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 Ölüyü mezara koyduktan sonra mezar�n üstü örtülür, sulan�r, hoca ölüye talk�n�n� 

verir. Cenaze sahipleri ve yak�nlar� cenaze evine dönerler. Ölü gömüldü�ü gün ve sonras�nda 

yap�lan bir dizi adet ve inanmalar vard�r. Bu uygulamalarda, ölünün yeni hayat�nda rahat 

etmesi, huzur içinde olmas�, günahlar�ndan ar�nmas�, geride kalanlar� tedirgin etmemesi 

amaçlan�rken, di�er taraftan da, geride kalanlar�n ac�lar�n�n hafifletilmesi ve ölümün ard�ndan 

gelen bu hayata al��malar� amaçlan�r. Bundan sonra, ölünün ruhu için yemekler verilir, ölünün 

e�yalar� da��t�l�r, ölünün dünyada iken ödeyemedi�i borçlar� yerine getirilir. 

 Ölü gömüldükten sonra, ölünün sahipleri ve yak�nlar� cenaze evine gelirler. Ölünün 

evden ç�kt��� gün Bulgaristan Türklerinde ve Anadolu'nun kimi yörelerinde evde ya� 

kokutulur. Bu amaçla, helva pi�irilir, helvay� yiyenlerin “hay�r duas�” al�n�r.1 Türkmenlerde, 

ilk gün mezar kazanlara yemek verilir.2 Eski Türkler, ölü gömüldükten sonra mezar�n sa� 

taraf�na ate� yak�p ölü a�� için kesilen hayvanlar�n kemiklerini yakarlar, ate�e rak� serperler, 

yemek atarlar, ate� tanr�s�n�n bu rak� ve yemekleri ölüye ula�t�raca��na inan�rlard�. Sonra 

mezardan dönenler ölünün ç�kt��� eve gelir, topluca yemek yer ve rak� içerlerdi. En yak�n dost 

ve akrabalardan birkaç� bu evde üç gün misafir olur, geceleri kimse uyumazd�. Her yemekten 

önce ate�e yemek ve rak� atarlard�.3  

 Adana ve çevresinde ölü gömüldü�ü gün cenaze evinde uygulanan adet ve 

inanmalardan baz�lar� �unlard�r: 

� Ölü gömüldükten sonra eve gelinir, yemek yenir. K17, K37, K4, K19 

� Ölü evine kom�ular yemek getirir. Bu yeme�e "kazma-kürek" yeme�i denir. K17 

� Eve gelince ölünün g�das� olsun diye; bir fakire bulgur, ya�, so�an verilir. K48 

� Cenaze evi 7 gün 7 gece beklenir. K17  

� Öldü�ü odan�n ����� yak�l�r. K19 

� Ölü evine "yas evi" denir. K32 

� Mezardan dönü�te toplan�l�r, yemek yap�l�r. K29, K101 
                                                           
*Ay�e BA�ÇET�NÇEL�K, Adana Halk Kültüründe Do�um-Evlenme-Ölüm, Alt�n Koza Yay�nlar�:50, Ulusoy 

Ofset, Aral�k 2009, Adana. 
1 Ahmet TACEMEN, Bulgaristan Türkleri �nan��lar� veya Türk Kimli�i, Üçbilek Matbaas�, 1995, Ankara, s.615 
2 Ali R�za YALGIN, Cenupta Türkmen Oymaklar� I, Kültür Bakanl��� Yay:256, 1993, Ankara, s.31. 
3 Abdülkadir �NAN, Tarihte ve Bugün �amanizm, AKDTYK, TTK Yay�nlar�, VII. Dizi Sa: 24c, TTK Bas�mevi, 
1995,  Ankara, s.185-186. 
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� Cenaze evinde yemek pi�mez, kom�ular getirir. K17, K32 

