi ölüm çeşitleri mevcuttur. Halk arasında özellikle intihar 

edenlerin ya da yaşarken herkese kötülük yapmış olanların cenaze namazı kılınmak 

istenmeyebilir. Örneğin Müslüman olan Kırgızların dinî inançlarına göre içki içerek ölen ve 

intihar edenin cenaze namazı kılınmaz. Ancak cenaze yerde kalmasın ve fitne çıkmasın diye 

intihar edenin cenazesi halkın isteği üzerine büyük mollalar değil de gençlerden bu işi 

yapabilen biri kıldırır (Köktan,2008: 234). Buradan da anlaşılacağı gibi dinin esasları gereği 

halk bir şekilde ölenin cenaze namazını kılar.  

Yöre halkından derlenen cenaze törenine ilişkin uygulama ve inançlar şu şekildedir: 

Cenaze namazına eskiden sadece erkekler katılırdı. Kadınların katılması istenmezdi. 

Hatta kadınlar bakacak olduğunda namazın kabul olmadığı düşünülürdü. Ancak şimdilerde 

kadınlar da kılmak isterse erkeklerle birlikte cenaze namazı kılabilirler. (KK1, KK2, KK6, 

KK17, KK33, KK34, KK38, KK41, KK43, KK44) Kadınların cenaze namazına 

katılamamasına Kandıra Türkmenlerinde de rastlanır (Altun, 2004: 331). 

Cenaze namazını erkekler kılar. Ayakta kılınan iki rekâtlık bir namazdır. Ölen erkekse 

er kişi niyetine, kadınsa kadın niyetine kılınır. Bu namazda secde edilmez ve ayakkabı 

çıkarılmaz. (KK37, KK38, KK39, KK40, KK41, KK42, KK43, KK44) 

Ölü musallada iken hoca üç kez helallik ister daha sonra “Merhumu/Merhumeyi nasıl 

bilirdiniz?” diye sorar orada bulunanlarda “İyi bilirdik” diye yanıtlar. Daha sonra ölenin 

namazı kılınır, duası yapılır ve defnedilir.(KK38, KK41, KK43, KK44) 

Hocanın cenazede bulunanlardan ölü için helallik istemesi bir çeşit aklamadır (Örnek, 

1971: 55). Bu helalleşme ile ölünün son kez helallik alamadığı biri varsa onunla 

helalleştirilmiş olur. Bu uygulama daha çok ölüyü Allah’ın karşısına çıkarken kimsenin 

üzerinde hakkı kalmasını önlemek için yapılıyor denilebilir. 

Görüldüğü gibi kadın, burada da cenaze namazına katılamamakta hatta cenaze namazı 

esnasında kadının bakması bile istenmemektedir. Ancak bu inanışlar günümüzde yöre halkı 

tarafından uygulanmamakta, kadınlar cenaze namazı esnasında yakında bulunabilmektedir. 
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7.7. Gömülme Sırasında Gerçekleştirilen Uygulamalar 

Jean P. Roux’dan edinilen bilgilere göre Altay toplumlarında gerçekleştirilen cenaze 

törenlerinde çok çeşitlilik vardır. Ölen kişiye ne yapılması gerektiğine dair üç temel yöntem 

uygulanır. Bunlardan birisi cesedin toprağa gömülmesi diğeri cesedin yakılması ve sonuncusu 

da cesedin sergilenmesidir (Roux, 1999: 217-218). Müslüman Türk toplumlarında gömme 

işlemi sırasında daha çok İslam dinine uygun esaslar gözetilmekte ve bu esaslara uygun 

uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Çalışma yapılan sahada da ölüyü toprağa gömmekten 

başka bir uygulamaya rastlanılmamıştır. 

Yöre halkından derlenen ölüyü gömme sırasında gerçekleştirilen uygulamalar şu 

şekildedir: 

7.7.1. Kur’an-ı Kerim’den Sureler Okumak 

Ölüyü mezara koyarken hocalar Yasin Suresi okur. Daha sonra hoca mezarın başında 

bir saat bekler. Ölü, hocanın orada beklediğini bilir, ona arkalanır. Bu sayede ölü, meleklerin 

soracağı sorulara daha rahat cevap verir.(KK1, KK2, KK3, KK4, KK5,KK6, KK7, KK13, 

KK16, KK17, KK18, KK27, KK30, KK32, KK33, KK34, KK35, KK36) 

Mezar hayvanlar eşelemesin diye derin açılır.(KK2, KK5, KK6, KK26, KK27, KK31, 

KK32, KK33, KK34, KK37, KK38, KK39, KK41, KK43, KK44) 

İslam inancına göre Kuran-ı Kerim tüm Müslümanların rehberidir. İnsanoğlu her başı 

sıkıştığında Kuran’a başvurur. Ölecek olan kişinin başında da ilk başvurulan uygulama 

Kuran- Kerim okumak olduğu gibi ölüyü gömerken de yine insanoğlunun rehberine 

başvurulmaktadır. 

7.7.2. Telkin Vermek 

Ölü gömülüp duası yapıldıktan sonra imam, mezarın baş tarafına oturur ve ölenin 

sorgucu meleklere vereceği cevapları kolaylaştırmak amacıyla ölüye bir takım şeyler söyler, 

bu işleme telkin halk deyimiyle tövbe talkın denir (Örnek, 2014: 302). Yöre halkından 

edinilen bilgilerde ise bu işleme yöresel ağızla dalgın vermek denilmektedir. Dalgın verme 

işlemi çalışma yapılan sahada şu şekilde gerçekleştirilmektedir: 

Ölü gömüldükten sonra hoca, ölüye dalgın verir. Ölü ondan cesaret alır ve meleklerin 

sorularına cevap verir. Hoca da bu dalgınla orada olanları duyar ve ölüye yardım etmeye 

çalışır. (KK6) 
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Hoca mezar başında dalgın verirken ölüden ses gelene kadar bekler. Ölü, üstüne 

toprak atılıp mezarı kapandıktan sonra ayağa kalkar. Ayağa kalkınca ölü kafasını tahtalara 

çarpar. Hoca da dalgın verirken bu sesi duyar. Ses gelene kadar hoca mezarın dört bir 

köşesini dolaşır. (KK1, KK2, KK6, KK9, KK13, KK17, KK18, KK27, KK34) 

Ölü gömülürken salavat getirilerek gömülür ve gömüldükten sonra Kuran okunur. 

Daha sonra herkes gider ve mezar başında ölünün yakını ile hoca kalır. Ölüyü mezara koyup 

tamamen üstünü kapatınca melekler ölüye soru sorar. Hoca, tahtadan olan baston ya da bir 

değneği ölünün baş tarafından içeriye doğru sokar. Bu sorgulama işlemi sırasında ölü hesap 

verirken hocanın dalgın verme işlemiyle ölüye destek olur ve ölünün cesaretlenmesini sağlar. 

(KK1, KK2, KK3, KK4, KK5, KK7, KK8, KK9, KK11, KK12, KK13, KK17, KK18, KK19, 

KK30, KK33, KK34, KK35) 

Ölüyü gömdükten sonra hoca mezarın başucundan tahta bir sopayı içeri doğru sokar 

ve ölüden sesin gelip gelmediğine bakar. Beklediği ses gelirse mezarın başından ayrılır. 

Gelmezse sesi duyana kadar tahta sopayla mezarın başında bekler.(KK2, KK3, KK17, 

KK27) 

Ölü sağ omzunun üstüne mezara defnedilir. Defin tamamlandıktan sonra hoca, ölüye 

dalgın verir. Dalgını tamamladıktan sonra mezarda kimse kalmaz.(KK6, KK27) 

Hocaların ölülere yardımcı olabilmek için gerçekleştirdiği telkin verme işlemi Kuran-ı 

Kerim’in Rûm Suresi’nin 52. Ayetiyle çelişmektedir. Ayette “Şüphesiz, sen ölülere 

işittiremezsin. Dönüp gittikleri zaman çağrıyı sağırlara da işittiremezsin.” (Altuntaş-Şahin, 

2011: 451) denilmesine rağmen hocaların/imamların bu işlemi gerçekleştirmesi esasen uygun 

gözükmemektedir. Aynı zamanda Fâtır Suresi’nin 22. Ayetinde  “Diriler ile ölüler de bir 

olmaz. Allah, dilediğine işittirir. Sen, kabirde bulunanlara işittirecek değilsin.” (Altuntaş-

Şahin, 2011: 481)  denilerek yaşayanların ölülere yardım edemeyeceği bir kez daha 

vurgulanmaktadır. 

7.7.3. Devir İşlemleri 

İslam inancında ölen bir kişinin yaşarken kılamadığı namazları,  tutamadığı oruçları ve 

yerine getiremediği yeminleri için fakir fukaraya para verilmektedir. Bu işleme de “ıskat” adı 

verilmektedir (Artun 2014: 233). Yöre halkı ıskat yerine devir terimini kullanmaktadır. Hatta 

Iskat nedir? diye sorulduğunda Ne olduğunu bilmeyiz yanıtı alınmıştır. Mezar başında ortaya 

koyulan bu para hocaların arasında elden ele dolaştırıldığı için devir işlemi adını almıştır. 
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Çalışma yapılan sahada devir işlemi genellikle iki amaç için uygulanmaktadır. Ölenin 

yakınları ya ölen kişinin yerine getiremediği orucuna, yeminine, namazına vb. karşılık olsun 

diye ya da günahları affolunsun, ruhu rahatlasın diye devir işlemini yaptırmaktadır. 

7.7.3.1. Oruç, Namaz, Zekat, Yemin vb. İçin Yapılan Devir İşlemleri 

Mezar başında ölünün yakını önceden bozdurduğu paraları devir yaparak daire 

şeklinde oluşturulmuş kişilerden birine verir. Bu para elden ele dolaştırılıp son kalan kişi de 

toplanır. Daha sonra para, camiye ya da fakire verilir. Bu işlemin ölüye faydası olacağına 

yapamadıklarına karşılık geleceğine inanılır. (KK2, KK3, KK17, KK26, KK27, KK31, 

KK35) 

Sadece orucunun ve zekâtının kefareti verilebilir.(KK6, KK9) 

Ölünün bir yemini varsa ama onu ölmeden yerine getiremediyse bunun için fakir olan 

on kişi yedirilir. Ancak bununda tam anlamıyla yerine geçeceğine inanılmaz. (KK2) 

Oruçları tutulur ancak namazlarına çare yoktur. (KK33, KK34) 

Orucu için para verilir. Paranın kime verileceğini yakın akrabaları belirler. Bazıları 

mezar başındaki hocalara verir bazıları da fakire fukaraya verir. (KK1, KK2, KK18, KK26, 

KK37, KK38, KK41, KK42) 

Mezarın başında hocalar daire oluşturur. Ortaya bozuk para koyulur. Bu para 

hocaların arasında elden ele üç kez dolaştırılır. Parayı en son alan hoca ya bütün hocalar 

arasında bölüştürür ya da camiye, fakirlere verir. Bu işlem orucuna ya da veremediği 

zekâtlarına karşılık olsun diye yapılır. Hoca sayısı bazen yedi olarak belirlenir ama genelde 

mezar başında kaç hoca varsa onlar arasında paylaştırılır.(KK2, KK3, KK17, KK35, KK38, 

KK41, KK42, KK43, KK44) 

Ölünün akrabaları devir işlemi için belli bir miktar parayı bozdurur ve bir poşetin 

içine koyar. Mezarın başında hocalar bu poşeti elden ele dolaştırır. Bir hoca diğerinden 

alırken “Aldım” diğer hocaya verirken de “Verdim” der. En sonuncu kişi parayı hocalar 

arasında bölüştürür. Böylece dünyadayken yapamadıklarına karşılık geleceğine 

inanılır.(KK43) 

7.7.3.2. Günahlarının Affı İçin Yapılan Devir İşlemleri 

Hocalar mezar başında toplanır ve ortaya aile üyeleri belli bir miktar para koyar. Bu 

paranın bozuk para olması gerekir. Ortaya koyulan para elden ele dolaştırılır ve en son para 

kimde kalırsa o kişi paraları hocaların arasında paylaştırır. Böylece ölen kişinin 

günahlarının affolunacağına inanılır. (KK17, KK33, KK34) 
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Mezarı açana da para verilir. Kimisi parayı reddeder kimisi alır. Bu daha çok ölünün 

ruhuna iyi geleceği için yapılır.(KK3, KK6) 

Her ne kadar ölenin bu dünyayla ilişkisi kesilmiş olsa da yaşarken yaptıkları ebedî 

hayatını etkiler. Çünkü insan, bu dünyaya kalmak için değil bu dünyadan geçmek için 

yaratılmıştır. İslam inancına göre yaşarken yapılması gerekenler yapılmamışsa ölen kişinin 

hem kabirde hem de cehennemde çok acı çekeceğine inanılır. Ölen kişinin yakınları yerine 

getirilmemiş bu esaslar için devir işlemine başvurur ve böylece hem ölenin yapamadıklarına 

karşılık geleceğine hem de günahlarının affolunup kabir azabının azalacağına inanmaktadır. 

Gerçekleştirilen bu uygulamaların Allah katında ne kadar işe yaradığını hiçbir zaman 

bilinmez. Ancak yöre halkının bu işlemleri inanarak yapıyor olması gerçekçiliklerinin 

artmasına önemli ölçüde destek olmaktadır. 

C. ÖLÜM SONRASI 

Kişi öldükten sonra geride kalanlar ona dair son görevlerini yerine getirir. Ölen kişi 

gömülüp herkes mezarın başından dağıldıktan sonra geride kalanlara sadece acılarını yaşamak 

kalır. Geride kalanların yaşayacağı bu acı da belli bir güne kadar sürmektedir. Acı tamamen 

yok olmaz ama en azından yaşamaya devam ettirecek seviyeye indirgenir. Bu durum da 

Zaman her şeyin ilacıdır tabiriyle açıklanabilir. 

Ölüm olayının ardından ölen kişi defnedildikten sonra ona dair duyulan saygı ve sevgi 

neticesinde yakınlarına düşen, zorunlu olmasa da belirli bir gelenek hâline getirilmiş çeşitli 

uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Bunlar daha çok geride kalan yakınların, kendilerine 

görev edindiği ve ölülerini mezarında daha rahat yatırmaya, ruhu için sürekli ölenin adına iyi 

şeyler yapmaya ve ölüye olan sevgilerinin ölmüş de olsa bitmediğini göstermeye yarayan 

çeşitli uygulamalardır.  

1. Yas Âdetleri 

Ölenin arkasından duyulan gam ve keder geride kalanların gözyaşlarıyla birleşir. 

Kadim Türklerden beri ölülere verilen önem ve onların arkasından tutulan yas, ilk günkü gibi 

önemini korumaktadır.  

Kadim Türklerin yas tutma âdetlerine dair bazı kayıtlar Çin kaynaklarında da yer 

almaktadır. Edinilen bilgilerde yas tutanlar, ölünün bulunduğu çadırın etrafında atlarıyla 

hızlıca dolaşırlar, yas tutanlar yüzlerini, kulaklarını keser, bağıra çağıra ağlayıp, saçlarını 

başlarını dağıtırlar. Ölen kişinin atının kuyruğunu keserler ve daha sonra atı kurban ederler. 

Ölü için yemek verirler. Bunlar yas alâmetleridir (Kocasavaş, 2002: 73). İnan’dan edinilen 
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bilgilerde ise Beltirlerin, ölenin dul kalan karısının saç örgülerini çözüp dağıttığı ve örgünün 

yarısından aşağısını kestiği görülmektedir. Dul kalan kadın ancak ölüsünün yedisinden sonra 

saçlarını örebilir (İnan, 2015: 187). Bahaddin Ögel’den edinilen bilgilerde ise Çin tarihlerinde 

yazan Göktürklerin cenaze törenlerinde onların ölülerini ilk önce bir çadıra koydukları daha 

sonra at, sığır ve koyunlardan türlü kurbanlar kestikleri ve atlarla çadırın etrafında dönüp, at 

yarışı yaptıkları görülmektedir (Ögel, 2001: 760). 

Ölümle gelen bu derin yas, kanlı gözyaşlarıyla dudaklardan dökülen ve gönülleri 

dağlayan acılı ağıtlarla kendini yatıştırmaya çalışır. M. Yardımcı ’ya göre ölenin arkasından 

yakılan ağıt hem taşının toprağının hem de insanlarının bağrı yanık olan Anadolu’da canlı bir 

hatıra ve ölen için yerine getirilen bir görev olarak hafızalarda yerini almaktadır (Yardımcı, 

1990: 370). 

