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GR :
Bu çalmada, Mardin-Kzltepe yöresinde yaamakta olan “Sofrada Kelle” gelenei
ile, Karaçay toplumunda tespitini yaptmz “Sofrada Kürek Kemii” geleneini
karlatryoruz. Bu karlatrmay; sofra adab,halk inançlar, parçalarn ülütürülmeleri,
datm yapann uymas gereken vecibeler ve gelecee yönelik anlamlandrmalar itibariyle
yapyoruz. Var ise bu uygulamalarla ilgili efsaneleri özetliyor, her iki caorafyadan tespitini
yapabildiimiz ilgili dualara açklamalar getirmee çalyoruz.
Karaçaylar Kuzey Kafkasya’da Karaçay Balkar’da yaarlarken, onlardan bir ksm da
Anadolu’nun muhtelif yörelerinde daha ziyade dank yaarlar (Yaar Kalafat, “Karaçay
Malkar Türklerinde Karlatrmal türk Halk nançlar” Karaçay Balkar Tarihi, Toplum ve
Kültür, karam yaynlar, Ankara 2003, s. 100-132) Güneydou Anadolu’dan yapm
olduumuz tespitler ise, Mardin Kzltepe’de, Derik ve Maz Da’nn köylerinde
görülmektedir. Milik, Küçük Mekok, Büyük Mekok, Kanisipi, Akyaz, Yolalt, Esenli,
Uluköy, Sencerli, Yedikarde ve Yüceli köylerinde bu inanç ve uygulama yaamaktadr. Bu
yörenin etno kültürel yaps Kuzey Kafkasya ile az-çok müterekli arz eder. Kültürümüzde ki
kelle/ba anlaynn derinliklerindeki mistik muhtevay, sözlü kültürümüze yansm
örnekleri ile de çalmamzda açklk getiriyoruz. Bildirimizin sonunda her iki kesimde
yaanm inanç fenomeninin slamiyetten evvel balayan gelime seyir ve ekline de açklk
getirmee çalyoruz.
METN:
Ban, canllarn vücut yaplar ve bu arada yaamlarnda ayr bir yeri ayr bir
anlamlandrlmas vardr. Güney Kafkasya’da Azerbaycan ve Gürcistan’n Borçal gibi Türk
bölgelerine yenim edilirken “Ban ve bam için” veya “Bam hakk” denir. Ayaa veya
kola deil de baa ant içilir. Sadaka verilirken “Ban gözün hayrna” denir ve verilecek
nesne baa dolandrlr. Manas Destan’nda Kökütey Han çocuunun “Ba Sadakas” olarak
her gün 6 teke 4 olak kurban eder. (Yaar Kalafat, Dou Anadolu’da Eski Türk nançlarnn
zleri, Ebabil Yaynlar, Ankara 2006, s.97-98) Saygsz nankörlük noktasna getirilince “baa
kalkmak” denilir. Küfürbaz insanlar uyarlrken “Baa bilhassa buruna sövme onu Allah
bizzat kendisi yapmtr” denilir. Bir iin bandan itibaren sakatl anlatlrken “Balk batan
kokmu” denir. Muradmz ba ile ilgili deim ve benzerlerini tespit deil üphesiz. uras
muhakkak ki bedende ba maddi ve manevi anlamda herhangi bir organdan farkldr. Bu hal

sadece insanlar için deil hayvanlar için de böyledir. Nitekim “Ba Çeken Öküz” koulu
olduu arabay yönlendiren öküzdür. “Ba Götüren At” acemi binicinin sürdüü tarafa deil
kendi tercihine göre yön seçer. nsanlar için “Kelle Koltukta” tabiri cesareti anlatlrken böyle
olan binek hayvanlar da vardr. Güçlülüü veya Ammanszl anlatlrken ylan ve efsanevi
varlklarn yedi kuyruklarndan deil de “Yedi Bal” olduklarndan söz edilir.
Türk halk irfannda et ile kemik arasnda da önem bantlar kurulup öncelikler
belirlenmitir. Soy sop sümük/kemikle belirlenmi “sümüü batsn sümüüne çekmi” denir.
