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“Çukurova Konar-Göçer Türkmenlerinin Halk Kültürlerinde
Eski Türk nançlarnn zleri”
Prof. Dr. Erman ARTUN
Halk kültürü, doumdan ölüme kadar insanlarn yaantsnda yer alan maddi ve manevi
bütün kültür ögelerini kapsar. Halk kültürü aratrmalar halkn düünce, duygu ve sezgisinin
temeldeki karakteristiklerini, halk yaamnn temel dinamiklerini, töre ve geleneklerini, tutum ve
davranlarn, yarat ve becerilerini, sevgi ve beenilerini inceleyip aratrarak ulusal kültürün
doru bir biçimde ilenmesine, deerlendirilmesine ve yorumlanmasna önemli katklarda bulunur.
Halk kültürü ürünlerinde Anadolu insannn dünya görüünü, yaama biçimini, bireysel ve
toplumsal sorunlarn görürüz. Halk kültüründe halkn ortak ve yaygn davran kalplarn, yaama
biçimini, belirli olaylar ve durumlar karsndaki tavrn; çevresini ve dünyay alglayn,
geleneksel ve törensel yaamn düzenleyen, zenginletiren, renklendiren beceri, beeni, yarat,
töre, kurum ve kurumlamay, bir ucuyla geçmie, bir ucuyla da zamanmza uzanan gelenekleri,
görenekleri, âdetler zincirini görebiliriz.
Türkler; tarihleri boyunca birbirinden farkl birçok dinin veya inanç sisteminin etkisi
altnda kalmtr. Orta Asya'daki en eski Türk topluluklarnn inanç sistemleri atalar kültü, tabiat
kültleri ve Gök Tanr kültü olmak üzere üçlü bir din anlayndan olumaktadr. Bunlardan atalar
kültünün çeitli eski Türk zümreleri arasnda en köklü ve en eski inançlardan birisi olduu
söylenebilir. Atann öldükten sonra ailesine yardm edecei inancndan doan, korku ve
saygyla kark bir anlaytan oluan atalar kültü, Budizm ve Maniheizm gibi yabanc dinlerin
yaylmasndan sonra da Türkler arasnda kuvvetinden bir ey kaybetmeden varln devam
ettirmitir. slamiyet, VII. yüzylda yaylmaya balam, Türklerin bu yeni dine geçileri de ayn
yüzylda balam, ancak, X. yüzylda tamamlanmtr.
Uygarln beii olan Anadolu deiik kült, kültür ve inanç sistemlerinin bir sentezidir.
Miras bütün Anadolu’ya aittir. Bu ortak kültür miras bir mozaik deil, bu kültürlerin alam olan
Türkiye kültürüdür. Çeitli kültürler, Anadolu kültür potasnda eriyerek bir bütünü yani Türkiye
kültürünü oluturmutur. Her etkin kültür, kendi düüncesine, kendi tavrna ters düen durumlar ya
siler ya da özelliklerini deitirerek kendi bünyesinde eritir.
Halk kültürü aratrmalarnda eski inanç sistemlerine ait bir çok inanç ve pratiin
günümüzde de yaad bilinmektedir. Bu inanç ve pratiklerin tespit ve deerlendirmesi sonucu
Türk kültürünün köklerine bir ölçüde ulalacaktr. nsanlar, en erken süreçlerden itibaren
yaamlarnda tutunacak, güvenecek gizli bir varlk aramlardr. Bu araylar ve inançlar,
gökyüzündeki yldzlar, ay, güne, frtna, gece, gündüz, aaçlar, nehirler gibi bütün tabiat
olgularndan, korkulan ya da çekinilen varlk ve olaylardan kaynak almtr. Dünyann dört bir
yannda insanlar, inanç sembollerini ta, toprak, maden, seramik ve hatta tekstilde bile dile
getirmilerdir. nanç sistemleri giderek gelimi ve neticede tek tanrl din aamasna ulalmtr.
Bu inançlar görsel malzemeye dökülerek, insan - kültür - uygarlk - sanat ilikisinde
deerlendirilmesi gereken objeler ortaya çkmtr.
Çukurova Türkmenleri konargöçer yaama biçiminden en son topraa bal yerleik
düzene geçmilerdir. Büyük bir bölümü bu gün köylerde yaasalar da hayatlarnn bir bölümünü
konar göçer yaamlar veya eski konar göçer aile büyüklerinin bu kültürüyle beslenmilerdir. Bir
bölümü de hayvancla bal olarak yazlar yaylalara göçerek bu kültürü sürdürüyorlar.
Bildirimizde, slâmiyet öncesi inanç sistemlerine ait inançlarn Anadolu’ya tanmasna,
Anadolu inançlaryla kültürleme sonucunda yeniden yaplanmasna, bu inançlarn slâmiyet’e
szarak inanç ve pratiklerle Anadolu’da yaadna deinilecektir. Çukurova Türkmenlerinin geçi
dönemleri, halkbilgisi, bayramlar, törenleri, kutlamalar, inançlar vd. halk kültürü ürünleri
örneklerinden yola çkarak eski Türk inançlarnn izleri aranacaktr.
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Anadolu'da anlatlan menkbelerde, efsanelerde, yatr, türbe ziyaretlerinde, mevsimlik
törenlerde, hayatn geçi dönemleri inan ve pratiklerinde, halk hekimliinde, çeitli törenlerde
vd. bir çok eski inann bütün canllyla yaadn görüyoruz. Yaayan inançlar salkl
deerlendirebilmek için Türklerin slamiyet öncesi inanç sistemlerini, dinlerini inanlarn
incelemek gerekir. Yaayan inanlarn kökeni konu edildiinde, Anadolu inançlarn besleyen,
Türklerin eski inançlarna ksaca deinmek gereklidir. Eski Türklerin inançlar nelerdi? Bu
inançlarn yap ve fonksiyonlar nasld? slamiyet'i kabul edip slâmî kültür dairesine girdikten
sonra yeni corafyada yeniden yaplanmadan önceki ekilleri nasld? nanlarn bir ksm slami
renge bürünürken yap deiikliine urayp yeni fonksiyonlar kazand m? gibi sorulara yant
aranacaktr.
Orta Asya'dan gelip Anadolu ve Rumeli'ye yerleen Türkler, buraya kendi kültürlerini
tad. Anadolu corafyas, birçok uygarln, din ve inanç sistemlerinin bulutuu kültürlerin ortak
kayna olmutur. Türkler Anadolu'ya gelince slamiyet ve Anadolu kültürüyle tanmtr.
Türk halk kültürü günlük hayatn uygulama ve deer yarglaryla yeni bir içerik ve nitelik
kazanmtr. slamiyet öncesi atalar kültü, tabiat kültleri, gök tanr kültü ve amanlk gibi eski
inançlar yeni inanç örgüsü altnda devam etti (Ocak, 2000:53). Türkler, evreni, dünyay, insanlar
anlamaya, kontrol altna almaya yardm eden bu inançlardan, hastalk nedenlerini anlamaya ve
tedavi etmeye çalrken de yararlanmlardr. Sihir sistemine dayanan amanlk, hakim inanç olan
slamiyet'in bir ögesiymi gibi varln sürdürmektedir (Boratav,2000:76).
nanç, bir düünceye bal bulunma, bir dine inanma, iman, birine duyulan güven, itimat,
inanma duygusu, inanlan ey, görü ve öretidir (ML.I971:300,c.6). Din ve inanç kavramlar
birbirinden farkldr. Ayrca, din denen toplumsal kurum, inanç ve tapnma olmak üzere iki
bölümden oluur.Her iki bölümün temelinde de kutsallk ve yasak kavramlar yatar (Turan,
1994 : 84).
Tarihin ilk topluluklarndan beri ay, mevsim yl vb. deiiklikler törenlerle kutlanmaktadr.
Tehlikeli, anlalmaz, ürkütücü doa karsndaki güçsüz insan, büyüden büyük destek görüyordu
(Fischer,1985:37). Taklit, eylem ve toplu katlma doaya kar büyüyle korunmadr (Nutku,
1985:171). Bu büyüsel bolluk bereket nitelikli dualar zamanla törene dönümü belli zaman ve
kurallara balanmtr. Kültür ögelerinde olan bu aray ve üretilen düünceler, inan ve pratikleri
oluturmutur.
Bütün milletlerin kültürlerinde görülen yeni yl törenleri, yaama biçimlerine,
corafyalarna, ekonomik yaplarna, inanç yaplarna uygun koullarda, uygun zamanlarda çeitli
pratiklerle kutlanr. nanca balanan yeni yl törenleri, Asya ve Ön-Asya toplumlarnda benzer
iklim ve corafya artlarnda zaman, ad ve pratik benzerliiyle kutlanmtr. Temeli dine dayanan
benzer veya ayn ögeler, kültürel bir güç olarak karmza çkar. nanç, büyü, miti besler. Mitler
toplumdaki deerlerin geriye dönük modelleridir (Malinowski, 1998:152).
Eski topluluklar, hayvanlar, bitkiler, kayalar, dalar, rmaklar, yldzlar gibi çevrelerinde
bulunan her eyin bir ruhu olduuna inanmaktaydlar. Bu inanca göre ruhun bedene bal
olduuna inanlr. Ruh, bedeni brakrsa beden ölür. Ölen kiinin ruhu, yine de cesedine bal
kalr. Ölüler yaamaya devam ederler, sayg isterler. Yiyip içmek isterler. Bu nedenle ölenlerin
mezarlarna sevdikleri yiyeceklerle, yaarken beendikleri eyalar, araçlar konur (Tezcan,
1996:115). Tahtac Türkmenlerinde günümüzde de süren elbiseyle ve baz eyalarla gömülme
inan sürmektedir. Canlcln temel özelliklerinden biri olan büyü ve faln Türkler arasnda da
uyguland bilinmektedir. 921-922 yllarnda Ouzlarn yanna gitmi olan bni Fadlan, onlarn
hastaln kötü ruhlarn etkisiyle meydana geldiine inandklarn belirtmektedir (Turan,
1994:104).
