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Ikinci Basktya
sozBAgr

"Qalkanlardan Ulu$ Ttirkistan'a Ttirk Halk inanglan VII
Tilrkmen Halk inanglan" isimli bu galtgmarnu 2000 yrhnda
Avrasya Strateiik Aragtumalar Merkezi tarafrndan "Ttirk
Dtinyasr Kargrlagtumah Tiirkmen Halk inanqlart, Sosyal An-
tropoloji Aragtumalan" ismi ile yaytnlanmqtt. Kitap olduk-
ga ilgi g6rmtig ve krsa zarnanda ttikenmigti. Anrlan galrgma-
yr, Balkanlardan Uluf Ti.irkistan'a Turk Halk inanqlarr serisi
kapsamma altp tekrar yaytnlarken, doSal olarak bazr ilaveler
ve bunlara baSlt olarak da, bir ktsrm agrklamalar yaptrk.
Ttirkmen adrnrn inang etirnolojisi itibariyle ele altnrgtna dair
ilk baskrda bir kwtrn aErklamalar yapmrgt*. Bu konudaki ba-
zr gdriiglerimiz geqmige nazaran biraz daha netlegnrigtir.

Bize gdre Tffkliik, bu ismini TUrk Atadan ahyordu. Ay-
rtntrya girmeden Hz. Nuh'un torunlarrndan olan Ttirk Ata,
btiyrik bir ihtimalle aynt zamanda ilahi tebligatElardan biri-
si idi. Turk Ata'ntn tebli$ dili olan Tiirkqe, Muhternelen
Turkge'nin ilk tezahtir gekli idi. Ti.irkqdnin yayrlma alanrnr,
baglangrgta Ttirk Ata'nrn tebli$ co$rafyast belirledi ve gekil-
lendirdi. TurkltiSUn, tevhit inanctna getirrnig olduSu dbne-
mindeki agrkltk tdre, yol olarak varh$mr surdflrtirken, Tiirk-
luk, hiqbir zaman bir r.rk veya kavim tincelikli bir tanrm ol-
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mad1. Ti.irk imanhltk, imanrn Ttirk Ata ilahi duyurusu gere-

[i olanrmn ismi idi ve Ttirkiman/TUrkman/Ttirkmen tanrm-
lamast btiyle do$rnug oldu. Tiirkli.ik millet olarak geligme
seyrini birlikte yagadr$t halklarla beraber tekamtil ettirdi.
Tiirkmenlik bu btiyUk gmartn ana dallanndan biri olugunu,
millet olugturma stirecinde, farkh biEimleri ile sergiledi. Bu
konudaki goriiglerimiz, birgok makale ve bildirimizde miis-
takil olarak ele ahndr$r iEin agrklamanrn bu kadan ile yetini-
yotuz.

Kitabrmrzrn birinci baskurndan sonra bu alandaki galq-
malanmtzdabazt geligmeler oldu. Suriye'ye gidip bu tilke-
nin Ttirkmenlerine dair edinilmig bilgileri birkag yaztmtzda
ele altp, dif,er gdzlemlerimizle birlikte yayrmladrk. Keza Ro-
dos'a, Romanya'ya, Tacikistan'a ilk defa, Ttirkmenistan, iran
ve Makedonya'yaise tekrar tekrar gitme ve aragttrma yapma
imkanrmu oldu. Gozlemlerimiz gegitli galtgmalanm rza y an-
srrken, bu qaltgmamua da yansrdtlar. Anadolu'da yapmaya
galtgtt$rmrz alan galqmalarrnda da Ttirkmenlerin halk inanq-
lart konusundaki bilgilerimizi oldukqa artudtk. Bunlartn
Anadolu'n un, Zazalar, Krrmanglar, Nusayriler, Ci$iller, Bo g-
naklar, Edigeler, Acaralar, Karacaylar't di$er Turk ktilttirlti
halklar ile kargrlagtuma imkantnt bulduk. Zaman zaman
Turk ktiltur co$rafyastntn Trirkiye stnulan drgrndaki kesim-
lerinden de kargrlagttrmalar yapmaya qalqtrk. Bu ctimleden
olarak Ktsasltlan, Dadalileri, Amucalularr, Qepnileri, Kogu
Babahlan, Ceritleri, Halaglarr, Karakegilileri, Manavlan, Sr-
raglart, Tahtactlart, Abdallan, Ydriikleri ve benzeri Turkmen
kdkenli ktilttir kesimlerimizi galqmamlzln kapsamma ald*.

Durum bu olunca, "Turkmen Di.inyast Kargrlagtumalt
Halk inanglan" Ealtgmaslnln daha gok kere genigletilerek ba-
silmast gerekecektir. Bu bilgiler birinci basktntn dipnotlanna
yansrymca, haliyle ikinci baskmm dizin ve kaynaklar bttlum-
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leri de yeni gartlara gdre gekillenmiq ve zenginlegtirilmig ol-
dular. Aynca kitabm birinci basksrnda, qegitli alanlart kargr-
lagtrnlan Ti.irkmen halk inanglart dunyasmdan seqilmig
inang motifleri igerikli resimler vardu Bu defa o resimlerin
yerine Ttirk ktiltUr co$rafyasr gocuk muzisyenlerinin resim-
lerini koymayr ye$ledik. Di$er taraftan birinci baskrda oldu-
gu gibi halk inanglartnda dnemli yer tutan koruyucu iyeler
ile kara iyelere, gok iyeleri ile yer iyelerine, ocak, od ve a$r.l
iyelerine, kigio$luna, ata ruhlartna, kamf gamana ba$tmsrz
baglrk altmda yer vermedik. Aynt zamanda kurban, adak, sa-
qt konusu ve ya$mur duasr konulartnr da 6zel baphklar
altrnda ele almayrp, hayattn safhalan bciltimlerini iEinde ele
ahp, izah ve kargtlagttrmalanm yapmaya galqtrk. Bu qaltg-
mamn i.igtincii basktsmr yapmak ktsmet olur ise, bu konula-
rrn ayrl bagl*lar altmda ele ahnmalan da dugunulmektedir.
Di$er taraftan inang igerikli motifler, mesela bereket veya na-
zar konulannr bir arada toplamak, inanq motiflerinin doSasr

..\gereSi mii\nkiin olamadt. Zfua hayatrn farkh ddnemlerinde
nazar olayr gdri.ilebilirkery kezai;zerliEin kullanrlmasr da ha-
yattn sadece bir ddnemine mahsus de$ildir.

Tiirkmen halk inanglart konulu galtqmamrzm ikinci baskr-
stnr zenginlegtirmemize ra$men, itiraf. etmek laztm ki, yeteri
kadar grincellegtiremedik. imkan bulabilir, iiEiincti basksmr
yapmamu miimktin olur ise, tekrar zanginlegtirirkery giin-
cellegtirilmedik kurm da btrakmamayt planl ry orrtz.

O$uz'un sadece 24 boyunun ve Turkiye ile stnulanmtg
alanda yagayan kumrnrn bile halk inanglart, o kadar zengin-
dir ki, onlar birkag ciltte anlatrlamaz ve onlartn kargdagtrrrl-
malanntn bir omiire st$dtnlmast mtimkrin de$ildir. Tiirk-
men/O$uz tayfalan; co$tafyaya, zamarra, yagam bigimine ve
sair faktOrlere g6re son derece bir halk kultUru ve inang zen-
ginli$i olugturmugtur. Do$al olarak tayfalartn isim altglanna
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da bu zenginlik yanstmqtu. Bu alanda bazen Tiirkmen taife-
lerinin Ozelinden ve bazen de yerlegim yerlerinden hareketle
isirnlendirmeler olmugtur" Qalqmarnr,za kaynak tegkil eden
aragttrmalar, gok kere denp sayfalarrnda da$"unr.k ve gok kere
de yaztlt basrna aksetmernig akademik gahgmalar bazrnda ol-
mugtur. Aragturna alantntn genig'liSi bununla da kalmarnq,
Tuikrnen taifeler, di$er Tiirk ktihtirlu halklarla farkh kombi-
nasyonlar olugturarak, yeni yeni isimlerle ktilttirel kesimler
meydana getirnrigtrerdir. Ttirkmen, sadece islami yapllanma
kapsarnrnda gekillenmemig Gagauzlatda oldu$u gibi Orto-
doks olabildikleri gibi, bir kurrn Anadolu Tiirkmenleri Gre-
goryan da olabikniglerdir. Ozetle, Tiirkmen halk inanqlannr
incelemek, inceleme alanrnr genel Tiirkrnen co$rafyasrna ya-
yabilmek, bulgutan di$er Ttlrk kulttirlu halklann inanq kul-
ttirti verileri ile kargrlagtumak ve nihayet bu bulgulann ilgili
kaynak eserlerdeki yerlerine igaret etmek, gtiphesiz bir kita-
brn veya bir gahsrn harc1. olamazdr Ne var ki, yol haritasrntn
gizilmlsine yardtmcr fmak mumkundti. T,iirkmen halk
inang kulttir iklimi yagatabilirdi. Bizim yapmaya gahgh$rmtz
da farkh bir qey de$ildir. Bdylece halkrn kulttir degerleri
aragtrrtltp, tanrrnlanrp, buna ba$lt olarak da aydtn-halk, siya-
si-halk, ydnetici-halk yabaneilagmasr da dnlenebilirdi. Sade-
ce Ttirkmenler igin gegerli olamayan bir gergek de, halk kUl-
ttirtinii, dzellikle halk inanglarmr galqmak, derlenilmig olar.r

bilgi UrUnunii, iglenilmig metin veya edebi eserlerle telcrar
halka yansttmak, sosyal ve toplumsal vizyon sahibi nesiller
yetigtirilmesi bakrmurdan da gok Onemlidir. Bu ttirden arayq
ve uygulamalar. her tiirl'O yabanct patentli zihniyetin, tilke
igerisinde resnrilegerek hayat bulmasrnr dnleyebilir. "El a$zv
na bakan, sel a$ztna yuva yapar" diye bir halk deyigi vardrr.
"Tiirk kultur coSafyasr", "Yerel kulturel renklerle bezenmig
Turk ktilttir co$rafyasL" veya "Trirk irfani kultur alant" ifa-
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deleri ile anlatrnak istedi$imiz husus budur. Kurtulug Sava-

gt'nda istanbul tekkeleri, Balkanlar, Ulu$ Ttrkistan, Kafkas-
ya, idil-Ural Ortado$u Turk ktiltur coSrafyasr itibariyle bu-
lugma, gtirtigme, haber ve bilgi alma, gdrtig geligtirip strateii
olugturma rnerkezlerindendiler. Yine halk kultiirtimiizden
bir soze g6re, "Tencere kayntyor ama, et mi kayntyor, dert mi
kaynryor" denilrnigtir. ESitimle, d$cetimle ktilttir ediniyoruz
ama, dedle mi besleniyoruz belli de$il.

Halk inanglarq sadece ve rnutlaka inang olmaytp, aynlza-
rnanda halk kiilturtiniin her alantndaki tezahtiriintin bir par-
gastdu. Ozellikle halk edebiyattnrn muhakkak bir yerinde
halk inancr sakltdtr. Hal bu olunca halk inanqlan sozlti ktil-
tiiron de vasatt ve vasttastdular. ft)zlu ktiltiiri,in rnillet haya-

trndaki ve bilhassa Atlt Bozku Medeniyetinin varisi olanlar-
dan Tiirk milleti gibi bir ulusun hayattndaki bnerni malurn-
dur. Kiiltur emperyalizrninin dolu dizgin yayrldt$r giinti-
miizde,bu istilanrn ontine gegemeyebilirsiniz. Ancak, bu gti-
ctin kargrsrnda yok olmamak gerekti$ini, yaptlacak etkhlik-
lerden birisinin de, halkm kimli$ini belirleyen Ogelerden bi-
risinin de halk ktlttitii olduSunu belirtir ve onun giin tgt$r-

na grkanlmasr:na katktda bulunabilirsiniz. Hacca varrnak iqin
niyetlenip yola dtigen kartncamn belirtti$i glbi,'"vuamaz-
sarn da bu yolda 6lebilirirn ya."

Biz bu sattrlan yazdrstmt'z giinlerde Hrant DinKe kargt
qirkin cinayet iglenildi. Tarihin qirkin sahifelerini grln{imtize
tagryarak nefret tohumu ekmek bizin teorimizin bir UrUnU

de$ldir. Vatanrnda insanca yaqamaktan bagka bir isteSi ol-
mayan, nice ytizbin memleket evladtnrn yaktn gegmiEte, ke-

za girkin de$it qok Eirkin katledi$i hahrlardadu. Gi.in ohnu-
yor ki, Irak'ta cinayetlerin say61 ellinin atrttna dtignntiyor.
Bunlar bir yana, Huant Dink Gregoryan inanglt, bir Turkiye-
li, Anadolulu, bu topra$m evladt, bir Ermeni, stk srk tanun-
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ladt$rmtz anlamda bir Ttirktti. Anlatrmtmudaki terimle,
Ttirk kultulco$rafyasrntn Ttirkiye'deki, Turk ktilturlti hal-
krndan bir fertti. Cumhuriyet Ttirkiyesi'nin bir mensubu olu-
gu ona dzelde de bir farklrhk kazanduryordu. Tiirkiye Ttirk
kulturune katkrda bulunmug ve bu ktilttirden etkilenmigti.
Acr oliimii de, edindirdiSi deneyimle toplumumuzun gi.iq

kazanmasrnt, bilhassa anti emperyalist yaptlanmamua artt-
lar eklenmesini sa$lanmtgtu. O, yakrn tarihin Tiirk Ermeni
iligkilerindeki ihtilafrnt irdelerkeru emperyalizmi ve ona alet
olmug olan; Tflrk, Kiirt ve Ermenilerden iqbirlikgileri de yar-
gtlayabiliyordu. Oldurtilmesi gok anlamlt bir ddneme rastla-
mrgttr. Stiper g{ie.Irak'rn altmt i.isti.inti getirmig, b6lge iilkele-
rinden Suriye ve Iran'r suaya almtgtu. Bu arada yer altr ener-
ji kaynaklan itibariyle Ti.irkiye de bu tilkelerden daha fakir
de$ildir. Stiper Gticiin, i.izerinden hareket etti$i btrlgenin bir
kurm Ttirk kulttirlti halkt, Tiirkiye stntrlart igerisinde de ya-
gamaktadtr. Bu donem ki, Tiirkiye'deki Akdamar ve Ani gi-
bi btilge halklarmm ortak tarihi miraslanntn tekrar giin 6t$t-
na Erkanldr.St, Tiirkiye'ye Ermenistan'dan gelen insan gticti-
niin adeta tegvik edildi$i, Ttirkiye'den Ermenistan'a verile-
cek elektrik enerjisinin arturlmastntn tarttgildr$t, bdlge tilke-
lerinin bcilgenin her tiirlti niymetini adilane paylagmaya ni-
yetlendi$i bir ddnemdir.
) Drrrn*rrn izaht, kiginin kendisini, Atatiirk'iin millet tant-
mt kapsamrnda gdriip gormemesi ile mumktindiir. Atati.irk,
"Ti.irkiye Cumhuriyetini kuran Tiirk halkt Tiirk Milletidir."
dedikten sonra, "Ti.irk Milleti geqirdi$i nihayetsiz felaketler
iginde ahlAkmt, ananelerini, hatrralartnt, menfaatlerini ktsaca

bugtin kendi milliyetini yapan geyin dili sayesinde muhafa-
za oldu$unu gdrtiyor, Ttirk dili Ttirk Milletinin kalbidir" di-
yordu. Milletqe gegirdi$imiz nihayetsiz felaketlerin sonu gel-
medi ise, ecdadtmum kaderini yagamastnt da biliriz. Bizim
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qaltgmalanmrzla yapmak istedi$imiz, milletin ananelerini,

hatrralannr, menfaatlerini halk kUltUrtinden hareketle canlt

tutmakttr. Biz Atati.irk'iin milli his ile dilin arastndaki gok

kuwetli oldu$una igaret ettiSi ba$t, s6zlti kulttirden hareket-

le aramaya qalqryoruz. Atatiirk'iin kimlik konulu bu yakla-
grmrnt, di$er aqtklamalannda oldu$u gibi Sovyet Sosyal Em-

peryalizmi itbariyle yaptt$r aqrklamada da gdriiyoruz. Ata-

ti.irk Sovyetlerin da$rlmasma haztrltklt olmaya milletinin
dikkatini gekerken, "Hazv olmak, yalnrz o giini.i susup bek-

lemek de$ildir. Haztrlanmak laztmdu' Milletler buna nasil

haztrlantr? Manevi kdpriilerini saSlam tutarak. Dil bir kop-

riidiir, inanq bir kdpri.idiir, tarih bir kdprudiir." diyordu.
Muhtelif vesilelerle belirtme$e gahgtt$tmtz gSbi, biz bu ma-

nevi kopriilerden halk ktiltUrti, ozellikle halk inanqlart kultti-
rti alamnda uSrag verme$e qalrgryoruz. inang katmanlagma-

srnr kaztmak, sis perdesini aralamakla yapmak istedi$imiz,
ilmin yerine hurafeyi, gerqe$in yerine bid'adt ve dinin yerine
girki koymak de$il, milletin bilinq alttntn silinmesini onle-

mek igin, Turk ktilturlii halklann co$rafyastnda araytq stir-

dtirebilmektir. Bu keresinde Turkmenlerden yola gtkmq

iken, ortak kulttirel kimli$in korunmastnt saSlayarak, bize
ait olana sahip qtkmak suretiyle, bu kUlttirUn sahibi halklartn
kulturel de$erleri ile insanlt$a katktda bulunmaktu.

Bagka bir izahgekli ile, bizim bu alanda yapmaya, tiretme-

$e galqtt$tmrz galtgmalarla amaclmtz, birlikte yagayan halk-
lart kUlttir de$erlerinden hareketle, mevcut ktilttirel zengin-

li$in giin tgt$tna gtkanlmastna katktda bulunmakttr. Bu ya-

pituUitaigi, birlikte yagayan halklarm ktilttirlerine kargrltkh

saygdr dawanildt$t, taraflarm birbirlerini yok saymadary

ktilttirel motiflerdeki farkltlrklarr korurken, ayniliklerin artr-

nldrsr siirece, tarihi kUlttirel iligkiler geleneSimizin stirdi.irti-
lebilecefine kanaatini tagtyoruz. Milletini sevme anlamrnda-
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ki milliyetgiligin qa$a uygun olan ve halk ktilttirtinden hare-
ketle tantmmm bu oldu$u kanaatindeyiz. Hatk Kfiltitninden
hareketle ingaatrna katktda bulunmak istedi$imiz milliyetgi-
li$imizin yeni paradi$mastntn bu minval i.izere geligtirilebi-
Iece$i dtigtincesindeyiz. Ttirk ktiltUrlU halklarrn manevi mi-
rast bu kulttirun varisleri tarafindan sahiplenilerek paylagd-
dtkg4 bereketlenece$ine ve anti ernperyalist ktiltiirel yapmm
gi.iglenece$ine inantyoruz.

Qalrgmamda deste$ini esirgemeyen ailem fertlerine ve
Ozellikle egirne ve Mesut'a tegekktir ederirn.

20 Ocak 2007
Dr. YaEar Kalafat

cinig

tKonuya, kitabtn isrni ile ilgili bazr aqtklamalar yapa-

rak girmek istiyoruz. Turk Di.inyasmdan ne anladt$'tmur,

Turk Dunyasrnda Tiirkmenler tantmt ile neyi anlatmak is-

tedi$imizi belirtmemiz gerektiSine inantyoruz' Halk
inarylanna dair galrgma yaptt$tmrz Trirk elleri sayrst da-

ha gok iken, neden ismini kapakta zikretti$m Afganistan,

Tiirkmenistary Ozbekistary iran, Azerbaycan, Nahcivary

Irak, Suriye, Kafkasya, Anadolu ve Makedonya ile stnula-
dr$rmua agtkl* getirmek gerekiyor.

Ttirkmenlik, Turkliigun dtgtnda bir varltk de$ldir' An-

cak Ttirkluk de sadece Ttirkmenlik de$ldir. Birinci kelime
qahrs ismimiz iken, ikincisi soy ismimizdir. Soy ismimiz

bizim ortak ve toPlaylcr paydamudtr. Ancak, dzelde isim-

lerimiz de vardrr. Bunlarrn bilinmesi, zikredilmesi zarnan

zaman gerekebilir de. Onemli olan soy ismimizin guurla

hatuda tutulrnasrdu.

Tiirkmenistan sosyal antropologlarmdan Hocabey

Ataverdiyev Tiirkmen etimolojisi iEiru Turk artr iman tah-

litini yaparken; "muhtelif Tiirk unsurlar tevhid inancrna

girerken, kitap ehli olarak bilinmeyenlerden bir krglr., Al-
iah rn birli$ine iman etmiglerdi. Bunlarm miisluman ol-

malart da iot olmadr. Bunlara, iman eden Ttirkler anla-

t'
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mmda Tiirkmen denildi. Tiirkmen'in islamiyet iqerisinde-
ki iman geklini belirtenlerin Tiirk-i iman tabirini kullan-
drklart da olurdu." demektedir.

Hocabey Ataverdiyev, Ti.irk boy bilimi itibariyle de
Ttirkmenistan a ag*hk getirip, Ttirkmen soy kUtU$Untin,
Ti.irk gevresindeki yerini, O$uz Han, Ti.irk Ata efsanevi,
ktiltleri ile izah etmektedir.l Biz bu konunun tizerinde
uzun boylu durmayaca$u. Onun "neden Ttrkmen" iza-
hma qok kua yer verece$iz. O, bu konuda diyor k| "Biz
Ttirkmenistan Ttirkleri uzun si.ire Rus esaretinde yagad*.
Ruslar bilindigi gibi milli kimli$i, bilhassa Ttirk halklarr
itibariyle, yok etmekten yana idiler. Boyle bir donem ya-
gamq olmamtz halkrmtzda gtivensizlik yarattr. Oz gtive-
nimizi korumamrz igin Ttirkmen kimlik de$erlerimize
donmemiz gerekir. Ayrrca Tiirkmenistan Ttirkmenleri,
bilhassa gengleri araslna Slav teorisyenler, boy taassubu-
nu soktular. Bu oyunu bozmamtz iqin Ttirkmenlik guuru
etrafmda birlegmemiz gerekiyordu. Mahdum Gulu'nun
bu sorunumuza parmak basan qiirleri vardrr. Bayra$rmrz-
daki 5 hah motifi bilinqle seEilmigtir. Bir di$er dnemli hu-
sus, Ttirkmenistan zengin fakat ntifusu az bir iilkedir.
Genglerimizindz grivenini arttrmak igin onlara, Tiirk tari-
hinden ve Ttirkmenistan drgmdaki Ti.irkmen diinyasm-
dan bahisle, diinyada yalnz ve 6ksi.iz olmadtklarrnr anlat-
mamu gerekiyordu. Bu politika, Ttirklti$tin di$er evlatla-
n ile Ttirkmenlif,in ilgisini inkAr etme anlamtna gelmeme-
li. Zamana fusat verilmeli, ktsa ve uzun vadeli hedefleri
belirleyebilmeliyiz. Ttirklugun bir buttin oldu$unrr inkAr
yoluna gitmek, mantrkla da, tari hi gergekle de bafdag-

I Dr. Yaqar Kalafat, Manasrn 1fi)0. plmda Ulug Tiirkistin Notlan (Ozbekis-
tan-Ttirkmenistan-Kugrzistan Ankara, 1995
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maz. Farztmuhal Selguklular; "O$uz-Tirkmen" idiler.2
Selquklu UtuS Ttirkistantn bir bagmdan bir bagtna, Btiyi.ik
Selguklular, iran-Horasan Seguklulan, Anadolu Selguklu-
lan, Suriye SelEuklulan, Irak Selguklulart3 devletlerini
kurmuglardr Bu co$rafyada Ttirkmen bilinen ve aynr kul-
tiirti yagatan insanlar farklt milliyetten olabilirler mi?"

Ttirk Danyast tantmlamamtza gelince:a Ti.irk Diinyast
genig anlamda Ulu$ Tiirkistan't ve halen Tiirklerin yaga-

drklart her co$rafyayt kapsamtna alu. Genig anlamtna

UluS Turkistan derken Ttrk Ktiltiiriintin terenntim edil-
diSi her kesimi kastediyoruz. Ttirk millet kimlifrinin tant-
mtnda dil ve soy birli$i kadar dnemli olan bir unsur da,

tdre birli$idir. Irki gen akrabalt$tndan kiiltiirel gen akra-
balt$t Ttirk millet gelene$inde daha etkili olmugtur. Bo9-

naklar arastnda yaptlmq bir tesbite gdre, Tiirkluk tevhid
inanct ile eg anlamda kabul ediliyor. Bir gok halk inangla-
n arasrnda'Ttirk idi elhamdulillah, Ttirk oldu hamdol-
sun." gibi deyig Balkanlar'da 6zel6nem arz ederler.

Tiirkluk ismi, Ti.irkmenli$i de kapsamasma ra$men
gtiniimtizde Ttirkler Ozbek, Ktrgtz, Kazak Tiirkmen gibi
isimlerle de tanmmaktadtr. Ti.irkmen halk inanglarr ile il-
gili galqmalartn yapdmast, Ttirk halk inanqlart galqmala-

2 Prof. Dr. Faruk Siimer, O$udar (Tiirkmenler), Tarihleri, Boy Tegkilatlart
Destanlan, istanbul, 1"992.

3 Prof. Dr. M. Yrnang Tiirkiye Tarihi (Selguklular Devri), istanbul, 19M;Prof.
Dr. Osman Turan, Selguklular Zamanr Tiirkiye Istanbul, 1'971', Selguklular
Tarihi ve Tiirk islam Medeniyeti, istanbul 1980; Prof. Dr. Faruk Sumer, "Sel-

guklu Devrinde Ttirk Beyleri IV. " Ttirk Dtinyasr Aragtrrmalart S. 71, Nisan
199L, sh 9-17; Prcf. Dr. Mehmet Kdymery "Irak Selquklu Devleti (1118-1194)

Tarihte Tiirk Devletleri, Ankara 1987, s}:.. 41542'l'; Erqat Hiirmi.izlti, Irak
Tiirkleti, Ankara, 1994;Doq. Dr. Suphi Saatgi, Tarihi Geligim iginde Irak'da
Tiirk Varlrfr, istanbul, 1996.

a Y. Kalafat, Manas'rn 1000. Ydmda Ulu$ Ttirkistan Notlart, Ankara 1995.
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Yagar Kalafat

rmm yapdmast anlamma gelmekle beraber, Ttirkmen
halk inanqlarr her haltikArda, Kazak veya Kugrz halk
inanElarr araghrmalartnr kargrlamayabiliyorlar. Biz incele-
memizde, Litarattire "Tiirkmen" adr ile gegen TUrk ke-
simlere yer verdik. Ttirkmenleri isim baztnda da olsa, di-
Ser isimlerle tamnan Ttirklerden ayumak gok zordur. Ni-
tekim Ozbek Tiirkleri, Ozbek adtnt almadan ewel Tffk-
men olarak bilinirlerdi. Anadolu'da Ycir{ik ve Tfirkrnen'i,
kesin hatlarr ile ayumak mtimkun de$ildir. Bu izah egli-

$inde krsmen incelemig olmamrza ra$men, Kugr.z Ttirkle-
rini; elimizde srnrrlr malzeme bulundu$u halde Kazak
Tiirklerini incelememizin kapsamma gimdilik alamadtk.
iran ve.Azerbaycan Trirklerinin durumu da oldukga il-
ginqtir. Iran'da Azerbaycan Ttirkleri vardu. Bunlar OSrt
Tiirkleri' dir. O$uzlar Turkmendir. iran'm kuzeydo$usun-
da aynca Ttirkmenler vardu ve onlar Tiirkmen adr ile ta-
nrnmtglardu. Irak ve Suriye Tiirkmenli$, Anadolu Tiirk-
menli$i'nin do$al uzanttstdu. Makedonya'da ise, birkaq
Ttirk unsurun yanwrra Yciriikler ve Ttirkmenler vardu.
Balkan Tiirklug-ti gtiphesiz sadece Makedonya Turkmenli-
Sinden meydana gelmemigtir. Ancak biz Bulgaristary Yu-
nanistary Romanya ve di$er Balkan Ttirk bdlgelerinin
halk inanqlannt hentiz yeterince inceleyebilmig de$iliz.
Bdylece galtgmamrztn ashnt Trirkmen adt ile tanrnan Tiirk
kesimlerinden inceleyebildiklerimiz tegkil etti.

tsu gahgmamrzda sr.k srk "Eski Trirk inanE Sistemi"
"Gdktann inanE Sisterni" nev' inden ifadeler gegmektedir.
Gerek tarafrmdan yaprlan agtklamalarda ve gerekse alm-
tr ve aktarmalarda geqen bu ttir ifadelere, ayrmhh aErkltk
getirmek yararlr olabilirdi. Ancak anrlan sistemi bUtUn
kult ve kodlarr ile agtklamak, yazt plAntrnrzr bu sistemi

Balkanlar'dan lJlu! Tiirkistan'a Tiirk Halk inanglan

esas alarak inga etmek, yaptt$rmv btt galtgmantn amacl
ile fazla baf,dagmtyordu. Biz duyulan bu ihtiyact, vesile
dugtukqe yaptt$mu agtklamalar ve attf yapttStmu ilgili
kaynak eserlerle kargtlama cihetine gittik. Tiirkmenlerin
de do$al olarak bir dcinem mensubu bulunduklarr Ttirk-
lerin mtisluman olmadan ewelki inanglan; G6ktanrt
inanct'mn izlefi, Tiirkmen dunyast halk inanglarmda da

yagamaktadu. Biz bu izlerin mevcudiyetinin tesbitini
amacrmutn dncelikli$i yapmadan, Tiirkmen kesimleri
arastnda yagayan halk inanglartntn aynrltimt anlatmayt
amaqladtk.

Tiirkmen diinyast halk inanglart ekseni etrafrnda dola-
gtrkery qok kere fazla stirat yapttfrmtzrn farkmdayv.Faz-
la stir'attn atlamalara, stqramalara da yol aqttStntn guu-

rundayu. Halk inanqlart rgt$mda bu kadar genig ve bu
derece zengjn, o nisbette de ktilturel etkiler itibariyle kar-
magtk yaptsmt, ferdi galqma ile, kua zamanda ve yeterli
malzeme olmadan dolagmaya kalkmak, esasen gergekgi

ve akdct bir yolculuk olmayacaktr. Qaltgmamtztn bu bah-

sini biraz agaltm.

Tarih sahnesine Erktgt 2000 yrh bulan, gegmigte yayddt-

$r co$rafya i.izerinde gi.iniimtizde 20 kadar farklt kiiltiirtin
egemen oldu$u Tiirkmen halk kulttirtiniio hem genigliSi-
ne ve hem de derinli$ine zengin olmast do$aldu. Ttirk-
menler de benzeri toplumlar gibi, yayrldtklart topraklartn
eski halklart ile birtaktm kulttirel etkilegimler yagadtlar.
Bunca zaman boyunca yeni yeni komgular edindiler. Bu

toplumlarm dinleri ile tantgttlar, etkilegtiler. Birlikte yeni
dinlere girdiler yeni medeniyetler kurdular. Dtinyantn
de$igik yerlerinde tarihin dcintim noktalannt yagadtlar'
Mesela istanbul'u fethettiler.
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Son yi.izyil itibariyle hentiz boyast tam kurumamq
renklere de bulagmak zorunda kaldtlar. Bir kumt uzun
stiren Slav istilasmdan sorua Komtinist bir rejimin btinye-
sinde yer almdt. Osmanlt Ttirk imparatorlu$undan sonra
Balkanlarda kalan Ti.irkmenler mesela Makedonya Tttrk-
menleri, Hristiyan Avrupa'ntn Komiinist rejimi btinyesin-
de yer almak durumunda kaldtlar ve Ttirkmenistan Ti.irk-

meninden daha farklt bir etkilegim yagadtlar. Irak ve Suri-
ye gibi gtiney Tiirkmenli$i, Arap Baas ddneminden ewel
ve sonra aynrhk ve ayrtltklar arzeden baskilar yagamtgtu.

islamtn Arap tilkelerindeki etkilegimi ktsmen Fars iilkesi
iran'dan da do$al olarak farklt olmug, iran Ti.irkmenlerin-
deki tezahtire $ii-Caferilik de kendi rengini katmqttr. Os-

manhntn Anadolu Tiirkli.igu'ndeki Ttirkmen dilimi ise,

Ttirkiye Cumhuriyeti'nin ktiltur dinamikleri etkilegimin-
de tezahtir etmigtir.

Ttirkmenin belirli bir tarihi donemden sonra almrg bu-
lundu$"u isim olan Ozbek ve bu isimden hareketle 6zbe-
kistan Ti.irkmeni ile onun tabii, tarihl ve co$rafi uzanttst
durumunda olan Ulu$ Tiirkistan'tn giiney parqast olan
Kuzey Afganistan Tiirkmeninde dahi ktilturel etkenler

farkli olmirgtur. Afganistan, Ozbekistan'da oldu$u gibi,
uzun bir Komtinist donem ve onun Ateist politikastna
maruz kalmamtgtu.

Hal bu olunca, Tiirk Dtinyastnln halk ktilttirtini.in olug-

mastnda etken olan tarihi, ekonomik, dini, co$rafi siyasi

etkenleri ayrl ayrl ve yakmdan tantmak, sa$l*lt teghis

igin bir zarurettir. Bu maksatla yaprlmtg ilmi qalqmalann
temini ve onlara hul0l edilebilmesi gereklidir' Aksi halde,

elimizdeki Ttirkmen halk inanglart muhtevalt tesbitleri
kargrlagttrabilmek igin, ilgili Ttirkmen bdlgelerinin belirti-

Balknnlar'dan tJlu! Tiirkistan'a Tilrk Halk inanglan

len ilmi disiplinlerdeki literatiire ulagamtyor iseniz, Tiirk-
men dunyanrn her kesiminden parga parqa ve bol halk
inanglan alan galtgmalan yapabilmelisiniz. Agtklamak ge-

rekir ise, sadece Bayu- Bucak alan parseli igin halk inang-
larr tesbiti yapan aragttrmact, antlan cofltafi alantn dini,
tarihi, siyasi, iktisadi, ktiltiirel etkenlerini de dikkate ala-
rak bir galtgma yapma yoluna gidecektir. B<iylece Tiirk-
men kesimler arasmda kargtlagtuma cihetine girecek alan
aragtumacr, bu stizgeglerden geqirilmig malzemenin kar-
gtlagttrilmastna gitmig olacakttr. Bu nokta, halk inanglart
malzemesine ya "dar bdlge" gaptnda de$erlendirme saf-

hastnda, yahut da "genel Ttirkmen Dflnyasr" gapmda de-

$erlendirme safhasmda, dif,er sosyal etkenlerin etkileri ile
birlikte belirlenebilmelidir.

Biz bu konuda, son ytizytltn sosyal faktorleri itibariyle
bilgi sahibiyiz. Bu bilgilerimiz ise, yapdan galqmalardan
grkartlmtg genel hukumler boyutundadu. Arap ktilttir po-
litikastm, Baas Partisi'nin uygulamastnt, Komrinist blo-
kun genel tutum ve tercihlerini bilmek gibidir. Tabiiki bu
bilgiler Ealqmalanmua yanslmtgtu. Ancak bize gore ye-
terli deSildir. Mesela battntn ozellikle ABD'nin Ortado$"u-
daki ekonomik gtkarlan, israil aractlt$tyla Suriye gibi
Arap iilkeleri tizerine baskt olarak yanstytnca, Arap tilke-
leri, bilhassa Suriye, bu basktyt birlikte yagad*lan Ttirk-
ler gibi halklara yanstttular. Bir taraftan da Arap gdven

baskrst alttnda kulttirel maSduriyete u$tayan Ttirkler,
katmerli baskrya maruz kalddar.s

Baglattrstmu bu galqmantn dntinde iki tercih vardu 1-)

Qalqmantn baglattlabilmesi igin iktisadi siyasi tarihi, ge-

s Faruk Pekin, "Emperyalizmin Magasr Siyonizmi Iyi Tanryahm- Ortado$u
Devrimci Qemberi" Ant Dergisi, Ocak,1971, sh. 57-75
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rekli alt yapt ilmi birikimlerinin olugmasrnt bekleyip, bu
alt yaptntn iizerine gahgmayr inga etmek.2)Ttirkmen dun-
yaslnln asgari iiger beger koyliik anrlan karakterde alan
gal6malannrn yaptlmastnr beklemek. Bizim kolumuz
gimdilik bu iki tarza dayeterince ulagamadr. Sosyal etken-
leri g6zardr etmeyerek yapmakta olduSumuz bu Eal6ma,
anrlan ttirden daha genig qalqmalann yaptlmast igin bir
mani deSil, onlartn yaprlabilmesini kolaylagttrtct mahi-
yettedir.

Biz, halk inanqlan galqmalanmtzla Sadece, Turk ktiltu-
rtiniin halk ktiltiirti itibariyle kesimler arasr benzerliSini,
bu arada halk inanqlarr itibariyle de mtigterekliklerini be-
lirtmeyi amaglamadrk. Ttirklerin Hz. Muhammed'den ev-
vel de kitap ehli olduklan inanctmrz hep devam etmigtir.
Bu arada asrl dnemli olan husus, halk inanqlart tisti.inde
galrgarak kendi gaprmtzda, halkrn arastnda yagayan
inanglardan bid'adlarrn ayrklanmaslna, halk bilimi ve me-
todolojisi ile yardrmcr olabilmeyi denemek istedik. Alabil-
diSimiz mesafe itibariyle, hentiz igin bagmda dahi olmadt-

$rmur biliyoruz. Ancak, inancrmu galqmalartmutn gide-
rek hayulara vesile olaca$t geklindedir

Bu gahgmamtzda ele aldt$rmu, Ttirkmen bdlgelerine
dair verilen bilgilerin bir ktsmr, ewelce bazan makale ve
bazan da kitapg* boyutunda mtinferit qalqmalar tarztn-
da yayrmlanmtgtrr. Bu defa yaprlmaya qalqr.lan; bu bilgi-
lere yeni tesbitlerimizi eklemek, konumuzun kapsamrna
girmeyen btilumlerini ayrklamak, mtigterek bir plan dahi-
linde yeniden hazulamalt olmugtur. Qahgmalanmu iler-
ledikge, metodun da geligece$ini umuyoruz.

Qalqmamtzda, yapttf,tmrz kargrlagtirmalarda hangi
ydrenin Ttirkmeninden bahsediyor isek, onlan gok kere

Balkanlar' dan tJlu! Trirkistan'a Tiitk Halk inaiglan

ydrenin co$rafi adr ile zikrettik. Ozbekistan Ti'irkmenleri-
ni daha ziyade Ozbekistan Tiirkleri; Kuzey Afganistan
Ti.irkmenlerini, Gtiney Tiirkistan Tiirkmenleri; Ttirkme-
nistan Ttirklerini, bazan Ttirkmen Ti.irkleri ve bazan da

Ttirkmenistan Tiirkmenleri; iran Turkmenlerini,. Do$u
iran Turkmenleri ile kartqtrrmamak iqin, Caferi Inanqh

Ttirkler veya Tiirkmenler; Azerbaycan, Nahcwan, Ttirki-
ye ve Makedonya Tiirkmenlerini co$irafi alan adt ile, me-

sela Anadolu Ti.irkmenleri; Irak Ti.irkmenlerini, Tiirkme-
neli Tiirkmenleri ve Kekai Turkmenleri olarak andrk.

Derledi$imiz malzemenin aragttrdr$tmu b6lgede kar-
grlagtumasrnt yaparken, tesbiti yapdan her bulguyu/ aynt
anda kargtlagtumamtz daha ziyade, de$igen kesimler iti-
bariyle begli alttlt gruplar halinde oldu. Ancak kombinas-
yonlar bir araya gelince, Ti.irkmen halk inanqlarmda bti-
ttinltik ortaya qrkmaktadu.

Belirtilmesine ihtiyaq duydu$umuz iki hususa dair
aqrklama yapmak istiyoruz.

Bunlardan birincisi, yaptlan bu ti.ir qaltgmalara, inang

muhtevalt dizinlerin konulmastdu. Bu yontemin uygula-
ntlmast ile, ileride bu alanda yapdacak daha kapsamlt ga-

hgmalann, zemini haztrlanmtg olacakttr. Israrla tavsiye

edip, tizerinde durdu$umuz bu eksi$imizi maalesef yete-

rince ikmal edemedik.

Di$er dnemli husus, Ti.irk halk inanglan ile ilgili litera-
tiiriin tesbit ve tasnifi igin; baglangrq olabilece$inden hare-

ketle, benzeri gahgmalanmrza "Kaynak Eserler Listesi"
koyuyorduk. Qalqmamlztn maddi hacmini dahafazla ge'
nigletmemek igin, sadece dipnotlarmdaki kaynaklan ta-

nrtmakla yetindik.
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HAYATIN PONNvITNNI

irn irciri iruexqren

&ayatrn ddnemleri bagltSr alttnda do$um, evlilik ve

olum dcinemlerini ele altyoruz. Bunlann her bdltimtinii de

kendi igerisinde t'evveli", "esnast"r "sonrasl" bagl*lart
altmda inceliyoruz. Yapmaya gahgtr$tmrz bu tasnif; Hoca-

mtz Prof. Dr. Dursun Ytldtrtm'tn geligtirip dizayn etti$i
sistemin, inceledi$im iz coSr afi alana dzetlenerek uygulan-
masrdu.

DOdUM
Do{um Oncesi
Do$um, insan hayattnm baglangtq Antdu. Halk inang-

lan ise, bu Antn beklentisi ile baglar. Dofum dncesini ince-

lerken agerme, gebelik, qocu$un cinsiyetinin tesbiti ve ge-

belikte kaEntlmast gereken hususlara yer verece$i2.6

Giiney Turkistan yani Kuzey Afganistanlda hamile ka-

drnrn erkek mi, krz mt do$'uraca$tnt tahmin etmek igin
bazr pratikler yaptlu. Bu, bir baktma gelecekten haber al-
ma uygulamastdu.T Benzerleri Anadolu Ttirkleri arastnda

6 Sedat Veyis Omek, Ttirk Halk Bilimi, Ankara, 1995.
7 Yagar Kalafat a.g.e.
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da vardu.s Hamilenin haberi olmadan bagtna bir gey ko-
nur, bu gey tin tarafa dUgerse gocu$un erkek, arka tarafa
dugerse Eocu$un ku olaca$tna inanilu.

Mezar-t gerif TUrklerinde qocu$u olmayan gelin igin
mal soyulur, gelin bu maltn derisine sarrlrr. Bazr hallerde
de gelin Baksi'ye gdttiriililr.

Balkan Ti.irklerinde de gocu$u olmayan hanrma muska
yaptlu. Kadr.n bunu boynuna iple asar, e$er hamile kala-
ca$t temasta muska gdSiis etrafrnda ise, erkek, arkaya
boynun alttndaki sert tarafa duger ise, yavrunun ku ola-
ca$ma inantlrr.

Batt Anadolu ve Balkan Ti.irkleri'nde gelinin ilgili ka-
nallan kapalt ise, kegiderisi ytiztiliir ytiziilmez anne ada-
ymln bel ve karm krsmrna sardu. Kegi derisi kuwet verir
ve eti stkar, kanallan ttkayan olugumun atdmastnr sa$lar.
45-60 giin sonra kadrn analt$a hazrr olur, inanct vardu.
Bu yorede Baksi kargth$r olarak bakrcr tabiri kullanrlu.

Tiirk Diinyasrnln evliya menkrbeleri bUyUk dlgtide
Ulu$ Tiirkistan evliyalanna ve onlardan da Pir-i Ttirkis-
tan Ahmet Yesevi menkrbeleri ile baSlantdtdu. Bu hale,
inang sentezinin verilerinin aynt olmaslnrn yan$ua'Ah-
met Yesevi'nin ilk ve en btiyuk ocak olarak kabul edilme-
sinin de rolti btiyi.ikttir. Bu ba$lanttyt "gururlanma",
"ma$rurlanma" motifinde de gdriiyoruz. Bu duygu Ttirk
halk sufizminde "kibir haramdu" geklinde belirlenmigtir.
Btiytiklenen kiginin, girke diigtti$ii kabul edilir.

Halk inanctnda Ttirkistan ulularmdan Baba Maqin,
Ahmet Yesevi'ye intisap etmeden ewel 400 ytl yagadt$r

8 Yagar Kalafat, Dot'u Anadoluda Eski Ttirk inanglannrn izleri, Ankara L990 sh.
71-72

Balkanlar'dan LJIu! Tiirkistan'a Tiirk Halk inanglan

kabul edilen bir velidir. Her giin yirmi d<irt fersah ugtu$u-
na inantludr. Derslerinde kadrn-erkek birlikte bulunduk-
larrndan hareketle Baba Magin Ahmet Yesevi'yi muaheze
etmek ister. Bunun tizerine kendisine 500 ktrbaq vurulur.
Act hissetmez ve tepki gostermez. 501 kubaqta sutt kanar,
acr duyar. Onun bu durumu, sutrnda bit " div" "peti" brJ-
lunduSu 500 sopanrn ona de$di$i qeklinde izah edilir.
Sonra Baba Magin'de miirgit olur.e Halk, her iki veliye de,
gocuklart olmasr ve yagamasr igin bagvurur. 

.

Siileyman Hekim Ata 6$rencili$i boyunca strtrnt med-
reseys, okula donmemigtir. Kur'an-t Kerim'i hep bagrnrn
iizerinde tagtmtgtu. ileride de de$inileceii gibi Ttirk kul-
ttir co$rafyasrnda on arkadan yukart aga$tdan itibarltdu.
Musafm oldu$u yere do$ru ayak zuatrlmaz, ulu makam-
lardan qrkrluken onlara strt ddniilmez. Bu arada Afganis-
tan, Azerbaycan, Kazakdstan, Tacikistan, Rusya Federas-
yonu, Tiirkmenistan, Ozbekistary Horasan Evliyalan ayn
kitaplar halinde yayrnlandtlar.l0 Kuzey Afganistan ve ay-
nt ktilttiru tagtyan Ozbekistan ve Ttirkmenistan'da ktz go-

cu$u olup, o$lu olmayan aileler son ktz gocuklartna"OE-
lan Gerek" veya "O$ul Ay" ismini koyarlar. Aynca yaga-
mayan erkek gocuklanna entari giydirilir, ki.ipe takrlrr. 11

Erkek gocuklarma entari giydirme veya ktipe takma uy-
gulamasr Anadolu ve Makedonya Tiirkleri'nde de vardtr.
Bu uygulamadaki amaq ozellikle erkek qocuklara fenal*
e Kemal EraslarL Ahmed-i Yesevi Divanr Hikmetten SeEmeler, Ankara, 1975
toTtirkiye Gazetesi Yaymlan, Ti.irk Diinyasr Evliyalan 1 Ozbekistan, istanbul,

2006; Ttrkiye Gazetesi Yayrnlarr, Tiirk Diinyasr Evliyalarr 2, Afganistary
Azerbaycary Kazakistan, Tacikistan, Rusya Federasyonu, Ttirkmenistary Is-
tanbul 2006; Trirkiye Gazetesi Yayrnlan, Horasan Evliyalan, istanbul 2006

115 Yagar Kalafat Kuzey Afganistan Tiirkleri (6zbekler, Tiirkmenler, H'azara-
lar, AfEarlar, Kazaklar) istanbul, 1994.
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yapaca$"ma inanrlan Kara iyeleri yantltmaktu. Kiipe, ayrr-
ca bir "adama" niganesidir. B6yece ktitii ruh/Kara iye'ye
"bu gocuk adanmrgtu, onun koruyucusu vardtr" denil-
mig olmaktadu. Bozku kulttirtinden Mo$olca olan Terbig
kelimesi insan ismidir. Terbig'in anlamt "o de$71" demek-
tir. Qocu$u yagamayan aileler qocuklannm yagamamalart
onlartn kara iyelerden korunmalart iqin bu isirn seqilir.l2

Giiney Ti.irkistan'da Eocu$u olmayanlar tarafmdan, Eo-
cu$unun olmasr igin geyh, Evliya nefsine hakim ve haram
yememig kimselerin mezart ailece ziyatet edilir. "Nefsi ve
nesli griglti bir kimseden dua verin" diye talepte bulunur-
lar. Bize, bu tespitte ilgi qekici gelen; "Nefsine Hakim"
kimsenin kabrinin ziyaretyeri olarak kabul edilmesi; ayrt-
ca "dua etmek" ile "dua vermek" arasmdaki inceliktir.
Dua veren kigi nefesi, nefsi gtiqlii kimsedir. Her halukar-
da giiq Allah'a aittir. Ancak dua vermekte olan kigio$luna
bir paye vardu. Dua veren Ttirk inanElartnda her donem-
de kutsal kabul edilmigtir.

Ozbekistan ve Kuzey Afganistan Ozbek, Ttlrkmen ve
di$er Tiirk boylannda gocu$u olmayan aileler Ahmet Ye-

sevi ve di$er tiirbelere giderler. Tegik TaElDeqik Tag (de-

likli tag)'tan do$um yapmayan kadtn gegirilir. Allah (c.c.)

dan yardtm isterler. Delikli Tag ile ilgili inanglar Anado-
lu'da gok yaygmdtr. Biz bunlardan Kars'da, Erzurum'da,
Van'da birgogunun resmini gekik. Kutkkalenin Koguba-
ba'lt Tiirkmenlerinde de canldtStnr stirdrirmektedir. Tttr-
kistan'da Qocuk diinyaya geldikten sonra gocukla birlikte
tekrar ziyaret edip kurban keserler. Qocuklanna Nezir ve-
ya Nezire ismi koyarlar. Bu uygulama erfek gocu$u o1-
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mayanlar ile, qocu$u olup yagamayanlar iginde yapdtr. Bu

esnada Ahmet Yesevi'nin kazantna para atarlar. Buha-
ra'da ise Nakgibendi'nin Tiirbesine gidilir. Buradaki su-
dan igilir. Sanduka 3 veya 7 defatavaf edilir. Bu tiir uygu-
lamalart Anadolu da gdrmekteyiz.l3 Tavaf. konusunda
Veysel Karani'nin tiirbesine asrlan resmi levhada tiirbele-
re tavafrn uygun olmadtSt belirtilirken, Siileyman Qelebi,
Hz. Muhammedin melekler tarafindan tavaf edildi$ini
Mevlidi gerifinde belirtmektedir.

DoBu Makedonya Ttirklu$u'ni.in tamamtna yakrnt Y6-
riik ve Turkmendir. Topolnica'da 40-50 hane kadar halk
Tiirktur. 70 civannda Turk ktiyu vardu. Batt Makedon-
y{d,aise ydriikler sadece KovactKtadtr. istip'e ba$lt Ebib-
li'de L hane Yunuslu'da 4 hane, Klavuzlu'da 10 hane Ttirk
mevcuttur.

Makedonya'da Y<iriik Tiirkleri hayvanctltk ve tartmla
u$agmaktadu. iglerinde kireg grkaranlar da vardtr. Tanm
kooperatifi gok azdu. Ydriik Tiirkleri Arnavut ve Qingene-
ler gibi Almanya, isvigre ve Norveq'e gdg ediyorlar.la Bti-
ttin Makedonya'da 50.000 Qingene var olmasrna ra$men
bunlar Ttirkge konuguyorlar. Kendilerini Tiirk hissediyor-
lar."Biz Cenk Er Tiirk oyma$tndanu" diyen ve Eingeneli-

$i reddeden bir baba o$ulla Manastu'da tanqhk. Isimleri-
nin etimolojisini Qenk Eri-Qenk€ene-Qingene geklinde

13 Yagar Kalafat, Diyarbaku ve Qewesi Ornekleri ile Ti.irk Halk inanglannda Ta-

vaf D0nme" II. Uluslararasr Osrnanlr'dan Cumhuriyet'e Diyarbakrr Sem-

pozyumu, Diyarbaku 15-18 Kasrm 2006.
1a Makedonya Yoruk Turkleri "Yoriik Ttirkleri Yedi Af,aq ve Kavala iizerinde

Orta Rodoplara ve 1065-1045 yrllannda Anadolunun gegitli yerlerinden en az

200 bin kadar Batt Trakya, Rodoplar ve Makedonyanrn muhtelif yerlerine is-

kan edildi$i Bk. Rodop - Bulgaristan Ttirkleri Tarihten Siliniyor mu? Rodop
Tuna Ttirkleri Ktlltiir ve Dayan6ma DemeSi, Tarih Yaytnlan Serisi, Mayrs

1976 istanbul.

$

12Kaynak kigi, Prof. Dr. Osman Sertkaya
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yaphlar. Dest'te, Manastu'da 5.000 kadar Krpti vardrr. Mr-
su'dan geldiklerini ifade ederler.ls Batr Makedonya'daki
2.000 Qingene Arnavutga konugurkerL di$er Batt Make-

donya Qingeneleri, Qingenece konugurlar. Bunlann da bti-
ytik goSunlu$u Ti.irkge bilir. 1980 ythndan sonra bunlar
igin "Rom" tabiri grkartlmtgtu. Do$u Makedonya'daki
kendilerini Tiirk hisseden ve biz "Qenkeri"yiz diyenlerin
miktarlart 10.000 civartndadtr. Qenkeri Ttirklerinin arasln-

da yo$un Hristiyan misyoner faaliyetleri var. Yoriik ve

Qenkeri Ti.irkleri arastnda ktz altp vermek pek yok. Yori.ik-

ler 70-80 yildu yerlegik hayata gegmigler.2006 ytltnda Ma-
kedonya Qingeneleri hakkrnda birinci eldery Prof. Dr. Ru-

bin Zenon'dan derlemiq oldu$um gok daha sa$ltkh bilgi-
Ierde, Makedon Qingenelerinde eski Ttirk halk inanglart-

ntn bakiyelerinin qok gtiglii bir gekilde devamrnt gdrrdiik.
Bu konuyu paylagtt$tmtz Dursun Ytldtnm, bunlann bir
kumrmn Turk Abdallar olabileceSini belirttiler.

Abdulbaki Hoca "Yayrnlanmamtg Kitap" tnda Abdal-
larr tasvir ederken, "Bu dervig ziimresi baglart agrk ve ya-
lrnayak gezerler, gdysii agrk, iist taraft dar, altr genig ve

kolsuz 'tennure' denen bir elbise giyerler, bedenlerini
da$larlar, g6$i.islerine hilal veyahut Zij,lf.ikar resmini dov-
dtiriirledi" demekte ve zay:f olduklart ifade edilen Abdal-
larla ilgili bazt hadisleri agtklamaktadtr.

Ttirkbag-Ttirkbeg (Torbag) Tiirkleri, bizim gozleyebil-
diSimiz kadarr ile kuetik Popranik-Dedre, Merkez Jupa-
Debre, Jitinanik Debre, Gorensa, Ocafsa, Bayramofsa, Bti-
ytik Popranik, Prolenik, Bregtanik, Kovacrk, Novak, Elef-

15 9 Krptilerin mengei ile iddialar ve bunlarda yeni diinyaya gelmig gocuklarla il-
gili inanglar iqin bkz. "stojon Rrsteski, Les Coutumes Et Les Rrte's Re Latifs
Au NURAU ne chez les Egyptirus" (Makedonya Folklciru Skobje 1991)
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sa, Dolgas, Kucaova gibi yorelerde yagayan ve kanaatimi-
ze gorc islamiyete Makedonya'da giren soydag Ttirk top-
luluklanndandular. Bunlar igin Makedonya'ntn otoktan
Tiirkleri denebilir. Buyiik bir ihtimalle bolgeye Gdktanrt
inancma mensup Ti.irkler olarak geldikten sonra, tabi-
i olarak bir ddnemde bolgede hakim olan Semavi dinine
girip daha sorua islamiyete girdiler. Gtiktann inancmdan
direkt islamiyete girenleri de olabilir. Avarlarla bolgeye
ilk Tiirkltik IV. ytizyrlda gelmigkeru XVI. ynzytlda b6lge-
ye gelen Mtisltiman Ttirklerin, dil gibi bazt ktilti.irel fark-
hl*lar yansrtmalart doSaldrr.r6 Turkbaglann inanglartn-
daki bazt orijinalliklerin "Putperestlik" le izahi Gclktanrr
inang sistemini bilmemekle izah edilebilir. Tiirkbaglar ko-
nusunda Yunanlar, Bulgarlar ve Makedonlar genig incele-
meler yapmtglarken, maalesef Ttirk aydtnr yeterli ilgiyi
gdsterememigtil.rz Bulgarlann, "Miisltiman Bulgarlar",
Yunanltlann, "Miisltiman Grekler" oldu$unu iddia ettik-
leri Pomak Ttirkleri \zbedz Ttirkttir.ls Ttirkbeg bunlann
Makedonya'daki adlandrr.

Makedonya'da Ttirkmen ve Yortik Ttirkleri'nde gocuk
sahibi olma daha yaygm. 1950 gdgunden sonra koyler bo-

16Htiseyin Memigo$lu, Pomak Tiirklerinin Tarihi, Gegmigten Sayfalar, Anrlar
1991.; Enver M. $erifgil. Tiirkler, Pomaklar ve Bulgarlar- Gbgler ve Yer Adlart
Topognomik Bir Aragtrrma. Tiirk Dtinyasr Aragtumalan, istanbul 1.980.

17Dr. Galaba Phkruseva, "izmir'de yaqayan Torbeglerin Uyum Sriregleri" III
Milletlerarasr Tiirk Folklor Kongresi Bildirileri C. l Ankara 1987 sh. 241.-245

18S. Bagtav, "Avar imparatorlu$u" "itit lVolga; Bulgar Devleti", Tarihte Tiirk
Devletleri, C. 1. Ankara 1987, sh. 183-190, 190-195; B. Ogel, "Bi.iyUk Hun im-
paratorlu$'u ve Daha ijnceki Devletler-Batr Hun imparatorlu$u", Tarihte Tiirk
Devletleri, C. 1. Ankara 1982 s. h. 7-28; Geza Feher, Bulgar Tiirkleri ile Ma-
carlar ve Bunlara Akraba Olan Milletlerin Kiiltiirii, Tiirk Kiiltiirii'niin Avrr-
pa'ya Tesiri. Ankara 1981; "1 Ti.irk-Bulgar-Macar ve Bunlara Akraba Olan Mil-
letlerin Kulttirti" ikinci Tiirk Tarih Kongresi istanbul, L937, sh.299-300; M. F.

Kuzro$lu, Yukan-Kiir ve Qoruh Boylartnda Krpgaklar, Ankara 1992.l

-li,
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galmaya baglamq. gimdilerde yeniden toplantyorlar. En

buytik y6ri.ik kclyti, Rodeves'e ba$h Konga ktiyu 120 hane-
lidir. Ydrtik Ttirkleri'nde tek kadtnla evlilik var. L8-20 yag-

larmda evlenilir. Ydri.ik genglerinde yakrn evlilik olmadt-

Sr igin bagl* parasmm yantsua gelin adayt bulmak dazor
oluyor. Evvelce gelin adayrnt ailenin buytikleri tesbit

ederkeru gimdi gengler kendileri karar veriyor ve mali du-
rumu iyi olanlar ayrl ev agryorlar. Kan davast Makedon-
ya'daki di$er Trirk boylannda oldu$u gibi Ydruklerde de

yoktur.
Tacikistan Tiirklerinde ise, kan davast, gok eglilik, ktz

kaguma yontemi ile evlenme, 6len a$abeyinin egini alma

gelene$i vardu. Yozgat'm Halagh Tiirkmenlerinde de ku
kagtrmak suretiyle yaptlan evlilikler kan davastna yol ag-

maz. Bagltk parast ahnu ve evlendirilecek krzrn eg seqi-

minde kanaati sorulur. Qevrenin Alevi Bektagi inanqlt
Miisliiman ktiyleri ile gok iyi iligkiler igerisinde olmalan-
na raSmen ktz alrp vermezler

Makedonya'da bu ydrenin Tiirkmen ve Y6nik Ttirkleri
her ytl 3-5 Mayts'ta toplantp Cumalt yakmlartndaki bir
Ttirbe ile Poguvallt'daki di$er bir ttirbeye gitmektedirler.
Buralara adak adantr, ti,irbe kaptstntn qevresi ve egi$i

Optiliir. Pencerelerin demirlerine niyet igin bez ba$lanu.
Cumalt'daki turbeye Mtisli.iman olmayan qevre halkr da

gelip adak adamaktadu.

DoSu Makedonya'da Pirtepe'ye ba$h Kanatlar k6-
yiindeki Bektagi tekkesinde halen devam eden bir uygu-
lamaya gdre Sultan Nevruz'da 3 gtin tekkeye kapanth-
yor. Herkes yanlna yemek ve iqece$ini altyor. Sadece er-

iceklere mahius olan bu uygulamada daimi ilahiler oku-
nuyor.

Balkanlar'dan Ulu! Tilrkistan'a Tiirk HaIk inanglan

Kanatlar'da bir ydriik kciyti olan Budaklar kdytinde 30
hane, Kanatlar koytinde 100 hane ve Musa Obasr koyUn-
de de 3 hane Bektagi Yiiriik Tiirkti yagamaktadu.

Do$o Makedonya'da tarikat da$thmt itibariyle en aStr-
l*h olan tarikat Melamiliktir. Daha sonra Halvetilik ve
en son suada da Bektagilik vardir. Melamilik Ttirkmen ve
Ydrtik Ttirkleri arasrnda da taraftar bulmug iken geyhleri-
nin dini bilgisinin ve tarikat dzelliklerine dair malumatla-
nntn pek fazla olmadt$r ifade edilmektedir. geyhli$i "Ev-
ladiye" olarak ele altp ytirtitmektedirler. Gogler ve ihmal
bu yapmm olugmasrna yol agmqtrr. Halvetilik tarikatt
Tiirkmen (yerlegik Ttirkler) ve Yori.ikler arasrnda taraftar
bulmug iken Bektagilik, Tflrkmenler (yerlegik Ti.irkler)
arasrnda yoktur. Gtiglerle bolgeye daha sonra gelen Ti.irk-
lerle getirilmig olmasma ra$men tutunamamqtu.

Karatmanh Kdyu gok briyUk bir Tiirk kOyti iken, topra-
E** hibe edilerek Ttirklerin gogii tegvik edilmig. gimdi
100-120 hanelik olan koyde sadece t hane Ycirtik Trirk'ii
vardu. Biz Cumah'daki Halveti geyhi'ne ait Ttirbeye git-
tik, kciytin 'srrtrnda beyaz srvalt dikdcirtgen bir binadu.
Kaput kilitlidir.

Sofiler (Sofifer) kdyti 40 haneli. Bir hanesi ycirrik
Turk'ti, diSerleri Ulah (Karakogan) du. Bunlartn Orto-
doks ve Makedonya' daki miktarlarr son saylma g6re
8.000'den fazla. Gergek miktarlanntn 1"2000'den fazla ol-
du$u ifade edilmektedir. Ulahga, Romence'ye yakr.nken
Makedonca Slav dil grubundandtr. Ulahlarla Makedonlar
dil itibariyle hiq anlagamtyorlar. Ulahlann kendi okullart
yok. Ayda bir Erkan gazeteleri var. Lobileri gok gi.ighi, ti-
cari girketleri ve Makedonya genelinde iinlfl isimleri var.
Makedon Televizyon ve Radyosunda 15-30 dakikahk

19
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program haklarr var. Makedonya'da Katolik ve Ortodoks-
lar arasrnda ciddi meseleleri yoktur. Katoliklerin Vati-
kan'a ba$lt olmalan onlart daha etkili duruma getirmigtir.

Makedonya Mtisluman Turklti$u'ntin dini hayattnt en

fazla tehdit eden husus; gayri Mi.islimlerle birlikte yaga-

mak zorunda kahglarr, koylerinin bogaltrhp ve Mtisltiman
olmayanlartn iskan edilmig oluqlarr, bazan bir kciyde tek
bir hane kalmalan, din adamt ihtiyaElannrn ise had safha-

da olugudur. Bunlar, goge zorluyor. Bir gok ktiy Miislti-
man din gdrevlisini sadece Ramazan'da gorebilmektedir.
Bazen 7-8 k)y bir din g6revlisinden mtinavebeli Cuma
Namazt krldutlmasmda istifade edebilmektedir.

Hayatm muhtelif donemlerini incelerkert iyi ve kdti.i

ruhlar, belki de cin ve perilerle, gtineg ve ayla, bereketle il-
gili bazt inang tespitleri de yaptlk, bunlart konu itibariyle
yakm buldu$umuz bolumlerde ele aldtk.

Tiirk inanglarr.nda do$umla ilgili inanqlar, do$um 6n-

cesinden baglar, do$um esnastnda ve do$um sonrasrnda

da devam eder.

Makedonya'ntn Kanatlar koytinde gelinin ileride erkek
gocu$u olmast igin yata$rna erkek gocuk yatutlu ve e,ocu-

S"un yatakta yuvarlanmast sa$lanu. Bu gocu$a para ve he-

diye verilir. Anadolu'da gelinin kucaSma aynt maksatla

erkek eocuk oturtulur.
Bu uygulama Posof'un Dadali Ttirkmenleri ile Ktnkka-

le'nin C-eiitler'inde butun canldr$r. ile yagamaktadu.re Us-

kribtin iEerisinde ewelce erkek gocuklart yagamayan ha-

ntmlar, erkek gocuklart olunca krz elbisesi, ku gocuklart

leYagar Kalafat, "Kargrlagtrrmalt Dadali Tiirk Halk inanglan", GAP Bdlgesi

Alevi Bektagi Yerlegirn Yerleri ve $anlt Urfa Kiilttir Mozaifinde Ktsas Sem-

pozyumu, $anhurfa 25-26 Mayrs 2006
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olunca da erkek elbisesi giydirirler.2o Bu uygulama Ti.ir-
kistan ve Anadolu Tiirkleri'nde de vardrr.21 Belkts ile Sti-
leyman arastnda elbiseleri ters giydirilmig 500 erkek ve
krz gocuk vardu. Si.ileyman'tn cinleri bunu gOrtip haber
verirler. Buna gore cinler bununla kanmamq oluyorlar.
Krrcaova'da erkek qocu$u yagamayan aileler erkek gocuk-
lanna ki,ipe takarlar.z Ktiguk Popranik koytinde du y"gu-
mayan ku ve erkek gocuklara, kargr cinsin elbisesi giydi-
rilir ve erkek gocu$a 7 yagt bitinceye kadar mtinyiiz (kii-
pe) taktlrr.23 Boylece gocuklara farkh cinslerden gtiriinrim-
ler verilerek Kara iyelerin dltime yol agan zararlanndan
korunaca$ma inaniltr.24

Makedonya'nrn Dedeli koyti Ti.irkleri'nde gocu$u ol-
mayan kadrnlar Omer Baba'ntn ttirbesine giderler. Bu
ttirbeye ya$mur duasr ve gene ktzlann krsmetlerinin aEtl-
masr igin de gidilir. Bahgeova'da yatmakta olan Omer Ba-
ba'nrn bir de efsanesi vardu. Buna gdre Omer Baba,
Hac'daki a$asma zamart ve zemin kaydmt agarak helva
gcitiirmtigttir. Bu efsane Tunceli'de ve izmit'teki Selim Ba-
ba'da yagamaktadv. Yozgat'm Halaglt Tiirkmenleri aynt
ihtiyaglan igin Emirci Sultan, Hiiyiiklii Ktgla Ziyareti ve

20Yagar Kalafat Makedonya Tiirkleri (...) Istanbul, 1994
2r A. inan Makaleler ve incelemeler, Ankara, 197z^ Y. Kalafat, DoSu Anado-

lu'da Eski Tiirk inanglannrn izleri, Ankara, 1990, sh.1L-81.
22 Y. Kalafat a.g.e. krg. Uno Harva "Altay Kavimlerinde Do$um ve Qocuk Ruh-

lart" Q. E. Kaytran Tflrk Yurdu 1954 sh. 8 sh. 143-149
23 Y. Kalafat a.g.e. krg. Orhan Acrpayamlt Ttirkiye'de Do!'umla ilgili inaglann

Efnolojik Etiidii Erzurum, 1961,sh. 84-89
2a Makedonya halk inaglarrnda Do$umla ilgili di$er aragttrmalan igin bk. N. Li-

konowsk, "The Rituels With the Macedonians Moslems Corcerning Child
Birth" H. Hasan "Some mutnal In fluences'in child's Folklore" Trajan Mr-
kodinoski "Cuskons And Rrtuols Connected Wilh the Cululd Biritk in De-
barca", Petko Domazetovski. "Customs And Cevemon'es Performed During
A Child Burthm Drimkol (Makedonya Folklorti 1991)
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$ehzade Ahmet Efendinin ti.irbelerine giderler. Make-

donya'ntn Valondore ydresi Ttirkleri, tiirbelerde Kur' an-t

Kerim okurlar. Tiirbeye bez ba$lamak tiiriinden uygula-
malart yoktur ama mum yakrldtf,r olur. Yore Tiirkleri
Banskova'da ismail Baba' ya ve 1963 zelzelesinde ttirbesi
tahrip olan Ustranca'daki Melami $eyhi Seyit Muham-
med Nuri Arabi'ye giderlerdi. Melami geyhlerinden $eyh
Elbas Efendi kendisine tiirbe yaptlmastnt istememig ol-
masrndan gok sonra Bulgarlar Dedeli'yi iggal etmek iste-

yince suttnda yeqil ctibbesi, elindeki bastonuyla Dedeli'yi
diigmandan korumugtur. Ydreden askere giden Turkler
tiirbenin topra$tndan altr ve ceplerine koyarlar. Bunun
onlarrn salimen gidip donmelerini sa$ladr$ inanct vardu.