Bazen da asil bir davran anlatlacaksa “sümüünün gerektirdii gibi davrand” denilir.
Ba belirleyen öelerden birisi de muhakkak ki saçtr. Sofrada kelle gelenei ile veya
kemik fal ile bir kemik olan ba ve ondaki kln ne ilikisi olabilir. Halk irfannda bataki
kllarn diplerinde Kuzey Sibirya Türklerine göre “kut” Müslüman Ouz Türklerine göre de
“Melek” yatmaktadr. Bunun içindir ki, saçlar bilhassa kadn saçlar ulu orta saçlmaz bununla
ilgili söylenceler gelitirilmitir. Erkeklerin göüs kllarnn altlarnda da meleklerin
yaadklar eklinde baz inanç tesbitleri hatrlyoruz. “nsan art kutsaldr, onlar gelii güzel
atlmazla” denilirken trnak ile saç da kast edilmi olmaktadr. Haç farizasnda, vücudundan
kl düen her aday beheri için ayr ayr sadaka vermek durumundadr. Tpk hacda avlanmada
olduu gibi. Kurt ve at gibi muhtelif organlarndan skntlara çözüm aranan hayvanlarn saç,
yele, kllar ile de ilgili halk inançlar vardr. Çocuklara saç toyunun yaplmas bu toyun
etrafnda gelitirilmi olan inançlar ve nihayet özel önem verilen bu saçlarn muhafaza
edilmek istenilmesi bir anlam ifade etmeli. Bu arada kirpik ve onun dümesi ile ilgili inançlar
da yok saylamaz.
Hikmetli ahslara dair anlatlan baz efsane ve menkbelerde; kesilip eti yenilen
hayvann mesela bir koyunun artan parçalar özellikle kemikleri atlmaz nefes sahibi ilgili
duay okur, gerekli dilekte bulunur ve o hayvan kesilip yenilmeden evvelki can haline döner.
Ön açklama denilebilecek bu izahlardan sonda asl konumuz olan, kemik ba ilikisi
balamnda Karaçay ve Kzltepe halk inançlarndaki ilikiye. Sofraya kelle koyma geleneini
biz sk görülmese de günümüzde büyük ölçüde unutulmu olsa da, Türk kültürlü halklarn
Kafkasya bölgesinin yan sra, Türk kültür corafyasnn idil Ural bölgelerinde de
görebiliyoruz. Bize göre Mardin yöresinin bilhassa Kzltepe bölgesi Kafkasya’dan göç
almtr. Kafkas halklarndan Çeçen ve Çerkez göçü veya iskan yüzyllara göre deimekle
birlikte, Güneydou Anadolu’da kalmayp Suriye ve Ürdün istikametinde bir hat
oluturuyordu. Türkiye’nin bu bölgesinde Gaziantep ve Kahramanmara’ta da mevcudiyetleri
bilinen bu halklar tarafndan anlan kültür bölgeye tandlar. Hatta Sarkam Çerkezleri ki
bunlarn büyük bir ksm Kafkas halklarndan olan Oset lerden meydana gelmi olmalarna
ramen, Kafkasyal anlamnda Çerkez olarak bilinirler. Osetlerin bir ksm Hint-Avrupa
kökenli iken, dier bir ksm Macarlardan hareketle Proto Türk’türler. Sarkam Kafkas
halklar arasnda söylenen ve hatta Dou Karadeniz halk kültüründe de varyantlarna rastlanan
bir söze göre “Eein kafasn sofrann üst bana koymular yuvarlanp aaya dümü” Bu
söz hak etmedii ve tayamayaca bilinen kimseye iltifat yaplmamal anlamndadr.
Türk kültürlü halklarda, yemek masasnn itibarl yeri ki, buras salonun ve yemek
yenilen masa, sini veya sofrann üst badr, misafire ayrlr misafirin de en itibarls en itibarl
köeye alnr. imdilerde ehir merkezlerinde pek kalmamakla beraber aile içerisinde de
masann ve salonun itibarl yerinde hanenin büyüü ve daha ziyade de erkek büyüü arlanr.
