Adana Halk Kültüründe Mezarlklar ve Ruhlarla lgili nanmalar*

Uzm. Aye BAÇETNÇELK Çukurova Üniversitesi

Türk boylar arasnda en eski ve köklü inançlardan biri ‘atalar kültü’dür. Eski
Türklerde, atann öldükten sonra ruhunun birtakm üstün güçlerle donanaca ve bu sayede
ailesine yardm edebilecei inanc vardr. Korku ve sayg kark bir duyguyla atalarn
ruhlarna kurbanlar sunulur, mezarlar kutsal kabul edilirdi. 1
Anadolu'da ölü gömüldükten sonra çeitli zamanlarda mezar ziyaret edilir.
Toplumumuzun her kesiminde, mezarlklar belirli kurallar içerisinde yaplr. Halk kültüründe
mezarlklarla ilgili çeitli inanmalar vardr.
Adana ve çevresinde mezar ziyaretleri ve mezarlklarla ilgili adet ve inanmalardan
bazlar unlardr:
x Mezara ilk ziyaret, gömüldüünün ertesi günü yaplr. Banda Kuran okutulur. K58,
K37, K110
x kinci günü mezarda simit datlr. K142
x Mezara 3.günü gidilir. Mezar düzeltilir. K101, K119
x Mezara arife günleri ve bayramlarda gidilir. K8, K58, K38, K78
x Mezar perembe günleri ziyaret edilir. K110
x Mezar ziyaretine giderken, bir “murt dal” krlr, mezarn bana dikilir. K56
x Arife günü mezarlkta çocuklara eker datlr. K19, K8
x Mezarn üstüne buday taneleri ve eker atlr. K7
x Arife günü ziyarete giderken, evinin bahçesinden “arife topra” alnr, mezarn
üstüne dökülür. K8
x Mezar ziyaretlerinde “buhur” yaklr, su dökülür, dua okunur. K82
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x Mezar ziyaretinde, mezarln üstündeki kuru otlar temizlenir, sa ve solundaki
vazolarn çiçekleri temizlenir. K86
x Mezarla girince “selam” verilir. Kabre gelince, yine selam verilir. Ölünün
ayakucuna geçilir, Kuran okunur. K78
x Mezarn baucuna çömelerek, Kuran okunur. K75
x Mezarla ölen kii kadnsa, kocas; erkekse, kars gitmez haramdr, nikâhtan
dümütür. K100
x Mezarla erkekler gider. K63, K119
x Mezarla adetliyken gidilmez. Adetli ve krkl kadn mezarla girdiinde ölüler
onu çplak görürmü. K142, K143
x Bayramlarda ve arife günü ölü ziyaretçi bekler, kimse gelmezse üzülürmü. K19
Adana ve çevresinde, mezar ziyaretleri ölünün gömülmesinden sonraki günde
balamak üzere, perembe ve cuma günleri ile “arife günleri” ve bayramlarda yaplmaktadr.
Arife günü, mezarla ölenin bahçesinden “arife topra” götürülmektedir. Ziyaretlerde
mezarn ayakucunda durulduunda, ölenin ziyarete geleni görecei ve sevinecei düünülür.
Mezar ziyaretlerinde, mezar sulanmakta, kuruyan otlar temizlenmekte, ölünün hayrna orada
bulunanlara çörek ve eker datlmakta, ölünün ruhu için Kuran okutulmaktadr.
Adana ve çevresinde mezarlktaki aaçlar ve çiçeklerle ilgili adet ve inanmalardan
bazlar unlardr:
x Mezara aaç dikmek sevaptr. K78, K105, K56
x Mezara "Bir dikili aac dünyada kalsn.’ diye aaç dikilir. K82
x Mezarda "ruhu rahat etsin" diye aaç dikilir. K86
x Ölenin ameli iyiyse, dikilen aaç tutar. K142
x Mezarla çam, mee, ardç, ladin, katran aaçlar dikilir. K56
x Mezarla dut, okaliptüs, servi, akasya, çam dikilir. Kular sebeplensin diye meyve
veren aaçlar dikilir. Nergis ve zambak dikilir. K12
x Mezardaki kiiyi sevdiini belirtmek için ve mezarn güzel görünmesi için, mezara
çiçekler dikilir. K34, K100
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x Mezar güzel görünsün, çiçekler cennet bahçelerini andrsn, aacn meyvesinden
yiyen insanlar ve hayvanlar dua etsin diye, mezara aaç ve çiçek dikilir. K102, K58,
K38
x Mezardaki aaç sallandkça ölünün günahlar dökülsün diye, dikilir. K102
x Mezarda aaç ve çiçek olduu sürece ölenin kabir azab çekmeyeceine inanlr.
K117
x Mezarn iki ucuna aaç dikilir. Aaçlar rüzgâr estikçe zikrederler. Ölünün kabir
azabn dindirirler. K45 K32
x Dikilen aaç ve çiçeklerin ölenin günahlarna kefalet olaca düünülür. K75
x Mezarda aaç var olduu sürece, kabirdekine sevap kazandrr. K119
x Mezar kaybolmasn diye aaç dikilir. K110
Adana ve çevresinde, mezarlklara çeitli çiçekler ve aaçlar dikilerek mezarn güzel
görünmesi ve kaybolmamas salanrken, çiçeklerin ve aaçlarn rüzgârda sallanrken
zikrettiklerine, böylece ölünün günahlarnn döküldüüne, aaçlarn meyvesinden yiyen
canllarn dualaryla, ölünün günahlarndan arnacana inanlmaktadr.
Adana ve çevresinde mezarlklarla ilgili inanmalardan bazlar unlardr:
x Mezarlk, geceleri kalnaca zaman en güvenli yerdir. K12, K101
x Mezarn üstüne baslmaz. Aaçlar kesilmez, budanmaz. Mezarn üstü betonla
kaplanmaz. K117
x Mezarlktakilerin her ezan vakti kalkp oturduklarna inanlr. K4
x Mezarlktan geçerken “fatiha” okunur, yüksek sesle konuulmaz. K105
x Mezarlklar uhrevi yerlerdir. K32
x Mezarlktan çkarken ölü arkasndan çekmesin diye, el yüz ykanr. K142
x Mezarlkta iyi insanlar varsa, mezarlktan geçenler onlarn sohbetini dinlermi.
Eer kötüler varsa, duman basar, geçenler de korkarm. K142
x Mezarn ayakucunda durursan, ölü seni görür. K143
Halk arasnda mezarlklar güvenli ve sayg duyulan yerler olarak görülmekte,
mezarlarn bandaki aaçlar kesilmemektedir. Mezarlktan geçerken yüksek sesle
konuulmamas ve dua edilmesi gerektiine inanlmaktadr.
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Anadolu halknn tasarmlarna göre ruh, kiiyi gerek salnda gerekse ölümünden
sonra yaatan bir cevherdir. Ruh ile can kavram ayn ey olarak tasarmlanmakta, kiinin
yaama gücü bu uçucu cevhere balanmaktadr.
nsann salnda bedeninde bulunan ve insana hayat gücü veren ruh, ölümünden
sonra da sahibinin bir çeit sembolü olarak yaamasn sürdürmektedir. Halk kültüründe ruhla
ilgili tasarmlar soyutla somut benzetimler arasnda deimektedir. Sivas, Ankara/Derekla'da
rüya gibi, Merzifon, Eskiehir/Türkmen'de ar gibi, Erzurum/Söütözü’nde güvercin gibi,
Ankara,