� Cenaze evi fakirse, herkes evinden yemek getirir, yemekler yenilir. K32 

� Kuran okunur, çörek yap�l�r. K38 

� Hoca e�li�inde “hatim” indirilir. K82, K43, K78 

� Meleklerin sorusuna rahat cevap verebilmesi için, hatim indirilir. K86 

� Gömüldü�ü ak�am h�zl� okuyan 3-5 haf�z taraf�ndan hatim okunur. Bu say� 30'a 

kadar olabilir. Çünkü Kuran otuz cüzdür. K75 

� Mezarl�ktan gelince, evde lokum da��t�l�r. K10, K58 

� Cenaze evine gelenlere yemek, çay gibi ikramlar olur. K119 

� Taziyeye gelenlere eskiden “gümgüm” ad� verilen büyük kapakl� cezvelerle kahve 

verilirdi, �imdi çay veriliyor. Ak�am yemek vakti konu kom�u yemekle gelir. Kuran 

okunur, tatl� yenir. K8 

� Cenaze evinde pi�en kahveye �eker konmaz. "Ac� kahvemizi iç" derler. K11 

� Ba�sa�l���na gelenler, ziyaretçilere ikram edilmesi için yemek, tatl�, lokum, çay, 

�eker, kolonya getirirler. K58, K45, K17, K4, K19 

� Cenaze sahiplerinin taziye kabulü için, 3 gün evden ç�kmamalar� gerekir. K75  

� Cenaze evine, k�rk gün ba�sa�l���na gelirler. K37 

� Ba�sa�l���na gelenler, kendilerinde ölüye ait e�yalar varsa getirirler. K86 

� Ba�sa�l���na gelenler eve girince, "Ba��n�z sa� olsun, Allah taksirat�n� affetsin" der, 

cenaze sahiplerini sakinle�tirmeye çal���rlar. K75 

� Cenaze evine gelenler "Ba��n�z sa� olsun.", "Allah bir daha ac� vermesin.", "Geride 

kalanlara uzun ömür versin.", "Ölenin geri kalan ömrü sizin olsun." gibi sözler 

söylenir. K43 

� Ba� sa�l���na gelenler "Topra�� bol olsun.", "Allah kabir azab�ndan korusun.", 

"Mekân� cennet olsun.", "Hz. Eyub'un sabr� gelsin.", "Allah korktu�undan 

korusun.", ölen ya�l�ysa "Onun ömründen eksilen, senin çocuklar�na geçsin." der. 

K142, K143 

� Ölenin en yak�n�n� sakinle�tirmek için; ac�s� so�usun, araya so�ukluk girsin diye, 

mezar topra�� bir barda�a konur, üstüne ilave edilen su, durulduktan sonra bu ki�iye 

içirilir. K10 
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 Eski Türklerden günümüze kadar gelen bir gelenekle, ölünün gömüldü�ü gün, 

mezardan dönenlerin ölü evinde yemek yeme prati�ine Adana ve çevresinde de rastl�yoruz. 

"Kazma-kürek" yeme�i veya "kazma tak�rt�s�" ad� verilen bu yemek toplu bir �ekilde "ölünün 

ruhu için" yenilmektedir. Pek çok yöremizde görülen ilk gün ölü evinde helva kavurma 

uygulamas�, Adana ve çevresinde görülmemektedir. Ölü evinde yenen yemekler, ya kom�ular 

taraf�ndan getirilir ya da evde pi�irilir. Ço�unlukla uygulanan adet, kom�ular taraf�ndan ölü 

evine yemek gönderilmesidir. Ölü evi, ac�s� oldu�u için yemek pi�iremez, dü�üncesiyle 

kom�ular pi�irilmi� yemekler göndermektedirler. Kimi kesimlerde durumu iyi olan ölü sahibi, 

koyun veya dana keser. Bununla yemekler yap�l�r. Genellikle pilav ve ho�af pi�irilmektedir. 

Her iki durumda da cenazenin kalkt��� gün, ölü evinde toplu bir �ekilde yemekler 

yenmektedir. Bunun yan� s�ra, mezarl�ktan gelince evde lokum da��t�lmaktad�r. Gelenlere 

yemekten ba�ka kahve, çay gibi ikramlar da olmaktad�r. Ayr�ca, “ölünün g�das� için”, 

dü�üncesiyle mezarl�ktan dönünce bir fakire ya�, bulgur, so�an verilmektedir. �slamiyet 

öncesi adet ve inanmalarda görüldü�ü gibi, ölünün ruhuna yemek verilmesi ya da öte dünyada 

da t�pk� bu dünyada oldu�u gibi yemek yedi�i dü�üncesi, günümüz toplumunda da görülür. 

�lk gün verilen yemek de di�er belirli günlerde verilen yemek gibi, �slami motiflerle 

süslenerek ölünün hayr� için verilmektedir. 