$eyh Elbas Efendi bir de mucize gdstermig, aya$rntn al-

ttnda karanfil, dizinde asma yapraSt ve gtil gortinmtigttir.
Ata ruhunun koruyucu fonksiyonunu eski Turk inanqla-

nndan biliyoruz. Ayrtca Ana Mayktl bu inang sisteminde
vatanrn koruyucu iyesidir. "Yegil Sanklrlar"rn Anado-
lu'da di.igman iggaline mani olduklart inanqlart ve ornek-
leri vardu. 2s

Ti.irklerde ddl, ziirriyet kutsaldu. Allah'm bir ltitfudur.
Hamd edilmeyi gerektirir. Eski Ti.irkler, qocuk sahibi ol-
mak igin, kutlu odu$unu kabul ettikleri ulu akan su bagla-

rrnda Tanrtya yakaru, buralarda yatarlardt. Bu tiir me-

kanlara "Elmalr Yerler" denirdi. Elma-tohum iligkisi,
Ti.irk halk edebiyatt ve Ttirk tasawufunda genig yer tutar.

"Ktztl Elma" mefkuresinin temel felsefesi de pek farkh
de$ildir. Nitekim Fakir Edna26 bir giirinde;

6Yagar Kalafat, DoSu Anadolu'da Eski Ttirk inanglarrnrn izleri, Ankara 1990

26 Kutlu Ozeru "Divrifi Akmeqe Kdyiindeki Seyyit Baba Yatrn", Revak 96' Sivas

1996, sh. 53-56
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"Ol Sultan Sagl{yt garuna aldt
istryen kullann muradm tterdi
Ktztl Elma' ya dek kafiri furdt
Yiiz siirerdc kiiatbeilintn ayna" demektedir.

Yozgat'm Ha'lag Tiirkmenlerinde dU$iin bayra$t dire-

$inin alttna elma, ayna, geker ve fuz koyarlar. Elma, krzrl
elma Ttirk halk inanq kUluiri.inde, gelecekten haber alma,
geleceSe rnesajlar verme, qocuk edinme, bahtrn aErlmasr,

Eocuk edinme, sevgiliye kavugma ve benzeri hallerde
6nem1i yer tutar.27

Bize gdre kimli$i belirleyen ana unsur kultrirdur. Ktil-
ttirtin <iztinii ve ona millilik vasfrnt veren ise, halk ktiltU-
rtidiir. Halkrn inang ki.iltiini ise, halk kulttirrinun belirle-
yici 6$esidir.

Ttirkmen kimli$inin karekteristiklerini belirleyen der-
,ledi$im bilgileri; Do$um Toyu'ndan baglayarak gocu$un
adlandtnlmast, hayattntn nruhtelif d<inemlere aynlmast,
evlenmesi, evlilik sonrasr ddnemi ve Ohimti ile ilgili bag-
Itklar altrnda vermeye devam edece$im. Ttirkrnen Ttirkle-
ri'nde, Kigio$lu'na Atalar ve Evliya Ktiltlerine, halktn isla-
miyetten ewelki Tiirkmen dininin ne oldu$una dair inan-
ctna,'bu inancrn unsurlart gdriintimiinde olan toprak, su,
ateg ile ilgili hususlara dair bilgi vereceSim.

Ttirkmenistan Tiirkmenleri'nden Tagavuz'da, Yomut,
Qavuldur, Karadagh (Aliti), Yemreli, Diiyeci, Qaldur,
Giiklen (Kayr)lar; Darganata'da, Atalar; Qav-cov/Le-
vap' d.a, Ersariler; Yoliiten'de, Sanklar; Tahtapazar' da,
Sanklar; Tiirkmenkale'de, Sarrklar; Mari Murgap'da,

nYagar Kalafat, " Mefki.ire Halk Tasawufu Kavga$rnda Tiirklerde Elma" III.
Lokman Hekim Trp Tarihinde Folklorik Gtinler Sempozyumu" Urfa,22-24
Ekim 2003
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Tekeler; Seraks'da Salurlar; Kahka'da, Aliyler; Kuq-
ka'da, Aleyli'ler; Tecen'de, Tekeler; Giiktepe'de, Teke'
ler; Kurlawad' da, Yomutlar; Ktztletrek'de, Yomutlar;
Karlrkala'da, Gdklen'ler, Gerkesler ve Nohurlar ya$a-
maktadrr.28

Teke Ttirkmenleri'nde bagltca AToy vardu. Bunlar;

Do$um Toyu,

Sag Toyu,

Gelin Toyu ve

Ak Toydur.
Do$um Toyu'nda; qocuk 12 ayhk oluncaya kadar sag

kesilmez. 12 aylik olunca gocuSun saqmt dayst keser.

Stinni Anadolu Ttirk inanqlannda ttrnaklar sa$dan bagla-
narak kesilir. SaS elin kugtik parmaSmdan baglanilarak
kesilir. Sol elin kuguk parmairyla bitirilir. Ttrna$r uzun
olanrn nzkr megakkat ve srkmtrlt olur inanct vardtr.

Tiirkmen Ttirkleri'nde sag sa$dan srynlarak tuag edi-
lir. Bu saq, hediye alrnmak suretiyle daytdan altnrr ve sak-
lanrr. Qocuk delikanh olunca ona verilir ve o saklamaya
devam eder.

Do$um toyu, gocuk dtinyaya gelince yaptlu. Daha zi-
yade erkek gocu$un toyu g6rkemli olur. Bu toy igin haztr-
lanmrg 6zel ikramda; patlak (mrsu patla$t), haglanmrg

buSday, ki.incti (gdrek otu), toy nant (dti$un ekme$i) var-
dtr. Bunlardan; nan (ekmek) gocu$un ekmegi bol, sofrasr
bereketli olsun, kiinci.i (gdrek otu) nahart (yemegi) yavan
olmasrn, patlak (muu patla$r) ise, yolu ak olsun geleceSi
parlak olsun diye soflaya konulur.

z8 Y. Kalafat, Awasya Tiirk Halk Sufizmi 1 (Krrgrzistan, Ozbekistan, Tiirkme-
nistan), Ankara, 1997. sh. 1,07-135
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Dig toyu, ilk grkan dig m'tinasebetiyle haftanm Qarqarn-
ba ve Cuma grinti yaprlrr. Ayrtca qocu$un, yeniden Erkan
digi, atm naltnm bastt$t yere gtimiiltir. Boylece di$er dig-
lerin sa$lam ve sa$ltkh olaca$rna inantlu. Gerek dig to-
yunda ve gerekse saq toyunda gocu$un atast (babast), bir
fakiri tepeden tunaSa giydiri:r" $imdilerde pek rastlantl-
masa da veya isrni farkh olsa da Ttirk ktilttlrlti halklarda
bir hamd, gtiktir yerne$i vardrr. Bu yerne$e yakm uzak,
hrsrm akraba, zengin fakir, buttin gevre davet edilmef,e
gahgrltr. Varsa hocanrn yemek duastnt yapmasl istenilir.

Gelin toyundan 6nce yaptlan toylardan birisi de siin-
net toyudur. Siinnetin fazla parqasr. aile tarafrndan 7 gnn
tutulur. Sonra da qi$nenmeyecek temiz bir topra$a gcimti-
Itir veya bir akarsuya atdtr.

Ak toy 63 yag toyudur- Bu yaga erigentrere Peygamber
efendimizin )zagmt yagamak kendilerine nasip oldu$u igin
yaptltr.2e

Nadiren de olsa,. halk arasrndabazt" gocuklann sflnnet-
li do$abildikleri soylenir ve bunlarrn basrna yanstdtSr da
olur. Bu tiirden do$umlar, etrafmda bazr inanq iEerikli ri-
vayeder geligtirir: Sivas'tn Altrnyay Ilgesi, Bagbren koytin-
de Emrah Qelik olayrnda oldugu gibi, b6yle do$an gocuk-
lartn mehdi olabilece$i veya bu tiirden do$unrlann kttltk
veya bereket igareti olduklarr geklinde inanElar yaydtr.

Muhtelif vesilelerle de$irrccef,irniz gibi, Dede Kiiltii,
Anadolu Ttirkrnenlerinde de vardu. Adana ydresinde,
vticudunun herhangi bir yerinde aSrsr olan veya vticudu-
nu bercek rsrrmq olan kimse, parrnaff.rnt dilinin ucu ile u-
latrp "Ya Dede Un Piri Bismillah" deyip'a$tyan yerine

,,1

.i,

$

2eY. Kalafat, Awasya Ttirk llalk Su{izmi -I- (...) Istanbul,1997 sh.\07-135
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parma$ut de$dirir. Bdylece a,frtnrn dinece$ine inanthr.
Anadolu halk inanElanna gdre Demircilelin Firi, Hrz.Da-
vut'tur. Demirciler veya dernir D$lerrck dururnunda c*an-
lar, ilkin tdvbe isti$far eder, ighri iqin niyet eder, Fatiha
okuyup Davut (a.s.f tn ruhuna g0nderirler. iglerine baglar-
ken "Allahrm, bu el benim elirn de$il, EavutPeygarnbe-
rin elidir, bana yardrm ihsan eyk" derler. Nitekim dikig
iglerinin Piri olarak da idris Nebi bilinir. Hz. Davut'da ol,
du$u gibi, dikige ilk baglayan kimse, i$*yi kumaga ilk
sangmadan ewel, t0vbe eder, rtiyetlenir, Besmeh geker,
Fatiha okur, idris Nebi'nin ruhuna baSrglar. "Allah'rn. n-
zasr ile, bu el benim elim de$i.l idris Nebi'nin elidir" der.
Bdyle bir uygulamadan sonra, o dikigin hayuh olca$tna
ve dikig esnasrnda i$nenin yere dtigrnesi halinde kirrrseye
batmayaca$rna inantlu. Quktuova'da, pigirilmekte olan
yemeSin t.tz'u fazla kagmrgsa, o yenre$in suyundan bir ka-
gtk altnrr,6nce sa$, sonra sol daha sonrada arka tarafa bir
damla dttkrilur. Bu esnada "Fadirne Ana'mtz yer,neSirr
tuzlu oldu. Bu yemek senin yerne$ndir, bertim yilziM,nti.
kara etme" denir. Btiylece, o yerne$in tuzlu otrnayaca$tna
inantlu. Fadime Ana'murn "kiil." ile ekrnek harnurtl agtr
$tna inanrldtgr iqin, Ttirkmenlel, agrlnrtg hamuru, Fadime
Ana'ya htirmeten, kule dokun&lrur gibi yaparlar.3o

"Fadime Ana" halk inanglanmtzda bir kulttir inceleme
imkantnr buldu$umuz Ahay Kigi Tiirk Halk inanglarr,nda
Altay Tiirkleri, yemeklerinin bir kmmrnr Altay Kutay igin
tabiata atarlar. Bu inang Anadolu Tilrkmenleri arasmda
muhtelif uygulamalar bigimir:rde yaqamaktadtr. Mesela,
ekinde taslartna tohum atma iglemini bitirmig giftgi bir

tKry*a 
"ti: "*t 

**"t"gt, -*t yaglartnda, Ilkokul mezunu, Adanalt,
ev hanrmr.
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miktar tohum daha serperken " bu da kurdun kugun pa-

yt" der. Yapdt mezarlara "suluk" da eklenir ve "kurt kug

iqsin diye" denir. Gariplerin yiyip iqmeleri igin mezarltk-
lara yiyecek igecek buaktldr$tnt da biliyoruz. Bu tesbitin
"AteE Ktiltti" boyutu da vardtr.

Bereket, krsmet, nasip ve rtzk gibi kawamlar qok kere

di$er ktiltlerle ve hayatr.n her safhasmda gtindemdedirler.
Ttirkmen halk inanglartna gore "ne verirsen elinle o gelir
seninle" "Yedi$in pis kokar, verdi$in mis kokar" "Allah
pilavr birine, ktnayt di$erine verir." Halk arasmda "sa$
elinde ktnasr olantn eli bereketli olur" inanct vardrr. Sol

elin ise kmalt olmast gart kogulur. Anlattlan bir halk hika-
yesine gdre, annesini gok iizen bir ktz gocu$una annesi,

"seni mtisliiman olmayan birisi yrkastn" diye beddua
eder. Sonra, anne pigmanhk duyar, i.iziiliir. Komgulart
"sen krzml bir m{isliiman hocaya ytkat, ancak elinde kma-
sr olmastn. Bdylece hem yeminin yerine gelir ve hem de

dinimize aykur dawanmamtg olursun" derler.

Halk inanglarmda, bulunup yenilen hergey nztktan sa-

ytlmaz. Birisine ayrtlan pay, yiyecek bagkast tarafmdan
yenilir ise, payt yenilenin duda$mda uguk Etkar. Bunlara
"paytm birisi yemig duda$mda uquk gtktt" denir. Bu ttir
uygulamalar bilhassa gocuk terbiyesinde 6nemsenir.31

Yemekte misafir gok olur ise, beklenmedik misafir sa-

ytst artarsa, yemek misafir miktanna nazatarl azise misa-
fire kargr mahcup olmamak ve gocuklart ag buakmamak
igin, bir Fatiha ve iig ihlas okunur, "Yemef,im az, misafi-
rin gok bereketini sen ver Allahtm" denir. Allahtn yeme-

$i bereketlendirece$ine inandu.

I
;ll

li
Itl

't' 31 Kaynak Kigi: a. g. s.
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tsayburt ydresinde geng kulara daha gocukluklanndan
itibaren; Kilerin kapct, un, bulgur, pirinq, fasiilye guvalt,
ya$ tenekesinin a$zr aqdtrken,'Ettehiyatiilillah& vessa-
levatt, vettayyrbfitft ve berekAtii.h" demeleri d$retilir.
BOyIece bereketin artaca$na furandtr.32

Dede, Fadirne Ana Ateg ve Bereket ktiltlerine dair ver-
di$irniz btr ara agtklar'nalaldan sonra, qocukluk donenri ve
toy giilenlerine dtrnelint.

Fadime Ana Krlitrtii Ba,Iltyan agiretinde de vardu. Basri
VaAaAw siirinde;:

Bactbr hor gdrneyin
Ciimlesinibir Wrneyin
Fahma'dtr asiltrort

Qok iginde bilginleri
"33 dernektedir.

Do$um toyrlnd,an sonra stra qoctr'$a ad vermeye ge}-
migtir. Socu$a admt Eok kere dede verir. Eazt Tti:rkmen
oymaklarmda dedeye veya ailenin yaglt erkek btiyti$iine
"dada'* deniknekte ve bu keliimer,tin o&de* kelimesi ile
benzerli$ izah edih,rrektedir. Babaya da Dada deniidiS
ohnaktadr.r- Bu tahir datru ziyade Yomut Tiirkmerirleri'nde
yaygrndrr. Btrradan tpceketle DadaloS}.u'nun da etimolo-

iik tahlili yaptl,rr,nktadw.

Bia Ardahar*FosdDamal ytuesi Trirkmenl,eri'nde ba-
baya, kayulbabaya ve saygt duyulan, ergin er,ke$ g "Wadao,
"Dzdaff , "Dadalimr" denildi$ini biliyoruz. Agka'bat'da

32Kaynak KiEi: Melaha't Kalafat, 60 yaglannd+ ilkokul nlezunu,. Baybuttlu, ev
hanrmr.

33 Ftrasan Nedim $ahhuyino$lu, Balhyan .Agireti, Malatya, 191, sh. 41
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tesbitini yapabildiSim insan isimleri; Melis, Maksat, Meh-
ri, Maya, Kutlgtil, Aygtil, Akgul Orazgij'l, Ramazan Gtil,
Siihin, Tavus, Maya Gli}, Ogul Kurban, Ktbcak (iki btcak),
O$ul Nezii, O$uI Gerek, Doyduk (ismi konularak arttk ktz
gocuk istenilmedi$ nresajr. vedlif). italrnaz adt konularak
da nazar de$tnesinin onlenece$i inancr vardtr. Qart, ddr-
dtineti gocuk anlarntnda iken, tsegim, Altrbay, Yedibay da
erkek isrni olarak konur. B6ylece 4, 5, 6,7- gahrs ismiyle
anrlan kimse yalntz olmadr$mt anlatmq olur,

Qocukla,ra qift isirn venn€ uygulamast islamidir. Biiyx
yaptlarak gocuklara zarer vermeyi tinleyeceSine inantlu.
Qocuklara ezan okunarak isim verilmesi uygularnasmrn
Peygamber efendirnizden kaldt$r ifade edilmektedir.
Ttirkrnenlelde gocu$a konulan isim herhangi bir sebeple
de$iqtirilecek ise, de$grne anr olarak ezan saati seq,ilir. isim
de$iqtime rglerni ezan okunurken ve daha ziyade ailenin
yagh erke$i tarafindan yaprlrr. Biz ilk ismi Aslan olan bir
gocu$un isrninin ezan saatinde Abdullah olarak, btiyuk
babast (Dadasr) taraftndan de$igtirildi$ine gahit olduk.

Eu arada insanlara Aslan, Kurt gibi guglti hayvanlann,
Kaya Yrldur.m gibi tabiatla ilgili mukavemet sembolti
isimlerin verilmesi yex yer ihtilaf konusu o{maya baglan-
mrgtrr: Bir zihni;rete gore "bu trir isimler istami olmaytp
eski inanglara gapqun yapmaktadwlar.l'1$ Qocukluktan
sonxa her tophrmda hayatm genqlik donemi bagJar" Ttirk-
nnen Tiirkleri'nde insan 6mru 7 ddneme ayrdmrgtu. Her
donem ile ilgili ayrt rnerasimler yapilr"r ve txr mer.asirnlere
dair anlarnh inanglar vardu.

12 yaga kadar ga$altk (qocukluk) ydlandr,r-

3 Yagar Kalafat a-Fe.. a.g,y.
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25 yaga kadar civanltk (genqlik) yrllandu.
37 yaga kadar yi$itlik yillandtr.
49 yaga kadar orta yag yrllandtr.
61. yaga kadar aksakltk yillandu.
73 yaga kadar karnhk (Yaghltk) yillandu.
84 yaga kadar kocahk ytllan kabul edilir. 84 yagmdan

sonrasl iqin, "Haram Yag" denilir.

Ttirkmen Tiirkleri'nde, insanlara daha qocukluklarm-
dan itibaren "kimlik" duygusu verilmeye baglanu. Ona
mensup oldu$u toplumun Ki.ilti.irel Kimli$i kazandutlu.

Tiirkmen gocu$una "Mtisliiman mtstn?" diye sorulun-
ca, o; "Elhamdtilillah ben isayi de$lem, Musayi da deSi-

lem, Muhammed i.immetindenem" der. Mezhebim Hoca
Ahmet Yesevi, Necmeddin Ktibra Ebul Hasan Harakini
Ebul Muhammed Gojdivani'dir" der. Bu si.inni inanqlt
Ttirkmen'in cevabtdu. Alevi Ttirkmen'inki de buna ben-
zer. Her ikisi de kimli$imizin asli parqalartdu. Bunlart
soyleyemeyen qocuk Ttirkmen sayilmaz.

Anadolu'da htrslanan kimse yemin ederken kinini ve
kararlrlt$-tnt gdstermek igin kimli$ iizerine yemin eder.

Mensubiyetini ortaya koyarken kimligi ile gurur duyar.
Mesela, intikamrnr almazisem, ben Ali o$lu Hakkt de$ilim.
Ben Malatyah de$ilim, ben o kadmm kocast, o babantn o$-

lu de$ilim. Dinim hakkr iqin der.35 Bu yemin de, nikah, soy,

din ve kiginin kendisine say$st bir bUttin olugturur.

Tiirk halk tefekktirtinde yemin, ant gok boyutlu bir ol-
gudur.36 Tiirkmen Ttirkii'ntin Tiirk'lii$iinii kanttlayabil-

3s Kaynak Kigi: Aziz Koluman
36Yagar Kalafat , "Krbns Yciresi Ornekleri ile Ttirk Halk inanglannda Yemin/

Ant" Avrasya Dosyast, Sonbahar 2004, S. 4, Sh. 31'4-321
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mesi iqin 7 atasrnr saymast istenir. Bu ata sandabileceSi gi-
bi 7 ceddini olugturan 7 isim de$ildir. Bunlar;

Adem Ata,
Nuh Ata,
Ezan Ata,
Stinnet Ata,
Ttirk Ata
Oz Ata,
Kaym Ata'dv.37

Anadolu Tiirkmenleri'nde imam nikahr krydtrken
adaylara bazr dini sorular sorulabilece$i iEin onlar nikah
evvelinden biiyiiklerince bu ti.ir sorulara hazrrlanrlrrdt.

Alikan Agiretinde dini merasimde sorulart bilemeyen-
lerin nikahlan ktytlamaz, o$enmeleri sa$landtktan sorua
kryilu.38

iran'tn Ttirkmen-i Sahra btilgesinde aynr seronomi an-
neler iEin yaptlu. Her Ttirkmenin yedi ene/anast vardrr.
Bunlar Hewe EneAlawa Ana, Bibi Eny'Bibi Ana, Stit
EnelKemik Ene, Oz Ana, Gtibek Ana, Eneke Enefalim
terbiye, yiinlendirme Anast, Kaynana, Sudaq Ana, yen-
gedi1.3e Kogun kellepi ve pagasl bazr K. Afganistan Ttirk-
leri'nde itibarlt misafire ikram edilir, qocuklar yemekten
artanlarla yetinirler ve misafirin yemek masasrna otur-
mazlar.

Ozbekistan Ozbekleri'nde kurban kellesinin kula$rnr
baba yer, ktzlar dilini yer, btiylece savunmalart kolaylagu.

37 Yagar Kalafat, Avrasya Ttirk Halk Sulizmi'1., " ..."
:s i. Begiksi, Do$uda De$igim ve Yaprsal Sorunlar (GiiEebe Alikan Agireti), An-

kara, 1969, sh. 181
3e Yagar Kalafat "Ti.irkmen Gezisinden Notlar" Giiney Azerbaycan, Sosyal Ktil-

tiirel Siyasi Aragtumalar Dosyasr, Krg 2006, S. 6, Sh. 115-133
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Ata, kula$rnrn arkastnl ve gdztinii yer, Eocuklar kurbamn
kellesine el srirmezler. Baba goeuklara kelleden bir parga
kesip verirse yerler.

UIuS Tiirkistan'da yemek masastnln tist bagmda ata

oturur- Onun yanurda btiytik hatun oturur. Qocuklm en

alt srrada otururlar veya masaya almmaztrar. Di$er hanrm-
lar en aEafirda otururlar. Qocuklar atadan ewel yemekye-
mezler. Yeme$e ilk once yaglt uzantr, gocuklar yag $rast-
na gdre yeme$e uzanrrlar.

Newuz kutlamalan dini bir bayram g6riini.in:dindedir.
Hz. Ali'rrin do$um gi.inti oldu$u inanct yaygmdtr. Bilin-
digi gibi Hz. Ali Ttirk kultrirlii halklar arastnda bir kod-
dur.s Bir krsrm Ttirkle/de Nevruz'u kurtulug giinti ola-
rak kabul ediyorlar. Stimelek ctiye bilinen gimlendirilmig
bu$daydan yaprlan bir nevi tath. ikram edilir. Bunu her ev
yaparnaz. Daha ziyad,e varhkh aileler yapar, dost ve kom-
gulara daSttu. Sumelek piqirilirken 12 veya 24 saat ateg

rizerinde karqtrnlrr. Stirnele$i, "abdestli, Kuranlq yaglq
yiizti nurlu" hantmlar yaparlar. Stimelek yapan kadtn di-
ni duygularla siirekli gdzyay dciker.

Bazr ha'lk kesinrlerindeki telakkiye gore, bahar gtinle-
rinde tefekktir etrneli. Bu gtir,rlerde mahltkat ba;rram imig-
gesine adeta resr,ni geEide qftar. Nermlz, r,nahluka,t ve mev-
cudatu:r da bayrarntdu. Allah'm sanat ve eserlerinin insan-
lann nazartna arzedildikleri bir gun olarak dtlgunulmekte-
dir. Bazt rivayetlere gore Newuz, Cenab-t HaKrn Hz.
Adern (a.s. )i i yarattr$1 giindur. Nevtuz' u Allah' m azameti-
ne birer drelil olan mahlukatrn yarattldr$r gtin olarak dugti-
ntlp tefekkiir ve'eikir onerilmektedir. Bize gore Nevruz,

a Yagar'Kalafht, "Tiirk Halk inangl;annda Hz. Ali Kiiltii", $ehriyar Hayatt, Ede-

bi KiEiligi ve Eserlerine Bir Bakq 15-16 Mayts 2003 Ankara, Sh, 33-34
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yeniden do$ug, ancak sadece fiziki do$ug deSil, aynl za-
manda, ruhen ve vicdanen nedamet getirip, tdvbekar ola-
rak yeniden do$ug arilammdadu.al Biz Newuz'u sade bir
ktilttir kodu olarak ele altp, eski Ttirk dini Akdin/Gok
Tann inancmr da kapsamrna alan islamiyetin bir buttin ol-
duSunu bu vesile ile de anltyoruz. Ttirk Tasawufunun
mahiyeti bize gdre Altay kigi inanctndan farkh de$ildir.

" 
Koy ve kqlalardaki dini bayramlar da, Anadolu'da ol-

du$u gibi kargrltklt ikramh ziyaret yaprlmakta;gehir mer-
kezlerinde ise, milli bayramlarda da dini bayramlarda ol-
du$u gibi ikramlt. alle ziyaretleri olmakta, gocuklar sevin-
dirilmektedir.

Hac donUglerinde, gelinen gtintin ertesi gtin hacrntn ai-
lesi yaktn dostlanna yemek verir. Bu uygulama 40 gtin
aralr olarak tekrarlamr. Hacr, "Hayult olarak olsun", "Al-
lah kabul etsin" diyen ziyaretqilere Anadolu'da oldu$u
gibi hac hatuasr hediyeler verir, anrlannt anlattr. Hediye-
de qocuklar da unutulmaz.

iran'daki Caferi inanglt Ti.irkler'de, stiruret olan gocu-

$un stinnet artt$t da uzuv sayrldt$r gerekgesi ile mezarh-

Sa gdmiiliir.
iran'da Eocu$un ilk digi qtktr$r zamatt, Ttirkler diq he-

di$i yaparlar. Bir qok yerde hedige yemig kattlu. Kum'da
yemek ikram olur.

Giizel olan erkek qocu$a gdze gelmesin diye ktz elbise-
si giydirilir. Erkek qocu$u yagamayan ailelerinde gocukla-
n yagasrn diye onlara krz elbisesi giydirildikleri olur. Bu
uygulama, Anadolu, Kuzey Irak, Afganistan gibi Ti.irk-
men bolgelerinde de stk g6rtili.ir.

al Prof. Dr. Srileyman Ateg, III. Kur'an Haftast Sempozyumu,13-19 Ocak1997
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Tiirkmenistan'da bebek dtinyaya gelmeden onun giy-
sileri hazulanmaya baglanu. Bu haztrltk ddneminde bebe-

$in cinsiyetini tahmin etmeye yarayaca$rna dair bazt
inanglar vardtr. Bebek iqin bigilen gomle$in yaka ktsmr
yuvarlak olarak kesilir. Buradan gtkan parqa, evin kegesi-

nin egi$inin alttna

konulur ve beklenir. Odaya egikten giren ilk kigi erkek
ise, bebe$in o$lan olaca$ma, bayan ise bebe$n ktz olaca-

$tna inanrlu.a2

Tiirkiye'de bebek, bilhassa ilk bebek dtinyaya gelme-

den baglayan bebekle ilgili, kundak, be$ik, gegitli giysile-
rin hazulanmast iglerini, bebeSin anne tarafi iistlenir. An-
nenin annesi bu ttir hazultklart yapar.

Kars ve Erzurum'da, eskiden gocu$"un cinsiyetini 6$-

renmek isteyen "Atlr mt idi" diye sorardt. Aynt gekilde

yeni do$an gocuSu haber verecek kimse "bu da yaya gel-
di" diye malumat verirdi. DoSan qocu$un atlt olarak antl-
mast erkek olduSu anlamtna gelirdi.

Azeri Ttirkleri'nde Balaiuy'lVlalaStn ganak kemif,i iki
parmaStn arastndan geriye do$ru atdu. Kemik, arkast
rizerine driger ise, ku; duz dugerse erkek Eocuk olaca$rna
inantltr.

Azeri Tiirkleri'nde hamile geline gafilen "elin neden
iiyle olmug" denir. Gelin elinin iEine bakar ise o$lu, dtgt-

na bakar ise ktzt olacaf,ma inantltr.

Ttirkmenistan'da hamile kadmm bulundu$u evde ko-
yun tiirtinden hayvan kesildiSinde, onun bazt kemiklerin-

a2 Kurban Cemal ilyasova - Y. Kalafat "Ttirkmenistan ve Tiirkiye Halk inanEla-

rr'nda Do$um", Folklorist Prof. Dr. Dursun Yddum Arma$anr, Ankara, 1998,

sh.321-330
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den hareketle, do$acak bebe$in cinsiyetinin tahmin edile-
bileceSine inantlu. Kesilen koyunun kellesi temizlenirken
gene kemiklerine bakrlu. Qene kemi$i temiz ise bebef,in
erkek olaca$tna, otlu ise ku olaca$rna yorumlanu.

Ti.irkmenistan'da hamile kadtntn, hamilelik donemin-
deki bazt tutumlanntn hamileli$ini ve ileride do$acak be-
be$in karakterini etkileyece$i inancr vardtr.

" Hamile iken deve eti yiyen kadtmn doSumu zamanrn-
da yapamayaca$r; gecikerek yapabileceSine inanrlu. inan-
ca gore zamanrnda do$umun yaptlabilmesi igin devenin
alttndan gegmesi gereklidir.a3

Bize gdre devenin karmnrn alttndan gegmek, bagka bir
aleme, yeni ve bagka bir dunyaya gegme olaytdu. Sehven
yaprlmtg bir hatadan "deve eti yemig olmak gibi" nedamet
duyulduSunun gdsterilmesi olayrdu. Boylece gaip alemin-
deki do$umu geciktirecek gtiglerin muhtemel zaranndan
korunulmug olunur. Delikti kaya delif,.inden; a$ag kavu-
$undan; gelinin, kaynanastntn; yenilen pehlivanm ye,
nen pehlivanm koltu$unun altmdan gegmesi gibi uygu-
lamalar hep bu inangdan kaynaklanan tezahtirlerdir.

Ttirkmenistan'da hamile bir kadrntn saglart kuru ve
tarlarr kahn olmaya baglarsa, doSacak gocuklarrn 6dlek ve
sinirli olaca$tna inanrlu.

Ti.irkmenistan'da, hamile iken hayvan dili yiyen kadr-
ntn do$acak qocu$unun dilli olaca$ma inantlu. Dili peltek
olan gocu$un dilinin dtizelmesi igin ona Kurban Bayra-
mr'nda kesilen kurbanm dili yedirilir. Bu inanct andrran
Ttirkiye'de de bazt. inanglar vardu. Hamile kadrna bazr
yerlerde gocuS"u zeki olsun diye beyin ve ceviz, cesur ol-
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sun diye de ciSer yedirilir. Kurban giizti yiyen hamile ka-

drnrn gocu$unun gnzel gdzln olacaSma, tavu$un boynu-
nu yiyen hamilenin, qocu$u ktz olmast halinde uzun ve

gtizel boyunlu olaca$tna inanr.lu.

Kurban Bayramt ve Arefe gtinti bir krstm inanq ve uy-
gulamalar ya$anu. Arefe gtintinde Allah Teala'nrn rah-

met kaptlartnt agtrsma; kula$tna, goziine, diline sahip

olan her mtisltimantn ma$firet bulaca$rna inantlu. Bu

gtin, gok dua edilir. Gegmiglerin kabri ziyatet edilip, onla-

nn affedilmeleri igin Allah a yalvartlu, ruhlart igin Kelam-

t Kadim okunur. Kurbary gartlara uYguru kadrn erkek her

mtisli.imana vaciptir. Kesilecek kurbanrn dziitsijz ve sa$-

lam olmasr gerekir. Uge aynlan kurban etinin bir payt fa-

kir fukaraya, bir payt ege dosta verilir, bir payrnr da aile

f ertleri yerler. Kurbantn, kullannt Allah' a yakmlagttrdt$t-
na inantltr.

Tefe'iil, bir geyi hayrrlt saymak, onu hayra yormak ma-

nasrna gelir. Tefe'iil sozle olduSu gibi, hareketlerle de

olur. Mesela,bazt.bolgelerde yeni do$an qocuklar igin ke-

silen akika kurbanmtn kemikleri, o gocu$un kemikleri-
nin sa$lam olmastna yorumlanarak ktrdmaz, mafsallartn-

dan aynlarak pigirilir.
Devlet buytikleri ve bunun gibi kimselerin geligleri

miinasebeti ile kesilen ha yvanlar bir ttir adak kabul edi-

lir. Tazim niyetiyle kesilirlerse etleri yenilebilir-

Sartkamrg Ttirkmenleri, yagamayan qocuklan igin yedi
yrl tist tiste kurban keser, etini fakir fukaraya da$rtu ve

kerniklerini eksiksiz olarak topra$a gdmerler- Bazt ybre'
lerde bu uygulama mevltit okutma geklinde olur.4

Balkanlar'dan UIu{ Tiirkistan'a Tiirk Halk inanglan

Ttirkiye'de hamile kadrnlarrn agerrnesi olayt vardrr.
Buna g6re, ageren kadtnrn canr ne istiyor ise onun mu-
hakkak bulunmast gerekir. Bu istek tamamen beslenme
ile ilgilidir. Bunlar, muhakkak gok krymetli veya pahalr
geyler de$ildir. Qo$unlukla ternini zor geylerdir. Mesela
az yaptlan bir tatlt, yazrn ktg meyvesi, krgm ise yaz mey-
vesi istenilmesi gibi. Bu isteSin muhakkak yerine getiril-
mesi gerekir. Aksi halde bebekte bir noksanlr$tn olacair-
na inanrlrr.

Agerme, Ti.irk Destanlanndan; Manas, Dede Korkut,
Tahir ile Zdhre, Asuman ile Zeylan, Kerem ile Ash gibi
agk hikayelerinde de geqmektedir.as

Ti.irkmenistan'da hamile kadm egiyle birlikte karanlrk-
ta oturur ise ve yemeklerini karanhkta yerlerse, gocuklart
dtinyaya gelince hrrsz olaca$ma inanrlu.46

Ti.irkiye'de hamile kadtnrn, kime cizlemle bakarsa go-
cu$unun doSdufl'u zatnafl ona benzeyeceSine inamlu. Ba-
zr yorelerde de hamile kaduu gocu$unun benzemesini is-
tedi$i kiginin resmini stirekli 96z oniinde tutar.

Qocuklara yemek tabaklannt iyice stytrularsa, niganlt-
lannrn gnzel olacaSrna inanrlu. Yeni evlilere de aynt ge-
kilde tabaklannt iyice styumalan halinde bebeklerinin
gnzel olaca$t sdylenir. Yrlbaglarrnda ise "insan yrlbagr.n-
da ne yaparsa biitiin ytl onu yapa\ onun igin iyi iqler ya-
prlmalr" denilir.

Ti.irkmenistan'da giip atrlan ve garnagu suyu dcikUlen
yerlere basrlmamast gerekti$i, basrlmasmm do$ru olma-

J/

asMehmet Aga, "Ttirk Destanlanndaki Agerme (Yerikleme) Motifinin Destan
Kahramanlan Uzerindeki Etkisi ve Hayvan Ata (Ecdat) inancryla OIan BaS-
lantrsr" Milli Folklor, 1997 5.34, Sh. 78-81

a5 K. C. ilyasova-Y. Kalafat , a.g.e.
a Kaynak Kiqi: Ayten Kalafat
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y aca$r, bunlara basanlartn ileride qocuklarlnrn olmayaca-

$ma inantlu.aT

Ti.irkiye'de iyi kokmayan qdpltik ttiriinden yerlerin; bu-

lagrk suyu dtiktilen mekanlartn tekin olmadrklan inancr

vardrr. Buralardan bilhassa qocuklar saktntltr. Hamile ka-

dmlar ise tekin olmayan her tiirlti ortamdan uzak tutulur.

Aynca Turkiye'de bazt yorelerde kedi oldtirmenin
dof,ru olmadt$r; kedi tildi.iren Eocuklartn, ileride btiyii-
ytince, gocuklannln veya erkek gocuklannln yagamayaca-

$t inanct vardu. Tatar Tflrklerinde btittin kediler u$ursuz

saytlmadtklart gibi bazt kimseler igin kedi ayrtca u$ur

simgesidir. Bu hali anlatmak igin "srnadtm bana u$ur ge-

tiriyor" denir. Aynca yeni bir ev ahnmrg ise, ilkin o eve

kedinin girmesi istenilir ve kedinin tutumuna gdre bazr

uygulamalar yaptlu.a8

Ozbek Tflrkleri'nin eskiden beri devam edip gelen des-

tanlar, efsaneler, masallar, orf ve adetlerine girerek hayata

dair dugtincelerini anlamak mumktindtir. Istenilen qocu-

$un miktart ve cinsiyetine dair folklorik malzemede 6nem-

li mesajlar vardu. Bunlart alkq/dualarda bulmak mtim-
ktindtir. Mesela; "On qocu$un olsun", "Qok gocuk gdre-

sin", "Hamal olsun, Vali olsun, begi ktz beqi o$lan olsury "
Allah sana beg, yedi, dokuz o$rtl, flq de ktz versin."4e

Anadolu Ti.irkleri'nde de "O$ul ugaSa kartgastn"; "Er-

kek gocuk evin dire$idir"; "Erkek olsun ku olsun haytrlt
evlat olsun"; Oltim temenni edilen bir kimseye "Adrn be-

a7 K. C. ilyasova-Y. Kalafat, a'g.e.
4 yagar Kalafat, Balkanlardan Uluf, Tiirkistan'a Tiirk Halk inanglarr V-VI (...)

Berikan Yaynlan Ankara 2006,KazanTatarlan, Sh' U3-347
qsM. MuratoBlu-Y. Kalafat-C' Ttirkero$lu, Ozbekistan - Anadolu KarErlagtu-

mah Tiirk Halk inanglarr, istanbul, 1996
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beklere konulsun" denir. Erkek gocuk igin "eviry oca$tn
tiitsiisti o denilir." Qocu$"u olmayan igin ise "k6r ocak" ve-
ya "ismi yerde kaldr" denir.

Qocu$u olacak annenin igerisinde bulundu$u durum,
gnzel ve annenin vaziyetini takdir eden sozlerle anlahltr.
Bdyle hallerde; "Hamile oldu, af,u ayak oldu, boyunu
buldu, iki kat oldu" gibi ifadeler kullantlu.

Ozbekistan Ttirkleri'nde gelinin hamile olugu onun ca-
nrnrn belirli geyleri gok istemesi ile anlagtltr. Mesela gelin
hantm; nat, ayva, erik, havuq, geker, katpuz, kavun gibi
yiyecekler ve giil suyu gibi kokular isteyebilir. Gelin kutn
bagr doniince, gcizleri kararmaya baglayrnca, yaktnlarr
onu korurlar. Bdyle durumlarda gelinin nazr ile oynanrltr.
B6ylece bu donemde yapilmasr gereken 6rf ve adetler uy-
gulanmaya baglanu. Mesela geline ozel entari giydirilir.
Ona sert sdz edilmez, azanlantlmaz, iyi davramlu. istekle-
rine olumlu cevap verilir. Gece yalnrz brrakrlmaz, tuvale-
te yalnrz g6nderilmez. Yemeklerine 6zel ilgi gosterilir.
ins-cin (in-cin) acina (cinler) albastt dokunmamast iEin
korunulmastna qahgrh.r. Yaman giizden saklansm diye ge-

gitli adetler yerine getirilir. Bu miinasebetle hamile kadt-
ntn odastna ailenin sarhog, eve gok geq gelen erkeklerin,
ktsu hanrmlarm, inanEsrzlann, kotU niyetli kimselerin gir-
melerine; yorgan ve yastr$r.na dokunmalartna mani olu-
nur.50 Anadolu'da sinirli veya igindeki kdttlu$ii dtgarr
vuran kimse igin "$eytanr drgart vurdu" veya tekin olma-
yan gahslar igin " yedi cini var herbirini bir yana salmtg"
gibi ifadeler kullanrlu.

sM. Muratoflu - Y. Kalafat -,C. Ttirkero$lu, a.g.e.
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Ti.irk hatk inanqlarr.nda belirtildi$ tizere agermenin

onemli bir yeri vardtr. Agerrnek hamile kadmm canlrun bir
gey qekmesidir. Ageren kadm bulunmast kolay olmayan yi-
yecekler ister. C) na istedi$ni almantn qok sevap oldu$"una

inanr.lrr. Bu inangla ilgili bir tekerlemeye gdre; "Yazbuzaye'
rikler, krg gtibeleye." Ageren kadma camntn qekti$ini geti-

ren gahma, do$acak qocu$un benzeyece$ne inamlu- Amas-

ya ve Samsun yorelerindeki bir halk inancrna gore "aqeren

kadu, gekim halindedir." O anda rastladr$r geyi qeker.

Ankara-Keskin ydresi Ttirkmenleri arastnda agermenin

hamile kadmtn hayahndaki dnemini anlatmak iqin bir hac

hikayesi anlattlu. Ageren bir kadm fakir komgusundan et

ister. Eti ternin edemeyen komgu, qok sevdi$'i kedisini age-

ren komgusu igin keser. Bu fakir komguyu hacdar hacda

gdrtirler.sl Kedi oldiirmenin gok giinah olduf,una inanan

bu fakir kadtnrn, -yaptr$ ig gtinah da olsa- aSeren bir ka-

dtna yardrm etrnekle miikafatlandtnldt$ma inantlu.

Trabzon, Bayburt ve Gtimughane'de yagayan agerme

ile ilgili bir inanca gore; ageren hamile kadma camnrn gek-

tigi gey verilmezse, do$acak qocukta bft arva olaca$ma

inandrr. Do$umdan sonra agerilmig ise "emzikli kadtntn
gii$sti giger" inanct vardu. Agermenin bu tiir etkilerinden
korunmak igin, ageren kadrn Bismillah deyip kendi par-

ma$rnt emmelidir.

Sivas-Zara'da hamile kadmrn cant ekgili yiyecekler is-

tiyor ise, gocu$unun ku olaca$tna, tatlt yiyecekler istiyor
ise gocu$unun oSlan olaca$tna inanilu. Agermek Ttirk
ktilturlii halklar arasrnda bir ktilttir kodudur.s2

s1 Kaynak Kigi: Nimet Durgun
52Yasar Kalafat, "Sivas Yciresi Ornekleri ile Ttirk Halk inanglarrnda Ager-

mek/Yerik1emek", Tiirkliik Bilimi Araqhrmalan, S. L0' sh'1'69-173
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Ozbekistan'da "iki kat ayal" (gift canlr kadtn) do$um
yaprncaya kadar sagrnr kesmez. Resim qektirmesi halinde
ise omri.intin krsalaca$tna inantltr. Anneler do$um esna-
smda yalnu buaktlmazlar. Yanrna; ekmelg so$an, sarmt-
sak" biber, tuz, brga\ kamgt, tsurk (Uzerlik) konulur.

Sivas'da lohusaya eglik yapan kadtn gece uyurken srx-
trnt lohusaya donerse, do$acak bebegin sanlrk olaca$rna
inantlu. Anne adayt yalnrz btraktlmaz. Hamile hanrmtn
bagtna haberi olmadan bfuaz tuz dokultir. Kadrn elini,
burnuna gdti.iriir ise o$lu, afiztna gcittirtir ise ktzr olaca$r-
na inamltr.

Qocuk dtinyaya gelmeden; gocu$a yatak, yastik, tist,
bag, garnagtr, kundak, gapka, iq qamagtn, begik gibi geyler
besmele ile hazulanu, ayrlca qocu$a uygun isimler aranu.

Ozbek Tiirkleri'ndeki bu uygulamalar Ttirkiye Ttirkle-
ri'nde qocuk diinyaya gelmeden aranmaya baglanudr. Do-

$acak Eocuk krz ise, giizel ve girin, o$ul ise, batur, cesur ve
pehlivan olsun diye uygun isimler arantrdr. Bebek mura-
dtna ersin diye, anne, gi.izel ve seyranhk yerlere gottirti-
lur, mezarlrklardan, mezbahalardan uzak tutulur, stipiir-
genin tizerinden gegirilmezdi. Bu tiir yasaklar islamiyet
eweli inanElann hatualan idi.

Stiprirge bu etkinli$ini muhtemelen siiptirge otundan
ahyordu. Stipiirge otu da tizerlik ttirii otlar yakrldtklan
zarrratt kokusu ve tiltiistisii ile etkili olabiliyorlardt. Deni-
lebilir mi ki, dikenli bitkiler sivri ve batrcr dikenleri ile na-
zara, kotti goze kargr korurlarken, kokusu ve ttitstisti olan
otlar ise nazardan kurtancr rol oynuyorlardr.

Anadolu Tiirkleri'nde de isim vermeyle ilgili bu ttir
inamg ve uygulamalar vardrr. Ttirkiye'de de hamile ka-
drnlar mezarltklardan bilhassa ttirbelerden uzak tutulur,
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ttirbedeki hamile bir kadm, tiirbeye dokunduktan sonra

vticudunu kagrr ise, do$acak qocu$un kagrnan yerde bir
igaret olacaSrna inanrlu. Buna "Evliya Niqant" denir.

Ozbek Tiirkleri'nde do$um yapacak kadm "Dii$iin
eti" yernez, yemesi halinde do$acak qocu$unun 9 ay 9
giin 9 saat sonra deSil de 10-11 ay sonra diinyaya gelece-

$ine inanilu.
Bu ttir inang ve uygulamayt anduan bir tespiti de Ttir-

kiye Turkleri'nde yapttk. Sivas ve ydresinde qocu$u yeni
do$an bir baba, bizzal kendisi eve 3 giin et getirmez, ge-

rekiyor ise bagkasma getirtilir. Aksi halde gocuSun ayak-
lartntn fersiz olacaSma inantltr. Bu inang Qukurova yore-
sinde de vardtr. Baba eve et getirir ise; gocuk, hemen ba-

bantn omzunun hizastna qrkanltr. Babaya "sen mi a$rr-

stn yiiktin mii a$tr" diye sorulur. Baba, "Yiikiim a$rr"
demelidir.s3

Kanaatimize gtire bu uygulama etde (ait oldu$u hayvan-

da) bir kuwenin bulundu$u inancrndan kaynaklanmakta-

du. Bu kuwe gocuf'u basabilir. "Basma"nm Oniine gegile-

bilmesi igin onun aplt$ kabul edilmektedir. "Yukan kal-
drrmak" Tanrt'nrn yukanda oldu$u tasawurunun bir so-

nucudur. Ttirkistan mitolojisinin kutsallagtudtpt hayvanlar;

at, geyilg koyury bo$a, kurt (btiri) ve deve iken, hamile ka-

dm deve eti yemez, yemesi halinde kocastntn da gi$ deve

etinin yemesinin gere$ne inantlu. Aynca bu durumda ka-

drnm deve flzerinden geqirilmesinin ltizumuna inanilu.

Bigkek'deki Ahwka Ttirklerinde aya$tnt yere basama-

yan gocuk, aya$mt basmakta zorluk qekmesin diye aya$r

oliiye, ete ve ti.irbeye bastutltr. B6ylece zorluk qekmeden

ss M. Murato*lu-Y. Kalafat-C. TiirkeroSlu, a.g.e.
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aya$tnr basabilece$ine inanrlrr. Bu bir nevi kostek kesme-
dir.il

Rize-Stirmene yciresi Qepni'lerinde "altr okla" diye bir
uygulama vardtr. Damat adayr dostlan taraftndan pes et-
tirilinceye kadar battaniye ile havaya atilu. Bciylece adaya
itibar edildi$ine onun yiiceltildi$ine inaniltr.ss Bu uygula-
ma asker adaylarrna da yaptlrr.

Ortti tiiriinden bir geyin iqerisinde bebe$in severken
havaya do$ru hoplatrlmasr, damadrn ve askerin hatta ba-
zt Ozbek diif,tinlerinde olduSu gibi gelinin 3 veya 7 defa
havaya atrlmasr, Zeki Velidi To$an hocantn hattrattnda
belirttiSi gibi medresinin e$itime baglama mevsiminde
mi.iderrisin df,rencileri tarafrndan 3 veya 7 defa havaya
attlmasr, Hakanrn tahta gegince veya zafer kazanrnca ba-
zan kalkan tizerinde olmak tizere gO$e doSru atdmast, ce-

nazenin definden ewel mezarhkta keza havaya kaldudtp
indirilmesi kut bulmak amaqlt olmalt ve kut'un semada
aranmasl inancr ile ilgili olabilir.56

Ozbekistan Ttirkleri'nde; qocu$-u kotti gtiglerden, ya-
man gdzlerden, Eegitli belalardan korumak iqin hamile ka-
drn du$tin ve cenazeye gitmez. Do$umdan once biqki-di-
kig iglerine bakmaz. Takr takmaz ve kimseyle dovtigtip
tartqmaz.

Ozbek Turkleri'nde do$um yapan kadrn, temsili olarak
ategle paklanu. Yedi giine kadar amel eder, dostlan ile

e Yagar Kalafat, "Ahska Ttirklerinde Halk inanglan", Ahrska Dergisi, $ubat
2003, s. 3, sh. 4044

s5 Kaynak Kigi: Omer Yazrcr, 50 yaglannda yi.iksek tahsilli, Rize'li
56Yagar Kalafat, "Halk inanglannda Goge Kalduma Dini PratiSi, Damadm G6-

$e Kaldmlmasr", 3. Milletlerarasr Tiirk Halk Edebiyah ve Folkloru Kongre-
si Bildirileri, Ankara 1997, Sh. 133-140
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oturr:naz, yemek ve ekmek pigirmez, bahqe stlPtitmez ve

gtinluk ev iglerinden de uzakftr.

Tiirkmenistan mitolojisinde do$um yaptlan evden dr-
garrya bir gey grkanlrnaz ve bu evde zaman zaman dualt
toplanttlar ve e$lenceler yaptlu.

TurkmenistaR'da do$umdan sonra gocuSu ya$arnaylP

olen kadrnlarm yeni do$um yapttklart zatnarl.' gdbekleri-
ni kaynata veya kaynanalart keser, btiylece qocu$un 6lme-
yip yagayaca$tna inantltr. Ku gocu$unun gobe$i sandrk

veya guvalm iginde saklantr. Boylece o krzrn; evcil ve ma-

rifetli olacaStna inamlu.sT

Ttirkiye'de bazt aileler, gocu$un gobeSinin kesildi$i br-
ga$r saklarlar. Qocuk krz ise bu b4ak gehiz sandt$tna ko-
nur. Erkek ise damat olaca$t zaman kendisine verilir.

Aynca dtiguk olan gocuklann yeni kardeglerinin yaqa-

yabilmeleri iqin, do$umdan ewel yapdan hazrrltklara
ozel bir veche verilir. Onun kundaft bazen yedi bazen

kuk ayrr komgtrdan altnmrg kumag pargalanndan yaprltr
Bazen de krrkt veya yart krrkr iqin dokuz veya kuk ayrt
yerden su getirilerek banyosu yaptltr. Banyo suyunu

"ocak" lardan alanlar da olur.

Annenin ve dtnyaya gelen bebe$in kukt ve yart ktrkt
ile ilgili uygulamalar Anadolu'nun butun agiretlerinde

vardtr.58

Turkmenistan'da, hamile kadm cenazeye gitmez. Git-
mesinin do$u olmadtS.na inanrlu. Gidilmesi halinde be-

be$in boynunun "bo1" gevgek olacaSl inanct vardu. Bebe-

s7 M. MuratoBlu - Y. Kalafat - C. Ttirkero$lu, a.g.e.
s8 ibrahim Ugar, Tarih Ktiltiir ve Folkloruyla Atmalr Agireti, Fuat iiniversitesi

Fen-Edebiyat Faktiltesi, Tarih B<tlumii, Lisans Tezi, Elazr!,1989
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$in boynunun bog/gevgek olmamast igin cenazenin kefe-
ninden bir ip pargasrnm almrp hamile kadtna verilmesi
gerekti$ine inanrlu. Bu inancrn derinliklerinde kefenin sa-

hiplenildi$i, yeni sahibinin 6len gahrs oldu$u, geride 6lti-
ye ait bir gey kalmamasr inancmdan hareketle, ona ait
olanlann onunla birlikte gdmtilmeleri gerektiSi inanct da
olabilir.se

Tiirkiye'nin bir gok yerinde kadmlar mezarlt$a gitmez-
ler veya cenaze ile birlikte mezarh$a gitmezler. Cenazeye

erkeklerden sonra katr.lan kadurlar mezarlt$tn iEine kadar
gitrnezler. Mezarlr$a ve cenaze cemaatine haizli kadtn
kattlmaz.

Aynca cenazenin defninden donen kimse,lohusa kadr-
nrn bulundu$u odaya altnmaz, aksi halde kadtnt karalartn
basaca$na inanrltr. Bir gok yerde de cenazeden donen kim-
se do$rudan do$ruya evine gelmez. K6ytin veya mahalle-
nin sokaklartnda bir stire dolagttktan sonra evine gelir.

Karapapak Ttirkmenlerinde hamile kadm yatv ziyare-
tine pek gitmez, gitmig ise elini her hangi bir yerine orada
siirmez. Aksi takdirde ileride do$acak bebe$in orastnln
"halh" olaca$tna inantlu.

Ttirkmenistan'da Eocu$u ya$amayan kadmlartry yeni
bir qocuklart diinyaya geldi$i zaman kadtntn bagrntn tize-
rinde bir kara tavuk kesilir ve bu tavu$un eti gocu$un
yoldaEt (egi) ile birlikte topra$a verilmeli, gdmi.ilmelidir.
Tacikistan Ttirklerinde bebe$in gobek parqasl attlmaz, iti-
na ile saklamr.

se Yagar Kalafai. "Kocali ve Qevresi Ornekleri ile Ttirk Halk inanElannda Adan-
mrghk/Sahiplililk" I. Kocaeli ve Qewesi Kiiltiir Sempozyumu, 20-22 Nisan
2006
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Ttirkiye'de tavukla, bilhassa kara tavuk ile ilgili bir
hayli dini pratik vardtr. Qocu$un egi Ttirkiye'de; giS'nen-

meyecek temiz bir topra$a gomtiltir veya akarsuya atrlu.
Ttirkmenistan daki "topra$a verilir" tabiri bize toprak
iyesine verilmig bir kurban ga$nsmt yaptr. Halk sufizmi-
ne gore Evliyalardan biri tavuk veya kara tavuk donuna
girmigtir.

Kazaklarda, "Topra|6r Toprak Olsun" diye bir dua tti-
rii vardrr. Bu ifadedert "toptak" ve kutsalh$tna inandan
toprak kavramlannt seziyoruz. Anadolu'da "topraSt bol
olsun" temennisi rahmete erigsin anlammdadrr. Aynca
defni yaprlan cenaze iqin "Topra$a emanet ettik" denir.
Toprak gtivenilir bir varltktu. Bir meftanr.n gryabtnda ko-
nugulunca "Toprak haber giitiirmesin" denit. Topra$tn
haber iletebilme giictine inanrlrr. Gayri mtislimler iqin ise,

"TopraS derin olsun" denilir. Qi$il Ttirkmenlerinde 6len
gahsrn mezarlna toprak atan gahrs toprak attlan ki.ireSi at-
trktan soffa yere koymaltdu ki kazanmrg oldu$u sevabr

kendisinden sonraki almasrn. Ktire$in yere konulmast ge-

rektigi inanct yaygln iken, biz bu tespiti ilk defa Qi$iller
arasrndan yapabildik. Adeta toprak hayrr vasttasr ve ya-
ptlan haytra gahadet etmektedir.

Ttirkmenistan'da gocu$u olmayan kadtntn Eocu$u ol-
masr igin aslanrn yelesini bcirk eyleyip kafasma sartp ba$-
lamastnrn yaranna inantltr.

Ttirkiye'de bebegi ya$amayan kadtnlara ve gocuklara

yapilacak koruyucu uygulamalarda "kurt"dan yararlan-
ma inancr vardrr. Nazarltfa kurt diEi ve trrnafir taktltr.
Bebek kurt derisinin afztndan gegirilir. Cesur olmasr iste-
nilen erkek gocuSun burun veya kulak deliSinden kurt kt-

yf"df'a*Un|-f"rkttt*',f H

h gegirilir. Qocuklann kurutulmug kurban g6zi.i ile oldu-

Su gibi, kurt gdzii ile de banyo yapttrtldrst olur. iqerisin-
de kurt digi, postu, ttrna$t olan nazarltklar, begik ve sahn-

ca$a asdrr.

Kafkasya Ttirkmenlerinde 1"6-30 Ocak arastndaki gi.in-

lere "Kurt Gtinleri" denir.60 Avarlarda ise batsilav/bat
kurt anlamrna geliyordu.

Tiirkmenistan'da qileden (kukdan) gtkan gocuk haytrlt
temenni ve dualarla salmcaSa koyulur. Bir Ttirkmen te-

kerlemesine gdre, "Hig bir qey bilmiyorsan iigii, yediyi
de mi bilmiyorsun", denir. Ayrn yedisi, onyedisi, yirmi-
yedisi bebeSin bepi$e konulmasr igin tercih edilir. Bebek

saltnca$tna hayulr bir giinde konulmaltdtr. Sahncak bog

olarak (sallanmamalt) uqurulmamalt, aksi halde gocu$un

kula$mrn a$rtyaca$t inanct yaygmdtr. inanca gdre salm-
caktan al-arvak korkarmq. QocuSu begi$ine ilk kez anne-
si veya babast koymahdu.5l Kurt, Turk ktilttir co$tafya-
smda Tiirk kultiirlti halklar arastnda vticudunun butun
aksamlart itibariyle gegitli fonksiyonlar gdsterir. Aynt za-
manda gelecekten haber verir, yol gosterir.62

Dtinyaya yeni gelmig bebekler ve onlann annelerinin,
kara iyelerin verecekleri zararlar itibariyle en hassas do-
nemlerinin ilk 40 gtin oldu$"una inantltr Onlardan korun-
mak ve verdikleri zarardan kurtulmak igin Eegitli uygula-
malar yaprlu. Bu inanrglar daha ziyade kusal kesimde

60S. Ki.iri.inov, Kafkasya O$uzlarr veya Tiirkmenler (Aragtuma) "Aktaran: A.
Duymaz, istanbul, 1995, sh. 85

51 K. C. ilyasova - Y. Kalafa! a.g.e.
52 Yagar Kalafat, "sdzlii Kiilturde Bursa ve Ydresi Ornekleri ile Kurt", lI. Bursa

Halk Kiltiirii Sempozyumu Bildirileri, 20-22 Ekim 2005, Bursa, Bursa 2005

c. II, Sh, 415423
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yaygmdu.63 Anadolu agiretlerinin hepsinde bu ttir inanq
ve uygulamalar vardu.e

Ti.irkiye'de de bebeSin begik veya saltnca$rnur bog sal-
lanmasrntn do$ru olmadt$ma, bog sallanmast halinde qo-

cu$un karmnrn a$rtyaca$tna inantltr. Begi$in arvaklardan
koruyucu olmast, begi$in sallanrrken ses gtkarmast ile izah
edilebilir. Eski Tiirk inancrna gdre; ay tutulmastnda, du-

$tinlerde ve asker u$urlamada gi.iriiltii yapmak suretiyle,
kotti/ kara ruhlartn da$ttrldtflrna, onlann zarar vermeleri-
nin engellendi$ini biliyoruz. Yozgat'rn Halagh Ttirkmenle-
rinde gelin yeni evinin egi$inden iqeriye girmeden ewel,
aya$rna qanak ktnlu. Qok yaygm olan bu ganak kuma
inancr Azerbaycan'da, tabak stndtrma olarak bilinir.

Tiirkmenistan'da qocuk yagamtyorsa, daha tince dof,-
mug gocu$un aya$mrn altrna ve alntna ateg bastrnlu.

Ti.irkmenistan'daki bu uygulama ateg/od kultu ile ilgi-
li olmaltdtr. Halk sufizminde "alrrr" insanlann gelecekte-
ki kaderlerinin "ahn yazilanntn" yazt"ldt|.t. yerdir. Ttirki-
ye'de gelinlerin pabuqlanmn alttna bekar ktz arkadaglan-
ntn ismi yaztlarak, onlarrn da kmmetlerinin aqtlabilece$i-
ne inantltr. Alm ve taban'rn ileriye dtrntik, gelecefre matuf
mesaj verme ozellikleri vardrr.

Kader sonucu yaganan olaylara "alntmln yaztst", den-
gesizlik ve deneyimsizlik sonucu ya$anan olaylar igin ise

"tabanrmtn yaztsr" denir. Kader gere$i yaprlan evlilikler
iqin "yazrda varmtEi", kandtnlma sonucu yaganan olum-
suz evlilik iqin ise "cazt da varmtg" denilir.

63 Rrfat Araz, Harput'ta Eski Tiirk Inanglan ve Halk HekimliBi, Ankara, L995
e Ahmet Ozer, Burukan Agiretinin Sosyo-Kiiltiirel ve Ekonomik Yaprsr, Ha-

cettepe Universitesi Sosyal Bilimler Enstihisii Yiiksek Lisans Tezi, Ankara,
1988

Balkanlar'dan 'Ulug Tiirkistan'a Tilrk Halk inanglart

Ttirkiye'de, yagamayan gocuklartn yagamalan igin bir
qok dini uygulama yapilrr. QocuSun qamagul bir mezara
asrltr, qama$u ters diiner ise, Eocu$un 6lece$ine, dcinmez
ise o gocu$un yagayacaStna inaniltr.

Erzurum'da $. Karaca isimli bir gocuk, kumtzt bagh ol-
du$unu soyledi$i bir gey g6rft. Daha sonra hastalanan go-

cuk bayrlmaya baglar. Hacr Dursun Efendi diye bilinen bir
ulu zat (ki Karaca'nrn dedesidir) "Bizirn kendi neslimize
nefesimiz gegmez ama..." der ve hasta torunu igin bir ge-

ker okuyup i.izerinde tagrmastnr soyler, bunun iizerine go-

cuk gifa bulur. Hacr Dursun Efendi 1861-1950 ytllarr ara-
srnda yagamq Erzurum Ulu Cami'de 90 yagrnda oli.inceye
kadar 17 yagrndan baglayarak 40 yrl imamhk yapmtg, 7 de-
fa yi.iriiyerek hacca Stmig, sakahna hiE jilet vurmamq, ha-
len Erzurum Asri mezarh$rnda yatan Muto$ullann dtinii-
rti bir zattu. Muto$ullan Mug'dan Bayburt'a gelmigler.
Bayburt'ta Kagkago$ullartnrn tarlalannr kiralaytp oradan
Stirmene ve Rize'ye geEmiglerdir. 6s Di$er taraftan ters
Ttirk ktilttirli.i halklar arasrnda bir koddur.66

Bazt yorelerde nazara geldi$i igin olmesinden korkulan
qocuk, nefesi kuwetli bir kimseye okutulur, okuyan kim-
se okurken esnerse nazat aldr$ma, esnedikge Eocu$un na-
zardan kurtulaca$tna inanrlrr.

Tiirkmenistan'da, gocu$u olmayan kadmm gocu$unun
olmasr igin, onu yeni yaptlan ktiprtiden ilk defa geEirme-
lidir. TArkmenistan'daki bu uygulama eski Ttirk dini
Giiktanrt inang sistemindeki su ktiltu ile ilgilidir. Buna

6s Kaynak Kigiler: Rauf Durgun; (Muto$lu), Siirmeneli, 90 yagmda, Lise Mezu-
nu, Hrisamettin Karaca; 65 yagrnda, orta tahsilli, Erzurumlu

66 Yagar Kalafat, "Tiirklerin Dini Tarihi ve Tiirk Halk inanqlannda Ters Motifi"
Prof. Dr. Abdurrahman,Qaycr'ya Armafan, Ankara 1995, Sh. 297-307
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g6re; kutsal kabul edilen su, hamile kalamayan kadrna

"su iyesi" vasrtasryla yardrmct olacaktu. Ttirk efsanele-

rinde "elrnalt dereler", "coqkun akan sular" bebek istemi

ile dua edilen yerler olarak gegmektedir.6T

Ti.irkiye'de akarsu ve kdprii ile ilgili bir qok dini uygu-
lama vardu. Biiyi,i yaprlan muskalar ile bozulmast isteni-

len muskalar k6priiden akarsuya atdu. Gelin, gtivey evi-

ne gitmeden ewel kdprtiden gegirilir. Btiyu yaptlmq kim-
se deniz agut yolculuk yapamtyor ise btiytinun bozulma-
sr iqin k6priiden gegirilir.

Turkmenistan'da kuqtik gocuklart "Al-Arvak"a kargr

korumak iqin onun elbiseleri geceleyin evin dqtna asrl-

maz. Burada al apardt yerine al vurmast denir

Bu inang Ttirkiye'de de vardu. Akgamdan sonra ktrkt
gtkmamq bebe$in elbisesi dqart asilmaz ve giindtiz astl-

mrg ise guneq batmadan ewel o elbiseler dqartda buaktl-
maz; eEikten igeriye eve ahnu. Egik inanct da Ttirk ktiltiir-
lu halklar arastnda bir koddur. Kuzey Irak Turkmenleri
ve Ktrmanqca konuganlan arastnda da yagamaktadtr.6s

Turkiye'de qocuk-giineg ve Al-Arvak'la ilgili bagka uy-
gulamalar da yaptltr. Eski Tiirk Dininde mevcut olan ve

bugtin de halk inanqlart arasrnda varltSrnt devam ettiren
husus "Giineg Kiiltii" ile ilgilidir. Giineg, Gdktanrt inanq

sisteminin unsurlanndan birisidir-

Ttirkmenistan'da, bir qocuk dtinyaya gelmigse, aynl ev-

de ikinci gocuk dtinyaya gelinceye kadar birinci bebe$in

gdmleSinin alt kenart iqine gevrilip dikilmez.

67y. Kalafat, Gtiney Tiirkistan'dan Tiirkiye'ye Meseleler ve Tiirk Kiiltiir Kim-
ligi, istanbul 1995

6 Yagar Kalafat, "I. Tiirkmen Kurultayt ve Kerkiik Yoresi Tiirk Halk inanglan",

Tiirk Kiltiirti, Ocak 1998, 5h.27-52
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Balkanlar'dan UIu! Tirkistan'a Tiirk Halk inanglan

igine gevirmek "tersine gevirmek" Ttirk halk inangla-
rtnda bir ktiltur kodudur. Ya$mur duasrna grkmca elbise-
ler ters giyilir. El parmaklan yukan deSil agair do$ru tu-
tulur. YuS merasimlerinde elbise ters giyilir. Ulu kigilerin
defninde kalkanlar ters tutulur. Ters diinmiiq papuca bir
mana verilir. Namazdan sonra bir ucu ters gevrilmeyen
seccadede geytanrn namaz ktlabilece$ine inanrlu. Kur'an-
r Kerim okunan salondaki resimler ters gewilir.6e

Ttirkmenistan'da yeni diinyaya gelmig gocu$un gobe-

Sinin ileriye dtinUk mesajlar verebilece$ine inanrltr. Bebe-

$in gobek ba$r uzun ise qocu$un gelecekteki kardegleri-
nin oldukqa seyrek, giibek ba$.r kwa ise gelecekteki kar-
deg do$"umlannrn daha srk olaca$rna inanrlrr.

Ttirkiye'de, bebe$.in eqinin gdmiildiigti yere gore ileri-
de meslek seqece$ine inanrlu. Mesela, cami duvart dibine
gomrilmesi halinde gocu$un btiytiyi.ince ulema olaca$tna
inanrlrr.

Baytr-Bucak Ttirkmenleri'nde narnaz krhnacak ve
mevliit okunacak odalarda fotofl,raf bulundurulmaz. Bu
uygulama Anadolu'da da gok yaygrndrr. Hacca gidince
"benim igin de dua et, bebe$im olsun, kumetim agrlsrn,
veya beni de qa$tr" denir.70 Hacda yaprlan duantn kabul
edildi$i inanct Anadolu'da da vardrr.

Baytr-Bucak Ttirkmenleri'nde gece aynaya bakrlmaz,
gmuh oldu$una inanrlu. Anadolu'da da ayna ile ilgili ben-
zeri inanglar vardtr. Aynaya gocuk ve hamile kadtn baktr-
rtlmaz, aynanm bulundui-u yerde mevl0t okunacak ise, di-
$er Tiirk kesimlerde olduf'u gibi aynanm tizeri orttiliir.

6e K. C. ilyasova - Y. Kalafat, a.g.e.
70 Y. Kalafat, islamiyet ve Tilrk Halk inanglary Ankara, 1996
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Bayu-Bucak Ttirkmenleri'nde de namazdan sonra sec-

cadenin kula$t ters gevrilir. Bu inanq belirtildigi gibi eski

Tiirk inanglanndaki "tets rnotifi" ile ilgilidir. Ya$mur
duasrnda parmaklartn aga$rya gevrilmesi, yas merasimin-
de yuSda elbiselerin ters giyilmesi, mezara gdtiirtilen mef-
tanrn attntn e$erinin ters taktlmast gibi.71

Bayu-Bucak Turkmenlerinde Anadolu'da olduf,u gibi
yolcunun arkastndan su dokulur, dua edilir. Suyun ay-

dmhk getirece$ine inantlu. Askere gidenlerle ve e$tim
igin gurbete grkan qocuklarla helallegilir, ardrndan hayu
dua edilir.

$am yoresi Tiirkmenleri'nde Anadolu'da oldu$.u gibi
her ttirlii egya sa$dan giyilir. ilkin saf, ayak ve sa$ kol
grysiye sokulur. Bu uygulama Ti.irkmenistan ve Kugr.zis-

tan T{irkleri'nde de vardtr.72 Sa$ aya$a ra$men ilkin sol

aya$tn giyilmesi ters yaprlmrg bir i9 olarak kabul edilir.