Masa ilkin ve ekmek konurdu.

Mardin’den tespitini yaptmz açkladmz köylerdeki “Sofrada Kelle” yemei aa
ve zengin ailelerin ziyafetlerinde görülür. Bu kakla yenilmemesi gereken bir yemektir. Halk
arasnda “Balk tavuk ve kelle yenilir elle” diye bir tekerleme vardr. Sofrada Kelle yemei
sradan günlerde yenilen sradan yemek deildir. O bayram, nian merasimi, ölüm ve mevlit
yemei gibi özel günlerin yemeidir. Bu tür merasim yemeklerinde Sofrada Kelle’nin belirli
bir yeri vardr. 20-30 koyun ve kuzunun kesildii bu günlerde, kelleler besmele ve tekbirlerle
ykanr, ütülenip temizlenir. Kellelerin piirildii kazanlar ayrdr. Kellenin yannda pilav da
olur. Yannda mevsimine göre hazrlanm trklar yazn domates, erik, taze fasulye kabak ve
kn kuru fasulye patatesten yaplrlar. Tüm yemek tepsilerinde kelle bulunmaz, gelmesi
muhtemel yeni misafirler için ihtiyaten birkaç kelle ayr tutulur. Bu uygulama birinci güne
mahsus bir tedbirdir. Çocuklarn oturtulmad bu sofradan sonra onlara ayrca yemek verilir
ve gençler sürekli hizmetle meguldürler. Köyün imam, öretmenleri varsa karakol komutan
dier ileri gelenler kellenin bulunduu sofraya davet edilirler. Kellenin parçalama ii bu iten
bilen birisine yaptrlr ve parçalamada bçak kullanlmaz kellenin beyni dili gibi parçalar eit
ksmlara ayrlarak datlr. Beyinin akl ve dilin ise konumak için yararl olduuna inanlr.
Bu paylamla ilgili latifeler yaplr. Sofradan kalkanlar ellerini scak su ile ykar dier bir
odaya sigara ve ac kahve içmee çekilirler mam tarafndan yaplan sofra duasndan sonra
ölmülerin ruhu için Fatiha okunur. (Abdülkadir Güler, Mardin Folkloru Gelenek ve
görenekler, Marev, Ankara 1998, s.75-76)
Sofrada Kelle geleneinde, sofrada et ne kadar çok olursa olsun, kellenin bulunmas
arttr. Sofrann deeri ve ailenin itibar bu kelle ile ölçülür. Kelle sofrann onurudur.
Sofradaki her kelle mutlaka bir koynun kesilmi olduunu gösterir. Baka yerden kelle
smarlayarak getirmek ayp ve töreye aykrdr. Gelenek kent yaamnda da
sürdürülebilmektedir. (a.g.e. a.g.y.)
Karaçay’larda toplu halde yenilen itibarl yemeklerde hayvann kürek kemii ustalkla
bçak kullanlmadan etinden syrlp ona baklarak gerekli yorumlu konuma yapldktan
sonra, kemiin ucu kopmayacak ekilde krlmaktadr. Anlatlara göre bu kemik Hz.
Muhammed’in atnn gemide taklarak krld için yaplan bu uygulama sünnettir. Bu
kemie baklarak fal açlr.
Karaçay/Balkar Mitolojisinin önemli bir ksm dünyann olumas ile, kuruluuyla
ilgilidir. Kürek Kemii Fal’nda , mekan uzay düüncesiyle ilgili olarak genellikle 3 aylk
koyunun kürek kemii elle, bçak kullanlmakszn etten ayrldktan sonra falc/Jauruncu
tarafndan baklrd. Kürek kemiinin üzerindeki çizgilerin daha net görünmesi için, kemik
biraz ate üzerinde tutulur. Kürek kemiine ancak erkekler bakabilir. Törenden sonra kemiin
ortas bçakla delinir, kemikten soyulan eti ise falc yer.Kürek kemii bir dünya haritas olarak
görülür. Kemiin üzerindeki çizgilerden hareketle gelecek tahmin edilmee çallr Kemiin
açk merkezi üçgeni 3 bölüme ayrlr. En alt ksmna köeye Ocak/Ptr denir. Bu ksmda
falcnn fal baktrann aileleri ve kendilerine dair bilgi verir. Daha yukar ksm avlu/arbaz’dr.