Eski Türklerde, insan ruhlar genellikle ku biçiminde düünülmütür. nsanlara can
vermeden önce bu ruhlar, gökte ku olarak yaarlar, insanlar ölünce göe uçarlar. Dede Korkut'ta
Deli Dumrul kara klcn syrp saldrnca, Azrail bile güvercin olup pencereden çkp gider.
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Krgzlarn Er Tötük destannda bir yiit, "Bu yedi ku benim ruhumdu, benim nefesimdi"
demitir. Dier taraftan, Orta Asya'da ruhlar, hayvan ve genellikle de ku biçiminde
düünülmütür. amann gök yolculuunda yardmc ruhlar, ku ya da kanatl hayvanlar olarak
temsil edilmitir (Avcolu, 1995:345).
amanizm'den önceki Türk inançlar içerisinde önemli bir yeri olan tabiat kültleri ise,
yer ve gök kültü olmak üzere ikili bir görünüm sergilemektedir. Eski Türkler tabiattaki bütün
varlklarda kavranamayan baz gizli güçlerin bulunduunu düünerek da, tepe, ta, kaya, aaç
veya su gibi nesneleri canl kabul etmilerdir. Atalar kültü gibi tabiat kültleri de Türklerin çeitli
dinlere girip çkmalarna ramen varlklarn sürdürmeye devam etmitir (Ocak, 2000: 40;
Eliade,1987: 202). amanizm bir din deil, büyü sistemi olarak yerleip yaylrken Türkler
arasnda daha önce mevcut olan atalar kültü, tabiat kültleri ve Gök Tanr inancn, Budizm,
Maniheizm gibi dinlerin baz inanç ve merasimlerini benimsemilerdir (Ocak, 2000:53).
Kült, yüce ve kutsal olarak bilinen varlklara kars gösterilen sayg ve onlara tapnmadr
(Tezcan,1996:120). Kült; külte konu olabilecek bir nesne ve kiinin varl, bu nesne ya da
kiiden insana zarar gelebileceine ilikin inancn varl, bu inancn sonucu olarak fayda
salayacak, zarar uzaklatracak ziyaretler, adaklar, kurbanlar vb. uygulamalarn varldr
(Ocak,2000:113). Atalar kültünün eski Türk topluluklar arasnda en köklü ve en eski inançlardan
biri olduu söylenebilir. Hemen hemen bütün Kuzey ve Orta Asya kavimlerinde bulunduu
görülen atalar kültü Hun'lar zamannda tespit edilmitir (Ocak,1983:26). Bilge Kaan
kitabesinin sonunda yer alan ksmlar atalar kültünün varlnn Göktürklerde de görüldüünü
göstermektedir (Ergin,1970:25). Atalar kültü, ruhun bir bedenden ötekine geçmesi inancn
benimseyen Budizm ve Maniheizm'in Türklerce kabul görmesinde etkili olmutur. Bu külte
göre, çok yaayan, bilgili, yönetici insanlar öldüünde onlarn ruhlar, ailesine ve toplumuna
yardm eder ve onlar korurdu (Ocak, 2000:62). Günümüzde, Anadolu halk, evliyalarn
yatt yerlere (tekke, zaviye, türbe, mezar, hazire, dergah vb.) gider ve onlardan yardm diler.
Bu yardm, isizlere i, hastalara salk vb. biçimlerde görülebilir; fakat bu yardm isteinin
mutlaka inanlarak yaplmas gerekmektedir (Kaya,2001:200). Bugün hâlâ Anadolu'da varln
sürdüren, evliya, dede, baba inanlarnn kökenini atalar kültüne balayabiliriz.
Dalar ve tepeler, tarihin bilinen en eski dönemlerinden beri yükseklikleri, gökyüzüne
yaknlklar dolaysyla insanlarn gözünde ululuk, yücelik ve ilahilik sembolü kabul edilmitir
(Ocak,1983:70). Aaç daima hayatn ve ebediliin timsali olarak benimsenmitir
(Eliade,1975:231). Eliade dier tabiat kültlerinde olduu gibi aaç kültünde de aacn maddi
varlnn deil, özelliklerinin ve temsil ettii gücün kült konusu olduunu belirtmitir
(Eliade,1975:23). Dede Korkut er olsun avrat olsun herkesin aac saydn ve çekindiini
belirtmitir.
Anadolu sahas, aaç kültünün Müslüman Türklerdeki en ilgi çekici örneklerinin ortaya
çkt yerlerden biri olarak görülmektedir. Aaç kültü Tahtaclar ve Yörüklerde yaygndr.
Tahtaclar, geçimlerini aaç kesmekle salamaktadr. Onlarn aaçlara büyük sayg ve
ballklar vardr. Muharrem aynda aaç kesmek yasaktr. Hafta içinde ise sal günleri aaç
kesilmez. Yeniden ise balayacaklar zaman aaçlara dualar okunur. Tahtaclar en çok
sarçam, ladin, köknar ve ardc; Yörükler ise karadut, çnar ve katran aacn kutlu sayarlar ve
hepsi de tek aaçlar kült olarak kabul ederler (Roux, 1962, Akt: Ocak, 1983:89).
Tarih boyunca "aaç" ve "evliya" arasnda kurulan iliki de dikkat çekmektedir
(Ocak,1983:93). Anadolu'da tek olan mee ve ardç aaçlarn ziyaret etmek, ayin yapmak, aaç
dallarna dilek çaputlar asmak yaygn pratikler olarak varln sürdürmektedir. Aaçlardan,
yamur duas, çabuk evlenme ve hastalklarn saaltm gibi nedenlerle medet umulmaktadr
(Ocak, 2000:135). Aaç üzerine yaplan bu pratik ve inanmalar da "aaç kültü"ne balanabilir.
Anadolu'da aaç kültünün kalntlar hâlâ yaamaktadr. Aaç hasta çocuklara öptürülür. Tahtac
kadnlar aaca sarlp ksrlklarndan kurtulmaya çalrlar. Yörük boylarnda ise, kutsal saylan
aaçlarn yannda uzanlmaz (Avcolu,1995:359). Yine Anadolu'nun pek çok bölgesinde,
aaçlardan deva isteme, dileklerinin gerçeklemesi için çaputlar balama gibi pratiklere de s  k
sk rastlanmaktadr.
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Eski Türklerde inanç sistemi üzerine yazl kaynaklarda, su ve ate motifine ilikin pek
çok örnek bulunmaktadr. Bunlardan bazlar öyle özetlenebilir. Orhun Yaztlar'nda kutsal su
kaynaklarndan sözedilmekledir. Tahtaclar, suyu kirlettii için abdest almaya kardr. Bununla
birlikte, su gibi güne ve aydan indiine, yani gökten geldiine inanlan ate de kutsaldr
(Avcolu, 1995:356).
Atalar ruhunun hatras i ç i n yaplan tuslarn bir ksm çocuklarn oynadklar bebeklere
benzemekle bir ksm da t i l k i , tavan ve baka hayvan derilerinden yaplmakta, duvarlara,
srklara aslmakta veya torbalarda saklanmaktadr (nan,1996:42). amanist Türkler kendileri
için hazrladklar yemeklerden bir ksmn sabah akam bu tözlerin azlarna sürerek onlara
yemek yedirmi, daha sonra karsna geçerek ekinlerinin ve sürülerinin bereketli olmas için
dualar etmi, ilahiler söylemilerdir. Tahtac ocaklarnda bulunan baz pir eyalarnn kutsall
eski Türkler arasndaki amanist düünceden bir tus (töz, tös) kültünden kaynaklanmaktadr.
Baz Tahtac ve dier Alevî ocaklarnda bulunan kutsal eyalar da birer f e t i  olarak bu tözlere
örnek tekil etmekledir (Yörükan, 1928:256).
Halk hekimliinin baz uygulamalarnda atalar kültü ve tabiat kültleri arasnda bir ba
vardr. Atalar kültü atalarn takdisine dayanr. Atann öldükten sonra ruhunun bir takm üstün
güçlerle donanaca ve bu sayede geride kalanlara yardm edecei inanc vardr. Atalarn eyalar ve
mezarlar kutsal kabul edilip ruhlarna kurban sunulurdu. slamiyet'in kabulünden sonra atalar
kültü Anadolu'da Türkler arasnda veli kültünün oluumunda etkili rol oynamtr. Üstün ruhlarla
donanm insan tipi Müslümanlkla da badamtr. Velinin ait olduu toplumun sosyal, dini
ve ahlaki deerlerinin temsilcisi olduuna inanlr (Ocak,1984:3). Veli kültüyle amanlarn
ilevleri arasnda benzerlik vardr. Bunlardan biri, hastalar iyiletirmektir (Ocak, 1992:10).
Kült, yüce ve kutsal bilinen varlklara kar gösterilen sayg ve onlara tapnmadr. Bu sayg ve
tapn, duay, ada, kurban, belli ritleri gerektirmektedir.
slamiyet'te ölüden medet umma yoktur. Veli kültü, pagan kültürle ilgisinden dolay
yasaklanmasna ramen varln korumutur. amanist Türkler, amanlarn olaanüstü
nitelikler tadklarna ruhlar ve gizli güçlerle iliki kurup onlara istediklerini yaptrdklarna
inanrlard. Bu ilev, evliyalarn dilei Allah'a iletmelerine dönüür. amanist dönemden Budist
döneme geçtikten sonra Budist azizlerinin çok eskilere inen kerametlerini anlatan metinler
tercüme edildi. Ayinlerde halkn okumas için oluturulan metinler geni tabana yayld. Bu yolla
evliyalarn menkabelerine amanlarn üstün ruhani güçlerle donanm kiilikleriyle, Budist
azizlerin kerametleri de eklendi (Ocak, 1984:7). Türk amanlar olaanüstü kimlikleriyle
Bektai velayetnamelerinde yazlm menakpnamelerde adeta yeniden hayat bulmu gibidirler.