Çalışma yapılan sahada yas tutma geleneği mevcuttur. Ancak ölünün başında feryat 

figan ağlama ve dakikalarca ağıt yakma geleneğine rastlanılamamıştır. Yöre halkına 

yöneltilen “Ağıt yakan var mıdır ya da yakılır mı?” sorusuna “Ağıt nedir bilmeyiz ama 

bizlerde de ölüye güzel ağlayanlar vardır. Kimi sessizce ağlar kimi bağıra bağıra ama daha 

çek sessizce ağlanır” yanıtı alındı.  

Yöre halkına göre ölü gömüldükten hemen sonra mezar başında yas tutma âdeti başlar 

ve daha sonra evde devam eder. 

 Yörede gerçekleştirilen yas tutma âdetleri şu şekildedir: 

Mezar başında daha çok ailenin erkekleri bir sıraya girer. Cenazeye gelenler orada 

başsağlığı diler. Daha sonra da kadınlar üç gün boyunca evde ziyaret alır. Üç günü 

geçirilmesi yas tutanlar içi iyi olmaz onların acılarını depreştirmek olur. Bu yüzden üç gün 

içinde gidilmesi gerekir.(KK1, KK2, KK3, KK4, KK5, KK6, KK7, KK8, KK11, KK13, 

KK14, KK15, KK16, KK17, KK18, KK19, KK26, KK27, KK33, KK34, KK35, KK36) 

Mezar başında erkekler, evde kadınlar gelen taziyeleri alır. Taziye işlemi genelde üç 

gün sürer.(KK2, KK17, KK26, KK37, KK38, KK41) 

Üç gün içinde başsağlığı ziyaretin yapılması gerekir. Üç günden sonra gidildiğinde 

acının tazelenmesine sebep olunur. Bundan dolayı ziyaretler geciktirilmez.(KK5, KK6, 

KK13, KK34) 
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Bir evde ölü olduğu ilk gün ateş ikinci gün köz üçüncü gün ise kara kömürdür. Ondan 

sonra hane beyaz güle döner. Bu yüzden yas üç gün tutulur. (KK6) 

Üç gün ölünün yası tutulur. Bu üç gün içerisinde evde kesinlikle yemek pişirilmez. 

Eğer yemek pişirilirse bu yöre halkı tarafından ayıplanır.(KK1, KK2, KK3, KK4, KK5, KK8, 

KK9, KK10, KK11, KK12, KK13, KK14, KK15, KK16, KK17, KK18, KK19, KK26, KK27, 

KK31, KK32, KK34, KK35, KK36) yas evinde üç gün yemek pişirilmemesi âdeti 

Afganistan’da yaşayan Hazar Türklerinde de görülür (Çelik, 2001: 13). 

Üç gün yas tutulur. Bu sürede evde yemek pişirilir ya da eğlenceli bir şeyler yapılırsa 

oradakiler günah işlemiş sayılır. İşledikleri bu günah, hane halkından birinin rüyasına girer 

ve bu rüyayla işledikleri günah haber verilmiş olur. (KK2) 

Evden ölü çıkmışsa üç gün yas ilan edilir ve kesinlikle evde yemek pişirilmez; 

televizyon, radyo varsa açılmaz. Yemekleri komşular getirir. Üç gün boyunca evde yas vardır. 

Komşularda saygısızlık olmasın diye televizyon, radyo vb. gibi şeyler açmaz özellikle çevrede 

müzik sesi duyulmaz. (KK1, KK2, KK3, KK4, KK7İ KK8, KK9, KK10, KK11, KK12, KK14, 

KK15, KK19, KK29, KK30, KK36) 

Düğün varsa yas döneminde ya yapılmaz ya da mevlitli düğüne çevrilir.(KK3, KK17, 

KK18) 

Ölen kişi evin erkeği ise elli yıl öncesine kadar kadın, kocasının kırk gün boyunca 

yasını tutar ve evden dışarı çıkmaz hatta mezarına bile gitmezdi.(KK2, KK5, KK6, KK13, 

KK34) 

Görüldüğü üzere üç gün süren yas tutma âdetinde hem evdekiler hem de komşular 

eğlenceli şeyler yapmaz, radyo-televizyon açmaz ve en önemlisi ölü evinde yemek pişirilmez. 

Bu gibi uygulamalar daha çok dar bir alan olan sosyal çevrenin gerektirdiği uygulamalardır. 

İnsanların birbirlerine olan bağlılıkları doğum, evlenme, ölüm gibi ya mutlu ya da acılı 

günlerde daha çok ortaya çıkar. Bu yüzden yas sürecinde olan bir evin bu yasına eşlik etmek 

birlik ve beraberliğin getirdiği en güzel uygulamalara yol açmaktadır.  

Evde yemek pişirilmemesi hususuna gelinirse burada iki türlü inanış karşımıza 

çıkmaktadır. İlk olarak ileride de göreceğimiz bir inanış olan ölüm anında Azrail’in etrafı 

kana bulaması ve bu yüzden evde ne varsa onlara sıçramasıdır. Bu yüzden ölüm sonrası evde 

kalan herhangi bir eşya ya da erzakla bir şey yapılmaz. İkincisi ise daha çok sosyal boyut 

içerisinde bir değerlendirmedir. Yas tutan bir ailenin yemek, içmek vb. gibi ihtiyaçları gözleri 

görecek hâlde olmaz ve acıdan bitkindirler. Bu durumda yardıma koşacak kişiler de yakın 
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akrabalar ve komşular olur. Herkes elinden ne gelirse pişirir ve getirir. Getirilen bu yemekler 

hem başsağlığına gelenlere hem de yas içinde olan aile üyelerine ikram edilir.  

Yas evinde toplum tarafından uygun bulunmayan davranışların Allah tarafından 

rüyayla bildirilmesi ise bir kez daha rüyaların haberci rolünü ortaya koymaktadır. B. Ögel’den 

rüyalar konusunda edinilen bilgi şöyledir: “Rüyalar ve rüyaların yorumu, bütün insanlığın 

düşünce tarihinde önemli bir yer tutmuştur. Bu inanışlar şimde de devam ediyorlar. Ancak 

her kavmin hayatında ve kendi kültür çevrelerinde müşterek ve birleşik olan, bazı inanış ve 

düşünceler vardır. Özellikle rüya yorumları, tarihin ve Türk kavminin çok derinliklerinden 

gelen, inanış ve geleneklere göre kalıplaşmış ve sınırlanmıştır. Herkes rüyayı, anne ve 

atasından duyduğu gibi yorumlamış ve bu kalıplar, dünden bugüne, bazı değişme ve 

gelişmelerle gelmişlerdir. Tabii olarak bu yorumlarda Türklere, diğer dinler ile İslâmiyet- ten 

de bazı tesirler gelmiştir.” (Ögel, 2010b: 571). Görüldüğü gibi insanlara kılavuz olan rüyalar 

İslamiyet’in de etkisiyle farklı bir boyuta geçmiştir. Yöre halkının da rüya aracılığıyla 

uygunsuz bir iş yaptıklarını anlamaları ve görülen rüyayı doğrudan ölüm hâdisesiyle 

bağdaştırıp yorumlamaları bu inanışın uzantısından başka bir şey değildir. 

Son olarak görülen bilgide de kadınların kırk gün boyunca kocalarının yasını tutmaları 

ve dışarı çıkmamaları kadim Türklerden günümüze gelen inançların devamı olduğunu 

göstermektedir.  

2. Ölünün Eşyalarına Dair Uygulamalar 

Sedat V. Örnek’ten edinilen bilgilere göre ölen kişinin eşyalarıyla ilgili işlemlerin 

oluşmasında iki temel neden yatmaktadır. Bunlardan ilki ölenin geri geleceği korkusu diğeri 

ise ölenin anısını yaşatma isteğidir (Örnek, 1971: 75). Bu bilgilerden hareketle ölen kişi 

vasiyetinde eşyalarına ne olacağına dair bir istek de bulunmadığı sürece eşyaların sonunu 

geride kalanlar belirlemektedir. Alan araştırmasında gömme, yakma, dağıtma vb. gibi 

işlemlerle karşılaşılmıştır. Bu işlemler genellikle ölünün ruhu için yapıldığından daha çok saçı 

ritüeline girmektedir. 

Yöre halkından derlenen ölünün eşyalarına dair uygulamalar şu şekildedir: 

2.1. Fakirlere Dağıtma 

Fakirlere dağıtılır. (KK5, KK6, KK9, KK10, KK16, KK18, KK27, KK29, KK30, 

KK31, KK32, KK33, KK34, KK36) 
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Ölürken giydiği kıyafetler makasla kesilir ve ölü gibi gömülür. Kalan kıyafetleri 

fakirlere dağıtılır ancak bu kıyafetlerin verileceği kişinin namazlı olması istenir.(KK1, KK2, 

KK3, KK9, KK11, KK19) 

Ölünün kıyafetleri evde saklanmaz. Bu yüzden derhal dağıtılır. (KK6) 

Artan suyla ölünün kıyafetleri yıkanır ve camiye verilir. Camide hoca fakirlere dağıtır. 

(KK11, KK34) 

Görüldüğü üzere ölen kişinin kıyafetlerinin dağıtılması, ölünün ruhuna iyi geleceği ve 

alan kişinin de ölüye dua edeceği niyetiyle yapılmaktadır. Kıyafetlerin verileceği kişinin, 

namaz ibadetini yerine getiren birisi olarak istenmesi bu düşünceyi haklı çıkarmaktadır. 

2.2. Gömme, Yakma vb. İşlemler 

Kıyafetler gömülür, yakılır veya birine verilir. Aslında kıyafetlerin yakılması pek hoş 

karşılanmaz. Çünkü ölen kişi kıyafetlerinin yakıldığını görürse kıyafetlere atılıp onları niye 

yaktınız diye hesap sorar ve ateşe atlar kıyafetlerini almaya çalışırmış. (KK2, KK6) 

Üstünden çıkanlar derhal gömülür. Yenileri fakirlere dağıtılır eskileri ise ya yakılır ya 

da gömülür. (KK9, KK10, KK12, KK13, KK15, KK16, KK17, KK33, KK34, KK35) 

Burada karşılaşılan bilgilerde yakma işlemi hem iyi hem de kötü olmak üzere iki farklı 

şekilde bir inanış olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk kültüründe ateş daha çok temizleyici ve 

arındırıcı özellikleriyle bilinmektedir. Abdulkadir İnan’dan edinilen bir bilgide VI. Yüzyılda 

Batı Gök Türk hakanına gelen Bizans elçilerinin kendileriyle getirmesi muhtemel olan kötü 

ruhları kovmak için ateşler arasından geçirdiği görülmektedir (İnan, 2015: 68). Buradan da 

anlaşılacağı üzere ateş, korunmak ve temizlenmek için önemli bir unsurdur. Yöre halkı da 

ölünün, kendilerinin başına bir felaket getireceği korkusuyla olsa gerek ki eşyalarını bazen 

yakmak istemektedir. Ancak eşyaları yakmayla birlikte yine ölünün kendilerine zarar 

getireceği korkusu da gözlerden kaçmamaktadır.  

Burada ki bir başka husus da yöre halkına göre ölünün kıyafetleri için ateşe atlayacağı 

inancıdır. Ölülerin (ruhların) ateşten korktuğu bilindiği hâlde ölünün, kıyafetleri yakılmasın 

diye ateşe atlaması bu bilgiye ters düşmektedir.  

3. Vasiyet 

Vasiyet, ölecek olan kişinin yakınlarından, öldükten sonra yapılmasını istediği çeşitli 

durumları içeren şartlardır. Bazı insanlar vasiyetlerini çok önceden hazırlarken bazıları ölüm 

anında son nefesini verirken dile getirmektedir.  
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Yöre halkına vasiyetle ilgili yöneltilen sorulardan alınan yanıtlardan vasiyet 

durumunun yaygın olmadığı şayet birisi vasiyet etse bile ölümüyle bir hükmünün 

kalmayacağı öğrenilmiştir. Vasiyete dair yöre halkından edinilen bilgiler şu şekildedir: 

Kişi öldüğünde vasiyeti biter. (KK1, KK2, KK3, KK6, KK18, KK9, KK11, KK12, 

KK139, KK14, KK16, KK18, KK26, KK27, KK30, KK31, KK33, KK35, KK36, KK41, 

KK42 

Bazı kişiler ölmeden önce vasiyetim şudur budur gibi şeyler söyler. İslam’a uygun 

olanlar yerine getirilir ama uygun olmayanlar yerine getirilmez. Zaten biri ölürse vasiyeti 

geçersiz olur.(KK2, KK5, KK9, KK17) 

Vasiyeti yerine getirmek zorunluluk değil. Ölenin vasiyetini isteyen yerine getirir 

isteyen getirmez.(KK42) 

4. Anma Günleri 

Ölüm olayının ardından ölüyü anmak ve onun ruhunu Kuran’la buluşturmak için 

belirli günlerde yapılan çeşitli anma günleri gerçekleştirilmektedir. Bu anma günleri Anadolu 

Türklüğünde oldukça yaygındır ve genellikle aynı günlerde yapılmaktadır. Anma günleri, 

ölüm olayından sonraki üçüncü, yedinci, kırkıncı, elli ikinci günlerde ve her yıl dönümünde 

yapılmaktadır. Bu anma günleri içerisinde en yaygın olanı ölümden sonraki kırkıncı günde 

yapılanıdır. 

Anma günleri kadim Türklerden beri gerçekleştirilmekte olup günümüzde İslamiyet’le 

birlikte onun getirdiği esaslara uygun bir şekilde icra edilmektedir. O. Turan’a göre Şamani 

Türkler ölünün siyasi ve içtimai mevkiine göre hayvan keser ve “ölü aşı” verirlerdi. Bu 

yemeğe de eskiden “Yuğ basan” adı verilirdi. Anadolu Oğuzları öldüğü zaman  "Aygırın 

boğazlayup aşun vergil" vasiyetini yapardı ve "Ölülerimiz için verdiğimiz aş" gibi ifadelerle 

bu inanca sıkı sıkıya bağlı bulunurlardı. Bütün Türk halkları arasında yaşayan ölü aşı 

geleneğine Selçuklu sultanları da bağlıydı (Turan, 2009: 397-398). 

Yöreden edinilen bilgilerden hareketle Türk kültüründe yaygın olan ölü aşı ya da ölü 

yemeği kültürü yöre halkında yaygın olarak görülmemektedir. Anma günleri daha çok 

camilerde yapılmakta ve gelenlere ikram olarak şeker, meyve suyu vb. yiyecekler 

dağıtılmaktadır. Sadece ölümden sonraki elli ikinci günde camide yapılan anma gününde 

gelenlere yemek ikram edilmekte bunun dışında kalan günlerde yemek ikram edilmemektedir. 

Bu anma günleri de köy halkına sela verilerek duyurulmaktadır. 
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4.1. İlk Üç Gün ve Gecesi 

Ölüm olayının hemen sonrasındaki üç gün içerisinde hem sabah hem de akşam olmak 

üzere Kuran okunan günlerdir. İlk üç sabah mezar başında akşamları da camide ya da evde 

yapılmaktadır. 

Ölü defnedildikten sonraki ilk üç sabah mezar başında Kuran okunur. İlk üç akşam da 

camide Kuran okunur.(KK1, KK2, KK3, KK4, KK8, KK15, KK16, KK17, KK18, KK19, 

KK29, KK33) 

İlk iki akşam kadınlar evde erkekler camide Kuran okunur. Sonun gün yanı üçüncü 

günde herkes camide toplanır ve orada Kuran okunur. Gelenlere mevlit şekeri ve meyve suyu 

ikram edilir. (KK1, KK2, KK3, KK4, KK5, KK6, KK7 KK8,KK13, KK14, KK15, KK16, 

KK17, KK18, KK19, KK29, KK33) 

4.2. Yedisi 

Ölümünün yedinci gününde yedisi yapılır. Herkes camide toplanır ve hoca Kuran 

okur. Yediyi yapanlar çıkışta gelen misafirlere ikram olarak şeker, bisküvi, meyve suyu 

dağıtırlar. (KK1, KK2, KK3, KK4, KK5, KK6, KK7 KK8,KK13, KK14, KK15, KK16, 

KK17, KK18, KK19, KK29, KK33) 

4.3. Kırkı 

Ölümünün kırkıncı gününde kırkı yapılır ve camide Kuran okutulur, gelen misafirler 

şeker meyve suyu, kolonya ikramında bulunulur. (KK1, KK2, KK3, KK4, KK5, KK6, KK7 

KK8,KK13, KK14, KK15, KK16, KK17, KK18, KK19, KK29, KK33) 

4.4. Elli İkisi 

Ölen kişinin elli ikinci gününde elli ikisi yapılır. Ancak elli ikisi yedisi ve kırkından 

farklı yapılır. Camide yapılan bu Mevlit yemekli olur. Ölünün elli ikisi için çorba, sarma, 

sütlaç, kabarcık, patates yemeği yapılır. Mevlit bittikten sonra çıkışta gelenlere ikram edilir. 