Qocuklar stirekli uyarilu. Ttirk kiilttirlii halklarda saS sol-

dan, on arkadary yukart geriden, iist alttan itibarltdu.T3

Bayrr-Bucak Ttirkmenleri'nde de Ttirk dtinyastntn di-

$er bdlgelerindeTa oldu$u gibi do$umdan ewel anne ve

do$acak yavru ile ilgili bazr inanqlar vardtr. Onlartn gele-

ce$ine dair anlamlar tagrdt$rna inanrlan bazr inanglar var-
du. Ktjttiltiklerin giderilmesi, iyiliklerin celbedilmesi iqin
bazr dini pratikler yaptltr.

n Y. Kalafat "Ttirk Dir:ri Tarihi ve Tiirk Halk Inanglarrnda (ters) Motifi" Prof' Dr.
Abdurrahman euycr'yu Armaf,an, Ankara, 1955, sh. 297-307'

nY.Kalatat, Awasya Tiirk Halk Sufizmi -I- (...) Ankara, 1997

reYagar Kalafat, "Tiirk Diinyasr Kargrlaqtrrmah Alasya Tiirk Halk inanglan

Ttirklerde Cihet Taraf Yttn" IL Uluslararasl Krbns Araqttrmalarr Kongresi,

24-27 Kastm1998, G. MaSosa
TaMalik Murato$lu - Cevdet Ttirkero$lu-Yaqar Kalafat, Karqrlaqhrmalr Ozbe-

kistan-Anadolu Tiirk Halk inanglan, istanbul 1997

Balkanlar'dan l.JIu! Tilrkistan'a Tiirk Halk inanglatt

Qocu$-u olmayan kadurlar, geceleri nur indiS-ine inamlan
bazt ziyaretlere giderler. Bu tiir yatulartn "iyiler"den oldu-

$una inanrlu. Buralarda "kan akrtrlu", kurban kesilir. Fakir
fukaraya yemek adanu. "Niyet gapufu" ba$lantr. Bu tiir
kutsal makamlardan geyhler qok meghurdur. Burast Bede-

me mrntrkast olup Yayladaflmn Suriye tarafmdadu. Ig*
sagan Nurlu Kabirler inanct Anadolu'da da yaygmdu.Ts

Bayu-Bucak Ttirkmenlerinde hamile bir hantmtn ku
mr-erkek mi do$uraca$rnr anlamak igin, kadtntn haberi ol-
madan bagrna bir miktar tuz konur, kadtn ilk hareketinde
elini bagrna g6ttiriir ise o$lunun olaca$ma, viicudunun
herhangi bir yerine de$dirirse ktzt olaca$rna inantlu. Bir
bagka uygulama da gdyledir; Komgulardan birisi kendi
evinde iki minder hazvlar, bu minderlerden birinin altma
brgak di$erinin altma makas buaku Olanlardan habersiz
olan hamile kadtn qa$nltr ve oturmast teklif edilir. Btgak
bulunan mindere oturan kadtntn erkek, makas bulunan
mindere oturantn da krz gocu$u olaca$tna inandu.75 Bu
inanglar dahaziyade Kuzeydo$u Anadolu ve Azerbaycan
Ttirk inanglarmt hatrrlatmaktadtr.

Bayrr-Bucak Turkmenleri'nde gocuSu yagamayan aile-
ler, gocuklannln dlmemesi igin mollaya giderler. Hicap
"iiggen biqimindeki katlanmtg muska" yazduu, gocu$un
omuzuna ve begi$ine asarlar. Bu muskadaki ilahi kuwe-
tin; gocu$u, dldtiren gtigten koruyaca$tna inandu. 77 Mus-

TsYagar Kalafat, "Geqmigten Giiniimiize Halk Inanqlarrmrzda Igrk" Milli Folk-
lor, S. 2, Ankara,1994 sh. 2540

75Y.Kalafat, Kargrlaghrmah Bayrr-Bucak Tiirkmen Halk inanglan, Ank., 1996
zKayhan Adrgrizel, Tarsus'a baf,h kiiylerden Mahmuta$a Ktiyii'ntin Monog'

rafisi, Ankara 1968,28. S. 9. Foto$raf. n. U. O. T. C. F. Etnoloji Kiirsiisti Bitir-
me Tezi; Tuncay Oztiirk, Qarrklar Koyti'nde Hayatm iiE ana Donemiyle Ilgili
Adet ve inanqlann Etnolojik Tetkiki, Ankar4 1968,38 S. 38. FotoSaf a. U. O.
T. C. F. Etnoloji Bdliimii Bitirme Tezi
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ka ile 6lduri.ici.i, hasta edici ve benzeri zararlar verici gd-
riinmeyen tehlikelerden korunma inanct, Anadolu'daki
di$er Bayu-Bucak Ttirkmenleri ve Ttirk Dtinyasmda Ana-
dolu dahil her kesiminde vardu.

Canltlarla ilgili halk inanqlanntn doiumla bagladt$nt
belirtmigtik. DoSumun; eweli ve soruastnr srrayla ele al-
mak da yetmeyebilir. Bu ddnemlerdeki uygulamalart da
kendi igerisinde suaya sokmak mtimktindi.ir. Bazan bir
uygulamamn takdim biqimi iki ayrt ddnemde de tezahtir
edilebilir. Bu do$aldu. Uygulamalar arastnda ba$tntt da
vardrr. Bu hali, inanglartn bir sistem olugfurmug olmalarr
ile izaht mtimkiindtir. Bu uygulamalara"arrrel" ve inang-
lara da "imar." denilebilir.

Bebe$i olmayan hantmlar, olup da yagamayanlar ve er-
kek evlat isteyenler Anadolu'da oldu$u gibi bu ydre
Ttirkmenleri de K. Irak'ta tiirbelere gitmektedirler. Ak-
ra'dan sonra yolun sai taraftndaki $eyh Abdulaziz, $eyh
Abdiilkadir ttirbeleri, yatulart bu ti.irden yattrlardu. Ka-
ya koytindeki keza Molla Omer (Selahattin-Erbil arastn-
da) isimli yatu da bu tiirdendir. Tiirkiye ve Ttirkistandaki
benzerleri gibi Molla Omer mezarh$.ndaki bu yattnn da
adak sahiplerinin bez ba$ladtklart yattr bayra$r vardu-
Buradaki yaprh bir mezann tizerine sagtan ay ylldtz ya-
pdmqtr. Di$er Orneklerinde oldu$u gibi bir qok turbenin
aleminde veya sanca$rnda ay -y tldtz mevcuttur.

Kerktik $ii inanglt Miisltiman Tiirkmenleri'nde hamile
kadrntn midesi gok bulantr ise, qocu$unun ktz olaca$rna
inantlrr. Zira annenin midesini bulandtran unsurun bebe-

$in sag oldu$una, bebeklerden de kularrn daha saglt ol-
du$una inandu.78

78 Y. Kalafat, "Ttirkmeneli / Erbil ve Halk Sufizmi" Ttirk Diinyasr Aragtrrmala-
n, Nisan 1997 5.107, sh. 9-61
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Ttirkmeneli'nde her kadmm stiti.in{in bir kokusu oldu-
iuna inantlu. Bu koku krrkt grkmamrg bebeSi vurur. Vur-
gundan kurtulnnak igin, kokusu vuran kadm bebe$in par-
ma$mt koklar. Koku vurgununu gidermek iqin palanctya
gider ve bebe$e giil suyu igirilir. Bebeklerin annelerini sdt
kokulanndan tanrdrklartnt, stit anne zaruretinde giysiler-
den yararlanrlarak annenin kokusunun stit anneye veril-
mek istenildi$ini duyardrk. Ttirkmeneli'nde yaprlan bu
tespit bize gok orijinal gelmigtir.

Tiirkmeneli'nde doSumdan sonra 40 grin kelle-kepqe
(Kelle-Paga) yenilmez. Yenilirse evden 6lii gtkaca$ma ina-
nr.lu. Bu y6rede bebef,in egine yoldag denir

Ttirkmeneli'nde gocu$un giysisi dikilirken, dikigin
iizerine erkek gelse hamile kadrntn oSlu olaca$ma, ktz
gelse kut olaca$ma inanrlu. Aynca hentiz diinyaya gel-
memig gocu$a qama$u hazrrlanuken makas yere duger ve
a$zr agtltrsa ku gocuSu; makastn aSzt aqtlmazsa erkek go-

cu$u olaca$tna inantlu.

Ttirkiye'de ewelce de belirtildigi gibi bir minderin altt-
na makas ve di$er minderin alttna brgak konur. Durum-
dan haberi olmayan hamile hanrm btgaklt mindere oturur
ise o$lu; makaslr mindere oturur ise krzt olacaSura inanrlu.

Ti.irkmeneli'nde gocu$u yagamayan kadm, hamile iken
gocu$u iqin hazul* yapmaz. Bir gargafa btirtintr, ytiztinii
peqe ile 6rter, konugmadan elini gargaftan gtkartp para di-
lenir. Onun avucuna para koyan "Allah muradrnt versin"
der. Topladt$t para ile ekmek ve helva alu, komgulartna
da$ttu. Bazen de imama gider, daitttrru. "Bir gocu$um
olsun yedi kapt dileneyim" diye dua eder. Helva da ek-
mek gibi Tiirk kulturlti halklar arastnda bir kulttir kodu-
dur. Do$umda, mevliitlerde, asker u$urlamada, nigan ve
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dtiSunde, hac yolluSunda, taziye yemeklerinde, kwaca iyi
ve kotri grinde helva kavrulur ve kokusunun ulagttSt her-
yere dairtrltr. Helva Turk kiiltur co$afyastnda pigi gibi
kokusu ile de hayu iglendi$ine inanilan bir besindir. Cu-
ma akgamlan, arifelerde, yasrn 3.,7., 9., 40.,52. ve sene-

i devriyesinde qok kere lokma olarak helva verilir. Rodos

Ttirkmenlerinde " Gaziler Helvast" diye bilinen bir helva
tiini vardu.79

Ttirkmeneli'nde evlat, bilhassa erkek evlat aile igin gok

dnemlidir. Qocu$u olmayan aileye "kor (kdr) ocak" denir.
Krz babast olmak daha az itibar gerektirir. Bu tabir Ttirk-
menler'de de oldu$u gibi Soranilerde de vardu. Boyle ba-

balar "Bavtcrksen" denir. Bav: baba, ve ctksen: krz de-

mektir.8o

Evlat edinme, krsmeti aqtk olma, dilek sahibi olma hu-
suslannda "gonlti aqtk olanrn Allah muradtnt verir" inan-
cr vardtr. Halk arasmda gdnlii aqrk "temiz kalpli" tabiri ile
kalp gdzii agtk tabiri qok kere karqttnlrr. Tasawuf bilgisi-
ne gore kalbin gerh edilmesi kalp gdzti aqrk olmaktan qok

ileri bir durumdur. $erh edilmig 3-5 kigi var ise, kalp gdzu
agrk 3-5 bin kigi vardtr.81

Heybet Sultary ismini tizerinde bulundu$u da$a da
vermig olan bir yatudu. K6ysancak nahiyesinin hemen gt-

krgmda Stileymaniye yolunun kenannda ve dzelliSi mut-
laka kadmlar taraftndanziyaret edilmesidir. Her tiirlu di-
lekleri igin burada Allah'a yalvaran ktz ve kadtnlar, gocuk

7e Yagar Kalafa l, "KaradenizYdresi Kiiltiir Tarihinde Helva", ilim Fikir ve Siya-
set Dergisi Turan, istanbul

80Y. Kalafa! "Ttirkmeneli / Erbil ve Tiirkmen Halk Sufizmi" Ttirk Diinyasr
Aragttrmalarr, Nisan 1992 S. 107. sh. 9-61

81 Sebahattin Giingdr. Yeni Mektuplar 1996 Burhaniye (gayri matbu)
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dilegi igin de buraya geliyorlar. Bir ifadeye gcire, 4-5 met-
re uzunluSundaki mezarln ayak taraftndaki uzantr Hey-
bet Sultantn kocastna aittir. Heybet Sultan hayrrsever, ha-
lis bir kadm olup tiirbesinin bulundu$u yere bir hayratha-
ne yaplp kervanctlara ag verirmig. Ancak 60-65 yaglann-
daki uzun siire Heybet Sultan'rn ttirbedarltgrnr yapme,
Koysancak'lt Aziz'in ifadesine g6re bu mezar iki mezann
birlegmesi ile meydana gelmemigtir. Tek mezardrr. Ti.irbe
binasrntn igerisinde Hz. Ali'li posterler ve ttirbe cjrti.isiin-
de ay-ytldr.z ile ayetler vardu. Ayrtca tiirbe binasrntn ige-
risinde adakqr kadtnlann yararlandtklart normal boyda
bir de tahta beqik vardu. Ttirbe drttistindeki ayetlerden
bagka arasrnda ay-ytldv da mevcuttur. Tiirbedar Cemil'e
gore yatrrtn adt Eyytipttir. Ve peygamberimizin ga$dagr-
drr. Bu arada Hz. Muhammed'in Heybet Bibi isimli hala-
smtn Baki.i'de yattr$t da bilinmektedir.

Digi veliler konusunda tasawuf bilginleri bu velilerin
igerisinde Hz. Fatma, Meryem, Asiye gibi zahiren de digi
veliler vardu. (...) Ttirk dunyastnda gdrme imkant buldu-
$umuz islam ululannrn mezarlannda gok kere ay ve ytl-
dtzvebazan de ay gordiik. Ulu zat Alevi veya $ii Caferi
inanqlt bir zat ise ay ve yrldrzm yanl sua Ehl-i Beyt'i sin-
geleyen bir resim veya rumuz gordUk. Mesela Hz. Ali'nin
resmini veya ziilfikann resmini, aqtk gekilde el g6rduk.
Ti.irbe Ttirkiye'de ise ilaveten Atatiirk'iin resmi ile TUrk
bayra$rm gdrduk. Ulu zat Stinni inangh ise resim yoktu
ve fakat qok kere bayrak veya sancak vardt. Sancak ve
Bayrak Sunni olmayan Mtisltiman ululann da mezarlann-
da vardt. Stinni kesim resme kargr hassastr. Kurkkale'nin
Kogubabalt Alevi inangh Mtisliiman halkr ve Kogu Baba
tiirbesi bu drneklerdendi.
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Abdiilkadir Geylani, Beyazll. Bestami, EgrefoSlu Ru-
mi vb. pek gok ve ga$mda herkesqe bilinen erkek veliler,
hep digi velilerdir. Erkek veliler ise tabir caizse harct alem

diSer velilerdir (...) Bibi hala demek degildir. Kadtna do-

B.rmu yapttran kim ise, o kigi bibidir. Hala olsun, teyze ol-
sun hep bibi olur (...) Bibi dualart, do$"urtan ebenin du-
alandu. Bunlar Stimerlerden beri vardtr. Bibi sofralart
da Siimerlerden kalmadu. Bibi sofralart, Bibiye ikram edi-
len yemektir. O sofrada pek Eok kigi bulunabilir. Bibi ttir-
beleri, ebeler pek gok cantn, canlt do$mastna vesile olduk-
larr iqin saygt de$er kabul edilirler. Bu da Stimerlerden, ta

indius vadisinden olugup gelmigtir. Kadtn evliyalar sanrl-

dr$mdan eok (...) dur.82 Tacikistan Dugembe Kala-i Hi-
sar/Ttirkabat Turkmenlerinde ebeye mama/Tuttingen
Ana/manavi ana denir. Buradaki Ttirkmenlerde birgok
Ttirkmen kesimde goruldugiti gibi gobegin pargasmr sak-

larlar.83

imam Muhammed, imameynden, imam-t Azam'tn iiq
talebesinden birisidir. Halk qegitli dilekleri arastnda qocuk

isteme ve Eocuklarmm yagamast igin de Erbil'deki bu ttir-
beye gelir.

Qocuk hastaltklart gocu$u olmayan annelerin dilekleri
ve erkek gocuk talebi iqin Uzeyir Peygamber ve Kent-i
Kah'a da gidilmektedir.s4

Erbil'de erkek qocu$"unun olmast istenilen gelinin, ko-
ca evine geldi$i ilk gtn kuca$ma veya yata$tna erkek Eo-

cuk yattnltr. Bu uygulama Tiirkiye'de de vardu. Ayrtca

82Sebahattin Giingtir, Tasavvuf Notlan, (Gayri Matbuu 6zel Argivimizde)
sYagar Kalafat, Balkanlardan Uluf, Tiirkistan'a Tiirk HaIk inanglan III-IV

(...) Berikan yayrnlart Ankara 2005 'Tacikistan bdlumii Sh. 484-503)
s Y. Kalafat, "Tiirkmeneli / Erbil......"

Balkantar'dan lllu| 
-Tiirkistan'a 

Tiirk Halk inanglan 59

Ttirkmeneli'nde erkek qocu$unu nazardan korumak igin
TUrk dUnyaslnrn bir qok yerinde olduSu gibi saglar tuag
ettirilmeyip uzatrlarak, ku elbisesi giydirilerek ona krz go-

cu$u stisii verilir. Bu inancm altrnda kotti gUEleri kandrr-
ma arzusu vardrr.

Ozbeklerde qocuk dunyaya geldigi zamarr gocu$u ve
annesini inler-cinlerden ve yaman giizlerden korumak
amacryla ategten geEirilerek (Cilligdewi) kuk devri yapr-
lu. Anne ve gocu$u da 40 gtin (Cillede) krrklt olurdu Bu
donemde yabancr kigilerin anne ve qocu$unun yantna gir-
mesi memnu (yasak)dur. Qille'li evde gegitli irimlersirim-
ler (dini pratikler) yaprlrrdt. Qocu$-u yagamayan kadtnlar
da bu donemde doSum yaptlan eve sokulmazdt.s5

Ttirkiye Ttirkleri'nde de "Kuk", "Yar1. Krrk", "Krrk-
dan grkarma", "Krtklr" gibi inanqlar ve bunlarla ilgili an-
ne ve yawuya tatbik edilen uygulamalar vardrr. Bunlar
yaprlmadrSr takdirde anne ve yawusunun hastalanabile-
ce$ine veya dlebileceklerine inanrlrr. Bunlart, gdriinme-
yenbazt gtiqlerin yaptt$t inancr vardrr. DoSu Anadolu'da
da krrkh kargthsr olarak Ozbeklerde olduSu gibi (QiUi)
tabiri kullanilu.

Amasya koylerindeki bir inanca gore kukh kadrnlar
bir araya gelince krrklart kartgtp kendileri ve gocuklarr za-
rar gdrmesin diye. i$ne de$igirler.

Trirkiye'de gocuk ve annenin yart ktrkr ve kukr qtkart-
luken bunlara iligtir (kevgil) ile su ddkiilmesinin haynna
inanilu.

Ozbek Trirkleri'nde do$umun Eok zor olmasr halinde
bir tavuk altnu, tig defa anninin etraftnda dolandrnltr,

8s M. Murato$lu - Y. Kalafat ' C. Trirkoglu, a.g.e,
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sonra kesilen bu tavu$-un kanr annenin ve gocuSunun al-
ntna stirflltirdti.

Ozbeklerde, dtinyaya gelen gocu$un annesini 3. gtinde
ve babasmt da 5. gi.inde tanrdt$rna inandtr. 5. gtintin ak-
gamr evde un helvasr yaptltr. Q6zme (Gbzleme), sebze
qorbasr (la$man) pigirilir. DoS"umun 3.,7.ve 9. giinti geg-

ti$i halde gocuk Olmezse babasr yemek yapttnp da$tttr.86

Anadolu Ttirkleri'nde ilk do$an gocu$un ilkin "baba"
demesi halinde, do$acak yeni kardeginin erkek; "anrre"
demesi halinde de ktz olaca$tna inantlrr.

Ozbekistan'da doya (Ebe), soSant, hamur mayasrnl
bebe$in alnrna, annenin gdSsi.ine stiriip brgakla parprlar
ve gdz boncu$u takar. Baydmalarda so$an koklattlarak
aydtrlrr.

Parprlama, Anadolu Ttirkleri'nde de vardu. Biz Ri-
ze'de "cin garpmtg" hastantn ve G. Antep'de saralr hasta-
nrn brga$rn tersi ile parpilandt$rnr tesbit ettik.

Ozbekistan'da do$um esnastnda irim-sirimler btiytik
tilEi.ide mtisltimanhk eweli inanglardan, (GtlkTanrr inan-
cr, Ateqperestlik, ddrt unsura inanma)'ntn uzanhlandrr.

Ozbek Ti.irklerindebaba, gocuk dunyaya gelmek iizere
iken, yani annesinden do$maya baglayr.nca evden gdnde-
rilir, egik, kapr, kilitler agtk brraktludr. Ahudaki hay-
vanlar bahqeye qrkanlrrdt. Qocuklar bir taraftan di$er ta-
rafa kogugturulurdu. Egigin tiniine at ba$lanudr. Qay-
danltkta siitlii qay kaynatrludu Madeni egyalara vurula-
rak ttkrrtr yaptltrdr. Odaya lamba ve mum yakdtp koyu-
lurdu. Yagh ebe doSuracak kadrnrn yanrnda olurdu. Her
bir irimsirim'in anlamr vardr. Qaydanltkta su fokur-fokur

85M. Murato$lu - Y. Kalafat - C. Tiirkero$Iu, a.g.e.
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kaynarsa, at kignerse, qocuklar kogup baSuqularsa, kilit-
ler aqrltrsa, balantn tez gelece$ine inantlrrdr. Annenin do-

$um esnasmda eziyet qekmeyece$i inancr vardt. Babanm
egi$in drgrna qrkartlmasr anneyi eziyetten kurtarudr.

Anadolu Tiirkleri'nde bilhassa Do$u Anadolu'da do-

Sum esnasrnda egi$in ontine erkek at Eekilir ve kignemesi
sa$lanrr. Sela verilir veya ezan okundu$u da olur. Bazt
yOrelerde doSum evinin dntinde ateq yakrltp, silah ahldt-
$t da olur. Baba evde olmaz, evde ise Eargrya gdnderilir.

Anadolu'da Albasmasrna yol agan "Al-Ruhu"nun me-
kant olarak; ahtrlar, samanlrklar, virane ve harabe yerler,
sstz bog sahalar, nehir kenarlarq su kaynaklan, a$ag
dipleri, deSirmenlerin civan, ma$aralar ve tandrrlar ola-
rak bilinir. Btiyiik dlgtide ateg, su, a$ag ve giineg ktiltti ile
ilgili olan bu mekAnlardaki o$elerin hepsini "Al-Ruhu"
kategorisine almak do$ru olur mu? Bu husus ayrr bir tar-
trgma konusudur. Bu arada Lazkiye Ttirkmenlerinde Al
Kartsr' na kargr korunmak igin miras altrn kullanrlu. Ne-
den miras olmasr gartr aranmqtrr? Miras mahn, ozellikle
alttn gibi krymetli olan miraslarm iizerinde gdgflp gitmig-
lerin bir sahiplilik halleri mi vardu? ZiraOglancrly'oglan-
lrk hastaltirnrn tedavisi iEin hastaya atalarmdan kalmtg
bir egya tagrthnlu. ifadeye gdre bununla amag "bu benim
de$il senindir." Bu tespitten agtkga atalar ruhundan yar-
drm beklenildi$ini goruyoruz. Olmtig bir kimse gdqiip git-
mig olmasrna ra$men geride kalanlan veya yeni nesilleri
koruyabilmektedir. Trpkr ttirbelerden himmet beklenil-
mesinde oldu$u gibi.

Ozbek Ttirklerinde bala doSarken annenin bagucuna
konulan nan (ekmekl, tuz, btgak, rsurk (iizerlik), sarmr-
sak'dan ekmek anneye rsrrtilrr, tizerlik koklatrludi.8T
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Ahuka Tiirklerinde Alkansma kargt korunmak igin ilgili
kadrnm yastt$rntn altma Kur'an-t Kerim ve altrn konur.
Alkansrndann veya garprlmq olmaktan kurtulmak iqin
'Daire' kurulur, daireye baktltr. Bunun igin bir tasa su ko-
nulur. Hasta bu suya bakar, giirdugt gey neye benziyorsa

onu bir kd$rda yazar. Bu ka$tt de$irmenin garkrna atrlu
veya yakilu. Yakiltrken qrkan seslerin dlmekte olan cinle-

re ait oldu$una hukmedilir. inanca gore karakura insanla-

n birisinin krh$tna girerek basar, ondan korunmak iqin
yani basmamasl igin Ayet-el Ktirsi okunur. Alkartst veya

Alkurnt yakalayan onu tdvbe ettirirse arttk Alktzr o kigi-
ye dokunmaz. Artvin'de ise Albasmasma'Lohusa Hum-
masr' veya'karakuray' denir. Amasya'ntn Uzunoba k6-
yiinde ise, do$um yapan gengleri kara iyelerden korumak
igin iki ceviz birbirlerine siirttiiriilerek ses gtkanlu.88 Kara
iyelerin sesten rahatstz olduklan, hatta yoSun ses kargt-

smda hayatlartnr yitirdiklerine inanrlu. Cevizin ses gtka-

rarak gi.iriiltti yapmak suretiyle kara iyeleri kovduSunu,
gelin egikten gegerken, zivaf. gecesinde, gelinle damat dii-

$tinlerinde oynarlarken, al kanstna kargt lo$usal* done-
minde ayrl ayn gorebilmekteyiz. De$irmen de Turk kul-
tiirlii halklar arasrnda inanq itabariyle bir kod olugtur-
mugtur.89

Orta Toroslarda gelin baba evinden qtkanluken kendi-
sine yakdan ti.irktilerde, bereketin simgesi olat't"taz" da
zikredilir.

8zM. MuratoBlu - Y. Kalafat - C. Ttirkero$lu a.g.e.
sYagar Kalafat , "Ahrska Ttirklerinde Halk inanqlan", Ahrska Dergisi, gubat

2003, sh.40-44
8eYagar Kalafat "Halk inanglannda Def,irmen" Folklorist Umay Giinay Arma-

!anr, Ankara 1996, Sh. 1'4'l'-1'5-l'
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"Tuz kabtnt tuzsuz koyan

Bilyiik wi rsstz koyan

igte geldim gidiyorum
Siamt terk ediyorum." eo

Ttirkmenistan'da gocu$un bagtna giydirilen ve baSla-

nan giysilerin f.azla bol ve gevgek olmast istenilmez. Aksi
halde gocu$un buytiyunce bagtnrn a$rr.yaca$tna inanrlu.

'Bu ttir uygulamalar Ttirkiye'debez ve bilhassa kundak
bezi ile ilgili olarak vardtr. Ancak bunlar dini pratiklerden
ziy ade koruyucu fiziki uygulamalar mahiyetindedirler.

Ti.irkmenistan'da gocuklara ktigtik yagta altrn ve gii-
miigtin takdmasr halinde gocuSun btiytiyUnce saSltkh ola-
caSma inanrlu.

Ttirkiye'de de gocuklara alttn ve gi.imtiq taktlu. Halk
sufizmine gore bu iki maden iletkendir. Elektriklenmeyi
dnleyici karekterdedir. "Aydan" yaprlmast, gi.imtigten ay
kestirilmesi bu konu ile ilgili olabilir.

Ttirkmenistan'da gocu$un ilk ttma$t ahndt$rnda (kesil-
di$inde), tunak kesilmeden ewel KendiriKe hrmandurlu.
Bdylece gocu$un nztkh olaca$ma inanrlu. Kendirik, ha-
mur yapilmasr iqin tizerinde unun yo$uldugu kumaghr.el

Ttirkiye'de EocuSun tuna$r kesilmeden ewel, elinin
babasmrn cebine sokulmast ve ordan para almast saSla-

ntr. Bdylece gocu$un gelecekte rtztklt olaca$rna inantlu.

"Cuma giinii tunaf,.rnr kesery bir hafta beladan emin
olur" ve "Trrna$nr kesmeyen, btyrptnt krsaltmayanbiz'

sHamit Ztibeyir Kogay, TUrkiye Tiirk Dti$inleri tizerine Mukayeseli Malzeme,

Ankara, 1944, sh.3A
er Y. Kalafat, Avrasya Tiirk Halk Sufizmi -I- ('..) istanbu|1997; C. C. Gtizelbey,

"Gaziantep'te Do$um ve Qocu$a iligkin Eski Tcire ve inanqlar " Tiirk Folklor
Araqtrrmalan, 198{I Ankara , 1982, sh. "19-36
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den de$ildir." Iki ayn hadistir. Di$er bir hadiste, "Sag ve
ttrna$ntzt topra$a giimtin, biiyticiiler onlarla sihir yap-
masrn" geklindedir.e2 Tiirkmenistan'da ktiqUk qocuk egi$in
iisttine oturtulur, oynarsa gocu$un srk srk hastalanaca$.na
inantlu. Aynca eEikten ilk defa geqerek gelen gocuk eli bog
dtindurtilmez, orra muhakkak bir hediye verilir.

Ahska Ti.irklerinde egi$in dntine bir demir konur, igeri-
ye girecek olanlar atlayarak girerler. inanca gore boylece
egikten iqeriye cin geytan girememig olur. Demir koruyucu
bir rol iistlenmigtir Ttirkiye'de de egikle ilgili inanglar var-
du. Tarikatlardaki egiie basmama inancr halka da yansr-
mqtrr. Egikte durulmaz, ona basdmaz.Bize gdre bu inanq;
ev/ocak iyesi ile ilgilidir. Ev iyesinin koruma alant egikten
baglar. Egikten iqeriye kabul edilen kimse dost muamelesi
gdri.ir. Gelin yeni evine girerken egikte bir seri dini mera-
sim yaprltr. Gece egikten dr.qanya od/ateq verilmez.

Tiirkmenistan'da qocu$un qile/krrk sagt nazarltk ola-
rak 3-4 ya$ma gelinceye kadar ona taktltr. ilk saEmt, gile
saernr mutlaka dayt keser, aksi halde qocu$un hasta olaca-

$rna inanrlu.

ilk sagrn Ti.irkiye'de ozel onemi vardu. ilk sagr gocu$un
babasr hediye kargtlt$t altr. Berberine hediye verilir. Sagtn

a$trhStnca sadaka verildi$i olur. Bazt ydrelerde bu sag

saklanrr, qocuk damat olunca, gtivey yastr$rnrn iqine ko-
nulur. Ti.irkmenistan'da ve Tiirkiye'de ilk saga "Sag To-
yu" yaptlu. Ttirkmenistan'da qile'den grkarma uygulama-
stna gore gocuk 7 gnn geEtikten soffa gileden grkanlu,
banyo yaprlrr. Banyo suyuna 7 kagrk truz,7 tane piring ve-
ya bu$day, beyaz gtimtig konulmalt ve kdriik taElamalu
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Bdyle yaptlmasr halinde Eocupun temizlik seven, konug-
kan, saShkh ve nztklt olaca$rna inantlu. Banyo yaprldrk-
tan sonra qocuk 7 evi dolagttnlu. O evler gocu$u egiklerin-
den bog geri gevirmeyip, herhangi bir hediye vermelerinin
hayrr.na inanrrlar.

Bu uygulama Tiirkiye'de de bolgelere gcire farklthklar
gdstermekle birlikte btiyUk olqtide aymdu. Banyo suyuna
altrn atrlmasr gibi. Bazr yorelerde ise, qocuk kuk gtnti
dolmadan evin egi$inin dqtna Erkartlmaz.

Ttirkmenistan'da Amuderya nehri krytlanndaki Eile;
biiyiik ve kiigiik gile olarak ikiye aynlrr. Qocuk 20. ve 40.
gtintinde banyo yapilu. Pigme (pigi) yapdtp ikram edilir.
Boylece qocu$un muhtemel gdriinmeyen tehditlerden ko-
runduSuna inanrlrr. Pigme veya pigi ya$da kuarhldtir za-
man kokusu grkan bir yiyecektir

Tiirkiye'de de kuk ve yart krrk olarak bilinen bu stire-
ler dolunca qocuSun banyolan yaptr.nlrr ve pigi pigirilir.
Ozel birtakrm uygulamalar yaptlu.

Tiirkmenistan'da gocuk do$duktan sonra kuk giin ge-
ginceye kadar krrkh/gilli sayilu. Kuklt eve adetli kadrn,
adet gcirmekte olan kadrn ve merhumu topra$a verip me-
zarlrktan donen kigi girmemelidir. Boyle evlere et ve yu,
murta saltnmamalrdu (sokulmamahdrr). Kukh eve et ve
yumurta getirilmigse, gocuk egikten dtgan qrkanlmalt, et
ve yumurta eve almdrktan sonra qocuk eve almmalrdrr.
Tiirkiye'de kukh eve et getirilecek ise, gocuSun babasr go-
cuiu bagmtn iizerinde havaya do$ru aya$akaldrru. Etten
yuksekte tutmaya qahgu. Bize gore e! yumurta ve cenaze-
den gelen kiqinin qocu$u "basmast" riski vardu. Baba go-
cu$u yukarr kaldrruken, agrklandtft tizere "Gtik'te Al-

e2S. Gi.ingcir, a.g.e.
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lah'rn tasawur edilmesi, ondan giig almak istenmesi"
inanctnr yagamaktadtr.

Ttirkmenistan'da qileli/kuklt gocu$u arvah-cinlerden

korumak igin bir gok utmlara (inanglara) bagvurulur. Qocu-

$un yasttf,rmn altum cevher, btgak, tuz, ekmek konulur.93

Ttrkiye'de de qocu$un bu t{ir griqlerden korunmast

iqin, yani basrlmasrnm dnlenilmesi igin yastt$tntn altr.na

brgak, ekmek, tuz konur. Bazt hallerde Kur'an-t Kerim,
sarmrsak gibi geylerin de konuldu$u olur.

Tiirkmenistan'da ktrkt gtkmamq iki annenin gdrtigme-

si saktncalt kabul edilir. Cin-Arvahlartntn karr'gacaStna

inaniltr.
Bu inang Tiirkiye'de de vardu. Ktrklt iki annenin bir

odada bulugmalart "krrklartn kangmast" olarak nitelenir
ve sakrncalt bulunur. Zarurihallerde, muhtemel bir sakm-

canrn giderilmesi igin kuklt anneler aralartnda if,ne degi-
girler.

Ttirkmenistan'da yiirtiyemeyen qocu$u iig Eargamba

yoruncadan si.irersen gocu$un ytiriiyece$ine inantltr.

Ttirkiye'de ytirtiyemeyen gocuklar iqin de bazt tatbi-
katlar, "Kiistek kesme" ve "kdstek ba$lama" uygulama-

lan yapilrr. Ayaklart bir iple ba$h gocuk 3 veya 7 cuma

gtini.i cumaya gdti.iriiltr. Camiden ilk gtkana veya cuma

ielastndan 6nce imama bu ip kestirilir. Buna kdstek kes-

me denir Kostek kesme bazt ydrelerde gocuk ilk "day dur-

du$u", ayakta durduSu zarrtan yaptlan aile igi merasime

de denilir. Bazt hallerde k6stek, iig yol a$zrnda, sabah

ezanrndan ewel oradan geEen bir yolcuya da kestirilir'

tsY. Kalafat a.g.e. ; O. Acrpayamlt, Ttirkiye'de Do$umla itgili adet ve inanma-

larrn Etnolojik Ettidii, Erzurum, 1961
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Yiirtiyemeyen veya yere basamayan gocu$un gayri
miislim bir kimsenin mezartna bastrnldr$r da olur. B6yle-
ce ayaklartnrn gtiglenece$ine inanrlrr.

Suriye Ti.irkmenlerinde Cevizve incir a$aglannrn insa-
m basacaklanna inandtr. Bu ttirden basilmrg insanlara
"incir basmasr" veya Ceviz basmasr" denir. Ceviza$act-
nm alttnda yatrlmamast gerektiSi, yatanm omri,intin ktsa-
laca$r inancr ile incir afactndan dugen insantn olece$i
inancr TUrk ktilttirlu halklar arasrnda gok yaygrndu.

Ttirkmenistan'daki bir inanca gcire ktigtik gocuSun eli-
ne ayna verilir ise, onun dilinin (a$rr olaca$rna) kekeme
olaca$rna inanrlrr.ea

Ayna Tiirkiye'de de gocu$un eline verilmez, G6zleri-
nin gagt olacaSrna inantlu. Aynca gece aynaya bakilmaz,
aksi halde cinlerin toplanaca$ma inanilu. Kur'an-l Kerim
okunan yerde ayna 6rttiliir. Hamile kadrntn aynaya bak-
mast doSu bulunmaz. Ayna ile fala bakanlar ve ayna ile
gelecekten haber verenler vardrr.

Azerbaycan'da nineler ve dedeler torunlarrna kendi
isimlerini verirler. Dedenin ismi O$uz ise her tiE nesilde
bir Ofiuz ismi tekrarlanmq olur. Hadiste "Qocuklanntza
aile bUytiklerinizin ismini veriniz" denilmesi, o qocu$un,
o bUytikten manevi yardrm gdrmesi iqindir.ss

TUrkmenistan'da durmayan (yaqamayrp 6len) gocukla-
ra konulan isimlerden hareketle " guytp alemine" mesajlar
verilir. Boyle aileler yeni diinyaya gelmig ve <ilmesinden
korkulan gocuklarmr sembolik olarak kiipe$in dntine br-
rakrrlar. Kopek bu gocui-u koklar. "Bu gocu$u it de alma-

q Y. Kalafat a.g.e.
95 S, Gringcir a.g.e.



Ya6ar lQlafat Balkanlar'dan Ulu{ Tilrkistan'a Tiirk Halk inanglan

Tiirkiye'de de qocu$a ismi bir taktm dini uygulamalar-
la konulur. Qocuia ismi kula$ma ezan okunarak verilir.
DoSumun ilk 3 gtnii igerisinde verilir. Hayu duasr. yapt-
lu. Giibek adt islami karekterli olur. Qo$unlukla isimier
Kur'an-r Kerim'den seEilir.

Ttirkmenistan'da gocu$-un ilk diEi Erktnca yakmlart
toplanrr, onlara ve gocuklara ikramda bulunulur. Qocu$a
hediye ahntr ve bagrndan patrak (mtsu patla$t) dokultir.

Ttirkmenistan'da gocu$un diglerinin inci gibi olmasr is-
teniyor ise, Eocu$un ilk digi grkaca$t zaman gocuk ktiqiik
bir kuzunun tizerine bindirilir. Qocu$u ata ve ege$e bindi-
renlerin gocu$unun digleri buytik olur. ilk dig toyunda
patrak (mtsu patla$t) yaptlmasmdaki amag diglerin pat-
rak gibi patlamasr, mtsu taneleri gibi dizilmesi, sa$lam ol-
mast igindir.

Tiirkiye'de de ilk digle ilgili bir takrm uygulamalar ve
inanqlar vardu. Hedik yapdu, bu haglanmtg bu$daydrr.
Bazt.yerlerde buna frndtk ta katrlrp ikram edilir. Digin ilk
qrkqmt gdrtip mtijde verene hediye alrnu. Bazengrkan dig
saklanu. Bazen de evin bacasrna attltr. Bu esnada dig ile
onun saSlam olmast ile ilgili bazr tekerlemeler sOylenir"
Bu konuya do$um sonrastnda yer verilecektir.

Ttirkmenistan'da kiiqtik gocu$un yerli yersiz hupala-
ntp tiziilmesine sebep olunmasrmn, giysilerinin ayak al-
trnda btrakrlmastnrn qok mahsurlu olduSuna, o ailenin
tekrar gocu$unun olmayaca$tna inantlu.eT

dr" denir, ve bu qocuSa "italmaz" ismi konur. Ad verme

do$um sonrastnda; hazult$t do$umdan ewel yaptlu'

Ttirkiye'de de gocuklarrnazar ve tekin olmayan gtiqler-

den korumak iqin onlara bir siire kendi isimleri ile hitap

edilmez, konulan qirkin takma isimler bir donem kullant-

lu. Mesela, " p asakl{', "siimiiklii " grbi. Bazen de daha on-

ce bahsedildigi gibi erkek gocu$u yagamayan aile erkek

gocuSuna ktz ktyafeti giydirir. Biittin bu uygulamalarla

yaprlmak istenen qocu$un cin ve kdtu nazardan korun-

mastdu.

Tiirkmenistan'da yagamayan gocuf,un yagamast iqin

tagan (sacaya$r) tn altmdan iig defa gegirilip qocu$a Ta-

guttUitri, Tagandurdu, Tigangiil gibi isimler konur'

Sacaya$r Turkiye'de de bir gok halk inancmda yer alrr'

Mesela, ya$murun ve dolunun gok ya$mast halinde saqa-

yaSr egikten drganya ters olarak attlu. Bdylece dolunun

duiaca$tna inantlu. Saq aya$t (tagan) nrn hikmeti od/ateg

ve demir ktilttiyle izah edilebilir. Orta Karadeniz'de Htdr-

rellez'de, bereket igin tizerinden atlanrr-

Tflrkistan'da bir ailenin ard arda krz qocu$u olupta ar-

trk kz evlat istenilmiyorsa, son qocu$a konulan isimle

bazt mesajlar verilir. Mesela; Krzsonu, Bessir, Doyduk,
Oslangerek gibi isimler taktlu.e6 Ttirkiye'de ise, Kuta-
*i*, Yeter, Besti gibi isimler aynt inanglardan hareketle

konulur.
Ttirkmenistan'daki bir inanca g6re, ismi zamanrnda

konulmamrg gocuk bi.iyiiyiince yalanct olur. Aynca gizel
isimler konulmug gocuklarrn btiytiduklerinde mutlu ola-

caklanna inantlu.

se Y. Kalafat a.g.e. e7Y. Kalafat a.g.e.; O. Actpayamh, a.g.e.
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Do{umEsnasr
K:uzey Afganistan (Giiney Tiirkistan)'da kadrnrn kukt

qrkmcaya kadar et yemez, ktrklt gocu$unu yumaz (y*a-
maz), boylece cinlerden korunduf,una inantlrr'e8 Anadolu

Ttirkleri'nde bazt. ydrelerde, daha ziyade Toroslartn Yo-

rriklerinde kukr q*mamq kadmtn bulundu$u eve et gir-

mez, 91! et kuklt evin iist tarafrndan da geqirilmez'ee Bu

inangtaki incelik koku ve yaniltma ile ilgilidir.

Bu trir uygulamalar gartlara ve kigilere gore deSigir'

Mesela, qiS et ile ilgili bir cinli olayt olmugtur' Bu, adet

olup kalmtgtu. Zaman iqerisinde bu inancm olugturdu$u

bir kuwe olur. O kuwe o inanqtan dolayr gergek gibi et-

kili olur. K. Afganistan Ttirklerinde kukt qtkmamq anne

kuk gon evin egiiinin dqtndan gelen yemeSi yemez' Bu

korunma bazenT gin,bazende 20 giin stirebilir, bazen de

kuklt kadm kuk gun kendi odastntn egiSinden dtqan qtk-

maz. Krrk gtin dolunca da o odada durmaz, bir yakrnrnm

evine gider. Buna "gille kagrg" denir.100 Qille, Farsqa krrk

olup DoSq Anadolu agiret Ti.irkgesi'nde de yagamaktadtr'

futlt eve yabanctntn gelmesi gocu$un "cine u$'-rayaca$t'"

fikri Anadolu'da da yagamaktadu. Kuzey Afganistan

Ti.irkleri'nde krrklt ailede Ata (baba),7,20 veya 40 gtin

aynaya bakmaz, su iqerken dahi suda aksini gormekten

kaqrnu. Aksi halde gocu$un "cinleneceSi"ne inandrr'1o1

e8 y. Kalafat, Kuzey Afganistan Tiirkleri (Ozbekler, Ttirkmenler, Hazatalat, Af'
garlar, Kazaklar) ve Kargrlagtrrmah Halk inanglarr, Istanbul, 1994'

eY. Kalafat a.g.e.; O. Acrpayamh, a.g.e'
100prof. Dr. M. Murato$lu - Dr. Y. Kalafat - C. TiirkeroSlu, $zbekistan - Anado-

lu Kargrlaghrmalr Tlrk Halk inanglan, istanbul, 1996'

rory. 6u111u1, Do$u Anadolu'da Eski Tiirk inanglannm izleri, Ankara 1990, sh.

72-77
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Aynaya zamar.srz bakma ile ilgili inanqlar Anadolu'da ya-
ganmaktadtr.l02

Ozbek, Ttirkmen ve di$er Trirk boylannda "Koyung
Atala" diye bilinen, et, hamur ve tereyaSuedan yaprlmrg
bir yemek kuwet kazanmasr iqin doSum yapan hanrmlara
verilir. Bu tiir 6zel yemekleri Anadolu'dan da tanryoruz.

Qille, ktrkt gtkrncaya kadar do$um yapmq kadm, kim-
se ile konugmaz,dzellikle do$um yapmayan hig bir kadrn-
la gdrtigmez. Onlann elini tutmaz. Krrklt kadrm "Kara
basmast" nr onlemek iqin 40 gtin her akgam kocast kanst-
na gozrikiir. Kara basmasr ile Al basmasr aynl gey midir?
Ti.irkabad Tiirkmenlerinde balanrn ktrkt grkrncaya kadar
onun kunda$tna yastr$tnrn altma a$bez iginde karanfil,
na{ekmek, ve brcak konur. Qocu$u ziyarete gelenler gel-
meden evvel muhakkak ytizlerini ytkamtg olmaltdu. Ra-
hatstz olmug gocu$un vricudunda tuz ve ekmek gezdirilip
bunlar kedi ve kope$e verilirler.l03

Tasawufa gore her insanrn 7 veya9 "avatte" denilen
cin avanr vardu. Hantmlann bu donemlerinde bilindi$i
gibi 40 gtin kanama olmaktadu. Pis kana ise cinin intikali
daha kolaydtr. igte, bu stirede bagka kotti cinlerin o kadt-
nrn avanesini etki altma almamasr igin koruma yaprlmq
olmaktadu. Kimi ameliyathlara ameliyattan sonra sinir
gelmesi de bu gekilde izah edilmektedir.

Ozbek ve Ttirkmenler'de bir donemlerde do$um ya-
pan kadrn pencereden dr.ganya bakar ve ne gdriirse onun

102Y. Kalafat, "Halk inanglarmda Hususiyle Tahtacdarda Ayna" I. Akdeniz Y6-
resi Ttirk Topluluklan Sosyo Kiiltiirel Yaprsr (Tahtacrlar) Sernpozywnu26-27
Kasrm 1993, Antalya, Ankara 1995 sh.75-107

r03tas21 Kalafat, "Tacikistan'da Tiirk Halk Ktiltiirii", Tiirk Kiiltiirii Prof. Dr.
Fahrettin Krrzro$lu Ozel Saytsr, Nisan 2003 S. 480, Sh. 172:192
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ismini eocuguna verirdi. Da$ Bay, At Bay gibi isimler bu
gekilde verilirdi. Kahct ismi dede veya nine koyar ve baba

buytiklerden izin alarak koyardt.l@ Eski Ti.irk inanglann-
da gegici isimlerin konuldu$unu, bu isimlerin tabiattan da

alnabildi$ini biliyoruz. Bize g6re bu inangtaki incelik, o
esnada kukt grkmamrg hayvanlartn krrktnrn yeni do$an
qocu$un kukt ile kartgmasrnr 6nlemek, bir anlamdaicazet
almaktrr. Ulu da$larm ve kutsal kayalarm da birer "iye"
olabildi$i hatulanmaltdrr.

Anadolu ve Balkan Tiirkleri'nde "Giibek adt" vardu.
Bu qocu$un korunmast igin konur. Qocu$a olacak muhte-
mel saldtn boylece yoneltilmig olunur. Ebenin adt da qo-

cu$a konur. Zira habis gtigler ebeye zarar veremezler. Ko-
nulan bu isme "Ebe adt" da denir.

iran'da Caferi$ii Ti.irkmen bir ailede qocu$un ismini
nine, dede, atta, baba koyarlar. Mollaya isim koymasr igin
gidildi$inde Molla Kelam-r Kadim'i aqar, oradan isim se-

qilir. Qocu$un iki ismi vardtr, bunlardan birisi gocuk ana

karntnda iken konulur. Bu isim gok kere Peygamberin is-

midir. Ad gocu$a hayata geldi$inin ilk cumastnda konu-
lur. Qocuk dtinyaya gelince e$er ku ise ismi de$igtirilir.
Erkek ise ismine bir isim daha eklenir. Muhammed Ali,
Muhammed Veli, Muhammed Kulu, Muhammed Rua,'
Muhammed Tagi, Muhammed Naki gibi ilaveler yaprlu.

Qocu$un ismi konulur iken veya dtinyaya geldi$i zaman

saS kula$tna Ezan-t Muhammed, sol kula$tna ise igame

(gamet) okunur. Ezan ve gamet tig defa tekrarlantlarak
okunur. Qocuklara aileden segilmig isimler konuldu$u gi-

104Y. Kalafa! Kuzey Afganistan Tiirkleri (...) Istanbul 1994. ; O. Tiirkdofan,
"Do$u Anadolu'da Ana Qocuk Baktmt ite itgitl Ktilttir Kahplan", Tiirk Kiil-
tiirii. 1982 s.223, sh. 659-670
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bi, do$du$u ayrn isminden hareketle de isim konulur, $a-
ban, Ramazary Muharrem gibi. Qocu$u yagamayan aileler
gocuklannrn yagayacaklart inanctndan hareketle, qocukla-
rrna, baba, dede, a$abey gibi isim de koyarlar.1os

insan ismi olarak Tark bolgelerinin Caferilerinde Aslan
ismine rastlanrr, ancak Fars'larda pek gonilmez. Qocuk is-
temeyen aileler dtinyaya son gelen qocuklanna Besti, Ye-
ter gibi, krz qocu$u istemeyenler de Dtjndi, Ktz Yeter gi-
bi isimler koyarlar.

Caferi inanglt Mtisltimanlarda ismin bag krsmrna".Ab-
dul" eklenmez.

irandaki Caferi inanglt Ttirkler, gocuklanna do$du$u
giin isim koymamqlar ise, Seb-i qig yaparlar. Bu, gocu$-un
do$umunun 6. giintinde yapilan isim koyma merasimidir.

Caferi inanglt iran'rn Mtisli.iman Tiirkleri'nde insan
isimleri, Mehti, Rua, Fatima, Tahire, ismail, Nida, Ekrem,
Rugiye, Zehra, Teyytibe, Cevat, Hasaru Htise-yin, Azem
Ester, Mehmet, Abbas, Ali Kurbary Kandeli, $eker, Ali,
Ferrek, Mehmet Eli, Ramazary Ba$u, Muhammed ASa,
Htiseyin A$a Gaye Sultan, Gulem Abbas, Rulullah, Ah-
met ASa, Ihsan (...) Iran Ttirkleri'nde Ekrem, ktz ismi de
olabilmektedir. Hasan ve Hiiseyin ismi geqince Hz. Hasan
ve Hz. Hiiseyin in ismi geqiyormuggasma (Radiallahu An)
denilmektedir. Ayrtca ismin sonuna do$ugtan itibaren is-
min bir parqasr olarak " AEu" kelimesi eklenilmektedir.

Tacikistan'rn Tiikabat Ttirkmenlerinde balaya adrnt
igary/Daml a/Molla/Hoca koyar. Bu co$rafyada ulu din
adamlanna Mevlana denir. Bala dtinyaya gelince mal so-

losYagar Kalafat, "Vatan - iran - Turan Hattr ve Caferi Ti.irklerde Halk inangla-
rr" Tiirk Dtinyasr Araghrmalan, Haziran 1997, 5.108. sh. 31101
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yulur/hayvan kesilir, mevliit okutulur. Balantn kula$r

Kur'an sesi ile agtlstn diye kulaklartna ezan ve gamet oku-

1s1s1.106

iran-Caferi inanEh. Trirkleriinde gehir merkezlerinde ev-

lenme yay 20-22'dir. Qocuklara konulan isimler kusal ke-

sim ve gehir merkezlerinde imamet ktiltu a$ultklrdu. Bun-

lardan srk rastlananlar; geyh Mehmet, Mahmut, Hamit Me-

cit, Yusuf, Hasan, Mahsume, Ftisun, Muhammed, Kaztm,

Abbas, Fereg (Aydutl.k), Ahmet, Salih Ali Raziye, Necime,

Suhra, Sakine, Gulam Ru4 Muhammed Rrza, Yunus, Isa,

ilyas, idris, Ummul Veli, Firengiz, Tahmimi Rugayye, Ze-

rintaq, Rubabe, Uher, Ehet, Zehra, Ekber, Semet, Ba$u, Sec-

cat, Fatime, Ebser, Resul, Giilsi.im, Murteza'drr. Bir gok is-

min bagrna geyh olmadtklan halde "Q.yh" kelimesi ismin

bir parEast olarak eklenilmektedir Seyitler ile Seyit olmayan

ulemanrn tefriki igin onlann sanklarrna baktlu. Seyitin sa-

n$.t siyah, di$erlerininki ise beyaz olur. Mahsume ismi
kumdaki imamzade Fatima'ntn adtna izafeten konulan bir
isimdir. Fatime, Musa Kazlm'tn kutdu. Veli ismi de gok ke-

re bagtna gelen ikinci bir isim Parqa$ ile kullandmaktadu.
Velayet anlamrnda evliyahk erkeklere mahsustur. Takva

sahibi olma itibariyle Fatimamn yeri 6zeldir.107

iran'da Caferi inanqh halk, qocuklart diinyaya gelince

onlann a$zmr zemzemsuyuyla agarlar. Dudaklartna Ker-
bela tiirbeti (topra$t) stiriiltir. Bdylece a$ztnrn zemzem
gibi tath, dili dudaklartnln da Kerbela topra$t gibi pak ve

temiz olaca$tna inanrltr.

105Yagar Kalafat "Tacikistan da Tiirk Halk Ktilturii", Ttirk Kiilttiru, Prof. Dr.
Fahrettin Kuzro$u Ozel Sayur, Nisan 2003, S. 480, Sh. 172-192

107Y. Kalafat a.g.e. ; M. iiger, "Anadolu Folklorunda Fadima Ana", Tiirk Folk-
lor Aragttrmalan Yrlhfq 1975, A*ara, s.']'47
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Qocu$u yagamayan anneler qocuSu ya$asm diye imam
ld':rza'yt, imam Htiseyin'i, imam Abbas't ziyaret eder, Eo-
cuklannrn yagamasr iqin onlara dua ederler. imam Rtza ve
imam Musa-i Kazrrn'rn Bab-ul Havayig (Dilekler Kaptst)
oldu$una inantlrr. Buralara her ttirlii dilek talebi iEin gidi-
lir. Keza Hz. Ali'nin imam olmayan o$lu Celal Abbas
(Abulfaz) da Bab-ul HavayiE'tir. Hz. Hiiseyin Bab-iil gifa'
(gifa kaptst) du. Hz. Ali Bab-til Keramettir. (Keramet kapr-
srdrr). Hz. Fatima Kefserdir. Hz. Muhammed Bab-ul Rah-
met ve Bab-ul gifadtr (rahmet ve gifa kaprstdu). DiSer
imamlar gifa feyz rahmet kaptstdrrlar.

UnlU seyitlerin; yrldtrtm, zelzele, sel, yangm, yolculuk
halleri igin okuduklan 6zel dualar vardu. Ayrtca haftanrn
her giinii igin dualar hazulamqlardu. Zeynelabidin'in bu
gekilde hazuladt$r tinlii bir dua kitabr vardrr.

iran'da Caferi inangh Tiirkler'de krz gocuSu di.inyaya
gelince iki kurban kesilir. Zira cennet analann aya$t alttn-
dadtr. O ktz qocu$u buytiyup ana olacaktu. Ttirk Drinya-
srnda bu uygulama genelde erkek qocuk igin iki kurban
kesilmesi geklinde yaprlrr.

Kum'da Kurban Bayramt'mn birinci gtinti kurban ni-
yetine kesilen bir yagrndaki erkek koyunun kursa$r, ilgili
duasr okunarak si$ile siirflliir ve sonra o kursak defnedi-
lir (topra$a gdmiiliir) ise si$illerin doktilece$ine inanrlu.

Tewiye gi.inil Arife gtintinden bir onceki giine denir.
Bugiin oruq tutan ve gtinah iglemeyenin cennete gidecegi-
ne inantlu. O gece rahmet kaprlan agrlu ve yaptlan dualar
kabul olur, inanct vardrr. Fitre ve Kurban Bayrammrn bi-
rinci geceleri, gaban'tn onbeginci (Berat) gecesi ve Arefe
gecesi rahmet kaprlan agtlu.
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Baytr-Bucak Tiirkmenleri'nde kurban kanr' gtimiili.ir.
Kanrn ayak altrnda qi$nenmesini dnlemek sevaptu. Ayn-
ca adak kurbantntn kant, gelinin veya kurban kime adan-

mrg ise onun alntna stiriili.ir. Kurban gelin.igin kesilmig

ise, kurban yeni evin egi$inin dntinde kesili'r ve gelin bu

kanrn iizerinden atlattlu. Kurban postundan haytrlt sec-

cade olacaSt inancr vardu. Kurbanrn postundan seccade

yapmak isteyen postun de$erini tespit ettirir, o bedeli bir
fakire sadaka olarak verir.

Kurban ve onun kant eski ve mevcut Tiirk inanglartn-

da kutsaldu.l'o8 Kurban kantntn gi$nenmemesi igin onun

gdmtilmesi veya su ile akttrlmast gelene$i Anadolu'da da

ota"gu gibiros UluS Turkistarftn da muhtelif yerlerinde
vardtr.110 Keza gelinle, egikle, kurban postu ile ilgili inanE-

lar da Tiirkler'in arastnda yaygrndtr.lll Temele kan aktttl-
makla kazantn, belanm dnlendi$ine inantlu.

Tiirkmeneli IraKda, Suriye Tiirkmenleri'nde, Anado-

lu'da; temele kan atrltrken, yeni bir araba altnca, hastasl

iyi olunca, yolcusu gelince, qocu$u olunca Allah iqin kur-
ban adamak caizdir. Hayvan Allah ttzasr igin kesilir, etle-

ri fakirlere verilir.
Anadolu'da, Ttirkmeneli Irak ve Balkanla/da, sevabtnl

dliiye gdndermek igin kesilecek kurban da Allah rlu'asr

igin kesilir ve sevabt buttin olulere gonderilir.

$am Ydresi Tiirkmenleri'nde Anadolu'da oldu$u gibi

yeni ingaatm temeline kurban kant akrttltr' Ev sahibi kant-

losA. inan a.t.e.
1oeY. Kalafat, "Do$u Anadolu'da Eski Ttirk inanqlarrnrn izleri" Ankara, 1995

n0Y. Kalafat, Avrasya Tiirk Halk Sufizmi -I- (...) sh. 9-35

111Yrldu Qay, Kurban ve Adak Ankara ,1967-69 38 S. A. U. O' f. C' F' Etnoloji

B<iltimi.i Bitirme Tezi
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nt temele akttmak iqin kurban keser Koyunun eti ingaatta
qalqan iggilere ve komgulara da$ttilr.r. Balkanlarda Ttirk-
ler kurban kant ile para112 ve Gtiney Ti.irkistan da ise kur-
ban kanr ile birlikte temele tag attlmaktadrr. Slavlar ise

votka d6kmektedirler. Gtiniimi.izde de devlet ingaatlann-
da mtiteahhitler, kooperatif ingaatlartnda da ydneticiler
ingaatlann temellerine kurban kant akttmaktadular. Qo-
cuklan iqin kesilen kurbantn kanr alma stirtiltir.

daytr-Bucak Turkmenlerinde yaygtn kan davast yok
ikeru $am Ydresi Ttirkmenlerinde kan davast vardu. Kan
davast, kanla veya para odenerek kapattlrr. Katil fakir ise,

onun adtna ddemeyi yaktnlart yaPar. Olen kimse iEin ise

"Bir kurban aldrk" denir. $uphesiz her iki ttir kurbantn
mahiyetleri farkltdrr. Kan davasr Anadolu Ttirklu$tinde
daha yaygrndu.

Kurban Ti.irk halk sufizminde; ermig kigi taraftndan er-
migli$inin niganesi olarak, yoldaki kigi Rabbinin yardrmt-
m celbetmek, yoldaki kigi bir koruyucu velinin yardtmtnr
almak igin Allah rrzasr iqin, yoldaki kigi bir beladan ko-
runmak dile$iyle Allah rtzasr igin v.s. de kesilir. Gtineg ve-

ya ay'a kurban kesmekle, bizzal Tanrtntn zattna kurban
kesmig olmak anlamrna gelemiyor. Tannntn onlarda gizli
olan kuwelerinden istifadeyi amaghyor olsa dahi kurban
Allah igin kesilir.

Krbns, Rodos, Batt Trakya ve Balkan Ttirkmenleri halk
inanglan iizerinde tekrar bir aragttrma yaPmayt dUgtinu-
yorlJz. Bununla beraber Rodos Trirkmenleri'nden bir tes-

piti aktarmak istiyorum. Rodos'ta geline gonderilen "ge-
lin kogu" "gelin kurbanr" bayrama rastlar ise "kog telle-

u2Y. Kalafat Makedonya Tiirkleri (...) Arasrnda Yagayan Halk inanglarr, is-

tanbul, 1994
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mesi" yapdu. Tellenen koq, ktrmrztya boyan:r, boynlJza
kurdela, kurdelaya bir altrn takiltr. Kurban Ti.irk halk su-
fizminde do$umda, evlilikte ve Oltimde inang sisteminin
bir parqastdu. Hayu ve gefaat igin kesilir. Yozgat'rn Ha-
lagh Tiirkmenlerinde Ekmek Bayra$t gelene$i vardu. Ev-
liliklerde o$lan evi gelin gelmeden evvel ekmek yaPar ve
bayrak dolandtrtr. Bunun anlamr ekme$imize buyurun
demektir. Bu az-gok okundu yerine de geqer, bir nevi da-
vet duyurusudur. Anadolu'da ekmeSe buyur etmek ek-
mek yemek igin aynlmak, yahn anlamda sadece ekmek
yeme$i kastetmez. Ekmek, genel anlamda yemek demek-
tir. Kars'ta qocukken yemek saati gelince ekme$imi yiyip
geleyim derdik.

Rodos Tiirkmenlerinde, diigun Htduellez'e rastlamq
ise, kurban damat tarafrndan gonderilir. Rodos Ttirkmen-
lerinde krna gecesi, gelin hamamt, ev yazrrrat yataSrn iize-
rine gocuk atma, dtiSun parasr serpme uygulamalart,
Ti.irk Dtinyaslnln di$er Ti.irkmen kesimlerinde oldu$u gi-
bidir.113

Suriye Tiirkmenlerinde hamile kadtn do$umdan ewel
" age{' ince, cant yenilecek, igilecek bir geyler qeker. Anne
adaymrn arzuladr$r geyin temin edilmesi gerekti$ine ina-
ntlrr. Temin edilmemesi halinde do$umdan sonra eocu-

$un herhangi bir orgamnda bir artza veya viicudunda le-
kelerin olabileceSine inamlu.

Baytr-Bucak Ttirkmenlerinde agermesine "siit humma-
sr" da denir. Bdylece lohusa hummast'ndan sonra ikinci
bir humma ile kargrlagmq oluyoruz Bdyle hallerde yedi
ayn evden ya$, bulgur v.s. toplantr, anne adayrna yediri-

113Ahmet Nuri Altayh, "Rodoslu Tiirklerde Evlenme" Anayurtttan Atayurda
Tiirk Diinyast, s. 11, sh. 51-55
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lir ve agermesinin gegeceSine inantlu. Bu uygulama agere-

nin arzuladtst yiyecek-igecek temin edilemedi$i takdirde
yaprlu. Qok kere anne adaytntn nefsi bir geyler geker,

onun ne oldu$unu aday bilemeyebilir. Soylu ailelerde ge-

linler cantnm qekti$i geyi "ayrp olur" diye sdyleyemez.

Baytr-BucaKda hamile kadmlarm ilk 3-4 aylannda ba-

zt meyve ve yiyeceklere ozel olarak igtah duymast, yemek

istemesine yukanda da belirtildi$i gibi "Agerme" denir.

Ageren kadm gtinltintin qekti$i maddeyi bulup yiye-
mezse ya vticudunda bir rahatsrzltk olur veya do$acak qo-

cukta artza kendini gdsterir. Veyahut da qocu$un vticu-
dunun herhangi bir yerinde agerdiSi maddeye benzer bir
ben olugur. Ancak bu agerme her kadrnda gorrilmez.lla

Ankara'daki KaryaSdr Sultan Efsanesine gore, Sultan'm
caftyazaymda kar yemek agerir. Allatf dan dilekte bulunur
ve kar ya$ar. Nahcwanda hamile kadrnm cant yiyecek bfu-

gey gekmesine "yerikleme" denilir. Hamile o anda toprak
bile yiyebilir.l1.s Biz Amasya ve BigkeKdeki Ahrska Ttirkleri
arasrnda a$ermeye dair bir hayli malzeme derledik. Agerme

do$umdan ewel, N azlart do$umdan sonra gdrtiltir.

Bayu-Bucak Turkmenleri'nde, bebe$in egi temiz bir
topra$a gomi.iltir. Temiz topraktan murat qi$nenmeyen

sapa bir yerin topra$rdu. Gdmme igini yaglt, umur gdr-
miig birisi yapar. Nefsine yenik dugmemig kimseler tercih
edilir. Anadolu'da aynt uygulama vardtr. Def,irrnene ve

akar su kenanna gomenler de olur.116

llaY. Kalafat, Kargrlagttrmalt liayrr-Bucak Tiirkmenleri halk inanglarr, Anka-

ra,1996
11sY. Kalafat, "Nahctvan Seyahati ve Halk inanqlan Tesbitleri" Azerbeycan

Tiirk Kiiltiir Dergisi, S. 304 Temmuz- A$ustos 1995, sh.14-21
116Y. Kalafat, Doiu Anadolu'da Eski Ti.irk inanglartnrn izleri, Ankara 1990
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Bayr.r-Bucak Turkmenleri'nde de yukanda belirtildiSi
gibi gocu$un gtibek ba$t saklanu. Bazen sandr$rn dibine,
bazen de uygun bir duvartn kavu$una konur. Camiye 96-
ttinip duvartntn dibine gdmenler de olur.117

Suriye Ti.ikmenlerinde siinnet olan gocu$un siinnet ar-
tt$r saklanmaz, muhafazaedllmez, bu parqa atrlu. Anado-
lu'da bu parqayl saklayan aileler vardtr. Srinnet, Ttirk halk
kUlturtinde onemli bir yer 1q1x1.118

Bayu-Bucak'da qocu$un stinnet edilmesi belli bir yaga
ba$h olmadr$r gibi, belli bir merasime de gerek duyulmaz.

CoEu zamart, siinnetqiler koyleri dolagt*larmda bir
giin iginde kciyhiye duyurulur. Koytin belli bir yerinde ve-
ya evde btitun gocuklartn si.inneti yaptlu. Meydanda stin-
net olan gocuklar evlerine gider veya g6ti.irriltir. Bir iki
giin sonra siinnetqi tekrar gelip pansumant de$igtirir. Te-
davi igin gam gige$inin tozu kullantlu.

Bazt ailelerde siinnet dugunfl yapat,baztlan ilahilerle,
dualarla mevltit okutarak merasimlerle siinnet yaptuular.
Bu da zengin ailelerin igidir.

QocuSun ilk diginin gtktt$mt goren aile fertleri btiyiik
bir seving duyar, grkan digi tesbit etmek igin bebek elden
ele top gibi gezerek parmaklarla tesbit edildi$i gortiltir.
Sonra da anne, bebek igin "Hedik" yapar. Usti.ine geker
koyup komgulara da$rtu. Komgularda gocu$a hediyelerle
mtijdelemeye gelirler. Ancak gocu$un ilk digini goren da-
ha btiytik hediye alu. Bu aile iEinde bir sevinq, bir mutlu-
luk vesilesi olur. Ttirkabat Tiirkmenlerinde balanrn qrkan
ilk digi igin "Bo$'ursa" yaptltr. Bunun igin bu$day sacda

1uY. Kalafat, Kargrlattrmah Bayrr-Bucak Tiirkleri Halk inanqlan, Ankara 1996
l18Necdet Pala, Manisa Ytiresinde Siinnetle itgiti aaet, inanma ve Uygulama-

lar, Ankara 1978,112 S. A. U. DTCF. Etnoloji Ktirsiisri Bitirme Tezi.
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kavrulur, tizerine tuz serpilir, kavrulunca agrlan bu$daya
kavurga 4ut'tit.11e Kavurga gegitli zamanlartn, bilhassa krg
gecelerinin Anadolu ve Azerbaycan'da bilinen, bazan
tiziim ttirii geylerin de kattlarak yenildi$i bir Eerezdir. is-
tiklal Savagrmlzrn yokluk ytllarmda kavurga qok kere as-
kerimizin yalntz bagtna bir kag dSiinlUk yemeSi olmugtur.

Ti.irkmeneli'de ktiqtik qocuk gok ytSlasa (a$lasa) bagtnr
asmana (g6k ytztine) kovzasa (kaldusa) atastnrn, babast-
nm bagrm yiyer (olumiine yol agar). Anadolu'da gok a$la-
yan gocuSun babasrnm oliimiine igaret ettiSine inantlrr.
Boyle qocuklar a$laymca "Yagrn baqm yesin" denir.120

Erbil'de sagr burkuk doSan gocu$un babasmm bagmr yi-
yece$ inancr vardu. Boyle dtinyaya gelmig bebeklerin rih-
miine sebep olmamalart iqin bu tiir gocuklarrn "Anhyandr-
nlrr." Ktiquk bir i$ne ategte ktzarhlu, sembolik olarak bebe-

$in alnt da$lanu. Bu trir Eocuklara "Alnr oniig'ttir-Mikbet-
tir-Uiursuzdttt" denilir. Bu uygulamadaki i$ne (demir
olugu ile) ve ateg Eski Tiirk inancrnda iki ktiltttir.

Trirkmeneli'nde ytirtiyemeyen gocuklann ayak bag
parmaklan bir iple ba$lantr ve Ttirkiye'de olduSu gibi cu-
ma namazmdan ilk qrkacak bir kimseye bu ip kestirilir.
Bdylece o qocu$un Kdstek Kesme'de oldu$u gibi artrk yti-
rtiyece$ine inanrlu. Bazan da bu tiir gocuklar Sakrz ima-
mr'na goti.iriiltip onun mezarrnln iizerine bastrrdu. Bu
uygulama da keza Anadolu'da yapdmaktadtr.