 Ölü evinin 3-7 gün kap�s� hiç kapanmamakta gelen gidenler olmaktad�r. Bu arada, 

ölünün öldü�ü odada “yedi gün” ���k yak�lmaktad�r. Ba�sa�l��� için gelenler ölü evine 

yemekten ba�ka; tatl�, lokum, bisküvi, çay, �eker, kolonya getirmektedirler. Ba�sa�l���na 

kimse eli bo� gelmemektedir. Böylece, bu yiyecek ve içecekler ölü evine gelen konuklara 

ikram edilmekte, ev sahibine destek olunmaktad�r. 

 Ölü evinde ilk gün, ölünün ruhu için ve günahlar�n�n aff� için, gece yar�lar�na kadar 

hocalar e�li�inde Kuran okunmakta, hatim indirilmekte, tespih çekilmektedir. 

Belirli Günler / Ölü Yeme�i 
 Ülkemizde ölenin dinsel törenle ve yemekle an�ld��� belirli günler vard�r. Bunlar 

içinde s�kl�kla görüleni ölünün "k�rk�nc�","elli ikinci" günleriyle halk aras�nda "sene-i 

devriye" ad�yla an�lan günlerdir. Bu günlerde ölünün hayr� için, ölenin ruhu için, yemekler 

verilmekte, mevlit okutulmaktad�r. 

 Belirli say�larla an�lan bu günler, bu say�lara kazand�r�lm�� olan dinsel, büyüsel ve 

geleneksel niteliklerinden dolay� önemsenmi�ler ve birtak�m adetlerin bünyelerine ana öge 

olarak yerle�mi�lerdir. Ya�am�n çe�itli dönemlerinin çevresinde kümelenen adetlerin ve 

inanmalar�n ço�unun biçimsel ve i�levsel özelli�ini olu�turan bu türden say�lar, ba�ka 
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toplumlar�n halk kültürlerinde de önemli bir yer kapsamakta ve kar��lad�klar� günleri kutsal, 

törensel ve töresel alan�n içine almaktad�rlar.4  

 �slamiyet öncesi Türk topluluklar�nda ölünün belirli günlerinde "ölü a��" verilmekte, 

"a� töreni" (yo� töreni) yap�lmaktad�r. Beltirler'de, ölünün 3.günü, çad�r�n güneyine bir sofra 

kurulur. Bu a�a fazla kalabal�k toplanmaz. Haz�rlanan yemek ve içkilerin yar�s�, ölünün ruhu 

için ate� ruhuna kurban edilir. Ölünün 7.günü, bütün oba ve köy halk� kad�n erkek mezarl��a 

gidilir. Mezar�n sa� taraf�nda bir ate� yak�l�r. Getirilen yemek ve içkilerden mezar�n üstüne 

konur. Sonra yemeye ve içmeye ba�lan�r. Yeme içme töreni bittikten sonra, mezar üstündeki 

rak� ve yemekleri ate�e atarlar. Tören böylece sonra erer. Yedi gün ölünün evinden hiçbir �ey 

ç�kmaz. 20.günü, evde yine a� verilir. Ate�e rak� ve yemek serpilir. 40.gün mezarl��a gidip, 

yirminci günü yap�lan töreni, tekrarlarlar. En büyük a� töreni ölünün “y�l dönümü”nde bütün 

akraba ve dostlara yap�l�r. Topluca mezara gidilir. Mezar�n üstüne yemek ve içkiler konur, 

kendileri de yer, içerler. Ölünün kocas� veya kar�s�, mezar� üç defa güne�in seyri yönüne göre 

dola��r ve "Ben seni b�rak�yorum" der. Bundan sonra dul kad�n veya erkek evlenebilir.5 A� 

töreni bütün Türk toplumlar�nda devam etmi�tir. Bu törenin en ilkel �ekli ölünün kendisine a� 

vermek �eklinde olmu�tur. Sonralar�, ölünün ruhuna ate� tanr�s� vas�tas�yla a� göndermek, 

kurban sunmak, daha sonralar� da ölünün ruhunun da kat�ld��� dü�üncesiyle, ziyafetler 

düzenlemek ve kurbanlar kesmek �eklinde olmu�tur.6 

 �slam dini, halk taraf�ndan yerine getirilen ölümle ilgili adet ve inanmalar�n pek ço�u 