Buradan komularn gelecei okunur. Daha yukars ise, köy/el ve ülke/kral’a ait bilgi içerir.
Kemiin kenarlarndaki dier bölümlerde kemiin en ince yerinde akrabalar ve dostlar/jungteng’e dair bilgi okunur. Merkez ksmnda bir tarafta ölü er kii dier tarafta ölü kadn
kii/tiiriv’e, üst ksm d ülkeler ve dümanlar temsil eder. En alttaki çukur hükümdarn
kaderini belirler. Ocan altndaki ksm falcy anlatr buraya ba denir. Kemiin etrafnda
zedelenme olmu ise, ölümü, hastal, sava gösterir. Üst ksm erkei ve onun ömrünü Gök
belirler, alt ksm kadn, onun ömrünü yer toprak belirler.Bunlarn arasnda orta dünya vardr.
Kürek biçiminde olduu düünülen yer kürenin dokuz bölümü vardr.(Örüzlan BolatKansoubiy Miziev “Kürek Kemii Fal”, Yesevi, art 1994 S.3 s.50)

Semiz bolsunla molla
Bek bitsinle sabanla.
Balarina kolcetmezça
Tübü bela alan ötmezça.
Ol nasbn biz tileybiz
Alg ayak kolubuzda,
Uça sy da allbzda,
Allah bersin
Atn çabhann,
Ögüznü tarthann,
Korku athann,
Oynu cünlüsün,
ynekni sütlüsün.
Cazbz-cauumlu bolsun,
Küzübüz künlü bolsun,
Ksbz karl bolsun
Har zabtz da barl bolsun.
Süygenleri biz süreyça,
Süymegenle küyerça,
Tabuklarn tüyerça,
Ayaklar abuurça,
Cürekleri çarlrca.
Algç alg aytsn,
Tü Faygamber amin desin,
Allahu-Taala kabl etsin.
Amin-degen tilegin tabsn
Amin demegen tilen kabn
Amin” (Yaar Kalafat, Krm-Kuzey Kafkasya Sosyal Antropoloji Aratrmalar,
Avrasya Stratejik Aratrmalar Merkezi Yaynlar, Yaynlar, Ankara, 1999)

Kelle ve Kelle Paça ile ilgili halk kültürümüzde baka inançlar da vardr. Kerkük’te
cenaze çkan evde, 40 gün kelle paça piirilmez. Anadolu’nun bir çok yerinde hamile bayana
bebek oynamaya balama döneminden sonra kelle yedirilmez, yemesi doru bulunmaz
Tunceli’de taraflarn rzas ile yaplan evliliklerde gerdek gecesi bir koyun veya koç kesilir,
bir tür küçük toy yaplr. Buna kemik krma denir Ardahan’n Ölçek köyünde, kurban
kesildii zaman kemikleri bostana gözleri tarlaya gömülür ve böylece bereketin artacana
inanlr.
SONUÇ:

Türk kültür corafyasnda, birlikte yaayan halklarn asrlar boyu ürettikleri ortak
kültürde henüz malalandrlmas yeterince yaplamam yüzlerce kült, yüzlerce kod ve tasnifi
yaplp deerlendirilmeleri tamamlanamam bir o kadar mit vardr. Bunlar bizim ortak
mirasmzdrlar. Bunlar kültürümüzün geçmi dönemlerine k tutabilecek aynalardr.
Günümüzden çok uzak geçmie, ancak bunlar inceleyerek, iltisaklayarak, anlamlandrarak
yolculuk yapabiliriz miraslarn her türlüsünde olduu gibi, kültür miraslar da daima
pürüzsüz olmayabilmektedir. Kültürel miraslarn dünya halklar ile paylalmalarnda,
üphesiz öncelikli görev bölgenin insan biz varislere dümektedir..