Ti.irkmeneli'nde sesten ve giiriilttiden korkmug olan
gocu$un bagtna bir kumag drti.iltir ve ona kurgun dcikulUr.

ueYagar Kalafat, "Tacikistan'da Trirk Halk Kiiltrirri", Ttirk Kiilttirii, Prof. Dr.
Fafuettin Kuzroglu Ozel Sayrsr, Nisan 2003, 5.480,172-192

120Y. Kalafat, Dofru Anadolu'da Eski Ttirk inanglannrn izleri, Ankara, 1990. ; O.
Acrpayamh, a.g.e.
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Ayrtca qok korkan Eocuklann kollart ve ayaklarr QaPraz
bir gekilde ba$lantr ve iiq defa Opflctik sesi qrkarttltr.l2l

Anadolu'da"Qaptazve ters"12 ile ve ayrlca "tu-tu-tu" la-

makla ilgili inanglar yaygrndrr.

Ti.irkmeneli'nde gok aSlayan gocuSun Seyit burnunu
da$lar. Kokaraga (kokarag) diye bilinen kara dksi.iriik has-

talt$'tntn tedavisi iqin hasta olan gocuk bazt "icazeli"
adamlara g6ti.irtiliir. Sac/ocak karastnt (is) ktEiik par-
maklanyla alan icazelizal,bu is ile ilgili qocu$un boynu-
na bir igaret yapar. Bazr hallerde de btqa$tn sutt ile eocu-

Sun boynunu gizer gibi yaparlar. Brgafm tersiyle parptla-
mak suretiyle tedavi Ttirkiye'de de vardtr.

Erzurum'da gok a$u seyreden gocuk oksiirtiklerine
Gitk Oksuriik denir. Tedavisi igin Oksuri.ik Baba yattnna
gdtiiriilerek gifa umulur.123 Kafkasya Tiirkmenlerinde L-

30 Mayts tarihleri arastndaki siireye "Gokleme" denir.124

Ttirkmeneli'nde de bebek bekleyen canltlara ozel isim-
ler verilir. Mesela hantmlar igin "iki canh" denirken yav-
ru bekleyen hayvana da"boSaz" denir. Do$umdan soffa
40 gi.in geginceye kadar o hantma "zeistorr" denir.

Ti.irkmenelinde gocuk dtinyaya gelince ilk tiq gtin igeri-

sinde daha ziyade birinci giin sa$ kula$ma ezan ve sol ku-
lafrna gamet okunarak ismi verilir. Eskiden goSunlukla

babantn babast veya annenin babasl ismi tayin ederdi.

121Y. Kalafat, "Gcik Tann inancmdan Gtiniimuze Kadar Efsunlanma (tu-tu-tu-

lama) Uygulamalan", Tiirk Dtinyast Tarih Dergisi, S. 69, sh. 50-57

122Y. Kalafat, "Tiirklerin Dini Tarihi Tiirk Halk inanElartnda (ters motifi) Prof.

A. Qayct'ya Arma$an, Ankara, 1995, (99, sh'297-307)
123Y. Kalafat - Ahmet DoSan, Kuzey lraKta Kargdagtumah Ttirk Halk inang-

larr, Ankara 1995
124$. KUriinov, a.g.e. sh. 86
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$imdi anne ve baba gocu$a konulacak ismi belirliyorlar. 7.

griniinde bebe$in a{ztna tatlt bir gey stiri.iltir.
Tiirkmenelinde yaygr.n isimler daha ziyade Mehmet,

Ahmet, Mustafa, Ali ve Oniki imamtn isimleridir. isimden
hemen sonra "Gulenzu birabbinasi" ve "felaknas" surele-
ri okunur. Bunlann, bebe$i nazardan koruyacaklart inan-
cr vardu. Varltklt donemde gocuk dtinyaya gelince birinci
gtin daha ziyade erkek gocuklar iEin kurban kesilirdi. Qo-
cuk dile$i ile nezirde bulunulur, mesela bir o$lum olursa
3 veya 5 kurban kesecefim, denir. Sonra adak yerine geti-
rilir. Nezir olarak tath olmayan agure yaptlu, neziri yeri-
ne getirmenin vacip oldu$una inantlu. Rodos'ta Aqura
duastnr hoca okur iki rekat Aqure Namazr cemaatla bir-
likte toplu kthnrr.l2s

Erbil'den tesbitini yapttSrm Ziyad, Dilgad, Ferhat, Sara,
Htiseyin, Btigra, ismail, Yunus, Nurettin, Maruf, Nazmiye,
Enver, Muhammed, Nuri, Yasin, Hanery Gulnaz, Yav:uz,
Yrldrnm, Songtil, Dursun, Soner, Yagar gibi insan isimle-
rinin Tiirkiye'dekilerden farkt yoktur. Songtil ve Soner ar-
trk gocuk istemeyen ailelerin gocuklartna verdikleri isim-
lerdi. Ver (gtil), Verdigan, Visal, Vesen, Zina gibi isimleri
ise ilk defa duydum. Ben orada Songiil ve Soner mumasi-
li, Nihayet, Kafi gibi isimleri de ilk defa duydum.

Son 5-10 yrldan beri Soran'lar arasrnda milli mensubi-
yet duygusu kulttire kesif olarak yansrrken bu yanstmayt
insan isimlerinde de gdzleyebiliriz. Yakr.n zamana kadar
bolgedeki isim gelene$i Arapga ve FarsEa, yo$un Osman-
h Trirkqesinden oluguyordu. Ki.iltiirel kimlik arayqlart So-
ran'lar arasrnda dengeyi bu alanda bozmugtur. Eskiden,

l25Yagar Kalafat, "Rodos'da Ti.irk Halk Kiilfiiru", Prof. Dr. Abdurrahman Gii-
zel'e Armafan, Ankara 2004, Sh. 395417
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Arap, Ttirkmen, Krirt insan isimleri goSunlukla islami ka-
rekterli olurdu. Tesbitini yapabildi$imiz Saron insan isim-
leri, Zara (Aq*), Agti (Barq), Heven (Umut), Tavga (Sela-

le), Nigar (Manzara), Sevntm (eig), Sahevan (Da$ct), Ne-

bez (Ydmaz),Sirvan(Stileymaniye de bir trmak), Nihayet,
Kafiye, Besire, Hiva (Umit), Kava (Destan Kahramant), Si-

van (Qoban), Serkent (Zafer),Serko (Aslan Dug), Halo (Ar
maca), Azat,Sirin, Helmet, Kosrat, Qeto, Nevgirman, Nev-

r oz, Rtzgar, liy an olarak tantttlmaktadu'.126 Biz bu kelime-
lerin etimolojik kimliklerini inceleme durumunda de$iliz.
Ancak, Nihayet, Kafiye, Besire (Besti), Ti.irkiye'de artrk go-

cuk istemeyen veya krz gocuk istemeyen ailelerce son eo-
cuklartna konulan isimlerdir.

Turkmeneli'nde Erbil Tfl rkmenlerinde ktiltur milliyet-
giliSi daha ziyade Erbillilik ruhu etrafrnda gekillenmig, in-
san isimleri arasmda arttk bolge kiilttiri.intin tabi bir yan-
srmast olarak Arapga ve Farsga kokenli isimlerin yantnda
Ktirt isimleri de vardu. Mesela 4 gocuklu bir dostumuzun
qocuklan, Miinire (Arapqa), Berivan (Kurtqe) dir. Biz bu

uygulamayt krnamtyor onayltyoruz. Kerktik Turkleri'nde
ise isimler arastnda Ktirtge olmadt$r gibi bi.iyuk qof,-unlu-

$u oz Tiirkgedir. Sorani gocuklar arasrnda Ki.irtge isimler
qofl-unlukta iken Tiirkge olan isim de gdrmedik. Hatta

Ktirdistan tiiriinden isimler de vardu. GOnul istiyor ki
ki.iltiirde rrkgthk olmastn.

Emperyalizm btilgeye nifak politikast sokmadan ewel
Soraniler ve Tiirkmenler, paylagtmct, adil, demokratik bir
yapr geligtirmig, bdlgenin asli sahipleri olarak tirettikleri
ortak kiiltiirii birlikte hayata geqirmiglerdir. Erbil'de Sela-

hattin Eyyubi'ye ait bir eser gdremedim. Ancak, Muzaffe-

125Y. Kalafat Tiirkmeneli/ Erbil ('.')
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reddin Gokbiiru'ntin hanrmrntn, Selahattin Eyyubinin
krzkardegi oldu$unu her Erbilli bilmektedir.

Zeynel Abidin Ali Kiigiik Bin Tekin, burast Muzaffe-
reddin Gokburuntin babasrnm kabridir. Halk burastnr
Muzaffereddinin kabri sanryor. Kale dibindeki sarayln
karqrstndadtr. Muzaffereddin Gdkbiirii'niin Ki.ife'de ol-
dugu iddiasr da vardu. Halk buraya her ti.irlti dile$i, bu
arada qocuklannrn sa$lt$r igin gider. Miibarek Ahrnet $e-
rafettin (ibni Mustafa) Sultan Muzaffereddin zamamnda
tarihgi ve bakan olan bu gahsrn Erbil Kalesinde bir heyke-
li yapdmqtu.

Zeynelabidin Dohuk yakmmdadt. 12 imamdan biri-
nin veya dolayt Zeynelabidin oldu$u iddia edilir. Halbu-
ki Zeynelabidin Medine'de Olmiigtiir. Burasr qegitli dilek-
ler ve gocuk istemi igin ziyaret edilir.

$eyh Mahmut Berzenci'nin Erbil'de at tizerinde bir
heykeli ve Stileymaniye'de bina dqma yaptlmq gok bti-
yrik bir posteri var. Dedesi Kak Ahmet Berzenci adma
yaprlmrg bir camide her ikisinin tflrbeleri yanyanadu.
Tiirbenin igi Ti.irkiye'de pek rastlanmayan aynah teyzinat-
la bezenmigtir. Berzenci ailesi Kadirfdir.

Kerkuk ydresinin $ii inangh mi.islUman Tiirkmenler'inde
nezirler 10 Muharrem'de yapdu. Bu miinasebetle Necef'te-
ki imamlara giditir. imam Zeynelabidiry Tuzhurma'da
imam Ahmet, Karcatepe-Kifri'de ibrahim Semin, Fatma
Ana Qukuru diye bilinen yerler, kutsal makamlardu. Bun-
lardan Fatma Ana Qukuru harig di$erleri 10 Muharremde
ziyaretedilirler. Muharremin L. gtinu taziyeye gidilir. 2. gn-
nd Imam Ahmet ve 3. gUnti Miirteza Ali Tagt diye bilinen
Tuzhurma da$mdaki tag ziyaret edilir. Bu ziyaretler sadece
qocuk konusunda deSil, her ttirlii dilek igindir.
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Bu ziyaretlerin demir parmakl*lanna dilekte bulunan-
lar yegil birbezba$larlar. Dilekleri oldu$u zaman gelir bu
bezi agarlar, $eyh Muhsin Tagr diye bilinen tagt ziyarete

gelen halk Oper. Rodos Ti.irkmenlerinde muharremlikte
"Brgak Patasr", "Brgak Hakkr" kurbanr kesene ddenir.
Burada 6lmti9 bir kimse iqin vasiyeti tizerine kurban kesi-

lecek ise arife gtinti kesilir.127 Bu hak damat tragtndaki
"(Jstura Hakkt", gelinin baba evini terk ediginin engellen-

mesindeki "Kapr Hakkr" tiirtinden bir hakttr.

Qegitli hastaltklar, bu arada bebek istemi iqin $eyh Ab-
dutlah Geylani ve di$erlerine her giin, fakat daha ziyade
cuma giinleri gidilir. Qocuklart yagamayan anne adaylart
gocuklanna koyduklart isim veya taktrklart taktlarla gaip
alemine bazt mesajlar verirler. Ilk on qocu$u yagamayan
onsekiz qocuk do$urmug bir anne qocuklart yagasm diye
Karazeynel, Sart Kamber, Kegel Asker, Kara Regit gibi
isimler koymugtur. Bu isimlerdeki Kara, Sarq Kegel gibi
taktlartn gocuklart koruyacaklarma inanilu.128

Kerktik ydresi $ii inanglr mtisltiman Tiirkmenlerin de,

Tiirkiye Turklerindeki "Begik Kertme" uygulamasrnda
oldu$-u gibi "Vaadetme" inanct vardr. Yakm arkadaglar
gocuklartnt kargtltkh vaad ederlerdi. $imdi uygulanma-
yan bir adet de ilk sagtn tuagt idi. ilk saq tartrlu, a$r.rlt$m-

ca fakire para verilirdi. Keza, gocuk ilk yi.iriimeye bagla-

ymca mahallenin qocuklart ile bir genlik yaptlu. Yiirr.ime-

ye ilk baglayan gocu$"un bagtndan geker tiiri.inden girinlik-

l2TYagar Kalafat "Rodos'da Tiirk Halk Kiiltiirii", Prof. Dr. Abdurrahman Gii-
zel'e Armagan, Ankara,2004, Sh. 395417

128Y. Kalafat, "Ti.irkmeneli / Erbi, ... "; M. Ulktitagu, "Ttirkiye Ti.irklerinde Ad
Verme ile il6li Gelenek ve inanqlar" L Uluslararasr Tiirk Folklor Kongresi
Bildirileri, Ankara, 197 6, s}:.. 369-385
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ler doktlhi,r, d,i$er gocuildar bunlart kag,r.gttrrp sevinirler.
Bu, kanaatim,izce hayaun dd$er kesirnlerinde yaptlan ben-
zeri uygulmldard,a oldu$n gibi,bir nevi saEtdu. Qocuklar
sevindirilip hayr.r i$enmuig,o&m,ur.

Ttirkrnene&ilede ay-a$'tutrrayan " y ete basrnayan" qo-

cu$un iki aya$mtn bag parrnaklart cuma gecesi bir iple
ba$lanu. Curnaezanuldan<ince r'nollaya veya cuma'ya ilk
gelene bu ip kestirilir. Bciylece gocuS'un yere basabilece$i
ne inanrlu. Ttifkiye'de ay,ru.uygulama Cuma'dan ilk gtka-
na ip kestiri,{erek yap{tu. Yukartda belirtildi$i gibi bu da
bir kdstek kesme geklid,ir.

Erbil'de Sorani ve Ttirjkmenler kouiluklerden kurtul-
mak igin muska yapttrdrklartnda "sele versirl yele ver-
sin, kele vetrsin" derler. 't(eL" motifi halk ktilturiimtizde
qok geqmekle birlikte rnitolojik muhtevast hentiz irdelen-
memigtir Ttirkiye Tiirklerinde de varlt$t bilinen "ayan o[-
mak" veya "kalbine do$r,raak" Tiirkmeneli Ttirklerinde de
vardtr. Bu telepati daha ziyade anne ile evlad arasmda ol-
du$una inantltr. Gurbetteki veya stkmtt igindeki o$ulun
qekti$i megakkat annesine ayan olur.

Kerkuk yakrnlanndaki Nur imarn "gdz nuru" veren
imam olarak bilinirken, imam Zeynelabidin ve Ba$dat'm
kuzeyindeki Seyit Muharnmed, dzellikle qocukla ilgili
inanglartn ziyaretleridirler.

Gdz nefsindeki, kiginin 6z kuwesinden kaynaklanan
ve zararh da olabilen etken, bazan farkh fonksiyonlar da
sergiler. "Nef,si Kaldr" t$iri oldukga onemsenir. Nefsin
kalmamasr igin goren, duyan ve kokuyu alan nefis sahibi-
ne ikramda bulunmaltdu. "Nefsini, korla" veya "gocu$a
ver de nefsini kotla" denilir. Bdylece nefsini basturp zarar
vermemesi saSlanmq olunur.
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Nefis konusunda bilgi verirken tasawuf ehli; "nefsine
hakim kimse 1. 2. 3. nefislerle dawanmayan veya en az

davranan, Rabbine yakm kullardrr. Pis nefisli 1. 2. nefis-
den ileri geqemeyen kigidir" demektedir.r2e

Ttirkmeneli'nin Kerkiik kesiminde oynarken dugen go-

cu$u kaldtran annesi qocu$una "trrzmv dokttin" der. Tuz
Ti.irk halk inanglannda ktilt olugturmug bir nesnedir. Ana-
dolu'da gocu$un dugtu$ii yere, su, tuzlu su, qekerli su ser-

pilir. Bazan da "trt, tu, tu" denilir. Bilhassa hava kararma-
yayiz tutunca dtigmtig olmak onemsenir. Nitekim ikindi
namaztndan sonra defin yaprlmaz. Akgamdan sonra ise

Kabristan'a gidilmez.l3o

Tasawuf bilginlerine gdre "tt)z"u di$er ismi O$uzhan
olan Hz. ibrahim bulmugtur (...) Yerin mtihtirlenmesi an-

layqt da do$udur. Yer muhiirlendikten sonra, ekme, bie-
me, kurban kesme iglemi durmaltdu, haramdu. "Yer Mii-
h{irlendi", "Yer Morardr" tabiri oldti anlammda soylen-
mig olabilir.

Ttirkmenelinin bu bolgesinde de gocuk r.azar iliskisi
6zel onem arzeder. Qocuklann daha gabuk nazat olacair-
na inantltr. Nazara burada "gdz-nefis" denilmektedir.
Gdz Nefsi'nden korumak igin mavi boncuk takrlu. Gdz
nefsine gelmig gocuk igin iizerlik yaktlu ve kurqun dokti-
Itir. Boylece zararh nefsin tespit edildi$ine inantlrr. Nefsin
iizerinde yo$unlagtr$ma inandan bir kA$rt pargasr sigara
ile nokta nokta yakdrr iken, nefsi de$digine inanilan gah-

srn ismi tekrarlanrr. Onun igin"goz:j gtkstn" denilir. Na-
zardan korunmak igin anbar ve avlu kaptlanna ceylan

12eA. Dogan - Y. Kalafat, Kuzey lrak'ta Karqdagturnah Tiirk Halk inanglarr
Ankara,1995
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boynuzu takrlrr. Geyik boynuzu asarak korunmak Safran-
bolu'da da yaygrndtr.

Tasavvuf da goz, el kelimesi igerisinde zikredilmigtir.
Gdzde, bakqla tutma ve nefse qekme ozelli$i var. El'de de
tutma iizelliSi var. "Gozler de zina ede{' laft bog s6z de-

$ildir.
Ttirkmeneli'nin Erbil Tiirkmenlerinde "sakrnma" ade-

di, gelene$i v.b. vardtr. Evin hantmt eginin ismini sdyle-
mekten kaEtntr, onu telafuz etmez, gocuklardan birisinin
ismi ile eqini anar. (Ali'nin babasr) der. Bu uygulama Ker-
ktik Trirkmenlerinde de vardrr. KaynaSrnr, gdriinmeyen
cin ttini varhklann zararlanndan korunmaktan altr. Eski
Trirk inanglanmn bir hatuasr, uzantrsrdrr. Orta Anado-
lu'da "saktnma" "ses saklama" olarak bilinir.131

Gortnmeyen gtiglerin etkileri ile ilgili inanglar kadim
Tiirk inang sisteminin hukum si.irdti$ii her kesimde oldu-
gu gibi Tiirkmeneli'nde de vardu. Mesela bardak krrthn-
ca "bela gotrinir" denilir. Bu inancrn altmda barda$rn kr-
nlmasr ile grkan gflrtilttiniin cinlerin dairlmasrnr sa$laya-
caSr. kanaati vardtr. Ay tutulunca "qeytan cinin iintinii
tutmuq, rgrSrnr. tinliiyor" denilir. Teneke qalarak gtrflltri
yaprltp geytanrn kovulabilece$ine inantltr. Tiirkiye'de ay
tutulunca cinlerin ay'r esir ahp yiyeceSine inanrlarak cin-
leri kovup ay'r kurtarmak iqin her ti.irh gUdltfl yapilu.
Qocuklar tagr taga vururlar. Halk inanqlannda cin ve gey-
tan faktori.i qok kere kangturlmqtrr.

Kerki.ik'te de yukanda de$inildigi gibi evin egiSine ba-
silmaz, orada ferigte "cin" oldu$una inanrlu. Eqigin 6ni.in-
de oturantn veya yatanrn cinleri rahatsrz edece$i iqiry cin-

131A. Dogan - Y. Kalafat a.g.e. ; U. Tavkul, "Karagay-Malkar Ti.irklerinde Eski
inanglar", Tiirk Kiiltiirii, sh. 313-319
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lerin o gahst "basaea$t"na inanthr. Evin egi$ine basmantn
do$ru olmadt$r inamt, Ttirkiye Tiirkleri'nde de vardu.
Erbil'deki inanca gore bazt evtrexin cinleri "haytrh cin" ba-

zr evlerin cinleli ise 'hayusrz efut' dirler. iyi ieriEte'yi ev
sahibi namazda gdriir, kOttl ferigte sahibi ise felaketten
kurtuhnaz. Bu trlr evlerin fi;ratlart gok dtigtikttir. Kimse
bu evleri tutmak isternez. Bazawda "evin ferigtesi" tabiri
"e\zin rnele$i", kargrlt$rnda kuBalulw. Ferigte bazanbey az

yrlan, bazan da kedi kdrSrnda ohar. Aynca Elbil'de cinli
olduSu sdylenilen yerler valdw. Geeebri bazan halktan
bunlarr. gdrenler olur. Bunlar gok kere uzun saglt beyaz sa-

kalh kimselerdir. BunLardan bir ktsmt i'rsar,rlar taraftndan
esir edilebilir. Bunun i4in yakalaylp yakasrna if,ne batu-
mak gerekir. Bu ttir esir cinlerin'yedi pl esalette kaltp
hizmet etti$i sdylenir. Bir ktstst eirllerin,ise ahularda at
binme merakt vardtr. Qocuklara bunrm ef,itirniverilir'

Tasawuf ilrnine g6re her evin kendine gdre enerji ala-

m vardu. Bu enerii yukardan gelir ve evin etlaftna bir kr-
Itf gibi yaytlu. Bu qrktan nasiphr,unekte apartrnanlar bi-
raz gansstz sayilrnaktadular. Btl enerii alanrnm korun-
mug, gizlenmig olan igerisine girebilrnek igin mutlaka 6n
kaprst ijnern kazantr. Her evin kapwrnda iiyle bir tgtk var-
du. Bu koruyucu kap eneri'isine hern htilntet igin basma-
mak ve hem de yatmak gerekir.H

Tiirkmenelinde salt giinil hamarna gidiknez, tuag
olunmaz. Salr gtinleri berberler kapalt olur. Pazartesi giin-
lerine htirmet vardtr. Zira Peygarnberimiz o giin diinyaya
gelmigtir.

Danyal Peygamber, Hunen Peygambe4 ijzeyfu Pey-
gamberlerin kabirleri Kerkiik Kalesi'ndedirler. Kerkiik Ka-

132sabal'rattin Gilngdr a.g.e. ; Y. Kalafat, "Ttirkrneneli/ Erbil (...)"
t33 Sabahattin Giingdr a.g.e.
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lesi'ndeki ulu a$aglart Saddam kestirip, kaleyi halktan bo-
galtrp asker yetigtirmek istedi. Kaleden biiyiik bir ytlan gt-

krp aga$ya inip, Qay mahallesindeki imam Muhammedin
ttirbesine gider. Ydant gorenler salavat verip ytlana yol
agarlar. Kale'deki Ulu Cami-de iki ydan daha vardt. Bunlar
ferigte olup kalenin bekqisi idiler. Yilanlardan birisi oldu.

Ciddi bir kalp ameliyatt gegiren Ztu Zat/Qvzat $eyh
Muhammed kendisine yaprlan uyusturucu i$nelere ra$-
men bir tiirlii uyuyamaz. Allah'a rahatlamasr iqin dua
eder. Sonra hastanedeki yata$r bagrnda gdzlerinden yegil
qrklar yukart do$,ru qtkan bir cin gdrtir ve saatlerce rahat
uyur. Sabahleyin birlikte aynt odada kalan bagka bir has-

ta aym cini gtiriip korktu$unu ve bagka bir odada sabah-

ladr$mr soyler.

Seyit Abdullah isimli bir gahts geldigi bir tekkede, cin
oldtirece$ini sdyler. Bulunduklan odayr bogaltturr ve ka-
ptyt igeriden kilitler. Dqandakiler krltq sesi duyarlar. Bir
si.ire sonra Seyit Abdullatu bir gahu ve bir kavanoz kanla
dtgart qrkar. Cinlerden birisini dldtirdtigtinii di$erini ise

islam yaptrSmt sdyler, islam oldu$u sdylenen gahts uzun
sflre Erbil'de yagar.

Cin oldtirme konusunda tasawuf kaynaklart; her insa-
nrnT-9 cininin oldu$unu, dtigmanla savaguken bu cinle-
rin kargr tara{la savaqttStnt aynca yorenin cinlerinin oldu-

$unu onlarm da savagttklartnt, top gibi, ses gtkaran patla-
malartn da cinlerin kulaklannr bozup kagmalannr <inleye-

rek oliimlerine yol aqaca$rnt belirtmektedir.l33

Kara Korgak, Erbil'de hayvan donuna, mesela domuz,
kopek, egek, keqi kdt$ma girebilen bir cindir. Halk "cin"
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demekten kaqtnu. Gece kapdan galar ve ev sahibinin tant-
dr$t bir ses ve krhkla ev sahibini ga$uu. Kara Korgak'tan
korunmak igin pantolonun di.i$melerini agmak gerekti$i-
ne inanrlu.l3a

Cinlerden bahsederken "cin" demek Ttirkiye halk
inanglarrnda da uygun bulunmaz. "Onla{' "iyi sahatte
olsunlar" "bizden uzak olsunlar" gibi tabirler kullanrlrr.

Ttirkmeneli'nde "siyah pisik kovulmaz", onun cin ola-
bilece$i, kovalayana dokunabilece$i (garpabilece$i) inan-
ct vardu. Kara kedi Ttirkiye de de tekin saytlmaz.

Ti.irkmenelinde bir aksrrrk u$ursuzluk, iki aksutk
uSurluluk sayrlu. Miiteakip iig aksrnk dnemsenmez.

Tiirkmeneli'ndeki qavaik veya Slva diye bilinen karai-
ye, Alapardt Ttirkiye'deki Al Karlstna, Kara Kagsak diye
bilinen karaiye keza iSne baturlarak esir edilen iyeye ve
dev de Ttirkiye'de bilinen div, btiyuk cin kargth$rnda kul-
lanrlmaktadu. Muhtemelen fonksiyonu aynrdrr.

Ttirkiye'de cinli hamamlar ve hamamlann cinli saatleri
bilinirken Ti.irkmenelinde gargamba giinleri hamamlann
cinli olabilecekleri inancmdan hareketle hamama gidilmez.

Ttirkiye'de "Kara kedi tekin de$ildir" inancr varken
Ttirkmeneli'nde "siyah pisik kovulmaz, cinler pisik donu-
na girmigtir" inancr vardrr, mahiyetleri ise aynrdu vere-
cekleri gerekgesiyle gece dqart stcak su doktilmez. Bu
inang ve uygulama btitun Tiirk Dtinyasrnda yaygtndu.

Al ise, lohusa kadmlan basan bir gtiqtiir. Boyle haller
igin "Al Apardr" denir. Al Aparmamasl igin lohusamn
yastrSrna iSne batutltr. Bazr yorelerde gocuSun ve anne-
nin yastr$mrn altrna da brgak konulur.

13aY. Kalafat , "Tiirkmeneli / Erbil (...)" 13sY. Kalafat a.g.e. ; S. Bulug, "gamanizm" Tiirk Amac, istanbul,1942, sh. 127
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"Ev yrlanr" inancr Tiirkmeneli'nde de yaygmdu. Inan-
ca g6re bu ytlan de$il bir cindir. Bazan da ba$lann cinleri
olur, bu ttir ba$lara "feriqteli" denir. Qocuklann bu yrla-
nt gdrtip korkmalarr" halinde hocaya gidilip toprak okutu-
lur. Okunmug bu toprak evin tig kogesine serpilir. Bir ko-
ge bog buaktlu. Ytlan buradan gtktp gider ve bir daha 96-
rtinmez. Bu sahne korkan gocuSa gdsterilir.l3s Ytlamn git-
tifini gdrmesi sa$lanu. Bdylece korkusu geqmig olur.
Halk inanglanmrdza Eski Ttirk inang Sisteminden kay-
naklanan od/ateg, ev, a$tl, daS, su, giineg, ay, kaya, top-
rak, kigio$lu ilah ilgili iyeler vardrr. Bu arada orman/a$aq
iyesi de vardrr. Oyrat/aytat Bozkrr ktilttirtinde Mo$olca-
dan isim alan bir kavim adrdrr. ismini ormanda yagamak-
ta oldu$una inanilan bir iyeden almrgtu. Muhtemelen
a$acrn piri emsali ve Tahtactlatrn, A$agerilerin, Tahta-
kuglarrn, Terekemelerin ad alqlart ttiri.inden bir addu.
Kigioflu ile de benzeri bir aqtklama yaprlabilir. Halk
inanglartmr.zda kiginin de dztinden kaynaklanan bir iyesi
vardt. Miraciyede "viicudunda bag yoktu" Stileyman Ha-
kim Ata- Baktr Gani, derlerken, Nesirni de Mevlana da
bagstz ayaksu varmak, vticudundan ilgisini kesmek anla-
mmda kesilmig baga raf,men kigio$lu'ndaki kalbi gticti an-
latryordu. Bu konu daha ziyade "iiryanltk" ve "kesik
bag" bahislerinin bir parqastdtr. Keza Anamaykrl veya Ye-
gil Sarrklilar'dan ba$rmstz de$ildir. Faztl Hi.isnii DaSlar-
ca'nrn giirlerinda Ricahil Guyp olarak geeen husus da bu
buttin bir pargasrdu.
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Do{um Sonrast
Bu boltimde; qocu$un gobegi ve egi, lohusahk alkanst ta-

sarlmr, kuk basmast tasanmt, kuklama, do$um toyu, ad

koyma, gtibek adt, takma ad, gocuk gdrme, sa$altmalar, na-

zar, siiLnnet gibi konulara daha genig olarak yer verece$i2.135

Afganistan Ttirklerinde gocuk ktz da olsa erkek de olsa

ilk evladmtn dtinyaya geliginde bir koyun soyar (kurban
keser)lar. Bu bir g6lendir, etini kendisi ve komgularr ile
birlikte yer. Eti muhakkak siimeksiz (kemiksiz) verir. Ke-

mikleri ise bir kuyu egip topra$a gdmer. Kemiklerin yok
edilmeden topra$a gomi.ilmesi Ttirk tasawuf inancmda
dnemli bir yer tutar.

Afganistan Ozbeklerinde aile erkek qocuk bekliyorsa
ve bir o$ullart olmugsa "do$um toyu" yapiltr. Qocu$un
babasr arkadaglartnr yeme$e alu, bir veya iki gece e$lence

diizenlenir.

Beqik Toyu qocuk dtinyaya gelince 40. gun gtkttktan

sonra yaprlu. Bebek tekrar yrkantr, krz evinin miigtemila-
tt ile birlikte aldrSt begiie konulur. Koyun soyulur, golen

yaptlrr. Ktz evi yeni evlilere hediyeler alrr. $olen bir gi.in

stirer, kutn ve o$lanrn yakrnlart da davet edilir.

K. Afganistan Ti.irklerinde kurt digi qocuklann r:razat-

dan korunmasr iqin kullanrltr. Ttirkmenler gocu$un kal-
pa$ma, Ozbekler Kelepog'una ve omuzuna kurt digi ta-

karlar. Kurt digi Ttirkiye Ttirkleri'nde de nazar boncu$u
olarak kullanrlrr. Mavi boncukla birlikte kulartn saetna/

erkek qocuklann omuzuna, yakasrna ve begi$ine taktlu-

Mavi boncuk, kurt digi v.s. bir kuvve oluqturduklart
isin etkili olabilirler. Ancak; Ayet'el Kiirsi ve benzerleri

iae 5. Y. ganslt a.g.e.
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var iken, diSerlerine itibar etmek, telefon varken gehirden

gehire ba$trmak gibi bir geY olur.

QocuSu yagamayan kadrn gocu$unu Mollaya gdtiirtir,
tuz okutur,bu tuztt suda eritir ve qocuSuna iqirir. Molla-
mn gocuk igin yaptr$r muskayr yakar, dumanrnt qocu$un

veya hastamn burnuna qektirir.137 Lazkiy e Tiirkmenlerin-
de ileride de de$inileceSi tizere oli.i ytkantrken yanmda
Kiinntik, buhur yakrlu. Buhdbuhur do$umda, evlilikte,
6ltimde, bereketin korunmastnda yer tutmaktadtr. Adeta
ktittiluklerin veya kdttiliige yol aganlartn def edilmelerin-
de etkili olmaktadtr Ttirk kulttirlti halklarda duman buhu
da iizerinde galqmakta oldu$umuzbit konudur, yaktnda
bu konuda da bilgi verme$e galtgaca$r'2.138 Tuz ile ilgili
inanqlar Ti.irkiye tutktugtittde de gok yaygtndu'.13e Ozel-
likle mevlutlerde okunmasr igin Hoca/Hafvtn 6ni.ine tuz
konur. Ttirk di.inyastnda tuzun bereket ve yemin vasrtast

olmasr itibariyle ayrtca bilgi verilecektir'

Cinlere kargt koruyuculu$una inantlan bu elemanlann
kimisi yanstttct oldu$u, kimisi tuz gibikokusuyla bldufli-
cii olmast hasebiyle kullanrltr. Klor cinin Azraili sayrlr.

Qocuklarr.n nazardan korunmalan igin kara ve AS ip-
lik bir arada biikiiliir. Qocuklann omuzuna dikilir. Beyaz

ve siyah insan gdziindeki koyu ve agrk renkleri temsil et-

ti$inden rrazarr dnleyece$ine inantlrr. Nazar'tn Ttirk halk
ininglanndaki mazisi qok eskidir.140 Ortik te bir tiir ip
ba$lamadu.

137Y. Kalafat, Kuzey Afganistan Tiirkleri (..'. ), istanbul, 1994.

138Ya'ar Kalafat Eski Ttirk Halk inanEla.nrn Rize ve Yoresindeki izleri" I' Rize

Sempozyumu, 1.6-1.8 Kasrm 2006 Rize
13e$. Elqin "Tuz Ekmek Hakkr Uzerine" Halk Edebiyatt AraEtrrmalarr, Ankara,

L977, sh.74-81'.
uo 4. itpry "Nazarltk", Tiitk Folklor Aragtumalarr A$ustos, 7963' sh. 169.
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QocuSu durmayan (yagamayan) qocuf,unun yagamasl
iqin bir ziyarete nezir yapar.T ytl bu gocu$un sagr arkasrn-
dan ktigtik bir ortik yaptltr. Qocuk stiresi dolunca ziyarete
bir kurbanhk ile gdttiriiltir. Kurbantn etini fakirlere ver-
dikten sonra Eocu$un saq orti$i.inti kesebilir. Anadolu'da
benzeri uygulamalar yaptlmaktadrr. Ancak, biz ince bir
oriik yapdmast uygulamasmr tespit edemedik. Ti.irk Diin-
yasrnda sae, onun kesilmesi ve muhafaza edilig bigimle-
riyle ilgili inanqlar bir kfllt olugturacak kadar zengindir.

Af ganistan' da y agay an Ozbek Tiirklerinde yagamayan
erkek gocuSun sagrnl Ahmet Yesevi'deki molla keser, ai-
lesi bu sagt saklar, gocuk yagadr$r takdirde aile sagr molla-
ya getirir verir.

Giiney Ti.irkistan'da durmayan (yagamayan) erkek qo-

cuklar iEin 6zel yaptlmtg kurt a$zmdan biiytikbabasr veya
briytikannesi " gegirme" uygulamasr yapar.1a1 Anadolu' da
ise nazar iqin kurt ve kurgun ile ilgili qegitli dini pratikler
yaptlu.laz

Ozbek Tiirkleri'nde ad verme genelde do$umdan 7

gtin sonra olur. Qocu$a ismi "ad koyma toyu" ile koyulur.
Ozb.ek pilavr yaptlu. Annenin ve babantn yakrnlart eagn-
lu. ismi Eo$unlukla babantn babasr koyar. isim, genelde
ailenin geqmiginden segilir. isim gocu$un kula$tna ezarr
okunarak koyulur.

Kuzey Afganistan Ttirkleri (Ozbek, Ttirkmen, Hazara,
Afgarlar, Kazaklar) da qocuklara ad konulmasr ki.ilti.iru,
Anadolu Turk Kulturu ile btiytik benzerlikler arzetmekte-
dir. Bu sahadaki bilgilerin biiyiik krsmtnr, konuyu miista-

141Y. Kalafat a.g.e,
142Sami Salim iggiler, "Kurgun Dtjkme, Nazar Okuma, Yakr" Tiirk Folklor Arag-

tnmalan, Mayls 1962 C. 7, S. 154, Sh. 271"8

Balkanlar'dan LJlu! Tilrkistan'a Tiirk Halk inanglan

kil kitap yapmak iizere hazulayan fedakar dost H. Yarkr.n
6Sretmenden aldlk.143

Kuzey Afganistan TUrkleri gocuklanna Allah'm binbir
adrndan birini koyabiliyorlar. Bu uygulama Anadolu'da
da vardtr. Allah'm ismi yalnrz bagtna gocu$a ad olarak
konulmaz. Peygamberin ismi ile birlikte konulur. Mesela,
Cebbar konulmaz, Abdul Cabbar veya Kulam Cabbar ko-
nulur. Anadolu'dab:u larz gift isimlerin zamanla bir btitti-
*ti kullanrlrr olmugtur. Cabbar gibi Anadolu'da Nur ti.i-
rtinden kelimeler de yalnrz bagma isim olarak kullantl-
mazdt. "Qocuk kalduamaz" denilirdi. Nur Baki gibi qift
isim kullanrludr.l44

Kvzey Afganistan'm Stinni inanglr Miisliiman Ti.irkle-
ri'nde Ali ismi fazla yo{un de$ildir. Cariyar'dan (Dort
Halife) daha ziyade Osman, Omer ve Ebubekir ismi konu-
luyor. Ali ismi Alevi inanqh Mtisltiman Ttirklerden Haza-
ralar'da qok yoSundur. Anadolu'da Sflnni Ttirkler'de Ali,
Hasary Htiseyin gibi isimler gok kullanrlmakla birlikte bu
isimleri sunnilerin yanmua daha ziyade Alevi-Bektagi
inangh Mtisli.iman Tiirkler kullanular.

Kuzey Irak, Suriye ve Balkanlardaki Ttirklerde Ehi-i
Beyt'e ait isimler, insan ismi olarak yo$un bir bigimde kul-
lantlu.

Kuzey Afganistan Ti.irkleri, (Ozbek, Tiirkmen, Hazara,
Afgarlar, Ka-zaklar) qocuklanna Peygamber isimlerini de
verebilmektedirler. Her nedense Nuku Hab, Adem gibi
Peygamber isimleri kullanr.lmaz iken di$er Peygamber

1€ Kaynak Kigi: Halim Yarkrn, yazar, dtigtiniir, aragtrmacr, d$etmery 40 yagla-
nnda, Cumbtisti Milti islamr Afganistan Kiilhir uzmanlanndan, Ozbek Tiirkii

144Yagal Kalafat, Dofu Anadolu'da Eski Tiirk inanglart, sh. 84
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isimlerini kullanular: Muhammed, Yunus gibi. Anado-

lu'da Muhammed ismi yalntz kullanrlmaz veya Mehmet

gibi de$igikli$e u$ratrlarak kullantlu. Ancak, Nuh, Adem
gibi insan ismi kullanrlabilmektedir.

Kuzey Afganistan Tiirkleri'nde Peygamber isimleri qo-

cuga veiilirken de bir ktilttir tiretilmigtir. ibrahim Pey-

gamberin o$lunun ismi ismail oldugu iqin Atasr (babast)

ibrahim olan gahs o$luna ismail ismini koyar'1as Anado-

lu'da bu tarz isim konulugu pek dikkatimizi gekmedi. An-
cak bu metod Anadolu'da da yagamaktadrr. Mehmet Akif
Ersoy'a hayran bir baba o$"ullanna strastyla Mehmet,

Akif, Ersoy isimlerini koymugtu. Izmit'te bir ailenin uq og-

lu Ytlmaz, Yantlmaz ve Ytktlmaz idi.

Kuzey Afganistan Tiirkleri (Ozbek, Tiirkmen, Hazara,

Afgarlar, Kazaklar)'nde gocuklarl yagamayan aile qocuSu-

nun yagamasr igin onlara Evliya Kul, Qaryar Kul, Pir Mu-
hammed, $eyh Muhammed, Sofi Muhammed veya Mu-
hammed Nezir gibi isimler koyar.1a6 Bu uygulama Anado-

lu'da, Kuzey Irak ve Suriye'de de vardu. Satilmrq ismi bu

inanrqrn bii sonucudur. Gi.ineydogu Anadolu'da Okkeg

isminin gok olugu Okkeg Baba'ya atfendir. Ayrtca Nezir
adrna AzeriTtirkleri'nde gok rastlanu. Amaq yaturn koru-
yucu gtictinden istifade ile gocu$un tjltimden kurtanlma-
smr sa$lamalqlu.laT

Qocu$u ya$amayan aileler yeni qocuklart da olmesin

diye gocuklartnt sembolik olarak satarlar- Bu ttir gocukla-

145Y. Kalafat, Kuzey Afganistan Tiirkleri (...) istanbul, 1994,; Aydil Erol, $arkr-
larla, $iirlerle, Tiirkiilerle ve Tarihi Omeklerle Adlarrmrz, Ankara, 1989

146Dr. Y. Kalafat, Kuzey Azerbeycan Dosu Anadolu ve Kuzey Irakta Eski Tiirk
Dini izleri, Kayseri 1994, sh' 84

147Y. Kalafat a.g.e.; A. Erol, a.g.e'

Balkanlar'dan Ulu! Tiirkistan'a Tiirk Halk inanglan

ra "Satrpaldr" adt konur. Saltuk Bu$'ra Han'tn ismindeki
"Saltuk" kelimesi bu gekilde izah edilmektedir.

Nezir krltnan erkek qocu$a Nezirbay, Muhammed Ne-
zir, Nezir Kul, Nezirbek, Nezir Hoca, krz gocu$a ise Nezir
Hal ismi konur. Adt Nezirhan olan krz Eocu$u hayattnrn
her safhasrnda, mesela evlenirken adandtfr, nezir krhndr-

Sr evliya veyaziyaretten icazet (izin) altr. Ewelce de belir-
tildigi tizere bize gdre sahiplilik inanct ile izah edilebilir.l4

Bayram gtint dd$an bebeSe; erkekse, Hayrt, Hayit Mu-
rat, Hayit Kul, ktz olsa Hayit Kul, Hayit Ay bazan da Na-
maz ismi konulur. Tiirkiye, Irak ve Suriye Tiirklerinde Bay-
ram, Kurban, Ramazary ve Namaz isimlerine srk rastla-
nu.14e Do$u Anadolu Agiret Tiirkgesinde Eyd-i TUrk (Ttirk
Bayramr) tamlamast vardrr. Farsqa'dan geqmig olmah

Kuzey Afganistan Ttirkleri'nde (Ozbek, Tiirkmeru Ha-
zara, Afgarlar, Kazaklar) altr parma$. olan gocu$a Alttbay,
Arttk Bay,ktz balaya daZiyade ismi konur. Ttirkiye Tiirk-
lerinde bu isim, daha ziyade do$umu ile bolluk getiren
krz gocuklar iEin kullanrlu.

Cuma giinii doian gocuklara Cuma, Muhammed Cu-
ma, Cumabay Cuma Geldi, ve bala krz ise Adina ismi ko-
nulur. Cuma gumi do$du$u igin ismin Cuma olmasr Tiirk
Drinyasmda oldukga yaygmdu.

Kuzey Afganistan Ttirklerinde ikinci qocuklan olunca
birinci gocukla birlikte ya$amasr iqin, Qora, Qorabek, Qo-
rakul gibi isimler konulmaktadtr. Ailenin dcirdrincii bala-
st doSunca erkek qocu$u ise Qare, Qarekul, Qanyyarkul

l48Yagar Kalafat, "Kocaeli ve Qevresi Omekleri ile Trirk Halk inanqlarrnda Sa-

hiplilik/ Adanmrghk" I. Kocaeli ve Qewesi Ktiltiir Sempoz) rmu, Kocaeli
20-22 Nisan 2005

14e YaSar Kalafat, a.g.e.
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adlart konulmaktadu. Fars dil ki.ilti.irfl yiizytllardan siire-

gelen bir koksalmqlrk sergilemektedir.lsO

Baqanh ve mticadeleci olmasr dilenilece$i zarr:rar:. erkek

gocu$a Teyga (Kuqtik Balta) veya Balta ismi konulmaktadu.

Durmayan balalar (yagamayan gocuklar) igin ziyaretle-

re adak adanu ve dua edilir. Bu nezir niyazmda bir aSag

yere gaktlu, bu a$acrn tepesine i.ig veya yedi defa vurula-
iak her defasrnda "Tahta-Tohta" veya "Tursun- Tursun"
denir. B6ylece gocu$un 6li.ip gitmeyip, durup yagayaca$t-

na inanrlu. Bu uygulamadan sonra qocuk erkek ise Tokta,

Tohtasun, Murat, Turdu, Turdu Kul, Toktamq, Tursun;

bala krz ise Tohta Krz, Tursun Hal, Tursun Tag, Tursun

Nisa, TurdaKtz ismi verilir. Yere aiaq qaktlmast uygula-
maslna ilk defa rastladtk. Ancak aynt inancm sonucu ola-

rak, Yagar, Durury Tohtamq isimlerine Tiirkiye, Suriye,

Irak, N ahcrvan Ttirklerinde de rastlry o rlrz -r5r

ASaq uygulamastyla da bir kuwe=melek olugturul-
maktadu. Nikah antnda tahtaya qivi qakrlarak nikahlanan

ba$lanabilirken bu uygulamayla da durdurma yaptlabilir'
Taiavvuf tarihimizde yere asastnl baturp depremi durdu-
ran velilerimiz vardtr. Osmanlt Ttirk tarihinde yere sopa

sokup kargt askerin iflahtnt kesen velilerimiz olmugtur'

Afganistan (Ozbek, Tiirkmen, H:azara, Afgarlar, Kazak-

lar) Ttirkleri'nde gocu$u yasamayan aileler gocuklartntn

yaSamasl igin onlan Bdrti (Kurt) a$zr'ndan geqirirler. Kurt
kafastndan soyulmug derisi suda esnetilip genigletilir ve

kuruduSunda genig derin bir delik meydana gelir. Qocuk
di$er deliklerden olduSu gibi bu delikten de tiq defa geqi-

1soErgesh Uchgun, "Tajik mi Tajl* mr", New-Jersey, 1993 (Ergesh Uchgun,

Tajik mi, Tajlrk mr, Ankara, 1994)
151$.K.Seferoglu, "Hocam Hakkr Dursun Yrldrz", Tiirk Kiiltiirii s. 36, sh. 239'250

Balkanlar'dan Ulu! Tiirkistan'a Tiirk Halk Lnanglan

rilir. Qocuk ktz ise ona B6rii Hah, B0rii Nisa, Bciri.icary adr
erkek ise Bdrii, B6rtibay, Bdri.ibek, Cin Bdrti adr konu-
lur.1s2 Ti.irkiye Ttirklerinde de bu dini pratik yaprlu. B6rti
ismine de rastlanrr. Bu uygulamantn temelinde gocu$un
bagka bir aleme aktanlmast Kara iyelerden korunmasr
inanct yatmaktadu. Nitekim isimlerden birisinin Cin Btjrti
olmast, kutsal saydan Borti'den cin igin yardrm isteme ve-
ya Cin Bdri,i=Bdrii cininden yardrm dileme amaqlr olabi-
lir."Balkanlar ve Batt Anadolu Tiirkleri'nde ba$h. erke$i
kurtarmak igin balta deli$inden igetilir. Bigkek Ahtska
Ttirklerinde kumeti Ekmayan geng kular igin "Kilitli"
denir. Artvin'in Ahrska Ttirklerinde nikah esnasrnda brga-

$tn a$zrnr kapamak veya ipe dtig[m atmak kitlenmek,
krsmetinin kesilmesi, zivafta bagansw olmak iqin bi.iyii
olarak bilinir. ip ve brgakla btiyu yaptls.ls3 fii1ft kulttir
co$rafyasrnda damadt ve gelini ba$lama btiyuleri, buyii-
lere kargr korunmak ve btiytilerden kurtulmak ydntemle-
ri vardu.1il

Afganistan Ti.irkleri (Ozbek, Tiirkmen, Hazara, Afgar-
lar, Kazaklar)'nde do$ugtan hasta gocuSa saShsrna kavug-
masrnr dileyici bazr isimler konulur ve bu atadabu amag-
la a$ag kovu$undan, eski bir duvartn kovuSundan, trifek
ile ttifeSin kayqr arastndaki bogluktan, ele$in kasnaSrn-
dan gegirilir. Daha sonra bu gocu$a agd (sa$ol, saSh$ma
kavug) anlamtnda Aqrl, Agtldt, Agtlbay, Muhammed Aqd
gibi isimler konulur.lss

1s2Kaynak Kigi: Halim YARKIN
153Ya$ar Kalafat "Ahr.ska Ttirklerinde Halk inanElar" Ahrska Dergisi, $ubat

2003,, s. 3, sh.40-44
lsYagar Kalafat, "Alanya ve Ydresi Orneklerinde Kilit-Ba$, Kitlenmek-Ba$lan-

mak" Alanya Tarih Kiiltiir Seminerl III, Alanya 2004, Sh. 492496
lssKalnak Kigi: Halim YARKIN
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Anadolu ve Bayu-Bucak Tftkleri'nde de bu uygulama

vardu. Ayrtca 6zel ortasr delik ziyaret yeri olarak bilinen

yukanda da belirtildi$ gibi delik taglar vardu' Bunlartn

olu$undan gocuklar gegirilir. Bu uygulamada hastah$a

sebep olan kara iyeden onu atlatarak kurtulmug olma

inanct vardu. Kara iye musallat oldu$u, hasta yaptt$t

kimseyi bagka alemde ararken hasta tagm veya aSactn ko-

vu$undan gegmek suretiyle bagka bir aleme, gtivenli bdl-

geye gegmig olmaktadu. Erkek gocuklartna ktz elbisesi

giyairmet suretiyle korunma arayqrnda oldu$'u gibi'

Anadolu'da hasta iyilegmeye baglayrnca " agtld{' denir'1s6

A{ganistan Tiirkleri (Ozbek, Ttirkmery Hazarla, Ka-

zak)'nde gocu$un vi.icudunda do$ugtan "hal" "ben" vN
ise Benli, Haldar, Hal Mehmet, Halbay gibi isimler konu-

lur.1s7 Ttirkiye Ttirklerinde de bu tiir orneklere rastlanrr.

Benli Krz veya Hallt Ay* grbi. Ancak, Ttirkiye'de Halh is-

mi daha ziyad,e lakaptu. Halh ve Haldar eskiden Tiirki-

ye'de Karapapak Tiirklerinde goriilurdii.

iki parmaf,'r yaptgtk olarak do$an gocu$a "Koga" veya

"Kogabay" ismi verilir.

Qocu$-un viicudunda do$ugtan ktzil lekeler varsa ona

Nar Mehmet, Nar Bay, Nar, Murat, Narbek, isimleri, ktz

olur ise Narku, Narbegom, Narbibi, Narya, Narbike, Nar-

gtil isimleri konur.

Seyitlik miiessesesi bilindi$ gibi aileye vergi bir iin-
vandu. Baba Seyit ise isminin bagma "Seyit" kelimesi ge-

lir ve ailenin buttin erkek Eocuklartntn isimleri de "Seyit"

t5e J39a1 f(qfaf6t , a.g.e., a.g.y.
tszJ. l(al6fat, a.g.g.

Balkanlar'dnn UIu! Tiirkistan'a Tiirk Halk Inanglan

ismiyle birlikte antlu. Bu hal Anadolu'da da olduS-u gibi
Ozbek, Tiirkmen ve Hazara Ttirklerinde de vardtr.

ikiz erkek Eocuklara Hasan ve Htiseyin isimleri konu-
lur. Bu uygulama Hz. Ali'nin antslna duyulan sevginin
bir sonucudur. Ikiz gocuklardan biri ku diSeri erkek olur
ise Tahir ve Ztjhre gibi efsanelegmig agk hikayelerinin
kahramanlarlnln isimleri konur. Amag kardeglerin birbir-
lerine tutkun olmastnt sa$lamaktu. ikizlerin ikisi de ktz
olur ise Fatma ve Zdhre konulur. Kuaca amag dini gegmi-

Se saygyr gdstermektir. Bu uygulamalar her iki Tiirk ke-
siminde de vardu.

Hz. Stileyman'm anasrndan siinnetli do$masrndan ha-
reketle siinnetli do$an gocuklara Siileyman Kul, Muham-
med Suleyman gibi isimler konur.

Ttirk halk sufizminde Peygamber kultii sadece isim al-
ma diizeyinde deSildir. Hayattn her safhastna yansrme-
tu. Peygamber menkrbeleri; sabtr, cesaret, azim, tevekkiil,
tevazu ve benzeri hasletlerin kayna$tdu. Lokman (a.s.) ta-
biattaki butun bitkilerle konugur, bitkiler Hz. Lokman'a
tbbi tizelliklerini sdylerlermig. Hz. Stileyman biitiin hay-
vanlann dilini bilirmig.

Divan-t Hikmet'den o$rendi$imize gtire Hz. Huu (El-
Huu) yegil, yegillik demektir. inanca gtire Ab-r Hayat't
"Oltimsuzltik suyu", "hayat veren stJ", Huzu't ebediyata
kavugturmugtur.lsg

Kuzey Afganistan Ttirklerinde ata (Baba)'ntn ismi ile
bala (oSul)'nrn ismi arastnda bir ahenk vardu. Mesela,
atastntn ismi Hagim ise o$lunun ismi Muhammed Hagim
olur. Anadolu'da bu uygulamamn daha de$gi$ini gdr-

lssKemal Eraslan, a.g.e., st..367



dtik. Bir baba o$"ullarma Korkmaz, S6nmez,$afak, Sancak

isimlerini koymugtur. Qocuklann ismi ile adeta istiklal
Margtmtz'dan bir mtsra yapmrqtt-1se

Hz. Muhammedin dtinyaya geldi$i gtin doSan erkek

qocuSa Mevliit, ku gocu$una Mevlude ismi konur' Bu uy-

gulama Tiirkiye'de de vardu.

Gtiney Ti.irkistan (Kuzey Afganistan) Ttirklerinde de

Ramazan aytnda do$an qocu$a Ramazan, $erif, Muham-

med $erif, Muhammed Ramazan ve ku ise $erife ismi ko-

nulur. Ti.irkiye Ttirkqesinde ayrtca mi.ibarek gecelerde

di.inyaya gelen gocuklara Kadir, Kadriye, Leyla, gibi isim-

ler konulur. Kuzey Irak, Suriye ve Turkiye'de de oldu$u

gibi orada da sefer aymda diinyaya gelen erkek gocuf,a

5efer, Sefer Murat, ktz qocufa ise Sefure, adr koyuluyor'
Keza Agiire aytnda do$an gocu$a Agur, Agurbek, Aqur-

bey, krzolur ise Agurap Aqurkul isimleri konulur'160

Kuzey Afganistan Ttirklerinde uzun siire gocuSu olma-

yan aile erkek qocu$u olunca ismini Talep koyar, Anado-

iu Ttirklerinde Talip ismine oldukqa stk rastlanu'

Siirekli erkek qocu$u olan bir aile yeni Eocuklannm krz

olmastnt istiyorsa veya ktz qocu$u olan aile arttk Eocu-

$um olsun diyorsa, krza erkek ve erke$e ktz elbisesi giy-

ditit. Tutkiye ve Mezopotamya Ti.irklerinde ise, yagama-

yan erkek gocu$a ktz ve krz gocu$a da erkek elbisesi giy-

dirilir. Her iki uygulama biqiminde de gayp alemine bir
mesaj verig, bir iletigim kurma arayqt vardtr.

Qocuklartn sa$ltkh olmast igin Krltg, Kdtqbey, ku go-

cuklartna ise Kdtq Niyaz isimleri verilmektedir. Ttirkiye

104 Yaqar Kalafal

l5eErol Aydil, $arktlarla, $iirlerle Tiirktilerle ve Tarihi Orneklerle Adlartmrz,

Ankara,1989
160Y. Kalafat, a.g.e.

Balkanlar'dan Ulu{ Tirkistan'a Tilrk Halk inanglart

Tiirklerinde Demir, Durdemir, Ozdemir gibi aynt anlamh
isimler verilir.

Mevsimlerle ba$lantrh isimler de verilmektedir. Bahartn
ilk aylannda doSan gocu$a Kuzu, Kttzubay, To$lu gibi
isimler verilirkery Ttirkiye'de Bahar, Nevbahar, Baharku
gibi isimler bilinmektedir. Ythn beginci ayrnda do$an Eocu-
$a Penci ve Begim adt veriliyor. Ttirkiye Ttirklerinde yilba-
grnda do$an qocuklaraYrlgtin gibi isimler konulmaktadu.

Kuzey Afganistan Ttirkleri (Ozbek, Tiirkmen, Hazara,
Afgar, Kazak) nde, qok geE qocuk sahibi olan aileler gocuk-
lanna Geldi, Geldiyar, Hocageldi ismini koyarlar. Tiirki-
ye'de ise Murat, istek, Dilek gibi isimler konur. Son olma-
sr istenilen gocu$a Kence, Kencebay ismi konur. Kence-
bay'dan sonra yine Eocuk olur ise Artrk ismi konur. Arttk-
tan sonra yine qocuk olur ise ismi Olca, Olcaytu, Olcay
Hatun konulur.161

Ttirkiye Ttirklerinde gocuklara isimleri konularak gaip
alemine mesajlar verildi$i zamanYeter, Krzyeter, Tamam,
Besti, Dondii gibi isimler konulur.162 Bolu yoresinde Dur*
kadrn ve Durkrz isimleri konulur.

Afganistan Turkmenlerinde de yukanda agtklandt$t
gibi stinnet ettirilecek gocuk igin bir toy yaprh.r, buna
"Siinnet Toyu" denir. Koy (koyun) kesilir. Ailenin dost ve
akrabalanna verilir. Bazr y6relerde kirve adeti yoktur.
Mtizikli ve igkili bu toy bir giin stirmektedir. Siinnetin
parsasl anne tarafindan bir geye sanltp sandr$a konulur.
Evlenince de gocuSun yash$tntn altrnda muhafaza edilir.

161Y. Kalafat a.g.e.; Y. Z.oksr4 "Tiirkler'de Ad Verme Gelenegi, islamiyetten
Sonra", Milli Kiiltiir, 1982, C.3. S. 9, sh 23-31

162Dr. Y. Kalafat, Kuzey Azerbeycan ve Do$u Anadolu ve Kuzey Irak'ta Eski
Ttirk Dini izleri Dini Folklorik Tabakalagma, Ankara, 1998
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Kirve dayrdan olur. Hayult olsuna gelenler gocu$a he-

diye getirirler. Siinnet Toyu Ketesi yaptlu' Koyun veya

inek soyulur (kesilir). Stinnetgi, gocu$un yarasma mege

komufintin ezilmig kultinden yapilmq (Halini) basar'163

Tiirkabat Tiirkmenlerinde Stinnet Toyu yaprlu ancak kir-
velik gelene$i yoktur. stinnet merasimlerine si.innet etti-

rilmig fakir gocuklar da almtrlar.l#

Makedonya'nrn Qaktlh/Qaltklt kdyu Turkleri'nde go-

cuk di.inyaya geldi$nde "$iikiir Kutbant" kesilir' Yukan-

da gukui yerneklerinden s6z etmigtik. Hayatrn her safha-

stnda adai< vardtr ve adak sahibi ada$.n etinden yiyemez'

Adak ve diSer kurbanlann kant ve sakatatr qi$'nenmesin

diye egilen bit k,tyny" gdmiiliir, derisi ise camiye verilir'
gskiden gengler askere giderken, arkadaglarr igin verilen

yemektelenilmek tizere bir koq kesilirdi. Arkadaglan da

asker adayrna hargltk verirlerdi-16s

Kurban kesme; Anadolu, Kuzey Irak ve Azerbeycan'da

daha ziyade gocu$u veya erkek gocu$u olmayanlartn ilk
gocuklannrn dunyaya geliginde gbroli.ir. Erkek EocuSu ya-

fu-uy* aile, gocuk 7 yagrna gelinceye kadar her yil kese-

bilirdi. Bdylece gocu$un Oltimune yol agabilece$ine inant-

lan "Kara iye" tatmin edilerek veya "Ak iye"nin nzast alr-

narak gocu$un Oltimunun Onlenildi$ine inanrltr' Bugiin

bu uygulama islami formasyonla "Allah Rlzas1" igin ya-

prtmattaau. Kurban kanmrn kutsal kabul ediligi eski

tutkl"r'du oldu$u gibi gtinumiiz Ti.irk Dtinyasrnda da

yaygmdu. Ayrtca asker ve erkek gocuklar igin "kog" kur-

163Y. Kalafat, Kuzey Azerbeycan Tiirlderi (...), istanbul, 1994

layagar Kalafat, "Tacikistan'da Turk Halk Kiilttiru" Tork Kiilttirii, Prof. Dr.

Fahrettin Kuzro$lu Ozel Sayst, S.480, Nisan 2003'Sh'172-792
16sHarun Gungor "Gagauzlarda Kurban Ktiltiirit" Tarih 1988 sh' 1845-48; Kay-

nak kisi; Ab?uilah Tahu 55 yagmda, Yilksek tahsilli, Qahkh'h

Balkanlar'dan Lltu! Tiirkistan'a Tiirk Halk inanglan

ban edilmig olmast da bizim yaklagtmr.mrzr do$'rular ma-
hiyettedir.l66

Do$um esnastnda ve lohusa kadtntn korunmasrnda,
ayrrca genelde "cin" ttirtinden varltklarrn muhtemel za-
rarlartndan korunmak igin elbiseler ters giydirilir. Kur'an-
t Kerim okunur. "Cin taifesi" nin horozlar dttince (gu.t"S
do$unca) kaybolaca$r inanct vardtr. inanrga gdre cin taife-
si grup halinde bir insan kitlesinden bir kimseyi alrp giltti-
rtip sonra da serbest btrakabilir.

Elbiselerin ters giyilmesi inancr eski Tiirklerde de var
iken Anadolu'da daha ziyade ya$mur duasma g*tldt$
zaman elbiseler ters giyilir. Nazar almq kimseyi hoca
okurken uygun bir geyin tersi ile nazarltyavurur. Ya$mur
duasmda parmaklar yukanya deSil aga$rya dcinukttir.
Ters giyilmig elbise ile fenalt$tndan saktndmak istenilen
kara iye'nin yanrltrlmak istenilmesi akla gelebilir. Kur'an-t
Kerim'in koruyucu fonksiyonu butiin islam aleminin ortak
inanglanndandtr. Giinegin do$ugu ile cinlerin kaybolmast,
gtineg'in kutsal bir varl* olduf,"u bilinmekte dfu.1'67 izaht bu
noktadan hareketle yaprlu.

Kucaovada gocu$un nazannt gidermek ve nazardan
korunmak igin Halveti Tekkesi geyhi'ne gdtiiriiliir. Cami
hocasrna okutulur. Boynuna Kur'an-t Kerim'den Hamayil
asilu. Ocaktan is stirtil{ir. Aynca Ktrcaova'daki Ktiylti Ba-

ba, Adu (Htdu) Baba, Bektagi Tekkeleri, Hayali Baba,
Halveti Tiirbesine rtazarau$rayan Eocuklar, hastalar gotti-

166Mehmet Eroz, "Turk Boylannda Kurban Gelene$" Tiirk Kiiltiirii, 1980 sh.

27'L-214-276 Kr9. Yagar Kalafat, Gttktann Inancr ve Giiney Azerbaycan-Do-

f,u Anadolu-Kuzey haKta Tiirk inang Tabakalagmasr, Erciyes Universitesi
Sosyal Bilimler Enstittisii Dinler Tarihi Mastu Tezi 1993

167Z.Mrakas, Dr. Y. Kalafat, KargrlaEhrmah Tiirk Halk inanglan, Azerbaycan
Dotu Anadolu, Samsun, 1985
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r{ilur. $ifa bulmalart inancr ile buralarda hasta ya bir gece

buakdu veya hastaya gifa iqin iqirilecek su burada bir ge-

ce bekletilir. Aynt maksat igin ziyaret edilen tiirbelerden

biri de Alim Baba'ya aittir' Efsanesine gdre, Alim Baba

Kucaova'da yagamastna ra$men Ba$dat'ta savagan arka-

daslart bakarlar ki Alim Baba kendilerine komutanltk ya-

pryor. Alim Baba'ntn savagta kutlan ktlrcmrn pargasml

altr ve Kucaova'da kendisini ziyarete gelirler. Ona Ku-
caova'dan ayrddtn mt diye sorarlar. O, ayrtlmadt$rnt sdy-

leyince ona kthcrnm pargastnt gdsterirler ve Alim Baba

hemen 6liir. Tiirbe'de veya ttirbe kaptstnda, Anadolu ve

Azerbaycan'da da gifa igin Yatrlu.
iran Tiirkmenlerinde nazardan korunmak igin hazula-

nan Muskalarrn tizerinde kuqtik gflmiig plakalar vardtr'
Muhafazast meginden bir baSa takrlu. Bu hamayilinin iig-

gen'geklindeki muhafazaslnln kenarlart si.islii ve ucu aga-

fryadtr. Uzeri altm ve akik iglemelidir.l68

Gdk Tann inanq sisteminde Kam, $aman, Ozan'rn etra-

finda bir ktilt olugtu$-o..t, islamiyetle Evliya tipi ile birlegti-

$ini, Anadolu'da ve Turk aleminin di$er yorelerinde binler-

ce drneSinin gdriildti$tini, "Dede" ve"Baba" diye bilinen

bu ulu kigilerin hayatta oldu$u gibi Oldtiklerinde de kendi-

sinden keramet beklenildigini, ti.irbenin ziyarel edilmesinin

yan$ua suyunun ve topra$urtn da gifa verdifi inanct var-

du.16e Alim Baba Ana Maykrl6me$'i gdri.iniimtindedir'

Qocu$un ytiztine is siiriilmesi onun giizelli$ini sakla-

mak ve kdtti gdzlerden korunmasmt saSlamak igindir' Bu

168A. yagar Ocak, Tttrk Halk inanglartnda ve Edebiyatrnda Evliya Menkrbeleri,

Ankara,1984.
169H. D. Couliboeuf - D. Blocoueville, Tiirkmenler Arasrnda, (Qev: R. Akdemir)

Ankara,1986 sh. 62
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uygulama Anadolu Ttirklti$-ii'nde de vardu. Bazt ydreler-
de gtizel gelinlerin yi.iziine de is si.irtili.ir. Bu arada
Ocak'rn Ti.irk halk inanglartnda kutsal oldu$u da hatulan-
mahdtr.

Kucaova'daki is stirme uygulamasr Kanatlar koyunde
de vardu. Annenin ve bebe$in alntna bebek dtinyaya gel-
di$i gtin is siirtiltir. Buna "Nazar Karasr" denir. Yagama-

yan qocuklara "Muska" yaptlmasr Makedon koy mtislii-
manlt$tnda yaygrndu.lTo

Rrfai Tekkesi'ne gittikten sonra yagayan gocuSun aile-
si, Tekke'ye kog getirir. Nazartn giderilmesi igin "Kurgun
Dokiiltir".171 Kurgun diikme adeti Anadolu Tiirkleri'nde
de yaygrn inanqlardandu.lT2 Tapolnica'da nazara kargt
kurgun ddktildugUnde, kurgun doken kigi, ddki.ilen kur-
gunu mezar, ay, giine$ veya insana benzeterek yorumlar.
173 \J2221/dan korunmak iqin aynca Tapolnica'da gocuk

"Nazar Taqt" ile ytkanu.174 Makedonya mtisltimanlannda
nazara kargr "Nazar Boncu$u" tagtnmast qok yaygtndu.
Blasrrtva Ttirkleri ttazar boncu$una "Mavi Tag" demekte-
dirler. Burada tiirbelerin genel ismi "mtibarekler" dir. Bu
sdat isim olarak kullamlmaktadu.

Makedonya'nrn Kozyak ydresi Ttirkleri'nde masum
(qocuk) si.innet yaprlmca, stinnet pargasl ailesi taraftndan

170DoBan Atalay, "Muskacrhk ve Yazr Konularr" igel Kiiltiira Sh. 19 Ocak 1992

sh. 8-9, IGg. Kaynak kigi: Zeynep Siileyma, 72 yagrnda Kanatlar'da ev hanrmr.
171Orhan Acrpayamh, "Anadolu'da Nazarla ilgili Bazt inanglar" Ankara Uni-

versitesi D. T. C. F. Dergisi,30. Cilt. L-2 Ocak-Haziran,'1,962, sh. 1-40.
172ihsan Hamamizade, "Trabzon Adetleri, Faf Kurgun Dokme Mum Dikme"

HBH s. 154 sh. 2718
rB$66i $ali6 iggiler "Kurgun Ddkme, Nazar Okuma", Yeni Tiirk Folklor Arag-

tnnalan Mayrs 1962 C-7 5.154 sh.2718
1744. inan "Nazarhk" Tiirk Folklor Aragtumalary Af,ustos 1963 5.169
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saklanu.lTs K. Papranik Debre'de eocugun sunnet parqast

qocu$a duyurmadan bir testi iginde saklanu. Ayrtca go-

cuk karanltk bir yere gig yapacaksa iig defa tukiirur gibi
(tu-tu-tu) yapar, aksi halde birgeye "!$af", garptlabilir

inanct vardu. Ayrtca kapr egi$ine oturan ve "Grineg yat-

madan" (batmadan) ewel birgey yiyen ve uyuyan gocuk-

larrn da birgeye u$rayabilecekleri inanct vardtr. Qocukla-
ra sakmmalan igin "annen-baban 6lur" denir. Tiirk halk
inanglarmda efsunlama olarak "tu-tu-tu" denildi$ini bili
yorttz.176 Gunegin batma saatlerinde uyunmayaca$t inan-

ct Anadolu Ttirkleriinde de vardu ve bize gcire GOk Tanrt

inancmdaki "Giineg Ktltii" ile ilgili olabilir.

