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Orta Asya’n›n günümüzde bir an-
lamda kültürel ve ekonomik merkezi
olan 15.600km2 yüzölçümlü ve 2.276.300
nüfusa sahip olan Taflkent’te, tüm Türk
co¤rafyas›nda oldu¤u gibi sosyal yap› ve
kültürel de¤erler aç›s›ndan son yüzy›l
içinde h›zl› bir de¤iflim ve geliflim süreci
yaflamaktad›r (Merdano¤lu-Muhamma-
diev,1997:58). Ekonomi, kültür ve sosyo-
loji alan›ndaki de¤iflimler, ba¤›ms›zl›k
sürecine ba¤l› olarak son on üç y›lda iv-
me kazanm›flt›r. Buna ba¤l› olarak kül-
türel alanda gerçekleflen de¤iflim ve ge-
liflmeler çeflitli platformlarda ele al›n-
makta, araflt›rma ve incelemeler yap›l-
maktad›r. Amaç, Türk milletinin kültü-
rel geliflim sürecinin yorumlanmas›na
katk› sa¤lamakt›r. 

Buna ba¤l› olarak araflt›rman›n ko-
nusunu; ölümle birlikte bafllayan ve bir
y›l boyunca devam eden defin, taziye ve
ölü yeme¤i pratiklerinin 3, 7, 40 dönemi
içerisindeki âdetlerin, inançlar›n Özbe-
kistan’daki durumu teflkil etmektedir.

Bu yaz› 1996-1999 y›llar› aras›nda,
Taflkent flehrindeki gözlem, araflt›rma ve
görüflmelerimizin sonucunda ortaya ç›k-
m›flt›r. Bu çal›flman›n amac›; 

a) Özbeklerin defin ve taziye gele-
ne¤ini toplumsal bir olgu olarak de¤er-
lendirmek,

b) Ölüm olay› karfl›s›nda Özbek in-
san›n›n düflünce, duyufl ve davran›fllar›-
n› ortaya koymak, 

c) fiahsî ve kollektif davran›fllar› be-
lirleyen, insanlar aras›nda dayan›flma
ve birliktelik bilincini yaratan ve Türk
kültürünün yay›ld›¤› genifl co¤rafya aç›-
s›ndan çok büyük farkl›l›klar gösterme-
den yaflat›ld›¤›na inand›¤›m›z ölüm ve
ölüm etraf›nda oluflan davran›fllar› Öz-
bekistan’dan örneklerle ortaya koymak
fleklinde tesbit edilmifltir.

Geleneksel yaflam› oluflturan dav-
ran›fl kal›plar›n›n temelinde birçok
inanç, âdet ve merasim yatmaktad›r. Bu
davran›fllar›n flekillenmesinde, uygarl›k
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düzeyleri ve dinî inançlar› belirleyici un-
surlar olmaktad›r. Ölümün herkes için
kaç›n›lmaz son oluflu, dünyan›n her ye-
rinde ölüm çevresinde toplanan âdetlere
ve ifllemlere evrensel bir karakter ka-
zand›rm›flt›r. Özellikle Türk topluluklar›
aras›nda konuyla ilgili inanmalar, âdet-
ler ve ifllemler aras›nda pek çok benzer-
likler görülmektedir. Türklerde ölüm ve
ölüme ba¤l› ortaya ç›kan davran›fl ve
inan›fllar konusu çok kapsaml› olmas›
sebebiyle bu yaz›, Özbekistanla s›n›rlan-
d›r›lm›flt›r. Ölüm an›ndan itibaren cese-
din topra¤a kar›fl›p gitti¤i yani çürüme
süreci içinde flii ve sunni müslümanl›¤›n
yan›s›ra zerdüfltlü¤ün izlerini tafl›yan
uygulamalara rastlanmaktad›r. 