Atalar kültü ruhun bedenden bedene geçmesi (tenasüh, reenkarnasyon) inancn
tayan Budizm ve Manihaizm’in Türklerde kabul görmesinde etkili olmutur. Atalar kültüne göre
çok yaayan, bilgili, yönetici insanlar öldüünde onlarn ruhlar, ailesine ve toplumuna yardm eder.
Onlar kötülüklerden korur. Bu atalarn yalnzca ruhlar deil, eyalar da kutsallatrlmtr.
Türklerdeki evliya kültünün temelinde atalar kültü yatmaktadr (Ocak,2000:113).
Halk, evliyalarn yatt mezar, hazire, yatr, türbe, zaviye, tekke, dergah vd. yerlere gidip
dua eder. Veliden; hastalklardan kurtulma, i bulma, ksmet açma gibi çeitli konularda yardm
istenebilir. Dua edip de istekte bulunann mutlaka bunu inanarak yapmas arttr, aksi halde istein
gerçeklemeyeceine inanlr. Ziyaretlerde dua okunur, ata ruhlarndan yardm dilenir. Ziyaret
suyundan medet umulur. Baz durumlarda atalar kültüyle su kültü, tepe kültü ve ta kültü birleir.
Türklerin slamiyet'i kabul etmesinden sonra da halkn yatrlara gitmesi üzerine "Allah'n sevgili
kullar olan ve Allah'a sözü ve naz geçebilen evliyann yardmn dilemek" eklinde açklanmaa
çallmtr (Eröz,1992:103).
Eski Türk inançlarndan atalar kültü, günümüzde farkl uygulamalar ve inanlar
arasnda varln devam ettirmektedir. nsan salyla ilgili konularda halk arasnda
öncelikle modern bilim ve bilgi tercih edilir. Eski halk inançlarna dayal bu tür halk hekimlii
uygulamalar doktor sonras hasta yaknlarnn iyilemeye yönelik psikolojik telkin olarak bu
uygulamalar önemli rol üstlenmektedir. nanlarak, kutsallatrlarak yaplan bu tür
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uygulamalar, halk hekimliinin kuaklar boyu devam etmesini salamaktadr (Kaya,
2000:199).
Kültür deerleri Türk kültürünün tarih içindeki görünümünün deimesine ve gelimesine
paralel olarak bir deiim ve geliim içinde olmutur. nanç merkezlerine bal kültür
deerleri, yaayan kültür topluluunun dünya görüüne ve deerler sistemine göre ekillenir
(Artun, 2000: 40). nanç merkezlerinin Türk kültür ve toplum hayatnda önemi büyüktür. Türklerin
slamiyet öncesi dini, tarihi, kültür ve toplum hayatyla ilgili dünya görüleri ve hayata baklar
konusunda ip uçlar verir. Türkiye’de geleneksel deerler ve pratikler, yeni biçimlenmelerle
modernleerek varln sürdürmektedir. Anadolu’nun zengin inançlarla beslenmesi eski
dönemlerden günümüze çok zengin bir inanç, deerler ve pratikleri bünyesinde yaatmtr. Bu bir
tür halk inançlar denilen “senkreist” (balatrmac) dinselliktir (Atay, 2000:47). Geleneksel
dinsellik günümüzde yeniden yaplanarak varln sürdürmektedir. Türkler, Avrupa ve Asya
ktalarna yaylm dört bin yllk bir tarihe sahip dünyann en eski ve devaml milletlerinden
biridir. Orta Asya’daki ata yurtta ve buradan çevreye sürekli göçler sonucu dünyaya yaylm
bulunan Türklerin slamiyet’i kabul etmeden önceki dönemleri üzerine yaplan aratrmalarda ne
yazk ki pek az yazl malzeme bulunmutur. nanç merkezleri günümüzde Türk kültür tarihinin
kayna olmalar yönüyle yeniden ele alnmaldr. Buralardan elde edilen yeni malzemeler
Türklerin günümüz inançlarnn temeli olan eski inançlar dünyasna yeni bir kap açacaktr.
Evliyalar, velayet derecesine ulam kiilerdir. Kimi zaman tayy- mekân (bir anda uzak
mesafelere gitme), tayy- zaman (bir anda birkaç yerde bulunma ), su üstünde yürüme, kalp okuma
vd.gibi üstün özelliklere sahiptir. slam inancna göre buna "keramet sahibi olma hali" ad verilir.
Ziyaret, adak, kurban ve benzeri uygulamalarn varl olmaldr (Ocak, 2000:113). Kutsal kabul
edilen yerlerden alnan ta, toprak, su gibi nesnelere dokunmak, üzerinde tamak, içmek, üzerine
dökmek eklinde arac olarak kullanlmaktadr. Bu yerlerden psikolojik rahatszlklar için de
ifa aranr (Kalafat,1997:36; Baar,1972:159).
Tarihsel süreçte, her kültürde olduu gibi Türk kültürünü belirleyen deer norm, sosyal
kontrol ögeleri ve formlar deiiklie uramtr. Bir çok kültik ve ritüel özlü ilemin ve pratiin
uygulanmasn gerektiren ölü kültü çeitli bölgelerde yerel özellikler göstermekle birlikte ana
çizgisi bakmndan ayndr. Her yörenin kendi inanç, görenek, estetik ve sosyo-ekonomik anlay
ve deerlerine göre deiebilen ama hepsinin özünde insan olan bir takm inanma ve pratikler
vardr. Toplumca inanlan bu dorultudaki her tür inanma ve pratik bu etkinliklerin içindedir.
nsanlar geçmile gelecek arasnda bir balant kurmaya çalmlardr.
Anadolu insan kendilerine yurt kuran ve seçkin kiileri sonsuza dein yaatmak, hem de
kendi hayatlarn onlarla paylamak için baz mekanlara kutsiyet vermilerdir. Ayrca buralar
emanet duygusuyla koruyarak ziyaret etmek suretiyle onlara kar olan vefa borçlarn ödemeye
çalmlardr. Halen ziyaret edilmekte olan bu makamlardan bazlarnn eski inanç ve kültürlerden
izler tamas durumu büyük ölçüde deitirmemitir. Bunlarn ötesinde baz efsane ve
menkabelerle süslenen ziyaret olgusu yörenin kültürel ve dini deerleriyle de zenginletirilmitir.
Din bilimcilerin “kitapl dinler” olarak ifade ettii semavi dinler, eski dinlerin ve inançlarn
etkisinden kurtulamamlardr. Türkler Müslümanla eski inançlarn da tadlar. Türkler
slamiyeti kendi inançlaryla harman edip yeni bir sentez oluturdular.Aratrclara göre Türkler
arasnda slamiyeti, dini sufice yorumlayan, halkn benimseyecei biçimde ifade eden ve halkn
eski inançlar ile yeni dini kaynatran “sufiler” olmutur.
Eski Türk nançlarnn Çukurova Konar-Göçer Türkmenlerine Yansmalar
Çukurova bölgesinde yörük ve göçer adlaryla bilinen hayvancla bal ekonomileriyle
göçer, yar göçer ve yaylac olarak niteleyebileceimiz göçer topluluklara günümüzde de
rastlyoruz. Bunlar hayvancln yansra kilimcilik, demircilik, el sanatlar ve tarmla urarlar.
Göçebe kültüründen yerleik kültüre en son geçen Çukurova Yörükleri, Türkmenleri
binlerce yllk kültürü günümüze kadar saklayp tamlardr. Orta Asya Türk kültürünün, Anadolu
halk kültüründe ekillenmesinin en güzel örneklerini Yörüklerde, Türkmenlerde görüyoruz.
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Büyük kültür merkezlerinden uzak yayla ve köylerde yaayan Yörüklerde ve Türkmenlerde
göçebe hayatndan kuvvetli izler görülür. Tabiatla iç içe hayat, gelenek ve görenekleri
ekillenmitir. Eski Türklerin âdetlerinin ve törenlerinin izlerine günümüz Yörük ve Türkmen
kültüründe rastlyoruz. Göçebelikten yerleik hayata geçerek yeni bir toplum düzeninin kurulmas
yeni bir kültüre geçii hzlandrmtr.
Yörük ve Türkmen kültürünün her yönüyle incelenip aratrlmas eski Türk kültürüne ait
ipuçlar verecektir. Bu bildirimizde rastladmz eski Türk kültürüne ait ipuçlarndan bazlarn
öylece sralayabiliriz:

GEÇ DÖNEMLER
DOUM ADETLER, NANILARI VE BUNLARA BALI PRATKLER (K.9,
K.11, K.37 K.1, K.3,K.7, K.9)
Al Basma
“Al” kelimesi, uursuz, olumsuz, istenilmeyen, basarak zarar veren anlamna gelir. Alada
Yörüklerinde “albasmas” inanc vardr. Ayn zamanda “brobro” diye bilinen ve korku veren bir
canlnn varlna da inanlr. Brobro seslendii insan kandrabilirse onu ikiye bölecei inanc
vardr. Bir ku gibidir. Lousaya zarar verecei düünüldüünden uursuz saylr (Kalafat, 1994:
153-175).
Tarsus’ta lousann üstünden cenaze alay geçerse lousay ve çocuunu al basar
inannn temelinde de cenazenin arkasndan iyi ruhlar geçer, lousa da cünup olduu için bu
ruhlar lousay çarpar düüncesi yatmaktadr. Gelinin ve cenazenin krknn bebei ve lousay
çarpaca inancnda cünupluk kavramyla karlayoruz. Dolaysyla âdet ve slâmi kurallarn iç
içe geçtiini söyleyebiliriz (Dalgntekin, 1995).