(KK1, KK2, KK3, KK4, KK5, KK6, KK7 KK8, KK13, KK14, KK15, KK16, KK17, KK18, 

KK19, KK29, KK31, KK32, KK33, KK34, KK35, KK36) 

Görüldüğü üzere yalnızca ölünün elli ikisi yapılırken gelen misafirlere ikram olarak 

yemek verilmektedir. Ancak verilen bu yemek de zorunluluk gerektirmez. Maddî imkânı olan 

aileler genellikle yemek vermektedir.  

4.5. Yıl Dönümü 

Bundan sonra da ölen kişinin her yıl öldüğü günde sene-i devriyesi yapılır. Bu sene-i 

devriye camide yaptırılır. Gelenlere şeker, bisküvi ve meyve suyu dağıtılır. (KK1, KK2, KK3, 
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KK4, KK5, KK8, KK13, KK14, KK15, KK16, KK17, KK18, KK19, KK31, KK32, KK33, 

KK34, , KK36) 

Ölen kişinin tüm yakınları ve köy halkı, her yıl öldüğü günde camide yapılacak olan 

anma gününe davet edilir. (KK1, KK2, KK3, KK4, KK5, KK6, KK7 KK8, KK13, KK14, 

KK15, KK16, KK17, KK18, KK19, KK29, KK31, KK32, KK33, KK34, KK35, KK36) 

5. Ölüye Dair Oluşturulan Kalıplaşmış İfadeler 

İnsanoğlunun ölümü, onun yaşayanların arasından tamamen ayrıldığı anlamına 

gelmez. Sohbet sırasında ki bir konuşma esnasında, bir resim ele geldiğinde ya da bir müzik 

kulağa düştüğünde insan, ölen sevdiğini muhakkak hatırlar. Özellikle insanlar sohbet 

sırasında ölen bir yakınını andığında ona dair iyi bir dilekte bulunmadan adını geçmez. 

Ölülerin adı geçtiğinde ya da anıldığında kişilerin zikrettiği ve kalıplaşmış hâle gelen çeşitli 

ifadeler mevcuttur. Yöre halkının kullandığı bu kalıplaşmış ifadeler şu şekildedir: 

5.1. Ölünün Adı Geçtiğinde Zikredilen Kalıplaşmış İfadeler 

Rahmet olsun ruhuna  

(Ölen kişi erkekse) Allah onu cennet efendisi yapsın, (kadınsa) Allah onu cennet kadını 

yapıp Fadime anamıza komşu eylesin  

Allah’ım günahlarını affetsin  

Mekânı cennet olsun  

Allah gittiğine pişman etmesin  

 Ruhu cennet olsun  

Makamı cennet makamı olsun  

Allah, Peygamber Efendimize komşu eylesin  

Nur göllerinde yatsın 

Toprağı bol olsun 

Allah taksiratını affetsin 
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5.2. Yas Evinde Zikredilen Kalıplaşmış İfadeler 

Başınız sağ olsun 

Allah sabırlar versin 

Ölenle ölünmez  

Kefenin cebi yok ki 

Emir büyük yerden 

Allah böyle emretmiş  

Allah’ın emri böyle sorgu sual olmaz 

Allah’ın emrine karşı gelinmez 

(Ölen çocuksa) Allah bizzat şefaat etmiş size üzülmeyin  

Allah başka acı yaşatmasın 

Allah kalanlara uzun ömürler versin 

Hepimizin gideceği yer orası 

Kaderi böyleymiş 

6. Ölülere Dair İnanmalar 

Anadolu halkının tasarımlarına göre ruh kişiyi hem yaşarken hem de ölümden sonra 

yaşatan bir cevherdir. Ruh ve can kavramlarının genellikle aynı şey olarak tasarlanması, 

kişinin yaşama gücünün bu cevhere bağlı olduğunu gösterir. Kişinin sağlığında bedeninde bir 

yerde olan ve kişiye hayat gücü veren ruh, ölümden sonrada sahibinin bir nevi sembolü olarak 

yaşamını sürdürmektedir (Örnek, 1971: 61). Ölümün bir hiçlik olmadığı inancı geleneksel 

kültürde çürüyen bedenin yerini ruh inancına teslim etmiştir (Bayat, 2015: 286). Buradan da 

anlaşılacağı üzere ruh aslında canlıdır yalnızca bedeni terk etmiştir. 

Ruhu tek başına canlı bir varlık olarak gören insanlar ruha dair çeşitli inanmaları 

oluşturmuş ve bunların gerçekliğinden kesinkes emin olmuştur. Çalışma yapılan sahada da 

ruha dair inanışlar şu şekildedir: 
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6.1. Ölülerin Hortlaması 

Ölüm anlayışı ve ölüm ruhlarıyla ilgili bazı demonik varlıklardan olan ve genel adıyla 

Hortlak olarak bilinen bu varlıklar, hayat boyu kötülük yapan ve mezarın dahi kabul etmediği 

zalim insanların ruhları olarak bilinen ve yaşayan insanlara zarar veren güçlerdir. Slav 

halklarının inanç sistemlerinde yer alan Vampir inancı da hortlak demonolojisinin merkezî 

kavramıdır (Bayat, 2015: 286-288).  

Ameli kötü olan ve yaşarken çok günah işlemiş insanlar, öldükten sonra toprağın bile 

kabul etmeyip yeryüzüne savurduğu insanların ruhlarıdır. Hortlak adı verilen bu varlıklar 

kendilerini kurtarabilmek için akşam ezanından sonra mezarlarından çıkıp etraftaki insanlara 

zarar vermeye çalışırlar. Akşam ezanından sonra görülmeleri dünya hayatındaki zamanla yer 

altındaki zamanın birbirinin tersi durumunda olması orada akşamsa dünyada gündüz olması 

inancından kaynaklanmaktadır. Saha çalışması sırasında bu konu hakkında oldukça çeşitli 

memoratlar öğrenilmiştir. Bu memoratlarda hortlakların ölülerle zıtlaşması, onların eşyalarını 

çalıp götürmeleri vb. gibi çeşitli inanmalar mevcuttur. Bu inanmaların içerisinde ruhların 

hortlamaları ve insanlara zarar vermelerine dair olanları geniş ölçüde yer almaktadır. 

Ameli kötü olan kişiler gömüldükten hemen sonra mezarından sesler gelmeye 

başlarmış. Bu sesler daha çok acı çeker gibi çıkarılan seslerdir. Bu sesleri duyan insanlar 

orada yatanın ne kadar günahkâr olduğunu anlar. Bu da ameli kötü olanların sorgusunun 

kabirde başladığını gösterir. (KK2, KK17) 

Günahı olan ölüyü Allah toprağına kabul etmez, yeryüzüne atar. Bu yüzden hortlarlar. 

Ya tabutu arkasında gezer ya da insanların alınların yalayıp onların imanlarını almaya 

çalışır. (KK2) 

Ameli kötü olan kişiler gömüldükten sonraki kırk gece boyunda mezardan dışarı çıkar 

tabutu arkasında beni kurtarın diye bağırarak dolaşır ve sabah ezanına yakın mezarına 

girermiş.(KK6) 

Ameli kötü olanların mezarından her gece kurtar beni diye bağırma sesleri gelir ve 

bunların kabir azabının çok şiddetli olduğu her gece bağırışından belli olur.(KK1, KK12) 

Eskiden ölüler her akşam namazından sonra mezarlarından bağıra çağıra çıkarlar 

etraftaki evlere ve insanlara saldırırdı. Horoz sesleyene kadar bu gürültüler devam eder ve 

sabah namazı okunmadan yerlerine dönerdi. (KK6) 

Eskiden ölüler çok fazla hortlardı. Bu yüzden ölü gömüldüğü ilk üç gün mezar başında 

üç kişi ellerinde kayıkçı kürekleriyle sabaha kadar beklerdi. (KK2, KK3, KK6, KK17) 
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Hortlak bir kişinin alnını yalarsa onun imanının tamamını alıp kendisine geçirir bu 

sayede rahatlar ve bir daha hortlamaz. Hortlak insanın alnını yalamasın diye kayıkçı 

küreğiyle kafalarına vurulurdu. Hortlaklara başka hiçbir şey işlemezdi. (KK6, KK17, KK34) 

Eskiden sürekli hortladıkları için her gece ormandan odun kesme sesleri gelirdi. 

Gündüz gözüyle bakıldığında gerçekten ağaçlar kesilmiş olurdu.(KK2) 

Eskiden çok hortlarlardı. Bu yüzden hacıların getirdiği Kâbe toprağını tüm mezarlara 

döktürdüler. Ondan sonra bir daha çıkmadılar. Çünkü Kâbe toprağı mezarlara örtülürse 

ölüler mezarlarından çıkamaz.(KK1, KK2, KK3, KK5, KK6, KK7, KK8, KK9, KK10, 

KK11, KK13, KK16, KK27, KK34) 

Eskiden ölüler hortlayıp evlere zarar verir, kapıları kırarak insanlara saldırmaya 

çalışırdı. Kâbe toprağının mezarların üstüne örtülmesinden sonra bir daha çıkmadılar.(KK2, 

KK9, KK13, KK27, KK34) 

Bu bilgilerden hareketle hortlakların, yaşarken kötülük yapan insanlar olduğu kesin 

olarak anlaşılmaktadır. Hortlakların genellikle akşam ezanından sonra mezarlarından 

çıkmalarını ve sabah ezanıyla mezarlarına dönmelerini dünya ile yer altı arasındaki zıt zaman 

kavramıyla açıklamıştık. 

Burada dikkat çeken bir husus da insanların, hortlakları kayıkçı küreğiyle 

kendilerinden uzaklaştırmaya çalışmalarıdır. Kayıkçı kürekleri genellikle gürgen ya da ceviz 

ağacından yapılmaktadır. Bu hususun, ağaçların kutsallık özelliklerinin yanı sıra araştırma 

yapılan bölgenin denizle iç içe olmasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Çünkü Hortlaklara 

dair derlenen bu bilgiler yaklaşık olarak elli altmış yıl öncesine kadar dayanmaktadır. O 

zamanlara dair bölgenin denize olan yakınlığı kaynak şahıslara sorulduğunda alınan yanıt şu 

şekildedir: “Eskiden bu yollar yoktu. Buraların tamamı denizdi ve şu gördüğün dağın tepesine 

balıkçılar gemilerini bağlarlardı. Zincirlerini bağladıkları taş hâlâ daha oradadır. Şimdi bize 

çok uzak olan o yerler o zaman bizim yürüme yolumuzdu.” cevabı alınmıştır. Bu cevaptan 

hareketle hortlayan ölülerden korunmak için kayıkçı küreğinin kullanılması, onun o 

dönemlerdeki en yaygın kullanılan malzeme olması ve yöre halkının o dönemlerdeki en 

önemli geçim kaynağının balıkçılık olmasından kaynaklandığı düşünülebilir. 

Şamanist Türklerin inançlarında Şamanlar, yer altı dünyasından gelen kötü ruhlarla 

mücadele ederek onları geldikleri yere gönderirler. Yöre halkından derlenen bilgilerden 

görüldüğü gibi hortlakları mezarlarına geri göndermek için bazı insanlar kayıkçı küreğiyle 

onların kafasına vurarak mezarlarına geri gönderirler. Burada kadim Türkler döneminde 

Şamanların kötü ruhlarla verdiği mücadelenin, yaşanılan yüzyılda yöre halkının verdiği 

mücadeleyle benzerlik gösterdiği görülmektedir. 
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Hortlaklardan korunmak için üç yöntemle karşılaşılmıştır: Mezarlara Kâbe toprağı 

atmak, kayıkçı küreğiyle başlarına vurmak ve ilk üç gün mezar başında kayıkçı küreğiyle 

beklemek. Kayıkçı küreğine dair açıklama yapıldığı için burada Kâbe toprağının yardımıyla 

kurtulma değerlendirilecektir. Kâbe toprağı daha çok İslam dininin etkisiyle gelen bir 

korunma yöntemidir. Kutsal topraklardan getirilen Kâbe toprağı elbette çeşitli tehlikelere 

karşı insanları korumayı başaracaktır.  

Hortlakların insanlara zarar vermek istemeleri, yaşarken zaten kötü oldukları için 

toprağın kabul etmek istememesiyle hortlamalarından dolayıdır. Buradan anlaşılan kötü bir 

insan öldükten sonra da kötülük yapmaya devam edebilir. 

Hortlakların alın yalamasıyla kişinin imanını alacak olduğu inancında ise kaderimizin 

alnımıza yazılmış olduğu inancı akla gelmektedir. Ömrünü tamamlamış bir hortlak kendini 

kurtarmak için gece vakti yakaladığı insanın alnını yalayıp onun kaderini kendi kaderine 

geçirip günahlarından kurtulacağını düşünerek böyle bir şeyi yapabilir.  

6.2. Ölülerin Don Değiştirmesi 

Don/Şekil değiştirme motifi daha çok efsanelerde karşımıza çıkan önemli bir motiftir. 

Saim Sakaoğlu’ndan edinilen bilgiye göre şekil değiştirmenin temel sebebi cezadır. Bir 

efsanede yer alan canlı veya cansız unsurların üstün bir güç tarafından cezalandırılması ya da 

bir felaketten kurtarılması için o anki şekillerinden başka bir şekle dönüşmesidir (Sakaoğlu, 

1980: 29). 

Yöre halkından edinilen bilgilere göre hortlaklar ya da cinler gece vakti genellikle 

hayvan kılığına bürünerek gezerler. Bu hayvanlar arasında köpek, koyun ve kedi baş sırada 

yer almaktadır. Burada sadece inanışlara değinildiğinden cinlerin/hortlakların hayvanların 

şekline girmesine dair anlatılan memoratlara yer verilmemiştir. 

Hortlaklar hayvan kılığına girebilir. Eğer bir hayvanın hortlak olduğu anlaşılırsa 

kayık küreğiyle alınır mezara koyulur. Onlara başka hiçbir şeyle dokunulmaz.(KK11) 

Akşam ezanından sonra hayvanlara taş, tekme vb. atılmaz. Çünkü ruhlar onların içine 

girebilir. Bu gibi davranışlar yapılırsa ruh kızar ve kişiye musallat olup ona rahatsızlık 

verebilir.(KK1, KK2, KK3, KK6, KK8, KK9, KK13, KK17, KK18, KK29, KK30, KK33, 

KK34, KK35) 

6.3. Çocuk Ruhlar 

Ölen çocuklar Cennetin kapısında anne ve babasını bekler. (KK12, KK35) 

Çocuk ölenler cennete aittir. Onlar hiçbir zaman dünyanın olmamıştır. (KK6) 

Ölen çocuksa onları melekler alır. Onlar zaten Cennete aittir. (KK2) 
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Ölen çocuk olduğu için Mevlit yapılmaz. Mevlit ölülere sevap kazandırmak için yapılır 

ama çocuk ölenlerin sevaba ihtiyacı yoktur, o direk cennetindir.(KK2, KK6, KK12, KK13, 

KK17, KK34, KK35)  

Çocuğu ölen ailelere Allah şefaat eder. (KK41) Adana’da da çocuk öldüğü vakit anne 

ve babasının şefaatçisi olacağına inanılır (Başçetinçelik, 2009c: 5). 

Yeni doğmuş ama sesini dünyaya duyurmuş bir bebek ölürse cenaze namazı kılınır. 

Ancak doğduğunda dünyaya ses vermemişse cenaze namazı kılınmaz. Hamile kadın düşük 

yapsa bile o bebeğin bir mezarı olması gerekir.(KK2) 

Ölen çocuk için mevlit yapılmaz, her ölüye ilk üç sabah yapılan mezar ziyareti de 

yapılmaz ve onun mezarına gidilip dua edilmez sadece gömülür. (KK12) 

Melek olarak düşünülen çocuklar ölümün korkutucu olan hiçbir yönüyle 

bağdaştırılmaz. Çünkü onlar melektir ve Allah onlara erken kavuşmak istemiştir. Bu yüzden 

yukarıda verilen bilgilerde görüldüğü gibi meleklerin herhangi bir duaya ihtiyacı yoktur. 