Erzurum,

Çankr,

Afyon,

Sivas,

Kayseri

ve

çel'de

sinek

gibi,

Afyonkarahisar/Döer'de kelebek gibi somut benzetmelerle ruh anlatlr. 2
Adana ve çevresinde ruhlarla ilgili inanmalar:
x Yedi güne kadar ruh eve gelir, gidermi, oraya su koyarlar, günlük yakarlar, salavat
getirirlerse sevinirmi. Ar olarak eve gelir suyu içer gidermi. K142
x Ruh cumaya balayan gece eve gelirmi. Ev halk iyiyse, elinde bir beyaz mendille
gidermi. Ev halk iyi deilse, eline siyah mendili alr, yüzünü kapatr, kabrine
döndüünde ne cennete ne cehenneme giremez, huzursuz olurmu. K142
x Ruh cuma akamlar ziyarete gelirmi. K17, K4
x Perembe akamlar ölünün ruhu gelirmi. Bunun için yemekten sonra üç
külhüvallah bir Elham okunur. K8
x Perembe akamlar baz evlerde yemein bula ykanmazm. K12
x Çocuunun acsna alayan bir anaya, çocuun ruhu “kelebek” olarak gelmi. K12
x Cuma ve pazartesi günleri ölünün ruhunu sevindirmek için çocuklara yiyecek
verilir. AK20
x Ölünün ruhu perembe akam evin etrafnda dolar, evde dua okunuyorsa
sevinirmi. K43
x Cenaze kabre varrken kabristandaki bütün ruhlarn içleri “Acaba gelen bizden mi?”