Feke’de albasmas konusunda yaplan uygulamalarda eski kültür izlerinin yannda odaya
Kuran koyma gibi uygulamalarla da slâmî etki de kendini göstermektedir (Karaka, 1985).
Stral Çocuk
Yörüklerde airet gelinleri çocuu davarda, yolda, ocan banda dourur. Ocan banda
a yaparken doan çocuk erkek olursa staral (ansl) saylr. Davar banda doan erkek çocuu
kutlu saylr. Yabanda, odunda doan çocuklarn ise ocan yiitleri olacana inanlr (Yalgn,
1997: 63).
Sarlk
Adana’da doumdan hemen sonra çocuun fizyolojik bir deiiklikle geçirdii sarlk için
de baz uygulamalar yaplr. Çocua örtülen ve giydirilen sar giysi ve üzerine taklan sar nesne ile
sarln gelmeyeceine inanlr. Halk inanmalarnda uygulanan pek çok pratikte, burada olduu
gibi benzetme veya taklit ögelerinden yararlanlmaktadr (Baçetinçelik, 1998).
Göbek Kesme
Alada’da yeni doan çocuklarda göbek kesme ile ilgili yaplan tüm bu ilemlerle doan
çocuun geleceinin etkileneceine inanlmakta, bu amaçla benzetme ve taklit yoluyla çocuun
gelecekte iyi okumas, inançl biri olmas, iyi bir mesleinin olmas, evine bal biri olmas
beklenmekte ve onun bir parças kabul edilen göbek geliigüzel, herhangi bir yere atlmamakta,
büyüsel nitelikli ilemler uygulanmaktadr (Ylmaz, 2005 ).
lk Trnak Kesilmesi
Alada’da çocuun trnann ilk defa kesilmesinde de baz pratikler uygulanmaktadr.
Örnein ileride eli bolluk içinde olsun diye önüne çeitli deerlerde para konmas ve istediini
almas uygulamas bu tür büyüsel pratiklerdendir (Ylmaz, 2005 ).
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Krklama
Adana’da anne ve çocuk krklandktan sonra, ayn suyla veya artan suyla çamarlar
ykanmaktadr. Adana ve çevresinde çocuk ve anne, 7., 20. ve 40. günlerde ykanmaktadr.
Krklama ad verilen bu törenlerde suya; altn, ta, yapraklar ve çiçekler atlmaktadr
(Baçetinçelik, 1998).
Feke’de krknc gün bebein doumundan sonraki en önemli günlerden biridir. Bu günde
çocuk, annesi ve kullandklar eyalar ykanr. Böylece çocuk yeni bir döneme balar.
Uygulamalardaki krk says da dikkat çekicidir. Eski Türk kültüründe karmza çkan bu
formülistik sayya bugün de rastlamaktayz (Karaka, 2005).
Ayda Çocuk, Ayda A
Adana’da doumdan sonraki aylarda geliemeyen, clz, hastalkl çocua “ayda çocuk”
ad verilir. Ayda çocuk için “ayda a” piirilir. Bu, sembolik bir atr. Çocuun yeterince
pimedii düüncesinden hareketle yaplan taklit büyülerinin uygulamasdr. Ayda çocuu dikenli
gül aacnn arasndan ve kurt aznn iskeletinden geçirme uygulanan dier pratiklerdir. Eski
Türklerden bugüne kadar kurt, kutsal bir hayvan olarak kabul edilmi, kurdun derisi, by, dii,
ba halk hekimliinde ifa verici olarak kullanlmaktadr (Baçetinçelik, 1998).
Feke’de ayda çocuk uygulamalarda dört yol aznda “ayda a” piirme dikkat çekicidir.
Burada çocuun fiziksel olarak henüz tam anlamyla olgunlamad ve bu ekilde yollarn
kesitii noktadan da güç alnarak çocuk atele olgunlatrlmaya çallmtr. Bu bir taklit büyü
olarak deerlendirilebilir (Karaka, 2005 ).
Köstek Krma
Adana’da yürüyemeyen, yürürken ayaklar dolap düen çocuun köstei krlr. Büyülük
bir ilem olarak köstek krmada, çocuun yürümesini engelleyen ba kesilmeye çallarak taklit
büyüsü yaplmaktadr. Bunun için çocuun bacaklarna eker sucuu, ip, eker torbas balanr ya
da ayaklar arasna simit konur. Köstek, ya bir çocuk, ya yal bir kadn tarafndan kesilir, ya da
köpee ekmek vererek çocuun kösteinin krlmas istenir. Baka bir çocuun eline sucuk
verilerek yürüyemeyen çocuun o sucuu almak için yürüyeceine inanlr ya da bacana taklan
simidi bir çocuun kapmasyla çocuun yürüyeceine inanlr. Çocuk yürürken köstekleniyorsa
köstei, üç sal makasla bo bir ekilde kesilir (Baçetinçelik, 1998).
Feke’de “Köstek kesme” uygulamasnda çocuun yürüyememe durumunu ortadan
kaldrmak için de taklit büyü eklinde bir ilem görüyoruz. Çocuun ayaklarna bal olan ip
kesilerek ayaklarnn açlmas ve yürümesi salanmaya çallmaktadr (Karaka,
Yedi nanc
Adana’da doan çocuun yedi yana kadar saçn kesmeme veya saçn yedinci yanda
ziyarette kesme, yedi yl bakasndan giydirme ya da yedi Mehmet evinden giydirme gibi yedili
uygulamalara çokça rastlanmaktadr (Baçetinçelik, 1998 ).
Bebek Ei
Adana’da doumdan hemen sonra çocuun einin topraa gömülmesi olay eski Türklerden
günümüze kadar halk geleneinde yerini korumaktadr. Eskiden olduu gibi bugün de e topraa
gömülmekte göbek de uygun bir yere saklanmakta veya gömülmektedir (Baçetinçelik, 1998 ).
Lousa ve Bebei Koruma
Adana’da lousa ve çocuun bulunduu odada bulundurulan süpürge temizlii, ayna
aydnl ve parlakl, makas/satr/bçak/demir/ine gibi aletler gücü, nazar boncuu kötü gözleri
önlemeyi amaçlamaktadr. Odadaki krmz renklerle, dikkat rengin parlakl üzerine çekilmekte,
anne ve çocuk kötü gözlerden korunmaktadr. Süpürgenin temizlii ve koruyuculuu ile alkarasnn
girmesi önlenecek, aynann aydnl ile kötü ruhlar uzaklatrlacak, demir veya çelikten yaplm
aletlerle anne ve çocuk kötü güçlere kar güçlü olacaktr. Kur’an slamî bir öge olarak kötülüklerin
uzaklatrlmasnda araç olarak kullanlmaktadr. Kapya balanan al veya dikenli çal ile, o evde
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henüz hassas ve zayf durumda birilerinin bulunduuna dikkat çekilmekte ve gelecek kiiler
uyarlmaktadr (Baçetinçelik, 1998 ).
Feke’de lousa konusunda yaplan uygulamalarda, doumdan sonra zayf düen anneyi
hastalklardan koruma ve eski gücünün geri kazandrma düüncesini görmekteyiz (Karaka, 2005).
Bebein Nazardan Korunmas
Adana’da çocua nazar demesinden çekinilerek baz uygulamalara bavurulur. Bunun için
çocua nazar boncuu veya çengelli ine takmak, çocuun ilk “kakal bezi”nde var olduuna
inanlan güçten yararlanmaktr. Çocuun ilk kakal bezi, kutsal bir nesne gibi 40 gün saklanmakta,
kötü etkileri uzaklatracana, yaralar iyiletireceine inanlmaktadr. Kapya aslan soanl ine,
krmz kurdele de, kapdan gireceine inanlan kötü güçlerin girmesini engellemek içindir
(Baçetinçelik, 1998 ).
Dier Doum Adet ve nanmalar (K.2,K.4, K.5, K11,)
* Yörüklerde, erkek çocuk obann alevi, kz çocuk evin közüdür, sözü yaygndr.
* Çocuk dounca tuzlanr, mersin yapraklarna sarlr. Tombulak kökü döülerek toz haline
getirilir. Krk gün tombulak tozu katlm suyla ykanr.
* Çocuk krk günlük olunca vücuduna bal sürülür. Ak toprak tozu serpilerek kundaklanr.
* Di çkaran çocuk için buday kaynatlr, süt datlr.
* Bebein göbei düünce krk tane ta sayp talar çocuu ykayacaklar suya atarlar.
Bebei ykarlar.
* Bebek yaamyorsa yedi yana kadar yedi kapdan istenilen elbiselerle giydirilir. Eer
bebek erkekse saç yedi yana kadar uzatlr. Kesilirken de kurban kan aktlr.
* Adana ve çevresinde doacak çocuun yaamas için yedi Mehmet evinden para toplama
uygulamasna rastlanmaktadr (Baçetinçelik, 1998 ).
* Adana’da Bulgur, soan, cier gibi yiyeceklerin anne sütünü çoaltacana inanlr.
Anadolu’nun deiik yörelerinde anne sütünün çoalmas için çeitli ekillerde uygulanan büyüsel
pratie burada; otlamaya giden inein azna soan verilmesi, çobann avucuna kavurga verilmesi
biçiminde rastlanyor (Baçetinçelik, 1998 ).

EVLENME ADETLER, NANILARI VE BUNLARA BALI PRATKLER
(K.12,K.1, K.13,K.15, K.16)
Kuak Kuatma
Kuak balama âdeti gelinin yaknlar tarafndan balanr ve bekâreti temsil eder. Düün
günü gelinin erkek kardei yoksa days veya amcas “gelin kua” ad verilen krmz ipek eridi,
gelinin beline üç defa çözerek balar. Bu davranla gelinin gidecei yere bolluk, bereket ve uur
getireceine inanlr.