6.4. Ölülerin Evlerine Yaptıkları Ziyaretler 

Ölü çıkan evin ışıkları eskiden kırk gün açık bırakılırdı. Artık üç gün açık bırakılıyor. 

Bu ışıkla ölü evine gelirmiş ve evdekilerin ne yaptığına bakıp geri dönermiş. (KK1, KK2, 

KK6, KK17, KK34) Kayseri’de yaşayan Uygur ve Kazak Türklerinde ruh geri döner diye ilk 

üç gün, Kosova Gilan’da ise bir hafta, Kıbrıs’ta ise kırk gün boyunca ışık yakılır (Güngör, 

1992: 10; Köktan, 2008: 254; Mear, 1992: 89). 

Ölü evinde kırk gün boyunca ışık yakılı durur, söndürülmez. Işık sayesinde ölü yolunu 

bulur ve evine gelir. Ancak kırkıncı günden sonra bir daha gelmez. (KK2, KK3, KK6, KK11, 

KK17, KK27, KK34) 

Ölü, kırk gün boyunca evine gelip oturur ve oradakileri sayar. Bu saymada birisi hep 

eksik çıkar. Kırkıncı günden sonra eksik olan kişinin kendisi olduğunu anlar ve bir daha 

gelmez. (KK1) 

Ölü kırk gün boyunca eve gelip evde Kuran okunuyor mu diye bakar. Eğer evde Kuran 

okunuyorsa çok sevinir ve sevincini ahiretteki diğer ölülerle paylaşır.(KK1, KK2, KK3, KK4, 

KK5, KK6, KK7, KK8, KK9, KK10, KK13, KK15, KK16, KK17, KK18, KK19, KK29, 

KK30, 34) 

Evin sahibinin ruhu her Cuma akşamı (Perşembe gününün akşamı ) eve gelir. Kuran 

okunmasını bekler bir köşede oturup. Eğer evdekiler Kuran okumazsa ağlayıp beddua ederek 

evi terk eder ama okunuyorsa çok sevinir ve dualar ederek geri dönermiş. (KK1, KK2, KK18, 

KK19, KK30) Bu inanışa Adana’da (Başçetinçelik, 2009c: 4) ve Kırım, Dağıstan, Azerbaycan 
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Anadolu, İran ve Irak Türklerinde (Kalafat, 2010: 223) ve Kaşkay Türklerinde (Karaaslan, 

2010: 376) de rastlanmaktadır. 

Ölünün ruhu her Cuma akşamı eve gelip Kuran okunup okunmadığına bakar. Bu 

yüzden her Cuma akşamı Kuran okunması şarttır. (KK34) Cuma akşamları ölünün eve 

geldiği inanışına Muğla Menteşe’de de rastlanmaktadır (Özkan, 2009: 111). 

Ölü gömüldükten sonra her Cuma sabah namazında evine gelir içeri girer. Bu yüzden 

her Cuma sabah namazı okunduktan sonra kapıyı açmak gerekir. Ölü gelirde kapıyı açık 

bulamazsa küser ve bir daha hiç gelmez. (KK6) Cuma günü ölünün eve geleceği inanışı 

Diyarbakır Ergani’de de (Akca, 2009: 115) görülür ve bu yüzden tüm gün dua okunur. 

Cuma akşamı eve geldiğine inanılan ölü için abdest alsın diye güğüm içinde su 

bırakılır. Ev o gece temizlenerek uyunur, masa da yemek bırakılmaz, yıkanmamış tabak 

bırakılmaz çünkü ölü eve geldiğinde bu karışıklığı görürse üzülür. (KK12, KK35, KK36, 

KK50) 

Ölü evinde ilk kırk gün boyunca helva kavrulur ya da ocağın üstüne toz şeker atılır. 

Bunların kokusu ölüye güzel gelir ve eve gelip bu kokulardan mutlu olur. (KK8) 

Her Cuma akşamı ölen kişinin evinde ya helva kavrulur ya da süt kaynatılıp ocağa 

taşırılır. Ölü eve geldiğinde bu kokuları çok beğenir ve çok sevinirmiş. (KK2, KK6, KK11, 

KK27, KK34) 

Kadim Türklerin eski inançlarında görülen ölünün gömüldükten sonra evine gelmesi, 

onun için ışık yakılması, memnun edilmesi için mezarlarına yemek ya da içki konulması vb. 

inançların günümüze yansımış şekilleri yukarıda verilen bilgilerden elde edilebilir. Ancak 

burada verilen bilgilerde daha çok İslami boyutta korkuyla karışık bir inanç mevcuttur. 

Ölenin, evine geri dönüp evini kontrol etmek istemesini ev halkının saygıyla karşılaması, onu 

memnun edecek şekilde evlerini düzenlemelerinden anlaşılmaktadır. Özellikle mübarek kabul 

edilen Cuma gecelerinde ölü için Kur’an-ı Kerim okunması, ölünün ruhunu rahatlatmak için 

yapılmaktadır. Yöre halkı ölen kişinin ruhundan kaçınmak, gelmesini engellemek yerine onun 

istediği şekilde davranarak hem dinî görevlerini yapmış olur hem de ölülerine saygıda kusur 

etmemiş olur. 

Ölünün geldiğine inanıldığı belli günlerde ocakta pişirilen yemeklerin bilerek 

taşırılması yoluyla ölüye yapılan saçı daha çok onu memnun etmek ve ev ahalisine zarar 

vermesini önlemek amacıyla yapılmaktadır. 
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  6.5. Gömüldükten Sonra Ölülerin Yaptıkları Davranışlar 

Ölü mezara sağ tarafına yatık şekilde koyulur. Çünkü o tarafta Leh yeri vardır. Ölü, 

üstü toprakla örtüldükten sonra ayağa kalkar ve Leh yerine gidip oturur. Orada melekler 

ölüye sorular sorar. Eğer ölü bu sorulara cevap veremezse kefeni baştan sona yırtılır ve en 

ufak kılına kadar hepsi ölüye şahitlik yapmaya başlar. (KK6) 

Ölü gömüldükten sonra mezar başında akşama kadar kendisini birisinin beklemesini 

ister. Sorgu melekleri ölüye soru sorarken ölü bu kalan kişiden arka alır. (KK1, KK2, KK3, 

KK4, KK8, KK9, KK13, KK17, KK34, KK35) 

Bir deve kesilip kurban edilene kadar geçen süre ne kadarsa ölü mezara koyulduktan 

sonra orada bekleme süresi o kadardır. Mezarın başından hemen gidilmez. Ölü orada 

kalanlardan cesaret alır.(KK6) 

Ölü mezara girene kadar kendisi olduğunu fark etmez. Ne zaman mezara koyulup 

üzerinde toprak atılınca öldüğünü anlarmış. Bu yüzden defin işlemi bittikten sonra ölünün 

yakınlarından birkaç kişinin mezarda kalması gerekir. (KK1, KK2, KK3, KK4,KK5, KK6, 

KK8, KK9, KK11, KK12, KK13, KK17,KK19, KK26, KK27, KK31, KK32, KK33, KK34, 

KK35) 

Ölü kafasını tahtalara vurunca ancak öldüğünü anlar. (KK1) 

Ölen kişinin mezarının etrafını mermerle çevirmek iyi değildir. Ölünün ruhu bu 

mermerden rahatsız olur. Sıkıntı çeker.(KK1, KK2, KK3, KK4, KK8, KK18, KK26, KK27, 

KK35) 

Ölünün ruhu gömülme sırasında etrafındaki ağlayanlara bakıp “Bunlar neden 

ağlıyor” diye kendi kendine sorar ve ağlayanlara kızar.(KK1, KK34) 

Ölünün arkasından ağlamak iyi değildir. Ölü bakıp neden ağlıyor bunlar diye 

ağlayanlara kızar. Ağlamak günah sayılır. (KK34) Mezar başında ağlamanın günah olduğu 

inancına Adana Karaisalı’da da rastlanır (Kök, 2006: 62 

Derlenen bilgilerde görüldüğü üzere gömme işlemi tamamlandıktan sonra mezar 

başından hemen ayrılmamak gerektiği inancı yörede mevcuttur. Bu uygulama daha çok 

ölünün melekler karşısında cesaretlenmesini sağlamak içindir. Çünkü ölüler yer altında da 

olsa her şeyi görür ve hisseder. Ancak daha önce telkin verme işleminde belirttiğimiz 

ayetlerde ölülerle hiçbir şekilde irtibat kurulamayacağının bilgisi verilmiştir. Buna rağmen 

insanlar kişinin öldüğünü kabul etmekte zorlanmakta ve ruhuyla birlikte canlı olduğunu 

düşünmektedir. Böylelikle onun için yapılacak olan her iyilik yerine ulaşacaktır 

düşüncesindedirler. 
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Ölünün arkasından ağlamak bu olayın verdiği acının dışa vurmasından başka bir şey 

değildir. İnsanlar bu acıya karşı koymakta zorlanır ve bu acıyı sadece ağlayarak bastırabilirler. 

Ancak inanışlara göre her şeyi görmeye devam eden ölü bu durumdan rahatsız olur. Bu 

hususta Neriman Palaman’dan edinilen bir bilgiye göre Hz. Muhammed’in ölünün ardından 

yas tutulmasıyla ilgili bir hadisi vardır. Hadiste “Başına, yüzüne vuran, üstünü başını yırtan, 

cahiliyetteki gibi ağıtlarla yas tutan bizden değildir.” denilmektedir (Palaman, 2005: 229). 

Müslüman olan bir halkın bu hadisi bildiği düşünülürse ve hadislere verilen önemin 

sorgulanmaksızın kabul edildiği göz önüne alınırsa ölünün arkasından ağlamanın kötü bir 

davranış olduğuna dair var olan bu inancın İslami açıdan yerinde olduğu görülecektir. 

6.6. Bunların Dışında Kalanlar 

Ölen kişinin fotoğrafları açık bırakılmaz, varsa da üzeri örtülür. Ölünün gördüğüne 

inanılır. (KK1, KK2, KK12, KK19) 

Ölen kişi yaşarken kötülük yapmış bir insansa, yer altındaki diğer ölülerin onun 

gelişine ağladığına inanılır.(KK2) 

Ölü öldüğü gün köyde akan bütün sular onun olur. Banyo yapılmaz, çamaşır yıkanmaz 

ve su hiçbir şekilde kullanılmaz. (KK3, KK6, KK17) 

Ölen kişinin akrabaları bazen ölü evden çıktıktan sonra iyi haber alır.(KK2, KK17) 

Bazı hayvanların ölülerin ruhlarını görebildiğine inanılır. Bu yüzden akşam vakti 

hayvanlar garip ses çıkarıyorsa muhakkak ruhları görüyordur.(KK1, KK2, KK3, KK5, KK6, 

KK9, KK11, KK12, KK13, KK14, KK15, KK16, KK17, KK27, KK29, KK34) 

Şehitlere tabanca işlemez. Bazı insanlar hortlayanlara da tabancanın işlemediğine 

inanır. (KK2) 

Ölü gören bazı insanlar çok korkar. Üç gün içinde ölür. (KK2, KK17) 

Burada yer alan bilgilerde de ölülerin hâlâ canlı olarak kabul edildiği ve öyle 

yaşatıldığı inançlar mevcuttur. Ölünün, duvarda asılı fotoğrafıyla odada olup bitenleri görmesi 

kişinin yaşarken hiçbir zaman sahip olamayacağı bir özelliktir. Aslında burada insanların, 

öldükten sonra ruhlara, yaşayanlarda görülmeyecek yetenekler verdikleri söylenebilir. 

Şehitlere ya da hortlaklara tabancanın işleyemeyeceği yöre halkınca kabul edilmiş 

yaygın bir inançtır. Aslına bakıldığında bu inançta yer alan özne zaten yaşayan biri değildir. 

Ancak hortlamış birine tabanca zaten işlemez demek bu inanışı basite indirgemek olur. Çünkü 

hortlaklar için ne ölü ne de diri denilebilir. Yaşamla ölüm arasında kalmış bir varlıktan 

korunmanın tek yolu yöre halkına göre kayıkçı küreğidir, ona tabanca dahi işlemez. 
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7. Mezar Ziyaretleri 

Türk toplumunda atalara saygı hususunda mezarlıklar çok eski dönemlerden beri 

kutsal yerler olarak kabul edilmiş ve her zaman olmamakla birlikte belirli zamanlarda ziyaret 

edilmesine ve bakımının yapılmasına özen gösterilmiştir. Roux’dan edinilen bilgiye göre tüm 

eski Orta Asya’da ve tüm bozkırlarda tarihin eski dönemlerinden bu yana mezarlara verilen 

önemin atalara karşı duyulan güçlü bir tapınma duygusundan kaynaklandığı yönündedir 

(Roux, 1999: 188). 

Kabir ziyareti, İslam inancına göre Peygamberin sünneti olarak görülmektedir. 

İslamiyet'in ilk dönemlerinde insanlar kabir ziyaretlerinde ölüleri yüceltici davranışlar 

sergilediği için Peygamber tarafından bir süre yasaklanmış ancak ahiret hayatıyla ilgili inanç 

esasları kişilere öğretildikten sonra serbest bırakılmıştır. Daha sonraki dönemlerde Hz. 

Muhammed (s.a.v.)’in "Kabirleri ziyaret ediniz, çünkü oralar size ahireti hatırlatır." hadisiyle 

mezarlık ziyaretlerinin, insanlarda ahiret inancını pekiştirmesi sağlanmıştır (Ercan, 2002: 

214). 

Yöre halkından derlenen mezar ziyareti uygulamaları şu şekildedir: 

Ölü gömüldükten hemen sonraki ilk sabah ve devamındaki üç gün boyunca sabah 

namazından sonra mezara gidilir. Mezarlıkta Kuran okunur. İlk üç akşam da erkekler camide 

kadınlar evde ya da camide toplanıp Kuran okurlar. Eskiden kırk gün boyunca her sabah ve 

akşam Kuran okunurdu. Artık sadece ilk üç sabah ve akşam yapılıyor.(KK1, KK2, KK3, 

KK14, KK15, KK16, KK17, KK8, KK9, KK10, KK11, KK15, KK16, KK17, KK19, KK26, 

KK27, KK29, KK30, KK31, KK32, KK33, KK34) Definden sonraki üç sabah mezara girme 

âdeti Uygurlarda da görülmektedir (Rahman,1996: 116). 

Mezar ziyaretleri genellikle Cuma günleri yapılmaya çalışılır. O zamanlar daha çok 

sevap olur. Mezara gidildiğinde önce Kuran okunur daha sonra toprağın üstü temizlenir. Yeni 

çiçek ekilecekse erkekler toprağı yeniler ve çiçekleri eker, toprağı tazelerler. Bu işlemleri 

kadınların değil erkeklerin yapması gerekir. Kadınların dokunması iyi değildir.(KK1, KK2, 

KK3, KK17, KK18, KK31, KK32, KK33, KK41, KK42) 

Bayramlarda ilk olarak mezarlar ziyaret edilir. Bu, mezarlıkta yatanlara hâlâ saygı 

duyulduğunu ve sevgilerinin bitmediğinin göstermek içindir. Mezarlığa gidilince ölülerin 

ruhları için dua edilir.(KK2, KK5, KK7, KK18, KK27, KK41) 

Müslümanlar arasında Cuma gününe verilen önem oldukça fazladır. İnsanların 

sordukları sorulara cevap vermek için açılmış bir internet sayfasında Cuma gününün önemi şu 
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şekilde açıklanıştır: “Cuma, müminlerin bayramıdır. Cuma günü yapılan ibadetlere iki kat 

sevap verilir. Bugün işlenen günahlar da iki kat yazılır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: Allah 

indinde günlerin seyyidi cumadır. O, Kurban ve Ramazan Bayramı günlerinden de 

kıymetlidir/Buhari.”  Hadislerle desteklenen Cuma gününün önemi yöre halkı tarafından da 

belirtilen bilgilerle aynı doğrultudadır. Bu yüzden yöre halkı özellikle Cuma günleri mezara 

gitmeyi daha uygun bulmaktadır. 

Kadınların, kutsal sayılan mezarlardan ve mezarlığa dair uygulamalardan uzak 

tutulması daha öncede bahsettiğimiz gibi kadınların kutsal dağlardan ve kutsal varlıklardan 

uzak tutulması inanışının günümüze yansımış uzantısından başka bir şey değildir. 