Makedon Tiirklerinde oldu$u gibi Anadolu Tiirkle-
ri'nde de gocuSa isim verme ile ilgili dini pratikler giderek

basitleqtirilmektedir. Anadolu'da isim verilirken gocu$un

kula$rna daha ziyade ezarL ve gamet okunur. ismin aile

btiyuklerinden segilmesi daha ziyade "Ata Ruhu" inancl

ile ilgilidir.lz
Makedonya'ntn Topolniga bcilgesinde yagayan Ttirkle-

rin de Eocu$a ismini Cuma namazrndan sonra hoca kula$r-

na ezan okuyarak verdi$ini ve isimlerin ailenin gegmigteki

buytiklerinin isimlerinden seqildi$ni gdriiyoruz. Kanatlar,

Cakrllt ve ydresinde gocu$a dedesinin ismi verilir. Koryak

civartnda Masum (gocuk)'a ismini ailenin reisi koyar, ba-

zan dedenin ismi, bazarr da yeni konulmaya baglanan bir

r75Prof. Dr. N. Nafrz, "Kosova'da stinnet adetleri" III. Milletlerarasr, Tiirk
Folklor Kongresi Bildirileri C. IV. Ankara 1987 sh. \73-176

176Y. Kalafat, "Giiktann inancrndan Guniimtize Kadar Efsunlanma (fu-tu-tu)

Uygulamalar" Karacaopan Qukurova Halk Ktiltiirii Semporyumu 20-24

Kastm 1991, sf.. 77L-280
lnY.Kalafal,Dof,'u Anadolu'da Eski Ttirk inanglannrn izleri. Ankara, 1990, sh'

54-57

isim verilir. Qocu$un kula$ma ezan okunur, Eocu$un do-

$umunun 3. gecesinde, davetlilere yemek verilir ve davet-

liler gocu$a ve annesine hediye getirirler.lTs Usktip'iin bazr

Ttirk ailelerinde qocu$a ismi do$'umunun 7. gtinU kula$na
ezan okunarak verilir.lD Kucaova Ti.irklerinde gocu$un is-

mi ailenin biiytiklerinden segilir, caminin imamt ezan okur
ve gocufun kula$tna ismini 3 defa tekrarlar. K. Papronik-

Debre ydresinde qocu$un adrnt eskiden.annenin babast ve-

rirdi. gimdi genglerin kendileri veriyor. Do$umunun 3. gu-

nii hoca eve ga$nlu ve dua okur. Yakmlanna akqam yeme-

$i verilir. Koryak'da oldu$"u gibi davetliler hediye getirir-
ler. Hoca Eocu$un ismini kula$tna 3 defa tekrarlar.

Makedonya'nrn De$irmen K6yti Turklerinde bebe$in

gobe$ kesilince gdbek Pargasl sandtkta bir bez iqerisinde

Jaklanu. Stinnet merasiminde hem mevliit okutulur hem

de si.innet du$"iinii yaptlu. Stinnet olan gocu$un eline kt-
na yakrlu. Krna yakmak bize gore bir "adama nigant"dtr-

Qocuk stinnet olmakla islam dininin bir vecibesini daha

yerine getirerek yeni alemine bir adtm daha atmq olur. Bu

ulu* uyttt zamanda "erkeklik" alemidir- Halk arastnda

siinnet olana, askerli$ini yaPan& evlenene "gimdi erkek

oldun" denir. Qocu$a stinnet miinasebetiyle ktna yaktl-
makla "nigan" verilmig olmaktadu. Anadolu' Azerbaycan

ve Kuzey Irak Turklerinde de siinnetlerde "siinnet mev-

liidii'yaprlu. Stinnetli gocuSa ktna uygulamast seyrek de

olsa vardtr.lso

Balkanlar'dan lllu! Tiirkistan'a Titrk Halk Inanglan 111

178Y. Kalafat, Makedonya Tiirkleri (...) istanbul, 1994.

17eY. Kalafat a.g.€'i A. gafak; "Hakkari ve Civarrnda Dini ve Ahlaki YagayE uze-

rine Bir Deneme" Atatiirk Universitesi )O( yy Arma$anr, Ankara, 1978, sh'

\27-770.
1s0y. Kalafat, Kuzey Azerbaycan Do$u Anadolu ve Kuzey lrak'da Eski Ttirk

Dini izleri, Dini Folklorik Tabakalagma. Ankara, 1998'
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Usktip'te ve Makedonya'nrn bir gok Turk koyunde do-

$umdan sonra annenin ve bebe$in baktmtnt kaynanast

yapar. Lohusa kadrn ve bebe$i yalntz btraktlmaz. Bebek

drgardan egi$i gegerek girince bebe$i kuca$ma ilkin ka-

ytnvalidesi altr. Kuk giin gocuk egikten dqanya qtkartl-
maz. Qocu$u yalnrz buakma zarureti var ise, sobada mu-
hakkak ateg yaktlrr. Bebe$in cin gibi kdtti ruhlardan ko-
runmasr igin yantna Enam konur ve nazar boncu$u takr-
Itr, bulundu$u odantn perdesine sarmtsak asiltr. Ktrkt gr-

ktnca gelin hamama gdttiriiliir. Krz ve o$lan tarafr hedi-
yeler altrlar. Ktz taraft tatlt getirir, ziyafet verilir ve mev-
lut okunur. Krrkt gtkmadan olen gocuklann aileleri bu
durumun tekrarlanmamast igin gocuk bakrr bir tepsi iqin-
de evin egiSinin dntine konulur. Oradan gegen birisi go-

cu$a hangi ismi koyarsa gocuSun ismi o olur ve boylece
qocuSun yagayaca$rna inantlrr. Ayrrca bazt ailelerde ya-

$amayan Eocuklar igin kuk bekardan para toplanu. Bu

para ile bir bagl* ve altrn kupe almtP gocuga takrltr, o
ktipe uzun srire Eocuk btiyumesine raSmen muhafaza
edilir. Altrnrn bir iletken olduSu da hatrrlanmalt. Ktipe
vasttasr ile, nazann biriktirdi$i elektrik yuktini.in bogaltrl-
masl amaelanmq olabilir.

Dedeli ydresi Makedonya Ttirkleri'nde gocuk 9 gtinluk
iken "Akika Kurbant" kesilir. Qocu$u yagamayan aileler
gocuklannm yagamast inancr ile onlara Demir, Yagar gibi
isimler koyarlar. Bazan da qocu$un ya$amaslnt sa$lamak
iqin ona iki isim konulur. Yagayan erkek qocuklartna kupe
takma yagr 7'dir. Kiipe bireysel bir himmet olabilir. Akika
Kurbanr Hz. Muhammed'den kalmadrr.

"Al Kartsr", " Ll Ruhu" inanct btitun Tiirk Dtinyasmda
yaygmdu. Lohusa ve hamile kadrnlara ve onlarrn qocukla-

Balkanlar'dan UIu{ Tiirkistan'a Tiirk Halk inanglan

nna musallat oldu$una inantlu, korunmak igin gegitli pra-
tikler yaptlu'.181 /Krrk" kavramr da Ktrklar, Kukr Qrkma,
Kukt Okutmak vb. gibi Tiirk inang dunyasrnrn tirtinlerin-
4"tr4it.r82 EEik muhtelif vesilelerle de deginilece$i tizere
Ttirk inang sisteminde btr "Iye" dir. "Ev iyesi" olarak bili-
nir ve oca$m, evin kutsiyeti ile ba$lantr.lrdrr. Her evin/oca-
$rn koruyucu lye'si vardtr. Egi$n dqrna qrkdmasr ile muh-
temelen bu iye'nin gtivenlik sahastnrn dqrna qrkrlmakta-
dt.183 Yagamayan qocuklar igin yapilan dini pratikler de
Anadolu Ttirkleri'ninkine gok benzemektedir. Kuk bekar-
dan veya kuk evden para veya yama toplantlma ttirtinden
uygulamalar bilinmektedir. Keza yagamayan gocuklara Ya-

$ar, Demir, Dursun gibi isimler verilmesi dli.ime yol aqan
gtice gonderilmig mesajlardu - Bazan da krz qocuk isteme-
yen aileler qocuklanna "Tamarr.", "Yeter" gibi isimler ko-
yarlar.le Qift isim verilmesi de halk inanglanmua gdre Ka-
ra lye'leri yantltarak qocuSun dltimunun ontine gegmek
igindir. Tasawuf ehline gore Eift isim verilmesi siinnettir.

Makedonya'da gehirlerde yagayan Trirklerde anne ku-
kr grkmadan giinduz evin egi$inden drgan g*abilir, ancak
akgamdan sonra qrkamaz. Bir geye "u$radr$tna" inanrlan
ve gocu$u olmayan kadtnlar Tepensa'daki Hiiseyin De-
de'nin ve Pocuval'daki Yusuf Dede'nin tiirbesine gider-
ler. Deliktag diye bilinen mevki "Evliya Yata$.t" olarak
anr.lmaktadrr. Buraya adak adantr, ttirbeye mum btrakrltr,
havlu hediye edilir, bez baSlanrr.

lsl Sebahattin Bulag, "gamanizm" Ttirk Amacr, istanbul 1942 S. 1-8
182Yaqar Kalafat, "Ti.irk Halk inanglart itibariyle Dof,"u Anadolu ve Orta Toros-

larda Kuk Motifi" ilI. Alanya Tarih ve Ktiltiir Semineri (12-13 Kasrm 1993
Alanya), Alanya,1995, sh. 265-270

1834'. inan, $amanizm, Ankara, 1972, sh.42-43
l8nY. Kalafat a.g.e.
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Bu gevrelerde kukt gtkmamlg kadrn elini hamura stire-

mez, aksi halde hamurun bereketi kalmaz. Ktrk gtkarma

igleminde dereden krrk tag toplanu. Qocuk ve annesi yt-

kantrken bu taglar bagtndan aga$tya ddktili.ir. Bir geye uS-

ramu kimseler, bu arada kukhlar, nazardan ve buyuden

anlayan patkactlara gttttrtiltrler. Patkacrhastayt su ddke-

rek yrkamak suretiyle patkalamq olur. "insan kuk odalt

bir Lonak" tabiri insan yaprsrndaki kuk merkezden kay-

naklantyor olmalt.

Adana yOresi Tiirkmenlerinde gocu$un kukmtn gtktt$r

giiry yi.iztine bir ttilbent drti.iliir ve dudaklarrna bir tag sii-

ri.iliir, bu esnada "strrl berk olsun" denir. Bdylece o eocu-

$un briyiiyiince a$zrnm stkt olaca$m4 iyi su tutabilece$i-

ne inantlrr.185

Kukt qtkmamq gocuklann biraraya gelmeleri istenil-

mez, bdyle hallerde Eocuklarm dleceklerine inantlu' Nazar-

dan korunmak igin qocu$un alntna annenin aya$unm alttn-

dan is siinildii$ti gibi, gocu$.un poPosu da gimdiklenir.

Kuk tag olaymdaki "Tag" bir himmet olayt olabilir'
Buna gdre, velinin biri; suf kendi stizti dinlenilsin de

bundan dolayt kargt tarafrn duast kabul olsun diye mu-

hataptan, aslt astarr olmayan birgey ister- Muhatabt onu

y"pitt.u, veli onun talebini kargtlatu. Qaktumadan kera-

metini de gizler. Buna himmet, manevi yardrm denir' Bu

go$u kez bir kigi veya olay iqin yaptlmrqsa da, Hikmet-i
Huda, kugaklar boyu siirer gider. Vastta olan O'dur' 40

tag deSildir.

Potka/Patka, madeni bardaktu. Okunmug su konulur'
Bu su igilir. Patkact nefesi etkili bir kimse olabilir.

185Kaynak Kigi: Aysel Tenkegof,lu
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Bize g6re kuklt kadmtn akgamdan sonra evin egi$in-
den grkmasrnrn sakrncalt bulunugu Gdk Tann inanq siste-
mindeki Gtineg ktilttiyle ilgilidir. Giineg batt*tan sonra,
koruyuculu$una inanrlan Giineg'ten yararlanrlamayacak-
9.186 Krrkr gtkmamqlohusanm hamura elini srirmesinin
bereketle ilgili inancr Anadolu'da da vardtr. 187 Keza de-
reden kuk tag toplanarak bu arada bu taglarla ya$mur du-
asrna grkmayrbiz DoSu Anadolu Tiirkleri'nde de gozle-
dik.188 Krrkt gtkmamtg anneler ve qocuklar Do$u ve Gti-
neydo$"u Anadolu, Azerbaycan ve Kuzey Irak'ta da bira-
raya getirilmez. Yukanda da aEtklandt$t gibi "Ktrklartn
kartgaca$r"na inantlu ve korunmak igin bazt tedbirler alt-
nrr. Ozel tekerlemeler okunur.

Bayburt ve Erzurum ydresinde, nazardan korunmak
istenen bebekler igin "kiitii giider da$lara taglara" denir.
iyi olmayan bir olayt, bir yarayl veya ku*-gtktkcr kigi
kendi vticudunda anlatuken " Bismillah taglara tilgtilsi.in"
denir. Viicudda olgtilmesi iyi saytlmaz. Bazan da "Ara-
mrzda tag var" veya "Aramuda demir var" denir. Adana
yoresinde ise, "Aramzda altm var" denir. Boylece tagtn,
demirin veya altrntn insant koruyaca$ma inanilu.tse

"Tag Yatu" tanrml mi.inasebetiyle; Divan Edebiyatr-
mtzda tabir yahut istilah diye adlandurlan deyimler atala-
rrmurn inanglartnr, gunluk hayatlannt, drygo ve dflgtin-
celerini yansttan kahplagmtg sdzlerdir. Halka mal olan bu
sdzlerin bir go$u ytizytllar igerisinde Eegitli de$igikliklere

1862. Makas, Y. Kalafat, a.g.e.
ttt 

".g.".lsY. Kalafat, Dofu Anadolu'da Eski Tiirk inanglannrn ideri, Ankara, 199O
sh. 97-101

r8eKaynak Kigi: Hayri Durgun, 60 yagmda, Lise mezunu Bayburt'lu



ugramq, bir ktsmt bolge aSularr'nda kalmq, bazrlan kul-
lantlmaz olmug, baztlan da dildeki yerleqmeler sonucu

yeni sdzctikleri ile stiylenir olmuglardtr-1e0

Dedeli yoresinde lohusa kadurlann kotti ruhlardan ko-

rurunasr iqin Kur an-r Kerim okunur ve lohusanrn odasma

kadtn ayakkabrst konur. Anadolu'da "Al Kanst", Tiirk
dunyasrnda "Al Ruhu" olarak bilinen bu Kara iye igin daha

ziyade erkeklere ait egyalar kullanrlu' Ttirk kultiirlu halk-

larda ayak ve ayakkabt etraftnda inanqlar geligmigtir.lel

Makedonya Ttirkleri arasrnda yaptt$tmrz bir tespitin

Tiirk inane sistemindeki yerini heni.iz bulamadtk. "Gece

12'yebeq kala ve beg gege dqanya gtktlmaz, bu saatlerde

dtganda dolagtlmaz, ozellikle gtipliikten gegilmez' Bura-

larda cinlerin oldu$una inandu. Bu inanct tagtyanlara 96-
re, gece evden ateq ve tuz verilmez. Bu hususlara bilhassa

evlJrinde lohusa olan aileler dikkat ederler. Kara iye'lerin
gdpli.iklerde mekan tutabilece$i, gece yerlerin "ba$landt-

ft", geceleri komgular a " ateg" ti.irtinden geylerin verilme-

yecegi bilinmektedir. Ancak gece saat 12 ile ilgili inanct

biz ilk defa duyduk. Bu uygulama gece yartsl onlart gdr-

memek igin yaprlmq olabilir. Enerjinin en dugtik oldu$u

yer saat olmast itibariyle g6rtinmeleri ihtimali artabilir'
Antlan gece, Htdu Elles gecesi ise durum de$igir.

Ktrk basmamast ve kuk basmastna u$antlmasr halle-

ri iqin ulu zatlardan himmet beklendi$i de olur. Halk su-

fizminde himmet, gok s* rastlanan bir kavramdu. Nite-

kim Kul Sadun Mahlazr.nt da kullanan Dedemo$lu bir gi-

11.6 Yagar Kalafat

leostireyya Beyzadeo$lu, "Divan giirinde Bir Deyim, Tag Yatu" Ttirk Edebiya-

tr, Mar! 1996,5.269, sh.55-56'
lel yagar Kalafat , 

,'TUrk DUnyasrnda Kargtlagtumalr Ayak ve Ayakkabt ite itgi-

li inanglar " Tiirk Folkloru, Mart 1'999, S. 99, Sh' 15-16

Bakanlar'dan Ulu! Tilrkistan'a Tilrk Halk Inanglan

rinde halk inanglartnda himmete agtkltk getiren ifadeler
kullantr;

"igte ben gittim Allah'a emanet
sana bin evliya eylesin himtnet" diyecektir.rrz

$am y6resi Ttirkmenlerinde gocu$un ismini babasr ko-
yar.Konulacak isim "Mollaya Kelam-t Kadim" aghrmak
suretiyle tesbit edilir. Molla, ismi belirledikten sonra eo-
cu$yn saS kula$maezan ve sol kula$r.na gamet okuyarak
gocuSun ismini kula$tna sciyler- Sonra gocu$a hayu dua-
sr eder, hazu bulunanlar amin derler.le3 Adeta Dede Kor-
kut'un ad vermesi ve kaltn OW, beylerinin el aqrp alkq
tutmalart Irbil% Eocu$a ezan ve gamet ile isim verilmesi
Anadolu ve sair Ttirk kesimlerinde gok yaygtndu'.les

Baytr-Bucak Tiirkmenleri'nde gocu$a bazt ydrelerde
baba tarafmdan buyuklerin "adt vurulur" konulur. ismi
baba koyar. Qocu$un her iki kula$ma baba ezan okuduk-
tan sonra qocu$un ismini bir defa sdyler.l%

Bayrr-Bucak TUrkmenlerinde do$urnda bulunan ka-
dtnlann doS'umunun kolay olmast igin dua edilir, haytr
temennide bulunulur. DoSumun kolay olmast igin do-
Sumdan az once do$um yapacak kadrntn fakirlere sabun
ile zeytinya$t sadaka etmesinin hayrtna inanrlu.

Hamile kadtna kdyde bu igte tecrtibeli kadrnlar yar-
dtmct olur ve do$umu bunlar yaphru. DoSu* yapan an-
neye tereya$r, bal gibi kuwetli yiyecekler verilir.
1e2Halil Eyupo$lu, "Barak Ktsasla Baglar", Krsas Sempozyumu
te3Y. Kalafat, Kargrlagtumalr Bayu-Bucak Tikkleri Halk inanglan Ankara

x996
l%Orhan $aik G6kyay, Dede Korkut Hikayeleri, Ankara 1.975
PsZuyn"p Bahadu, Reyhanlr Ttirkmenleri ve Tiirkmencesi, Ankara 1974,703.

S. A. U D. T. C. F Ttirk Dili ve Edebiyatr Bdlttm Bitirme Tezi.
1%Y. Kalafat a.g.e.
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Bebe$in giibe$i kesildikten sonra ktz ise stPtirgeye
ba$lanu. Kuruduktan sonra evin herhangi bir yerinde ve-

ya Kur'an krhfmda muhafaza edilir. Bazen de camiye 96-
tiirtip bir yere btraktltr. Do$um yaPan anneye hediyeler
verilir. Bebek igin de arma$anlar ahmr.

Halk inanqlarma gdre siiptirge, stipiirmek, zibil, g6p-

luk, daha ziyade kara iyelere ydnelik qa$rtgtm yapar, ko-
runma mesajt verir. Gdbe$in kesilen ParEasmtn siiptirge-
ye ba$lanrlmast, bir tiir sagr olabilir mi?

Bebe$in stitten kesilmesinde anne bebe$ i$rendirecek
bir geyleri veya actyt meme ucuna siirer veya birkag g"ttlti-

S-iine evden uzaklagturlu. Meme ucuna ktl da yapqtutldt$t
olur. Acr kinin hapr siirebilir. Boylece gocuk stitten kesilir.

Antakya yoresinde Turkmenlerde dofium kutlama me-

rasimleri yaptlu. Bunlara Negide denir. Neqide okuyan
hocalara bahqig verilir.

Bayu-Bucak Ttirkmenlerinde Eocu$un dugen digi, "al
eskisini ver yenisini" denilerek evin "ocafiLn" damtna
attlrr.leT

$am taraft Ttirkmenlerinde, gocuSun ilk digi qtkttSt za-

man ailesi sevinir ve "Dig HediSi" yapdtr. Hedik komgu-
lara tabakla ikram edilir. Komgular taba$t bog gevirmez,

igine hediye koyarlar. Bu hediyeler gocu$un olur. Hedeyi
alan ve tadanlar yavruya sa$ltk diler ve haytr duasr ya-
parlar. Dig hedi$i Anadolu,les Balkanlar,lr0 *un 'van200

te7Y. Kalafat, a.g.e.
1e8 Enis Cerepo$lu, Ovinduk Kdyii'ntin Monografisi, Ankara 1971' 107 ' S' A' U'

D. T. C. F. Etnoloji Kiirsiisti, Bitirme Tezi'
leeYa$ar Kala{at, Makedonya Tiirkleri ('... ) Arasrnda Yagayan Halk inanqlarr,

istanbul 1994
2ooYagar Kalafat, "Nahcrvan Seyahati ve Halk inancr Tesbitleri" Azerbaycan

Kiiltiir Dergisi,S.304, Temmuz-A$ustos 1995, sh' 41-42.
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Turklerinde de vardu. Ttirkmenler2ol ve Ozbeklerde2o2
"Dig Toyu" olarak kutlanmaktadtr.

Antakya'da ytiriimesi gecikmig qocuklar bir kulaklrya
(iki taraftnda saplan olan sepet) oturtulur, kulakh mahalle
qocuklart tarafmdan kapr kapt dolaghnlu. Qocuklar hep bir
a$zdan "Ayaksrztm ayak ver, iki krgrna dayak ver, Al-
lah'tan ayak, demirden dayak" derler. Qocuklara verilen
zeyttny a$t, ytirtiyemeyen gocuSun ayaklarura riitiillil.203

$am ydresi Tiirkmenlerinde gocuSun ayapt ilk defa
kendi giicii ile yere basrnca, ailede bir seving yaganlr.
Komgulara ve akrabalara bu mutlu olay un ve bu$day da-
$thlarak duyurulur. Un ve bu$dayr. alanlar gocu$a bere-
ketli ve hayult omtir dilerler. Ozbeklerde gocu$un ilk
ayakta durmasr, begi$e konulmast, ilk sagtntn kesilmesi
toyla kutlan1r.204 Ktrgtzlarda erkek gocu$un ilk ata binigi
merasimle yapilu.

Suriye Ttirkmenlerinde Eocu$un saqrnrn ilk tr.ragtnda
ufak bir merasim yaptlu. Kesilip d<iktilen sag para ile ta-
nrhlu. Bu para fakirlere verilir. Trragt yapan berbere de
6deme "pegkegli" verilir. Sevindirilen gocuklar ve parayr
bol alan berber tuag olan gocuk igin hayu duasr yapar. ya-
ptlan bu hayular bir nevi sadakadu. Eski Trirk inanglarm-
daki sagt kargrlt$tdular.20s Biz Agkabat Ttirkmenlerinde
saE toyunda bulunduk, trragt gocu$un dayut yaptt, gocu-

$a hediyeler verildi ve kattlanlara ikramda bulunuldu.

2o1Kurban Cemal ilyasova-Yagar Kalafat, "Trirkmenistan-Ttirkiye Kargrlagtrr-
mah Halk Inanglarrnda Do$um", Folklorist Prof. Dr. Dursun yrldrrrm Ar-
ma$anr, Ankara, 1998, sh. 321-330.

202M. Murato$lu, C. Tiirkero$lu, Y. Kalafat a,g.e.
zo3l(nynxft kigi, Hatice Burq
2M M. Murato$lu-C. Tttrkero$lu-Y. Kalafat a.g.e.
205A. inan a.g.e., B. Ogel a,g.+
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moY. Kalafat a.g.e.
207"Akika Kesmenin dnemi" 7 Nisan 1992 Tiirkiye Gazetesi

msy.Kalafat, Kargrlagtrrmah Baytr-Bucak Tiirkmen Halk inan€lan, Ankara 1996.

Bayu-Bucak Ttirkmenlerinde bebegin ilk sag kesildi$i

zarnal tartrlu, a$u1St kadar altm hesabt ile fakirlere sa-

daka verilir. Bu vesile ile kurban kesip ziyafet gekenler

mevcuttur. Ancak bu bir kural de$ildir. Bu igleri her aile

yapmaz.Daha qok gocu$u iqin bunu adak olarak adayan-

lar yapar.

Bayu-Bucak'da ilk begi$e konulmast ile ilgili herhangi

bir igiem veya inang yoktur. Ancak anne bebegini begi$e

koyarken besmele ve dualarla koymast normaldir' Bebe-

5n i* ytirumesi de aile arasmda bir sevinq kaynaStdu'

Eaba dlde, nine, bebe$e hediyeler altr' Evin mutlulu$u'

ailenin sevinci bir kat daha artar. Evin hayat ve ya$ama

garantisi gocuklartn olmasrna ve go$almasma ba$ltdu'm6

Anadolu Tiirk halk inanglartnda, "erkek qocu$u igin

iki, ktz gocu$u igin bir akika kesin" tarzmda bir hadisin

varlf,ma ina}rltr. Aynca Hicret'in sekizinci ytltnda 
_ibra-

him lunyaya gelince yedinci giinii Resulullah efendimiz

ibrahim'in bagrnt tuag ettirip, saElntn a$rrlt$r kadar gti-

miig sadaka verdi ve akika olarak iki koq kesti, saqlartnt

gtimdii.2oT

Bayu-Bucak Tiirkmenlerinde qocuk ttraqtnda ilk sag

qig.neiilmez, yaktltr. Qocu$u ya5amayan aile, gocu$'unun

,""g*. hiE kesmez .7.yigocu$un saqt kesilirken kurban da

Lurlit.zoa saq ile korunma inanct arasrnda, ulu$ Ttirkistan

Tiirklerinde bir bas olduf,u kanaati var. Yagamayan erkek

qocuklan bagr tuag edilirken arkalarmda belirli bir krstm

iuag edilmer, U., ,uq uzar ve arkadan drtik yaprltr' eocut
7 veya 9 yagma gelince gocu$un adanmq oldu$u yatua

Balkanlar'dan lJlu! Tii*istan'a Tiirk Halk Inanglan

gidilip kurban kesildikten sonra bu saq kesilir. Bazen bu
sag saklanu. Qocuk darnat olunca yastr$rnrn alhna konur.
Erkek gocuklarda Ergeg ismine de rastlanu. Inanca gore
uzatrlan saq ile Eocu$a zarar verebilecek karanltk gtice
"bunun sahibi var, bu sag sahibine ait nigandu" mesajr ve-
rilmektedir. Biz Giiney Ttirkistan da Mezar-t $erif gehrin-
de bu ti,ir qocuklartn resmini qektik. Mehmet Onder'in tes-
bitine gdre Selquklu kadrn baghklarma Hotoz denilirken
kuk kat sanlmq kadtn baqlt$rna da Elegeq deniyordu.
Gtiney Anadolu'da Anamur yoresinde AydrE olmuE (gok
zayd diigmtig hayati tehlikede olan gocuk) yedi yola{ztn-
dan alurmtg tagla "kuk banyosu" yapttnlrr. Uzerlik Ana-
dolu'da oldu$u gibi Suriye Ttirkmenlerinde ve Azerbay-
can Ttirklerinde hem her derde, hem de yaman giize de-
vadu.20e Halk tebabetindeki bazr gifa verici tedbirler, hem
maddi hem de manevi rahatsrzlrklarda kullanrlmaktadu.

Baytr-Bucak Turkmenlerinde yeni do$"um yapan anne-
yi Kara-Kura diye bilinen kara iyeden korumak igin yastr-

Emrn altrna btgak ve ekmek konur. Biiylece anneyi "cin
garpmasr'nm onlenece$ne inanrlu. Kara iyeler ile ilgili
Ttirk diinyastnda gegitli inanglar vardu.210 Bu inanglarm
temelinde eski Ttirk inanqlan vardu.211

$am yoresi Ttirkmenlerinde yerli yersiz ve stirekli a$la-
yan gocu$un "bit geye u$radr$rna" inanular. Evin yaglt
bir ferdi boyle gocuklan okur ve sutrnt srvazlar. Bu esna-
da okuyan kirnse esner ve hrgktrusa qocu$un gifa bulaca-

20eMarife Hacryeva "Azerbaycan Halk Tebabetinde Kullanr.lan $ifah Bitkiler ve
Bunun Halk Edebiyatua Akisleri" III. Milletlerarasr Ttirk Halk Edebiyatr
ve folkloru Kongresi,9-L1 Ekim 1.995, Konya.

210Y. Kalafat "Tiirk Halk inanqlarrnda Ozellikle Orta Toroslarda Kara iyelerle il-
gili Halk inanglarr, Giineyde Kiiltiir" S. 76. Haziran 1995 Sh. 21.-26

211A. inan a.g.e.
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f,rna inantlu.212 Anadolu'da okuyan kimse esner ise, oku-

iu.* ttazar a u $radt$tna inanrltr. Suriye Tiirkmenlerinde

de nazar ve gozden korunmak iqin "Giiy boncuk" gocuk-

lann omuzlartna ve begiklerine taktlu' Bayu-Bucak Turk-

menlerinde ise gocuklara " rrazar ayetleri" yazdtrtlrr' Suri-

ye Tiirkmenleri Halk Kultiifli, do$rudan uzantut karekte-

rini tagrdt$r igin, igel TUrkmenleri halk ki.ilti.irii ile bi.iyiik

olqtide ayntl* tagu.213

Ozbekistan Tiirkmenlerinde do$umdan sonra annenin

dinlenmesine 6zel 6nem gdsterilir, o otururken aya$mm

alttna pamuk yasttk konulur, bebek siit emmeye baglaytn-

ca"atyemesin" denir.

Bebek do$unca ebe gocu$u temiz bir beze sartp annesi-

ne verir. Anneye stcak ekmek ve yaS ikram eder' "Bismil-

lahirrahmanirrahim" deyip, bebe$in a$ztna siirerek "tim-
riin uzun twkrn bol olsun" der.214

Ekme$in bereket simgesi olugu Anadolu Tiirklerinde

de gok yiygrndu. Orta ve Do$u Anadolu'da gelin, o$lan

evine g"lit." kaynana ile kargiltkh oynattlu' Kaynana ek-

mek taktlt bir oklavayr iki ucundan tutup genglere verir'

Bu ekmekten yiyen bekarlann ktsmetlerinin aqilaca$tna

inantlu. Aynca bereket sembolu olan ekme$e saygtlt dav-

ranmantn dnemini vurgulayan inanglar da vardtr' Yata-

$tnda ekmek kurntrlan olan kimse bu yatakta yatar ise,

kabus g6riir, onu "Kara-Kura basar". Stktntr geker'

Orta Karadeniz bdlgesinde ekmek yaprltrken hamur

yumaklart sayrlu ise, bereketin kaqaca$tna inanrltr'

212Y. Kalafat, Makedonya Tiirkleri (...) istanbul L994

213Hilmi Dulkadir, igel ili Halk Kiiltiirii Bibliyo$afisi, Ankara, 1'995

214 M. Malikoglu-Y. Kalafat-C. Tiirkero$lu a.g.e.
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Buhara'da bebe$in g6be$ini kesip, egini g6merler. Be-
be$i, anne ve babastna teslim etmeden ewel temiz ve iltk
bir suyla ytkarlar, bu esnada gu dua yaprlrr; Bismillahir-
rahmanirrahim. Annenden emdi$in stit ag olsun, dmrtin
ttzun, ktsmetin bol olsun, 6 balan olsuo arkalr ve devletli
olsun, anne ve babastna mihriban olsury emzi$i ag olsun.

Ti.irkiye'de bebe$in egi g6mtiltirken temiz bir yer segi-
lir, akarsu kenart veya deSirmenin uygun bir yerine go-
miiliir. Bazr y6relerde imanh. ve ilimli olmasr inancryla ca-
mi duvannrn dibine gdmiili.ir. Sivas'ta ise okulun uygun
bir yerine gdmtiliir ise aydtn qocu$un evine sadrk olacaSr-
na inanrlu.

Bebe$in si.itti genzine kaqsa, srrtrna vurulur ve "pir ol-
sun" denir. ilk meme verilirken memenin ucuna tatlr ol-
mast iqin bal stirtiliirdti.

Anadolu'da ters giden bir yudum veya bir lokma iqin
suta vurulur iken "bir iig beg inde yerleg" denilir, besme-
le gekilir.

Ti.irkistan Ttirklerinde bu iki uygulama Turkiye Tiirk-
lerinde de vardu. Bebek olmayan qocuklann strtrna vuru-
lurken de "Bir iig beg inde yerle$, pir olasm, ak sakallr
olastn" denir.

Do$umdan hemen sorua olen gocuklann yeni do$an
kardegleri igin; "ip gibi uzun timtirlti olsury belast, kaza-
sr ipe yapqsm, ip gibi kuwetli ve saSlam olsun" denir
ve ipin battnldt$t si.itten bir iki damla igirilir.

Tiirkiye Ttirkleri halk inanqlannda iple ilgili bir gok di-
ni uygulama var iken, yagamayan gocuklartn yeni kardeg-
lerine Yagar, Dursury Durdu gibi isimler konularak yaga-
yabileceklerine inantltr.
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Bala doSdu$unda kara bir tagtn tizerine konulur' Gii-

beSi btgakia kesilir, sonra ebesi dtgan q*tp mtijdeyi ve-

rirlktzveya oplan oldu$unu duyurur. Mujdeciye pul (pa-

ra), giyecek, yiyecek, btgak gibi geyler verilirdi'

Makedonya Kocacrk ktiyti Turkmenlerinde gelin, oda-

stna g6ttirtillrken eli bereketli olsun diye koltuf"unun al-

tma &mek konur.215 Boyabat gevresinde evin bereketi igin

ktzm sa$dtcrna ekmek verilir,215 Bu uygulama Kerkiik
Tiirkmenlerinde de vardu.217

Eskigehir'in bazt ydrelerinde gelinin bir kolunun altrna

Kelam-r Kadim, di$er kolunun altrna ekmek konur' Buna

(Koltuk Ekmegi) veya (Gelin Ekme$i) denir' Dig a$trsrna

iyi geldi$ine inantlu.218 Yrldtzelinin k6ylerinde gelin yeni

""ii" giimeden boynuna halka geklinde bir ekmek gegiri-

Ir ve talayda iig tur attutltr. Bu ekme$i yiyen geng krzla-

nn kumetinin agtlaca$tna inantlu-21e

Tiirkiye Tiirklerinde g6bef,in kesildi$i btq* muhafaza

edilir. Bazt ytirelerde, Eocuk evlenince gerdek gecesi bu

brgak yastt$tmn alttna konur. Sonra da gelinin cehiz san-

d.ltni konlr. Miijdeciyi sevindirme uygulamasr da Ana-

dolu'da vardu. Daha ziyade erkek gocuklan igin ve gocu-

$un babast taraftndan hediye verilir'

215 Numan Kartal,,,Kocactk/ Makedonya'da Dustin Gelenekleri ve Anadolu'da-

kiizle',i,,III. Milletlerarasr Tiirk Folklor Kongresi Bildirileri, Ankara,1987,

sh. 216
216Dr. Hasan Goksal, 'Ttirk Diisunlerinde (saqr) Gelene$i, Buna Ba$h Rrtler

Pratikler,, III' Milletlerarasr Tiirk Halk Edebiyah Folklor Kongresi Bildiri-

leri, Ankara 1996, sh. 176786
217suphi Saatgi, "Kerkitk Du$un Gelenesi" III. Milletletarasr Tiirk Folklor

Kongresi Bildirileri, Ankara,1933, sh' 51

zrt14"11sm Emine Cingo4 "$tikranh'da/ Eskigehir Evlenme Adetleri" Ttirk

Halk Kiiltiiriinden Derlemeler, Ankara, 1992 sh' 18

zle$eref Boyraz, "Tat Kttyu ve Qevresinin Di.if,iin Adetleri" Erciyes' Mayrs 1991'

S.151. sh. 30
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Buhara'da bebe$in gobe$i kesildikten sorua kula$tna
ezan okunurdu. Qocuk, erkek ise babast "oSlum btiyiik
kigi olsun, ev sahibi olup oba kursun, evli yurtlu olsun"
diyerek 20-30 Emar a$act dikerdi. Ktz olmast halinde ise

"klzrm akdlr olsury stit saSrp yo$urt yapsrn" deyip krzt
igin bir srfu satm alrrdt. Kula$a ezan okuma 3 giin devam
ederdi. Bdylece gocuk Allah'rn ismiyle tan6tutlmrp olu-
nu{du. 7. gfin gocu$un sagr altntp, o giin qocu$a isim ko-
nulurdu. ilk EocuSun ismini anne ve baba koyardu ikinci
qocu$a a$abeyi de isim koyabilirdi

Turk halk sufizmine ydn verery mtisltimanltSa geEig dd-
neminin karekterlerini daha net tagtyan " Abdal"larda da
bazt dtigtindtrucu tespitler yapabiliyoruz. Arslan Baba,

Koyun Abdal, Bozkurt Baba, Geyikli Baba2n, neden bu
isimleri alddar? Konunun tasawufi boyutu ayrr bir husus
ikery aynt kapsamda "Allah indinde ben bir higim" anla-
mtnda Miskin Krltq (Ti.irkmen gairi) veya '"Deli" vardlr.
Mecnunla ilgili efsanelerde gegen Deli Mehmet, Deli Mus-
tafa Deli Hakkr, Deli Cevdet Arnavutluk Bektagr, Ttirk Ba-

balanndan Timurtag Krztl Deli diye anrludt. Dede Kor-
kut'da Deli Dumrul, Deli Diindar, Deli Kargar neden bu la-
kabt almqlardr? Ttirk halk inanqlarmr "Ad", "isim" kodu
ekafrnda incelerken buttin bunlar irledilenecek hususlar-
du. Caferi inanglt iran Turklerinde " Abdal" ismirrden ka-
gtntlmasr Fars'tn islamt yorumlayqtntn bir sonucu mu?

Biz Krzrlderililerin araslnda da Kurt ve Bozkurt isimle-
ri tespit ettik. H. N. Orkun, "Btiyti veya kotii ruhlardan
korunmak igin bir Ktzrlderili isminin sorulmasrn hakaret
sayar. Bir hayvan ismi veya Abdal, Salak, Kodag gibi gey-

20A. Yagar Ocak, Osmanh imparatorluf,'unda Marjinal Sufilik Kalenderilik
(XVI-XVil. yy. ) A*ara,1992.
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ler soyler"221 demektedir. Bu ornekten hayvan ismi ile Ab-
dal turtinden kelimelerin aynr zeminde ele ahnmalan bi-
ze tasawufdaki fakr kelimesinin kullantlq amactnt du-
gtindtirtiyor.222

Sultan Alparslan'rn o$ullartndan birisinin adt Bdri
Bars idi. Aydrn il Bey'i izmir'in o$lunun lakabt Kurt ve

onun o$lunun adr Kurt Hasan'dt. Istanbul'un ahnrqtnda

topqubagrhk yapan Bali Stileyman Af,anrn adr Gurd'du.
pulkaatU Bey'inin adt Alaiiddevle Bozkurd Bey'di.223

Prof. M. Eroz'iin yaptt$r bu irdelemeye bagkalartnt da ek-

leyebiliriz. Sultan Selahattin Eyyub, Urfa'ntn ydnetimini
Muzaffereddin Gdkbdri' ye vermigti.

Bugtin de Anadolu Turkleri'nde Borii ve Kurt kelime-
leri isim ve soyisimlerde geqmektedir. Biz Gtiney Ttirkis-
tan'da da benzerlerini gordtik.

Ttirkiye Turklerinde ad verme ile ilgili inanglan incele-

di$mizde aynt inanqlann di$er Tiirk kesimlerinde de ya-
gadrf,mt g6riiyoruz. Bunun izaht btitiin Tiirklerin gok eski

ddnemlerde ortak bir inang sistemine ba$lt olmalarr ile
izah edilebilir. Bu din, Tiirklerle birlikte Ttirklerin gittikle-
ri her coSafyayaulagtr Bazan bu inancr Ttirkler taguken
bazan di inang gegitli yollarla da$ddr, "Turk inanq Siste-

mi"nin co$rafyast geligti. Tiirk Inang Ki.iltudintin yaygm
oldu$u i.ilkelerde isim verme ile ilgili inanqlart bir'1kod"
olarak aldt$rmtzda gdrmekteyiz.

Tiirk isim verme gelene$i ile ilgili inanglann altmda ki-
gio$lu kutsiyeti, atantn kutsalltSr, hakan'tn kutsalh$t, 96-

2?1H. N. Orkun "ismin Kutsiyeti" Tiirk Yurdu Dergisi, A$ustos 1954, S. 2' sh.

119-\22
22 Yagar Kalafat, Balkanlardan Ulu$ Tiirkistan'a Tiirk Halk inanglarr V-VI

(...) Berikan Yaytnlan, Ankara 2006, Sh. 67-73 Abdallar bctliimfl
a3Prcf .Dr. Mehmet Erdz, Tiirklerde Alevilik ve Bektaqilik, istanbul,1977
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$tin kutsallt$r, yerin kutsallt$r gibibazr kutsiyetler vardt
ve bunlar giintimtize kadar, ksmen veya kiltk de$igtire-
rek gelmiglerdir.

Anadolu'nun bir gok yerinde isim sorarken "ismini ba-

fitgla", "ismi aliniz nedir?" veya "adtna kurban adtnt
siiyle", Hz. Ali iginde "ismi mi,ibarek" denilir. Bu isimden
hareketle kigiye verilmig kutsiyetin ifadesidir.

Halk Sufizminde kigi Allah a dua ederken kendi adrn-
dan Oncelikli olarak bahsetmez. Annesinin isminden hare-
ketle daha soffa kendi ismini siiyleyip talepte bulunur.

Karakoqan ydresinde, ilk uq gtin igerisinde kula$rna
ezan okunmadan isim verilmig qocu$un Ruz-i Mahger
(Mahqer Giint) de anne ve babaya yardtmct olmayaca$r-
na inantltr. Aynt ydrede qocu$a ismi di.inyaya geldi$i $a-
ban, Ramazan,Sefer gibi aylartn ismi verilir. Bu ttir qocuk-
lar iqin "adryla geldi" denir.

Erzurum'da ismi aynt olan iki insantn arastnda tesadti-
fen oturan gahstn dile$inin olaca$ma inantltr.

Prof. B. Ogel, "Ti.irklerde ailede btiytiklerin olduSu gi-
bi devlet iginde de devlet bflyuklerinin adrnt sdylemek ta-
bu idi. Yani yasaklanmqtrr. Eski Ttirkler bunu yasak keli-
mesi ile de$il (Kang) deyimi ile ifade ederlerdi" diyor.

Prof . i. Kafeso$lu ise, " Kazak-Ktrgrzlar' d a, Ktzrl Kurt,
Akbtiri gibi insan isimleri Totemcilikle ilgili de$ildir.
Tiirk ad verme gelene$inde totemci hatualara hemen hig
rastlanrlma z" D4 demektedir.

Bu noktada bizim de kafamut qok yoran bir suale ce-

vap bulmak zorundayu. Tiirklerde kutsal hayvanlar var
mtdrr? Bir mitolojide totemci inanqlar yok ise, itibar go-
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naProf. Dr. ibrahim Kafeso$u, Eski Ttirk Dini Ankara, 198O sh. 11-12
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ren hayvanlann durumuna bagka izah gekli var mldu?
Don de$igerek hayvan donuna da girmig olabilmenin so-

rumuza cevap tegkil etmesi mtimktin mtidtir? Biz galrgma-

mut bu sahaya gekerek konunun dqrna qrkmak istemiyo-

ruz. ihtiyatt elden buakmadan Eski Ttirk Dini, G6k Tanrt

Dini idi. Ondaki kigio$lu hayvandan dahaazmuteber de-

$ildi. Bu dinin ga$dagr ve btiyuctiluk olan $amanizm'de
muhtemelen kutsal hayvanlar vardt. Zamanla inanglar

arasrnda alan kaymasr oldu. Netice olarak Tflrklerde kut-

sal hayvan yoktu ve Kurt'a itibar edilmesi onun bir destan

kahramanr. olugundan kaynaklanryordu. Biz tekrar tespit-

lerimizi aktarmaya gegelim.

Karaqay-Malkar Ttirklerinde kadrn hiqbir zaman koca-

stnrn ismini anmaz. Onun igin "er kigi" der. Bu inang bir
saktnmadu ve Anadolu Turklerinde de vardrr. Anadolu
Ttirklerinde de erkekler hantmlarlntn ismini vermez, on-

larr lakaplarla anarlar. Onlara; "HatlJn" ,"Bizirnk7" ,"KiJl-
dciken" gibi isimlerle hitap ederler. B0ylece onlann ismini
zikrederek kara iyelerin dikkatini gekmediklerine inanrr-

lar. Altay Ttirklerinde Kuldoken, saygL duyulan hantme-

fendi anlamrndadu.%

Kara iyeler gibi nazardan korunmak igin de giizel ol-

mayan isimler konulurdu.L404 yilrnda Kdpeko$lu Hi.ise-

yin, Malatya'yr Memliiklerden almtgtt. Kdpeko$lu ailesi,

Avgar Boyuna aitti ve XV.yy. da Malatya'da yagtyordu-

SelEuklu hukumdart Sultan Gtyaseddin'in babasrnt Sadet-

tin K0pek dldi.irmiigtn. Biz Hakkari'de Perigan isimli bir

zsYagar Kalafat, Balkanlardan UluS Tiirkistan'a Ttirk Halk inanglan V-VI
(...) Berikan Yayrnlarr Ankara 2006 'Qepniler bitlumu 5t..22*245; Yagar Ka-

lafat 'Ttirk Mistik Kiiltiirtinde 'Er' veya 'Er Tiplemesi' VII' Uluslararasr

Tiirk Kiiltiir Kongresi, Gaziantep 26'30 Haziran 2O06
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hanrmla tantgttk. Hakkari'de 6 oSlu olan bir aile, bu qo-

cuklanna gegitli isimler koyduktan sonra 7. qocuk dtinya-
ya gelince kardegleri nazar olmasm diye, son gocu$a Ma-
gallah ismini koymugtu.

Bazt aragtrrmacdara gore Turklerde isimleri yasak olan
varlrklar bizzat cezalandutlabilen ve k<ittiluk de yapabil-
meye kadir olanlardu. Bunlar, Tantt, $eytan, Cin, Ktltu
Ruhlar, Hortlaklar ve vahgi kuglardu.26

Anadolu'da ya$ayan halk inanqlannda; Allah'm Pey-
gamberin ismi yalntz kullantlmaz. Mesela Allahverdi,
Hudakulu, Mehmet Ali denir. Boyle isimlerin "a{d' gel-
di$i insanlartn tagtyamayaca$t ifade edilir. Keza cin tti-
riinden bir varhktan bahsedilecekse hemen "buradan
uzak olsunlar" diye eklenir. Ancak, Do$an,$ahin, Sungur
gibi isimlernT ise gegmigte ve giintimiizde kullanrlmakta-
du. Bu noktada insanlar, mistik muhtevalt gugler ile mev-
cudiyeti gozlenebilen varltklann giiglerini korku potasrn-
da birlegtirmig mi oimaktadular?

Ti.irklerde ad verme ile ilgili inanqlartn Ata boyutu da
vardrr. Prof. O. Turary "Cingiz adt Ttirkge Deniz gibi en-
gin, buyuk ve kudretli manasrnda kullandmtgtu. Nitekim
Han derecesinde bulunmayan devlet adamlanna (Hcil)

(Gol) unvanr verilmiE 1iv ." 228 demektedir. Anadolu' da b azt
yorelerde a$a krsmrnrn isimleri halk tabakastndan insan-
lartn qocuklarma konulmazdr.

226Turgut Akptnar, -Drinyada ve Ttirklerde ASza Ahnmast Yasak (Iabu) Keli-
meler", 19&5 Folklor ve Etnotpfya AraEhrmalart, Istanbul, 1985, s}:..13-27

n7 Ptof. Dr. Faruk Stimer, "Qepniler" Tiirk Dtinyasr Tarih Dergisi, Temmuz
1991 S. 53. sh. &9

28Prof. Dr. Osman Turary Ttirk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi C. t. tI. is-
tanbul 1978, sh. 119
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QocuSa gok kere baba veya dede isim koyar. isim, geq-

migteki aile biiytiklerinden de segilir. Ailenin buyi'i$ii ye-

ni 6lmi.ig ise ve qocu$a onun ismi verilir ise, ismi zikredil-
mez. O'na "efendi" veya"bey" denir.

H. N. Orkun, "Yakut Ttirkleri dliilerinin adlartnt zik-

retmezler. Bundan dolaytdtr ki eski Tiirk kitabelerinde

miitevaffanrn adt de$il, iinvant yazrlmrgttr. Kutlu$, Kiilte-

Sin, Ki.ili, Qur, Bilge gibi isimlerin hemen hepsi birer tin-

uun6o.'zzs demektedir. Bilge Ka$an Gtik Tanrt taraftndan

kutsanmqtu. Bilge adt muhtemelen "Ders Veren" anla-

mmda bir lakapttr.ao

Ttirkistan' d a balay a, gnzel anlamlt, igerikli isimler ko-

nulur. Bori (Kurt), Aslan, Burgut, Lagin, Kugkar, Turgun,

YaSmur, Barqinay, Tuhtaran, Aybek, Giinbattr, Bibisara,

Moradilla, Mirakid, Saidbey, Mirsadik, Mirsuat, Naire,

Mukaddem, Zaf.er, Hurgit, Serdar, Pularhan, Merhamet-

han, Bahtiy ar, Muazzam, Ufkur bunlardan baztlandtr.

Qocuk cuma gi.inti doSsa Cumabay, Ramazan'da ve

Bayram'da do$si Haiybay, ikiz olsa ikkizak, Hasan ve

Htiseyin, ikizlerden birisi krz, di$eri erkek olsa, Hasan ve

Zeltra, Fatma ve Hasan, ikisi de ku olsa, Fatma ve Zehra

isimleri konulur.

Qocuk anne karntnda iken ses grkaru ise ismini Megreb

koyarlar. Qocuk dtinyaya gelir gelmez dltiyor ise, aile ye-

ni do$acak gocu$a Turganbay, Tahtastn, Toktarhan isim-

lerini koyarlar. iran Tiirkleri imam Hz.Rtza'nrn annesinin

karntnda iken zikretti$ine, tekbir seslerinin duyuldu$una
inanrlu.

2e Hiiseyin Nam* Orkun "ismin Kutsiyeti" Tiirk Yurdu Dergisi, A$'ustos 1954'

S. 2, sh. 119-122
23osebahattin Gtingdr, Tasawuf Notlarr, izmit, 1991 sh' 44'
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Balaya kardeg isteniyorsa, Egbay, Eggeldi, Eybari, Eg-
man, Egmurat isimleri verilir. Qocu$a ilahi isimlerden Ab-
dullah, Muhammed, Ali isimleri de konulur.

Qocuklara konulan isimlerle gayp alemine mesaj verme
Ti.irkiye Tiirklerinin inanglannda da vardu. Mesela, artrk
ktz qocuk istemeyen aile gocuSuna Krz Yeter, devamlt ktzr
olan aile gocu$-una Ddndri, arhk qocuk istemeyen aile Ta-
mam veya Besti isimlerini koyar.231 Dogu Karadeniz ve
Nahcivandaki Kafi, Kafiye de bu tiirden isimlerdir.

Qocu$a tabiatla ilgili isimlerden; Bahar, Kuyag (Gu-
neg), Ay, Qtnar, Ya$mur, Giin, Temur, Devlet, Nevruz,
Nevbahar isimleri verilir. Ttirkistan'daki bu uygulama
Ttirkiye'de de tamamen ayntdu.

Ozbekler'de gocuSa ad verilirken bay yaptlu, bayram
olur. Ag ve pilav demlenip, sofra sanltr. Akraba ve eg dost
mihman olarak davet edilir, toy dtiziiltir. DoSumunT. #-
niinde "Odga", "Akika Kurbant" kesilir. Akika'da erkek

Eocuk iqin iki koyury ku Eocuk igin bir hayvan kesilir.
Akika Kurbanr qocu$un saihsr, selameti igindir. Bu esna-
da Kur'an okunur, dualar yapilrr. iran Tiirklerinde ise
Cennet annenin ayaklarr altmda oldu$u igin ku Eocukla-
ra iki kurban kesilir.

Anadolu Turklerinde gocuk olunca, bilhassa ilk gocuk-
lar ve erkek qocuk iqin kurban kesilir. Qocu$u, bilhassa er-
kek gocu$u yagamayanlar gocuk 7 yagrna gelinceye kadar
kurban kesilir. Bu hayvantn etini kurban sahibi yemez, fa-
kir fukaraya verir. Bu hayvamn bi.itiin kemikleri toplanrp
topra$a gdmtili.ir.

23r Y. Kalafat, Do$u Anadolu'da Eski Tiirk inanglannrn ideri, Ankara 1990
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Ziyafet vererek ad verme merasiminin yaptlmast Pey-

gamber Efendimizde de vardt. Aynca kurban kemiklerine

okunulmast suretiyle hayvanrn canlandt$r mucizesi keza

Peygamberimiz iqin de anlahlu.

Ozbek Ttirklerinde paklatttrdtg merasiminde "Qille
Gugaran', "Krrkrn gtktqt" "Qilla Kuvis" dan sonra qocuk

ve anne dtgart gtkartlabilir ve yasaklar kalkmtgtu' Anneyi

yaturp karnrna 40 damla su damlatrltr- Bulgaristan'tn

i{uscuk Turkmenlerinde bilinen kuklama ve kuklanmq
tabirleri kargiltSrnda $umnu Turkmenleri kuk ugurma ve

kuk kaguma'yr kullantrlar. Kukrn ugurulmasr veya kaqt-

rtlmasr tanrmlamalart ilgingtir.

Turkmenistan'da, bu arada Ozbeklerde eskiden gocu-

$un ismi stk stk sdylenilmezdi. Bdylece qocu$un korun-

mug oldu$una inandudt. Qocu$un isminin yerli yersiz

zikredilmesi yasaklantr, O'na ikinci bir lakap konulurdu'

Kugrz Ttirklerinde qocuSun ismi onu korumak igin her

yagtnda deSigtirilirdi. Bebe$in birinci yagmda Caman (Ya-

man) Bala, ikinci yagtnda Tenbak (Tembel) Bala, tigtincti

yagrnda Cinni (eitli) Bala, dcirdrincii yagrnda Ogri (Hu-

srz) Bala, beginci yaginda Karasaq Bala, alttnct yagrnda

Koy (Koyun) Saq Bala, yedinci yagmda Uzun Saq Bala

isirnleri konulur. Ad koyma Ozbek Tiirklerinde hem qok

giig, hem de manah ve iqerikli bir olaydt.

Ozbekistan'da bebek begi$e konulurken korkmamast

iqin; "baban-atan eqikten ba$usa korkmayastn" denir'

BegiSin bag taraftn a ceviz gakiltr, ntibet gekeri ezilir' Ba-

zt yerlerde oklava ddndurtiliir, keser, balta, gapa gibi ma-

deni aletler vurularak ses qtkartltr. B0ylece gocu$un kork-

mast onlenece$ igin begi$inde iyi uyuyaca$rna inantlu'

Balkanlar'dan UIu{ Tiirkistan'a Tiirk Halk inanglan

Giirtltii qrkararak kara/kdttiliik yaptcr gdriinmeyen
gtiglerden damadr, gelini ve bebe$i korumak igin Ttirkiye
Tiirklerinde de ceviz kuma, davul qalma, kazan veya te-
neke ddvme, silah atma uygulamasr yapth.r. Eski Ttirk
inanglarrnda ayt Cangaloz isimli kara iyeden korumak
iqin qegitli gtirtilltuler yapr.ltrdt.ts2DoBu ve Gtiney Anado-
lu'da bir kazabardak turunden bir gey kutlu ise, kottiliik-
lerin savugaca$tna inantlrr.

Ozbekistan'rn Surhanderya vilayetinde uzun bir ip alt-
ntr, "uykunu bana ver" deyip, ipe dii$iim attlrr. Kendi-
sinden bebek iEin her uykusu altnan yaktnr o ipe bir dU-

$tim atar. Bebe$in babast ise "iki gdziimiin uykusu da se-
nin olsun" deyip iki dtif,tim atar.

Bala kundaSma belenince, annesi sa$ memesini ilkin
emzirtir. etnkfl sa$ tarafta rahmet ferigtahr vardrr. Sol ta-
rafta ise $eytanrn oturdu$una inanrlrr.

Sa$ taraftn haynna Ttirkiye Tiirklerinde de inanrlu. il-
kin sa$ ayakkabr giyilir. Sa$ ayakla yiirtiytige gegilir. Ca-
miye sa$ ayakla girilir. Kiramen Katibe'den sa$ omuzda-
ki sevaplan kaydeder.

Ttirkistan'da anne yawusuna stit verirken tandu ek-
mefiine tereyaS stirer ve onu lsuu, daha sonra bu ya$lr ek-
meSi bciltgrip yerler. B6ylece annenin si.ittintin bol olaca-

$ma gocu$un nzrklr olaca$tna, di$er gocuklar gibi onun
da kogup oynayabilece$ne inanrlrr.

Nemangan gibibazt yerlerde bir nev'i pigi yaptlu. Ni-
gasta ekme$,r, geker, yufka, helva, ceviz, meyveler, haglan-
m1g murr/ para, yer ftstr$r, badem, ekmek gibi yiyecekler
bebe$i gdrmeye gelenlere ikram edilir. Gelenler gocu$-un

133
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annesine dua ederler, "6tnrti uzun olsun , ttzkt' bol olsun'

felaket gdrmesiry hastaltk giirmesin, eline yardrmct ol-

sury An-ast saf olsun, gocuS"u biiyiiyup anaslna baksrn"

derler.

Ozbek Tiirklerinde qocu$un begiie her konulugunda'

davetlianneler,"beqi$insahibigeldi,kucikler(kiipek
yavrulart) gitsin, gocuk gelsin begi$ine, qeytan gtkstn

Lgi$e, ins-Cins gitsin, bebek muradrna ersin" gibi ayttct

(dua)lar ederler.

Fergana vadisinde bebef'in kunda$t agrltnca-, "b;liBi
tahta irkast pahta (pamuk)" diyerek i.iq defa tekrarlantr.

Her defasmai UeUegn sutt iiq defa srvazlanu' Bu uygula-

marun ilahi bir mesaj oldu$una inantlu'

Anadolu'nun bir gok yerinde qocu$un beqi$i bog ise'

boq begik sallantlmaz, sallantr ise gocuSun hastalanacaSr-

na, sanctlanaca$ma inantlu.

Anadolu'da yiirtimeyle ilgili olan "ktistek kesme" gibi

ilk tuna$rn kesilmesiyle de ilgili "kiistek ktrma" tatbikatt

vardu. lara'd'abebe$in ttrna$t ilk kesilece$i zamary be-

bek evin drgmda bir alana gtkanlu' Kuca$tna iqerisinde

leblebi-fi.ndrk-ftsttk-gekerler olan bir sepet konur' Orada

toplanan gengler, verilen igaret iizerine kogugurlar' qocu-

gu kucag;1a alan ilk geng, qocu$un tuna$mt keser ve he-

iiy" ut.t, di$erleri de qerezden yerler'ts3 Suriye Tiirkmen-

lerinde Aydig olmuq gocuSun tedavisi iqin qocuk mezar-

lann iizerinde bir siire tutulur. Aybasmast konusu ve me-

zarlara bastlarak tedavi umulmast konusu hakktnda ev-

velce aqtklama yapmrgttk BigkeKte yagamakta olan Ahs-

ka Ttirklerine aya$t basamayan gocuk tiltiye, ete ve tiirbe-

83M. Yardrmcr, Halk Bilimi ve Edebiyat Yazrlan, Malatya 1994
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ye bastuiltr. Tahtact Ttirkmenlerinde zamanr geldigi hal-
de yiiriimekte zorluk Eeken qocuklar igin Dugak Kesme
merasimi yaprlrr. Bu uygulama Kdstek Kesme'den farklr
de$ildir. Keza huysuz gocuklar iEin de Huy Kesme uygu-
lamasr yaprlrr.23a

Ti.irkistan'da bebeSin ilk saqmr ve trna$mt herkes ala-
maz. Kann tuna$r (ilk tunak), kann sagr (ilk sag) 40. gtn
ahnu. Bunlar meyveli bir derenin kenartna gdmtiltir veya
dama atrlu. Bdylece gocuklannrn da meyveli ve bereketli,
evli ve ocaklr olacaklartna inandtr. Kann saqr annenin ve
bebe$in kukt gtkrnca ahntr. Daha sonra qrkacak sag ise, bir
yrl sonra kesilir. Ailenin buyuklerinden anne veya baba
gocuktan bir tutam sag keser, bu saga "Duk Uzdu" denir.
Kalan sael anne ve baba alrp saklarkeru Duk Uzdu'da
meyveli derenip kenanna g6mtiltir. Bununla gelecekte
gocuklannrn da |oluklu gocuklu olaca$.na inantlu. Yaktn-
lanna ikramda bulunulur ki buna "sag toyrt" denilir. Saq

toyuna gelen davetliler anneye ve yavruya dua ederler.
Qocu$un bagmda bir tutam sag kalu ki, bu kahki.ile "er-
geg" denir. ErgeE inanclntn altrnda niyaz inancr vardu.
Buna gdre qocuk bir yatua adanu. Mesela, Baba Mezar,
Karagiil Baba, $ah-r Merdary Hz. Ali, Paga Ata, Seyyit
Bilal, Buhari, Nakgibendi gibi ululara adanan gocuk 7ve-
ya 9 yaqtnda olunca, okul ga$ gelince veya evlenecefii za-
man, adanan adakla birlikte qocu$un kalan sagr da hoca
taraftndan kesilir.

Sag, Ttirkiye Ttirklerinde de ulu-orta ah.lmaz, uygun
bir duvar kovu$una sokulur veya ozel torbacrklara konu-
lur. QocuSun ilk saqrnl kesen berbere muhakkak bahgig

2ilYagar Kalafat, Balkanlar'dan Uluf, Ti,irkistanla TiiLrk Halk inanglan V-Vt
(...) Berikan Yaytnlan, Ankara 2006, 'Tahtacrlar' Sh. 143-161
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vedlir. sag tartiltp asulr$rnca fakirlere alttn verenler de

olur. Yatuluru qoclk adamak, o gocu$a Satt ve Saltuk de-

nilmesi Turkiye'de de vardtr. Bazanda adanan gocufia.3i-

yaretin adt verilir. Ottceg Baba'ya gdtiiriilen gocuSa Ok-

Leg isminin konulmasr gibi. Amasya ydresinde de Yahya

Baba ve Hicabi Baba'ya gdttirtilen annelerin yagamayan

gocuklartrrm yagayacaklanna inantlu. suriye Ti.irkmenle-

tmau gocu$u olmayan kadmlar Yaylada$t'ndaki Ttirk-
men yazrs;ha g6tiir6liirken siitti olayan anneler kutsal

da$lara ve Kara Tag'lara gotiiriili.ir. Yorenin Alevi inanglt

Ttiikmenlerinde ise nazardan korunmak iqin $eyh Mah-

mut veya Hrdtr Ali ziyareti'ne gottirtiltir. Rodos Turkle-

rinde ise, Borazanct Ali Baba'ntn tiirbesine gidilir, bura-

da mevlut de okutulur.

Ozbekistan'm bir qok yerinde bebek begi$ine konulur-

ken sevgi yiiklu yantk parqalar anneleri tarafrndan oku-

nur. Bunlar bir nevi ninni olup, buna "Alla" denir' Anne-

lerAllasuyagayamazlar.BuuygulamaTiirkmenistan'da
da vardrr.

Qok anlattlan bir Ozbek efsanesine g6re, zalim bir pa-

digah, butun ses sanatqtlannt davet eder ve onlartn eserle-

rini dinler, be$enemedisi igin oldurtilmeleri fermanlnl qt-

kanr. Sonra bir anne Alla okur ve zalim padigah dinleyin-

ce a$lamaya baglar ve sanatqtlart affeder'

Bir Alla drne$i;

Alla balam alla Ya
Kuzucafitm alla Ya
Anastntn geleceli
O{tinciim AlIa ya

Turk halkmtn eski inang ve ananeleri, gocukluk d6-

nemleri ile baglaytp buttin hayatlan boyunca devam eder-
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ken, islamiyete raSmen eski inanglarm izlerini tagular.
Tiirkistan'da komtinist dOnemde halk kUltUrtinii yrkmak
iEin, annelere pozitivist yorumlar getirilmig, begigin qocuk
sa$lrp igin sakmcah oldu$u belirtilip, Begik Toyu gibi uy-
gulamalarm aleyhinde yaymlar yaprlmrgtu.23s

Ozbekistan'da bebe$in tuna$r kesilmeden (Buhara ve
Semerkant'da) gocu$un eli ekmek yaptlacak una batrnlu
ise, bebe$in rrzrklt olaca$rna inanrltr. Bebe$in digi grktt$r
zaman "digi gtktr" denilmez. "Birinci gtktr,' denir. Bu ei-
nada aileden gocufu kuca$rna alan ,,glg (et) getirin, dig-
lesin nan (ekmek) getirin yesin" diye kafiyeli tekerleme-
ler yapar, ttirktiler soyler.

Anadolu'da bebe$'in ttrna$r kesmeden gocu$un eli ba-
basrnrn cebine sokulur ve oradan para almasr sa$lanu.
Boylece gocuk biiytdtis{i zaman elinin bereketli olacaf,r-
na inandrr.

Amasya'da kigio$lu ile onun kesilmig ttrnak gibi 6lu
hticreleri arasrnda cizel bir baSm devam ettiSine inanrltr.
Koyde bir hustzltk olayr olmug ise, ptiphelilerin kesilmig
trrnaklart toplanrr, hoca bunlan okur, husultf,r yapanln
gigece$ine inanrlu, bu esnada galdt$t egyayr sahibine ver-
mez ise olebilmesi de mumktindiir.

Kesilmig tunak, tuag edilmig sag, canlr olmayan hayva-
na ait et gibi unsurlarla ilgili inanElar, hayatrn devamlrhsr
inancrnm kanrtlandu. OIU olarak bilinen hticrelerin hJ
yagadr.klart inancrnt gcisterir.

Una el batumak suretiyle bereketi celbetmek, Make-
donya, Anadolu ve Suriye Tiirklerinde de vardtr. yeni ge-
linin eve bereket getirmesi igin eli un anbanna bastutlir.
235Ateistik Entsiklopedik Liigat, ozbek sovyet Enstsiklopediyesi Bagredoktiya-

sr, Tagkent, 1988
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Nazar, kurgun dtikmek ve tizerlikle ilgili inang ve uygu-

lamalar Ttirkiydde de ciltler dolduracak kadar zengindir'ts6

Nazar de$diSine inantlan gocuk igin giitek otu tuda
beraber atege attlarak tttsfl yaptlu, gdrek otlan ateqte stg-

rarken nazartn gtktt$rna inantltr.

Nazar deSdi$ine inantlan kimse iqin iizerlik yakdu'

Uzerlik ategte yinarken tizerine e$ilinerek dumant kokla-

ntr. Nazar de$di$ine inantlan gocuksa; gocuk, dumantn

iizerine tutulur. Bu strada;

"izerlik gatlasm

Nazar eden patlastn"
"llzerlik kilssiin
Srcak ekmek aermeYenin

Vebali sende olsun" dentt.BT

Ozbek Ttirkleri'nde bebeSin giysileri evde agtkta tutul-

maz, dtganya konulmaz,ins ve cin giymesin, qeytan iizer-

lerine oturmastn diye, dolap ttirtinden kapattlan yerlere

konulur.
Ttirkiye'de gocu$un gamagtrlart gi.ineg batttktan sonra

karanltkia drgartya astl olarak btraktlmaz, brraktldt$r tak-

dirde, qocu$un hastalanaca$tna, bagrna "bir hal" gelece-

$ne inantlu.

Ozbekistan'da bebe$i yaman (fena) gdzden korumak

igin elbiselerine tumar (nazarl*-nuska) ve gdz boncu$u

tatttu. Qocu$"un begi$inin ve annesinin etrafmda iizerlik

ttitsiisii gezdirilir. Bu esnada AlHazat,Hazar Osman ve-

ya Isurk-Istnk bin bir derde rsutk denir'

ffi D6kme Adetinin sosyo-Ktiltiirel Ktike-

ni",2. Milli Halk Edebiyah ve Folkloru Kongresi, Konya
z3zY. Kalafat, a.g.e.
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Anadolu Ti.irklerinde qocu$un sanldrSr ilk bez, kukr
qrkrncaya kadar yrkanmaz. Kukt qtktncaya kadar hiq has-
talanmazsa, ytkanmayan bu beztopta$a gdmtiltir ve boy-
lece gocu$un 6mi,ir boyu hastalanmayaca$ma inantlu.
Kundakh qocuk egikten drgart qrkanlacak ise "baca isi",
"Ocak isi" qocu$rl+ kulaSmm arkastna stirtiliir ise " gdze
gelmeyece$ine" bir geye u$ramayaca$rna inanrlrr.