Eski Türk inançlarnda alplerin, kamlarn kuandklar kuak ile, kutsiyet ifade eden üç
saysnn birletii görülür. Kuak kuama, slâmiyet’in kabulüyle çeitli tarikatlarda ve Ahilik
tekilatnda varln sürdürmektedir.
Gelin Ba Salavatlama
Çeyizden sonraki gün yenge, kz evine gelir. Akam kna elentisi düzenlenir. Knada
davetliler oynar, elenir, sonra da kna yaklr. Elence bittikten sonra gelinin ba salavatlanr ve
banda kelle ekeri krlr. ekerin bir ksm ayrlr, düün günü gelinle damat eve gittiinde erbet
yaplp içirilir. Eskiden kaynana, gelinin sözünü tutmas için erbete tükürürmü.
Tarsus’ta olan evinden iki tepsi öteberi hazrlanr. Köyün erkekleri bu tepsileri alr,
gezdirerek kz evine getirir. Bu eyalar kz evine braklr. Köy halk kz evinde toplanr. Gelin
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ortaya getirilir, davul çalnr, oynanr. Gelin bac (Köyün ileri gelen, hali vakti yerinde, dul
olmayan kadn) gelir, gelinin banda el demiriyle kelle ekeri krar. Knaya gelenler balarnn
armamas için bu ekerden yerler. ekerin ba ksm olann annesine ya da kz kardeine verilir.
lk gece gelinle damada bu ekerden erbet yaplp içirilir. Gelinin bana altn veya para atl.r
Akam komular gelir, gelin ortaya alnr, kna yaklr. Kna özendikten sonra gelinin eline biraz
konur. Bu kna salavatlanr ve damada gönderilir. Damat bu knay serçe parmana yakar
(Dalgntekin, 1995).
Adana’da duvak günü, kimi yörelerde çeitli büyüsel pratikler de uygulanmaktadr.
Bunlarn bazlarnda gelin kbleye doru dönerek bir yasta diz çöküp dua etmektedir. Yastn
etrafnda üç kez döndürülmekte, ardndan yastn üzerine diz çöktürülmektedir. Ortaya konan
yastn üzerinden atlatlmakta ve dilekte bulunmas istenmektedir. Ayrca beraberinde getirdii tuz
ve ekeri, mevlitte ortaya konan okunmu tuz ve ekerle kartrmaktadr. Tuz ve ekerin üstünde
durduu sehpay üç kez salavatla kaldrarak dilekte bulunmaktadr. Yaplan bu pratiklerde amaç,
gelinin yeni geldii bu evde aznn tatl, geçiminin iyi, çocuklarnn salkl olmasdr. Yastn
obje olarak kullanlmas, evlilik için toplumumuzda skça kullanlan “bir yastkta kocama” sözünün
bir yansmasdr. Bu pratikle çiftlerin ayn yasta yllarca ba koymalar istenmektedir
(Baçetinçelik, 1998).
Testi Krma
Tarsus’ta gelin, olan evine gidince eline bir ibrik su verilir. Su yere döktürülür ya da
gelin eve girerken atlarak krlr. Bunun sebebi suyun aydnln sembolü olmasdr. Yere dökülen
suyun evlilere huzur ve mutluluk getireceine inanlr. (Dalgntekin, 1995). Testiye ceviz koyma
eski Türklerdeki “saç” karldr. Bu hareket bir çeit hayr duas almaya, birilerini sevindirmeye
yöneliktir. Alada’da üzüm, eker, buday, para gibi eylerin gelinin bana saç olarak serpildii
görülmektedir.
Feke’de gelin eve girerken yaplan bardak krma ve kapya ya-bal sürme âdeti ise gelinin
ileride uurlu, tatl dilli ve evine bal bir kadn olmas dileini sembolize eden bir uygulamadr.
Ayrca damat ve gelinin üzerine serpilen arpa ve eker ailenin bereketli olmasn salamak amacyla
yaplan bir ilemdir (Karaka, 2005 ).
Kilit Açma
Adana’da belli bir yaa geldii halde evlenemeyen kzlarn ksmetlerini açmak için çeitli
yollara bavurulur. Bunlarn banda kilit açma gelir. Kilit açma eylemi, cuma günü camiden ilk
çkan kiiye yaptrlmaktadr. Kilit kzn bann üstünde açtrlmaktadr. Kimi zaman kilit
perembe akam bir delikanlya kapattrlmakta kimi zaman da camiye giren kiiye kilit
verilmekte; bu kii girerken kilitledii kilidi, camiden çktktan sonra dualarla açmaktadr. Kilidin
kapall ile ksmetin kapall arasnda iliki kurulmakta ve kilidin açlmasyla ksmetin de
açlacana inanlmaktadr. Benzetme ögesinin kullanld bu büyüsel pratie dini motifler de
eklenerek ilemin dinsel güçlerle donatlmas salanmtr. lem, Müslümanlar için kutsal saylan
cuma günü yaplmakta ve halk arasnda kutlu kabul edilen say üçle, 3 cuma tekrarlanmaktadr.
Ksmet açma için kzn elbisesinden yrtlan parçalar dilek aacna balanr. Aaçlara çaput
balama pratii slâmiyet öncesi Türk topluluklarnda da görülen kansz kurban sunma
pratiklerindendir (Baçetinçelik, 1998).
Yörede uygulanan kilit açtrma âdeti, benzetmeye dayal büyüsel bir ilem olarak
deerlendirilebilir. Ksmetin kapall, kilidin kapallna benzetildiinden kilidin açlmas
yoluyla ksmetin de açlacana inanlr (Karaka, 2005 ).
Saç Saçma
Anadolu’nun hemen her yerinde olduu gibi Adana ve çevresindeki geleneksel düünlerde
de gelin olan evine geldii zaman bandan, buday-arpa, kuru üzüm, eker ve bozuk para
atlmaktadr. Serpilen buday, para ve arpa ile gelinin yeni evine bereket getirmesi, ksmetinin bol
olmas, çocuklarnn olmas; üzüm ve eker ile gelinin yeni evinde az tadnn iyi olmas; para ile
de gelin ve damadn zengin olmalar amaçlanr. Bu saçy; çou kez kaynvalide ya da aile büyüü
bir kadn, gelinin arabas üstüne ya da indikten sonra ba üzerine serper (Baçetinçelik, 1998).
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Levirat
Önceleri slâmiyet’in uygulamasnda olmayan baz âdet ve inanmalarn slâm tarafndan da
onaylandn söyleyebilir ve levirat âdetini buna örnek olarak verebiliriz. slâmiyet’in üvey
annelerle evlenmeyi yasaklayp kadnlarn ölen elerinin kardeleriyle evlenmesini emretmesinden
sonra levirat âdeti bu yönde uygulanmaya balamtr.
Tozak
Güneyde Türkmenlerin kz ve gelinleri, tavuk tüylerini boyayarak balarna takarlar, onun
ismine “tozak” denir. Tozak taklrken u mani söylenir:
Yel vurur kozak oynar
Banda tozak oynar
Ben yarimi ne yaptm ki
O benden uzak oynar
Bu tozak, köy kadnlar tarafndan saatlerce hazrlanarak yaplr. Bu toza takan kzlarn
ksmetinin açlacana, toza takan gelinlere ise uur getireceine inanlr (Yalgn, 1997: 143).
Dier Düün Adet ve nanmalar (K.15,K.16,K.17,K33,K.34,K.35)
* Ekmek ve buday bereket demektir. Yörük düünlerinde kaynana, gelinin üstünde ekmek
böler, bu üç defa, gelin bereketli olsun diye yaplr. Sonra Kur’an- Kerim gösterilir (Cin, 2004).
* Düünde geline su gibi aydn, uurlu olsun diye su ceresi krdrlr. Gelin evinde tatl
olsun diye su ceresinin içine eker katlr(Cin, 2004).
* Gelinin banda, uurlu tatl dilli olsun diyerek eker krp pekmez gezdirirler(Cin, 2004).
* Gelin babasnn evinden giderken arkasndan kovayla su serpilir. Amaç gelinin babasnn
evinden souyup gittii yere almasn salamaktr.
* Gelin, olan evine geldiinde, arabada ya da herhangi bir binek hayvan üzerindeyken
gelinin ilk çocuunun erkek olmas dileiyle kucana erkek çocuk verilir.
* Gelinin üzerine saç olarak buday, arpa vb. gibi tahl atlr. Bundan amaç gittii yere
bereket götürmesini salamaktr.
* Gelin, damadn evine girmeden önce kaynbaba ve kaynana kapnn iki tarafnda durarak
ellerini yukarda birletirirler. Amaç ana babann sözünden çkmasn önlemektir.
* Gelinin kucana çocuk verilir. Gelin de çocua mendil, apka, çorap verir. Geline
pamuk iplii krdrlr. Bundan amaç gelinin huyunun krlmasdr.Yeil bir yapraa ya ve bal
sürülür, gelin bunu kapya yaptrr.
* Düün ve önemli olaylarda toy ad verilen toplu ziyafet.
* Genç kzlarn, gelin knasndan uur amacyla bir parça saklamalar.
* Geline hayrl uurlu olmas için saç saçma.
* Gelin balna tavuk tüyü takma.
* Gelin bal olarak kartal tüylerinden yaplm kepezin kullanlmas.
* Gelinin iyi huylu olmas için iplik krma.
* Düünde düün evine bayrak asma.
* Düüne konuk olarak gelen obalarn bayraklaryla gelmeleri.
* Gelin alaynn mezarlk çevresinde döndürülmesi.