Ölüm S›ras› 
Özbekistan’da ölmek üzere olan bi-

rinin evinde aile üyeleri belirli haz›rl›k-
lara giriflir; evi temizlemek, ayna ve re-
simleri saklamak ya da üzerlerini ört-
mekle ifle bafllan›r. Ölüm halindeki kifli-
nin odas›ndan tabak çanaklar, yiyecek-
ler ç›kar›l›r ya da üstü örtülür. Bunun
sebebi can ç›k›ncaya kadar “kon sachra-
masin” (kan s›çramas›n) düflüncesidir.
Ayr›ca, hasta günefl almayan bir odaya
tafl›n›r, iki kifli bafl›nda bekler ve hastay-
la birlikte “kalima-i flohodat” (kelimeifle-
hadet) getirir. Di¤er akraba ve tan›d›k-
lar baflka bir odada sessizce otururlar.
Çocuklar ve hamile kad›nlar, hastan›n
odas›na sokulmaz. K›bleye do¤ru yat›r›-
lan hastan›n dudaklar›na pamukla su
damlat›l›r. 

Ölümden hemen sonra yap›lan ifl-
lemlerin bir bölümü do¤rudan cesetle il-
giliyken, bir bölümü de ceset çevresinde
toplanmaktad›r. Ölünün öte dünyaya gi-
difli dolay›s›yla ön haz›rl›k niteli¤indeki
bu ifllemlerin baz›lar›n›n temelinde öle-
ne “canl›” gözüyle bakman›n ve ondan
korunman›n belirtileri yatarken, baz›la-
r›nda da dinî kurallar ve gelenekler rol
oynamaktad›r. Bu tip ifllemler içerisinde

yayg›n olanlar; ölünün çenesinin ba¤lan-
mas›, gözü aç›ksa kapat›lmas›, bafl par-
maklar›n birbiri üzerine getirilip ba¤-
lanmas›, k›bleye do¤ru yat›r›lmas› gelir.

E¤er ölüm ö¤leden sonra ya da daha
geç gerçekleflmiflse, tüm akrabalar›n›n
cenazeye kat›labilmeleri için bir iki gün
sonra defin merasimi yap›l›r. Ölünün
bekletildi¤i süre içinde defin merasimiy-
le ilgili ifller “Oqsokol” (deneyimli ve sa-
y›lan ihtiyar, “aksakal”) veya imam tara-
f›ndan organize edilmektedir. Misafirler-
le ilgilenme, yer haz›rlama, ulafl›m bu ifl-
lerden baz›lar›d›r.

Cemaat cenaze merasimine ailenin
reisi vefat› halinde, onun en büyük o¤lu
taraf›ndan davet edilir. Hiç kimsesi ol-
mayan birisi vefat etmiflse, onun defin
ifllerini üzerine alan kiflinin ad›yla cema-
at cenaze namaz›na buyur edilir. Mesela
bir kiflinin amcas› ölmüflse cemaati da-
vet flekli flöyledir; “Amakim qaytish bo’l-
di. Janoza soat birda. Uch kundan so’n-
gra oshi bor.” (Amcam vefat etti. Cenaze
namaz› saat birde, üç gün sonra da ye-
me¤i var). Ayr›ca Özbekistan’da “öldü,
vefat etti” tabiri yerine; “omonatini tops-
hirdi, otishga hukm etdi, vafot qilipdi”
(emanetini verdi, vefat etti) denilir.

Ölümün hayat›n sonu olmad›¤›
inanc› cesetle, definle, ölü yeme¤iyle ilgi-
li bir çok prati¤i de beraberinde getir-
mifltir. Bu ifllemlerin gerçeklefltirilme-
sinde korku ve sevgi belirleyici unsur-
dur. Yukar›da belirtilen ön haz›rl›ktan
sonra defin için gerek dini, gerekse ana-
nevi bak›mdan zorunlu olan haz›rl›¤a
geçilir. Bu haz›rl›k üç aflamada gerçek-
lefltirilir; y›kama, kefenleme ve cenaze
namaz›d›r. Ölü y›kan›rken “yig’i ve so-
dir” (feryat figan) yap›lmaz. Ölü y›kay›-
c›lar›na “Murdashoylar” denir. Bu mes-
lek babadan o¤ula geçer. Baz› kifliler ise
birilerinin yan›nda bu ifli ö¤renip, daha
sonra “orqam ko’tardi, tüflimga kirib pir
buyurdu” (Rüyama giren bir pir bu ifli
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yapmam› söyledi) diyerek, bu mesle¤i ic-
ra eder (Nasriddinov, 1996:54). Ölü y›ka-
n›rken, y›kayana yard›m eden iki kiflinin
yan›nda ölünün yak›nlar›ndan birileri
de bulunabilir. Kad›nlar› kad›n, erkekle-
ri erkek y›kay›c›lar y›karlar. Ölünün ke-
fenlenifli s›ras›nda hofl kokulu maddeler
sürülür, bazen de kefenin aras›na gül
yapraklar› kondu¤u görülür. 