Tiirkmenler arastnda tiitstinelmek suretiyle kdttliik-
lerden korunma inancr gok yaygmdu. Bayramlarda resmi
merasim anrnda kortejde ttitsi.icii de yer alrr.Pazar yerle-
rinde halka hizmet veren seyyar tiitsiiciiler vardu.

Merkezi Ttirkistan'da gocu$u ile birlikte gocuklu bir ai-
leye giden kimse, ins ve cinsten korunmak iqin gtineg bat-
ttktan sonra evine donmez, gittigi evde kalu. Evine dontip
gocu$unu begi$ine koymadan ewel begifiin etrafmda
tizerlik tiitstisfl gezdirfu. Ategle begi$in etrafrnda dolagu-
kery "elashalas" denir ve bebek sonra begi$ine konulur.
Bdylece gocu$un korundu$una inantlu. Aynca at krhn-
dan yaprlmrg (Pezenci Cinmet) denilen farece giyinmig
anne, temsili olarak cini kovar.

Ozbek Ttirklerinde gocu$u hayata ahgttrmak, bitkiler,
su, ateg ve gegitli hayvanlardan gelebilecek gdrtinmeyen
tehlikelere kargr korumak igin bir e$lence havasr iqerisin-
de temsili oyunlar ve ttirkiilerle, "kurt gdrsen korkma, se-
nin arkadagtndu. At giirsen korkma, o senin binitindir.
Sebze gdrsen korkma, o senin aEmdtr. Ateq giirsen kork-
ma..." geklinde telkinde bulunurlar.

Tiirkistan'da gocu$un diinyaya geligi, biiyflmesi ve ser-
pilmesi etrafrnda mitolojik muhtevast da olan bir edebiyat
doSmugtur. Bunlardan bazt drnekler;
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" AlAs, flIas Yaffian beladan halas'"

"Babah ea Pazar' belah n mezar"

"Balah ea hanedan

"Balastz eu zindan."
"Balah eode str Yatmaz
"Gtybet olmaz."
"Baldr ebedi girin
"Baldan hem bala girin"'

Ozbekistan'da Siinnet Toyu; Bebe$in 5'' 7 '' 13, 40' ve

60. gunlerinde 1,., 2-, ve 3. yaglarmda yaprlu' Sofralar ya-

yilti yakrnlarma ikramda bulunulur' Zenginler koyun

,oyur, g".qler e$lence ve geqitli tantanalar yaparlar' Bay-

ram olur.

Tunceli ydresinde siinnet ktiy halkrnrn igbirli$i ile yapr-

lu. Pilav, uili pilulr, sebze yeme$i, tath ve siitlag ikram edi-

lir.238 Sivas ytiresinde Kirvelik, "Peygamber dostlu-

$u"dur. Kirvenin oturduSu minder Peygamberin- namaz

iostu sayrltr. Kirvenin kuca$t Peygamber kuca$ldu' Kir-

venin gocu$u anneden, babidan daha yaktn \*"1 edilir'

Bu yaktnltive dostlu$un Hz' ibrahim'den geldi$ine ina-

,r,1.r.zes Anadolu, Irak ve Suriye'de stinnet kutlamalart

gok kere mevltit okutularak da yaptltr'

Ozbek Ttirklerinde bebe$in, "ilk adrm att91"' "ilk gii-

liigii", "ilk emekleyigi", 'ilk giyiniEi", "ilk oturugu"'

"ili selam verigi", ilk dil gtkartEt" ile ilgili uygulama-ve

inanrglar vardu. Qocu$un ilk bayramrnda' Eok qocuklu

yaglt birisi ziyafet sofrastnda bir konugma yapar' Dif,er

ffie$igmesi Bakrmmdan incelenmesi, Li-

sans Tezi, a. U' O. T. C. F' Etnoloji Ktirsiisii' 1982

zts y. gysn,'DivriSi K6ylerinde Kirvelik Gelene$, Peygamber Dostlu$u" Folk-

lor ve Etno$afya, istanbul 1985, sh' 239-254
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qocuklar gocuk arabasr ile gelir, ortalartnda bir taht kurup
toyu yapdan gocuSu oraya oturturlar, miizikli gocuk eS-
lenceleri baglar.

"Uke cantmkuzucu{um
Bana gel oyunca{rm
Durgumak gerek, yilrilmek gerek

Atag gegek-atak gegek

Kani kani kadem taplaym

Kolumuzdan stkt tutun" denir.

Qocuk adtm atmaya baglaytnca, gocu$un ayaklarma ip
ba$larlar. Qocuk yi.irflyi.ince 6zel yapdmq ekmek ayakla-
rrnrn arasrndan gegirilir. Di$er gocuklar o ekme$i kagrnp
birlikte yerler. Boylece biiyUkler ve qocuklar mutlu olur-
lar, genlik gamata baglar.

"Bana ilk kadem koydun
Cantm, kilgilk balacan

Yollann aydtn olsun
Her zaman nurlu olsun." gibi pargalar okunur.

Evin yetigkin krzlart ve gocu$un annesi Eegitli kuruye-
migler ve gekerleri evin bahgesinden qocuklara atarlar. Bu-
na "sagr" ve yaprlan igleme de "sagmak" denir. Bu saqrla-
rt btiytik ktigtik herkes alular. inanca gore alanlar kendi-
leri igin gocuk ve qocu$u olanlar da kendi Eocuklanmn da
ytiriimesini temenni etmig olmaktadular.

Anadolu, Suriye ve Irak Ttirkmenleri de bu ti.ir saqila-
nn hayu ve bereketine inanular. Geline yaprlan saelyl
saklayan bekarlann krsmetlerinin aErlacaSrna inanrrlar"

Ttirkmenistandaki bUttin gocuk toylartnda qocuklara
yeni geyler giydirmenin hayrrh olacaSr inancr vardu. Ay-
nca gocuk buytidtikge onun ilk bahgeye evin egi$inden dt-
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qanya qlkqr ile baglayan yeni d6nem toylart, sesinin ilk
erkeklegigi (kalrnlagtgt) ilk btytf,r da toylarla kutlanu.

Anadolu'da qocu$un ilk diginin gtkttSrnt gdren kimse, o
gocuSa hediye almak zorunda kalu. Qocu$un ilk digi gr-

kmca "Dig Hedifi" genlikleri yaptlu. Komgular hedik ye-
meye davet edilir ve qocuSa hediye alular.240 Kars'da gt-

kan siit diqi evin bacastna atdu ve bu esnada "Kurtlar,
kuglat, giiriik digimi altn bana demir diE verin" denilfu.241

Ozbek Ttirklerinin dtinya gdrtipi.i onlartn toylanna yan-

srmqtu. Ozbek Toylannt inceleyerek Ttirkistart'daki dini
tabakalagm ayt. gdzley ebilirsiniz. Mitoloiinin butun malze-
mesi adeta toylarda sakhdu. Ti.irkistan tarihinin hagmeti,

Ozbek Tiirkti'niin abu ve itibart, kadirginaslt$r, tarihi me-
rasimleri, halk ktilttirti, halkm arzulart toylarda sakltdu.
Bu teghis btittin Ttirk-Turkmen dunyasr igin geqerlidir.

Hayattn devamldr.$tnda yeni nesillerin ocaklarmrn ku-
rulmastnr nikah toyunda gdrtirtiz. Stinnet toyu bir pak-
lanma olaytdtr. Her toy ile Ozbek halkt geqmigi giintimi.i-
ze tagrmtg olur. Toylar, aile fertlerinin unutulmaz ortak
hatualart ile doludur. Gelece$e, derin izler tagular.

Ozbek toylart 3-5 gUn siirebilir, tiirlti yemekler, pilav,
qorba, ag kavurma, mantt, tatlrlar ve meyveler ikram edilir.

Anadolu'da ilk qocuk olunca, ilk erkek qocuk olunca,

uzun si.ire gocu$u olmayan ailenin gocu$u olunca, aileler
dostlarr. ile golen yaparlar,hayrr iglerler. Yagamayan erkek
qocuklann sene-i devriyelerinde kurban kesilir, eti da$ttr.-

lu. Bu uygulama gok kere 7 ytl stirebilir. Abdulbaki Ho-

240i. Uear, Tarih Kiiltiir ve Folkloriinde Atmah Agireti, Fuat Universitesi Fen-

Edebiyat Fakiiltesi Tarih Boliimti Lisans Tezi, Elazr$ 1989. (Gayri Matbu).
241Prof. Dr. Osman Kazanct-Mehmet Yardrmct, Hekimhan Folklorti ve Hekim-

hanh Halk $airleri, Malatya, 1993, sh.2
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ca'nm ifadesine gdre, Anadolu'da eskiden qocuklar okula
baglayrnca bir tciren yaptlu, buna'bed-i besmele' denirdi.

Qocuklar Kur'an-r hatmedince de merasimler yapr.ludt.

Qocuklara anne ve babalan hediyeler verirdi. Bakara'ntn
tamamlanmastndan sonra hatim duast yaprlu, davetlilere
ziyafet verilirdi.

Ozbek-Ttirk mitolojisinde Begik toyu kutsal kabul edi-
lir, Bebe$in bahtlt ve bahtstz gtinleri igin hayrr duast ya-
piln. Bebek ktz oluncaT gidln, o$lan olunca da 9 veya L1,

giin sonra "begi$e saltntr" (begi$e koyulur). 21,. gi.inden
sonra begik toyu yaptlu. Begik toyunu bebe$in baba tara-
ft yapar.

Begik toyuna bazr ydrelerde davet yaptluken davet ya-
pan davetliye iki ekmek verir. 200-300 ekmek almtp davet
iqin gantalarla ev ev dolagtldt$t olur. Bazt yerlerde de da-
vetyaztlt olur. Bazan da ath ve arabalt tellallar ba$rrhlu.
Begik toyunun yaptlaca$t evin kapt egi$inin ontine ve ba-
casrna girinlikler ve gigekler konularak konu komguya toy
duyurulmug olur. Toy evinin ontindeki a$aglara geker ve
gul baSlanu, buna "gemen" denir. Bdylece evin egi$inden
igeriye ins-cins girmesinin dnlendiSine, qocuklann kOtU

gdziin nazartndan korunduSuna inanrltr. Toylarda koyun
ve horoz kanr gtkartlu (kesilir). Begik toyu bu isimle antl-
masa da btittin Tiirk Dtinyasmda vardular.

Ozbekistan'tn bir gok yerinde qocu$un yastrstntn altr-
na yaglt kimseler tarafrndan ekmek, ayna ve brgak konu-
lur. Bdylece brqak koyunca gocu$un btiytiytince keskin
olaca$rna, brga$tn onu korkutmayaca$rna, koyun sayma-
st (kesmesi) iqin brqa$tnrn kuyruk tisttinde (belinde) ola-
caf,tna inantlu. Ayna ile guzellik ve baht aqtkh$t, ekmek
ile de rtztklt olmast dilenilmig olunur.
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Ozbekistan da bebe$i nazardan korumak igin onun ba-
grna nazarhk olarak kurt kemiSi, kurt digi, acr rstrrk
(iizerlik), sarmrsak ve i$ne konulur, muska yaptutlu'

Anadolu Ttirklerinde de bebe$in nazardan korunrnast
igin yaprlan nazarltklar saqlna, omuzuna, g6$siine, kun-
daSrna, begi$ine taktltr. Nazarl*lara, gbz boncu$u, 7 de-
likli boncuk, at ktlt, kurban gdz'd., kurt digi, gibi geyler

konulur. Muskalar boyunlara asdtr, omuzlara dikilir.

Ozbekistan tn bazt yorelerinde, bala begi$ine altnma-
dan ewel "topraklr su" ile qimdirilir. Suya toprak konul-
mast "yer farzende"si igindir. Yerde do$du, yerde yagadt,

yerde dlecek diye dugflnuliip btiyle yaptlrnca yer gibi gtig-
lu olaca$rna inantlrr.

Begik toyu esnastnda rsrrrk (iizerlik) ttitsiilendirilir, be-

gi$in etraftnda 3 defa bu tiitsii dolandtrtlu. Bu esnada gu

dua yapdtr:

A$r yatry, yengil dursun
KuE gibi ugup at gibi kogsun

Yathp yer srcak olsun
Girecek ins-cins, dea, dugmant yok olsun denir.

Anne begifii sallarken de:

Yatxn ding
Yashlt pirinE
Etraf demir korgan
Anahtart olsun Muhammed
Yaprap mercan
Alaglan yakut
Sih-i gafu dost olsun
Dozan odu (ategi) haram olsun, der.

Anadolu Tiirklerinde ktrklan iqerisinde do$an qocuk-

lar, buyukleri aralannda soz keserler. Buna yukanda de-

Balkanlar'dan Ulu! Trirkistan'a Tiirk Halk inanglan

SinildiSi gibi "Begik Kertmesi" denir. Begik ketmesinde
aileler aralartnda genlik yaparlar.

Konya'da Begik Kertmesi ydntemi ile evlenmede begik
tanrk yapilu. Bunun igin begi$e 3 kertik yaparlar. Bu esna-
da "Allah gahit olsun ki oSluma veya krztma, o$lunu ve-
ya ktzrnt niganladrm" denilir. Qankut'da kuklarr kangan
gocuklann Begik Kertmesi yoluyla niganlan kryilrr. Kahra-
manmarag'ta "Begik NiEanr" yapilacak bebeklerin begik-
leri boyanrp donattlrr. ileri gelen ailenin yaktnlan bir
imam egli$inde toplantrlar, bir e$lenceden sonra nikah kr-
yrlu ve kua kupe taktltr.

Ozbek Toylannda gairler, ses sanatkarlan, ozanlar da
bulunur. Kutkgr (giildurticti) lar, kuklactlar, sazandeler
ve pehlivanlar gdsteri yaparlar.

Ozbek Ttirkleri begiklerini dut, erik ve qlnar a$aqlartn-
dan yapar ve bu a$aElann mitolojik de$erlere haiz oldu-
$una inantrlar. Bu a$aqlar halk itikatrna g6re gifa ve bere-
ket verici kutsal aSaglardu. Bunlartn haysiyetli, yahgi ve
devlet getirici olduklartna inantlu. Qtnar a$acq hakikilik
ve uzun 6milr, dut a$acq kut ve bereket, erik a$acr; g6zri
tokluk, tal a$acq safltk 6rne$idir. Yeni dtinyaya gelmig go-
cu$un Etnar gibi uzun dmiirlii, kuwetli ve gi$demli, erik
gibi meyveli, dut gibi tatlt ve nzrklt, tal gibi a$ul*lr ol-
masr dilenilmig olunur.

Ozbekistan'da kuk ddneminde qocuklar beden veya
ruhi rahatsrzhklar tagtsalar, kutlu-mukaddes dut a$acrn-
dan gifa bulacaklartna inanrltr. Yagh kadtnlar, hasta qocu-

$un erkek ise dop (baghk)sunu, ktz ise ramal (ba96rtti-
sii)rnr dut aSacmtn dibine gcimer, yahut dahna asarlar.
Bdylece hastah$m dut a$actna geEece$i, hasta krrkh eocu-
$un iyilegece$ine inanular.
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Ozbek Ti.irkleri'nde; "oSul gdrsen (o$lan olsa) tal ek,

ku gtirsen rnal bak (inek al)", "Bir dut eken bir yrl altm
topLan", "Erik bin derde devadu" gibi nasihat muhtevalt
sdzler vardtr.

Bir Ozbek efsanesine gdre; egktyalar bir evliyanr.n pegi-

ne diigerler. O da bir dut a$actna stSmtp ondan yardtm is-

ter. Dut a$act ikiye yarilu ve evliyayt iqine altp tekrar ka-

panu, boylece egktya evliyayt bulamaz. Bir karga, gagasl

ile dut a$actna vurarak evliyantn yerini igaret eder. Egkr-

ya, dutu kesmek ister, govdesi yara alan evliyadan kan
akar. Dut a$acr, egkrya kan gdriip kesmeye devam etme-

sin diye meyvesinin suyunu akrttp kanr kapattr.

Ttirkistan'm Kapgaderya ve Surhanderya y6relerinde
begik satrn altntp eve getirilirkery un da ahnarak eve geli-
nir. Un; aktllrlt$t, saflr$t, paklt$r ve iyili$i temsil eder.

Tiirkmeni stan' tn ; O zb ek, Ku gtz, Kazak, Ttirkmen, Ka-

rakalpak gibi Ttirk halklarr arastnda yagayan ijrf ve adet-
lerde az-qok yerel farkliltklar gozlenebilirken, "Begik Toy-
lart"nda bu farkltltk Eok azaltr.

Tiirkistan'da "Begik Toyu" tarih boyunca Ttirk halkla-
nnm girdikleri btitun dinlerin izlerini tagtrlar. Bu tabaka-

lagmada mtisliimanlt$r da gdrmekteyiz.

Ozbekistan T{irklerinde doSan her gocu$a Begik Toyu
yaprlmakla birlikte, daha ziyade bu toy ailenin ilk gocu-

funa yaprlu. Miitevazi toylann yantnda gok btiyuk toy-
lar da olur. Yavru ktz ise begik toyunda helva yaprlrr,
boylece evin bereketinin artaca$tna ve 7 atastna rahmet
gidece$ine inanrlrr. O$lan evlat daha muteberdir. O$lan;
devlet bagt, stilale devamcrsr, yurt miidafisi (mfidafactsr),

el himayecisi olarak bilinir. Bu miinasebetle gunlar sdyle-
nebilir:

Balkanlar'dan Ulu! Tiirkistan'a Tiirk Halk inanglan

"BaIa olsa begik tapilar"
"Bala olsa gah olsun
gah olmasa yok olsun".
"Balss erkek olan boy olur"
"Balantn on tane balau olsa, onunun
Ktrk tane balas olsa ktrkmtn yeri ba6kadtr."

Begik toyunun yapr.laca$r gtiniin tek rakamlt olmast-
nrri manevi gtictine inanrlu. Harezm'de 3. veya 7. giinde
begik toyu yaprlrr. Meghur halk ozanr Kurban Nazar Ab-
dullahoSlu (Balabahgi) yaptr$r agtklamaya gdre; Ha-
rezm'de balamn g6be$i dtigiince, 0,7 ve 9 gunltik olunca
O'nu begi$e koyup toyunu yapmah. Tagkent, Buhara, Na-
mangan, Fergana'da oldu$u gibi gocuklann yart ve tam
krrklan grkrnca, beqik toylart yaprlu.

Ttrnak ve sag kesme ile Ttirkiye'de ve Bayu-Bucak Turk-
menleriinde qok degigik kutlama merasimleri yaprlu. He-
kimhan'da erkek gocu$un sagt 7 yagma kadar kesilmez. 7
yagmda kesilince burada da saEtn a$r.rlt$unca fakirlere para
vgrilir. Kesilen saq saklantr, oSlan evlenince hazulanan da-
mat yashSmrn igine konur. Aynr ydrede gocuk ytirtimeye
baglayrnca da "Tuzak kurma" oyunu oynanu, davetlilere
ikramda bulunulur.2a2Haytr ve bereket dualan almu.

Anadolu-Karakoqan'da gocu$un ismi krrkr qtktrktan
sonra konur. Bir yrl gegmeden saE ve tuna$r kesilmez. ilk
digi gtkan qocuSa "Hedik" yapilrr, ikram edilir. Hedik
iginde haplanmrg mrsu, ftndrk, ftstrk kangrmr bir gerezdir"
Davetlilere ikram edilir. Hedik yaptlmazsa Eocu$un dig
gtkarmakta zorlanacaStna inandu.2a3

ffiardtmct,a.g.e.sh.L2
243Muhittin Baydag, Her Yiiniiyle Karakogan, F. U. Edebiyat Fakiiltesi, Lisans

Tezi, Elazrfu 1987, sh.54

i
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Anadolu Hal koytinde ad koyma merasimine akrabalar
ve ktiyluler gelirler. Qocuk erkek ise ismi Muharnmed
Mustafa, krz ise Fatma konur. Daha sonra giinltik ismi ko-
nulur. Bebe$in ismi kulaStna 5 ezan sonra okunur-24

Alada$ ydrtiklerinde gocuk 1. veya 6 ay adstz kaltr. Ad
takma tdrenlerle olur. Qocu$un babast deve keser, komgu-
lart qa$rnr, yenilir, igilir, daha sonra qocu$a isim verilir.
Bu adet daha ziyade erkek gocuklart iqin gegerlidit-245

UluS Tfirkistan Tiirkleri arasmda begik yapan usta

azizlenir. O'na farklt bir saygt duyulur. Pazarlatda begik

satrn ahnrrken, pazarl* yaprlmaz. Begi$i pazardan satm
alan bebe$in babast veya aileden yakrn bir erkek akraba

olmah. Begi$i getirirken yukanda bagmtn iizerinde tuta-
rak getirmelidir.

Bize g6re gogiin kutsal kabul ediligi eski Tiirk inanq sis-

temi olan Gok Tanrt inanctntn bir hatuastdu. Bu inang da
Tann g6kte tahayyal edilmigtir. Bu inancrn emarelerini
Ttirk dtinyasrnrn butun illerinde gormek, gdrebilmek do-

$al olarak mtimktindtir.
Amasya'nrn Uzunoba Kdyiindeki bir halk inancma 96-

re "Yer ve Gtik dua ile duruyor". Buna gdre yeri ve goSti
koruyan duadu. Nazar ve u$ursuz kimseden sadece dua
ile korunulabilir. Adana ydresinde gok arantp bulunama-
yan dnemli bir kaytp igin "GdSe sordum giik gtirmemig,
yere sordum yer gtirmemig" denir.

Tumar (muska)'nrn iqine rsurk (uzerlik) tanesi, ttrz, gdz
dikeni konur, her begi$in bagtna muhakkak asdu. Bu uy-
gulama sadece Ttirklerde vardu.

2aProf. Dr. Neriman Erdentu!, Hal Kiiyiiniin Etnolojik Tetkiki, Ankara,1975
sh. 99

245 Ali Rlza Yalgrry Cenup'da Tiirkmen Oymaklan, Ankara, 1977 ' C' II. sh. 219
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Qocu$un giysileri at ba$landan kazt$a ve itin bagma
gegirilir. it'in insantn dostu, vefakar, haitaltklara muka-
vim, tabiata direngli oldu$una inanrlrr. "itvefa,hafun ce-
fa" denir. At igin de "At yi$idin kanadr,,, ,,At yigidin ka-
dimden dostu", "Ataza$tyakm, miigkiilti asan krlar; yi-
$idin maksadmr anlar" denir.

Ti.irk mitolojisine it ile ilgili inanglar muhtemelen Zer-
dugt dininden girmigtir. itin ulumast zelzelenin igareti sa-
plu. QocuSun g6mle$inin k6pe$e giydirilmesi ile gocu$u.
kotti ruhlardan koruyup onlardan gelecek fenaltklartn go-
cu$a de$il de kdpe$e gegmesi amaglanrr.

, Qocu$"un giyimi ktrkr gktncaya kadar biqilerek de$il
de, yutr.larak yaprlu. Bdylece gocuSun gelece$i, rr.zkrntn
yanltg kesilmemig olaca$tna inandtr.

Tiirkistan'da balamn begi$ine baladan evvel ekmek
konulur. Bala begi$e konulacakken bu ekmek ahntr ve bir
kopre$e verilir. Bdylece hayvanrn karnt doyurulmug olu-
nur. Bu bir sadaka, yani sactdr.r. Suriye ve Irak Ttirkmen-
lerinde de vardtr.

At, devlet bagt olarak bilinir. QocuSun giysileri atm
ba$landrst kazt}a giydirilerek gocu$-un devletli olacagrna
inantlu.

Ulu$ Ttrkistan'da gocu$un ilk giyece$i g6mle$.e ,,eile
GtimleSi", "Krrk GiimleSi" veya "it G0mlepi,' denilir.
Bu gdmlek yeni bir kumagtan de$il, babasmm veya dede-
sinin eski bir gdmle$inden yaptlu. Ebe, gocuk kuca$tnda
iken onun giysisini kcipe$e giydirmeklebaztcay (yei) lar-
da, qocuf-un gewesinde koyun gibi uyumlu koe gibi gug-
Iti ve tohurnlu, nzklt olaca$rna inanrlrr. Bdylece Eoc.rga
"ziyan-nhmetler h{icum kilmasrn gocuk dert g6rrnesin,,
temennisi edilmig olunur.

149
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Anne bebe$i beqi$e verirken (koyarken), bir bag so$a-

nq bir kara tagr ve i.ig defa pamuk ya$tna batudmq bir so-

payr begi$in yantnda yakarlar. Bebek begi$inin ayak tara-

itna gelecek iarzda tersine yatudacak gibi yapdu, he1$e-

fastnda anneye mtidahale edilir. Son defastnda bebek be-

gi$ine normal yatutlu.
Andicarlda iki anne bebeklerini aynt anda beqi$e ko-

yuyorlarsa, annelerden birisi temsili arPa ve di$eri de

b"gauy olur. Birisi "vay durun tag balarnt begif,e koya-

y.ri" d"r, di$eri de "durun tag balamt begi$e ben sala-

ytm" der.

Bebe$in begi$i odantn ktblesine {.o$-t" konulur' YlJr
$rnrn alttna ise bir karatag b*akrltr. Ozbek Tiirkleri ktble-

Ien gelen futtnadan korkarlar ve "ktble ftrtrnast hayustz-

du" derler. Ktbleden ftrtrna baglaytnca demir egyanm

iizerinde her ne var ise toplantlu. Bu esnada demirin tize-

rine yaytlmq hergeyin kaldutlmast .gerektiSine 
inanrlu'

Aksi fratae mahzurlart do$abilir. Ozbek mitolojisinde

alem yaratrltrken, ktblenin yavuzkuglart karanhk ve zul-

meti iemsil etmigtir. Gtineg ise do$ugu ile fanilrklan yok

eder. O'nun do$du$u yer itibarhdrr. "Ktbleden gelen fu-
trna reyhatt.-iko*ttu" denir- Klbleye do$ru ayak tza-
tilmaz, igenilmez, ttiki.idilmez, Eocu$un ktbleye do$ru ya-

tutlmasr do$ru de$ildir-

Tiirkistarlda begi$in iizerine, f.aziletli, aydm, hayuh

goluk gocuklu bir erke$in giysileri konulur ise, bebeSin de

buyuytince btiyle olaca$tna inanilu.

Ozbekistan Tiirkleri bebef,in yaman giizden saktnmasr

igin yorgantnt veya kunda$mt bir gok yamadan yaparlar'

Ayrica, Buhara'da gocuk nzklt olmast igin begi$in iizerine

sofra bezi silkelenir.
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Semerkant'ta gocuk buytiytince gefkatli ve mihriban ol-
mast iqin babantn paltosu-kurkii begi$in iizerine konulur.
Aynca, rtzklr ve uzun cimtirlti olmast iqinde yaqlt annele-
rin memeleri begi$e tutulur.

Tiirkmenistan'da ninnilerin ilahi gUcU oldu$-una dair de
efsaneler anlattlu. Adem ile Hawa cennetten kovulunca,
Adem avlanmaya gider. Bunlartn, isimleri Hasan ve Htise-
yin olan gocuklan a$lagmaya baglarlar. Hawa Anamu
bunlart bir ti.irlii susturamaz. Hawa Anaya Alla (ninni)
okumasr iEin ilham gelir. Hawa Ana ninni okur ve gocuk-
lar uyurlar. Bunun igin "Begik gdrmemiEsen diinyaya gel-
memiqsin. Alla igitmemigsen adam olmarntqsrn" denir.

iki eUa <irne$i veriyoruz.

Alla gdzrim ula* (alast) alla
Iylah k6ygan naala alla
Baharda yer uyarnanda
Giiriinen adam, deztana

B a1tmda koruyucum balam
Ytlfuzh asmantn balam
Allaha alla
iki dtinya giinegim
Cantmtn rahatr
AIIa balam alla

Ozbek Ttirklerinde si.innet dt$tinu en genig anlamlt ve
en zengin toydur. Bu tov igin Ozbek, gok erkenden hazu-
It$a baglar. Fakir dahi olsa muhakkak stirmet toyunu ya-
par. Ailede erkek dncelikli dneme haizdir. "Krz gocuk gi-
dici, erkek gocuk kaltcr" denir. Ku gocuk evladt ere veri-
lince, geri gelmesin temennisiyle "krzrm sizin evde taq gi,
bi kalsrn" denir. OSul aileye bir ktz getirir, birlikte ataya,
anneye bakarlar. Evlatlarla ilgili bazr tekerlemeler;
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"OluI winbiilbtilij
Ktz euinin giilii"
"Ofilum olsa, sen ya6lantnca da sana bakar

Krztn olsa karanhkta 6tk YaPar."

"Ofilun yahgi (iyi) olsa, yanan g*ar (mepale) dtr'"

"OfiIu olantn kendisi
Ktzt olmantn ise, izi uardt."

Siinnet/Hatme Tiirkistan'da islamiyetten ewel de var-

dr. Ozbek Turkleri'nin Hatme Toyu'nda biiyuk pdlen ya-

p:irtr, ziyaf.etler verilirdi. Qocu$un babast yemekleri, anne-

si de tistbagrnr tistlenirdi.

Ozbekistan da Ttirk sunnet dii$iinleri muhtelif boltim-

lerden olugmugtur. Bunlar; Toy Haztrltf,t, Toy Daveti,

Tandu Kurma-Nan Yapma' Havug DoSlama, Pilav Ha-

zulama, Ku/an Hatmi, Qtpkan (Siinnet-siinnetgi) du'

Davetliler "toyun miibarek olsun" diyerek gelmeye

baglayrnca, Si.innetgi sunnetten ewel btga$tnt iig defa bi-
ter giUi yapar. Bu esnada gocu$un babast srinnet evinin

egiSinindigtnda bir a$aca btiturr govdesi ile sanlt vaziyet-

te ba$h ve anne de odantn dtgrndadu. Davetlilerin getir-

diSi liediyeler siinnet evine kaltr, toplanan paralar siinnet-

giye verilir.
Stinnet toylannda konu-komgu stinnet evine 6zel bir

tertip igerisinde yardrmcr olurlar. Toplu halde stinnetli qo-

cu$i aiktg (dua) ederler' Getirilen hediyelere Toyana de-

nirl Bunlar kap-kacak, giyim ve ev egyasr, at ve para ola-

bilir.
Bir Ozbek atasdztine g6re, "o$lunu evlendiren ailenin

reisine 7 ytl de$me, herqeyini vermiqtir' Ktzrnt everen

ataya 40 ytl de$me, onda higbir gey kalmarntqtu"' denir'
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Ozbekistan'da stinnetginin aldt$r para, dostlartn hedi-
ye olarak getirdi$i para de$ildir. Qocu$un tam kesilme
anrnda para ve konfeti saq6r yaprltr. Bu esnada davetliler-
den para yr$rlu. Buna gtprange denir ve Qrprange'yi siin-
netEi alu.

Ozbekistan'da qocu$u siinnet olunca srinneti kolay ol-
sun/ yavrusu acr gekmesin diye annesi elini hamur tekne-
sine batuu. Qocu$un aSabeyisi ise, meyveli a$aca trrma-
nrr, boylece gocuSun bereketli olmasr dilenmig olunur.
Stinnetten sonra gocu$un iizerine dop (erkek takkesi) ko-
nur, bdylece gocu$un erkek-yi$.it-mert olaca$rna inanrltr.

Btit.it't bu diizenlemeler toyun en bagrndaki maslahat
agtnda yaprlu. Toya uzaktan gelecek konuklann hangi
komguda nasrl a$ulanaca$r.na kadar belirlenir.

EVLENME

Eztlilik Oncesi
Evlenme gi.iphesiz insan hayatrndaki en dnemli dOniim

noktasrdu. Dtinyanrn bir gok yerinde oldu$u gibi Ttirkler
arasrnda, bu arada Ttirkmen Dtinyasr'nda da evlenme ile
ilgili inanq ve uygulamalar vardu.

Evlenme, gelin adayrnrn belirlenmesi ile baglar. Ana-
dolu'da aday belirlendikten sorua gelinin altnmastna "Kr-
zalma", "Gelin gtkarma", "gelin alma", "gelin giitiirme",
"gelin getirme", "gelin indirme", "hak alma", "kuz gt-
karnna", "gelin savmasl", "gelin giigtirme" tabirleri kulla-
ntlu. Nahcwan, Irak ve Suriye Ti.irkmenlerinde bu tabirler
aynen yagamaktadv. "Ktz Aparma", "Gelin Aparma",
"Ktz giigiirme" geklinde de kullanth.rlar. Bize "hak alma"
tantmt qok ilging geldi.
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Ozbekistan ve Kuzey Afganistan Ttirklerinde evlilik
yagr Ozellikle kularda 16-18 dir. Ortalama 6-8 gocuklart

olur. $ehir merkezlerinde yeni evlilere yeni ev aEtlu. Baba

evine gelin pek getirilmez. Bir Ozbek, olen a$abeyinin egi-

ni almazken Anadolu'da bu uygulamaya srk rastlanrr. Oz-

bekler'de de Berdel ve Kalrn uygulamast vardrr. Ozbek

Ttirklerinde baba tarafrnm yaktn akrabalan ile evlenil-

mez.246

Ozbekistan ve Kuzey Afganistan Tiirklerinde gehirler-

de kua evlenece$i erkek iqin kanaati sorulur. Ancak krg-

lak/karye (koy)lerde sorulmaz. Anadolu Kuzey Mezapo-

tamya Ti.irklti$tinde gehir ve koylere de eskiye nazaran kt-
zrn kanaatinin sorulmast daha yaygrndu- Tiirklerin ince-

lenebilen 15 astrltk evlilik tarihi ktz evlatlanna ozel onem

verildiSini gostermekt edir .247

Mezar-t $erif Ttirklerinde evde kalan ktzlann krsmetle-

rinin aqilmast igin ziyarete gidilil.zas Bu uygulama buttin
Ttirk-Turkmenlerde vardu. Bahtt agtlmayan genqler mol-
laya gidip kendilerini 7 def.a okuturlar. Krsmetleri aqdtp

evlendikten sonra tekrar bir defa daha okutturmak igin

mollaya giderler. Krsmeti aqthp mollaya gitmeyi ihmal
eden gelinin dul kalaca$tna inantltr.

Horasan'tn en eski merkezi Belh'de Pegtu, Turkmen,

Ozbek, Tacik ve Araplar yaqtyor. Buradaki ziyaretlere ge-

lenler ihtiram, gocuk dileme, ksmet agtlmast, sa$lrk, be-

reket, ya$mur duast igin gelip, mum yakryorlar. Hatunlar
egyalanndan bir parqayt ziyaretin bagrndaki bayrak sopa-

246Y. Kalafat, Kuzey Afganistan Ti.irkleri (...) istanbul, 1994.

247 Regat Geng, "IX. Yiizyrlda Tiirklerde Evlenme" Tiirk Yurdu, s' 40 Arahk-

1990 sh.19-20
248Y. Kalafat Kuzey Afganistan Ttirkleri (. '.) istanbul, 1994.
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stna ba$larlar. Qocu$u yagamayan anne qocu$un onlti$u-
nii keza bu sopaya ba$lar. Bagr veya digi afftyanlar bu so-
paya givi qakarlar. Anadolu'da baga$.nst iqin oldu$u bili-
nen bir dua vardrr.

Mezar-r $erif'de trirbenin bulundu$u mekanda biiyUk
bir kumbaranrn i.izerinde L metre uzunlu$unda demir gu-
buktan kemerler vardrr. Her kemerde 8-L0 kilit bulunu-
yor. Murat ve krsmet agtlmasr igin oradaki kilitler aga$r-
yukart tarhh.yor. Bu esnada eSer bir kilit aqrlu ise dile$in
olaca$ma inantltyor. Niyeti olan kimse hirbeye adak adr-
lor.24s

Belh ve yaktn gevresinde, Horasan'rn btiyuk qo$unlu-
fiunda, H. 1345 de yagamq, Bibi Rabia'ya tedavi, mutlu-
luk, krsmet aqdmasr, gocuk dilemek iqin gidiliyor. Ttirbe-
deki a$aca ba$lt gaptttan bir parqa hediye olarak altnrp
bununla muska yaprhp tagrnryor. Aynr ihtiyaglar igin Belh
Kalesi'ndeki Baba isak'a da gidilmekte ve burada mum
yakrlmaktadu.

Belh Kalesi'nin igerisindeki Hoca Ebul Nesri Parsa'n1n
trirbesi ve mescidinin ginileri maalesef gok baktmsz. Biz
ziyarct ettiSimizde toplamlmrg nezir Eekerinden bize de
verdiler. Qocuklar buranm medresesinde ders gor.iiyordu.
Belh ttirbeleri ve ziyaretleri ile gok meghur bir yer. Dini ve
tarihi doku kaderine terkedilmig, Timur'un Ea$dagr 600
yrllrk gtizelim Hoca Parsa $irin gibi eserlerin durumu yii-
rekleri pargah.yor.

Belh'de dolaguken hep Gi.ineydoSu Anadolu Tiirkle-
ri'nden Zaza'lan dtigrindtim . Zaz"alar ilk vatanlart olarak

2aeY. Kalafat, Kuzey Afganistan Tiirkleri (.,.) istanbul ,1994; Z. Bagar, igtimai
Adetlerimiz-inanglanmrz ve Erzurum ilindeki Ziyatet yerleri, Ankara,
1.972.



156 Yagar Kalnfat

Ttirkistan' m bu bolgesini gdsterirler. Ermeni katliamtnda,
Pontus isyanmda, Rus iggalinde, Halit PaEa'nrn emrinde-
ki agiret birlikleri ile buytik yararhklar gosteren, daha son-

ra bir isyana dnderlik yapan Seyit Rtza, Ttirkiye Cumhu-
riyeti Htiktimeti'ne yazr.lt bagvwarak,' bizi tahrik ediyor-
lar, hiikiimete yanlq raPor ediyorlar, bizden devletimiz
memnun de$il ise, bizi anavatanrmrz Ttirkistan'a, Hora-
san'a giinderin" demiqtir.To

Ulu$ Ttirkistan'rn bu bolgesinde de ktzlar, buytikleri
tarafrndan Allah'tn emri ile istenirler. Ku evi, Huda hak-

larsa, (Allah izin verirse) diye olumlu cevabtnr bildirir.

Anadolu Tiirkmenlerinde gelin almaya gelenlere "se*
men", ttgelinci", "gelin altct", ttyengeci", "gellinci", hak-
ct", "diintitci" , "okuncu", "gelin giitiiriicii"2sl denir. Bu

tabirler Suriye, Irak ve Nahcivan Ti.irklerinde de vardu.

K. Afganistan Tiirkleri, iki tiir gelin toyu yaparlar. Lo-

kantada yapdan toyda cehiz tiiri.inden adetler kalkmtgttr.
Kqlada (koy) yapdan toyda, mtizik ve e$lence ile hocantn

okuyaca$t Kur'an ve dua vardu. Gelinin cehizi sergilenir.

UluS Turkistan'rn bir qok yerinde oldu$u gibi Kuzey

Afganistan Ti.irklerinde de "Bagltk" vardu. Kz evi o$la-

ntn babastndan "Ana hakkt" veya "stit hakkr" isimleri ile
bagl* alu. Bu ti.ir uygulamalara Ttirk Dtinyaslntn her ke-

siminde rastlanmaktadrr. Ktna ktz evinde yaptlu. Ozbek
pilavt ikram edilir. Dti$tinden bir hafta 6nce olur. O$lan

arkadaglart ile kma gecesine gelir' O$lantn sol elinin par-

250Dr. Yagar Kalafat, $ark Meselesi lgr$rnda $eyh Sait Olayr, Karekteri, Dijne-

mindeki i9 ve Drg Olaylar, Ankara 1992, sh.24'
2sl Meltem Cingdz, "iq Anadolu Bdlgesinde Gelinin Krz Evindery O$lan Evine

Getirilmesi suasrnda uygulanan Gelenekler. III. Milletlerarasr, Ttirk Halk
Edebiyatr ve Folklor Kongresi Bildirileri, Ankara, 1996. sh. \94-208
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maklannrn ucuna krna yakdtr. Ktna bir adaklanma veya
sahiplenme niganesidir. Nikahtan ewel iki kigi taraftndan
krza ve oSlana ayrl ayn iig defa "Sen kendi nefsinin ve-
kaletini kime verdin" diye sorulur ve vekalet altnu. Nefs
adrna vekalet almak derinli$nde "kigi o$lunun kutsiyeti-
ni" ifade eden bir uygulamadu. Srradan bir vekalet alma
iglemi de$il, gahsa ait olan nefsin vekaletidir. Bize g6re
qok anlamhdu. Gelinler vekalet verirlerken yengeler ma-
ni olmak ister, hediye alrrlar.252

Anadolu'da gelin arabaya bindirilmeden 6nce, gelin
arabasrntn etrafrnda iig kere dolagarak arabaya sa$ tara-
fmdan biner.53 Amasyadaki Ahtska Turklerinde gelin
koyden grkanluken genglerin zorluk gtkarmamalart igin
verilen paraya 'zor-zop'parasr ve bu olaya da ,yolunu
gdrmek'denir.H

Suriye Tiirkmenlerinde "Berdel" usulu evlenme var-
dtr. Damat adaylart kargilrklt krzkardegleri ile evlenirler.
Vefat eden a$abeyinin dul kalan egi ile bekar erkek kardeg
evlenebilir.

DoSu ve Gtineydo$u Anadolu'da da Berdel usulti ev-
lenme srk g6rtiltir. Baraklarda yaprlan bir incelemeye 96-
re bu ttir evlilikler sorun yaratmaktadu..2ss

Baytr-Bucak Trirkmenlerinde gelin evin egi$inden gir-
meden ewel kaprmn sdfesine atabe diye bilinen bir hamur
yapqhnlu ise, gelinin o eve bereket getirecefine inantlu.
2s2Y. Kalafat a.g.e.; U. Barlas, Hakkari'de Evlenme Tdre ve Tdrenler, Karabtik,

1975
13Meltem Cingdz a.g.e.
saYagar Kalafat, "Ah6ka Tiirk Halk inanglarr", Sehrat Kiilfir Tarih Kiilti,ir Ha-

ber Dergisi, EyIUI Ekim 2006, Sh. 32-38
5s Cahit Tanyo! "Baraklarda Orf ve Adet Aragtumalan',, Sosyoloji Dergisi, S.

7,7932
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Gelinin duvak telinden alan geng kular bunlan saklayarak

kendi ktsmetierinin de aqtlaca$tna inantrlar. istanbul'da

Telli Baba ziyaretine giden bekarlar krsmetleri agtlstn diye

burayr ziy areteden gelinlerin buakttklart duvak telini u$ur
olsun diye alular. Bu esnada dua edilirken "bahtlm, bah-

ttm, alttn tahtrm, geldi gath, gelin olacak vaktim" denilir.

Anadolu Ti.irkmenlerine gelinin aya$rntn yeni evine

bereket getirmesi iqin, ayakkabrsrntn iqine bu$day konu-

lur.s6 Aynca genq krzlar gelinin pabucunun igine kendi

isimlerini yazarak ktsmetlerinin aqdaca$tna inantrlar'
Anadolu'da pabugla ilgili inanqlar bir hayli yaygtndu's7

Erzurum-Agkale Ti.irkmenlerinde bir delikanli evlen-

mek istiyor ise, babastntn pabuqlannt giyer veya pabucun

tekini evin egi$ine giviler. Evlenmek isteyen ktz ise pabug-

lartn ucunu eve do$ru def,il drgart do$ru ters istikamette
koyar. Ayrrca Anadolu'da vefat eden kiginin pabuglart

evin egiSinin drgrna buaktlarak 6lum haberi duyurulur.
Bu pabuqlart bir fakir alabilir veya daha sonra bunlar ca-

mi g6revlilerine verilir.

Anadolu'da Ekanlmtg pabuglarrn dtizgiin konulmasr

istenir. Bunlarda birisi alt-tist vaziyette tets konulmug ise

hemen mtidahele edilir, aksi halde uSur getirmeyece$ine

inanilu.58

ig Anadolu'nun Arguan bolgesinde ktnE o$lan evin-
den ku evine bir heybe iqinde gdnderilirken, heybeye bir
tek af, pabug da konur'Te

F6Y. Kalafat, Kargdagturnah Bayrr-Bucak Tiirkmenleri, Ankara 1996

2sTMeltem Cingciz. a.g.e. a.g.y.
bsYagar Kalafat, "Turk Halk inanglannda (ters) Motif" Prof' Dr' Abdurrahman

Qayct'ya Armafan, Ankara 1995 sh. 297-307
seMeltem Cingciz a.g.e., a.g.y.
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$am y6resi Tiirkmenlerinde, yeni gelinin aya$tntn be-
reketini tilEmek igin, gelinin eline eEikten gegmeden ewel
verilen hamuru evin duvanna vurmasr istenir. Hamur
duvara yapqu ise gelinin aya$rntn bereketine inamltr.
Ttirkabat Ttirkmenlerinde gelinin ytiztintin agtlaca$t giin
oSlan evinde sofra aqilu. Bu gtinde "Sofra Agmak" bere-
keti simgeler. Bereket iEin gelinin yengesi geline tencereye
ya$ ddkti.iri.ir, tandrrda ekmek pigirttirir.260

Bayu-Bucak Turkmenlerinde, anne ve babaya saygrlr
davranmak ibadetten saytlu. Kayseri ydresi Ttirkmenleri
gelin adayt (anne, baba, kayrnanne, kayrnbaba) hakkrnr
veriyor mu diye antlrr.261 Tflrkmenistan Trirkmenlerinde
her gencin bilmesi gereken 7 atantn isimleri arasrnda iiz
ata (baba), kaytnata (kayrn baba) da vardu.

Antakya'da nigan gtini.i yalntz kadmlar ku evine gider,
kendilerine so$uk ve ekgi olmayan bir qerbet ikram edilir.
Bu gerbettten gelin de iger. Gelinin gerbet barda$mda bi-
raz gerbet btrakrlrr. Siislenen bu bardak igmesi igin dama-
da gdnderilir. Damat taraft bir gargr hamamtnr belirli bir
gtn igin 6zel olarak kapalt tutar. Davetler sabun gonder-
me ile yaptlu. Gelin giydirilmek tizere kenarlart derin bir
harnur veya eamagtr le$eni iqinde giydirilir. Gelinden ev-
vel koca evine Kur'an-r Kerim girer. DuvaSmt agmca ilk
dnce ayna gdsterilir. Gelin bir yumak hamur mayastnr ka-
prya yapr.gtutr (bu evde ekgisin diye). Bir nan giddetli ye-
re qarparak pargalar (taneleri kadar qocuklart olsun diye).
Bir koyun postu tizerinde ytirtiyerek igeri girer (Koyun gi-

260Ya9ar Kalafat "Tacikistan'da Tiirk Halk Ki.ilti.irii", Tiirk Kiilttirti, Prof. Dr. M.
Fahrettin Krrzroglu Ozel ayrsr, S.48O Sh. 172-192

261Nevzat Ttirkten "Gelin ve Giiveyin Segilmesinde Uygulanan Dikkat Qekici
Usi,iller" III. Milletlerarasr Tiirk Halk Edebiyatr ve Folklor Kongeresi 9-L1
Ekim 199t Konya.
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bi uysal olsun diye). Damat gtil suyu serpilerek "Ya Mu-
hammed bize imdat eyle Allah Agktna" ilahileri ile getiri-

lir. Damadtn srrtr yumruklanrr, el opme merasiminden
soffa damat iki rekat namaz kilar-262

Ttirk halk inanglartnda un ve tuz, bereket simgesi ol-

du$'u gibi kutsaldtrlar da. Onlann tizerine yemin edilir'
Kuzey Azerbaycan'da;

"Ak guha a{hkalsm
BohEada barth kalan
Tuz. Er)rek itirenin
Sinesi dalh kalsm"

"Ezizim, onu tutsun
Dokuzu onu tutsun
Kim ele hain bakar

Qdre$i onu tlttsl'tn, "
halk edebiyattmrztn gozel ornekleridir.

igel'in Gi.ilnar ilgesine ba$h Kuskan Beldesinde "Tuz
iilgme" denilen bir uygulama vardu' Bir torba tuz bogaltt-

lu. Tuz bitince gelin istenilir.263

Krzlann ksmet agrlmast, evlenme qa$ma gelen krzla-

rtn taliplisi gtkmasr igin bagvurulan yoldur. Bu yaga gelip-

te isteklisi g*mayan ktzlar, evde kalma korkusu ile bag-

vurduklart bir olay gudur. Geng ku veya annesi bu igte

mahir olan hoca veya geyhe gider, durumu anlatu. Hoca

ondan hig kullamlmamtg bir tahta kaEtk bir de yumurta
getirmesini ister. Bu kagt$a ve yumurtantn kabuSuna bir
geyler yazar. Kutn bunu gdtiiriip diirtyol gattnrn ortastna

262Kay'nak kigi; Hatice Burq.
2630znur Tanal, "Kuskan Beldesinde Evlenme Adetleri", iqel Knlffirti C' 5, S'

59. Ocak 1994, sh.12
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sabah erken karanh$rnda (gi.in do$madan) kimse gorme-
den btrakmasmt tembih eder.

Balkanlar'da, Anadolu'da ve Ortado$u Tiirk b6lgele-
rinde olduSu gibi UluS Tiirkistan tn diSer kesimlerinde
de ktsmet agrlmasr dile$i ile yatulara gidilir, Allah Tea-
la'ya dua edilir. Bu uygulama Allah'dan qocuk sahibi ol-
ma dilekleri igin de yapdu. Tr.irk halk sufizmine gore; sil-
sile-i aliyyeyi (biiyiik islam alimleri) ni vastta ederek Al-
lah Teala'dan qocuk talep etmek, megru sebeplere sanl-
mak laztrndtr. irade ve takdir sadece Allah'tndu.

Bunu yapan ktzrn yaktn zamanda bahttnrn agdaca$r-
na inantlrr. Aynca: "Ba$da, bahEede bulunan ayrrk otu-
nun ktrkbir boSumlusunu bulup ateqte yakarstn. Ktilii-
nfl altp evlenmek istedi$in kutn veya ktzsa erke$in gizli-
ce sidiSinin tisti.ine dokersen, sana gcinlii dtiger" inancr
vardtr. Bagka bir soylenti de gudur: Kdyiin birinde evlen-
me ga$rna gelen ktzlar evin damrna grkrpta, kedi gibi
"Ktrnav, Kunav! (munav)" diye ba$trmad*ga ailesin-
den o krzr kimse istemezmig. Bu adeti hig beSenmeyen bir
ktz: Ben dama g*rpta "Klrnav" demeyeceSim, beni de
kimse istemesin diye diretmig. Seneler yrllar geqtifi halde
hakikaten kzrn kaptsrm galan olmamtg. Bu temiz yrirek-
li ve giizel ktz bakmq ki sonunda evde kalacak, bir giin
garesiz dama Erkrp "Krrnav; Krrnav! Adetleriniz bata krr-
nav" diye baSumrp. Hemen kinci gi.in ksmetlisi g*rp is-
temeye gelmigler.

Anadolu'nun bazr bolgelerinde krzlar baglanna yizle-
rine makyaj yapamazlar, baglanna hoglaru:ra giden agtk
renkte bir ya$hk baSlarlar. Saglartnt kesemezler. Bunun
aksini yaparlarsa dqandan gelen onun ku de$il gelin ol-
duSunu zanneder.

1"6'1.
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Dti$iinlerde gegitli atlt sporlar yaprlrr, cirit oynantr, at

yarqtirtlrr, giireg tutulur, agtklar atrgarak yangtrlar'
il4,'g'rrr, Varto ilgesi Karltdere kciyiinde, gelin ile damat

arasmdaki at yangr hala devam etmektedir. Dede Korkut

Destantndan gi.intimiize devam eden bu gelenek bir spor-

tif bayrama dOniigi.ir.

Gelinler bellerine gumiiq kemer ba$lat, saglanntn iki
gaka$mt keserek ziiltif buakular. Makyaj yapmak adet ol-

*unlklu beraber yaparsa da yadugartmaz' Bagma "begi-

birlik, urubuya" alttnlarla si.islii bir fes giydirilir' Ona

uyum sa$layan gozelagtk renkli bir ya$ltkla bagtnt kaP-T'
yaglt ve orti yaglt kadrnlartn bir krsmt fes i.istiine kara bit
diilbent sank sararak giyer. Kara yada koyu renkli gi.illii

Eiqekli bir yaSltkla bagtnt kapatu. Dul kadrnlar igin 6zel

bir bagltk tiirii Yoktur.
Bu giyiniglere riayet etmeyen, ku, gelin veya kadtnlar

hafiflikle itham editir' Pek hog kargtlanmazlar'

Dul hantmlartn evlenmelerinde pek dti$tin yap:Jmaz'

Turkmen dti$tinlerinde gegitli galgrlann yantnda gok kere

galgrlar davul zulrra a$ulrkh olur. Davulun q*ardr$r

gtiirbur giimbur sesle kara iyeleri imha etti$ine inanilu'

kara iyelerin gurtilti.iye, sert ve tok sese kargt hassas ol-

duklait inanct vardu. Esasen muhtemeldir ki, ztlgr.t da ko-

tiiluk yaprcr unsurlan defeden bir sesdir. Bi.iyuk seferler-

de "sefei davulu" qalmu ki, iki Pargasmm bir deve yuku

oldu$u ifade edilir. Buyuk ve dnemli toplantdarda mey-

dan rie salonlarda ti.itsti yaptldtgt gibi cdnk ve meydan da-

vulu qalmtr. Kutlu giinlerde ve dnemli anmalarda orse qe-

kigle vurulmast da bu inanctn bir pargast olabilir. Du$tin-

lerde igi ceviz dolu testilerin yuvarlandurlmalart, gelinin

aya$rntn ijni.inde testi kudmast, gelin yeni evine egikten

Balkanlar'dan Ulu{ Ttirkistan'a Tiirk Halk inanglan

girerken tabak stndrrrlmasr, ay tutulunca tagr taga vura-
rak, teneke galarak, hatta sela okumak, do$umun kolay ol-
masr igin egikte at kignetmek,bazt hallerde geytan kula$t-
na kurgun diyerek tahtaya vurarak, kegi trirti hayvanlartn
boynuna gan takarak sesin qrkardmasr suretiyle istenme-
yen birgeylerin kaqutlmastnt istemek, az qok aynt inang
butunun pargalartdrr, denilebilir. Nallthan'a baSh Emrem
Sultan koyunde uzur. zamandan beri davul galrnmadtfr,
galanlarrn Earptlacaklart inancrnrn olduSu ve bunun Tap-
tuk Emre'nin ttirbesi burada oldu$u igin rahatsrz edilmek
istenmeyigi ile izah edildi$i ifade edilmektedir. Bu durum
ulu ruhlann da gtiri.iltiiden rahatsu olduklart geklinde mi
izah edilmeli, yoksa e$lence ve mtizi$e kargr bir tutuculuk
olarak mt algdanmah?

O$luna kimin krzmr isteyeceSini kararlagtuan aile, ya-
ktnlarmdan s6zii geqen bir iki komgusunu da yanlartna
alarak akgamdan sonra geg vakit evden gtkarlar. Gidenle-
rin arkastna siiptirge ile vurulur, arkalarmdan su serpilir.

Krz evine gelen misafirler buyur edilir, yer gdsterilir.
Ku istemeye gelen misafirlerden birisi, oturaca$r yere bir
siipiirge koyup tisttine oturursa, bu misafirlerin ku iste-
meye geldikleri anlagrltr.2e

Anadolu Ti.irkmenlerinde ktz istenece$i zaman evde
bazr diizenlemeler yaprlu. Alikan Agiretinde oca$rn yanar
olmastnrn ozel onemi vardu. Ktz istenilmeye gelindi$in-
de herkes oca$m etrafrnda toplanrr ve ocak butun gece ya-
nar halde tutulur. ikramlar oca$tn etraftnda yapdu.265

Bayu-Bucak Ttirkmenlerinde ktz istenir. Mehrin ne ka-
dar alaca$t, neler almacaSr kararlagttnlrr. Birbirine hayrr-

-Yl(al"f", K-r.l.r*"r"h B"y"-B k Halk inanglan, Ankara, 1996
265i. BeEikgl a.g.e. sh.177
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lanu. Arkaslndan da yiiziikler iki aile araslnda hafif bir
e$lence ile taktlu. ikinci bir nigan merasimi pek yaprlmaz.
Arhk kararlagtutldt$t zamana diif,"iin hazuh$t baglar.

Buranrn Ttirkmenlerinde dugiin yapacak aile birkag
gi.in Onceden bir On hazultk yaPar. Kciyiin ileri gelenleri,
gengleri toplanrr. Uzak ktiylere davetiye g6ttirecek kigiler
tespit edilip gdnderilir. Gece "merseh" te yaktlacak odu-
nu getirecek kigiler tespit edilip gdnderilir. Dt${in Erbea
(Qargamba) gtnii baqlar, Hamis (Pergembe) gi.inu gelin
gelir. Cuma giinti "Siibha" yaprldtktan soffa sona erer.

Di.iSi.ine her yakm kdy mutlaka davet edilir. Dii$i.ini.in asrl

e$lenceli gecesi krna gecesidir. Uzaktan gelen her koy
kendi bayra$rnr gekerek oynaya e$lene mersehin etrafrn-
da yerini alu. Biitiin kciyler geldikten sonra halay qekilip,

"mahkaban" kurulur.
Bir taraftan da hakemler kulularak koyler arastnda sa-

bahlara kadar giireq yapilrr. Giireq tamamlantp e$lence

bittikten sonra yakma faslt baglar. Damat adayma en ya-
krnt, bekar bir geng "sa$dtg"ltk yaPar. Krna yakarken ona
gegitli muziplikler yaprlu. Karalamalar, tokatlamalar gibi
gaka ve e$lencelerle o$lantn krnastnt yakarlar.

Gelin krnasr'nda ise kadrnlar arasrnda oyun ve e$len-
celerle, maniler sdyleyerek gelini a$latular. Gelin bactlart,

annesi, arkadaglan birbirlerine maniler sdylerler.

Btiylece krna gecesi sona erer, du$tine gelen uzak koy-
Itileri misafir olarak paylagrrlar. Di.i$tin sahibine yakm ak-
rabast, harici misafir btrakmazlar.

Bagka vesilelerle de de$inilecek olmakla birlikte, "kt-
na" Ttirk halk sufizminde bir adama olaytdu. Ahirete
adanan yaglt anaya hacdan kma getirilir. Turkabat Tiirk-
menlerinde gelin ve damada htna/ktna yaktlu. Geline ht-

Balkanlar'dan Ulu! Tirkistan'a Tiirk HaIk inanglan

n4lktna hayt/bayramlarda da yakrltr. Aynca erkekler el
ve ayaklarrna a$,nyt gidermek igin kma yakarlar.256 [l-
lah'a adanan kurbanhk Kog'a ktnasr besmele ile yakrltr.
Yeni oca$ma egine adanan geline krna gahnu. peygamber
Oca$t olan askere g0nderilen Mehmetci$e krna yaktlu. is-
mail BUytikeral'tn "Askere kma" isimli giirinde vurgulan-
dt$ gibi.

".Yaflast yannil cijler yanast
Yansa da a{lamaz gehit anast
Anarun yakhfu asker ktnast
Kryamete kadar silinmez imig".262

"K1na yakma" "Krna galmak', Ttirk hatk kulturrinde
inang boyutu da olan bir uygulamadu ve gok yaygtndr.
Azerbaycan'h. buyiik Ttirk gairi $ehriyar

"Haydar Baba"da

"Haydar Baba, kiiyiin dtifiiin yaptnca,
Gelin hzlar ktna, fitil sahnca
Damat ktza damdan elma atrnca" demektedir.26s

Suriye Ttirkrnenlerinde Hamis giinii btttn dUSUncU
toplanu. Yine davul zurna eglig'rnde dsleden 6nce gelin
almaya gidilir. Gelin evine yaklagmca ku tarafmdan bir
grup, gelin alayrnt hern kargtlarnak hen"r de yolunu kes-
mek igin toplantr. Gelin alrnaya gelen genglerden gnzel
sesli birisi bir ti.irku sciyler. Bundan sorua yol agdu, hep
beraber gelin evine gelinir. Bir miiddet burada da halay
gekip eSlendikten sonra gelinin cehiz egyalan Etkanhp
hayvanlara ytiklenir- Bu arada gelin sandrf,rnrn tizerine

265Ya9ar Kalafat "Tacikistan'da Turk Flalk Kiiltiirii,,, Tiirk Kiiltiirii prof. Dr.
Fahrettin Kuzwf,lu Ozel Sayrsr, Nisan 2003, S. 480, Sh. 1.Z2-1g2

267 ismail Biiy.tikeral, "Asker Kr.nasr" Tiirk Edebiyatt, Temmuz, L 997 , S. 2gS, sh. 43
268{hmst Ateg, $ehriyar ve Haydar tsabaya Selam, Ankara,1964, sh.45.
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gelinin kardegi oturur. Bahgiq almaytnca kalkmaz' Yine

lehnin kemerini gelinin kardegi ba{lar, bahgigini altr'

Anadolu Ti.irk halk inanqlartna gore, cehizi olan kimse'

cehiz olarak altnan egyalart igin kurban keser' Ancak bu

gok yaygm de$ildir.

Gelin almaya giderken gelin attntn bagma bir mendil

ba$lantr. Bu mendili ata binen sa$drg alu. Fazla bir stisle-

me-yapdmaz. Al sa$dtca teslim edilir' Gelin attna bagka

kimse yaklagtudmaz. Atrn strttna konan " eyer" in iizengi-

sindenokunmuS, dii$iirnlenmig bir ip veya bir silah veya

bir egya gegirilirse gelin ba$lanu, evlenemez' Onun igin

gelin ata tit'taigi zamangok dikkat edilir' Gelin saf, aya$t-

ir uzengiye koyarken sa$dtq ayaSrnt qeker, igte tam bu

ayak de$igimi suastnda iizengiden bahsedilen bir gey ge-

qirilirse gelin baglanu. Sa$ aya$rnr iizengiye koyan gelin

oturaca$t suada yavag yavaq sa$dtq iner' Sol ayaf,mr yer-

legtirirk-en saSdrEqrkartr. Sonra gelinin kucaSma bir o$lan

gocu$u verilir. Gelin qocu$un cebine hediyesini koyar'

Gelin getirilip attan indirilince de aynt geylere dikkat

edilir. Geiin iner inmez sa$d4m att hemen oradan uzak-

lagttrmast laztmdu. Yoksa fusat bulan gengler sa$dtct do-

verler. Gelin nikah amnda nikah gahitlerinden birisi avu-

cunu stkarsa veya bir iptik dii$timlerse gelin yine ba$la-

ntr evlenemez. Qdziilmesi iqin hocalara gidip yazt yaptt-

rdu. Hoca umumiyetle "Elem Negrehleke" suresini yazLp

iqirirse ba$ giiztiliir ve evlenebilirler'26e

Gelin attan inmeden once kaynana, kaytnbaba ona bir

miilk baf,rglar. Attan inmeden evin damrnda bekleyen da-

mat gelinin bagma getez' para, buf,day atar, gocuklar bu-

26eY. Kalafat, a.g.e.
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270Yalat Kalafat, "Do$u Bah Ba$lamrnda Uluslararasr Ttirk Dili ve Ki.ilti.irii

?.:Tp.:r{"3"-ve Balkanlarda Turk Halk inanglarr,,, Sanana Anadolu Asya
Iligkileri, Prof. Dr. Beyhan KaramaSarah,ya ArmaSan, Hacettepe U.rir,".ri
tesi Ankara 2006 Sh. 237-2Sz

271 Meltem Sanfur, a.g.e.
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nu toplamak igin kogugurlar. eocuklar sevindirilir. Gelin
attan inip eve girerken eline bir gige verilir, bunu egiSe
htzla vurup kuar, sonra bir yumak harnur verilir, bunu Ja
kaprntn bagucuna yapqtutr. E$er ilk vurugta gige kutl-
maz, hamur yapqmazsa gelin ktigrimsenir, be$enilmez.

Bulgaristan'rn $umnu, Burgaz, Filibe, Ruscuk Ttirk-
menlerinde geng kular krsmetlerinin aqtlmasr igin ttirbe_
I erde nama z krlarlar, niy azlar da bulunurl ar. Bu y 6re d e c e_
hize Mebal denir. Krsmetlerinin agrlmasr igin meballerin-
den ttirbelere adayanlar olur.270

Gelin eve girdikten sonra hemen ci$le yemef,i haztrlr$r
yaptlrr. Sofralar umumiyetle yerlere, damlara serilir. Dii_
$iin yemeii sadece kara yahni ve bulgur pilavmdan iba_
rettir. Zengrn fakir farketmez. yemekten sonra dti$tine
kattlanlar, du$un sahibini hayulayarak giderler

Gelin gelip yemek yendikten ve uzaktan gelen misafirler
u$urland*tan sonra asd dti$tin yapma suasr dti$i.in sahibi
ve komgulara kalmtgtu. Bu da gerdek gecesi yapilu. Ger_
dek gecesi koyltiler toplanarak davul zltnaegtignae cogku
ile e$lenir, halay gekerler. Arkasmdan damat tuaEr baglar.
Bu hrag saatlerce e$lenerek, damada yardtm toplanarak de_
vam eder. Kendi aralartnda yine gtireg tutar deneyimlerini
artuular. Ztra, gireg Bayu- BucaKta gok onemli yer tutar.

Qankut Ttirkmenlerinde gelin ve oSian evine girmeden
evvel evin egi$'inin dnrinde kaynana ile kaynata gtiregtiri_
lir. Kaynata yenilir.271
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Damadt kaptya buakmak igin e$lenerek kaptya kadar

getirir, gaka ile birkag tekme tokat atarak da$tlu giderler'

Cuma gtinti sabaht "Siibha" gi.intidiir- Sabahleyin da-

vul zurna hazin hazin uzun havalar galar" kahvalttdan

sonra dtigtin sahibi davul zurna egti$inde butttn koyti te-

ker teker "stlbha" ya davet eder. Davulcu da her evden

bahgigini ayrt ister. Arttk davulcunun igi bitmigtir, gider'

"Subha" hern tebrik hem de k$yltintin geline takr"ntt yap-

mak igin cuma namaztna kadar yapilan bir kutlamadu'

Baytr-Bucak Turkmen du$tinlerinde, damat ttragtnt

Anadolu'da oldu$u gibi sa$drg yapttru. Tlrag esnastnda

berber "usturam kesmiyor" der. Bunun tizerine sa$dtq

berbere bahgiq verir, ttrag davul zurna egli$tnde yapdu'

Damadrn tuag 6nlii$i.i mutlaka beyaz ve gelinin duva$r

mutlaka kumtzt olur. Ttirklerde renk konusu yaptlan ba-

zt galqmalara ra$rnen mitolojik olarak henuz yeterince in-

celenememigtil.2zz

Suriye Ttirkmenlerinde zifaftan ewel; dostlart, dama-

da gaka ile eziyet yapar gibi davrantrlar- Bu sdzde eziyet

darnat hamamtnda da devarn eder. Damadr arkadaglart-

ntn elinden 6z annesi kurtanr- Ttirk dti$unlerinde da-

matla ilgili gerdek gecesi yapdan uygularnalann eski

Turk inanc,.lut Gdk Tanrt inang sistemi ile yakm iliEki-

si vardrr.273 Hakan da tahta gtkmadan bazr stnavlardan

gegiriliyordu.

arq Ankara, 72'S' A'fl' DTCF' Etnoloii

Kdrs-iisu, Biti.*u Tezi; Prof. Dr. Regat Geng, Ttirk inanElan ile MiUl Gele-

neklerinde Renkler ve San, Kurnrzr, Yegil, Ankara, 1997'

2z3yagar Kalafa! ,,Halk inar4lanmtzda Gti$e Kalduma Dini Prati$" Erciye+ S.

21i sh.4-7;Dursun Ytldurm, "Kdk-Tiirkler'de Ka$anhk Siireci YaSq (Kaldu-

rna, Kdttirme ve oturma) IX. Uluslararasr T{irk Tarih Kongresi Bildirilerl
Ankara, 1.991..
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Suriye Ttirkmenleri de dii$Unlerinde Ttirkiye Ttirkle_
rinde oldu$u gibi silah atmaktadular. Dii$tinlerde silah
atdmast bir onur ve genlik gerekgeli ise de, testi kuma uy-
gulamastnda oldu$u gibi geEmiginde gtirtilfii yontemi ile
kara iyelerin kovulmast uygulamasr vardrr.

Bayrr-Bucak Turkmenlerinde, gelin altnrrken baglrk al_
ma verme uygulamast yoktur. Aynca Anadolu,dabazt
ydrelerde uygulanmasrna raSmeo Bayu-Bucak Ttirkmen-
lerinde "Baba hakkr" ve "Stit hakkr,, gibi uygulamalar,
"Ktzkagvma" ile evlenme usulfl yoktur. Amucalu Alevi
inangh Mtisltiman Ttirkmen halkta ise, stit hakkr, baba
hakkr, ebe hakkr, kardeg hakkr, yot hakky'toprak hakkr,
dig kirasr, gdz hakkr gibi haklar vatdv.274 Bayu-Bucak
Ttirkmenlerinde evlilik yagt ortalama yirmidir. Gelin, ba-
zen baba evine getirilirkery bazen de aqrlan yeni eve geti-
rilir. Evlenecek krzm eskiden ailesi taraftndan kwmeti pek
sorulmaz iken gimdilerde sorulmaktadu. Bir Trirkmen ai_
lesinde ortalama 7-8 gocuk olmaktadu.

Suriye Trirkmenlerinde damada ve kua ayrr ayrt ktna
geceleri yapilrr. Diigtin gecesinden bir gtin once gilveyin
saf, elinin ktgiik parmaSrna krna yakdrr. Bayu-Bucak
Tiirkmenlerinde de krna gecesi genliklerinde erkekler ve
bayanlar ayrl ayrl odalarda eSlenirler. Dti$.tinlerde kesin-
likle alkollu iqki kullantlmaz, gtireg ttirtinden spor karpr_
lagmalan yaprlrr.