* Yeni gelin aileye huzursuzluk getirmesin diye ayann alt hafifçe yaklr.
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* Gelin eve gelmeden önce kapya bir ip balanr ve ya hazrlanr. Gelin eve girerken ipi
krar, ya kapya sürer, su koyduklar kab devirir ve içeri girerler.
* Ksrlk olmasn diye gerdek gecesi gelin ve damada yumurta yedirirler
ÖLÜM ADETLER, NANILARI VE BUNLARA BALI PRATKLER (Yalman,
1977:258-268) , (K.5, K.28, K.10,K.28, K.30,K.31, K.32)
Ölüm olay gerçekletikten sonra yeni bir ölümün olmamas için, ölünün yatt yere ta
konmas; tan arlnn ölümü almas, yok etmesi için, ii biten kazann ters çevrilmesi; kazann
yeni bir ölümde kurulmasn önlemek için, cenaze geçerken ve ykanrken çoluk çocuun bile
uyandrlmas; uyuyanlarn, özellikle daha korumasz olan çocuklarn ölü basknna uramamalar
için, ölünün ykanaca suyun evden kullanlmayp dardan getirilmesi; ölümün evdeki dier
bireylere bulamasn önlemek için, cenazeden sonra evde “üzerlik”, “buhur” tüttürülmesi; evin
süpürülmesi; evde dolaan ölüm ruhunu ve dier kötü ruhlar uzaklatrmak için, cenaze evden
çkarlrken arkasndan oklava ya da bçak gibi eyler atlmas, haftann ilk günü ölen cenazenin
ykanrken üstünde oklava krlmas; evden çkan ölünün arkasnn kesilmesi, devamnn olmamas
için, cenaze evinden geldikten sonra el yüz ykanmas; ölümün bulamamas için uygulanan
davranlardandr (Baçetinçelik,1998).
Toplumumuzun her kesiminde ölümün belirli günlerinde uygulanan pratikler, slamiyet
öncesi Türk toplumlarnda da uygulanan adet ve inanmalardandr. Her dönemde Türk
topluluklarnda ölünün gömüldüü gün eve dönüte , kurbanlar kesilip yemekler yenmi ve bu
toplu yemek yeme özellikle 3., 7., 20. ve 40. günde bütün köy ve oba halknn katlmyla ölenin
ruhu için tekrarlanmtr. Özellikle ölümün yl dönümünde yaplan törenlere büyük önem
verilmitir. slamiyet’ten sonra, slami çevrelerin ölünün ruhu için yemek yeme pratiini ho
görmemelerine ve kar çkmalarna ramen, belirli günlerde yenen bu yemekler slami motiflerle
de renklenerek ölünün ruhu için okunan dua, Kur’an ve mevlitlerle yüz yllardr Müslüman Türk
topluluklarnda uygulanagelmitir (Baçetinçelik,1998).
Ölen kiinin eyalar ykanarak ve temizlenerek ölümden arndrlmakta ve bakalarna
verilerek de ölüm evden darya çkarlmaktadr. Ölünün brakt eyalaryla, geride kalanlar
tedirgin edecei korkusu, uygulanan pratiklere egemen olmaktadr. Yine de bu amaçla, ölenin
gözünün arkada kalmamas için, ölenin en yeni giysisi tabutun üstüne konulmaktadr. Ölenin
eyalaryla ilgili bu uygulamalarda slamiyet öncesi Türk topluluklarnda görülen, ölenin öte
dünyada da ihtiyac olaca düüncesiyle; ölünün giysileriyle ve eyalaryla gömülmesi pratiinin
izlerini görmek mümkündür (Baçetinçelik,1998).
Eski Türklerden günümüze kadar Türk toplumlar için mezarlar ve mezarlklar kutsal
yerler olarak kabul edilmi, sk sk ziyaret edildiinde ölülerin mutlu olacana inanlmtr. “Atalar
kültü” eskiden olduu gibi bugün de ilevini sürdürmektedir.
Feke’de ykama ve kefenleme slami usullere göre yaplmaktadr. Ölünün ykanmas,
abdest aldrlmas, kefenlenmesi bu esaslara göre yaplan uygulamalardr. Bunlarn yannda ölünün
ykand suyun kaynatld kazann ters çevrilmesi ise büyüsel bir ilem olarak deerlendirilebilir.
Kazann ters çevrilmesiyle ölümün kazann altnda kalmas ve oradan uzak olmas salanmaya
çallmaktadr (Karaka, 2005 ).
Feke’de ölü evinde gördüümüz âdetler bize eski Türklerde görülen mezardan dönenlerin
ölünün çkt eve gelip topluca yemek yemelerini ve içki içmelerini hatrlatmaktadr. slâmî gelenek
içinde içki yasak olduu için içki içme âdeti kaybolmu; fakat topluca yemek yeme âdeti devam
etmektedir. Bu da bize eski kültür izlerinin slâmiyet’e ramen bugün hâlâ varln devam ettiini
göstermektedir (Karaka, 2005 ).
Feke’de ölen kiinin eyalarnn ykanp ihtiyaç sahiplerine verilmesi dini bir ilem gibi
görünmesine karn bu ilem, ölümün artlp evden uzaklatrlmas ve ölünün tekrar geri gelebilecei
inancna dayal büyüsel bir ilem olarak deerlendirebiliriz. Ölenin yaknlar, devir ile ölen yaknlarnn
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dünyada yerine getiremedii slâmî emirleri yerine getirmeye çalrlar. Böylece geride kalanlar
ölenin dier dünyadaki durumunu kolaylatrdklarna ve rahat olmasn saladklarna inanrlar
(Karaka, 2005 ).
Alada ve çevresinde, ölünün ardndan bir dizi âdet ve inanma uygulanr. Dinsel yönü ar
basan bu uygulamalarda, büyüsel pratikler de görülür. Rüyalarn, birtakm nesnelerin ve
hayvanlarn ölümü çard düünülür. Ölümü uzaklatrmak için çeitli davranlarda bulunulur.
Cenaze çktktan sonra kötü ruhlar evden uzaklatrmak için tütsü yaplr (Ylmaz, 2005 ).
Eski Türklerden günümüze gelen bir inanla, ölünün gömüldüü gün, mezardan
dönenlerin ölü evinde yemek yeme geleneine Alada’da da rastlyoruz (Ylmaz, 2005 ).
Alada’da ölünün evinin kaps yedi gün hiç kapanmamakta, gelen gidenler olmaktadr. Bu
arada, kiinin öldüü odada “yedi gün” k yaklmaktadr (Ylmaz, 2005 ).
Alada’da ölenin giysilerinin bakalarna verilmesinde “hayr” amac güdülse de bu
davrann kökeninde, ölümün insan psikolojisi üzerinde yaratt korku ile ölümün evden
uzaklatrlmas bulunmaktadr (Ylmaz, 2005 ).
Mezarta- Ölüm
Bu adet eski Türk ve Orta Asya, Mezopotamya kültürlerinden kalmadr. Arap -slam
ülkelerinde mezar tana rastlanmaz. Mezarlara ta dikilmesi slam corafyasnda sadece
Anadolu’da vardr. Ruhun ölmezliine inanld için “ölüm” kelimesi yerine “dünya deitirdi”,
“göçtü”, “don deitirdi”, “hakka yürüdü” gibi terimler kullanlr.
Mezar saçs
Eski Türkler, olaanüstü güçlere sahip olduuna inanlan iye ve ruhlar memnun etmek,
onlarn yardmn ve rzasn kazanmak amacyla yiyecek-içecek datrlard. Bunlara “saç” ad
verilmitir. Saçlar öz itibariyle “kansz kurban” niteliindedir. te mezarlarn üstüne serpilen arpa,
buday, bulgur gibi yiyecekler de iyeleri memnun etmek amacn tar. Kansz kurbanlar sayesinde
kara iyeleri memnun ederek mezardan uzaklatrmak ya da ak iyelerin yardmn kazanmak
amacnn güdüldüü söylenebilir. Mezar üzerine arpa ya da buday serpilmesindeki amaç; mezar
bana gelen hayvanlarn bunlar yemesi ve ölüye sevap kazandrmasdr.
Ölüye Kna Yakma
Taeli yöresinde yal hastalar ölmeden önce el ve ayaklarna kna yaklarak süsleme, ölüye
kna yakma, ölüye sürme çekme ve bana çiçek takma ilemleri uygulama eski inanç
kalntlardr. Ölen kii iyi bir insan ise çiçein çürümeyeceine inanlr (Dalgntekin, 1995).
Ölü Evinde Ik
Çukurova’da ölünün ykand yerde k yaklr. Eski Türklerden beri bu âdet deiik
ekillerde kendini göstermektedir. Türk inançlarna göre, ölü evine krk gün süre ile girmeye
çalan ruhlar bulunmaktadr. Ölüm ruhlarndan korunmak için ölü evinde krk gün k yaklr.
Krgz-Kazaklarda ölünün ruhu için ölü evinde her gün bir tane mum yaklr ve bu krk gün devam
eder. Bu inanç Göktürklerde, Bulgaristan ve Azerbaycan Türklerinde, Ar, Van ve Erzurum’da da
görülmektedir. Türk inançlarna göre, ölü evine krk gün süre ile girmeye çalan ruhlar
bulunmaktadr. Ölüm ruhlarndan korunmak için ölü evinde krk gün k yaklr.
Ölü Kazann Ters Çevirme
Çukurova’da ölünün ykanmasndan sonra ölü suyunun kaynatld kazan ters çevrilip
üzerine su konur. Kazann ters çevrilmesinin sebebi; bir daha suyun snmamas, yani bir daha o
ailede ölüm olaynn yaanmasnn istenmeyiidir. Kazan kuran ve kaldran kiinin ayn kii
olmas gerekmektedir. Kazan ters çevrildikten sonra üstüne su konmasnn sebebi; ölen kiinin
ruhunun eve geldiinde bu sudan içmesini salamaktr. Çukurova’da kazan ters çevrildikten sonra
içine bir de mum yaklr. Cenaze suyunun kaynatld kazann atei söndürülmez (Dalgntekin,
1995).