gibi, ölü yeme�ine de kar�� ç�km��, ba� sa�l��� için toplananlara yemek haz�rlamay�, kederli 

olayla çeli�kili görmü�, �slamiyet’e ayk�r� oldu�unu söylemi�tir.7  

 Anadolu'da “ölü yeme�i” ya da “ölü a��” de�i�ik adlarla an�l�r. Bunlar; k�, k�rk ekme�i, 

kazma tak�rt�s�, ölünün k�rk�, k�rk yeme�i, can a��, z�kk�m yeme�i, can helvas�, hay�r, ölü 

yeme�i, kazma-kürek helvas�, hayat yeme�i, yiyece�ini vermek �eklinde adland�r�lm��t�r. 

Ayr�ca, ölü yeme�i yerine say�lan, ancak onun gibi ziyafet niteli�i ta��mayan yiyecekler de 

vard�r. Bunlar; �em�ek, köncülü, ölü çöre�i, hamur-ya�-so�an, ölü gili�i, meyve, lokma, can 

helvas�, yo�urt-ekmek ve çaydan olu�ur.8  

 �av�at ve Ardanuç dolaylar�nda, ölünün 2. günü mezara yiyecek ve meyve götürülür. 

Daha sonra da haftada 1-2 defa yemek götürmek gelenektir. Bu yemekleri ölünün ruhu için 

                                                           
4 Sedat Veyis ÖRNEK, Türk Halkbilimi, Kültür Bakanl��� Yay. 1629, 1995, Ankara, s.220. 
5 �NAN, Tarihte ve Bugün �amanizm...............s.189-190. 
6 �NAN, A.g.e..............s.193. 
7 Sedat VeyisÖRNEK, Anadolu Folklorunda Ölüm, A..Ü., DTCF Yay: 218, DTCF Bas�mevi, Ankara, 1979, s.91 
8 ÖRNEK, A.g.e..............s.88-89. 



Adana Halk Kültüründe Ölünün Ard�ndan Evde Yap�lan ��lemler 
 Uzm. Ay�e BA�ÇET�NÇEL�K Çukurova Üniversitesi 

 5

isteyen al�r, yer.9 K�z�lcahamam/Verimli'de, ölü yeme�inin harc�n� ölü sahibi verir, yemek 

kom�u evlerde pi�er. Ölünün sevdi�i mevsim yemekleri pi�irilir.10 Denizli/Çal'da, cenaze 

gömüldükten sonraki per�embe veya pazar günü “helva” pi�irilir. Bir yufkan�n aras�na konan 

helva kom�ulara da��t�l�r. Buna "ölünün a��z topra��n� almak" denir. Bir süre sonra da, etli 

bulgur pilav� ve çörek yap�l�r ve da��t�l�r. Buna da "hay�r etmek" denir.11 Naldöken 

Tahtac�lar�, süt çocu�u ölümünde, 3.ve 7. günlerinde sütlaç yapar, evlere da��t�rlar. Süt 

çocu�unda “k�rk�nc� gün” ve “y�l hay�rlar�” yap�lmaz. Ba� sa�l��� ziyaretleri 3.ve 7.gününde 

yap�l�r. Böylece, her gün ac� tazelenmez. Gelenler topluca a�larlar. Yemekler yap�l�r. 

Yemekten sonra bir ki�i ortal��� süpürür, ellere su döker "hay�rl�s�n�" al�r. Sonra, evlere pilav 

ve üstüne nohut veya fasulye konarak gelemeyenlere "ülü�" da��t�l�r. Üç, yedi ve k�rk�nc� gün, 

bu hay�rlar tekrarlan�r. K�rk�nc� gün yemekler daha zengin ve gelenler daha çok olur.12 

Yörüklerde, ölünün yedinci günü, ölünün can� için çörek da��t�l�r, helva dökülür.13 