diye, cz edermi. K8
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x Ruhlar mezarlarnda bulunur. Dünyadaki durumuna göre. Eer ameli iyiyse
kabrinden cennete bir pencere açlr, cenneti seyreder, bir melek kyamete kadar
ona elik edermi. K75
Adana ve çevresinde çocuk ölülerle ilgili inanlar:
x Çocuk ölüler dorudan cennete gider. K78
x Çocuk öldüü zaman anne babasnn efaatçisi olaca umulur. K75
x Çocuk ölülerin melek olacaklarna inanlr. K43
Adana ve çevresinde ruhlar ile ilgili tasarmlarda Afyonkarahisar/Döer'de olduu
gibi, “kelebek gibi” Merzifon ve Eskiehir/Türkmen'de olduu gibi “ar gibi” benzetimi
yaplmaktadr.
Adana halk kültüründe ruhlarla ilgili çeitli tasarmlar ve inanmalar vardr. Dinsel
ögelerin ar bast bu inanmalara göre, ruhun evini ziyaret ettii, özellikle perembe ve
cuma günleri bu ziyaretleri yapt ve dua bekledii düünülür. Ruh bir “ar” veya “kelebek”
olarak tasarlanmakta ve ziyaretini bu ekilde yapmaktadr. Ruhlarn canl bir varlk olarak, her
an her yerde olabileceklerine, arkada braktklar ile ilgilenmeye devam ettiklerine ve
onlardan dua beklediklerine inanlr. slamiyet öncesi inanç sistemlerinin kalnts olan bu
düünce, slam dini ile de badamtr.
Bütün toplumlarda olduu gibi, Adana ve çevresinde de çocuk ölülerin melek
olacaklarna, dorudan cennete gideceklerine inanlr.
Adana ve çevresinde mezarlklar, yerleim alanlarnn dnda kurulmutur. ehir
merkezine hizmet eden iki büyük mezarlk bulunmaktadr. Köylerde ve kasabalarda ise,
yerleim alanlarnn dnda ve yol kenarlarndadr. ehirdeki mezarlklar, belediyelerin
denetimi altnda olduu için düzenli ve bakmldr. Gerek ehir merkezindeki mezarlklarda
gerekse köylerde süslü, yazl, resimli, mimari yapl mezarlara rastlanmamtr.
Eski Türklerden günümüze kadar Türk toplumlar için mezarlar ve mezarlklar kutsal
yerler kabul edilmi, sk sk ziyaret edildiinde ölülerin mutlu olacana inanlmtr. “Atalar
kültü” eskiden olduu gibi bu gün de ilevini sürdürmektedir.

5

Adana Halk Kültüründe Mezarlklar ve Ruhlarla lgili nanmalar

Uzm. Aye BAÇETNÇELK Çukurova Üniversitesi

Sözlü Bilgi Kaynaklar
K4:Serdar Semerciolu, 32 ya, Kadirli, lise, içi, Adana
K7: Mustafa Nazik, 49 ya, Karaisal/ Çatalan, yüksekokul, emekli öretmen, Çatalan
K8: Muharrem Atal, 63 ya, Karaisal/ Sarkonak, okumam, çiftçi, Çatalan
K12: Zekeriya Tunçdemir, 49 ya, Karaisal/ Çatalan, ilkokul, çiftçi, Çatalan
K17: Emine Polat, 40 ya, Kadirli/ Köseli, ilkokul, ev hanm, Adana
K19: Gülsüm Akta, 37 ya, Kozan/ Akçalua, ilkokul, ev hizmetlisi, Adana
K20: Aye Çapaklar, 63 ya, Aydn/ Cerenli, okumam, ev hanm, Adana
K32: Fatma Ünal, 77 ya, Pozant/ Ömerli, ilkokul, ebe, Pozant
K33: Münevver Ada, 44 ya, Kadirli, yüksekokul, öretmen, Adana
K34: Lütfiye Binboa, 42 ya, Mara, ilkokul, ev hanm, Adana
K37: Hayrl Özkan, 40 ya, Karata/ Tuzla , lise, emekli, Adana
K38: ükran Yarkkaya, 35 ya, Kadirli, ilkokul, ev hanm, Adana
K43: Makbule Karagöz, 71 ya, Adana, ilkokul, ev hanm, Adana
K45: Cennet Eken, 70 ya, Karka Kekeç Köyü, okumam, ev hanm, Adana
K56: Hamide Çopurolu, 85 ya, Karaisal/ Aayörükler, okumam, ev hanm, Karaisal
K58: Elif Çamlar, 50 ya, Adana, lise, ev hanm, Adana
K75: Fadime Yldz, 78 ya, Balcal, okumam, ev hanm, Adana
K78: Nuriye Bakari, 90 ya, Selanik, okumam, ev hanm, Adana
K82: Semiha Zöhre, 56 ya, Adana, ilkokul, ev hanm, Adana
K86: Yasemin Baç, 58 ya, Karata, okumam, ev hanm, Adana
K100: Suna Sayn,33 ya, Elmal, lise, ev hanm, Adana
K101: Havva Yurdakul, 63 ya, Malatya, lise, ev hanm, Adana
K102: Hayriye Mert, 45 ya, Adana, okumam, ev hanm, Adana
K105:Fevziye Yalm, 41 ya, Adana, ilkokul, ev hanm, Adana
K110:Muhittin Topal, 38 ya, Ceyhan, yüksekokul, memur, Adana
K117: Döne Çalk, 60 ya, Osmaniye, ilkokul, ev hanm, Osmaniye/ Hasanbeyli
K119: Ebutalip Özdemir, 27 ya, Adana, ilkokul, Çiftçi, Adana
K142: Fatma Ketre, 60 ya, Adana, okumam, ev hanm, Adana
K143: Sebiha Yldz, 65 ya, Yumurtalk/Ayvalk, okumam, ev hanm, Adana
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