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Günlük Tüttürme
Alada’da cenazenin kefenlenmesi srasnda bir kaba yaklan ateten alnan biraz köz konur
ve üstüne de günlük serpilir. Bu, ölünün çevresinde gezdirilir. Günlükten çkan koku kefene ve
cenazeye tüttürülür. Buna “günlük tüttürme” denir. Bu, ölünün güzel kokmas, öbür dünyaya temiz
gitmesi ve öbür dünyada yerinin de kokusu gibi güzel olmas için yaplr (Ylmaz, 2005 ).
Murt Dal
Tarsus’ta baz köylerde ölünün ykanaca suya murt dal atlr; çünkü murt dal kutsal
saylr. Hz. Muhammed murt dalnn kutsal olduunu söylemitir. Tüm bitkiler sabaha kadar krk
defa silkinirken murt dal, yaz k namaz klarak Allah’ zikreder. te bu nedenle dört mevsim yeil
kalr (Dalgntekin, 1995).
Ölü A
Tarsus’ta cenazenin kalkt yere, bir tabak un, bir soan ve bir kak ya ilave edilerek
konur, sonra da bir fakire verilir. Yörede pek nadir rastlanan bu âdetin amac; kiinin eceliyle
öldüünü belirtmektir. Bu pratiin uygulanmasnda kötü iyeleri memnun etmek için ikramda
bulunma, kötü iyelerin kötülüklerini uzaklatrma gibi bir amacn olduunu söyleyebiliriz.
Dolaysyla eski inanç sistemleriyle balant kurabiliriz (Dalgntekin, 1995).
Ölü Evini Temizleme
Tarsus’ta ölümle ilgili bir inana göre, Azrail can alaca zaman evde bulunur. Ölen kii
kötüyse Azrail can alrken balta, bçak gibi kesici aletler kullanr. Bu esnada, kanlar etrafa sçrar.
te bu sebeple cenaze kaldrlnca evin sergisi de kaldrlr ve iyice ykanr. Altay Türklerinde de
ölüm olayndan dolay kirlendii kabul edilen ev, özel olarak davet edilen kamlara temizletilirdi
(Dalgntekin, 1995).
ie Krma
Kefenin üzerine zemzem suyu ve koku sürüldükten sonra bunlarn içinde bulunduu ie
yere atlarak krlr. Bunun sebebi; bir daha ölüm olaynn gerçeklemesini istememedir.
Mezarlk Adetleri
* Tarsus’ta mezar üzerine dikilen bitkilerin hem mezarn kaybolmasn önledii hem de
sallandkça ölünün günahlarnn döküldüüne inanlr (Dalgntekin, 1995).
* Mezarn bana krmz bayrak taklr.
Ölü Ard Yemek Verme
Ölünün arkasndan krknc gün yemek yaplr, elli ikinci gün lokma dökülür. Tarsus’ta yas
törenlerinin banda ölünün ruhu için verilen yemekler gelir. Ölünün 7-40 ve 52. günlerinde
tandklara yemek verilir ya da ölünün ruhuna Kur’an- Kerim okutulur. Eski Türklerde de cenaze
törenlerinde at yarlar düzenlenir, ölü a denen ziyafetler verilirdi. Ölünün 7-40 ve 52. günlerinde
yaplan yemekler aslnda slâmi kurallardan deildir. slâmiyet’e göre bu yemekleri yapma
zorunluluu yoktur; ama zamanla 7-40 ve 52 gibi formülistik saylara zamanla slâmiyet’e girerek
slâmi renge bürünmü, halk tarafndan kabul görmütür. Böylece slâmiyet’in aslnda olmayan bir
pratik slâmi nitelik kazanmtr (Dalgntekin, 1995).
slamiyet öncesi adet ve inanmalarda görüldüü gibi, ölünün ruhuna yemek verilmesi ya da
öte dünyada da tpk bu dünyada olduu gibi yemek yedii düüncesi, günümüz toplumunda da
görülür.
Mezar Ziyareti
Bulgar Da Yörüklerinde gelin alay doru obann mezarlna gelir. Topluca mezarln
etrafnda bir defa dönülür.
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Kefen Adetleri
Kefen bçakla kesilir ve elle dikilir. Dikilirken ipin bana ve sonuna düüm atlmaz.
Düüm atld takdirde öteki dünyada görüülemeyeceine inanlr.
Kazma Kürek Takrts
Cenaze evinde ölü gömüldükten sonra bir ziyafet verilir. Buna “kazma kürek takrts”
denir. Türkmenler, genç ölmü bir adam gömdükten sonra, onun atn süslerler ve ölünün üstünden
çkan elbiseyi bir aaca giydirirler. Köyün kadnlar donatlm bu at ve giydirilmi aacn karsna
geçerek atlar okuyup alarlar (Cin, 2004).
Eski Türklerden günümüze kadar gelen bir gelenekle, ölünün gömüldüü gün, mezardan
dönenlerin ölü evinde yemek yeme pratiine Adana ve çevresinde de rastlyoruz. “Kazma-kürek”
yemei veya “kazma takrts” ad verilen bu yemek toplu ekilde “ölünün ruhu için” yenilmektedir
(Baçetinçelik,1998).
Dier Ölüm Adet ve nanmalar (K.18,K.19,K.20,K.21)
* Ölünün can için yedi gün çörek datlr. Helva dökülür.
* Ölü çkan eve ertesi gün ekmek ve yemek göndermek adettir.
* Cenaze suyunun alnd su kabnn (kevki) az bçakla açlmaz tala krlr.
* Ölüm âdetlerinde gece ate yaklmas.
* Ölüm sonras toplu yemek.
* Cenaze ateinin söndürülmemesi.

NANILAR
NANMALAR
(K.18,K.19,K.20,K.23,K.24, K.25,K.26)

VE

BUNLARA

BALI

PRATKLER

Nazar
Nazar çok yaygn bir inançtr. Baz insanlarn olaand özellikleri olduu ve bunlarn
baklarnn karlarndaki kimselere rahatszlk verdiine, kötülük yaptna inanlr. Bunun önüne
geçmek için “nazar boncuu”, “göz boncuu” v.s. taklr. Nazar eski Türk inançlarndandr.
Nazara çok inanlr. Bazlarnn kl bir göze sahip olduuna, bu insanlarn kötü bir
niyetle baktklarnda nazar dediine inanlr. Özellikle nazar demesin diye karaçal, dardaan,
kördikenden süs yaplarak mavi boncukla birlikte hayvanlarn boynuna taklr. Ayrca deve
boncuu ve gök boncuk, hayvanlara ve çocuklara taklr. Nazar için üzerlik otu atee atlp
yaklarak insanlara ve hayvanlara koklatlr. Nazar için kurun dökülür, tuz yaklr ve nazar
dediine inanlan kiilerin üzerlerinden çevrilir. Nazara kar karaçal tanr. Nazar demesin
diye evlere hayvan iskeleti aslr.
Feke’de nazara büyük ölçüde inanlmas konusunda, nazarn çeitli hadislerde ve ayetlerde
yer aldna iaret etmek gerekir. Nazar slâmiyet kaynakl olmasna ramen nazara kar yaplan
uygulamalar büyük ölçüde dini gelenek içerisinde yer almayan büyüsel uygulamalardr (Karaka,
2005 ).
* Yörükler nazara inanrlar. Nazar demesin diye gök renkli boncuk tarlar ya da kara
çaly iç çamarlarna takarlar.
* Nazar demesin diye üzerlik otunun tohumu yaklr. Tütsünün altna girilir.
Urasa- Sanaka
Hastalklar, nazar için yaplan tlsmlarla kurun dökme, kömür söndürme, mum dökme ve
üzerlik yakma gibi kocakar tedavilerine “urasa” denir. Güney yurtta saylamayacak kadar çok

15
urasa vardr. Urasa grubuna giren halk inançlarndan bazlar unlardr: Dolu yaarken sokaa bir
demir parças atlmas, sarla yakalanan kiinin yüzüne habersizken tükürülmesi, gebe kadnn bir
ta alp meyve vermeyen bir aacn dibine yerletirmesi. Urasalarda Türkçe olarak okunan temenni
ve dualarn ismine “sanaka” derler. “Elemtere fi, kem gözlere i” gibi. Parp: Bir aletle çizgiler ve
dalamalar gibi insan ve hayvan vücuduna ameliyat yapmann addr. Uur dövmeleri yapmak,
dalak kesmek gibi (Yalgn, 1993: 509).
Tuz Ekmek Hakk
Ba aryan kiinin bann etrafnda tuz veya ekmek gezdirilir, atee atlr. Bu uygulama
atee atlan tuz ve ekmek ocak iyesine verilen bir saçdr. “Tuz ekmekzgikk”nn Türkza al
inançlarnda önemli bir yeri vardr (Yalgn, 1997: 62).
Ate
Alada Yörüklerinde ocakta ate yanarken (hss) diye bir ses çkarsa ev halknn iyilikle
yad edildii, bereket temenni edildiine inanlr. Bu inanç ocak iyesi ile kurulan iletiim ve onun
mutlu edilmesine verilen önemi göstermektedir (Kalafat, 1994: 184).
Atee hürmet çoktur. Ate için öyle dua etmek Türkmen adetlerindendir. “Ey Allah bizi
nurdan, nardan ayrma. (Cin, 2004).