Ölüyü y›kamak için ›s›t›lan suya el
de¤dirilmez. Ölü y›kay›c› abdest ald›k-
tan sonra ölünün avret yerini örtüp y›-
kama ifllemine bafllar. Ceset, tahta üze-
rinde ayaklar› k›bleye do¤ru gelecek fle-
kilde bafltan aya¤a üç defa gusul duas›y-
la y›kan›r. Cesedi y›kamak için kullan›-
lan suyun kalan› uzak bir yere dökül-
mekte ve kazan ters çevrilip üzerine bi-
razc›k un serpilmektedir. Un akl›k, ha-
yat ve temizlik sembolüdür. Bu uygula-
man›n temelinde ölümü bu aileden
uzaklaflt›rma ve baflka zarar gelmesin
düflüncesi yatmaktad›r. Ölünün gömül-
meye haz›rlan›fl› için gerekli ikinci ifl-
lem; ölünün kefenlenmesidir. Kefenleri-
ni önceden haz›rlamak, ayr›ca kabir ve
defin için yap›lacak harcamalar için bir
kenara para koyma gelene¤i Özbeklerde

yayg›nd›r. “Ölgan kun bolalarimga va
tanish-bilishlarimga berilsin” (Öldü¤üm
zaman çocuklar›ma ve efle dosta verilsin)
diye ayr›lan paradan ölü y›kay›c›s›na, su
›s›t›c›s›na, imama ve mezar kaz›c›s›na
da bir miktar para ayr›l›r. Kefenlik bezin
rengi beyazd›r.

Üçüncü önemli ifllem cenaze nama-
z›d›r. Cenaze namaz› öncesinde imam,
merhum ya da merhumenin günahlar›-
n›n aff› için; ölünün yafl›n› belirleyip
bundan akil bali¤ oluncaya kadar geçen
zaman dilimini ç›kar›p, kalan say› kadar
dua okur. Dua okumadan önce merhu-
mun günah›n› boynuna almaya raz› olan
kiflileri ça¤›r›p “‹sqotni olish uchun o’tir”
(Merhumun günah›yla birlikte imam ta-
raf›ndan belirlenen bir miktar paray› da
alacak kifli ya da kiflilere sorar) der. Son-
ra dua edip, “qabul qildingmi” (kabul et-
tin mi) diye sorar. O da daha önceden ta-
ba¤a konulan bu¤day› alarak “qabul kil-
dim” (kabul ettim) der. Ayr›ca cenazeye
gelenlere sembolik olarak 3-5 som veri-
lir. Bu paray› alan kiflilerin merhumun
günahlar›n›n aff› için iki rekat namaz
k›lmalar› gerekir. Bu tür uygulamalar
günümüzde yavafl yavafl yok olmaktad›r.
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Özbekistan’da cenazeye kad›nlar›n
kat›lmas› hofl görülmemekte hatta me-
zarl›¤a defin s›ras›nda al›nmamaktad›r.
Cenaze namaz› k›l›nd›ktan sonra tabut
cemaat taraf›ndan mezarl›¤a kadar izle-
nir. Cenazenin tafl›nmas›nda, tabutu ilk
olarak ihtiyarlar›n, üç defa kald›r›p in-
dirdikleri ve yedi ad›m yürüdükleri gö-
rülür. Bundan maksat, tekrar bir ölüm
olay› yaflanmas›n düflüncesidir. Sonra
tabutu merhumun yak›nlar› kald›r›r.
Çok uzak de¤ilse, kabristana kadar ta-
but omuzlarda tafl›n›r. Tabut tafl›n›rken
yol üzerindeki insanlar e¤er oturuyorlar-
sa aya¤a kalkarak cenazenin geçiflini
beklerler. Mezarl›k çok uzakta ise mer-
humun oturdu¤u mahalleden ç›k›ncaya
kadar omuzlarda tafl›n›r, daha sonra ce-
naze arabas›na konulur. 