8. Mezar Başlıkları 

Kadim Türklerde, mezar kapatılınca, ölünün bir resmi veya heykeli yapılırdı. Daha 

sonra bu heykel mezar üzerine konur ve ölen kişinin öldürdüğü düşman sayısı kadar da mezar 

üzerine taş dikilirdi. Öldürülen düşmanları temsil eden ve mezar üzerine dikilen bu taşlara 

eski Türkler, “balbal” adını vermişlerdir (Ögel, 2001: 761). Günümüzde ise mezar 

taşları/başlıkları daha çok ölen kişinin kim olduğuna dair bilgi vermek maksadıyla mermerden 

hazırlanmakta ve mezarın baş ile ayakuçlarına dikilmektedir. Günümüzde yapılan bu 

uygulama, kadim Türklerin mezarların üzerine balbal dikme uygulamasının değişime 

uğrayarak ulaştığı son noktadır denilebilir. 

Hikmet T. Dağlıoğlu’na göre ise Türk mezar taşları, Türk sanat ve süsleme tarihinin 

sınırlarını aşarak doğrudan doğruya kadim Türk gelenek, âdet ve inançlarının izlerini yansıtan 

canlı medeniyet tarihi belgeleri niteliğini almaya başlamıştır (Dağlıoğlu,1976; 36). Mezar 

başlıklarına ölen kişinin adı, soyadı, doğum ve ölüm tarihleri ile babasının adı yazılmaktadır. 

Ancak büyük şehirlerde yer alan toplu mezarlıklarda ne iş yaptığından ve nasıl öldüğüne dair 

yazılmış mezar başlıkları ile karşılaşılmaktadır. Ayakucuna dikilen mezar taşlarında ise ya bir 

Fatiha istemeyle ilgili dörtlük ya da acıyı dile getiren bir dörtlük yazıldığı görülür. Vasiyet 

dışında ayakucuna dikilen mezar taşlarına ölenin yakınları acılarını dile getiren satırlar 

yazdırmaktadır. 

Fatiha isteyen mezar başlığı yazıları: 

“Bakıp geçme Ey Muhammet ümmeti 

Ölünün diriden Fatiha’dır minneti” 



158 
 

 

“Bu dünya fanidir aldanma sakın 

Helali kabul et haramdan sakın 

Bir Fatiha oku ol bana yakın” 

 

Acıları dile getiren mezar başlığı yazıları: 

“Bu genç yaşta felek beni buldu 

Güllerim açmadan çiçeğim soldu 

Kimseler bilmiyor bana ne oldu” 

 

“Bir yavrum vardı yavruma doyamadım 

Genç yaşımda dünyaya doyamadım 

Bir gül idim sarardım soldum” 

Bu dörtlüklerin yanı sıra mezar başlıklarının genelinde “Ruhuna Fatiha” kelimesi 

yazmaktadır. Birçok mezar taşında da ölen kişinin “Fatiha” isteği bulunur. Gelip geçen 

insanlar tarafından okunan her Fatiha ölünün ruhuna gönderilmekte ve onun rahatlamasını 

sağlamaktadır. Bu yüzden halk arasında; mezarlık ziyaretlerinde ölüye bir Fatiha okumak 

artık bir âdet hâline gelmiştir (Ayva-Topcu, 2013: 4). 

Mezar başlıklarına çizilen çeşitli ağaç ve çiçek resimleri vardır. Bunlar arasında daha 

çok kayın ağacı bulunmaktadır. Bu kayın ağacı ise hayat ağacını temsilen kullanılmaktadır. 

Ancak saha çalışması yapılan yörede ki mezar başlıklarında karşımıza daha çok lale resimleri 

çıkmıştır. Lale kelimesi Allah adında yer alan harflerle yazılır ve her ikisi de ebcet değeri 

olarak 66 sayısını verir. Bazı mutasavvıfların mezar taşlarına da lale motifi işlenmesi bu 

benzerlikten olabilir (Baytop-Kurnaz, 2009; 80). Mitolojide ise lale, Adonis ile 

ilişkilendirilmiştir. Güneş ve bitki Tanrısı olan Adonis (Tammuz)’in can verirken toprağı 

sulayan kanından Manisa lalesi denilen bahar çiçekleri bitmiş. Adonis, İbranice "Efendi" 
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anlamına gelen Tammuz (Türkçe Temmuz) adının Yunanca karşılığıdır. Bu efsane ise Sümer 

ve Hitit kaynaklarından gelmiştir (Erhat, 2007: 11-12). 

Görüldüğü üzere lalenin hem İslam’da Allah’ı karşılaması hem de mitolojide efendi 

anlamına gelip Güneş Tanrısını temsil etmesi tesadüf değildir. Özellikle İslami açıdan bu 

denli öneme sahip olan bir bitkinin mezar taşlarına resmedilmesi bu bağdan kopulmamış 

olduğunun bir göstergesidir.  

Yöre halkının mezar başlıklarına dair verdiği bilgiler şu şekildedir: 

Eskiden mezarların iki ucuna tahta başlıklar dikilir üstlerine isimleri ve ölüm tarihleri 

yazılırdı. Artık ölünün mezar başına ilk gömülürken mezar taşı hazırlanmamışsa tahta başlık 

koyulur, mermerden hazırlatılan mezar başı tamamlandıktan sonra tahta başlıkla değiştirilir. 

(KK1, KK2, KK11, KK12, KK27, KK34, KK37, KK38, KK41, KK42, KK43, KK44) 

Gömüldüğü ilk zaman tahta başlıklar dikilir ve bunlara sadece adı, soyadı ve ölüm 

tarihi yazılır. Daha sonra mermer taşlara adı, soyadı, doğum ve ölüm tarihi, baba adı yazılır. 

Bazı mezar başlıkları çeşitli güzel sözler veya mânilerle yazılıp desenlerle süslenerek mezara 

dikilir.(KK1, KK2, KK3, KK4, KK5, KK6, KK7, KK8, KK9, KK10, KK11, KK13, KK14, 

KK15, KK16, KK17, KK18, KK19, KK26, KK27, KK29, KK30, KK33, KK34, KK37, 

KK38, KK39, KK40, KK41, KK43, KK44) 

Ölen kişinin mezarının etrafını mermerle çevirmek iyi değildir. Ölünün ruhu bu 

mermerden rahatsız olur. Ancak yapan çoktur. (KK1, KK2, KK3, KK4, KK8, KK18, KK26, 

KK27, KK35) Bu inanışa Kayseri Üçkonak’ta da rastlanmaktadır (Tarçın, 2009: 154). 

Mezarın kaybolması aslında iyidir. Ancak bizler bunu uygulamayız bu yüzden mezarın 

baş ve ayakucuna mezarın kime ait olduğu bilinsin diye mermerden yapılmış mezar başlıkları 

dikeriz. (KK41, KK42, KK44) 

Mezarların kaybolmasının iyi olması düşüncesi daha öncede belirttiğimiz gibi Hz. 

Muhammet’in bir dönem mezar ziyaretlerini yasaklamasının günümüzde bazı yörelerde 

değişerek bu inanışı oluşturmasındandır. Her ne kadar böyle bir inanış yöre halkında görülse 

de İslam öncesi inanışta görülen kadim Türklerin mezarlara olan saygısı ve gösterdiği hürmet 

hâlâ önemli ölçüde yaşamaya devam etmektedir. 

 

 



160 
 

9. Mezarlıklara Dikilen Ağaç ve Çiçeklerle İlgili Uygulamalar 

Kadim Türklerin uygulamalarında var olan mezar taşı dikme, mezarlara su sökme, 

mezarlıkları koruma uygulamaları gibi mezarlıklara ağaç ve mezarların üstüne de çiçek dikme 

uygulamaları da günümüzde İslami bir formda canlı olarak yaşatılmaya devam etmektedir. 

Sedat V. Örnek’ten alınan bilgilere göre mezarların süslenmesi için ağaç, çiçek ve bazı 

otlar kullanılmaktadır. Mezarlıklara ağaç dikmek, mezarların üzerlerine çiçek ekmek, bakımlı 

otlar yetiştirmek daha çok ilçe ve kentlerde görülmektedir. Mezarların süslenmesinde ağaç 

olarak genellikle servi, akasya, asma, çam, iğde, kavak; çiçek olarak gül, zambak, karanfil, 

menekşe ve sümbül; ot olarak da pelin ve arapsaçı gibi otlar kullanılmaktadır (Örnek, 2014; 

324). Yöre halkından edinilen bilgilerde ise ağaç olarak genellikle servi, çiçek olarak da gül, 

menekşe ve sümbül dikilmektedir. 

Yöre halkından edinilen bilgiler şu şekildedir: 

Selvi ağacı dikilir çünkü selvi mezara aittir. (KK7, KK9) 

Mezarın çiçeği gül, ağacı da selvidir.(KK6) 

Mezarlıklara selvi ağacı dikilir. Çünkü selvi ağacı çok yüksek olduğu için uzaktan 

geçenler bu ağacı görüp mezar olduğunu anlar ve dua eder. (KK1, KK2, KK3, KK4, KK5, 

KK11, KK12, KK15, KK16, KK17, KK18, KK19, KK27, KK30, KK31, KK32, KK33, 

KK34) 

Selvi ağacı sürekli sallandığı için zikreder ve o sallandıkça ölüye sevap yazılır.(KK12, 

KK35) 

Mezardaki ağaçlar kesilir ama kesinlikle yakılmaz. Onda ölünün hakkı vardır. (KK2, 

KK11) 

Mezarlıktaki ağaçlardan herhangi bir meyve ya da başka bir şey alınıp yenmez. Onlar 

mezardakilere aittir. (KK11, KK34)  Bu inanışa Konya Yatağan’da da rastlanmaktadır. 

(KK47) 

Bizim mezarların üstüne diktiğimiz her çiçek ölen kişinin cennetteki çiçeklerine 

eklenir. Genelde menekşe, sümbül ve gül dikilir.(KK2, KK6, KK7, KK27, KK34) 

Mezara dikilen çiçekleri yalnızca erkekler diker. Özellikle toprak tazelenirken kadınlar 

mezarın üstüne çıkamaz ve toprağı tazeleyemez hatta kazma, kürek vb. tutamaz. Bu işi sadece 

erkekler yapar. Kadınlar da çiçek dikebilir ama dikmemesi daha hayırlıdır.(KK1, KK2, KK7, 

KK18, KK33, KK41, KK42) 
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Bahaddin Ögel’den edinilen bilgilere göre “Ağaç dikmek sevaptır” inanışı Türklerin 

İslamiyet’ten önce de yaygın olarak uyguladıkları bir gelenek olduğu yönündedir (Ögel, 

2010b; 469). Bu bilgiden hareketle hem İslam öncesi hem de İslam sonrası oldukça yaygın 

olan bir geleneğin günümüzde büyük bir inançla gerçekleştiriliyor olması Türk geleneklerinin 

bozulmadan dinî bir formla devam ettiğinin göstergesidir. 

Mezarların bakımından kadınların uzak tutulması, toprağın tazelenmesinde ya da çiçek 

dikiminde el değdirilmemesi kadınların, Şamanî Türkler döneminde de olduğu gibi kutsal 

mekânlardan uzak tutulması gerektiği inancının yine kutsal kabul edilen mezarlardan uzak 

tutulması şeklinde günümüze yansımasıdır. 

Ağaçlar, Türk kültür ve inanç sistemlerinin en eski çağlarından günümüze kadar 

varlığını sürdürmüş olan önemli bir inanç ve kültür unsurudur. Celal Beydili’den edinilen 

bilgiye göre Türk Tanrıcılık sisteminde ağaç, Gök Tanrı’nın simgelerinden biridir ve Türk 

düşüncesinde yaratılışın başlıca motiflerinden biri olarak gösterilmektedir (Beydili, 2015; 25). 

Aynı zamanda ağaç (özellikle kozmik ağaç) insanları Tanrı’ya ulaştıran bir araç olarak 

görülmüştür (Peker, 2015; 174).  

Yöre halkından edinilen bilgilerde mezarlıklara servi ağacı dikildiği görülmektedir. 

Pervin Ergun’a göre mezarlıklara dikilen servi ağacı uzun boylu olması ve daima yeşil 

kalmasıyla ebediyetin sembolü olmuş ve aynı zamanda ata ruhlarının da cennette olduğunu 

gösteren bir kanıt niteliğindedir (Ergun, 2012: 294).  

Ölüm olayı Allah’a kavuşmadır ve mezarlıklar bir bakıma bu kavuşmanın beden için 

gerçekleştirildiği yerlerdir. Servi ağacının da boyunun uzun olması, dümdüz uzanması ve hep 

yeşil kalması gibi özellikleri, insan için ölümle gelen bu kavuşmaya giden yolu ve 

kavuşmayla birlikte gelen sonsuzluğu sembolize etmektedir denilebilir. 

10. Mezarlıklarla İlgili İnanmalar 

Atalara saygı konusuna oldukça önem veren Türk milleti bu saygıyı öldükten sonra da 

devam ettirmeyi başarmış ve mezarlıkların kült hâline gelmesini sağlamıştır. Bu hususta ata, 

ölü ve mezar kültleri birbirini tamamlayan kültler hâline gelmiştir. Bu durum da Türklerin en 

önemli kültlerinden bir tanesinin mezar kültü olmasını sağlamıştır. 

Selçuk Peker’den edinilen bilgiye göre Anadolu coğrafyasında mezar kültü 

İslamiyet’ten sonra İslami bir görünüme bürünerek yaşamaya devam etmiş ve yerleşik hayata 

geçilmesiyle birlikte daha sakin bir hayat yaşanmasının da etkisiyle mezarlıkların somut 
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varlıkları daha kalıcı hâle gelmiştir (Peker, 2015: 156). Bir millet için bu kadar önemli olan 

mezarlıkların korunması da aynı ölçüde önemli görülmüş. Bu durum da bazı kuralların ve bu 

kurallarla gelen inançların doğmasına vesile olmuştur. Yöre halkından mezarlıklara dair 

derlenen bilgiler şu şekildedir: 

10.1. Mezarlıklara Dair Kurallar 

Mezara girdiğimizde orada yatanların hepsi bizi görür bu yüzden selam vermeden 

mezara girilmez. (KK1, KK2, KK3, KK6, KK17, KK10, KK17, KK27, KK33) Mezara selam 

verme âdetine Feke’de de rastlanılmaktadır (Karakaş, 2005: 75). 

Mezarlığa mutlaka selam verilerek girilmelidir. Bu verilen selamla ölü gelenin kim 

olduğunu anlar.(KK2, KK6, KK27) 

Mezarlığa girildiğinde hemen selam verilmesi gerekir. Yoksa orada yatanlar rahatsız 

olurlar.(KK1, KK17, KK18, KK30) 

Gece vakti mezarlığa girip “Selam verdim hepinize misafir olduğum bir tanenize” 

dediğimizde orada bulunan bir mezarın kıyısına oturursak hiçbir zarar gelmez.(KK7) 

Mezarlıktan çıkarken “Hayde gidelim” denmez. Eğer denirse ölüler de kalkıp gelmek 

ister.(KK2) 

Akşam ezanından sonra mezarlıktan geçilmez. Eğer geçiliyorsa da dua 

okunmaz.(KK12, KK35)  

İkindiden sonra mezarlığa gidilmez.  (KK1, KK2, KK3, KK4, KK5, KK6, KK7, KK8, 

KK9, KK10, KK11, KK12, KK13, KK14, KK15, KK16, KK17, KK18, KK19, KK26, KK27, 

KK29, KK30, KK31, KK33, KK34, KK38, KK41, KK43, KK44) 

Aynı ailenin ölen fertleri yan yana gömülür ama bu ölen sırasına göre değişir. (KK41, 

KK42, KK44) 

Mezarlıkta yer yoksa ölen kişiler üst üste gömülebilir. Ancak iki ölüm arasından beş 

yıl geçmiş olması gerekir. Yoksa gömülmez. (KK1, KK2, KK3, KK9, KK10, KK13, KK17) 

Abdestsiz mezara girilmez. (KK1, KK2, KK3, KK5, KK6, KK7, KK8, KK9, KK10, 

KK11, KK12, KK13, KK14, KK15, KK16, KK17, KK18, KK26, KK27, KK30, KK31, 

KK33, KK34, KK38, KK41, KK43, KK44) 

Kadınlar mezarlığa girmemeli çünkü ölüler kadının her yerini görebilir. Bu yüzden 

kadınlar mezara girmek istediklerinde eteklerinin altına kat kat kıyafet giyerek girmelidir. 