Türkmenlerde yedi gün sonra ölünün can� için tuz da��t�l�r. Üç ay geçince, ölünün can� için 

helva da��t�l�r. Bir sene sonra kurban kesilir.14 Nurhak Da�lar�nda, "ölü a�� yapmayan�n ölü 

ba��n� yer" derler.15 �stanbul'da cenaze gömüldü�ü ak�am, devir hatiminden sonra ev sahibi, 

haf�zlara irmik helvas� pi�irip yedirir. Ölünün 40.gününde lokma dökülüp kom�ulara da��t�l�r 

ve mevlit okutulur. Bu günde, ölünün burnunun dü�tü�üne inan�l�r.16 Gaziantep'te ölünün 

ard�ndan nohutlarla “tevhit töreni” yap�l�r. Bu nohutlar mezara ekilir. Ye�erip, rüzgarda 

sallanan nohutlar�n “tevhit” çekece�ine inan�l�r. Ölünün y�l dönümünde “kelle-paça” yap�l�r, 

yoksullara da��t�l�r.17 

 Adana ve çevresinde ölümün belirli günlerinde ve ölü yeme�inde uygulanan adet ve 

inanmalardan baz�lar� �unlard�r:  

� Ölü yeme�i verilmez. Herkes onlara getirir. K100 

� Ölü evine 7 gün yemek getirilir. K119, K116, K102, K109, K17, K4 

� Ölü evine 7 gün, yemek, tatl�, çay, bisküvi, �eker getirilir. K114, K48, K38 

� En az üç gün, en fazla k�rk gün ölü evine yemek getirilir. K110 

                                                           
9 Cahit ÖZTELL�, Ba�a Toprak Savurmak ve Yas-Ölü Gelenekleri, TFA, 5.cilt, Mart 1959, No:116, �stanbul, s.1860-1862 
10 Ali R�za BALABAN, Verimli Köyünde Ölüm, TFA, 14.cilt, Ocak 1973, No:282, �stanbul s.6521-6523. 
11 Mehmet TU�RUL, Mahmutgazi Köyünde Ölümle �lgili Gelenek ve �nan��lar, TFA, 15.cilt, Eylül 1973, No:290, �stanbul, 
s.6756-6758. 
12  R�za YET��EN, Naldöken Tahtac�lar�nda Ölümden Sonra Hay�r, TFA, 18.cilt, �ubat 1978, No:343, s.8245-8246. 
13 Ali R�za YALGIN, Cenupta Türkmen Oymaklar� I, Kültür Bakanl��� Yay:256, Ankara, 1993, s.278-279. 
14 YALGIN, A.g.e............s.31. 
15 YALGIN, Ali R�za; Cenupta Türkmen Oymaklar� II, Kültür Bakanl��� Yay:257, Ankara, 1993.s.420. 
16 Pertev Naili BORATAV, 100 Soruda Türk Folkloru, Gerçek Yay�nevi, �stanbul, 1984, s.200-201. 
17 C. Cahit GÜZELBEY, Gaziantep’te Do�um ve Çocu�a �li�kin Eski Töre ve �nançlar, TFA, 1981, II, KTB, M�FAD 
Yay:35, AÜ Bas�mevi, Ankara, 1982.s.7429-7481. 
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� Ölü evine üç günden sonra yemek veya kahvalt�l�k �eyler getirilir. K142 

� On be� güne kadar ölü evine yemek, tatl� getirilir. K105, K100 

� Ölenin ruhunu hat�rlamak amac�yla yemek verilir. K86 

� Ölen ki�inin hayr� için dua edilir, mevlit okunur, yemek verilir. K34, K45 

� Ölü yeme�inde pirinç pilav� ve ho�af verilir. K86 

� Ölü yeme�inde lahmacun K83, K142, sulu yemek K142 ya da çorba verilir.K43 

� Durumu iyiyse hayvan kesilir, ölü yeme�i evde kom�ular taraf�ndan pi�irilir. K142,  

� Ölü evinde 3.günü helva yap�l�r, kom�ulara da��t�l�r. Helva yap�l�rken ve yenirken, 

ölünün ruhuna "fatiha" okunur. 7.günü yemek yap�l�r. Kuran okunur, mevtan�n 

ruhuna ba���lan�r. 40.gün yemekli mevlit okutulur. 52.gün mezara gidilir, Kuran 

okunur. K117, K17, K38 

� Ölü yeme�i verilmesinin amac�, cemaatin toplanmas�, Kuran’�n okunmas�, herkesin 

nasiplenmesi içindir. K119 

� 7.ve 40. gün ile senesinde dua okunur, da��t�l�r. 7.gün "yedi yeme�i" verilir, mevlit 

okunur. 52.gün ölünün sevdi�i yemek pi�irilir, yak�nlar�na da��t�l�r. Kuran okunur. 