Tabut mezarl›¤a getirildikten sonra
yere koyuncaya kadar herkes ayakta
bekler. Tabut omuzlardan indirildi¤inde
cenazeye kat›lanlar kabrin k›ble taraf›-
na otururlar. Ceset mezara konulurken
imam; “Bismillohi alo rasululloh millati-
dan”der. Go’rkov (mezarc›), mezar›n üs-
tüne toprak serptikten sonra merhumun
yak›nlar› kürekle yedi defa toprak dö-
kerler. Orada bulunanlardan biri; “Mer-
hum qanday odam edi” (merhum nas›l
biriydi) diye sorar, di¤erleri “yahsi odam
edi” (iyi biriydi) diye, cevap verir. Özbe-
kistan’da mezarl›klar›n etraf› duvarlarla
çevrilidir. Ayr›ca mezarl›¤a her a¤ac›n
dikilmesine de izin verilmez. Baz› mezar
tafllar›nda resimlere rastlan›r. 

Ölüm Sonras›
I.Belli Günler ve Ölü Yeme¤i
Özbekistan’da ölenin dinî törenle ve

yemekle an›ld›¤› belli günler vard›r.
Bunlar›n bafl›nda ölünün “yedinci”, “k›r-
k›nc›” günleri gelir. 

Cenaze defnedildikten sonra mezar-
l›ktan ölünün evine dönülüp yeniden ta-
ziyede bulunulur ve “Yedisi” ilan edilir.
Bu günler içinde ölen kifli belli bir biçim-
de an›lmaktad›r. “Uyga borar” (eve gide-

lim) ad› verilen bu âdet gere¤i merhu-
mun evine gelen misafirlerin elleri ›l›k
suyla eve giriflte y›kan›r; molla ya da ho-
ca kad›n’›n duas›n›n ard›ndan, sofraya
oturup yemek yenir. Sonra yine bir dua
okunur ve kalk›l›r. Sofrada geleneksel
yiyecekler bulunur. Çorba, pilav, niflalda
piflirilir. Cenazeye kat›lacaklar için ha-
z›rlanan yeme¤e “qora oshi” (yas yeme¤i)
ad› verilir. Fakat bu yemek ölünün evin-
de de¤il, komflular›nda piflirilir. Ölü
evinde cenaze defnedilinceye kadar ye-
mek piflirilmez. 

Özbekler genellikle cuma ve pazar-
tesi akflamlar› “çözme, çalpak”1 ad› ver-
dikleri yemekleri piflirip, Fatiha okurlar.
Çarflamba, perflembe, baz› yerlerde cu-
ma günleri mezarl›klar› ziyaret ederler.
Bu ziyaretlerde sadaka vermek ve hat›ra
türünde eflyalar b›rakmak âdeti de var-
d›r. 

“Ruh och qol¤anda tiriklarga ziyan
yetkazadi, uni oziklantiriflsh kerak” (Ruh
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aç b›rak›l›rsa yaflayanlara zarar verir,
onu doyurmak laz›m) düflüncesinden do-
lay› malum günlerde “is chiqarish” ad›n›
verdikleri gelene¤e ba¤l› kalarak yemek
piflirirler. Ruhlar› besleme fikri Özbekle-
re mezarl›klara tabak, bardak, kase gibi
kaplar yerlefltirme ve yemek götürme
al›flkanl›klar› kazand›rm›flt›r. 

Üçü, yedisi, k›rk› ad› verilen gün-
lerde ölünün akraba, efl, dost çevresine
mensup kad›nlar dasturxon (yer sofras›)
etraf›nda bir araya gelip dualar okur.
Sofrada çeflitli yiyeceklerin yan› s›ra üç
ayr› un taba¤›n›n içinde yanan mumlar;
pamuk, kuru üzüm bulundurmak gere-
kir. Hoca çeflitli dualar ederken mecliste-
kiler de bir yandan üzümlerin çöplerini
ay›r›p, pamu¤un içine koymakta, di¤er
yandan zaman zaman hocan›n duas›na
ifltirak etmektedir. Dualar›n ekseriyeti
Özbekçe, küçük bir bölümü de Arapça
yap›lmaktad›r (Sevare, Nasriddinova,
Nisan 1999-Taflkent).