(KK1, KK2, KK3, KK8, KK9, KK13, KK17, KK18, KK29, KK30, KK31, KK32, KK33, 

KK34) 
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Bir kadın mezara adetli, başı açık, kısa külotla giremez. (KK2, KK3, KK9, KK13, 

KK15, KK16, KK27, KK30, KK33) 

Bir kadın mezarlığa girecekse alt kısmına yedi kat giymesi gerekir.(KK6, KK11, 

KK27) 

 Kadınlar mezara giremez, girecek olursa paçalı don giymesi gerekir.(KK6, KK7)  

Etekli kadın mezara girerken eteklerini alttan toplamak zorundadır. Çünkü ölüler her 

şeyi alttan bakıp görürler. Hatta bu yüzden kadınları eskiden mezara sokmazlardı. Ama şimdi 

rahatça kadınlarda gidip ziyaret edebilir.(KK1, KK2, KK3, KK7, KK8, KK9, KK10, KK12, 

KK13, KK17, KK18, KK26, KK27, KK29, KK30, KK31, KK32, KK33, KK34) 

Mezara el uzatılmaz. Uzatanın parmağı çürür. (KK1, KK2, KK3, KK5, KK8, KK9, 

KK11, KK13, KK17, KK34) 

Mezara el uzatılmaz, uzatılırsa eğer ele tükürülmesi gerekir. Yoksa uzattığı eli 

çürür.(KK6) 

Mezarlıkların üstüne basılmaz. (KK1, KK2, KK3,KK4, KK5, KK6, KK7, KK8, KK9, 

KK10, KK11, KK12, KK13, KK14, KK15, KK16, KK17, KK18, KK19, KK26, KK27, 

KK29, KK30, KK31, KK32, KK33, KK34, KK35, KK36, KK37, KK38, KK49, KK40,  

KK41, KK43, KK44) 

Kutsal kabul edilen mezarlıklara, kutsal varlıkların özelliklerini kaybettireceğine 

inanılan kadınların girmelerinin istenmemesi mezarlıklara dair kurallarda da karşımıza 

çıkmaktadır. Daha çok önceki dönemleri kapsayan inanmalar olsa da kadınlara dair var olan 

bu olumsuz görüşün yaşamaya devam etmesi dikkat çekmektedir. Günümüzde kadınlar 

mezarlıklara girebilmekte ama derlenen bilgilerden de görüldüğü gibi belli başlı kurallara 

uygun hâle geldikten sonra bu ziyaretler gerçekleştirilebilmektedir. 

Mezarlıklara girerken selam vermek, oradakilerin her şeyi gördüklerine inanmak daha 

öncede söylediğimiz gibi insanın ölümden sonra da bir hayatın var olduğuna, bedeni terk etse 

bile ruhun insani vasıflarla yaşamaya devam ettiği inancının bir göstergesidir. Yöre halkının 

verdikleri bilgilerden hareketle özellikle kendi mekânları olan mezarlıklar da ölülerin canlı 

olduğunu düşünerek onların isteyeceği şekilde hareket etmek gerektiğini düşündükleri 

anlaşılmaktadır. 

İkindiden sonra ya da akşam vakti mezarlıklara gidilmez inancının da daha önce 

belirttiğimiz gibi dünya ile yer altı arasındaki zıt zaman kavramından doğduğunu gösteren 

farklı bir inanmadır. Hortlaklar ya da ölüler özellikle akşam ezanından sonra mezarlarından 

çıkıp etrafta gezinmeye başlar. Bize göre gece olan vakit onlar için gündüzdür. Bu yüzden 

akşam vakti ölülerin mekânlarından uzak durmak gerektiğine inanılmaktadır. 
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Mezarlıklara basılmaz inancı daha çok orada yatan ölüye saygıdan ödün vermemek 

için kural hâline getirilmiş bir inanmadır. Ancak mezara el uzatılmaz kuralı saygıdan daha 

çok el uzatılan mezarda yatan ölüden korkulması inancından kaynaklanabilir. Dünya 

hayatında dahi kişinin parmakla gösterildiğinde bunu saygısızlık olarak görmesi çeşitli 

sorunlara yol açabilmektedir. Ölülerin de aslında yaşamaya devam eden varlıklar olduğu 

inancı göz önüne alındığında insanların mezarlıklara parmak uzatmayı ölülere bir saygısızlık 

olarak düşündüğünü gösterir. Bu saygısızlığın cezası da parmağın çürümesidir. Parmağın 

çürümesinden kurtulmak için ona tükürülmesi de cezanın farklı bir boyutu olabilir. 

10.2. Boş Mezarlıklar 

Yeni ölen birisi boş bir mezarlığa konulursa peşine mutlaka birini alır. (KK1) 

Daha önce kimsenin gömülmediği bir mezarlığa ölen kişi gömülürse yakın zamanda 

yanına birini alır.(KK2, KK3, KK6, KK17) 

Çalışma yapılan sahada her sülalenin kendine ait ve büyük mezarlıkları olduğu tespit 

edilmiştir. Bu büyük mezarlıklar da oraya defnedilecek olan ölünün yalnız kalıp sıkılacağı ve 

yanına birini almak isteyeceği inancını doğurmuştur.  

10.3. Başvuru Alanları: Mezarlıklar 

Akşam vakti eğer bir şeyden korkulursa en yakındaki mezarlığa sığınılır. Mezarlığa 

sığınan insanın başına kötü bir şey gelmez.(KK2, KK6, KK7)Bu inanışa Adana’da da 

rastlanmaktadır (Başçetinçelik, 2009c: 3). 

Yürüyemeyen çocuk mezara bastırılırsa ayak bağının çözülüp yürüyebileceğine 

inanılır. (KK1, KK2, KK3, KK4, KK5, KK6, KK7, KK8, KK11, KK12, KK18, KK19, 

KK27, KK33, KK34, KK35) 

Daha önce verilmiş olan bilgilerde akşam vakti mezarlıklara gidilmez kuralıyla 

karşılaşmıştık. Ancak burada da akşam vakti sığınılacak tek yerin mezarlıklar olduğu inancı 

mevcuttur. Bu da kutsal kabul edilen mezarlıkların yöre halkı tarafından hem tehlikeli hem de 

korumacı olmak üzere iki farklı özellikte görüldüğünü ortaya koymaktadır. 

10.4. Bunların Dışında Kalanlar 

Mezarlığın başına ayna konur çünkü mezara bakan kişi bir gün orada kendisinin de 

olacağı hissine kapılır. (KK12, KK35) Doğu Anadolu’da da koç/koyun heykelli mezar 

taşlarının üzerine ayna konulmasına rastlanılmaktadır (Kalafat, 1999: 131). 

Göğe bağlı olan inançlarda ayna, günü ve ayı temsil etmektedir (Kalafat, 1999: 131). 

Kendisine bakanın yansımasını gösteren ayna mezara koyulduğunda da yer altına dair bir 
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yansımayı yansıtması ve insanları ölümün varlığı konusunda bilinçlendirmeyi amaçlamak için 

mezarların başına koyuluyor olabilir. Mezar başındaki aynada kendini gören bir insan, mutlak 

sonla birlikte bir gün kendi mezarının başına koyulan aynayla başkasını ölüme dair 

bilinçlendireceğini anlar. 
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SONUÇ 

Yapılan bu çalışmada Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı olan Demirci Köyü’nün 

hayatın geçiş dönemleri olarak bilinen doğum, evlenme ve ölüm konusundaki inanma, yöntem 

ve uygulamaları ele alınmıştır.  

Demirci Köyü halk kültüründe doğum, evlenme ve ölüm âdetleri; öncesi, sırası ve 

sonrası alt başlıklarıyla ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Yöre halkından elde edilen bilgilerde, 

geçiş dönemlerine dair uygulama ve inanmaların Türkiye’den ve Türk dünyasından bulunan 

benzer örnekleri verilerek konu pekiştirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca elde edilen bulgular 

mitolojik açıdan değerlendirilmeye çalışılırken, halk bilimi alanında önemli eserler veren 

yazarlardan örnekler ve çeşitli bilgiler aktarılarak konu detaylandırılmaya çalışılmıştır.  

Geçiş dönemlerine dair işlenen ilk bölüm Doğum konusunu oluşturmaktadır. Doğum 

âdetleri daha önce yüksek lisans seminer çalışması olarak Demirci Köyü (Trabzon/Akçaabat) 

Doğum Âdetlerinin Halk Bilimi Açısından İncelenmesi başlığı ile incelenmiştir. Bu çalışmada 

ise doğum âdetlerinde görülen inanma ve uygulamalar yeni bulgular da eklenerek mitolojik 

açıdan değerlendirilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın ilk nölümünde yer alan doğuma dair 

âdetler Doğum Öncesi, Doğum Sırası ve Doğum Sonrası başlıkları altında verilmeye 

çalışılmıştır.  

Kaynak kişilere yöneltilen çeşitli soruların ardından doğumla ilgili halkın uyguladığı 

çeşitli inanma ve uygulamalar hakkında bilgi toplandı. İnsanlar bu konudaki eksikliklerini 

giderebilmek için ilginç yöntemlere başvurmuş ve bu yöntemlerin tamamını olmasa da 

birçoğunu günümüze ulaştırmayı başarmıştır. Bu uygulamalardan bazıları tıbbî imkânlarla eş 

değerde olmuş, bazıları ise akıl almaz derecede dehşete düşürmüştür. Bazı uygulamaların da 

Türk toplumu açısından genel olarak önemli olduğu fark edilmiştir. Bu ortak yöntemlerin 

başında gelen, çocuğu olmayan insanların başvurduğu türbe-yatır ziyaretleri, hocalara 

başvurma ve muska yazdırma olmuştur. İnsanlar, çocuk sahibi olmak için ilk olarak bir 

hocaya başvurur ve onun vereceği tavsiyelere uyarak çocuk sahibi olacağına inanırlar. Bu 

inanış eski Türk toplumlarındaki Şamanist devirde Kam’a başvurma anlayışla aynıdır 

denilebilir. İslam inancının kabul edilmesiyle Kam’lar yerini hocalara devretmiştir. Şamanist 

devirdeki uygulamaların birçoğunun İslam inancıyla birlikte biraz değiştirilerek günümüzde 

devam ettiği görülmüştür. Şamanın tedavi etme yeteneği İslami inançla birlikte değişik 

boyutlar almış, hoca-imam anlayışıyla okuma-üfleme ve muska yöntemlerine dönüşmüştür. 

Sunulan hediyelerdeki değişiklik boyutu ise kadim Türklerde çocuk doğduktan sonra Umay 

Ana’ya sunulan kurban, İslam inancından sonra çocuğu olması için adak adayan anne babanın 
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bu isteği gerçekleştikten sonra adağını yerine getirmesi için kurban kesip kan akıtmasına 

dönüşmüştür. Buradaki amaç ise Allah’a verdiği bebek için şükretmektir. 

Başvurulan çeşitli yöntemlerde kırk sayısı ve kırmızı renk gibi Türk mitolojisinde 

önemli kabul edilen motiflere rastlanmıştır. Örneğin çocuğu olmayan kadının, kırk tencerenin 

kapağındaki buhardan toplanan kırk damla suyla yıkanması, lohusa ve bebeğinin kırk gün 

boyunca dışarı çıkmaması ve kendini koruması, yine lohusanın doğum yaptıktan sonra kırmızı 

giymesi ya da başına kırmızı bandana takmasıdır. Bu inançlarda kırmızı motifi; albastı, al 

karısı, dışarşerli gibi varlıklardan korunmak maksatlı kullanılmıştır. Eğer lohusa kırmızı giyer 

ya da etrafında demir bulundurursa adı geçen varlıklar bu eşyalardan korktuğu için lohusaya 

da bebeğe de zarar veremez. Burada da karşımıza insanlar için önemli bir ihtiyaç olan ve kült 

hâline getirilen demir çıkmaktadır. Demirin koruyuculuğu sayesinde olağanüstü varlıkların 

insanlara zarar veremeyeceğine inanılmaktadır. 

Ad verme konusundaki uygulamalarda, İslam inancıyla birlikte değişen adlandırma 

yöntemleri görülmüştür. Aslında burada yaygın bir bilginin yanlış anlaşıldığı olduğu 

görülmektedir. İnsanlar, inanılan din gereği anne ve babaların çocuklarına ad koyarken 

verilecek olan bu adın anlamının güzel olması gerektiği inancını, muhakkak Kur’an-ı 

Kerim’de geçen bir ad olması gerekiyor şeklinde yanlış anlamışlardır. Bu yanlış anlayıştan 

dolayı günümüz çocuklarında bir anlamı olmayan hatta bazen Arapçadaki eklerin ad olarak 

karşımıza çıktığı görülmektedir. Günümüzde bu anlayıştan dolayı hâlâ yanlış adlandırılmalar 

mevcuttur. 

Bir başka uygulama ise Kırklama adı verilen yöntemde karşımıza çıkmaktadır. Bu 

kırklama yönteminde kullanılan ana unsur sudur. Kırklama yönteminde gerçekleştirilen 

uygulamalarda suyun arındırıcı özelliği, saflığı ve temizleyici özellikleri ile su kültünün yöre 

halkının uygulamalarında ne derece var olduğunu ispatlamaktadır. Temiz suyla kırkıncı gün 

yıkanan anne ve bebeği artık özgürdür. 

Çalışmanın ikinci bölümünü ise Evlenme konusu oluşturmaktadır. Geçiş dönemlerinin 

ikinci aşaması olarak kabul edilen evlenme; Evlenme Öncesi, Evlenme Sırası ve Evlenme 

Sonrası alt başlıklarıyla sınıflandırılarak ele alınmaya çalışılmıştır. 

Evlenme Öncesinde, kısmet açtırmaya yönelik uygulamalarda ilk olarak yine hocalara 

başvurma vardır. Bunun yanı sıra gelin ayakkabısının altına isim yazmayla kısmet açtırma 

yöntemi de mevcuttur. Burada ayakkabının altına isim yazmak adak adamakla aynı şeydir. Bir 

nevi insanlar burada kaderlerini yazmaktadırlar. Bir de kilit açtırma yönteminde yararlanılan 

anahtarlarda da demir kültüyle yeniden karşılaşılmaktadır. 
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Evlenme isteğini belli etmek için pilava kaşık saplama uygulamasını yörede genç 

kızlar yapmaktadır. Ancak yapılan kaynak taraması neticesinde Türk kültüründe yaygın olan 

bu uygulamanın daha çok erkekler tarafından yapıldığı görülmüştür. 

Evlenme konusunun ikinci alt başlığı Evlenme Sırası adı altında incelenmeye 

çalışılmıştır. Evliliğin ilk aşaması kız isteme ve söz kesimidir. Kaynak kişilerden elde edilen 

bilgilerde, geçmiş zamanlarda ki nişan eğlenceleri ile günümüzde yapılan nişan eğlencelerinin 

farklı olduğu görülmüştür. Bu durum kına gecesi ve düğün törenleri için de söz konusudur. 

Düğüne davet konusunda yörede, geçmiş zamanlarda mum, tavuk, fındık ve şeker gibi 

materyaller kullanıldığı öğrenilmiştir. Burada okuntu olarak adlandırılan davet yönteminin 

uygulanmakta olduğu görülür. Ancak günümüzde okuntu geleneği devam etmemekte olup 

yalnızca erkek tarafından birisinin tüm tanıdıkları dolaşarak davetiye dağıtmasıyla düğüne 

davet gerçekleştirilmektedir. 

Nişan, kına gecesi ve düğün törenlerinin yöre halkı tarafından vazgeçilmez oyunu 

horondur. Yöre halkı horon çeşitlerinden düz horonu ve erkek horonunu oynamaktadır. Horon 

oynayanların yere diz vurma hareketlerinin Şamanların ayinlerinde kötü ruhlarla mücadele 

ederken sergilediği davranışlara benzediği görülmüştür. 