K17, K101 

� 3.günü helva yap�l�r, 7.sinde durumu iyiyse ha�lanm�� et, yufkaya sar�l�r, gelenlere 

verilir. Kimisi dövme çorbas�, kimisi lahmacun yapar, tatl� yenir, 40.günü yemekler 

yap�l�r. 52'sinde kimisi a�ure yapar, durumuna ba�l�, durumu iyi de�ilse, sadece 

anar. K142 

� 3. ; 40. ve 52. günü dualar okunur. Senesinde ve ramazanda mevlit okunur. K43 

� 3.günü helva pi�irilir. 40. günü koyun kesilir, yemekler haz�rlan�r, kom�ular 

ça�r�l�r, mevlit okutulur. 52.günü kendi aralar�nda pasta ve çayla mevlit veya Yasin 

okuturlar. K19 

� 2.günü mezarl��a gidilir, orada çörek da��t�l�r. K142 

� 3.gün helvas� 7.gün yedi yeme�i, di�er günler mevlit okunur. K48 

� Ölüye k�rk yeme�i yap�l�rsa, mezar�nda rahat yatar. K142 

� Ölünün 40.gününde "et kemikten ayr�ld�" diye mevlit okutulur. K48 
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 �stanbul'da uygulanan, cenaze gömüldükten sonra eve dönü�te helva kavurma 

prati�ine Adana ve çevresinde rastlanmamaktad�r. Adana'da helva, ölünün 3.günü kavrularak, 

kom�ulara da��t�lmaktad�r. 

 Adana ve çevresinde ölünün belirli günleri olarak 3. 7. 40. ve 52. günlerini 

görmekteyiz. Baz� çevrelerde 2. günü, ölünün yak�nlar� mezarl��a gitmekte ve orada 

“çörek”(simit) da��tmaktad�r. 

 Ölü gömüldükten sonra eve gelindi�inde, topluca yemekler yenilmektedir. Ölü 

sahibinin durumu iyiyse, bu günde hayvan kesilmekte, onun etiyle yemekler pi�irilmektedir. 

Kom�ular taraf�ndan yemek getirilmesi kimi çevrelerde bir hafta iken, kimi çevrelerde 15-20 

gün olmaktad�r. Mezarl�k dönü�ü yenen yemek “pilav ve ho�af”tan olu�maktad�r. Ayn� gün 

ölünün ruhuna yenen bu yemekle birlikte, ölenin ruhu için Kuran okunmakta, hatim 

indirilmektedir. Ölünün 3.günü bütün çevrelerde helva kavrulmakta, dualarla kavrulan bu 

helva, da��t�lmaktad�r. Böylece, helvay� yiyen ki�ilerin de ölünün ruhuna “fatiha” okumas� 

beklenmektedir. 

 Ölünün 7.günü büyük bir yemek verilmektedir. Her kesimde, bu günde yenilen yemek 

daha zengin, gelenler daha kalabal�k olmaktad�r. Ölen ki�inin ekonomik durumuna göre 

“pilav ve ho�af”, “ha�lama et ve yufka”, “dövme pilav� ve kuru fasulye”, “lahmacun ve tatl�” 

gibi yemekler yap�lmaktad�r. Yedinci günün ard�ndan, ölünün 40.gününde de yemekler 

yap�lmakta ve dualar edilmektedir. 52.günde kimileri yemek yaparken; kimileri a�ure 

yapmakta ve da��tmaktad�r. Anma günlerinde ekonomik durum ön planda gelmektedir. 

Durumu iyi olan aileler bu belirli günlerin hepsinde yemekler yaparken, bunu yapamayanlar 

sadece 7.günde yemek yapmakta, di�er günlerde ise, mevlit okutarak, ölünün ruhuna 

göndermektedir.  