Bayu-Bucak Tiirkmenlerinde gelin getirildikten sonra
"Kara Yahni" yapdrr. Tereya$r ve bulgur ile yapilan bir
pilav ti.ini geline yedirilir.
2TaYaFar Kalafal- "Amucalular" Balkanlardan Ulu$ Tiirkistan,a Tiirk Halk

inanglan (.,.) V-VI, Berikan yayrnlarr Ankara ZOOZ Sf,. ZS-ga
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Bahadrn da dti$un gtintine "Giinsalltk" denir' OSlan

evinin eg dosta "bayrak dikme"den ewel gdnderdi$i he-

diyelere "yollat" denir. "Biiytik ktna" giindtiz "ktigiik kr-

,r"" gu"" yaktlu. Biiyiik ktna yakdtrken gelinin cehizi-sa-

yttu. nuftadrnlt Tiirkmenlerinde gelinin qehizi saydtrken
l'Atl"d. gegti egi$i, sofrada kaldr kagr$t" denilir'27s

Irak Turkmenelinde Tiirkmen genqler 19-20 y aglarrnda,

Soran gengleri ise 15-L6 yaglannda evlenirler' Tiirkmen-

lerde tek kadmla evlenmek yaygtn iken Soranilerde 3, ba-

zanda4 egli evliliklere rastlanabilir. Bir Ti.irkmen ailesinin

en f.azla5-6 gocu$u varken, Soranilerde 13-14 gocuklu ai-

leler gormek mtimkiindur. Eskiden Ttirkmenler ve soran-

lar evlendiklerinde yeni ev agarlardt. Gegim srktntrst ar-

trnca gimdi birarada yaSama gekli daha da yaygtnlagtr Ev-

lenecek Turkmen ktz eg segiminde kumen karar sahibi,

soranlar,da ise ailenin kararr daha hakimdir. sorani agiret

btilgelerinde farklt agiretlerden soranlar'tn iskant miim-

kundtir. Fakat Soran Agiretlerinin koylerine Ttirkmen'in

iskan ganst fazla yoktur. soran ile Ti.irkmenler arastnda sr-

ntrlt da olsa evlilikler olabiliyor. Ku kaquma yontemi ile

evlenme her iki kesimin kendi iqerisinde ve kesimler ara-

stnda Ttirkmenler birarada yagtyorlar. Ttirkmenlerin
%90't Soranice bilirken Soranilerin ise %1'0'u Tiirkmence

bilirler. B6lge aile tipinde erke$in s6zii geger,baba Tiirk-

men ise Tiirkmen'in, baba Soran ise Sorani'nin s6zii geger'

Tiirkmenlerde agiret hayatt buyuk olqiide kalmamrgtu'

Hatta buyuk aile dahi pek yoktur. Soranilerde ise gok sa-

yrda kdyden olugmug btiytik aqiretler ve aqiret igi ciddi

dayanrgma ve agiret disiplini hakimdir.

2T5Mustafa Muglu, "Bahadrn'da Gelin Alma ve Krna Yakma Adeti", Giineyde

Kiiltiir, C. 6 S. 59. Ocak 1994, sh. 9
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Erbil'de dti$unler pergembe ve cuma gi.inleri olurdu.
Petrol kuyulart agrhnca hristiyanlann etkisi ile dti$Un
giinleri pazar ve pazartesine ahndilar. Di.i$iin merasimin-
de gelinin sa$ tarafrna gelecek kadtmn muhakkak erkek
gocuk annesi olmast istenirdi. Boylece gelinin de erkek go-

cuk do$uraca$tna inamludr. Gelinin koca evine geldi$i
giin, gelinin aya$r igi su dolu bir le$ene bastutltp bu leie-
nin suyu evin dort tarafma serpilir ise eve bereket gelece-

Sine inanrlu. Ti.irkmeneli Tiirkmenleri pazartesinin itibar-
h gtin olarak kabul edilmesini, Peygamber efendimizin
pazartesi giinii dtinyaya gelmig olmasr ile izah etmekte-
dir. Rodos gibi bir Eok yorede ise ktz kagudarak veya kt-
ztn kagmasr ile evlenilme ydntemi vardu, ancak bu kan
davasrna yol agmaz. Bu arada Yunanistan Ttirkleri arasrn-
da milli de$erlere sahip gtkmak Batt Trakya Ttirklerinde
adalardaki Ttirklerden daha gUqludur. Domuz etinin ye-
nilmesi, stinnet olunmamast, Rum ile evlenme gibi alan-
larda bunun ornekleri gori.ilebilmektedir.

Tasawuf bilginleri bu konuda; "Kutsal gtin var, uSur-
suz giin var. Kutsal gtin igin (gtinlerden bir gtn) denili-
yor. Htduellez kutsal bir gi.indiir" demektedfuler.276

Tiirkmenelinde yeni evliler imkan nisbetinde yeni bir
evde gerde$e girerler. Damat zrtaftan sonra aynl gece ya
silahla havaya ateq eder, yahut "ktzrn krrmtzr bezi"ni
gdsterir. Bu uygulama Tiirkiye Tiirklerinde de vardtr.
Yengeler gargaft gdrmek isterler. Trirkiye de olduSu gibi,
bu bolgede driSiin bayra$r dikmek veya indirmek uygula-
mast yoktur. Gelin, krz grkmaz ise krzm ailesi krzlannl vu-
rurlar.
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275S. Gtingcir, a.g.e.
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Ttirkmeneli'nde gelin sandlgna mutlaka Kulan-t Ke-

rim konulur. Ttirkiye'de gelin sandt$rna Kur'an-t Kerim'in
yanma ayna ve rnum konulmast da oldukga yaygrndu-

Turkmeneli'nde gelin dti$untin bir hafta ewelinden dr-

ganya grkmaz. Qewe ile temas 6-7 giinsonra baglar. Bu ara-

da otmtig erkek kardeginin egi ile de evlenildigi g6ri.ilur.2z

Nahcwan Keleki'de kular 1"8 yagtnda erkekler ise 20

yagtndan itibaren evlenmeye baglarlar- Kelekili aile ev-

lendirilirken ktztntn kanaatrnt muhakkak sorar. Krz ev-

lendiSi zamaneginin evine gelir. Mali durumu iyi olanye-
ni ev aqar. Gelin bir miiddet sonra ailesine ziyarete gider.

Kelekili de evlilikler bir eqli olmaktadu. Kelekili'de aile-

lerde ortalama 2-3 qocuk olmaktadu Eskiden her ailenin

6-8 gocu$u olurdu. Krz kaguma ydntemi ile de evlenilir'
Berdel (taraflartn kargrltklt ku kardegi almalart) Eveze-

Berdel veya DeSig- Tokug olarak uygulanmaktadtr. Kan

davast yoktur. Kirvelik mi.iessesesi vardu-

Ttirklerde buyuk pederEahi hane tipi yeniden incelen-

meli kanaatindeyiz. Ayrl ev aemast kulttirumuzde ne za-

man baglamqtrr? Anadolu'da Alikan Agiretinde yeni ev-

liler bir kag giin igin ayrt bir gadtra almtr.278 Bu uygulama

Ktrgularda da vardu. Kugrz Turklerinde "iiycani" uy-
gulamasrna gdre niganlt giftler "bozify" de birbirlerini ta-

nular.279

Can giiltim, okunduf,u ortam, okuma zamanl ve muh-

tevast ile bu nevi manilerden hareketle ktsmet bakma tti-
rtidtir. Biz drneklerini Tlirkiye'den biliyorduk. Ttirkme-
nistan'da da gahit olduk. Rubeba Caferovo'nun ifadesiyle

2zY. Kalafat Tiirkmeneli / Erbil (..')
278i. Besikgi, a.g.e', sh. 180.
27eY. Kalafat, Avrasya Tiirk Halk Sufizmi, sh. 22
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Keleki'de Can Gtiliim; ilin (ytltn) ahu gargambasmda ya-
prlrr. Bayatr yaslarda okunurken, Can Giiliim'de e$lence
vardu. Genqler bir ota$a yt$th.rlar. Balaca bir ugak (baga
diigmemig bulu$ EaSt gelmemig olmalt) taprlar (bulunur)
bir kaba su koyarlar, o kaba nigan igin katdanlardan her
birisi yiiztik, para ttiriinden egyaslnr atar, atarken qevre-
den saklar ve niganrnt yadtnda (hatutnda) tutar. Bir taraf-
tan can gulumler okunurken, bir di$er taraftan gocuk,
kaptan niganlarr qekmeSe devam eder. Bu maniler yorum-
Ianu. Bu yorumlardan bekar genEler, gocuk bekleyen an-
ne adaylan, o$lu askerde olan anneler mana grkarrrlar.

Qekilme igi, bazen de gtil a$acmm dibinde olur.280

Kahn veya Bagltk evlilikte eski bir Tiirk uygulamasr ol-
masrna ra$-mer9 Komrinist ydnetim donemi geqiren Ttirk-
men topluluklannda uygulamadan kalkmtgttr. Afganis-
tan'da var iken Ulug Tiirkistan'rn di$er TUrk kesimlerin-
de yoktur. Suriye'de Baas ydnetimi ise bu uygulamayr
azaltmtgtu. Nahcivan'da da biz bagh$rn varh$mr tespit
edemedik.

Bagl* Anadolu'da bilhassa Do$u Anadolu'da kendisi-
nibariz bir gekilde hissettirir. Alikan Agiretinde baghk pa-
rasr pazarltft yaprluken, hatult kimselerin hattrr, bu ara-
da yatulann da isminin zikredildi$i olur. Mesela "Veysel
Karani Agkt igin" ikram istenir.4l Anadolu Ttirkmenleri
arasrnda yatu ismi zikredilerek yemin edilirken Caferi
Ti.irkmenler Ehl-i Beyt ve 12 imam i.izerine and igerler.

Tiirk halk kulturunde "Muncuk/ Boncuk Atma" bag-
Itbagrna bir ktiltrir kodudur. Onda, iimit, teselli, kanaat-

280Y. Kalafat, "Keleki'de D0rt Giin iig Gece ve Nahcivan Halk inanglan" (...)
istanbul 196.

Tl i. Begikqi, a,g.e. , sh.177
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kdrltk, sevinE, vs. vardu' Tiirkmenistan boncuk atma ga-

lqmalan denilince haturmtza Amangiil Durduyeva gel-

mektedir.2 82 Biz,Nahcrvan' d anbizzal derledi$imiz ornek-

leri verece$iz.

Ktzil ilztiyiin (YiizilYiin) kagt

Nigarukoydum dagt

Dost tutma dost tutanm

Yanar ureyinin (Yilrefiinin) bagt

Ktnl iiziikbir badem

Ktzlar iginde yadam (YabanaYtm)

IGfeste billbiil kimi

Kah gamginem (gamlrytm) Kah gadam (mutluyum)

Kardap ntm bag olsun

BeEide Ktzrl Kug olsun

Her sefere gedende

imam yoldagtn olsun

Hrdaca (kilErikge) Yan hgalt
OldumyarmNacalr
Bir seher gel bir ak1am

Bir de giln ortaga{t

Qorabrm dolamaktt (Y amal)
Yann Kalada Konaldt

Ge dende (gidince) ktistiirmiigem

Gelen de B edalmafu (incinmig)

@ncuk Atmalarr' Birig,, Bahar, 1996, S. 1,

sh. 82-90
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De{irmen iistri gigek

Kardag gel onu bigek

Kardag niEanlm gc)rdiim

Uzun boy kara birgek (sag)

Tut a{aqburuldu
Dibinde su duruldu
Hammtn (lterkesin) yan geldi

Benim boynum buruldu

Ab daha (ibrik) burma burma

iginde sanhurma
Hayana (Hangitarafa) gidersen tez gel

Ag aydan arhk kalma

Badiya (Sini) dskaymak gerek

Kablara yaymak gerek

Yar uzaktan gelince

Kadasm (D ostun-Kar degin) olmak ger ek

Dalaydan gel dalaydan

Don ondan bigim doraydan (kumag cinsi)

Kdyne{i (gtimle{i) Has Ktrmrzt

P ap afi Kerb alay dan (Kerb ela' dan)

Ktzil iizrik laklatu (dilgtii)

Verdim anam sakladt

Anama gurban olum

Yan gonah (konak) saklafu.
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Bir muncuk drnef,i de Ttirkistan'dan verelim;

Baglafu Gtzlar bagladt

Suaa moncuk tagladr

Goggusun yalrug akap

Masal garn kaglafu.283

Keleki'de ev ingaah bitip, sua qattnrn kapattlmasrna
gelince Ttirkiye'de ve Guney Ti.irkistan (Kuzey Afganis-
tan)'da oldu$u gibi qatrya bayrak dikme adeti yoktur.
Evin hergeyisi bitince yakmlar hayrrh olsuna gelir ve he-
diye getirirler.2M

Gelin eve gelince de, giin gormtig hatult kadmlar geline;

Gelin gelin ay gelin

Eli ayfu diizgiln gelin
Yeddi ofiul istirem

Bir de cene (tane de) ktz gelin,

derler. O$lan gocuk ocaSt ttittiirece$i igin Tiirk dtinya-
smm diSer kesimleri gibi burada da makbuldur.

Gelin eve gelince, bir siniye lavaglar (agtk ekmek, tan-
du ekme$i) stralanu ve gelinin onlan toplamasr istenir.
Bu uygulama ile gelinin elinin bereketli olaca$tna inanu-
lar. Tiirkiye'de ve Tiirkistan ile Balkan ve.OrtadoSu T{irk-
lusunde oldu$u gibi gelinin bagtna sag yaptlu. Qegitli ku-
ru meyveler, gekerler ve bozuk para serpilir. Amag gelinin
bereket getirmesini sa$lamaktu. Keleki'de geline hog gel-
din ttirkiileri de sdylenir.

283 A. A. Qmar, Tiirk Dtinyasr Halk Kultiirii Uzerine Aragtrrma ve incelemeler,
MuSla 1995, sh. 93.

eY. Kalafat, "Keleki'de Dtirt Giin tig Gece ve Nahcrvan Halk inanglarr" Tiirk
Dtinyasl AraEtumalarr, S. 1M, istanbul,1996, sh.1-22
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Gelin deyer yoktur atam
Koyunu kuzuya katarn
Kaynatan olsun senin atan
Gelin hog geldin hop geldin

Gelin diyer yoktur bactm
Bagmda ztar ktzil taEm
Balfuzm olsun senin bacm

" 
Gelin ho6 geldin hop geldin

Gelin diyer yoktur anam
Koyunu kuzuya katam
Kaynanan olsun senin nnan
Gelin hog geldin hog geldirc.

Ozbek Turklerinde de gelinin koca evine getdigi ilk
gtin "Gelin selamlama' merasimi ttirktilerle yapdu. Aile-
nin her ferdi igin hazulanmrg dortlukler gelin igin okunur
ve gelin her defasmda adr geqen yeni ailesini bagr.yla se-
Iamlar.

Keleki'de gelin olarak evden grkan ktztna babasr dua
ederken'ahog baht olsun", "o$ullu ktzlr olsun,,, ,,Kademli

keremli olasan" der. O'na kocasrna saygth oknasmr tem-
bih eder. Irak Turkmeneli Ttirkmenleri'nde berdel usulfl
evlenmeye ktz be ku ydntemi ile evlenme denir.

Keleki'de gelin yeni evinin egi$inden iqeri girerkery As-
tana (eEik)'ya bog tabak ytizfl koy;un ters olarak konulur,
gelinin bu tabaSr srndumasr (krrrnasr.) istenilir. Anadolu,da
da yaganmakta olan bu inancrr lqerigl, bize gore griruttii S1-
karmakla ilgilidir. Q*arr.lan gtirriltii ile bir taktm k6tri gtiE_
lerin tesirsiz hale getirilmesi saSlanrlmq olmaktadu. Bciyle-
ce gelin zarar vericilerden anndudmrg olmaktadu.
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Bereket ile yakrndan ilgili olan hususlar arastnda "ga-
dem" "el" ve "nef.es" de vardtr. Aya$mtn hayrrsu oldu-

Suna inanrlan bir kimse ilk altgverig yaptr$ igyerine veya

kaldudmak iizere olan ekin/harmantna zarar verip bere-

ketini kaguabilir. Aynt inanca gdre kurak gegen mevsim-

lerde ya$mur beklenirken ktiye gelen bir kimsenin aya$t

u$urlu gelip ya$mur yaSmastna sebep oldu$una da ina-

nrlu. Eli bereketli olsun diye gelinlere yeni evlerine girig-

lerinde un ve ekmekle ilgili bir takrm dini uygulamalar

yaptudu. Keza nefes de kigiden kaynaklanan gizli giigle-

re sahiptir. Ancak nefes daha ziyade tedavi de, gdz ise na-

zarda etkili unsurlardu. Bizbu konulara farklt vesilelerle

yer verecek iken; bereketi hayattn ilk ve son bcilumlerine

de$il de yeni bir oca$tn agdmast ile ilgili olan, orta done-

me evlilik bolumtine aldtk. Bereketin en buytik gostergesi

yaSmurdur. Ya$mur dualart ve uygulamalart bereket
olarak bilinir.

Qomge gelin tekerlemesi, Kerktik gocuk edebiyattnda
da yagamalqlndu'.28s

" Qemgele ktztm ag istiri
Allah'tan yafug istiri
Agm ambar afiant
Verin yalrE paymt

Verenin hatun ossin

Vermeyeni katir ossin

Kuzey Azerbaycan'da yaf,mur yaSmaymca topraSt su

ile yo$urup, tanduda pigirir sonra da suya attp gunlan

sdylerler.

4ssuphi Saatqi, Kerkiik Qocuk Folkloru, istanbul, 1984

Balkanlar'dan UIu! Tiirkistan'a Tiirk Halk inanglan

Ay can, ay can topraltm
Odda az yan topraltm
lndi yafug yafiacak
Sen diig rcIan, topra{tm

Yanfu topra{kupkuru
Suya saldtm dupduru

" 
Ya{ yaprytm, Eoklu ya!
QdIIer oldu kupkuru.n6

Kuzey Afganistary Ozbek ve Turkmen Ttirklerinde
" dlJa" ntn dnemli bir yeri var. Kurban Nazar'rn bize s6y-
lediii gibi "Dua ile el goyer, /a$mur ile yer g6yer" veya
"altrn alma dua al" gibi ya$mur duast ve ya$murla ilgili
dini uygulamalar Ttirklerin yagadrklan her yerde gori.il-
mektedir. Bu konudaki en eski tespit yada Tagr ile yaS-
mur ya$drrtlmast ile ilgilidir.zaz

Ti.irkmenler arastndaki "Burkut Ata" inanct qok ilgi-
mizi qekti. Deli Dumrul tiplemesinin,,eiirnge Gelin,, ro-
lunii i.istlenmesi ve " Ata" olarak antlmasr oldukga dtigun-
dtirticUdtir. Burkut Ata'ya Burkut Peygamber de denil-
mektedir.288

Efsane veya menktbeye gore, gok kurak bir mevsimde
Burkut Ata, Tann'ya el agar ve "Tanl.l isen ya$mur giin-
der, ya$mur vermezsen sen Tanrr deSilsin" der. Tanrt da
kulu Burkut'a "Ben ya$rnur ya$drrusam sen Tann'ya ne
adarstn" der. Burkut Ata'da "Krrk gi,in geceli giindiidi,i
240Y. Kalafat, "Keleki'de Ddrt Grin Ug Gece ve Nahcivan Halk inanElan, Tiirk

Dti nyasr Ara gttrmalan ista nbul, 199 6 sh. 1,-22
T7A. Cafero$lu, "Tiirklerde Srhn TaE Telakkisi, H. B. H. C. II: S. 13. Kasrm 1930,

sh l.-9
48Y. Kalafat, Avrasya Tiirk Halk Sufizmi -I- (Kugrzistan, Ozbekistan, Tiirk-

rnenistan) Ankara, \997 ; sh. 117 -135
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bir ayaS,rmm iistiinde duracaf,un, yaBE yafidu' Bu iba-

detim sana kullu$um olsun" der. Daha sonra ya$mur ya-

Sar. Bdylece Burkut Divane, Ya$muy'un iyesi olarak bili-
nir. Musltirnanltktan ewel olan bu inanca gdre, Burkut

Ata tarlasrnt siirerken bulutlart kamgwt ile kovar, topra-

Stn siiriim'i.iniin kolay olmasrnr sa$lardr.

O gtin bug{indtir, ya$mur duastna gtkanlar Burkut
Ata'dan, Tanrr'nrn ya$mur g6nderrnesi igin tavassutu is-

tenir. Ya$rnur duastna bir keqi de gtkartlu ve bir miiddet
ag buakdmtg keginin melemesi sa$lantr. Burkut Ata'ntn,

keginin rnelemesini duyaca$tna, keginin susuzlu$unu an-

laytp; Tann'ntn ya$mur gdnderecef ine inantlu'

Burkut Ata'ntn bu ibadetinden sonra Tann kullanna
"kim 40 giin tek aya$rnm tizerinde durursa onun dile$i-
nin olaca$rnt" vaad etmigtir.

Burkut Ata'mn Allah a "Cehennemi yok et Ulu Tanrt,

btitiin insanlar cennete gitsin" diye yakarrntg, Ulu Tanrt

da Burkut Ata'ya "biitlin cehennem- likleri de$il de bir
krsrnrnt affederim" demig. Bu efsane ve menktbeye gore,

tek bir erkek evladt olan kirnsenin, bu evladr Olecek olsa

atast, Ulu Tanrr'ntn baSqlamasr u$runa Burkut Ata'ya

aracr olmast iEin yalvanr.

Burkut Ata ile ilgili anlattlanlann, yaptt$t EaSutm iize-

rinde gim'dilik durmayaca {tz. Bu konuyu, mtistakil bir
ahgma olarak ele almayr dtigiiniiyoruz.2se

Burkut Ata kirnliSi ile tezahiir eden veli tipi iqin ta-

sawuf bilginlerinin izahma da yer vermek istiyorum'
tsurkut Ata, bilgi tesbitine g6re Allah'la konupuyor' Ince-

leyelim;

xsY. Kalafat, a.g.e.

Balkanlar'dan Ulu! Tiirkistan'a Tiirk Halk inanglan

Bu zat, Tiirk tilkelerinde gOnderilmig bir kimse, (yani,
Musa (a.s.) gibi Allah ile konugan) Nebi olabilir. Ancak,
anlatrlanlara baktrstmtzda, bu gahts Nebi olamaz. etinki.i,
bu trir nebiler, Allah'a soru sorarlar ve cevab alular. Bura-
da hal boyle de$il. Bu tespitteki tip Allah ile konugtu$unu
varsayan ve fakat Eok guqli.i bir iman sahibidir. Ancak ve-
li de$ildir. Bu durumda hikayenin sonunda, bir ayete
m9bm, bir ilahi gerge$in ortaya konulup agrklanmasr ge-
reklidir. Bu zat, en az 5. mertebeden, fazla mtitegerrih bl-
mayary fakatnaz sahibi bir velidir ki hikayenin sonunda,
bir ilahi hakikat anlatdmtg olq1.2eo

Mardin ydresi Tiirkmenlerinde ya$mur duasr iEin mut-
laka da$lann tepesine Etktltr. Bu tiirden ytiksek yerlerin
Allah'a daha yaktn olduklan inancr vardu. ya$mur duast
esnasrnda kadrnlar iq qamagulartnt, erkekler ceketlerini
ters giyerler. inanca gdre ters qewilen ceketin cepleri agrk
olaca$rndaru Allah buralara rahmet dolduracaktu. Duaya
kattlanlar ellerini aga$rya do$ru ters istikamette tutarlar.
Hoca namaz sonrasrnda okuyup dua ettikge cemaat toplu
halde "Allah Teala Hu Azim" der.2el yaSmur duasr igin
segilen yerler arastnda tepelerin de segilmig olmast gok
yaygm bir uygulama ve inangtu. Elbise ve ellerin ters gi-
yilip tutulmalart, Allah'a kurak giden gidigattn, ya$Ga
dondurtilerek ters gevrilmesi mesajt igindir. Ceplerle iigili
inancr ise ilk defa gdrtiyoruz.

Afganistan Trirklerinde ya$murun ya$mast igin tig uy-
gularna yapdmaktadrr. Bunlardan birisi ,,ya$mur Nama-
zL" dv. AEtk havada ve yerlegim merkezlerinin d6mda
ktlnrnaktadu, iki rekattu. Namazla birlikte yarma da pi-

ffiBurhaniye1996
4l Kaynak Kigi: Aziz Kolumary 55 yaErnda, Mardinli, yUksek Tahsilli
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girilir, yarmanrn mahallenin veya ktglak (koy) m mesci-
dinde pigirilmesi garttu. Toplu halde yenilir. ikinci uygu-
lama "girala"dtr. 6-1,5 yaglartndaki qocuklar bir yetim Eo-

cuSu "girala" yaparlar. Adrnt gir "aslan" koyarlar. Bunun
boynuna bir kugak ba$lanu. Kuga$tn bir ucunu gocuklar-

dan biri tutar, gocuklar grup halinde ev ev dolagrr ve;

"$ir geldi ala geldi
Yafimurda ala geldi
Deh kanga (giftgi) Huda aerdi
Hannat fu eai koyde"

gibi parqalar okurlar. Ev halkr girala'ntn flzerine su d6-
kerler Qocuklar evlerden pul (para) ve yiyecek alular. Da-

ha sonra;

"Komusgudik Kurgalap
Bunda nedik Yorgalap

Haztr gelsin bagtmtza

D ealet gelsin kargtmua"

derler. Toplanan yiyecekleri birlikte yerler.

Bir di$er uygulama da "Qavlr Krzek"dir. Bir yetim kt-
ztn baptna stizgeg tutulur. igerisinde pamuk vardu. Bir
grup ku bezden bebek yapar evleri dolagular.

Eo halkma;
"Qaah ktzek nasak suda

Abe aaren daaa *da
Ctmcrk gede tugne suda

Yetim aka gilgne stda"derler.

Ev halkt siizgecin iizerine su doker. Stizgegin alttndan
si.iztilen sular ya$mur gibi damlar. Bdylece ya$murun ya-

Saca$ma inantltr. Bu uygulamalar Anadolu'da farklt var-
yantlart ile yagamaktadu.

Balkanlar' dan Ulu! Tirkistan'a Tiirk Halk inanglan

"$irala" ve "$avlr Klzek" de Ozellikle yetim gocuklann
segilmig olmast kanaatimizde dnemlidtr. Zta yetimin isla-
miyette de oldu$u gibi Allah indinde de itibarlt bir yeri var-
du. Yetim sevindirmenin sevabr bUyukttir. Ttirkiye Ttirkle-
rinde yat-mur dualartnda dua yaprlacak daSa kuzular ve
di$er hayvan yav-rulart da grkanlu ve onlann melemeleri
sa$lanarak Allah'tan merhamet celbedilmek istenir.

Bazr kr.glaklarda ya$mur duasma gtkrldrst zaman ko-
yun veya davar kurban olarak kesilir. Her evden toplanan
para ile siimelek ve di$er yemekler yaptltr. 24 saat kartg-
ttrmak suretiyle stimelek yapi.luken koytin hocasr daima
dua okur. Hazrrlanan yemekleri kciylu toplu halde yer.
Ya$mur igin dua edilir.2e2Ya$mur namazr, ya$mur duasr
ve ya$mur kurbant Anadolu'da da bilinmektedir.

Keleki'de bereket temennisiyle yapr.lan duada "Ktilekli
(rtizgarh) payLzrn (son bahartn) olsury dumanh yazrn ol-
sun" denir. Sonbaharda rizgdr, yaztn bulutlu hava iste-
nir. Bu tekerleme Kars ve Arpagay'da da bilinmektedir

Keleki'de havantn gok kurak gitmesi halinde, ya$mu-
run ya$masma yardrmcr olaca$r inancr ile "Dolu Kaya-
sr"ndan bir parga ahnu ve Keleki Qay'tna atdu. inanca
g6re bu kaya12 imamdan birisinin ayak izini tagrmakta-
du. Tiirk Diinyastntn bir Eok yerinde de bulunan bu inanE
Eski Ttirk inanglartndaki Kaya Kultii ile ilgilidir.

Ya$mur duast igin "Milsellq/tlusalla" ya qrkrlu. Mu-
salla'ya Ekmak Keleki'nin en yriksek yerinde ya$mur ver-
mesi igin dua etmektir. inanca gdre en yriksek yer, Allah'a
en yakrn yerdir. Bu esnada; buzaStineSe, kuzu koyuna ka-

2e2\.Kalafat, Nganistan Tiirkleri (...) istanbul, 1994.;5. ElEin, "Q6mqe Gelin",
Tiirk Folklor Aragtumalan, 1968, S. 225, sh. 4718
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trltr, onlar melegir, insanlar yt$hyarlar (a$larlar). Allah kti-
me$e (yardrma) ga$nlu. Allah igin kurban kesilir. Yi.iksek
da$ tepelerinde yaSmur duasrna qtkmak Ttirkiye'de de
qok yaygndtr. Hayvanlar melegirken Allah'tn merhameti-
ne bagvurmak Erzurum ktiylerindeki ya$mur dualarrnda
da gortiltir. Da$lann en ug noktalartntn Allah'a daha ya-
km olaca$t fikri, Allah'r, gdkyiiztinde tasawur etmenin bir
sonucudur. Bu Gdk Tann inang sisteminin bir tezahtirii-
dur. Ttirkmeneli, Erbil'de aynt inang "Allah baglar iistiin-
dedir" geklinde yagamaktadu. Keleki'de yaSmur ya$mast
iqin seyitleri suya basma inanct Ti.irkiye'nin dof'usunda da
vardtr. Caminin imamt, muhtar veya gobanr suya basarlar.

Qobanh$t horlanacak bir meslek olarak gdrmek biiyuk
yantlgr olur. Bu konuda tasawuf bilginleri; "Nebiler d6-
neminin genel gegim kayna$t gobanltkttr. 70.000 dolaytn-
da Nebi, ya tiim Omrtinti, ya da bir btiltimtinii gobanltkla
gegirmigtir. eobaru yonetici, koruyucu, besleyici, gtidticti
bir kigidir. Nebi ve Velilerde bu vasd vardtr. Koyun ise
yardrma, giidtilmeye, korunmaya muhtag iyi huylu, ya-
rarlt, sakin yaratrktu. Bunlarda mtiminlere, derviglere
benzetilirler, demektedirler.

Tasawuf konusunda Dr. Elgibey; "ban, evilasyon veya
devilasyon hig fark etmez bir depresyon gegirecektir. Bu
iran igin kaqmdmazdtr. Biz istiyoruz ki Tiirkiye de bu ge-
ligmede yer alsrn. Caferili$i istismar eden Fars g6venizmi
geqmigte yenilmigti, yine yenilebilir. Fars Fagizminin Ca-
ferilikten siyasi qr.kar sa$lamasr, Ttirk milliyetEili$i ile Su-
fizmin ittifakr ile yenilebilir. Ti.irk Sufizminde Allah sevgi-
si vardu. Sufizm Trirk'tin mahdu'."2e3 demektedir.

2e3Y. Kalafat, "Keleki'de Diirt Giin tig Gece ve Nahcivan Halk inanglan" (...)
istanbul, 1996.
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Ceyhan'm Durhasan Kdyundeki Durhasan Dede,nin
de ya$murla ilgili bir menkrbesi vardu. Durhasan koyUn_
den Veli Ay'rn ifadesine gore Durhasan Dede, eapbar
Dede, Sarr Ktz, Demirtag Dede, Bulamag Dede, qoUan
Dede ve di$er Hasan Dede IV. Murat dOneminde yagamq
ve Horasan'dan gelmig 7 kardegtirler. Durhasan Dede,nin
ismi Hasan iken kurakh.k olur, birlikte ya$mur duasma gt_
krltr, Duadan ewel Durhasan Dede halka, ,,sakin ve sabtr_
lr olun rahmet ya$acak, kurakhk d.uracak,, der, yaSmur
ya$ar ve sel olur. Telaglanan halka Durhasan Dede, ya$_
murun duraca$mt da sdyler ve yaSmur durur. Bunun
iizerine Durhasan Dede "srr^m agtk oldu artrk d.uramam
beni kaba a$actn dibine g6miin,, der. Bagka bir yere def_
netmek isterler, bunun tizerine tabutundan kalkrp " dLtr,'
der. Bunun rizerine Hasan Dede,nin ismi Durhasin Dede
olarak kalrr. Durhasan Dede'nin ttirbesini yurt igi ve dr_
grndan gifa bulmak, gocuk sahibi olmak ve krsmetinin agtl_
masr. gibi sorunlanna E0ziim bulmak isteyen her mezhep_
ten insanlar ziyaret etmektedirler. Cumhuriyetin ilk yrlla-
rrnda ttirbesinin bulundu$u yere 3 defa kilit vurulur,
tigtinde de kilit kendili$inden aqdrr. ziyarete gelenler
Durhasan Dede'den deiil, onun yiizii suyu hrirmJine di
leklerini Allah tan isterler. eocuk edinmek igin adakta bu-
lunanlar, 7 ytl adak kurbanla^ igin ziyarete gerirler. Dtin-
yaya gelen ve ismini dededen alan gocuklar da muayyen
zamanlarda Durhasan Dede'yi ziyarete gelirler. $ifa bul-
9"9" igin soyismini de$igtirip Durhasan koyan aktl hasta_
lart olmuqtur.

Durhasan Koytinde eskiden cem yapdtrken gimdilerde
yapilmamaktadtr. Tiirbenin yantnda aghane, Ocak ve kut_
sal kabul edilen bir qmar a$acr ve ttirbenin drg girig egi$in_
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de de betona resmedilmig bir kaz aya$t damgast vardu'
Ziyaretqiler, gevreye qaput ba$lamakta, a$aglara gocuk di-

le$i mesajr vermek iqin beqik yaptlmaktadu

Felgli bir qocuk Durhasan Dede'yi riiyastnda gdriir,

Dede gocuSa, sen beni ziyarete geldi$inde, yerimde yok-

tum Kore savagtna gitmigtim, der. Dede gocu$u okur ve

ona tifler Eocuk iyilegir. Qevrede yeqil ciippeli, uzun mtz-

rakh, at tizerinde mehmetcikle birlikte savagan din ulula-

rtnrn varlr$tna, bu ttir kimselerin her cuma yatmakta ol-

duklart yerden ve a$agtan qrk geldi$ine inantlu.Halk, zi-

yaret esnestnda, Durhasan Dede ve benzerlerinin mezar'

iart etrafindan sa$dan baglamak suretiyle 3 veya 7 defata'
vaf edercesine bildiii ayetleri okuyarak doner.

Halk inanglannda su sahibi Hak ehli kimsenin srrn

agrk olunca, ya 6ldii$ti veya kuklara kartgrp kaytp oldu-

funa inantlu. Kellesi koltuSunda savagan kesikbag tti-
itit d"t, kimselerin bu hali gdrtiliince ve bilhassa hayretle

kargilamnca hemen oracrkta gehit olduliuna inamlu' Bu

tiirden kimseler kendileri igin yaptlacak herhangi bir ta-

sarruf konusunda da izinleri olmadan yapttrmazlar' Qo-

ban Dede'nin yatmakta olduSu yerinin de$igtirilmek is-

tenmesi iizerine, ancak kurban kesildikten sonra bu de$ig-

me$e mtisaade etti$i anlatrltr. Demirtag Dede mege a$ag-

lartntn altrnda yatmakta olup, bir dalma dahi dokundur-

mazken, bir askere a$aq lazrm olur ve Demirtag Dede ko-

mutanrn rtiyasma girer ve "ben bu a$aqlan sizler igin ko-

rudum" alabirsiniz, der. Cabbar Dede'nin kerameti ile

Genq Osman'tn sefete dahil edilmesi igin demir tara$t tist

duda$rna saplamast qok benzemektedir. Zamantn padiga-

hrna Cabbar Dede'yi hayvanlanntn ekine zarar verdiSin-

den bahisle gikayet ederler. O da postu ile nehrin aktg isti-

Balkanlar'dan UIu! Tilrkistan'a Tiirk Halk inanglan

kametinin tersi ydntinde yi.izer. Daha sonra hayvanlarrnrn
ekili yere girince ekini de$il dif,er otlan yedigi anlagrlrr.
Savagta askerle birlik olan bu ttirden ulu kimselerin varlt-
Sr anamaykil inanctnrn devamt niteli$indedirler.

Ti.irk ktilttir coflrafyasmda mucize peygamberlere, ke-
ramet ise erenlere mahsustur. Hz. Muhammed (sav) in en
biiytik mucizesi Kur'an-r Kerimdir. Kerametler ilmi ve
kevni. olarak aynlrrlar. Kevni olanlar, sadece bir kez igin
gortiniirlerken, ilmi olan kerametler kah.ctdular. "Allah'rn
her zerrede bir alem yarattr$int g6ren, bilen, anlayan ve
dugtinen kigi igin her zerre bir mucize bir keramettir."

Kum ydresi Caferi Tiirklerinde evler haremlik ve se-
laml*tu. Erkek misafirlere, erkekler hizmet etmektedir-
ler. Bu hal hanenin bereketi ile izah edilmektedir.

Caferi Ttirkler; "Peygamber Efendimiz zamanLttda da
ya$mur duasrna qrkdtrdr. O donemde aqtk havada yapv
lan dua gimdilerde caminin imamtnm ydnetiminde yapr-
lryor. YaSrq dolu olarak ya$at ise, dolunun durmasr ve
ekine verece$i zararL onlemek iqin duasr okunur" inancrn-
dadular. Ya$mur duast Ttirk halk inanElannrn srk rastla-
nan uygulamalarmdan biridir. Bu konuya bereket miina-
sebetiyle tekrar doneceSiz.

Canavar a\zt ba{lamak iran Tiirklerinde de var.
Diiz'de (kuda bayuda) kalan hayvanr canavar (kurt) par-
qalamasrn diye okunarak bir b4ak kapatdrr. Hayvan bu-
lununca brgak okunarak agrlrr. Okuma igini imam, aksakal
veya "akideli adam", "pak insan" yapat. Bu gekilde ka-
ytp olmug beg koyun bulundu$u zaman kurdun onlann
yanrnda yatar halde gdruldti$ii anlatilryor.

Tiirk halk inanglannda aile fertlerinin gdnliini.i hog tut-
mak ile bereket arastnda bir iligki oldu$una inanrlu. Sa-
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bah evinden qlktlktan sonra hantmr ve gocuklan kendisi-
ne hayu dua etmeyen kiginin yaptt$t igin bereketinin ol-
mayaca$tna inantlu.

Baytr-Bucak Turkmenlerinde "Tandua Gelen" inanct
vardu. Tanduda ekmek pigirilirken bu esnada tandtnn ol-
du$u yere gelene mutlaka pigirilen ekmekten ikram edilir.
Bdylece tandum bereketli, gelenin hayult olaca$rna ina-
ntlu. Aksi halde, gelenin nefsinin pigirilen ekmekte kala-
ca$rna inantltr. Pigirilen bir yeme$in veya yemek sofrast-
ntn iizerine gelene ikram yapr.lmasr ve bunun nefisle ilgi-
li boyutu Anadolu'da da vardu. Kars'da "gozii iginde ka-
lrr" denir. Aynca ktigtik gocuklartn, ag olanlann ve hami-
le kadrnlartn nefsinin daha fazla oldu$u dugunultir. Kti-
qiik gocuklann imrendikleri geyi yemeye dzendirmek igin
"ye yoksa gtikiin diiger" denir. Aynca Ttirk halk inanqla-
rtna g6re tamah kiginin g6ziinii kapatrr.

Bayu-Bucak Turkmenlerinde " ayaSt u$urlu", " aya$r
bereketli" inancr da vardu. Aya$tnrn u$urlulu$una ina-
ntlan kimseler iqin "kogarak geldi" denir. Trirklerin eski
inancr olan Gdk Tann inanq sisteminde kigi o$lunun gah-

srndan kaynaklanan bir gucu vardu. Bunun Anadolu'da
yogun drneklerini biliyoruz.

Anadolu'da giineg do$madan ewel kalktp kaputnr
agan kimseye, nasip da$rtan meleklerin bol nasip verece-

$i inanct vardtr.

Bayu-Bucak Ttirkmenlerinde misafir a$-ulamak, misa-
fire ikramda bulunmak buyuk ibadetlerden biridir. Bu ba-
ktmdan ev sahibi misafirine, gi.iciini.in yetti$ince ikram et-
mek ve ona hizmet etmekten geref duyar. Misafir getirdi-

$i igin eri ile qenelegen ev hanrmr onaylanmaz. Misafirin
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rrzkr ile geldiSine inanrlu.2e4 Kuzey Azerbaycan'da gelin-
lik krzm sagrndan bir parga kesilip, kurn annesine verilir.
Krzrn annesi kutna haber vermeden kurn cehizlik yasttSr-
ntn iqine koyar, boylece yeni evde bolluk ve bereket,
uyum olaca$ura inantlu.

Bayrr-Bucak Ttirkmenlerinde k6klu bir bereket anlayr-
gr vardrr. Bu konuda ders verici, telkin verici efsane ve
antlar anlatdtr. Kulcuk kdytinden yagh bir mama (an-
ne)'nin ktvere (ambar yerine kullandan aSagtan drtilti er-
zak deposu)sinin iginde bir teneke bu$day kalmq iken,
Besmele gekerek kullanmaya bagladt$r bu buSday eksil-
medi$i gibi siirekli artmtg. Bu bereket yagh annenin muh-
taglara buSday da$r.tmast ve besmele ile ambannl agma-
srndan ileri geliyordu. Bu$day o kadar artmq ki, yaglt ni-
ne yine bir gtin Bismillahirrahmanirrahim, magallah ye-
ter artrk ya mtibarek" demigtir. Anadolu'da bu tiirden ef-
saneye Eok rastlantlu.

Bir Hadis'e gdre; "sefere grkan kimse arkadaqlart ile
vedalagrrsa onlann dualan sebebiyle berekete kavu-
qur." Ti.irk halk inanglartna g6re, dua alan kimse Allah,a
yakrn olur.

Kantara'nrn Ttiystiz semti harabelerinde yagayan Tii$-
si.iz isimli zengin bir gahstn fakir fukaradan yalan soyle-
yip, zengin oldu$unu saklayarak yardrmr esirgemesi i.ize-
rine krsa zamanda mah-miilkiini.in tar0mdr olup fakirleg-
ti$i anlatrlrr. inanca gdre, zengin maltnt paylagmazsa ken-
dine de haytn olmaz, bereketi kalmaz.

2eaY. Kalafat, Kargrlagtrrmah Bayu-Bucak Trirkmen Halk inanglan, Ankara,
1996.
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Mutlu koytinden anlatrlan bir olaya gore fakir birisin-
den bir bagka fakir rsrarla bugday istemig. Verecek buSda-
yt olmayan fakir, Eok i.iztilmtig ve bu$day isteyen fakire
inandtrmak iqin onu ambarma gdttirmtig, ancak gormflg-
ler ki, bog olan ambar buSday dolmugtur. Onemli olan ki-
ginin yardtm yapma iste$i ve niyetidir.2es

Bayu-Bucak da, amban bereketli ve kendisi takva sahi-
bi oldu$u igin, meyvesini vermekle bitirmeyen bir gok fa-
kir ninenin hikayesi anlattlu. Qocuklara siirekli meyve ve-
ren ve bir ttirlti meyvesi bitmeyen ninenin birgtin, qocuk-

lar meyve kilerinden husuhk yaparlar. Bunun i.izerine ki-
lerin bereketi kagar. Bu ttir bereketli yerlere haram-hile
karrgmamahdrr. Bazen de birisinin nzkrnrn bagkastnrn

ambartnda oldu$unu gosteren hikayeler anlatrltr. O nimet
miilk sahibine nasip olmaz. Bagkasrntn rzkr olduSuna
inandu.

Anadolu'da ve Balkanlardaki Tiirkmenlerde "Niyaz
ekme$i" vardu. Bereket igin de verilen Niyaz Ekme$i ta-
rikatlarda da gdriiliir. Bu inang, Ttirkistan Erenleri kOken-

lidir. Niyaz Ekme$i (7x7) a9 yaSh qdrektir, sonradan za-

mamn gartlarma uydurulmug 49 Edrek yerini kukdokuz
goreSin para olarak de$erine buakmqtrr Nakgi neziri ol-
mugtur. Hepsi aynt amagltdu.2e5

Erzurum ydresi Ttirkmenlerinde yola qtkan kiqinin
nefsini temizlemesinin haynna inantlrr. Yola Erkmadan
evvel "Bismillah birsin, ve billahi nursun, TL bin Aye-
telkiirsii etrafrmda diinsiin dursun" denilmesinin koru-
yuculuSuna inanrlrr. Aynca uzun yola, stk yolculu$a ve
tehlikeli yolculuklara qtkanlartn ardtndan dua edilirken,

z9sY. Kalafat a.g.e.
2e6s. Gungdr a.g.e,
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bu tiir dualar igin tinlii-kutlu geceler seqilir. Halkca kut-
sal gecelerde g6kytiziinde bir kapmm agrldr$tna inanrlrr.
Bu kaprya "Hacet Kaptsr" denir. Bu kapr agrkken yaptlan
dualarm kabul olunaca$rna inanthr. Anlahlan bir hikaye-
ye gdre boyle bir geceye gahit olan bir kadtry dua etmesi
iEin komgusunu da uyandurr. Bunun tizerine uyanan
komgu "Ha gozi kOr olasr komgu nerdeyse uyuyan eo-
cuklart uyanduacakttn"der ve bunun tizerine bunu diyen
kadtntn gdzti kdr olur. inanca g6re bu trir gecelerde u|ug-
lar secde ederler. Bu olaya srk s* gahit olan ve inanma-
yan komgulannt da ikna etmek isteyen bir kadrn, en yiik-
sek a$ag e$ilmigken, nigan olsun diye yazmastnr a$acrn
tistiine atar. Ertesi giin yazma aSacrn tepesinde gdrtiniir,
ancak yazmanln sahibi olan kadrn o gi.in 6liiy.2e7 Surt ifga
olmugtur.

Bayu-Bucak'ta bu ttir nefsi temiz kimselerin halk ara-
srnda itiban vardu. Herhangi bir olayda gtivensizlik olur
ise, taraflar imam, muhtar ve takva sahibi kimselere gi-
derler. Kur'an tizerine yemin edilir. Yemini bozan kimse
halkm gdztinden dtger, Ona gtivenilmez, halk arasrnda
itibar edilmez. " A$zt Dualt" olmak onemli faktordur.

Ti.irk halk inanElartnda nefs qok onemli bir yer tutar.
Kul ibadet edince nefsi kabarmamah, ben ne iyi ne salih
bir kulum dememeli, aksi halde yaptt$r ibadetin ecrini ka-
yrp eder.

Bereketle ilgili inanglann kapsamrna nazar da girebilir.
Her nazar muhakkak bereketin kagmastna ycinelik de$il-
dir. Ancak, her ttirlii mahsul, bag, bahge, ekin ve hayvan
gdze gelebilir ve nazar olabilir. Bayu-Bucak Turkmenlerin-

zeTKaynak Kigi: Nimet Durgun
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de at ve tikiiz kafast bir sur$m bagma 1aft11v.2e8 O sutk
bahgenin ortastna dikilir. Bdylece o bahEenin nazar olma-
yaca$na inanrltr.2ee Safranbolu' da ocak baglartnda, me)rva

bahgelerinde, evlerin dtg qephelerinde ttazardan korun-
mak igin geyik kafast, geyik boynuzu/ dah kullantluken,
geqmige nisbeten bu uygulamagtintimtizde azalmrgttr.

Bu uygulama eski Tiirk inanqlartntn gUntimiize uza-

nan Orneklerinden biridir.3O0 Anadolu'da da benzerleri
vardtr.3o1 Nasihatnamelerle, beslenme ve bereketle ilgili
sozler ve bilgiler vardtr. "Tebabetin esasr nebadattrr" de-

nilir. Bunlar Turk Dtinyasmrn ortak ktlttir kaynaklandtr.

Anadolu'daki "Kurt a$zt ba$lamast" uygulamast Ba-

yu-Bucak Ttirkmenlerinde de vardtr. Evcil bir hayvan me-

rada kalrp koyrine diinememig ise, o hayvana kurdun za-

rar vermemesi iqin usultince yaptlan merasim ile ilgili
dualar yapilarak kurdun a$ztba$latrltr, boylece hayvan-
lara zarar vermeyece$ine inanth"r. Beklenen hayvan giftli-

$ine donunce agltktan dlmemesi iqin kurdun ba$lanan a$-

zr aEilu. Kurt a$zt baSlamast uygulama ve inanct Iran ve

Azerbay can Ttirkleri arastnda da yagamaktadrr.

Makedonya Tiirkmenlerinde gtiveyi methedilirken
kog, aslan ve bu arada at benzetmesi de yapilu. "At gibi
delikanh magallah" denir.3o2

2e8Y. Kalafat, a.g.e.
2eeRabite Suman, Tiirklerde At Kiiltiirti, Ankara 1952-53,196,5. A. U D. T. C. F

Etnoloji Kurslisu Bitirme Tezi.
300A. inan a.g.e. ; F. Urman Qeyrev-Mehmet Tezcan, "Ortaasya Ttirk Tarihi

Folklorlartnda Boz/Ak Kurt" Kardeg Edebiyatlar S. 15 sh. 30

slY. Kalafat, DoSu Anadolu Eski Ttirk inanglannrn izleri, Ankara 1995, A. gii-

kiir Turan "Uygur Atasdzlerinde Kurt" Kardeg Edebiyatlar S. 15, sh. 30

302Muzaffer Tufan "Makedonya'ntn Vardarbagr Turk Dti$i.inlerinde Gelin- Gti-

vey Motifi" III. Milletlerarast Tiirk Halk Edebiyatr ve Folklorti Kongresi; 9-

11 Ekim 1995, Konya
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Halk kultiiri.i incelendikqe, bazt benzetmelerden hare-
ketle, benzerliklerin kayna$ma inilebilir. Boylece Trirk mi-
tolojisinde kutsal hayvanlar ve insanlann tarih boyunca
6nem atfettikleri ortak de$erler belirlenebilir. Mesela Gev-
rekli-Seydigehir-Konya'da "Gtivey Katma,' tabiri vardu.
Gi.iveyin gerdeSe altnmasr anlammda kullantltr. Nitekim
Anadolu'da koE katrmrna "kog katma" da denir.

Antakya'da hacrlar, hacdan ddnUnce Hacct Kiirrtig de-
nilen yerde kargtlanular. Bu kutlama olayrna hacwt olma-
yanlar da katr.lu. Kocaman piring kapakh kazanlann ka-
paklan ahenkli olarak birbirine vurularak "Guzz:;,or- crz-
ztm hayallah, la ilahe illallah" diyerek genlikler yapr-
Irr.303 Bdylece ses de gtkanlmrg olunur.

Ti.irk halk ktiltiiriiniin bereketle ilgili sufistik temelle-
ri, hentiz yeterince tespit edilememigtir. Anamur Tiirk-
menlerinde, misafire bir ikramda bulunulurken, misafi-
rin o ikramdan bir tane almasma tepki gcisterilir. Bir adet
verilmez. "Tek dtiqmana verilir" denir. eift almast iste-
nir. Ttirkmenistan Ttirklerinde de bu inanca ga$tnm ya-
pan bir inang vardu. Dti$iin yemeklerinde ikram tek ta-
bakla verilmez, iki veya katr kadar tabakla ikram edilir.
Oltim yemeklerinde de muhakkak tek tabakla ikram
olunur. ikram yinelenmez, yinelenmesi istenilmez. Aksi
halde acrslnrn tekranntn temennisi yaptlmtg oldu$una
inanllrr.304

Tiirk halk inanglarmda Kurdun genig bir yeri vardu.3Os
Makedonya'ntn Vardarbagr Ttirkmenlerinde,,Kurt ttiyii-

:03l(2y161 kigi : Hatice Burcu
304Y. Kalafat Avrasya Tiirk Halk Sufizmi I, (Kugrzistan, Ozbekistan, Tiirkme-

nistan), Ankara, 1997, sh.117-135
30sA. qay, Tiirk Milli Kiiltiir0nde Hayvan Motifleri, Ankara, 1990
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3o6Muzaffer Tufan "Makedonyantn Vardarbaqr Ttirk DiiB'iirilerinde Gelin ve

GiiveyMotifi,,ilI.MilletleraraslTiirkHalkEdebiyahveFolklorKongresi
9-11 Ekim 1995 KonYa

3o7f,rnxn dlfun ,,III. Milletlerarasr Tiirk Halk Edebiyah ve Folklor Kongresi"

mtinasebetiyle tarafrmtza yapmq oldu$u aErklama

nii de$igtirir ama huyunu asla" diye bir sdz vardu'306 Sa-

nkamig'ta kulak delifinden kurt ktlr gegirilen eocugun

cesur olaca$rna inandtr. Kars'ta gocugu yagamayan anne

bebe$ini kurt postunun agv ksmtndan gegirir' Hakka-

ri'de-btiyu yaplldt$ igin gerdek gecesi baganstz olan da-

madln, damalyata$rnrn iqerisine kurt postu serilir' Make-

donya'daki kurtla ilgili ifade, bazt hallerde iyi gdrtinse de,

fena insan yine fenadrr anlamtnda ve bazt yerlerde t6re

zamana uyum gostermig olsa da esasta de$igmez anla-

mrndadtr.

Batt Anadolu Tiirkmenlerinde, Kurt vurulunca kapt

kapt dolagttnhp bahqiE altntr.307 Hakkari'de kurtlar igin

dtizenlenen siirek avmda silah kullanrlmaz, avctlar sopa

ile avlanmak zorundadular. Halk bunu qok kere bir cana-

vardan kurtulug olarak yaptlan bir pratik olarak bilir.

Acaba bu pratiSin derinliklerinde vurulan kurdun, muh-

temel htgmtndan korunmak iqin, bahgig vererek sagt yaP-

mak mt vardu?

Eski Tiirk inanglarr ile ortakl*lanntn oldu$una inanr-

lan Ktztlderililer de, yeni doSan gocu$u babast bir tepeye

gtkanp g6$e do$ru kalduuken, strtrnda bir kurt postu

bulunur.
Anadolu sufizminde her insantn 7-9 cininin oldu$u,

ddvi.igen insanlann cinlerinin de kargrl*h doviigttikleri,

harp yapan taraflann cinlerininde kendi aralarrnda sava$-

trkli., cinlerin top sesi gibi giiriilti.ilti seslere dayanama-
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ytp dldukleri inanct vardu.308 Tfirk mitolojisinde kutsal
Otiiken'in korunmasrnda, gortinmeyen grigierin de tilke-
leri igin savagtrklan bilinmektedir.3Oe

Ttirk halk inanglarrnrn belki baghca kayna$. de$il ama,
ilk kayna$r Altaylar, Ulu$ Ttirkistan'rn kuzeyi, Oogu fur_
kistan'rn kuzeydo$usudur. Altay kiginin inanct Ctik tan-
rt inanct bizibfu ddgtinceye gdttirtiyor. Ttirklerin bu bcil_
geden, bah ve guney battya yayrlmadan ewel, bu bctlge_
ye Ortado$u'dan gitmig olabilmeleri nazariyesine olan iti-
barrmrzr saklt tutarak bu aErklamayt yapryoruz. Kumul,
Ulug Ttrkistan'tn en do$u kesimindeki bir bolge olup ye_
di ve dokuzsaytlartile bu bolgeden yaprlmq tespitleii ak_
tarmak istiyoruz.

Kumul'da mevsim merasimlerinde, kcjtii ruhlart kov_
mak iqin dokuz yerde ateg yakrlu ve tizerinden atlanu.
Gdkyiizi.ine ateg edilece$i zarrra dokuz defa ateg edilir.
Dti$un merasiminde, damadm arkadaglan, gelinin arka_
daglart ile kargrlagmca dokuz defa eiilirler. Aiegin tizerin-
deki ya$a yedi veya dokuz mtsu tanesi atdarak patlatd-
masr sa$lantr. Ramazan ve Kurban bayramlannda dokuz
yufka pigirilir. golenlerde dokuz bag kog kesilir. Du$un-
lerde, toylarda, dokuz cins meyve bulundurulur. Dti$tin
arefesinde ku taraftna dokuz parga kumag hediye ed]Ur.
Dti$unUn dokuzuncu griniinde akrabalara yemek goleni
verilir. Dokuz kazan asdrp, dokuz kog kesilir. yeni evliler
igin dokuz erkek ve dokuz krz evlat temenni edilir. Dokuz
kile agl* (yiyecek) zekat verilir. Bagsa$h$ma dokuz ek-
mek bir mecelle gidilir. A$rt yakth.rken dokuz yerde mum
yakilu. Dokuz fitilli kor lamba yakrltp dans edilir. Efsane_

308S. Giingdr a.g.e.
30eS. Bulug, "$amanizm" Ttirk Amag, istanbul, 1942.
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lerde han ve evliya saymt dokuz olarak geqer.310 Tiirkmen

di.inyasmda drnekleri yoktur. Azerbaycan Ttirklerinde

dti$un esnastnda gah bezenir ve o$lan gahwmtn dokuz

dalt olur
Akgam vaktinden sonra "$er kangma vaktidir", evden

komguya terazi verilmez, evin bereketi gider inanct var-

dtr. Bu inang bize gdre gtineg ve yer ktiltleri ile ilgilidir'
Kars'ta ger vaktinde uyunulmaz' uyuyan kigi uyandtrrltr'

Gtinegin batmast veya battq saatinin geligi ile yeni bir do-

nem baglamq olur. Ayrtca ger vaktinden sonra cenaze

defnedilmez, a$aq dikilmez, kurban kesilmez' Yerlerin

mtihiirlendi$ inanct vardtr. Anadolu Alevi Tiirkleri bu

saatleri "yer morardr" diye tantmlarlar.

Ttirk halk inanglannda, gbriilen rtiyantn g6riilme saa-

ti, mevsimi ve gortiliig biqimi, rtiyamn yorumunda dikka-

te almtr. $afak sokttikten sonra gdriilen rtiyaya fazlaltlbN

edilmez. ilk baha.n ilk gtinlerinde sular bulanrk akarken

g6riilen riiyalarm qtkmayaca$tna inantltr. Aynca rtiyada

kan gdrtiltir ise, rtiyanm bozulaca$t inanct vardu

Riiya tabirlerinde Hadis-i $eriflerin 6zel 6nemi vardu'

"Kotu riiya gdren sol taraftna flq defa "tii tii tii" desin ve

geytandan Allah'a st$tnstn, yatttsr ydnden 6teki tarafa

ddnstin", "Rtiyasnda nahog gey gdren, kimseye anlatma-

stn, kalktp namaz ktlstn", "Riiyastnda hoga gidici gnzel

geyler gdren, g6ri.igti isabetli salih birine anlatstn o da - ha-

yudu desin" geklindeki Hadis-i $erifler halk inanqlarrnda

Onemli yer tutarlar.

t) "Dogu Trirkistart'da Bir inanma' Do
kuzun Srrt ve Kara Lamba Duasr" Anayurtttan Atayurda Tiirk Diinyasq

1997,5.1'i', sh'77-79
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Ttirk halk inanglarmda bilhassa Anadolu Ttirklerinde
"Tu-tu-tu" lama korkuda, nazarda, korunmada, efsunla-
mada gok s* gdrtiltir.

Rtiyanrn halk edebiyatr ve halk inanqlannda Agrkltk
gelene$i itibariyle de dnemli bir yer tuttuSunu biliyo-
ruz.311 Halk agt$t ozanlartmrztn halk inanglan galqmalart
itibariyle dnemli bu kaynak oldu$una da inantyoruz. Biz
Anadolu'daki bir geleneSin Suriye, Irak ve Ttirkmenis-
tan'da izlerini bulduk ancak inceleyemedik.3l2

iran'da Caferi inanglt Tiirkler'de ktna olaSaniisti.i gad-
lr$tn belirtisidir. Nevruz ve Kurban Bayramlarmda bu-
ytik-ktiqtik kadtn-erkek herkese yakdu. Daha ziyade gar-
gamba giinleri yaktltr. Buna QarEamba-i Siirii denir. Rti-
yada krna zinettir.

Caferi inanglt Ttirklerde ktz kaErrma yoluyla evlenmek
usulti yoktur. Kut kagurlan aile kur kagrranr <ildtirtir.
Berdel usulii evlenme vardrr. Berdel'de de taraflar cehiz
getirirler. Berdel yontemi ile evlenery biribirinin ku kar-
degini almq erkeklerden birisi egi ile anlagamaytp aynlu-
larsa, kargr taraf da egini babasrntn evine gondermez, bo-
Earr.az. Evlenildikten sonra bakire Etkmayan ktzr, of,lan
evi krzm babasrntn evine gdnderir buna "Dana verme,,
denir. Bazt hallerde halk arasrnda kan giitme olur.

iran'rn Caferi Tiirklerind ektzllyagrnda gelin ve erkek
16 yagtnda damat olur. Gelin olacak ktzr, o$lanrn annesi
de be$enmelidir, Evlendirilecek kua evlenmesi hususun-
da kanaati sorulur, fikri almu. Ku gelin oldu$u zamarr,

311Prof. Dr. Umay GUnay, Agrk Tarzt giir Gelene$i ve RUya Motifi, A*ara199Z
A1'nur Karatag, "Agrk genlik Tarzr giir Gelene$i ve Rtiya Motifi" Folklorist
Prof. Dr. Umay Gtinay Arma$anr, Ankara, L996.

312A. A. Qrnar, a.g.e. sh. 97-104
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damat onu baba evine; kendi evine getirir. Dti$tinlerde
davullu-zurnah, qalgrlt-eSlence yaptltr. Bir ailede ortala-
ma 5-5 qocuk olur. Dti$i.inlerde krz tarafrntn bayraSt olur.
Duva$r gelinin ktiguk kardegi aear ve Kemerbent (Ku-
gak)'t geline kuquk kardeg ba$lar ve damat tarafmdan pul
(para) altr.

iran rn Caferi, Ti.irklerinde akraba evliliSi evlenme var-
du. Amca ktzt, dayt,kut ile evlenilebilir.Ktz istemeye ise

"Bel almak" denilir. Bagltk uygulamast da vardrr.313

iran'tn Caferi Tiirkleri her ttirlii hacetleri, bilhassa ktz-
lartn ktsmetlerinin aqdmast, o$lan gocuk do$urmalarl, go-

cuklartnm yagamasl iqin Kum'da}Iz. Masume (Fatime),

imamzade Cafer'e, imamzade ibrahim'e, $ah Cemal'e,
Seyit Mesut'a, Vadiyesselam'a gidilir. Pergembe ve cuma

gunleri gidilen buralara erkigi, uvat kigi, ugak (qocuk) her-

kes gider. Niyet sahipleri buralara gaput baSlarlar- Qaput
(bez) alenen baSlanrr. Qaputun rengi iinemli degildir. Ni-
yeti olan kimse daha sonra gidip, gaputu agar. Qaput bag-

lamak suretiyle adakta bulunmak Anadolu'da da qok yay-
gtndu.31a

Caferi Ttirklerinde, Anadolu Ti.irklerindeki "Kilit As-
ma"ya "Kulplu kulplamak" denilmektedir. Kulpluyu zi-
yaretin parmaklrklanna kitleyen kimse niyet tutar, haceti

ahnca da gidip aqar. Mezar-t $erif'te farklt uygulantr.

Gerdek gecesi baganstz olan damada "Ba$lantptr" de-

nilir. O$lant "hapsetmek" baganstz kdmak iqin yaptudu.
Ba$lamak iqin "cadt" ya gidilir. Damat yazdrnlu. BaSt ag-

313Kutlu Ozen, Sivas ve Divri$i Yiiresinde Eski Trirk inanglartna BaBlt Adak
Yerleri" Sivas 1996.

314Y. Kalafat, "Vatan-iran-Turan Hattr ve Caferi Tiirklerde Halk inanglan",
Tiirk Diinyasr Aragttrmalan, S. 108, Haziran,1997 ' sh.33-\01'
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mak iqin de keza cadtya gidilir. Gecenin zlfaftan ku qtktr-

$mr gosteren beze " A$bez" denir. Yengeler bu bezi geli-
nin kaynanasrna gosterir.

$alpazart Qepnilerinde damadm qegitli baSlanma bi-
qimleri vardu. Bunlar kurgunla ba$lama, Qivi ile ba$la-
ma, iplikle ba$lama, silahla ba$lama ve benzerleridir.
Ba$rn Eoztilmesi ydntemleri de vardu. Bunun igin de$ir-
meR ve deSirmen suyundan yararlanrlrr.3ls

Irak'taki Kekai Ttirkmenleri Caferi olmadrklannr sdy-
lemelerine ra$men inanglannda iran Tiirkleri itibariyle
ozelde de buyuk benzerlikler vardtr.

Caferi inanElt iran'lt Ttirklerde gelinin atmrn tizengile-
ri agrltr, tizengiler e$erin i.izerine tersine konulur. Boylece
attn iizerinde iken iizengilerin ba$landarak, damadrn
ba$lantlmast onlenilmig olur. Ba$lanmq damadtn ba$t-
nrn qoztilmesi iqin 40 gtin sabretmek gerekir. Kr.ztn (geli-
nin) iki yengesi olur. Gelinin Ag Bezl'ni saSdrq ve sol-
drE'tn gormeye hakkr vardu.

Gelinin 2. gi.iniinde ktzrn ve oSlantn neneleri (anneleri)
konu-komgulartnt yeme$e alular. 3. gi.in hayrrlt olsuna
gelenler geline hediye getirirler. Buna "iiggiinltk" denilir.
Eskiden hediye olarak getirilen paralar yengelere verilir-
di, gimdilerde kapkacak getirmektedirler.

Caferi inanqh Tiirklerde evde kalan ktzlara "bahtt baS-
It" denir. Bu ttir kulann bahtrnrn aqrlmast igin "baht dua-
st" yazdtnlrr.

3lsYaqar Kalafat, Balkanlardan UluS Tiirkistan'a Tiirk Halk inanglarr (...)
Qepniler Sh. 225-245, Berikan Yaymlan Ankara 2006, daha genig bilgi iEin ba-
krrua Ali Qelik, Trabzon $alpazan Qepni Ktilttiri.i il Ktiltiir Mi.idi.irlugii,
Trabzon 1999
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Gelin kurn kardegi gelinin belini ba$lar. Ku taraft, bu
gocu$un ytizi.ine un serper, gocuk kaqar. Bu baf,m adt

"Bel Ba$t" du. Bakireli$i simgeler, un ise yiiz a$iltdrr. Da-

madr uf,urlayanlar saSdrq ve soldtg'tan para alarak dama-

da verirler.
Caferi Ttirklerde aynarun onemli bir yeri var' Gelin ka-

prdan girince damadm bactst gelinin ytiziine ayna tutar.

Ayna "hog baht, hog geqim" iqindir. Anadolu Tiirk halk
inanqlannda da aynantn aydtn gelecek oldu$una inanr-

1u..316

Bazr ydrelerde ise, "gelin bezenince" , a! at getirilir. O
da bezenilir. Gelinin attnr bir gdrevli erkek yulartndan tu-
tar. Atr tutana cilavdat denilir. Cilavdar'a hediye verilir.
Ata gtizgi,i (ayna) tutulur. Gelin ve at, aynada birlikte go-

rtinmesi istenir. Ayna rqtkttr. Koyun igin de gelinin yolu
kesilir. Pul (para) istenir. Gelin bagka bir koyden geqecek

olsa goban gelinin aya$tna bir davar yrkar. "Ben bu dava-

rt gelinin aya$tna kurban edecefim" der. Gelin sahibi go-

bana pul verit, hayvant kestirmez. Gelin hayvantn canlnt

ba$rglamtg olur. Damadm bir "safidtg"t, ve bir de "sol-
drg"r, olur. Soldtg krz tarafrndan sa$dtg o$lan tarafrndan

segilir. Bunlar damadt u$udamasrnlar (gelip kagumasrn-

lar) diye damada sahip gtkarlar. Damad, saSdtg ve soldtq

dii$tin evinin damtna gtkarlar. Damadtn kolunda kumur
kurdeleden bir pazubent vardrr. Bdli.inmiig ve bir beze

ba$lanmq elmalart gelinin bagtna atarlar. KonJeti serper-

ler. Gelin attan inerken bir ki.irsti getirilir- Kiirsiintin altm-
dabeyazbirbez vardu.

316Y. Kalafat, "Trirk Halk inanglannda Hususiyle Tahtacrlarda (Ayna)" 1. Ak-
deniz Yiiresi Tiirk Topluluklan sosyo-Ktiltiirel Yaprsr Tahtacrlar sempoz-

yumu Bildirileri, (26-27 Nisan 1993, Antalya) Ankara, 1995, sh'75-107
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Tiirk Diinyasr'nda yaygrn olan "Al Arvadt" inanct Ca-
feri Tiirklerin'de de vardu. Lohusa kadmlan Al Arvadrn-
dan korumak iqin Arvadtn yastt$mm altma orak, demir
para, demir pargasr gibi geyler konulur. "Al Arvadr de-
mirden korkar" inanct vardu. Atrn tizerinde demirden
herhangi bir gey olsa att binen cin de att binemez. Cinlerin
ismi gegecek olsa cin denilmez "yiyici" veya "bizden yi-
yicilqr" denir. Al Arvadt,lohusa arvadrn ci$erini yemeye
qok meraklrdrr.

iran'r.n Caferi inangk Ttirkler'inde de yerikleme inancr
var. Hamile iken bal* yerikleyen hanrmm gocu$unun
dunyaya gelince, ele avuca st$mayaca$.na inanrlryor.

Bazt konulann ve emarelerin yorumlanmastnda bulu-

Sa ermemig Eocu$un kuwesini alma ydntemi Caferi Ttirk-
lerin'de de var. Hz. Muhammed'in bu konuda Hz Hasan
ile trans iqin iligkiye girdi$i ifade edilmektedir. Bu bilgiye
itibar etmek miimktn de$ildir. Zira islamiyet, gaytpdan
haber almaya, buyuye kargrdu.