Türk gelenekleri arasında yaygın olan gelin alma ve güvey evine ilk giriş 

uygulamalarında hem geline hem de damada çeşitli merasimler yapılmaktadır. Gelin almada, 

kız evden çıkarken kardeşi üç kez beline bekâretin ve saflığın sembolü olan kırmızı kuşağını 

bağlar. Ardından gelinin ağabeyi kapının soyasına çıkar ve gelini bacaklarının altından 

geçirir. Burada Türk mitolojisinde önemli görülen kırmızı rengin kötü ruhları engelleyici 

özelliği bir kez daha karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda ağabeyin kapı eşiğinde kardeşini 

bacaklarının altından geçirmesi uygulamasında ise kutsal kabul edilen eşiğin geçit olma 

özelliğinin yaşamaya devam ettiği görülmüştür. Aynı zamanda güvey evine ilk girişte gelin ve 

damada, kadim Türk geleneklerinde gelin, soyun ataları tarafından kabul edilsin diye yapılan 

kurban ayinin bir kalıntısı olan arpa, buğday, bozuk para ve şekerden oluşan bir saçı töreni 

yapıldığı görülmüştür. Geline bardak kırdırma da ise kötü ruhları defetmesi ve yuvasında 

mutlu olması için yaptırıldığı görülmüştür. Bu uygulamalar hem Anadolu hem de Türk 

dünyasında yaygın görülen uygulamalardır. Aynı zamanda yeni gelinlere dair yapılan çeşitli 

uygulamalarda mevcuttur. Bunlar arasında geline çeşmeden su aldırmak, üzerinde su taşıtmak 

gibi uygulamalar yer almaktadır. Bunlarda gelin basılmasın yani nazar almasın, yuvasına 

kötülük gelmesin diye yapılmaktadır. Burada da yine kült hâline getirilmiş suyun, koruyucu 

ve arındırıcı özellikleri karşımıza çıkmıştır. 
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Çalışmanın üçüncü ve son bölümünü ise Ölüm konusu oluşturmaktır. Ölüm, 

ertelenemeyecek bir sondur. İnsanlara göre bir kişi, dünyada iyi işler peşinde koşup hayırlar 

yaptıysa ölüm anında Azrail onun canını güzel alacaktır, şayet kötü şeyler peşinde koşup 

günah işlediyse can çekişerek ölecektir.  

Kişi öldüğünde üzerindekiler hemen çıkartılır ve ölü yıkama kefenleme işlemleri için 

teneşire koyulur. Burada karşımıza yöre halkının Ölü Kıblesi olarak adlandırdığı bir tabir 

çıkmıştır. Yöre halkına göre kişi ölünce doğrudan kendi kıblesine çevrilir, namaz kıblesine 

çevrilmez. Ardından ölü yıkamayı bilen kişiler gelir ve ölüyü yıkayıp kefenlerler. Ölü yıkama 

suyunun artanıyla da çeşitli ritüeller gerçekleştirilir. Bunlardan dikkat çekeni kırklanmamış 

bir bebeğin bu sudan uzak tutulmasıdır. Burada ki amaç, yeni doğmuş bir bebeği ölüye dair 

herhangi bir unsurdan uzak tutmaktır. Belki de yöre halkına göre ölüye ait olan bir şey, 

bebeğe de ölüm getirmektedir. 

Defin törenlerinde de gerçekleştirilen dinî uygulamalar mevcuttur. Bunlar arasında en 

yaygın olanı telkin vermek ve devir-ıskat işlemleridir. Telkin verme de amaç, ölüyü 

gömdükten sonra ona melekler tarafından sorulacak sorularda yardımcı olmak ve 

cesaretlenmesini sağlamaktır. Yörede telkin verme işlemini hoca, tahta bir sopayı mezarın 

kenarından aşağı doğru sokarak gerçekleştirir. Bu sayede hocanın mezarın altından gelecek 

sesleri duyacağına ve ölünün de yapılan her şeyi göreceğine inanılmaktadır. Devir-ıskat 

işlemleri ise ölünün yaşarken yerine getiremediği namazı, orucu, zekatı ya da yeminine 

karşılık olarak yapılmaktadır. Ölü gömüldükten hemen sonra mezar başında dair oluşturulur. 

Ölen kişinin yakınları tarafından bozdurulmuş bir miktar para daireyi oluşturanların arasında 

elden ele dolaştırılır. Para en son kimde kalırsa o kişiyi parayı ya kendi aralarında dağıtır ya 

da camiye, fakir fukaraya bağışlar. Böylelikle ölünün günahları hafifletilmiş olur. 

Ölünün kıyafetlerine dair çeşitli uygulamalar mevcuttur. Ölünün kıyafetleri genellikle 

fakir fukaraya verilir, camiye bağışlanır, gömülür ya da yakılır. Ancak araştırma sırasında 

yakma işleminin hem yörede hem de Anadolu sahasında yaygın bir yöntem olmadığı 

görülmüştür. Yöre halkının inanışına göre ölünün kıyafetleri yakılırsa ölü, yakılan bu ateşin 

üstüne atlatıp kıyafetlerini kurtarmaya çalışabilir ve kıyafetlerini yaktıkları için hane halkına 

kızabilir. Bu yüzden genellikle namazında niyazında olan insanlara verilmesi tercih edilir.  

Ruh, insanlar tarafından canlı olarak tasavvur edilen bir varlıktır. Ölen bir kişinin 

yalnızca bedeni dünyadan ayrılır, ruhu yaşamaya devam eder. Bu yüzden insanlar, yakınları 

öldüğünde evlerinin ışıklarını kırk gün söndürmez, her Cuma akşamı ruhunun geleceğine 

inandığı için Kur’an-ı Kerim okurlar ve dua ederler. Bazı insanlar da ocağın üstüne süt taşırır, 
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toz şeker atar ya da helva kavurur. İnanışa göre ölünün ruhu bu kokuları sever ve eve 

gelirmiş. Yani, ölü mutlu olsun diye ona saçı yapılmaktadır.  

Bazı insanlara göre ölülerin ruhu hayvan kılığına girebilir ve insanlara zarar verebilir. 

Burada da karşımıza don değiştirme motifi çıkmıştır. Bu yüzden insanlar, özellikle akşam 

ezanından sonra hiçbir hayvana taş atılmamasına ya da kovalanmasına izin vermez. Çünkü 

ruhlar akşam ezanından sonra hortlar ve sabah ezanına kadar dışarlarda gezinirler. Bu 

hortlakları engellemenin tek yolu yöre halkına göre kayıkçı kürekleridir. Aynı zamanda 

ölülerin akşam vakti civarda gezinmesi sabah ezanına yakın mezarlarına girmesi yeryüzü ile 

yeraltı arasındaki zaman zıtlığını bir kez daha bizlere göstermektedir. 

Mezarlıklar, Türk milleti tarafından her zaman kutsal kabul edilmiş ve kült hâline 

getirilmiştir.  Bu durum mezarlıklara dair belli kurallar oluşmasına sebep olmuştur. Örnek 

vermek gerekirse mezarlığa parmak uzatılmaz yoksa uzatanın parmağı çürür; mezarlıklara 

basılmaz; kadınlar mezara giremez, girerse kat kat giymek zorundadır çünkü ölüler onları 

görür; mezara selam vermeden girilmez, selam verilirse ölüler kime gelindiğini anlarmış; 

mezara dikilen ağaçlar kesilmez ve onların meyvesinden yenilmez, çünkü onlar ölülere aittir 

vb. inanışlar mevcuttur. Bu inanışlar tamamen atalara saygı hususunda mezarın kutsal kabul 

edilmesinden kaynaklanmaktadır. 

Sonuç olarak, Demirci Köyü’ne ait geçiş dönemi âdetlerinde görülen inanma ve 

uygulamalar, kadim Türklerin Şamanist dönemde gerçekleştirdiği uygulamaların değişerek de 

olsa günümüze kadar ulaşmayı başarmış hâlidir.  Bu uygulamalarda görülen değişikliklerde 

en büyük etmen İslam dinidir. Ancak insanlar, İslamiyet’i kabul etmelerine rağmen gelenek 

hâline getirdikleri bu uygulamalardan vazgeçmemiş ve bu uygulamaları İslam inancına uygun 

hâle getirerek yaşatmaya devam etmiş ve hâlâ devam ettirmektedir. 
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SÖZLÜK 

Alan araştırması sırasında yöre halkından yapılan derlemeler, çalışmanın içerisinde 

İstanbul Türkçesi ile verilmiştir. Ancak bazı kelimeler, günümüzde kullanılan şekliyle değil 

de yöre halkının kullandığı şekliyle verilmeye çalışılmıştır. Bu kelimeler ve anlamları şu 

şekildedir: 

Analık-Babalık: Düğün boyunca damadın yanından ayrılmayan ve her işte onun 

önüne geçip halletmeye çalışan en yakın arkadaşı ya da akrabası olan kişi 

Arka Almak    : Cesaretlenmek 

Ay Hali            : Kadının âdet dönemi 

Basma              : Kumaş türü 

Beş yüzlük        : Boyuna takılan kolye, beşi bir yerde 

Carse                : Yatak örtüsü 

Çember             : Yazma, başörtüsü, yemeni 

Çetene               : Mısır koyulan ahşap dolap 

Çıkıncık             : Yama, bez parçası 

Çul                    : Halı, kilim 

Dalgın               : Telkin 

Dışarşerli           : Cin, davara, Al Karısı vb. 

Emo                   : Sevgili 

Enam                 : Cevşen 

Entere                : Zıbın 

Gerilik       :Gelinle damadın evlendikten sonraki yedinci gününde verilen 

yemek, nişan alışverişi 

Gundaklık          : Kundaklık bebek 

Hohorek            : Baykuş 



172 
 

Kadının Gerisi      : Kalça 

Kalık                      : Evde kalmış erkek ya da kıza takılan ad 

Kart                       : Çeyrek altın 

Kukla                    : İp yumağı 

Makas Harcı         : Ağırlık 

Meştebe                 : Maşrapa 

Peşkir                    : El dokuması olan bir havlu türü 

Rufiye                    : Bebeklerin başlarında çıkan yaralar 

Savdırmak             : İyileştirmek 

Selvi                       : Servi ağacı 

Sibirke                   : Süpürge 

Sifte                       : İlk olarak, siftah 

Süner                     : İki tarlanın kesiştiği yer 

Tavukgötü             : Bir hastalık adı, elde çıkan küçük yaralar 

Tülbent                  : Başörtüsü, çember, yaşmak, yazma 

Yama                     : Bez parçası 

Yaykı                     : Şilte, yastıkların üstüne kirlenmesin diye örtülen örtü 
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SAHA ARAŞTIRMASINDA KULLANILAN SORULAR 

Saha araştırması sırasında kullanılan sorular Nail Tan’ın “Folklor (Halk Bilimi) Genel 

Bilgiler” adlı kitabının 136-140. sayfa aralığında bulunan Hayatın Geçiş Dönemleriyle İlgili 

Sorular kısmından alınarak kaynak kişilere yöneltilmiştir. Ancak bu sorular aşağıda verildiği 

şekliyle sorulmayıp, yöre halkının anlayacağı şekillere çevrilerek sorulmuştur.  

A. DOĞUM 

1. Çocuk sahibi olmak istemeyenler ne gibi uygulamalara başvurmaktadır? 

2. Çocuğu olmasını istediği halde çocuk sahibi olamayanlar ne gibi uygulamalara 

başvurmaktadır? 

3. Çocuğun cinsiyetini tayin için neler yapılmaktadır? 

4. Sık sık çocuğu düşen kadınlar ne gibi uygulamalara başvurmaktadır? 

5. Erkek çocuk sahibi olmak ne gibi uygulamalara başvurmaktadır? 

6. Doğacak çocuğun çirkin, sakat olmaması ya da güzel olması için hamilelik döneminde 

yapılan işlemler? 

7. Doğacak çocuğun erkek olması neden istenir? 

8. Doğan bebeklerle ilgili inanışlar nelerdir? 

9. Doğumdan önce çocuk için ne gibi hazırlıklar yapılır? 

10. Doğumu kimler yapmaktadır? 

11. Doğum sırasında hangi araç ve gereçler kullanılmaktadır? 

12. Göbek kordonunun kesilmesiyle ilgili gelenekler nelerdir? 

13. Doğumdan sonra çocuğun yıkanmasıyla ilgili gelenekler nelerdir? 

14. Çocuğun giydirilmesiyle ilgili gelenekler nelerdir? 

15. Doğum yapan kadınla ilgili gelenekler nelerdir? 

16. Doğum aileye nasıl duyurulur? Haberi veren kişi nasıl mükâfatlandırılır? 

17. Çocuk ilk defa kimin kucağına verilir? Çocuğu kucağına alan ne yapar? 

18. Çocukları yaşamayan aileler çocuklarının yaşaması için hangi uygulamalara başvurur? 

19. Lohusanın sütünün bol olması için ne yapılır? 

20. Doğan çocuklar için kurban kesilir mi? 

21. Doğan çocuklar için mevlit okutulur mu? 

22. Çocuğa ne zaman ad verilmektedir? Çocuğa adı kim verir? 

23. Çocukta ilklerde inanışlar? 

24. Çocuğa ad verilirken hangi gelenekler uygulanmaktadır? 

25. Çocuğa verilen adların veriliş sebepleri nelerdir? 
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26. Çocuk görmeye ne zaman kimler gelir? 

27. Çocuk görmeyle ilgili gelenekler nelerdir? 

28. Çocuk ve anne sokağa ne zaman çıkabilir?  

29. Kırk günden önce sokağa çıkmak mecburiyetinde kalan anne ve çocuklar için ne gibi 

tedbirler alınır? 

30. Al karısı nedir? Yörede inanılıyor mu? Al karısının lohusa kadın ve çocukla ilişkisi 

nedir? 

31. Al basmasına karşı lohusa ve çocuk için ne gibi tedbirler alınır? 

32. Lohusa veya çocuğa al basarsa ne yapılır? 

33. Kırk basması nasıl olur? 

34. Lohusa veya çocuğa kırk basmaması için neler yapılır? 

35. Lohusa veya çocuğa kırk basarsa ne yapılır? 

36. Kırklama ne zaman ve nasıl yapılır? 

37. Kırklamada kullanılan su, eşya ne gibi işlemlere tabi tutulur? 

38. Çocukta ilkler (diş çıkarması, yürümesi, konuşması, saçının, tırnağının kesilmesi) ile 

ilgili yapılan işlemler nelerdir? 

39. Bebeğin sarılığa yakalanmaması için yapılan uygulamalar nelerdir? Eğer bebek 

sarılığa yakalanırsa neler yapılmaktadır? 

40. Bir yıla kadar çocuğun beslenmesi nasıl yapılır? 

B. EVLENME 

1. Evlenilecek kız ve erkekte aranan özellikler nelerdir? 

2. Evlenmemiş kız ve erkeklere ne ad verilir? 

3. Evlenmemiş kız ve erkeklerin kısmetlerini açmak için ne gibi uygulamalara 

başvurulmaktadır? 

4. Gençler evlenme isteğini nasıl belli ederler? 

5. Evlenme çağının başlangıcı kız ve erkeklerde hangi yaştır? 

6. Kız araması nasıl yapılmaktadır? 

7. Kızın beğenilmesi halinde kız isteme nasıl yapılmaktadır? 

8. Söz kesimi nasıl yapılmaktadır? 

9. Gençlerin anlaşması halinde evliliğe hazırlık nasıl olmaktadır? 

10. Kız kaçırma olayı yörede var mıdır? Varsa kız kaçırma olayı hangi hallerde meydana 

gelmektedir? Bu olaylar nasıl çözümlenmektedir? 

11. Beşik kertmesi evlenme var mıdır? Varsa bu tarz evlenmeler nasıl olmaktadır? 

12. Nişan hazırlıkları nasıl yapılmalıdır? 
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13. Nişan gelenekleri nelerdir? 

14. Nişanda kıza neler takılır? 

15. Nişana kimler, nasıl davet edilir? 

16. Nişanlanma nasıl yapılır? 

17. Nişanda hangi eğlenceler yapılır? 

18. Nişan yapıldıktan sonra nişanlıların birbirlerini görmeleri, konuşmaları nasıl 

olmaktadır? 

19. Nişan bozulursa kız tarafı ve erkek tarafı aldığı armağanları geri verir mi? 

20. Kurban bayramında oğlan tarafı nişanlı evine kurban gönderir mi? 

21. Bayramlarda oğlan tarafı kız tarafına hediye gönderir mi? Gönderirse bu hediyeler 

nedir? 

22. Başlık parası, ağırlık veriliyor mu? Miktarı nedir? 

23. Kız kaçırma olaylarında başlık veriliyor mu? 

24. Geline ailesi tarafından ne gibi çeyiz verilir? 

25. Çeyiz defteri ya da cüzdanı tutuluyor mu? Tutuluyorsa nasıl? 