Özbekler Ramazan ve Kurban bay-
ram› arefesinde, cuma ve pazartesi ak-
flamlar› “bo’g’irsoq” ad›n› verdikleri ha-
mur ifli haz›rlay›p, ölmüfllerine dua eder-
ler. Mum yak›p, evin k›ble taraf›na ko-
yarlar ve merhumun ruhu gelecek diye
beklerler. Yak›nlar›n› yolcu ederken de
“ota-bobongning arvohlari yar bolsin”
(ata babalar›n›n ruhu flad olsun) diye
dua ederler. Yani insan›n bedeninin yok
oldu¤una ama ruhun yaflad›¤›na inanan
Özbekler, bu inanç do¤rultusunda ruha
hürmet için çeflitli merasimler gelifltir-
mifltir.

II.Matem
Sosyal bir kurum niteli¤inde olan

yasla ilgili âdetler; bu âdetlere ba¤l› ifl-
lemler, kaç›nmalar ac› çekeni belli etme,
belirli bir süre yeni duruma al›flt›rma,
ac›s›n› azaltma ve giderek bu durumdan
ç›karma amac›na yöneliktir. 

“Azaga odam aytilmaydi” (Taziyeye
adam ça¤r›lmaz) sözünden yola ç›karak

taziyeye herkes gelebilir. Matem vefat
gününden bafllar. Yas süresince gerek
kad›n, gerekse erkekler baz› fleyleri yap-
maktan kaç›n›rlar. Genel olarak kad›n-
lar, erkeklere göre daha uzun süre yas
tutarlar. Matem giysilerini giyen akraba
kad›nlar oyun, e¤lence, dü¤ün dernekle-
re e¤er ölen gençse bir y›l boyunca; de¤il-
se k›rk› ç›k›ncaya kadar kat›lmazlar.
Matem döneminde kad›nlar tak› tak-
maz, koku sürünmezler. Matem k›yafeti
oldukça sade dikilmifltir. Özbekistan’da
matem rengi XVI. yüzy›lda kara iken da-
ha sonralar› mavi, k›rm›z› baz› yerlerde
de yeflil renklerin de yas için kullan›ld›-
¤› görülmektedir (‹nan, 1954: 197). Ölü-
nün annesi, k›zkardefli vb. alaca giyinir-
ler, bafllar›na romal (baflörtüsü) ba¤lar-
lar. Matem elbisesi renkleri de¤iflse de
her dönemde var olagelmifltir. Ölünün
k›yafetlerinin büyük bir bölümü “g’as-
sol”a verilir. Erkekler defin ve taziye me-
rasimleri d›fl›nda dinî bayramlarda da
ton, qalpok giyip, bellerini ba¤lar. 

Yig’i, matemin ilk iflaretidir. Ölü-
nün arkas›ndan feryat etmeye Özbekler
“ovoz chiqarish” derler. 

“Biz hammamiz bu yalg’onchi dün-
yada mehmonmiz, ohir bir küni “u dün-
ya-rost dünyaga ketamiz” ya da “bir fasl-
lik mehmanim” (Hepimiz bu yalanc›
dünyada misafiriz, bir gün öbür dünyaya
gidece¤iz ya da bir fas›ll›k misafiriz) di-
ye a¤layarak üzüntülerini dile getirirler.
Ayr›ca bu sözlerle teselli bulmaya çal›-
fl›rlar. Özbek halk›n›n matem merasi-
minde erkekler yaln›z ölünün defnedildi-
¤i gün a¤lar. Di¤er zamanlarda a¤lama-
lar› zay›fl›¤›n iflareti olarak görülmekte
ve hofl karfl›lanmamaktad›r. Ölenin er-
kek akrabalar› cenaze günü yeni “ohorli
ton”, “qalpoq” (parlak kumafltan flalvar
tipinde pantolan ile kalpak) giyip, belle-
rini bir kumaflla ba¤lar ve ölünün yatt›-
¤› evin önünde duvara dayan›p bekler. 