Ocak
Yörede ocakl olarak adlandrlan kiiler bize slâmiyet öncesindeki amanlar
hatrlatmaktadr. Eski Türklerde amanlarn hastalklar saaltma güçleri olduuna inanlrd.
amanlar bu güçlerini genellikle büyüsel ilemler ile kullanrlard. Ocakl kiiler geçmite
amanlarn yerine getirdii saaltma ilevini yerine getirmektedir. Muska yazma ve okuma
türünden ilemler de slâmî motifleri simgelemektedir (Karaka, 2005 ).
Yörüklerde ocak inan vardr. Kzldere’de bir ocak varm. Zehirli ylan soktuunda
gidilirmi. Ocaklk elle devredilir. Büyüye, tlsma inanlmaz; fakat ocaa gidilir. Baz hastalklarn
yalnzca yatrlara, ocaklara gidince iyiletiine inanlr. “Kzl Yörük” ve “Ylanck” diye bilinen
ayakta veya kolda görülen bir hastalkta mutlaka ocaa gidilir. Bu olay Perembe günleri yaplr.
Dua ile efsunlanm bçak batrlarak kan aktrak hastaln kaybolacana inanlr (Cin, 2004).
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Saç Saçma
Anadolu’nun hemen her yerinde olduu gibi Adana ve çevresindeki geleneksel düünlerde
de gelin olan evine geldii zaman bandan, buday-arpa, kuru üzüm, eker ve bozuk para
atlmaktadr. Serpilen buday, para ve arpa ile gelinin yeni evine bereket getirmesi, ksmetinin bol
olmas, çocuklarnn olmas; üzüm ve eker ile gelinin yeni evinde az tadnn iyi olmas; para ile
de gelin ve damadn zengin olmalar amaçlanr. Bu saçy; çou kez kaynvalide ya da aile büyüü
bir kadn, gelinin arabas üstüne ya da indikten sonra ba üzerine serper (Baçetinçelik, 1998).
Güne ve Ay Kutsama
Anadolu’da günein ve ayn ilk görülmesi srasnda, ya da ay hilalken niyaz eder, dua eder,
kutsarlar. Bunlar slamda yoktur. Eski Türk inanc olan Göktanr (Kök-tengri) inancndan
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Dier nan ve nanmalar
* Akam üzeri veya akam komuya bir ey vermenin uursuzluk getireceine
inanlmaktadr. Buna göre, ikindiden sonra kazan verme veya komunun un, tuz, süt istemesinin o
eve felaket getireceine inanlmtr. Böylece, kazann karal ile kara haber, un, tuz, sütün
beyazl ile kefen arasnda iliki kurulmu ve bu davranlarda bulunulmaktan kaçnlmtr
(Baçetinçelik,1998).
* Ziyarete, yatrlara ve aaçlara dilek için bez ve saç balanr.
* Kumru, güvercin ve krlangç gibi kularn vurulmas günah saylr. Güvercinlerin
cennetteki huri kzlar olduklarna inanlr.
* Kaybolan eya için kol okunur, kol büzülürse kaybn bulunacana inanlr. Buna kol
karlamak denir.
* Öleden sonra bereket kaçmamas için süt, yourt ve damzlk verilmez.
* Yörükler koyunu pirli hayvan kabul ederler, çok kutlu sayarlar. Ayrca çobanl da
uurlu sayarlar (Cin, 2004).
* Yolda tilkinin görülmesi veya kesip geçmesi hayrl ve uurlu bir ie alamettir (Cin,
2004).
* Yörüklerde karaçam, kara ardç, aac ve andz çok kymetlidir, kutsal saylr (Cin,
2004).
* Alada Yörüklerinde av, avn bereketli olmas için avclar tüfekleriyle mezarln
etrafnda 3, 7 ve 40 defa döner. Bu bir tavaf olaydr. Mezarlk, ata ruhunun bulunduu mekândr
ve ata ruhu kutsaldr (Yalgn, 1997: 385).
BAYRAMLAR, TÖRENLER, KUTLAMALAR (K.34, K.12, K.35, K.1, K.4)
ölen-Tören
Düün, tören, ölen gibi kutlamalar eski Türk kültüründe çok yaygndr; Kutlamalar ekil
deitirmekle birlikte günümüzde de sürmektedir.
Askere Yolcu Etme Âdetleri (K.27, K.32)
Askere giden delikanlya bir lokma srtlr, srtlan lokmann yars ksmetini geri çekip
getirmesi için saklanr. Bundan amaç askerin sa salim evine gelmesidir.
Yörükler, askere giden delikanlya kna yakarlar. nana göre; koçlara kna Allah’a kurban
etmek için, kzlarn saçna kna kocalarna kurban etmek için, askere giden delikanllarn eline kna
vatana kurban etmek için yaklr.
Hdrellez
Hdrellez günü, kim ne istiyorsa onun eklini akam ta ile yapar, sabah güne çkmadan
önce onu üç hlas bir Fatiha okuyarak bozar. Hdrellez akam ate yaklr ve atein etrafnda
dönülür. Hdrellez’de atein üzerinden atlayarak günahlarn dökülmesi burada aacn sallanmasyla
günahlarn dökülmesi eklinde karmza çkmaktadr (Dalgntekin, 1995).
Dier Bayram,Tören ve Kutlamalar (K.23, K.24, K.34, K.12,K.28)
* Göçün hayrl geçmesi için kurban kesme.
* Seyirlik oyunlarnda Arap klna girme (kara motifi).
* Evin bereketinin kaçmamas için alnan önlemler.
* Ate ve külün kutsall.
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* Yamur duas, koyun ve kuzusunun suyun iki yakasnda melemesi, kurban, toplu
yemek.
* Doum adetlerinde kutlu kavramnn yaatlmas.
* Çocuklara yalnzca büyüklerin ad koymas.
* Yörük mutfanda unutulmu eski kültür izlerinin en güzel örneklerini görüyoruz (süt
dolaz, ekmek dolaz, yepinti, çileme, tovga ekmei, batrk vb.)
Sonuç:
slamiyet öncesi inanç sistemlerindeki "ayn anda deiik klklarda görünme, mekan
ama, öldükten sonra dirilmi görülme, akldan geçenleri bilme, ölüyü diriltme, hastalklar
iyiletirme, tabiat kuvvetlerine hükmetme, hayvan klna girme, göklerde uçma, atete
yanmama, baka bir keramet sahibine meydan okuyup onu alt etme, insanlar taa çevirme,
dümana kötülükler musallat etme yal kadn ve erkei çocuk sahibi yapma, su üstünde yürüme"
gibi motifler Anadolu menkbelerinde bütün canllyla yaamaktadr (Ocak,1984:91-93;
Güngör, 1996:239). Bu inançlar: halk hekimliinde, yamur yadrma törenlerinde, mevsimlik
törenlerde, semahlarda, kutsal aaç, gelinin büyüsünün bozulmas için su üzerinden ceyizinin
geçirilmesi, kurt az balatma, adak çaputu balama, albast, ta kesilme inanc, yatr, ziyaret
yerlerinden medet umma, elbise ve baz eyalarla gömülme vd. olarak sralanabilir.
Türkler, slamiyet'i kabul ettikten sonra eski inançlarndan atalar ve tabiat kültlerini,
ekil-don deitirmeyi, Tanr' n  n insan eklinde görülmesi inancn, ruhun baka bedende
hayatn sürdürmesi inanc olan tenasühü, Budizm ve amanizm'de görülen havada uçma ve
dier sihir, büyü, ongun gibi inançlarn slamiyet'te de sürdürdüler. Velilerin etrafnda oluan
menkabeler atalar kültüyle balantldr. slamiyet'in kabulünden sonra atalar kültü Anadolu'da
veli kültünün oluumunda etkili rol oynamtr (Ocak, 1992:10). Velilerin bir çou adyla
yaatlrken bir çounun ad unutulmu, kerametleri yatr ve ziyaretlere ad olarak verilmitir
(Artun, 2000: 40).
Yüzyllar geçse de, toplumda çok uyulan âdet ve inanma kalplar o toplumun her
döneminde kendini gösterir. Dolaysyla günümüzde de yaayan âdet ve inanmalarda Türklerin ilk
din ve inanç sistemlerinin izlerini bulmak mümkündür. Ölü evinde krk gün süreyle k yaklmas,
mezar üzerine arpa, buday, bulgur gibi eylerin serpilmesi, cenaze törenlerinde ziyafet verilmesi,
geline saç saçmak, çocuk doduktan sonra “son”un topraa gömülmesi, eski inançlarn bugüne
kadar gelmi ekilleridir; ama halk bu âdet ve inanmalarn çounun eski inançlardan geldiini
bilmemekte, hatta eski inançlardan geldiini kabul etmemektedir. Eski Türk inançlarnn izlerini
tayan bir ksm âdetlerin niçin yapldn bilmeyen halk, “Bu âdettir, âdete uyulmazsa olmaz”
karln vererek âdetlerin vazgeçilmezliini ortaya koymaktadr. Bu da bize, ritüel ilevini
kaybetmi eski inanç kalntlarnn âdet ad altnda yaadn göstermektedir.
Bir çok inanç ve bunlarn etrafnda olumu uygulamalarn belirlenip ortaya konmas ritüel
olarak adlandracamz olgularn günümüzde ald ekli tespit etmemizi salayacaktr. Ayrca
ritüellerin iç dinamii, çalma prensipleri ortaya çkacaktr. nançlarn çok kat, çok kuvvetli
yaptrm gücü vardr. nançlar gerek inanç sistemi içinde, gerek dinsel, gerekse toplumsal yönüyle
bir takm ilevler üstlenmitir.
Çukurova Yörük ve Türkmenlerinin gelenek ve göreneklerinden yola çkarak, eski Türk
kültürünün izlerini bulmaya çaltk. Bu tür çalmalar sürdürüldüünde pek çok eski kültür izlerini
bulabileceimiz inancn tayoruz.
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