26. Çeyiz asma, gösterme geleneği var mı? Varsa nasıl gerçekleştiriliyor? 

27. Düğüne davet nasıl yapılır? 

28. Düğüne davet edilenler ne gibi hediyeler getirir? 

29. Düğün için yiyecek, giyecek olarak ne gibi hazırlıklar yapılır? 

30. Geline kına gecesi yapılıyor mu? Yapılıyorsa ne gibi gelenekleri vardır? 

31. Kına gecesi eğlenceleri nelerdir? 

32. Güveye de kına yakılıyor mu? 

33. Gelin hamamı yapılmakta mı? Yapılıyorsa kim ve nasıl olur? 

34. Damat tıraşıyla ilgili gelenekler nelerdir? 

35. Kimler sağdıç olur? Sağdıcın görevleri nelerdir? 

36. Gelin, damat, sağdıç, kayınvalide, kayınpeder giyimleri düğünde nasıldır? 

37. Gelin alma nasıl gerçekleştirilir? 

38. Düğünde ne gibi eğlenceler yapılmaktadır? Oynanan oyunlar, söylenen türküler 

nelerdir? 

39. Düğünde neler yenilip içilmektedir? 

40. Düğünde geline neler armağan edilmektedir? 

41. Düğünde geline ve damada neler armağan edilmektedir? 

42. Resmî nikâh, imam nikâhı nasıl yapılmaktadır? 

43. Gelin güveyin evine girerken neler yapılır? Yapılan şeylerin anlamları nelerdir? 
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44. Gerdeğe nasıl girilir? Gerdek öncesi ve sonrası gelenekler nelerdir? 

45. Düğünün ertesi günü neler yapılır? 

46. Gelin, kayınvalidesine ve kayınpederine nasıl hitap eder, nasıl davranır? 

47. Akraba aileler arasındaki ilişkiler nasıldır? 

48. Gelinin kocası ölürse ne yapılır? 

49. Gelin ölürse ne yapılır? 

50. Akraba evlilikleri hakkında halkın inançları nelerdir? 

C. ÖLÜM 

1. Ölümü düşündüren ön belirtiler nelerdir? 

2. Bir hastanın öleceğine kanaat getirilirse neler yapılır? 

3. Ölüm olayının hemen arkasından yapılan işler nelerdir? 

4. Ölünün gözlerinin açık olması hakkındaki inanmalar nelerdir? 

5. Ölünün başı neden Kıble’ye çevrilir? 

6. Sabahleyin ölen kimse ne zaman gömülür? 

7. Öğleyin ölen kimse ne zaman gömülür? 

8. Akşam vakti ölen kimse ne zaman gömülür? 

9. Ölü bir gün bekletilecek olsa nasıl bekletilir? 

10. Ölü gömülmeye nasıl hazırlanır? Yıkama, kefenleme işleriyle ilgili gelenekler 

nelerdir? 

11. Ölünün yıkama suyundan artanıyla ne yapılır? 

12. Tabut nasıl yapılır ve üzerine ne örtülür? 

13. Cenaze namazı nasıl kılınır? Bu namaza kimler katılır? 

14. Ölü mezarlığa nasıl taşınır? 

15. Gömülme işlemi sırasında ne gibi dinî işlemler yapılır? 

16. Başsağlığı ziyaretleri nasıl yapılır? 

17. Yas tutma geleneği var mı? Varsa nasıl uygulanmaktadır? 

18. İlk bayramda yaslı ailenin durumu nasıl olur? 

19. Ölünün yaşarken kılamadığı namazları ve yerine getiremediği yeminleri karşılığında 

neler yapılmaktadır? 

20. Devir işlemi nasıl yapılır? 

21. İskat işlemi nasıl yapılır? 

22. Ölünün gömüldüğü akşam evinde ne yapılır? 

23. Mezar ilk defa ne zaman ziyaret edilmektedir? 

24. Mezar ziyaretlerinde neler yapılmaktadır? 
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25. Ölünün ruhu hakkındaki inançlar nelerdir? 

26. Mevlit okutma geleneği var mıdır? Varsa nasıl uygulanmaktadır? 

27. Ölünün giydiği kıyafetler ne yapılır? 

28. Vasiyetle ilgili gelenekler nelerdir? 

29. Mezarlıkta aynı ailenin fertleri yan yana mı gömülmektedir? 

30. Mezarın iki ucuna neler dikilmektedir? Anlamları nelerdir? 

31. Mezar taşlarına neler yazılmaktadır? 

32. Mezarın herhangi bir yerine ağaç veya çiçek dikilir mi? Dikilirse sebebi nedir? 

33. Mezarlıklarla ilgili inanmalar nelerdir? 

34. Ölüm anı hakkındaki inanmalar nelerdir? 

35. Ölülerin adları geçtiğinde neler söylenmektedir? 
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KAYNAK ŞAHIS LİSTESİ 

Bu çalışmanın meydana gelebilmesi için toplamda 50 kişi ile görüşülmüştür. 

Görüşülen bu kişilerin 35’i yöre halkından, geri kalan 15’i ise farklı yörelerde yaşayan 

insanlardan oluşmaktadır. Kaynak kişilerin 41’i kadın, sekizi erkektir. Bunlar arasında altı 

kaynak kişinin yaşı 80 yaş üstü, 23 kaynak kişinin yaşı 50-65 yaş arası, geriye kalan 21 

kaynak kişinin yaşları ise 20-40 arasıdır. Aşağıda verilecek olan Kaynak Şahıslar Listesi, bu 

kişilerin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yerleri ile eğitimi ve meslekleri hakkında verilen 

bilgileri içermektedir. 

1.KAYNAK KİŞİ 

Adı Soyadı:  Zeliha KOLOT 

Doğum Yeri ve Yılı: Trabzon, 1956 

Eğitimi / Mesleği: Ev Hanımı – İlkokul Mezunu 

 

2.KAYNAK KİŞİ 

Adı Soyadı: Nezire ÇAVUŞ 

Doğum Yeri ve Yılı:  Trabzon, 1960 

Eğitimi / Mesleği: Ev Hanımı – İlkokul Mezunu 

 

3.KAYNAK KİŞİ 

Adı Soyadı: Hanım DEĞERMENCİ 

Doğum Yeri ve Yılı: Trabzon, 1963 

Eğitimi / Mesleği: Ev Hanımı – İlkokul Mezunu 

 

4.KAYNAK KİŞİ 

Adı Soyadı: Hatice KOLOT 

Doğum Yeri ve Yılı: Trabzon, 1988 

Eğitimi / Mesleği: Tarih Öğretmeni – Yüksek Lisans 

 

5.KAYNAK KİŞİ 

Adı Soyadı: Ferhunde KOLOT 

Doğum Yeri ve Yılı: Trabzon, 1926 

Eğitimi / Mesleği:  Tekel Emeklisi – Okumamış 
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6.KAYNAK KİŞİ 

Adı Soyadı: Zehra YAZICI 

Doğum Yeri ve Yılı: Trabzon, 1934 

Eğitimi / Mesleği: Ev Hanımı - Okumamış 

 

7.KAYNAK KİŞİ 

Adı Soyadı: Naide AKBULUT 

Doğum Yeri ve Yılı: Trabzon, 1938 

Eğitimi / Mesleği: Ev Hanımı - Okumamış 

 

8.KAYNAK KİŞİ 

Adı Soyadı: Ayşe KOLOT 

Doğum Yeri ve Yılı: Trabzon, 1955 

Eğitimi / Mesleği: İlkokul Mezunu – Ev Hanımı 

 

9.KAYNAK KİŞİ 

Adı Soyadı: Ayşe AKBULUT 

Doğum Yeri ve Yılı: Trabzon, 1960 

Eğitimi / Mesleği: İlkokul Mezunu-Ev Hanımı 

 

10.KAYNAK KİŞİ 

Adı Soyadı: Nezire AKBULUT 

Doğum Yeri ve Yılı: Trabzon, 1963 

Eğitimi / Mesleği: Ev Hanımı - Okumamış 

 

11.KAYNAK KİŞİ 

Adı Soyadı: Şadiye KOLOT BURNAZ 

Doğum Yeri ve Yılı: Trabzon, 1955 

Eğitimi / Mesleği: Okumamış - Ev Hanımı 
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12. KAYNAK KİŞİ 

Adı Soyadı: Fatma BERBER 

Doğum Yeri ve Yılı: Trabzon, 1990 

Eğitimi / Mesleği: Lisans Mezunu- UZEM Görevlisi 

 

13.KAYNAK KİŞİ 

Adı Soyadı: Menşure AKBULUT 

Doğum Yeri ve Yılı: Trabzon, 1944 

Eğitimi / Mesleği: Okumamış – Ev Hanımı 

 

14. KAYNAK KİŞİ 

Adı Soyadı: Emine SAYIN 

Doğum Yeri ve Yılı: Trabzon, 1965 

Eğitimi / Mesleği: İlkokul Mezunu – Ev Hanımı 

 

15. KAYNAK KİŞİ 

Adı Soyadı: Ümran ÜÇÜNCÜ 

Doğum Yeri ve Yılı: Trabzon, 1974 

Eğitimi / Mesleği: Lise Mezunu - Hâfız 

 

16. KAYNAK KİŞİ 

Adı Soyadı: Emine SERDAR 

Doğum Yeri ve Yılı: Trabzon, 1963 

Eğitimi / Mesleği:  Okumamış – Ev Hanımı 

 

17. KAYNAK KİŞİ 

Adı Soyadı: Nejla DEĞİRMENCİ 

Doğum Yeri ve Yılı: Trabzon, 1956 

Eğitimi / Mesleği: Okumamış – Ev Hanımı 
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18. KAYNAK KİŞİ 

Adı Soyadı: Havva AKGÜN 

Doğum Yeri ve Yılı: Trabzon, 1955 

Eğitimi / Mesleği: İlkokul Mezunu – Ev Hanımı 

 

19. KAYNAK KİŞİ 

Adı Soyadı: İlknur KOLOT 

Doğum Yeri ve Yılı: İstanbul, 1987 

Eğitimi / Mesleği: Lise Mezunu - Muhasebeci 

 

20. KAYNAK KİŞİ 

Adı Soyadı: Seher AKTÜRK 

Doğum Yeri ve Yılı: Konya/Ereğli, 1994 

Eğitimi / Mesleği:  Üniversite Mezunu - Öğrenci 

 

21. KAYNAK KİŞİ 

Adı Soyadı: Esra TUNÇ 

Doğum Yeri ve Yılı: Adıyaman, 1993 

Eğitimi / Mesleği: Lisans Mezunu - Öğrenci 

 

22. KAYNAK KİŞİ 

Adı Soyadı: Gül GÜZEL 

Doğum Yeri ve Yılı: Yozgat, 1993 

Eğitimi / Mesleği: Üniversite Mezunu - Öğrenci 

 

23. KAYNAK KİŞİ 

Adı Soyadı: Sabire ÖZTEKİN 

Doğum Yeri ve Yılı: Sivas, 1977 

Eğitimi / Mesleği: Kat Görevlisi 
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24. KAYNAK KİŞİ 

Adı Soyadı: Fatoş YILMAZ 

Doğum Yeri ve Yılı: Konya / Tuzlukçu, 1993 

Eğitimi / Mesleği: Üniversite Mezunu, Öğrenci 

 

25. KAYNAK KİŞİ 

Adı Soyadı: Özlem EGE 

Doğum Yeri ve Yılı: Burdur / Bucak, 1993 

Eğitimi / Mesleği:  Üniversite Mezunu, Öğrenci 

 

26. KAYNAK KİŞİ 

Adı Soyadı: Şaduman KOLOT DEĞİRMENCİ 

Doğum Yeri ve Yılı: Trabzon, 1965 

Eğitimi / Mesleği: İlkokul Mezunu – Hastane Çalışanı 

 

27. KAYNAK KİŞİ 

Adı Soyadı: Güllü KOLOT 

Doğum Yeri ve Yılı: Trabzon, 1936 

Eğitimi / Mesleği: Okumamış- Ev Hanımı 

 

28. KAYNAK KİŞİ 

Adı Soyadı: Ayşegül KARAMAN 

Doğum Yeri ve Yılı: Yozgat, 1978 

Eğitimi / Mesleği: Ortaokul Mezunu- Ev Hanımı 

 

29. KAYNAK KİŞİ 

Adı Soyadı: Emine YALDIZ 

Doğum Yeri ve Yılı: Trabzon, 1960 

Eğitimi / Mesleği: İlkokul Mezunu – Ev Hanımı 
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30. KAYNAK KİŞİ 

Adı Soyadı: Ayfer OCAK 

Doğum Yeri ve Yılı: Trabzon, 1960 

Eğitimi / Mesleği: Lise Mezunu- Ev Hanımı 
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FOTOĞRAFLAR 

                             

Nişan şekeri               Erkek bebek mevlidi şekeri 

 

                            

Nişan şekeri                          Kız bebek mevlidi şekeri 

  

                          

      Mevlit hediyesi bir tespih              Birinci yaş şekeri 
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 Bebek yüzü örtüsü                               Bebek yeleği 

 

                          

                 Bebek tulumu                                                  Bebek önlüğü ve mendilleri 

                   

                   Bebek eldivenleri                                                      Bebek patiği 
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         Lohusa hırkası 
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    Bebek Mevlidi’nde anne ile kızı                                                                      

 

                    

                         Mevlitte bebeği elden ele dolaştırma âdeti                                                                          
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Göbek kordonu kesilmiş yeni doğan bir bebek 

 

Yeni doğum yapmış anne ile bebeği 
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                                                  Lohusa Şerbeti 

 

                                    Basık olanın altından geçirildiği Avat Dikeni 
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                                                   Bebek beşiği 

 

 

                                            Kırklanmış bir bebek 
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                                       Kırklanmış anne ve kızı 
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                       Kız isteme                                                    Nişan çikolatası 

 

      Söz kesimi 

        

      Kaynatadan cüzdan parası istenirken    Nişan pastası 
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  Yüzüklerin takılması     Nişan Çiçeği 

  

         

Nişanda çeyiz serme âdeti   
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Çeyize koyulan bakırlar 
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    Eski ve yeni çeyiz sandıkları  

 

Çeyize koyulan seccadeler 
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              Güvey evine getirilmek için hazırlanmış çeyiz bohçaları 

 

      

  Masa Örtüleri     El işi yapılan seccade 
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  Nişan Bohçası                                 Dantel örnekleri 

 

 

      

  Dantel örnekleri     Kına örtüsü  
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                       Gelin çiçeği               Söz çiçeği 

      

Gerdekte kılınan namaz için işlenmiş seccade                                   

      

                                                 Çeyize koyulan sabahlıklar 



203 
 

        

        

        

    

     Düğün ve nişanda geline takılan takılardan bazıları 
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 Nişanlanan bir çift     Kına gecesi eğlenceleri 

 

      

             Kına gecesinde ellerine kına yakılan gelinler   
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Kınada ağlayan anne ve kız           Kınada kullanılan eğlence araçları 

        

 Kınada kadın olmuş bir erkek   Kınası olan bir gelin 
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                        Kına gecesinde oynayan gelin ve misafirler 

 

  Evden çıkarken ablasının beline kuşak bağlayan erkek kardeş 
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Kucağına erkenden çocuğu olsun diye bebek verilen gelin ve damat 
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  Davul, zurna ve kemençe eşliğinde horon oynayan misafirler  
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Düğünde yapılan bir takı töreni           Düğünlere davet edilen bir horon ekibi

     

      

Acı kahve içen bir damat  Ağabeyinin bacaklarının arasından geçen bir gelin 

      

 Evden çıkan bir gelin    Düğün salonuna ilk giriş 
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Düğünü olan bir gelin  Oğlu olsun diye kucağına erkek bebek verilmiş bir gelin 

      

 

Ayakkabısının altına isim yazan bir gelin ve ayakkabısının altı    
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  Musalla taşında yatan ölüler ve onların cenaze namazını kılan insanlar  

 

        

    Ölülerin omuzlarda taşınması 
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     Ölüleri mezara gömme  

 

 

        

Baş sağlığı     Ölü için camide yapılan bir mevlit 
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        Üst üste gömülü anne oğul mezarı      

 

        

Demirci Köyü’nde bir aile mezarlığı       
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Yeni gömülmüş birine ait olan mezar          
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      Mezar taşlarına yazılmış dörtlüklerden örnekler    
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Yeni gömülmüş birinin ahşap mezar taşı 
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   Osmanlı Türkçesi ile yazılmış mezar taşlarından örnekler 
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