A¤larken mesela, baba vefat etmifl
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olsa; “Otamoo...,duog’oyim... otamoo,
otam”, anne vefat etmifl olsa; “ Oq süt
bergan onamoo, onam...o, onam”, vefat
eden kifli efli olsa; uyimooo, gülimoo...”
diye, akrabalar› ise; “Og’amooo... cigari-
mooo...” gibi sözler kullan›rlar. Yig’i ge-
nelde ölenin genç ya da ihtiyar olmas›na
göre devam eder.

Merhumun defnedildi¤i günde ka-
d›nlar genellikle ayakta a¤larlar. Baz›
bölgelerde kad›nlar cenaze merasiminde
bafllar›n› açarlar. Bu “boshim ochiq qol-
di” (sahipsiz kald›m) manas›n› ifade et-
mektedir. Saçlar›n› çözüp, ba¤›rlar›na
vurarak yüksek sesle a¤lama gelene¤i
flehirlerde yok olmaktad›r. Kad›nlar de-
finden sonra merhumun 3, 7, 20 ve 40.
günlerinde de a¤larlar. “Yig’ichi, aytuvc-
hi, y›g’lovchi” ad› verilen kad›lar›n afla-
¤›da örnekledi¤imiz türden ölüm olay›
ile ilgili olarak söyledikleri dörtlüklerin,
beyitlerin ve fliirlerin yan› s›ra destanla-
r›n da özel bir yeri vard›r. 

Con otam, conim otam,
Conimga darmonim otam.
Har nechük dardü alamga,
Malhamim bolgan otam.

Suyab otga mindirgan,
Suyganimni kiydirgan.
Non desam navvot bergan,
Suv desam sharbat bergan.

Bosh belginam boylagan,
Nozik ko’nglim ovlagan,
Voy otam, conim otam,
Conimga malhamim otam.

Orqa sochim oldirib,
Ardoqlab o’stirgan otam,
Yelka sochim to’r- to’r o’rdirib,
To’rlarga o’stirgan otam.

Türkiye Türkçesi ile söylenifli:

Can atam, can›m atam,
Can›m›n derman› atam.
Her türlü derdi elemime,
Melhem olan atam.

Dayanak olup ata bindiren,
Be¤endiklerimi giydiren.
Ekmek desem çörek veren,
Su desem flerbet verdi.

Boylu boyunca uzanan,
Nazik gönlümü yakan,
Eyvah atam, can›m atam
Can›ma melhemim atam.

Uzayan saçlar›m› kestirip,
Gözetip büyüten atam,
Belik belik saçlar›m› ördürüp,
Beliklerimi uzatan atam. 

fleklinde baban›n kayb›ndan duyulan ac›
dile getirilirken, bir annenin ölümüne
yak›lan di¤er bir anonim a¤›tta ise duy-
gular flöyle dile getirilmektedir:

Onam yotar cho’zilib
Tanidan coni üzilib
Onamni ko’rgan bandani
Ko’ngillari buzilib.

Onam desam o’leman
Havuz suvidek to’laman.
Onaconimni yod olsam,
Oçilgan guldek so’laman. 

Qabristonning yo’llarin
Tuproqlari maydadir
Manim anam ölibdi
Endi körmak kaydad›r.

Qaro yerlar qattiqmikin, vo, onam 
Yoningizga borsammikin, vo, onam
Sochingizni oqartirib, o’stirganingiz 
Qaro tog’ ekanini bilmabman, vo, onam
Sariq dard ekan bilmabman, vo, onam.

(Nasriddinov, 1996:43)

Türkiye Türkçesi ile söylenifli:
Anam yatar uzan›p,
Teninden can› çekilip
Anam› gören kullar›n
Gönülleri üzülüp.

Anam desem ölürüm
Havuz suyu gibi dolar›m.
Anac›¤›m› yad etsem,
Aç›lan gül gibi solar›m.

Kabristan›n yollar›
Toz toprakt›r
Benim anam öldü
fiimdi görmek ne mümkün.
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Kara yerler sert mi, eyvah, anam
Yan›n›za gelsem mi, eyvah, anam
Saç›n›z› a¤art›p, büyüttü¤ünüz
Kara da¤ oldu¤unu bilmedim, eyvah, anam.
Sar› dert oldu¤unu bilmedim, eyvah, anam.