Toplumumuzun her kesiminde ölünün belirli günlerinde uygulanan bu pratikler, 

�slamiyet öncesi Türk toplumlar�nda da uygulanan adet ve inanmalardand�r. Her dönemde 

Türk topluluklar�nda ölünün gömüldü�ü gün eve dönü�te, kurbanlar kesilip yemekler yenmi� 

ve bu toplu yemek yeme özellikle 3. 7. 20. ve 40. günde bütün köy ve oba halk�n�n kat�l�m�yla 

ölenin ruhu için tekrarlanm��t�r. Özellikle ölünün y�l dönümünde yap�lan törenlere büyük 

önem verilmi�tir. �slamiyet’ten sonra, �slami çevrelerin ölünün ruhu için yemek yeme 

prati�ini ho� görmemelerine ve kar�� ç�kmalar�na ra�men, belirli günlerde yenen bu yemekler 

�slami motiflerle de renklenerek ölünün ruhu için okunan dua, Kuran ve mevlitlerle yüz 

y�llard�r Müslüman Türk topluluklar�nda uygulana gelmi�tir. 
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Sözlü Bilgi Kaynaklar� 

K4:Serdar Semercio�lu, 32 ya�, Kadirli, lise, i�çi, Adana  

K8: Muharrem Atal, 63 ya�, Karaisal�/ Sar�konak, okumam��, çiftçi, Çatalan 

K10: Mualla Egun, 61 ya�, Pozant�, �lkokul, ev han�m�, Adana 

K11: Nurdan Kaya, 32 ya�, Feke, Üniversite, ö�retmen, Karaisal� 

K17: Emine Polat, 40 ya�, Kadirli/ Köseli, ilkokul, ev han�m�, Adana 

K19: Gülsüm Akta�, 37 ya�, Kozan/ Akçal�u�a��, ilkokul, ev hizmetlisi, Adana 

K29: Elif Güne�er, 65 ya�, Tufanbeyli/ Fatmakuyu, okumam��, ev han�m�, Adana 

K32: Fatma Ünal, 77 ya�, Pozant�/ Ömerli, ilkokul, ebe, Pozant� 

K37: Hay�rl� Özkan, 40 ya�,  Karata�/ Tuzla , lise, emekli, Adana 

K38: �ükran Yar�kkaya, 35 ya�, Kadirli, ilkokul, ev han�m�, Adana 

K43: Makbule Karagöz, 71 ya�, Adana, ilkokul, ev han�m�, Adana 

K44: Yüksel Bozdo�an, 59 ya�, Karata�/ S�r�ns�, okumam��, ev han�m�, Adana 

K45: Cennet Eken, 70 ya�, Karka Kekeç Köyü, okumam��, ev han�m�, Adana 

K48: Güngör Kabakl�, 57 ya�, Feke/ Tapan, ilkokul, ev han�m�, Kozan 

K58: Elif Ça��mlar, 50 ya�, Adana, lise, ev han�m�, Adana 

K75: Fadime Y�ld�z, 78 ya�, Balcal�, okumam��, ev han�m�, Adana 

K78: Nuriye Bakari�, 90 ya�, Selanik, okumam��, ev han�m�, Adana 

K82: Semiha Zöhre, 56 ya�, Adana, ilkokul, ev han�m�, Adana 

K86: Yasemin Ba�ç�, 58 ya�, Karata�, okumam��, ev han�m�, Adana 

K100: Suna Say�n,33 ya�, Elmal�, lise, ev han�m�, Adana 

K101: Havva Yurdakul, 63 ya�, Malatya, lise, ev han�m�, Adana 

K102: Hayriye Mert, 45 ya�, Adana, okumam��, ev han�m�, Adana 

K105:Fevziye Yal�m, 41 ya�, Adana, ilkokul, ev han�m�, Adana 

K109: �smihan Kaya, 39 ya�, Elaz��, okumam��, ev han�m�, Adana  

K110:Muhittin Topal, 38 ya�, Ceyhan, yüksekokul, memur, Adana 

K114: Asiye �afak, 38 ya�, Tarsus, ilkokul, ev han�m�, Adana 

K115: Muhittin Topak, 38 ya�, Ceyhan, Yüksekokul, memur, Adana  

K116: Mahmut Safçi, 58 ya�, Adana, ortaokul, elektrikçi, Adana 

K117: Döne Çal�k, 60 ya�, Osmaniye, ilkokul, ev han�m�, Osmaniye/ Hasanbeyli 

K119: Ebutalip Özdemir, 27 ya�, Adana, ilkokul, Çiftçi, Adana 

K142: Fatma Ketre, 60 ya�, Adana, okumam��, ev han�m�, Adana 

K143: Sebiha Y�ld�z, 65 ya�, Yumurtal�k/Ayval�k, okumam��, ev han�m�, Adana  

 