Bu tür a¤›tlar›n ard›ndan mecliste-
ki yaflça büyük kad›nlardan biri; “‹loho,
omin Allohu Akbar”, diyerek Fatiha ile
birlikte Özbekçe dua okur ve meclisteki-
ler de ona kat›l›r. Duan›n içeri¤i flöyle-
dir. “Eshik oldi tut bo’lsin, qolgan bolala-
ri qut bo’lsin, oldi-ketdi, shu bo’lsin qo-
rong’i go’ri oydin bo’lsin! Bu yig’idan fo-
ida yo’q, coyi behishtda bo’lsin, iloyo ohi-
ratini bersin! Omin, Allohu Akbar!” (Ka-
p›n›n önünde dut a¤ac› olsun, geride ka-
lan evlatlar› sa¤ olsun, al›p götürdü¤ü
flu olsun karanl›k mezar› ayd›nl›k olsun.
Matemden fayda yok, cennet mekan ol-
sun, Amin, Allahu Ekber).

‹nsan yaflam›n›n do¤um, evlenme
gibi geçifl dönemlerinden biri olan ölüm
ve buna ba¤l› olarak geliflen geleneklerin
Özbekistan’daki görünümünün Taflkent
ve Kaflgaderya vilayetindeki uygulama-
larla aç›klanmaya çal›fl›ld›¤› bu yaz›da;
soydan soya kültürel kal›t olarak geçen
bu âdetlerin, Türk milletinin kültürel
geliflim sürecinin yorumlanmas›na katk›
sa¤layaca¤›na inan›yorum. Öte yandan
burada olgunun insanc›l boyutlar›, top-
lumsal yönü, varl›k ve ölüm karfl›s›nda-
ki coflkusunu, yarat›c›l›¤›n› gösteren
a¤›tlar›na, kelime gruplar›na ve atasöz-
lerine yer verilmifltir. Halk›n düzeni, sis-
temi, de¤er yarg›lar›, dil özellikleri ve
sosyal yap›s› ölüm ve ölüm çevresinde
geliflen olaylar arac›l›¤›yla aktar›lmaya
çal›fl›lm›flt›r. 

Altay toplumlar›nda rastlan›lan 3,
7, 20 ve 40. günde ve ayr›ca ilk y›l dönü-
münde kurban sunma gelene¤i, Türk
topluluklar›nda bu say›lar›n önemli bir
yeri oldu¤unu göstermektedir (Roux,
1994 :198). Özbekistan’da da bu say›la-
r›n önemli oldu¤u aç›kt›r. fiamanizmin

izlerini tafl›yan ruhlar› besleme amaçl›
mezarl›klara tabak çanak yerlefltirme
âdeti tüm Türk topluluklar›nda çeflitli
flekillerde yaflamaktad›r (‹nan, 1954:
190). Özbekistan’da da bu uygulamalara
rastlan›lm›flt›r. 

Sonuç olarak ölüm ve sonras›yla il-
gili inanç ve uygulamalara bakt›¤›m›zda
geçmiflin izlerinin günümüze tafl›nd›¤›n›
ve Türk topluluklar› aras›ndaki müflte-
reklerden biri olarak varl›¤›n› sürdürdü-
¤ünü görmekteyiz. Sovyetler Birli¤i dö-
neminde Rus kültürü ve komunist reji-
min bask›s›n›n yan›nda modernleflme ve
küresel etkiler gibi nedenler Türk toplu-
luklar›n›n geleneksel yap›s›n› de¤iflmeye
zorlam›flt›r. Bu zorlamalar karfl›s›nda
geleneksel yap› yeni gelen de¤erleri za-
man zaman benimseyip, zaman zaman
da karfl› koyarak kendisini korumaya
devam etmifltir. 

NOTLAR
1Niflalda : Nevruzda yumurtan›n ak›yla yap›-

lan bir tatl›.
Çalpak : Küçük küçük mayal› hamur k›zart-

mas›.
Çözme : Ramazan pideleri büyüklü¤ündeki

mayal› hamur k›zartmas›. Yedi ya da dokuz adet pi-
flirilir.
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