Ti.irkmenistan'da Ttirkmen toylannda, ikram esnasrn-
da tek tabak tagrnmaz, iki tabak tagrntr. Tabak bir tane ise
iki elle tutulur. Bdylece, "dii$ilnde, toyda bolluk olsun,
yine yeni toylar olsun" denilmig olunur. Cenaze mera-
simlerinde yaptlan ikramda ise, ikram tabaklart tek elle ta-
glnu veya tabaklar tek tek tagmular. Bununla da verilmek
istenen mesaj, "bagka iiliim olmasrrl toplu 6liim olma'
sln, srrasrz tiliim olmasrn" du. Anadolu'dataziyeye gele-
ne "gene buyur" denilmez.

Tiirkmenistan Ttirklerinde, toyda yemek yenildikten
sonra, tabaklar sofradan kalkmadan dua edilir. Yas ye-
meklerinde ise, tabaklar kalkttktan sonra dua edilir.



202 Yapar Kalafat

Ttirkmenistan Ti.irklerinde gelin yeni evine gelince; ge-

linin saf elini san ya}a, sol elini so$uk una batuma uy-
gulamasr yapdu. B6ylece, o gelinin, yeni ocaStna bereket

getirece$ine inantltr.

Gerdek gecesinden sorua, yenge gelinin saglannt 6rer.

Gelin kaynata ve kaynanasrnt selamlar. Selamlarken onla-

nn dntinde say5 ile bagrnt 6ne e$er ve drtiklti saglannt

6ne sarkttu. Sonra gelin 7 ayrr komgunun da aynt gekilde

kaprsmtn dniine gider, eqikten onlan selamlar. Gelin,

egikten sa$ ayakla girmeli ve sa$ ayakla qtkmaltdu. Se-

lamlarken yiiztinrin yere yattk olmasr gerekir. "Yere ya-

trk" ytizli.i gelinin htirmetli olaca$rna inantlu. Selamlar-

ken ytiztinti yere yattran gelinin arttk "yiiztintin yere gel-

meyeceSi" inanct vardu. Gelin selam verirken kaynana ve

kaynata hayu duast yaparlar. Ertesi giin ise, gelinin 6ntin-
deki tirtuniin alttna pul (para) konulur. Bu paralar geline

verilmig bir hediyedir.

Ti.irkmenistan TUrklerinde gelin, 6mrti boyunca kayna-

nasrnrn yanmda konugmaz. Zarutet hallerinde hareketle-

ri ile muradrnt anlatu. Anadolu'da bilhassa Posof ve Da-

mal'tn Dadali Ttirkmenlerinde de bu uygulama vardu.

Ttirkmenistan Tilrklerinde gelin, bir siire sonra baba

evine bUyuklerin ellerini dpmeye gelir. Bu siire Etsart,

Goklen ve Yomut Tiirkmenlerinde 3 giin, Teke Tiirkmen-
lerinde ise 30 gi.indtir.

Tiirkmenistan Ti.irklerinde namusa dugktinliik had saf-

hada onemlidir. Gerdek gecesi bakire olmadt$t anlagrlan

gelin namzedine, "Tu.La" denilir. Tula'ntn saglart kesilir ve

o babastnrn evine gdnderilir. Gelin kum bakire olmasr bii-
ttin Ttirkmenlerde aranu.

Balkanlar'dan lJlu! Tiirkistan'a Tiirk Halk inanglan

Tiirkmenistan Ttirklerinde'de hamile kadtnrn doSum-
dan ewel, do$acak qocu$un cinsiyetine dair fikir veren
inanElar vardu. Hamile kadrntn karntmn sa$ tarafrnda bir
depregme (krprrdanma) olursa, bebe$in erkek olaca$r.na
inantlu. Aynca gelinin bebe$i karntntn tam orta yerinde
oynar ise, o bebe$in ktz olaca$rna inantlrr.

Halen devam eden bir adete g6re, doSumu gok yaktn
hamile kadrntn yamnda, aniden silah atrlarak onun tiksin-
mesi ve ebesiz do$-um yapmasr sa$lanrr. Eski Ttirk inang-
lan ve Anadolu T{irklerinde ise, silah attlarak kara iyele-
rin korkutulup kagrrtldrklan, boylece onlann muhtemel
zararlanndan korunuldu$una inanrlrr.

Tflrkmenlerdeki bir inanca gore, gille/kukh kadtntn
hassasiyeti ve korunmaya muhtag olugu guradan gelmek-
tedir. Annenin karnrndaki bebe$i besleyen damarlar do-

$umdan sonra da 40 gtin siirecek gekilde "aglktrr". Anne-
nin metabolizmast, bebek karmda imiggesine 40 giin daha
bebe$i beslemek ister. Do$umdan ewel bebek, anne kar-
nrnda 40 gi.inde tecessi.im etti$inden, do$umdan sonra da
bu stire ktrk giindtir. Korunmanrn yontemlerinden birisi
de gelinin beline kugak ba$lanrlmasrdtr. Bebek dtinyaya
gelince, 7. gnn yrkattlrr,40. gtin ise tudu su ile ytkanma-
sr sa$lamr ki, buna "krrklama" denilir.

Ti.irkmenlerde 22 $ubat'ta Kiigiik Qille biter, kuk giin
sriren Ulu Qille, 17 Kasrm'da baglar. Ktiqiik Qille'de Qo-
ban Bayramt yaprlu. A$aq dikilir, genliklerle kutlanu. Qo-
banlar kegi, koyun bereketli dol tutsun diye aralannda
kutlama yaparlar.

Tiirkmen Ttirklerinde, Krrklt (Qille) olan evde, gelinin
odasma et kam akan bir grda sokulmaz. Mihman (misa-
fir) altnmaz, yas evinden gelen kimse kabul edilmez. Bu

203



Yagar Kalafat

ttir kimselerin "basma" ozelli$i vardtr. Anne ve bebe$i
basabilirler.

Ti.irkmenlerde Yaman Kigi (Kdtri niyetli kimse) bir
eve gelmig ise, onun nefsinden ve nefesinden korun-
mak igin, o gittikten sonra, iizerlik yaktltr ve evde tiitsii-
sti dolagttnlrr.

Tiirkmen Ti.irklerinin inanctna gore "Al Basmast" ile
"Kara Basmasr" farklt geylerdir. Al Basmasl gece olur ve
" Al" yeni doSum yapm$ kadnlart basar. Al'dan, onun
basmastndan korunmak igin gelin yalntz btrakdmaz, oda-
srnda yagh bir kadtn da bulundurulur. Yeni do$um yap-
mtg kadr.nrn odasrna Kur'an-t Kerim konulur. Kara Bas-

mast ise gtindiiz de olur ve Kara, hamile olmayan insanla-
rt da basabilir. Kara Basmasr insantn gdztine bir karartt-
nrn gdrtinmesi geklinde tezahtir eder. Daha ziyade,yalntz
insanlart kuytu, tenha yerlerde basar.317

Tiirklerde kadmrn ilk do$umu ile baglayan giderek do-

Sum sayurna paralel olarak artan bir prestiji vardu. "Ug
gocuk anasr" "beg qocuk do$urup buyuttu" gibi tantmlar
itibar dlEtistidflr. Megakkat qekmek, deneyim kazanmrg
fedakarl* etmig anlamtndadtr.

DoSu Anadolu'da Alikan Agiretinde evli kadm gocuk
do$uruncaya kadar ailede bir sosyal yer almaz. Kadmtn
toplum igerisindeki yerini, tiilbent/pugi ba$layabilmesi
tayin eder. Qocu$u ya$amayan kadrnrn bu hakkt yok-
61.318

Ttirklerde kadrn ve erkek'de bagrn ba$lanmast; ba$lan-
ma gekli ve ba$lanma d6nemi 6zel ve mistik anlamlar ige-

3uY. Kalafat, Avrasya HalkSufizmi I.(......), Ankara, 1997.
3r8Dr. i. Begikqi, DoSuda De$i9im ve Yaprsal Sorunlar (Gogebe Alikan AEire-

ti), Ankara,1969, sh. 181.

Balkanlar'dan LLlug Tilrkistan'a Tiirk Halk Inanglan 205

rir. Nahcivan ve Anadolu Ttirkmenlerinde bir kadmm le-
geyini/ yazmastnr/tiilbentini yere atmasr onun namusu-
nu ayak alttna almast demektir. Leqeyini yere atarak tesli-
miyet igareti veren kadtna d{igman aileden dahi olunsa
dokunulmaz,kavga var ise salduan erkek geri gekilir.

Dede Korkut'ta giyinip-kuganmak igin yararh. ve baga-
nlt olmak gerekiyordu. Qocuklu$u geride btraktp cemi-
yetde yer alabilmek igin genglerin kendilerini kanttlama-
lan icap ediyordu. Bu stnavdan gegilerek kugantludr.

Halk arasrndaki dtizensiz, disiplinsiz "bagtbozak" ta-
biri ile tantmlanuken "asker mi bagt bozuk mu" veya "ba-
grbozuk asker" denir. Yakm zamana kadar cizellikle kusal
kesimde erkekler muhakkak baglannr drterler, gapkastz
dolagmazlardr. $ehire gidip gapka takmayt buakan kimse-
ye "$ehir onu da bozdu" denirdi. Namazda bagrnrn kapa-
trlmastntn tesadiifi olmadr$t kanaatindeyim.

Bag ba$lamanrn gekli; krzh.k, gelinlik, kadrnltk gibi sos-
yal statiilerle ilgili oldu$u iqin mutluluk veya kederli olug-
la da ilgilidir. Aynca medrese o$rencisi, oSretmeni, geyhi,
mtiridi farklt bagl*larla tefrik edilirdi.

Kuzey IraKta Tiirkmeneli'nde damat gerde$e girece$i
gece elini bagka bir bekartn sutrna siirerse, "damadrn o
geceki eli berekettir. Strtma elini siirdti$ii bekartn da kts-
meti agtltr." inancr vardu. Bu bir nevi el verme'mi, o gece
damat farklt bir dini muhteva mr kazanmtg oluyor?

Ttirkmeneli'nde sdz kesme (kebin kesmek) olarak bili-
niyor. Aynca kilit agarak krzlara ktsmet agma, fal baktu-
maya da "krftl vermek" veya "kibir vurmak" denilmek-
tedir. Geng ktzlartn kwmetlerini ba$lamak iEin birisi btyii
yapm6 ise, veya kayrp e$yanrn bulunmasr isteniyor ise
madeni bir kaba su koydurulup buluSa ermemig bir gocuk
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bu tasa bakturlarak qocufrun gdrdtikleri yorumlanmakta-
drr. Bulu$a ermemig gocuSa bazt srrlar mt aqdtyor? Veya
bulu$a ermemig qocu$un bazr gtiqlerden yardtm almast
daha mt kolay?

Tiirkmenelinde "benim arvadrm" "benim kartm" de-

mek adaba aykrndu. "Falancantn kut bendedir" veya
"falancantn krz kardegi benim yantmdadu" denit. Hanr-
mrn ismi namahrem yanrnda antlmaz. Boylece onun ko-
runmasl sa$lantr.

Agermeyle ilgili inanqlar Tiirkmeneli halkmda da var-
drr. Bu bolgede agermeye Aras vadisinde ve Azerbaycan
Ti.irklerinde oldu$u gibi "yeriklemek" denilir. Yerikleyen
annenin canrntn qektigi geyin ahnmamast halinde do$a-
cak gocukta "yerikleme nigant" olur. Cant iiziim qekti$i
halde yiyememig annenin Eocu$unda iiztim salkrmt gibi
lekenin olugmasr bu gekilde izah edilir. Bazt ydrelerde, an-

ne adaytntn karntnr kagtmast halinde bebe$in viicudunda
leke olugacairna inantlu.

Ti.irkmeneli Ttirklerinde ktna, damadm sadece iki eli-
nin tabanrna yakrlu. Ttirkiye'de krna, daha ziyade dama-
dtn avug iqine bilhassa ktigiik parma$ma yakilrr.

Muradt olan Ti.irkmenler nezir yapar. Sultan Saki'ye
giderler. Tisin kciytindeki bu yatua nasibinin gtkmastnt
bahttmn agtlmasrnt isteyen krzlar gider; evlenince de ge-

ker da$ttrr, kurban keser, mevlut okuturlar. Muharrem
aylan hayrr hayrat aylandrr. Genq kular ve gelinlerin
s* gittikleribir ziyaret yeri de Kerktik kalesindeki Dan-
yel Peygamberdir. Burast Muharremin ikinci giinti ziya-
ret edilir.

Tiirkmenelinde gece aynaya bakan geng krzm krsmeti-
nin kesileceSine inanrlu. Bu inang Ti.irkiye'de de vardu.

Balkanlar'dan Ulu! Tiirkistan'a Tiirk Halk inanplan

Bazan da aynaya gece bakan kurn evlendi$inde gurbete
gogece$ine, uzak diyarlara gelin gideceSine inanrltr.3le

Ti.i rkmenistan Turklerinde g6rd u $i.imtiz " Y atrr B ayta-

$" onlartn egemenliSini gdsterirkery Ttirklerin islamiyet-
ten eweli bayrak anlayqmrn devamrdu. Bu ttir bayraklar
ttirbenin iizerinde bir, bazan da birkag soPaya ba$lan-
makta veya gaktlmakta idi. Yatu bayraklan muhafazaya
ahnmrg yapilr mezarlrklarda parmakl*lara da ba$lanrl-
maktadtr. Bize gdre kutsal mekandaki dallarrna gaput

ba$lanan a$ag da yatum bayraSma gdnderlik yapmakta-
du. Kutsal gticiin temsilcisi bazan a$acm bizzat kendisi
olmaktadu. Yatum bayra$tna qaput ba$layan her ziyaret-
gi yattrtn korumastnt kabul etmig olmaktadtr. Ada$rnt ye-
rine getiren ziyaretgi, yatutn egemenliSini kabul etmig ol-
maktadu. Kanaatimizce kuwet ve siyasi gi.ig temsilen or-
du ve devlet adamlan tarafrndan kullantlan bayraklarda,
dini ve di.inyevi y6netim aynt kimselerce temsil edildi$i
dcinemin devamr niteliSindedir.

Yatrr bayra$tnt bu anlamda Suriye, Irak, Anadolu,
iran, Turkiye Turkmenistan, Ozbekistan ve Afganistan
Ti.irk-Turkmenlerinde biz goriip resimledik. Makedon-
ya'da yasaklanmtqtu. Nahctvan'da ise bir iki yerde rastla-
yabildik.

Bayrak, Divami Li.igati't-Ttirk'te aynt anlamda "Bat-
rak" kelimesi ile izah ediliyordu. Anlamr, savaglarda kul-
lantlan ve ucuna bir ipek parqast takrlan mrzrak geklinde

agtklanryor. "Bugi.in DoBu Anadolu'nun bazr bolgelerin-
de ip eSirmek uzere hazulanan at kuyru$u geklindeki ytin
topaklartna (Bedrik) denilmektedir. Bu kelime ArapEa ve
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Farsga'ya geqti$i gibi Bulgarca ve Romence'ye "Bayrak",
Strpga'ya ise "Baryak" geklinde girmigtir.32o

Irak'ta murat gdzleyen geng kular, giin batmadan 6n-

ce bir murat tutar ve yedi taq atar. Sonra evinin kapsmm
krraSrnda (kenannda) bekler. Oradan gegecek ilk kigi ne

konugur ise onu yorumlar.

Irak/Turkmenelinde yaptlan igin igine bereket dtigme-

si (bereketli olmasr) igin her zaman besmele ile baglamr.

Erzakla ilgili tek tane dahi yere dtikulmemeli, muhteme-
len o erza$m yere dugen tek tanesi bereketi iginde sakla-

yan tanedir. Piring gibi taneli gr.dalar yere doktiliirse "Kir-
pikle toplansalar yeridir" inanct vardu. Bunlann iizerine
bastlmaz, yerden altnrr tiq defa dpi.iliip baga konulur. Ttir-
kiye'de de bu uygulama ekmek iqin yapdu.

Bereketle kigioflununbizzat dziinden kaynaklanan bir
iligkisi vardrr. Bir eve gelin gelir veya bir evde gocuk dtin-
yaya gelirse "aya$tnm u$uru" ile anrlu- Evin durumu dti-
zelir ise bunlara "uyu$, uSurlu" veya aksi olur ise "ayafit
u$ursuz" denilir. Bazan da "bt krz evden gitti evin bere-

keti gitti" veya "haytr bereketi apardt-gdttrdti" denilir.
Kigi o$lunun aya$mm u$uruna inanma Tiirkiye'de de

vardu. AyuS u$ursuzlara gademsiz denilir.

Ttirkmenelinde iki ayrt Baba Gurgur vardu- Bunlar-

dan Erbil'de olan Siti imamrnrn ttirbesinden 1" km. kadar

ilerde gayri meskun alanda, yantndaki mezarltSrn L00 mt-

kadar ilerisinde, tarafrmtzdan resmi gekilen Baba Gur-

gur'dur ki yt$ma tagla yaprlmtg mezarl takriben 34 met-

re kadar vardu. Buraya ev hantmlan evlerinin bereketi, ig

320Doe. Dr. Yavuz Ercan, "Cumhuriyetten dnce Kullanrlan Ay Yrldult Bayrak

Hakkrnda" Tarihte Ttirk Devletleri, C. 2 Ankara 1987 sh. 521,- 626
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adamlan ise daha ziyade ig hayatlarrnur bereketi igin dua
etmeye gelirler. Dilek sahipleri ttirbenin yantnda yatarlar.
Sa$ tarafa do$ru yuvarlananlann dile$inin olaca$tna ina-
niltr. Qocuk igin niyetlenen hantmlar sa$ tarafa yuvarla-
ntrlarsa erkek gocuklartna inanilu. Niyeti olanlar eskiden
burada "aE dOker" kurban keserlerdi. Mezann tagma di-
lek tutup tag yaprgtuanlar da olurdu. Kerktik'deki Gurgur
Baba siirekli ategin yandr$r mekandtr. Burada alevler var-
du. Gurgur ateg demektir.

Tiirkmeneli'nde de bilhassa kusal kesimde ahtr ve an-
barlarm eskiden de de$irmenlerin kapr baglartna at, kog,
tikiiz ve bilhassa geyik kafasr gakarlardr. Geyik kafastnrn
evlerin duvarlanna qakddt$t da olurdu.321

Tasawuf bilginlerine gdre belirli bir seviyeye gelmig,
yani Allah tarafmdan imam kdrnmtg veliler, gegitli hayva-
na/ruha ddntigtir ve o hayvanrn suretinde gdri.iltirler (...)
Geyik, ddnflgtilen dort ayaklt hayvanlardan en kolay ve
en gok dclnUgtilen hayvan tflrtdtir. Tabi ddntigtilen geyik
ile dagdaki geyi$in gekli drgtnda ilgisi yoktur. Ancak halk
boyle kavrayrp geyik boynuzu koymug olmah (...) Arslan,
kedi, kOpek, geyik, leylek, turna, 6rdek, gtivercin, yirmi
kadar hayvana dtintiguldu$ii biliniyor.azz

Biz Ttirkistan'rn bir gok gehrinde ttirbelerde geyik ve
kog boynuzu gdrdi.ik. Bu inang don de$igtirmenin bir te-
zahi.irt sonucu halkrn bu hayvanlart koruyucu olarak g6r-
mi.ig olmast mi.imkrindtir. Safranbolu'da Geyikli Baba
Ttirbesi vardtr.

321Y. Kalalfat, "Ttirkmeneli Erbil (...)"
322S. Gringcir a.g.e.
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Bereketin en buyi.igi.i her yerde oldu$u gibi Tflrkmene-

li'nde de yaSmur duastyla ilgilidir. Ya$mur duastna qrkan

geyhler elbiselerini ters giyerler. Yaptlan duada, "def ayi-

ni7' de yapiltr. Merasimi Ktrse Emi ydnetirdi' KOse

Emi'nin y:i.z:d., saq/ocak karast ile karalantr ve alayrn ba-

grna geEirilirdi. Qocuklar koro halinde

Allahbir ya{tg etsin

Dsm duaar yag etsin

Qt)mge geldi egifie

O{Ian koydu begi{e

Tann bir rahmet zsersin

Koyunlara siit aersin

Allahbir ya{tg olsun

Dam duaar gul etsin

AEm anbar a{zmt
Verin Allah borcun uder dolagrlarfu.

Ya$mur dile$ ile gomqe gelin gezdirmek Godi-Go-

di'ye ltkmak Ti.irkistan, Altaylar, Balkanlar ve OrtadoSu

Turkleri'nde stk gdriilen bir uygulamadu.

Ti.irkmeneli dii$tinlerinde, Gi'iney Anadolu' da " ztlgtt"
diye bilinen "hel hele" gok yaygrndu. Hisam Hasret'in 9u

"hel hele"si meghurdur.323

kzlar hel hele aerin

Toydu pelaele aerin

$ad olsun, BahEe bafiman

GilIii biilbiile Perin

Bazan da muradt olan, mesela gocuk beklentisi tahak-

kuk eder ise,beyaz bir bayra$r bir merkata takar orada

dua eder, bir sini iqinde mumlar arasrnda qegitli girinlikle-

323Y. Kalafat, "Ttirkmeneli/ Erbil (.'.)"
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ri Helhele'de ikram eder. Boyle hallerde murad yerine ge-
linceye kadar muradh konugmaz.

Kerktik Ttirkmenleri'nde kadrnlar toplanr.r "imam Ab-
bas Qayr", "imam Abbas Qtire$i" (ekmegi) yaparlar.
Bunlar bir nevi hayu igleridir. Aynca "imam Abbas erra-
$r" vardu. Bu bir tiir yemindir. imam Abbas Qay ve Qore-
Si, uykuda dtiq gorende (rtiyalann hayua yorumlanmast
igin) yaprltr. Esasen bu ttir uygulamalar vesiledir ve bize
gdre hayrrh vesilelerdir. Bu miinasebetle bir araya gelme
ulu kigileri hayr.rla yad etme, hayu-hasenat'de bulunma,
sevinme ve sevindirme dine uygun hallerdir. Yeter ki gir-
ke varmastn.

Erbil'deki Siti (Sitti) imam'rnrn di$er adr Bayan geyhi
dir. Efsanesine gdre Siti zamanrnda gok iyi niyetli, halis,
evlenmeden vefat etmig bir ktz, pak bir zatmq. Bir d6nem
bayanlardan da imamrn oldu$u, bayandan imam olmaya-
ca$ma dair islamda bir beyanrn bulunmadr$r inancr var-
du. Burayt eskiden ziyaret edenler kurban ada$rnda bu-
lunmuglardt. Dilekte bulunanlar "Ya Rabbi Sitti imamr-
nrn yiizii suyu hiirmetine muradrmut ver" derler.

Erbil Ttirkmenleri'nin halk inanqlarmda bir gok faktcir
islami inanglara kangmtgtrr. Erbilli hanrm evdeki su kap-
larmrn a$ztnt agtk buakmaz.Hz. Peygamberimizin sahih
bir hadisinde sularm a$zrntn iglerine hayvanatrn girme-
mesi iqin kapatrlmasrnr belirtti$i, bu tutumlarma esas teg-
kil etmigtir. Kars'ta sulann aSzmm kapatrlmamasr halin-
de bu sulan cinlerin kullanrp kirletebilecekleri sriylenir.

Anadolu'da oldu$u gibi Ti.irkmeneli'nde de yardrm
yapanln kendisini saklamasr gerektiSine inanilu. inanca
gore"yardrm yapan bilinir ise o yardrmr yapanm hayn ol-
maz." Muhtaq kimse teghir edilmemeli. Bu uygulama bir
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baktma hikmet sahibinin hikmetini saklt tutmasr gerekti-

fini, hikmet ehlinin kegfedilmesi halinde "yanabileceii"

inancrnt andutYor.

Tiirkiye'de gizele, iyiye, bol olana maaqallah denir'

Ttirkmeneli'nde "maagallah bugtin elektrikler yanmtyor"

denilebiliyor. Bu durumu anlatuken Begir Hoca "nagtikiir

olmadt$tmtzt, nankor olmadr$tmtzt gostermek igin,

olumsui durumlar igin de "maaqallah" denilebilmelidir"

demektedir.32a

Tiirkmeneli'nde her markad-t qerif (turbe) nin bir hik-

meti vardu. Farkh. Fonksiyonlar icra ederler. Adeta tiirbe-

lerin ihtisas alanlart vardu. Ytirtimeyen gocuklann, karnl
olamayan (hamile olamayan) kadtnlartn gittikleri tiirbg

ayrt iien, yel hastalart (bel a$wt, romatizma) igin "Yel

imamtna" gidilir. Murad dileyenler "Sakrzimamt"na gi-

derler, mezartn taqtna saku yaptgtrrular, yaprqmadtSt

takdirde muradrn olmayaca$rna inantlu' "Saku Ima-

ml"na ytiri.imeyen qocuklar tig qargamba giinti iist iiste

gdttiriiiiir. Astl ismi $eyh Muhammeddin Vasiti'dir'

Zemyefi mahallesindedir. " Saktz imam" ve Yel Imam

Rufai'dirler.
Ttirkmenistan Tiirkleri'nde bir gok geyin piri vardu'

Mesela dutann piri Aydrn'du. Ya$murun piri Bur-

kut'dur. Anadolu'da bunlann yerini adeta ocaklar al-

mqtu. Sartltk OcaSt, Ytlanctk Oca$t, Sara Oca$t gibi'

Ti.irkmeneli'nde ise aynr rolii geyhler oynamaktadu' Ke-

rameti ve hikmeti atadan olan geyhlerin yantstra; "baba"

veya "pir" anlamrnda geyhlikler de olmugtur' Bolgede

g"yt'r; Aur^n Peygamber efradrndan kimseler iqin, bazan

324Y. Kalafat, Turkmeneli Erbil (.'.)
325Ocaklar konusunda bkz. R. .Araz, ag.e.

tekkenin karizmatik lideri igin ve bazanda pir anlamtn-
da kullanrltyor.32s

Turkmenistan Tiirkleri'nde, gtqlii bir evliya kriltri
vardu. Halk ziyaretlere gitrnekte, Allah (c.c.) rizast igin
dua etmekte, Allah'tan bazt dileklerini yatulann maka-
mtnda talep etti$i de olmaktadu. Tesbitini yapabildigi_
miz yatrrlar;

- Saras Baba (Ebu Fazi Saras); Saraks gehrindedir. Bolge-
de Salur Tiirkmenleri yagamaktadu. Tahtabazar'da ire
Kugka-Yoldten'de Salurlar vardu.

Zarnaksari; Dagavuz'dadrr. Kur'an-r Kerim,i ilk tefsir
edenlerdendir. Gergek ismi Mahmut Omer Ebul Ka-
stm'du.

idris Baba; Lebab'dadu. Ersanlarr.n piri olarak bilinir.
Necmeddin Ktibra; K6hne Giirgtig,de, yomut b6lge-

sindedir.

A$rEan; Baharden'de Teke bdlgesindedir.
Dana Ata; Balkan vilayetinde, Ata agireti bolgesinde_

dir. Ahmet Yesevi mtiridlerindendir.
Gtizcii Ata; Balkan vilayetindendir.
Hakim Ata; DiSer ismi Stileyman Baku Gani,dir. Bal_

kan vilayetinde, Yomut Tiirkmenleri bdlgesindedir.
Astane Baba; Kerki' dedir. Ersan Ttirkmenleri bdlgesidir.

Daha ziyade gocu$u olmayan ayaller (hammlar) gelirler.
Ebu Sait Mehnevi; Kaka'dadtr. Bdlgede Teke ve Aley-

li T,iirkmenleri vardu.
Trirkmenlerin Miisltimanltktan ewelki inanglarr konu-

sunda Hocabey Ataverdiyev'e s6zti btrakryorum. Bu teg-
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his Hocabey Ataverdiyev'in gahsi kanaati de$il, Tiirkmen
halk dtigtintirlerinin goriigtidiir.

"Ttirkmenlerin Mtisltimanltktan ewelki dini Gdk Tan-

rt inancr idi. Ti.irkmen'de gdk; asuman, direk ve mavi an-

lamrna gelir. Gok Tanrt btittin canlt ve cansrzlartn emiri

idi... Gok Tanrt inanctndaki od ile Avesta'daki od farklt-

dtr. Benzerlikleri olabilir. Ancak Gdk Tanrt inancr Zerdu-
gizm'den daha eskidir. Gtik Tann inancrnda yerin de (top-

ra$tn) itibart vardu. Olumun defni anlamtnda "yere cay-

landtlar" "yere dti$nemek" "9u gtin 9u kigiyi yere caylan-

dtrdtk", "g;unu yer aldt" denir. Art* o gahsm hayatt yer-

de devam eder.

Ti.irkmen de Tantt, Huda demektir. Tiirkmen halkrntn

iki kutsiyeti vardu. Birisi Tanrt di$eri Hakan'du. Bu$ra

Han Hakan'drr. Han, Hakan dan ktigiiktiir' Hakan'rn ma-

iyetinde bir gok Han vardu. Tarhan belirli bir alanda oto-

ritesi olan sahantn en yetkilisidir."

Ttirkmen halk inanglarma g6re dtinya iiktiziin boynu-

zundadu. Agkaabat milli mi.izesinde dtinyayt dkiiziin
boynuzunda temsil eden bir halt gtirdtik.

Tiirkmen mitolojisini, fikir ve sanat adamlart eserlerine

yansttmqlar. Mahdum Gulu, divantnda Peygamber efen-

dimizi Mirag'a tagryan atr BuraKt giirle anlatrrken, Musa

Mamet'in galerisinde, Butak't resmeden iki tablonun res-

mini qektik. Bu galerinin dtg duvannda, asrlmtg bir kemik
ve ig duvarmda, gakrlmtg bir kog boynuzu vardr. Bunla-

rtn nazardan koruyaca$ma inanrltyordu.326

325Y. Kalafat, a.g.e.; A. Qay, Anadolu'da Trirk Damgasr Koq Heykel Mezar Tag-

lan ve Ttirklerde Kog-Koyun Meselesi, Ankara, 1983.
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Ttirk Dtinyaslnln bir Eok bcilgesinde, bu arada Ttirkme-
nistan, Afganistary Anadolu ve Kuzey Irak'ta olduSu gibi
Bayu-Bucak Ttirklerinde de halkrn muhtelif maslahatlart
igin ziyaret ettikleri yatrrlar vardrr.

$eyh-iil Ekber Muhiddin ibn-i Arabi Hazretlerinin
Tiirbesi $am'da kendi adtyla antlan mahallededir. Tiirk-
menler ve di$er halk buraya gider, burada Allah'tan gegit-
li dileklerde, bu arada kumet igin talepte bulunur, ziyaret
ve dua ederler. Muhiddin Arabi Hazretleri islam aleminin
tinlii geyhlerinden olup her kesimden halkrn ziyaret etti$i
bir kimsedir.

Eshab-t Keyf, $am'rn ortasmda Cebel Kosyun daftn-
dadu. Tiirkmenler ve sair Ttirk halkr burada *.r*-y"-
karlar. Hayu iqin yemek pigirir fakir fukaraya da$rttrlar.
Buraya halk adak igin gelir. Eshab-r Keyf ve onunla ilgi-
li inanqlara dair qegitli incelemeler yaprlmq1s.327 gi"
Nahctvan'daki Eshab-r Keyf ile ilgili tespitlerimizi ya-
ytnladrk.328 Burada ma$aranm duvartna givi gakarak dig
aSnstnrn duraca$r, gakrl taglarmtn maSara duvanna ya-
pqmasr halinde niyetlerinin olacaSr gibi inanglarr olduk-
ga yaygrndrr.

Seyide Zeynep, Trirkmen ve sair halkrn gok itibar etti-
$i ulu bir yatu olarak bilinir. Hz. Ali'nin krzt olup $am'rn
do$usunda Seyide Zeynep koyUndedir. Ttirkmen halk
burayr gegitli dilekleri, bu arada evlilik igin ziyaret eder.
Ayrtca Sultan Nurettin Zeyid,,$am'tn merkezindedir. Bu-

327F. Siimer, a.g.e.
328Y. Kalafat, "Nahcrvan Halk inanglan Anket Sonuglarr"; A. Akgtindta y. Ba9,

!t. Tekin, O. Kag*gr Argiv Belgeleri lgt$nda Tarsus Tarihi ve Eshab-r Keyf,
Istanbul 1993; Mehmedeli Oca$uerdi "Ashab-r Kel yuhusu (G. Azerbaycan
Hikayesi) Kardeg Edebiyatlar, S. 2, sh.?3-25
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rada adma yapdmtg bir mescit vardu. Halk burada yapi-
lan dualann kabul edilece$ine inamr. Bu ttir ocaklar,
Anadolu ve K. Irak'ta da yaygmdta.s2e

Suriye Turkmenlerinde "AcaV' h analann damezarla'
nna 6zel sayg duyulur. Sanltk Hastalt$t iEin yardtmlan-
na bagvurulan bazt Tiirkmen analart vardr Buralar
"Ocak" ttrlar. Bunlar bazr dualar okuyarak sanltklt hasta-

nrn tepesinden kan akrtrrlar. Bdylece hastantn tedavi edil-
diSine inan{6.330

Bayu-Bucak Ttirkmenleri'nin Kulcuk Kdyu yakr.nlarur-

da yol kenannda bir Bozdo$an A$acr vardu. Ti.irkmen

halk niyet tutar, bu aSaca gaput baf,larlar. Burada gocuk

istemi, kwmetlerinin agdmasL hastahklann tedavisi igin
niyet tutulur. Bu a$acrn dak ve yapra$'t kutsaldtr. Kendi-
ni bilenin bu a$act kesmeyece$ine, kesenin elinin kuruya-
ca$rna inantltr. Yaylada$'mn giineyindeki bu koyden
bagka Nisibin'in gok gi.ineyinde dzellikleri olan Kutsal

Qam aSacr vardu. Bu tesbit Anadolu'da bir Eok benzeri-
nin varlt$t bilinen33l eski Tiirk inanqlartndaki a$ag kultri-
niin izleridir.332

Bayu-Bucak kdylerinden her birinde ziyatet vardtr' Bu

ziyaretlerin hiqbirisi ttirbevari ziyaretler degildir. Bir kts-
mt ulu bir a$aq, bir kwmt do$al olarak gtkan bir su kayna-

Eintn bagtndaki bir grup a$aq veya Ealtdu. Bazen de de-

fierli bir zattn mezan oldu$u zannedilen tag yr$rnrdu.
Bunlardan bir kwmrna gelenler gaput baSlarlar, bagka yer-
lerden aldr.klan taglart buralara buaktrlar' Bazen de ya$lr

32eY. Kalafat - A. Do$ary K. Irak da Ttirk Halk inanqlan (...)
330Y. Kalafat, Kargtlaghrr.nalt Bayrr-Bucak Tiirkmen Halk inanqlan Ankara 1'996

331Y. Kalafat, Do$u Anadolu'da Eski Tiirk inanqlannrn izleri, Ankara 1995

332A, irlan a.g.e.

i

I
I

Balkanlar'dan UIu{ Tiirkistan'a Tittk Halk inanglan

ekmek dtiriimleri br.rakular. Bazr ziy aretler tesadtifi olur-
ken, bazen de hususi gelinir. Sabahleyin gtn doSumu ile
gelenler de olur. Bu ziyaretlerden birisi Kulcuk ktiyiintin
Sara{a giden yolunun grkqrndadrr. Bir di$eri Rahmanlt
Bahqesinin iist krsmmdadu. Mutlu koyunde de b<lyle bir
ziyaret vardu. Bucak'rn Basit k6yrinde Hrzrr (a.s.ftn bir
makamr vardu. Buraya buttin gevre halkr ve daha ziyade
inangh olanlar gelirler. Bir gece Htzu'rn ttirbesinin yanln-
da kalular. Bu ziyaretlere, kadtry erkek, Eoluk, gocuk her-
kes katdu. Burada yemek yaprltr ve adak kurbanlar kesi-
lir. Hep birlikte yenilir, iEilir, panayu kurulur, davul zur-
na egli$inde oynanrhp e$lenilir. Giireg tutulur, yarqtlu.

$eren'in Tuzhurma semtinde, da$ bagrnda dabir ziya-
ret vardrr. Buraya u$rayanlar da gaput ba$larlar. Burala-
ra ya adak, ya da tedavi igin gelinir. Burada yatan kimse-
den gefaat umulur, bir kurm halk da Allah igin fatiha oku-
yup geEer. Gevgil ba$rnrn bagmda ziyaret m€zan vardu.
Ada$r olan veya gegmiglerinin hayrrna mal kesecek olan-
lar o gtin davarlannt ziyarei da$rnda yaymaya gOtflrtir.
Ziyaretin oldu$u yere gelen ilk davar, mezarrn baqrnda
durur, Krbleye doner ve gevig getirmeye baglar, buttin da-
varlar gelip geginceye kadar yerinden ktptrdamaz, sorrra
diSer davarlara katthp stirii ile gider. Qoban bu mah tes-
pit eder, adak veya hayu igin kesilecek mal budur. Kesilir
ve ziyafet verilir. Baytr-Bucak Turkmenleri arastnd a,'Ab-
dal", "Baba", "Dede", tt Ana" isimleri ile antlan yatu yok-
tur. Anadolu'da tag kesilme motifi yaygm ikery Bayrr-Bu-
cak Trirkleri'nde pek rastlanrnamaktadrr.

Ulu kigilerin mezar yerlerine taq yr.$ilmast, ziyaret yer-
Ierine tag getirerek kutsal sayrlan a$aElara qaput ba$lan-
masr eski Turk inanglannm bakiyeleridir. Tag ve qaputun
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adak olmasl yaygtn bir Ttirk inanctdtr. Keza ydtn itibar
gdren ddnemlerinde "elmalt" kabul edilen kutsal mekan-

larmda toplu kutlamalar yaPmast bugtin hala Ulu$ Ttir-
kistan'da yagamakta olan ve yazrh. kaynaklarda varltklart
tespit edilmig inang uygulamalanmudandu. Biz Kars ve

Erzurum ydresinden; Kutsal Mekan-Qoban ve stirtisii ara-

stnda geqen benzeri efsaneler tespit ettik. Bayu-Bucak
Ttirkmenleri Evliya menkrbeleri ile, genel anlamda bir tu-
tulma konusunda hassastrrlar.333

Anadolu Tiirkmenlerinin de qegitli hacetleri iqin ziyaret
ettikleri yiizlerce ulu kigi kabri vardu. Kars'daki Celal Ba-

ba bunlardan birisidir. Burayt ziyarctedip tayinin qtkmast

igiry para, mum ve cehizinden bir Parga adayan bir hanr.m

tayinleri q*t*tan bir siire sorua gezmek igin Kars'a gelir.

Yticel hantm her gece gdzlerini yumunca, kukreyen bir
arslan gortiyor. Kendisine Celal Baba'ya olan vaadi hattr-
lahlu. Adagt yerine getiren Yiicel Hantm arttk uyuyabilir.

Qocu$"u olmayanlar Erbil'de $eyh Qiilii'ye giderler.
Begparmak Erbil'de yagamls bir geyh olup kabri, ocak

fonksiyonunu g6sterir. Begparmak'a igkiyi terketmek igin

giderler. Gerdek gecesi ba$landr$r igin bagansu olan er-

kekler igin, geyh ve seyitler duayazarlar. Bu muskalar ya-
krlu, tiitstisiinden yararlantltr. Suyundan gifa umulur.
Ttirkmen oldu$u ifade edilen $eyh Qdlii'niin 1899 yrltnda
vefat etti$i ifade edilmektedir. Cami iqerisinde tiirbesini
giin ortadan ewel gtn ortada ve giinortadan ahir kadtn-

lar ziyaret ederler.

Ocak, Tiirk halk sufizminde onemli bir yer tutar. Oca-

$m gamuru gifah kiginin gamurudur. OcaStn topra$tna su

333Y. Kalafat, Karqrlaqhrmah Bayrr-Bucak Tiirkmen Halk inanglarr Ankara,

1996.
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katrhp Saf, Cuma ve Mtintehiline sureleri okunup igirildi-
gi bilinmektedir. Oca$rn suyu ile an nefis sahibi kiginin
nefsindelii manevi giiglerin bir krsmt bu suya aktanlrr. O
suyu iqen kigi bu yetenekleri kazanrr. Buna elinden su ig-
mek de denir. Ocak'tan el almak, yetenek sahibi gifalt ki-
ginin, bir bagka kigiye o yetenekleri kazandrrmak igin yap-
trgr d$retilerin ti.imtidiir. Hz. Muhammed Allah'tan el al-
mqtu. Elazt$'da yaprlmq bir inceleme Ocak'rn halk
inanglarmda dnemini belirtmigtir.ea+

$eyh Qdlu ile ilgili bir gok efsane anlatrlmaktadtr, gey-
hin ttirbesini ytktrrmak isteyen birisinin stirekli karnr gi-
ger, ytkttrmaktan vazgeEince gig iner, bu olaydan sorua
tekke ve mescidin yerini bu gahs ba$rglar. $eyh Q6lti mu-
ridi ile $eyh Osman Sereceddin'e giderler. Erbil'e d6n-
meleri bir anda olur. $eyhe qok uzaktan geqmekte olan bir
grup insan aralannda konugurlarken hakaret ederler.
$eyh Qdlti kendisine hakaret edildigini anlar. Znbeyir Bi-
lal ismail "Min Alemil Mtiskurdi Ulema" geyh Qcilu ile il-
gili en ciddi galqmayr yapmq1s.33s !s Ttirkmen aragtu-
macrmn "ibni Halikan" ve "Minetterosis Seka fil ve Meda-
risi fi Erbil" isimli ilmi eserleri de vardu.

Ti.irkmeneli'nde Trirkiye'de oldu$u gibi madeni tas
igerisindeki suya bulu$ ga$rna gelmemig qocuk bakturla-
rak gelecekten haber ahnmak istenir. $eyh Keva.'nrn bu
ydntemle kayrp egyalar buldu$una inanrlu. Keva ismi
destan kahraman Kava'dan gelmektedir.

Ttirkmeneli'nde Kakailer diye bilinen bir cemaat var-
du. Bunlar buytik go$unluklan ile Tiirkmence konugan,

33aRdat Araz, Harput'ta Eski Ttirk inanglarr ve Halk Hekimlif,i, Ankara 1995.
33szubeyir Bilal ismail, Esseyh Qcilti Muhammed geraettin bin el Erbili en Nak-

qibendi, Erbil,1988.
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kendilerini Turkmen bilen bir topluluktur. Ttirkmence ko-
nugmayanlar da ozlerini Ttirkmenlere daha yakrn hisse-

der. Kakailer; Ali-saray, Topzua, Zantgtr, Delis, Telaraba,
Mataik, Kerktik Merkezinin Imam Ahmet Semti, Dakuk,
Tushurmatu, Tazehurmatu, Kifri, Bakube, Romad, Sufai-
ye, Gezeken, Musul Merkez, Stileymaniye ve gok az mik-
tarda da Ba$dat'ta yagarlar. Ayrrca, Afganistan, Liibnan,
iran, Hindistan, Suriye ve Trirkiye'de de Kakailer yaga-

maktadu. Irak'taki miktarlartmn 750.000 civannda olduk-
larr ifade edilmektedir. Kakailer mensubiyetlerini mezhep
olarak tammlarlar. Ali Altahi'leden olmad*lannr ifade
ederler. islamiyetteki yerlerini ise Sunnilik ile $iilik olarak
tanrmlarlar. "Bizlerin mezhebimiz batini olup sudtr"
derler. $iilikte ki "velayet" mflessesesini kabul etmezler.
Bilindigi gibi $iilikteki "velayet-i Aliyye" Allah'a yer yti-
ztinde velayet etmek geklinde olup Stinni inanqltlardaki
evliya velilikten farklt bir rnisyona sahiptir. $ii inancrna
gdre "Resul olan Hz. Peygamberimiz sadece Hz. Ali'nin
vekil oldu$unu bildirmig. Velayeti Hz All'ye buakmtgtu.

$ii inancrnda imam Frz. Al|'ye, yani vekaleti temsil eden
imama iman etmek vardrr. Yagayan bir imamtn Allah'rn
vekilli$ini yaptt$ma inanmamak imansr.zltk geklinde izah
edilir. Sunnilerde ise velayet yoktur. Allah'rn yeryiiziin-
deki yetkilerini kimse temsil edemez ve kullarnmaz.

Tasawuf bilginlerine gbreHz.Ali, Allah tn 1001 adt ile
vastflandtrtlmqtu. Hz. Ali resul varisidir.

Kakai'ler Hz. AIl'ye ve 12 imama dzel muhabbet duy-
makla birlikte onlara ozel bir uluhiyet atfetmemektedirler.
Sunni inanca gdre F{2. Muhammed, Allah'rn ilahi tebliga-
trnr yapmak ve uygulamaya gegirmekle yetkili olan bir
gdrevlidir. Hz. Muhammed'den sonra, onun dini gdrevini
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ozel bir statii ile devr alan yoktur Hilafet onun siyasi g6-
revinin bir devamrdtr. "Halifeler gtinah iglemezler, onlara
hesap sorulmaz" tarzrnda bir inanq yoktur.

Ancak Kakailerde Peygarnber de bir slrdrr. Kakailer
rraynaz ktlmaz, fakat orug tutarlar. Orucu, bir ktsmr. iig
gtin, bir krsmr ise otuz giin tutar. Kuran-r Kerim'i okurlar.
ibadet olarak kurban kesip kendi aralannda da$rttrlar.
Defin adetleri islamidir. Din adamlartna "seyttn denir.
Seyit ancak Seyitle evlenebilir. Seyitlerin Hz. Ali soyun-
dan geldiSi inancr vardtr. Sade bir Kakainin seyitle evlen-
mesi hararndrr. Seyit olmayan Kakailer seyitlerin evladt
saytlular. Ali-iil Allahi'ler, Hz. Ali'yi Allah kabul ederken,
Kakailer bu inancr onaylamazlar.F{z. Ali Kakailerde ismi
ile kabul edilir. Hz. Ebubekir,Hz. Omer veHz. Osman in-
kar edilmezler. Ancak onlann Kakai cemaatinde ayn ayrt
isimleri vardu. Bu isimler sudu. Hz. Ali bu mezhebin
aqtklanmayan gergek imamt kabul edilir. L2 imama 6zel
ba$ltltklarr vardu.336

Haziran 1996 ayt igerisinde gori.igme imkant buldu$u-
muz Saytn Ebul Feyz Elgibey, Turk Peygamber sistemin-
de, Peygamberli$n mucenet oldu$-unu sdylemiglerdi. Ka-
kailerden yaprlmq olan bu tespit, bize mahiyet ortakhir
itibariyle ilginq gelmigtir.

Kakailer, Kakai olmayanlarla evlenebilirler. Kayna$r-
mrzrn annesi Kakai iken babast Tiirkmendir. Kakai cema-
atini Seyyid dini bilgi ile donatu. Dini nikahr o kryar.
Tiirkmen Kakai evlili$inde baba Sunni ve $ii ise gocuklar
babanrn kimliSini alu. Baba Kakai ise qocuklarda Kaka-
i olurlar. Esas olan babanrn mensubu bulunduf'u inangtu.

336Y. Kalai:at "Tiirkmeneli / Erbil (...)"
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Kakai Akidesine uymayan bir Kakai toplum dqrna itilir
ve dtglanarak cezalandudu. Bu uygulama Tiirkiye'deki
Alevi ve Bektagilerin bir kumtnda gdrtilen "Diigkiinliik"
uygulamasrna benzemektedir. Kakai gayri miislimle ev-

lenmez ve evlenemez. Kakai toplumu onu kovar. Kakailer
iqin etnik kimlik deiil din dnemlidir. Bir Kakai Arapla ve

Kiirtle nadiren de olsa evlenir. Daha ziyade Ttirkmenle
evlenir. DoSum ve evlilik merasimlerinde Seyyid bulun-
mazken 6ltim merasimlerinde molla da bulunabilir. Kakai
arvadtn (egini) bogamaz, boganmak inang itibariyle yasak-

tu. Kakailerde ikinci evlilik ancak, egin 6lmesi, devamlt
hasta olmast veya qocuSunun olmamast halinde miim-
kundtir. Bu hallerde de erke$iry eginden "rtza" almast
garttu. Kakailerde yakrn evlilik do$aldrr. AT:u ve dayt
gocuklan evlenebilirler. 7 gdbek saydmaz. Olen erkek

kardegin egi ile evlenmek yaduganmaz.

"Talak" bilindi$i gibi boganmada gortilen bir yemin
uygulama bigimidir. Birinci kere "bog ol" diyerek boganan

ve pigman olan Kakai Seyyide gider hatasrnt anlattr. Kur-
ban keser ve fakirlere da$tttr. ikinci kere "bog ol" diyerek
eginden ayrtlan Kakaiye egi arttk "hatam" olmugtur. Ka-

kai'lerde yemin; Allah, Peygamber, Hz Ali ve 12 imam
iizerine yaptltr. Yemine Peygamberimizin Hz. Ali'nin
dniinde'jhuzurund a" diyebaglanu. Dua edilirken "imam
Hi.iseyin Son imamm Hz. Ali'nin o$lusun bizim ricamut
Rabbilalemine yolla, ulagtu" diye dua edilir.

Muhammediyette yemin, kesinlikle yasaktrr. Sadece

gok yiiksek mertebe de bulunanlar "Nefsini elinde bulun-
duran Allah a derler ( .....) Tiirklerde yemin makamtnda
bir igaret yaptlrr. Buna sirce igaret anlamtnda essah veya
sah denir. Zaten dille yemin etmezler. Bu bir da$a ddn-
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mek ve kolu uzatmak v.b. di$er 8-10 qegit sah var. Bir
mtigkulti silahla halletmeyi garantileyen silaha el basar,

saS el kaldrnlmaz. Mahkemede gahitlik yaparsanz, silaha

el basamaz, sa$ elinizi kaldtnrstntz. Her sah'tn yeri ayn-
du. Laf konugulmaz. Yemin etmesi istenilen kigiye "sah'tn
var m1?" denir. Do$uya dontince, bir yola gitmek veya bir
huydan vazgeqmek iEin sah vermig olunur, gibi yeminde
aynca laf kullanmak sonradan girmig bidatttr, hatadu.

Qocuklu$umuzun ve genqli$imizin Kars ve Etzu-
rum'daki gtinlerinde, "essah mr?" der "Essah" cevabrnr

altnca tatmin olurduk. Bazanda "Essah" kelimesini vurgu
ile soru geklinde kullanud*. Btiytiklerimiz yemin etti$i-
miz de hakh da olsak, do$tuyu da soyltiyor olsak bize kr-
zarlar. "Yemin etmek giinahttr, her yeminde insanm bir
damarr kurut" derlerdi.

Kakailerde riiyalart Seyyid tabir eder. Kotti riiya goren
Kakai rtiyasmr Seyyide anlatu, aldr$r dneriye gdre haytr
igler. Kakai Seyyidleri de ateqde gezmek, cam yemek ve

kendini qiglemek gibi kerametler gosferirler. Kakailerde
insan isimlerinin gok farklr tjzellikleri yoktur. Geqmigte

daha ziyade Abdullah, Seyfullah gibi isimlere stk rastla-

ntrken giintimtizde Tflrk-islam isimleri konulur. Erkek
gocu$a, olmtig olan dedenin ve ktz gocuSa da dlmtig olan
ninenin ismi verilir. "Adt itmesin", "Adr yadda kalstn"
denilir.337

Kakailerde Seyyid kabirlerine ihtiram ihtiyaridir. Kabir
ziyaretleri genelde her cuma ve bayram gtinleri yaprltr'
Kakailer de hacca gidilir, ancak ziyatet edilen yer strdrr.
Kakailerin Kur'an-t Kerim dqmda bir kitaplart daha var-

337Y. KalaJat, Tiirkmeneli / Erbil,..; Erol Aydil, a.g.e.
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dtr. Bu eseri Mesut Barzani'nin siyasi danqmanlaxmdan
Felekeftin Kakai yazmqtu- Aynca Dede Hicri ve Molla
Abbas divanlarr olan Kakai gairleridir. Kakai toplumu ve
onun inanE dtinyasr konusunda daha qok bilgilere ve der-
lenilebilenlerin teyyidi gerekti$ine inantyorum.

Kakailer konusunda fmklr malurnatlar da derledik. Bu
bilgileri kargrlagtrrp teyyid etme imkanrru yeterince bula-
mad*. Kakai bolgesinde hentiz alan galtgmasr da yapama-
dtk Bu safhada tespitlerimizi farkhlrklan ile yannttyoruz.

Kakailer go$unlukla ziraat yaparlar. Irak'taki liderleri
Fethullah ASa'du. Kakailer camiye gitmezler, orug tut-
mazlar, sunnilerle ku alrp vermezler, evliliklerini kendi
iglerinde yaparlar. Seyyidleri onlann din adamlandu.
Seyyidlik aileden gelir. Her kciyUn bir seyyidi vardtr. Sey-
yidler akrabadular. Seyyidlerde arvad bogama yoktur. Egi
61en bayan Kakailerde ere gitmez- Kakailer Hz. Ali'ye
$eyh-i Mezine'de yemin ederler. Zarr.an zaman Seyyid,
Kakaileri bir evde toplar. Kakai olmayanlar bu ev toplan-
trlanna altnmazlar. Kakailerde geyh ve sade Kaka-
i igki igerler. Hastalann tedavisinde geyhin nefesi tedavi
unsuru olarak kullantlrr. Kakailerde geyh mezarr. 6nemli-
dir. Burada ahd edilir.

KerkUK deki imam Ahmet' e Stinniler, $iiler ve Kakailer
birlikte giderler. Kakailer Seyyidlerini imam Ahmet'in bu-
lundu$u mezarh$a gdmerler.338

ibadethaneler konusunda tasawuf bilginleri malumat
verirlerken;

"Cem evi ilk defa imam-t Ali'nin Ktife'deki camisi igin
kullantlmtgnr. ibadethanelerin tecelli suasr gdyledir:

338Y. Kalafat/ Ttirkrneneli/ Erbil (...) 33eS. Gtingdr, a,g.e.
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1. A$lama Duvan (israil'de var), bu uygulama, Al-
lah'rn nimetlerine kargr bir acizlik ifadesi ve yalvarq ige-
ren a$layqftr. Peygamberimizin a$lamanrn, yricelmenin
baglangrcr oldu$una dair haberi vardu. Gdzyagt kandan
yapdmrg olup, pek gok 6lii hayvanattn gozyayile atddr$t
kesindir.

2. Ha-Vav-Ra, yani Havra, Allah'tn isimlerinin tecelli-
lerine mazhar olunan yerdir.

3. Sinagog Allah'rn sr.fatlanntn tecelli yeridir.
4. Kenisa, gimdilerde kilise denmesi yanhgtu. Allah za_

trnrn srfatlan tizerinde tecelli yeridir.
5. Cami, Allah zatrmn tecelli yeridir.
6. Cemevi, Allah zatrmn sulanntn ag*landr$" yerdir.
Bu hallere ermig kigilerin bulunduklart herhangi bir

yer, mutlak o halin icabr olan yerdir. yani, gergek anlam_
da bir Musa varisi nerede ise orast sinagogtur. Stileyman
ise Havra'du. isa ise Kenisa gibirer demektedirler.

Bazt kaynaklar Kakaileri Tiirklii$e qok yakrn bulurlar_
ken baztlarr da Kakai inanglr Tiirkmen yoktur demekte-
dirler. Kakailer evlerinde Ttirkmence konugurlar, geyhle-
rine "Mam" derler. Seyyit, Kakailerde geyhten qok Usttin-
diir. Seyyit ailenin ktz gocuklart da seyyittir. Sade bir Ka-
kai Seyyit Kakai kum elini dpebilir. Kakailer bazr moral
de$erlerde gifa ararlar. imam Ahmet Tiirbesindeki kiiple-
rin igerisindeki sulartn gifa oldu$una inantlu.

Kakailerin mezarltklan Siinni ve $iilerinkinden ayn-
drr. Onlar meftalannt ayrt mezarlara gomerler. Dini top_
lantr-lan da ayrrdu. Toplumun biiyiiklti$tine gcire ayda
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veya yilda bir toplantt yaparlar. Bu toplanttlar gece yaPl-

tu. ftptantt ibadet muhtevaltdtr. Seyyitin ydnetiminde

kadtn ve erkek birarada toplantrlar.

Kakailerde Muharremin 10. goniinde yemek yap{maz'

10. gtinti agure yaprltr. 40- giinii Necef'e Hz All'rin ziya-

retiie gidilir. Stinniler bu ziyareti cami'de yaparlarken $i-

iler'in[ine Kerkrik'de Hiiseyniye deniliyor'340

Kakailer igin, Tiirkmenle$mig Kiirtlerdirler, Caferili$in

bir nev,idirler, Maile toplantr mum sondi.iriirler denilir.

Bilhassa DakuKun yukan ktiylerindekiler boyledirler, di-

yenler var ise de,biz bu tiir teghislerin daha ziyade taas-

supdan kaynaklandt$t kanrstn dayv.

Erbil,de, Ttirkmenelinin Tiirk dini tarihine dair dinle-

di$imiz bir tahlile g6re: Irak Ttirkmenleri tarihte $ii-Ale-
vi idiler. Arabtn Tiirk'e tavu koymasl ve Kiirtten yana

bir tutum taktnmastntn sebebi budur. siinni-Hanefi
Arap Stinni-$afi Ktirt'tin yantnda, $ii-Alevi Tiirk'tin kar-

gr'r.ndu yer almtgttr. Bu geligme Ttirkmenleri bir taraftan

iafilegtirirken diSer taraftan Kiirtlegtirmigtir' Bdlgede

irakim olan siinni inanE gafilik'di. $afi'yi ise Kflrtler tem-

sil ediyorlardr. Nitekim Tiirk dtinyasrnda baqka bir yer-

de gafiTUrkmen yoktur. Irak'tn Sunni Ti.irkleri ise btiyUk

dlgiide gafidirler. Diser taraftan $ii inanglt Ttirkmenlere

ise iran sizin Tiirkiye Ttirklu$ii ile ne ilginiz var diyor ve

Azerileri de Azeri dili ile konugan Farslar olarak tanrm-

hyordu, geklindedir.

AqermeKeleki,dedeyeriklemekolarakbilinmektedir.
"Hamile avrattn yi.ire$i ne isterse alrnmaltdu" denilmek-

tedir. Bebek bekleyen kadtn talep etmese dahi komgusun-

3,toY. Kalafat, a.g.e.
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da nefis bir yemek olsa hamile kadma da gonderilir. Ye-
rikleyen avradrn isteSi olmazsa Eocu$un gdvdesinde de
bir noksanltk olur inanct vardu.

Keleki'de hamile bir kadtmn o$lu mu krzr mr olacaSmr
anlamak igin, Kelle-Paga ayrklanrrken kula$rn etli olmasr-
na bakrlu. Kemik etli olursa krz olacaSrna etsiz olur ise er-
kek olacaSma inanrlrr. Bazen de geline haber vermeden
bagrna tuz dokUlUr. Gelin elini arkaya do$ru gotiiriirse
o$lu, yiizi.ine dof,ru gotiiriirse ktzt olacaStna inanilu. Ha-
mile hanrma boylu denilir.

Kelekide hamile kadtnrn haberi olmadan yastrstna
sancak (kilitli i$ne) sancrh.r. Sonra gelinden g6rdu$u rtiya
dinlenip yorumlanrr. Bu ttir riiyalann qrkaca$tna inanilu.
Krrmtzr gtil erkek, san giil kua yorumlanu

Keleki'de hamile gelini "Hal Aparmasl" ndan koru-
mak iqin yastrStna sancak (kititli iSne) taktlu.

Agerme veya Yerikleme, Erbil, Anadolu ve Makedon-
ya Tiirkleri arastnda da unutulmayayiz tutmug bir inan-
crmrzdtr. Hamile kadrnm Eocu$unun cinsiyetini tespit
igin yaptlan dini uygulamalara dair biz Tiirkistan ve Ttir-
kiye'den onlarca tespit yapt&. Bir go$u, Nahcrvan'daki
uygulamalart andutyor. Al Aparma, Al Kartst, Al Kur,
Ttirk mitolojisinin hala yagayan yaygm uzantdartdtr.

Keleki'de gocu$u olmayan aileler, Pirlere gitmektedir.
Burada Pir, kutsal mekan anlamtndadu. Mesela Eshab-t
Keyf ziyaret edilen bir Pir'dir. Anadolu'daPt, dahaziya-
de ulu kigi, yagh muhterem zat anlamrndadtr Keleki'deki
di$er pirler, Sultan Seyid Ehme4 imamzade, Melik ib-
rahim, Piri Piri, Sultan Sefi'dir.
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Keleki'de qocugu ya$amayan da pirlere gider ve nezir-
de bulumrrlar. Pirlere kurban apanlu (gcittirtilur). Pir me-
zarlarvra gaput ba$lamak, tag yaprgtrrmak inanglart var-
du. Eshab-r Keyf'e giden niyetli kimse ma$arada oturur
bagrna dancr (su) dtigerse niyetinin olacaStna inanilu. Qa-
put ba$lama, tag yapqttrma gibi uygulamalart bizi Ti.irk-
men Eli'nde, Ttirkiye'de ve Ulu$ Turkistan'm bir qok ye-
rinde tesbit edebildik. Makedonya Ttirklerinde pek yay-
gtn de$ildir.

Bu ttir tag yaptgtuma ve bez ba$lamak yatudan medet
ummak amaglt oldugu siirece bidad olurlar. Yardtm an-
cak Allah'tan istenir. Ulu kiginin makamr kutsal kabul
edildi$ igin dua mekant olarak seEilmig olabilir. Bir Ve-
li'nin yiizi.i suyu htirmetine de olsa grici.in sahibi sadece
Allah'du. Bir Veli'de veya MeleKde yardrm edecek giig
var ise; o gi.icii veren de yine Allah'du.u1

Halkm inanctna gcire, yaptgturlan taglar ve ba$lanan
bezlerin sahibi, ozel olarak saklanu, saklanmaltdu. Zira
yardrm yapacak griq, Allah, Veli, Melek vb. kiginin ne di-
lediSini bilir.

Keleki'de tesbitini yaptt$rmrz insan isimleri: Mi.irsel,
Hasan Hiiseyiry Tekon Hanrm, Telli, gerabani, Emme,
Nehri, Fabtma Sakine, Ragtba, Garibe, Htisntiye, Tamile
(Yeter), Nafize, Kambaz, Zafer, Nusret, Fikrat, Nesibe,
Leyla, ismail, Aliyaa Elsever, Safiyar, Yegane, Fengane,
Esli (Ash), Mimadi, Sorabaytm, Zeynep, MaSallah, $ah-
mar, Ekber, Elhan Mtizahmet, Mir Fettah, Ayten, Aytek,
Yasin, Muharrem, ibrahim, Mizze, Afet, Selcan, Elcan, Er-
can, Seving, Muhammed, Aydrn, Fikret, Necef, isa, ibat,

v1Y. Kalafat, "Keleki de Ddrt Giin Uq Gece ve Nahcrvan Halk inanglan" (.. )
Tiirk Diinyasr Aragttrmalan istanbul, 1996.
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Saygun, Eldayak, Siyavug Cafer, Elbin, Humay, Megme,
Aycile, Baberk, Aysu, Zabia, Turna, Eldaz, Elgin, Mirce-
lal, Rua Feleke, Haltaru Rubeba, Dua, Kayser, Server,
Heyber, Temkiry Resulzade, Lamiye, Zekalem, Nurettin,
Afeyiddin, Sultan, Navruz, Nazar, ibrahim, Polat, Hasoy,
Harun, Siirme, Raziye, Hiirzat, Elmiy+ Solmaz, Faik, Ve-
fa, Yegane Ayale, Esmira, Nurane, Mirane, Kerim, Fedai,
Kuyeter, Kifaye, Besti, Gtltimser.

isimlerin %90't Ttirkiye Ttirklerindekinin, aynca harf
de$igikliklerinden gelen telaffuz farkldtSt dilimize qegni
kazandrrmq. Tamye (Yeter), Kifaye (Yeter), Besti (Yeter),
Umay, Magallatr, Nazar, Kuyeter, Hitame gibi isimler
mistik muhteva itibariyle 6nem arzetmektedirler. Biz
Tiirkiye'den gocuk istemeyen ailelerin son krz gocuklart-
na Kafiye ismini koyduklannr biliyorduk. Keleki'de
eganlam ve aynr maksatla ku gocuklara Kifaye ismi ko-
nulmaktadu.3a2

Umay ismi stk olunmamakla beraber Ttrkiye'de de in-
san ismi olarak kullantlmaktadtr. Umiy (yani Umay) Ha-
berci anne demektir. Yani do$ru yolu gcisteren yardtm
eden anne, herhangi bir bilge ve banu kadm demektir. Hz.
Fatima en siiper dev Umay'lardan birisidir. Anadolu'da
halk tefekktirii Umay Ana Ktiltti ile Fatima Ana Kiiltii dz-
degtirmigtir. Umay, Gok Tanrt inang sisteminde kadrnlart
ve gocuklarr hatta buttin yavrulart koruyan kollayan digi
kudsiyettir.3a3

s2Y. Kalafat, "Keleki'de DdrtGiin iig Gece ve Nahcrvan Halk inanglarr (......)"
Tiirk Ddnyasr Aragtumalan istanbul 1996

Y3Dr. Zi.ihre indirkaE, "Tiirklerde Bir Kadm Tann; Umay" Toplumsal Tarih,
Mays 1995, S. 1,7, sh. 4547;l,rg, A. Donuk "Eski Tiirk Dini gamanizm mi idi?"
Tiirk Diinyasr Tarih Dergisi, 1988, S. L4, sh.7-12
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Keleki'de ad verme ile ilgili dikkatimizi qeken bir tespi
timiz oldu. $oftirtimtiztin ismi Baba idi. Kars'da erkek go-

cu$u baba olacak yaga gelemeyen aileler qocuklarma bu

ismi koyarlar. Nitekim A$abey ismi de erkek gocu$u ya-

gamayan aileler de konulur . Bazt Bektagi inanglt gevreleri-

mizdl qocuklara sosyal prestij itibariyle Baba veya Dede

ismi konulur. Bu defa kargrlaptr$r'mtz 6rne$in mahiyeti

farkh idi. Nahcwan Tiirkgesinde Dede kelimesi Baba keli-

mesi ile kargtlanryordu. $oforumtiztin btiyukbabastntn is-

mi Allahverdi imig. Olunce hatuasmt yagatmak iqin Al-
lahverdinin nevesine (torununa) Allahverdi ismini koy-

mak isterler. Ancak rejimin baskumdan qekindikleri iqin

igerisinde Allah kelimesi geqen bu ismi koyamazlar' Bti-

yi.ikbabanrn ismine qa$'ngtm yapmasl igin toruna Baba is-

mi verilir. Boylece Allaverdi'nin ismi kodlanarak nevesine

(torununa) verilir.

Tiirkmenistan da 'Ogol Cemal" gibi ku isimlerine

rastlaytnca gagrrmtgttk' Ttirkiye'de o$ul, erkek evlat anla-

-.nda kullanrlrr. Keza Cemal ismi de erkeklerde g6ri.ili.ir.

Nahcivan'da bu ttir isme fazla rastlamadrk' Bu konuda

edinilen bilgiye gore; "O$-ul: Yi.ice olmug demekse de, do-

$an bir canir insan igin kullantlu. Digi ve erkekli$i ise Er

6gr.tt, Ktz O['ul geklinde ifade edilir" geklindedir' Nitekim

.ui-rur" namizlartnda kigi niyetine denilmekle yetinilme-

yip "er kiqi" veya "kadtn kigi" diye agrklama yapdmak-

tadu. Kovanda art o$ul verir.

Nahcivan'da kurban kutsaldtr. Soz verirken veya ye-

min ederken "Kurban Tikesi Hakkt" denir veya "And ol-

sun seninle kesti$imiz hakkt selama" denir' imama da

and iqilir. "imam Hakkt" denilir. "Giikte Allah yerde bu

otlar, Ademi Azerden Bezerden kurtaru" denilir' Insanrn

Balkanlar'dan UIu! Tiirkistan'a Tiirk Halk inanglan

"Yolunun ve kalbinin duz olmasr" gerekti$'i inanct qok
yaygmdrr. Nahcivan da toprak da kutsal kabul edilir.
"TopiaSa bag e$en gaha bag epmez" inanct vardtr.

Anadolu Tiirk halk inanglannda, digi ve erkek hayvan
kurban edilebilirken; koyunun erke$i, keginin digisi kur-
banltk olma itibariyle daha makbuldur. Kurbanltk koyun-
dabeyazt siyahrndan gok olan hayvan tercih edilir. Kur-
ban ktbleye dtinuk sol yant tizerine yatudu, tig kere bay-
ram tekbiri okunur. Kesecek olan qahrs da krbleye dcinme-
lidir. Kurban postu bir gey kargth$rnda de$igtirilecek ise,
onun ttikenmeyen, evde devamlt kalan bir gey olmasr ge-
rekir. Kurban etinin yedi yeri yenilmez.

Kurbantn Tiirk halk inanglarr.nda kutsal olduSu yol
iyesi inancmm varltSl, tuz'un kutsal kabul edildi$i bilin-
mektedir. Allah'r gokte tahayyiil etmek Gok Tann inanE
sisteminin bir kalmttsrdrr. Otlarda da koruyucu bir gticiin
oldu$u inancr, Allah m her yerde tecelli etti$i inancrmn
bir tezahi.irudur.

Anadolu'danazar olmug yada btiyuye uSamtg gocuk,
ya alttnda su akan bir kdpruden gegirilir veya Etplak
ayakla toprakta gezdirilir. Bdylece nazar ve bUytiden kur-
tulaca$tna inantlrr.

Nahcrvan'rn $ahbuz ydresinden insan isimleri: Yegane,
ilhame, Cennet, Zahht, Rafae, Esmer, Salek, Beyher, Valek,
Hasan, Z6lrep, Anf., Zedigar; $enar Ydresindeki insan
isimleri: Sahavet, Salman, Telmaz, Ziyalel, $vzat, Znlfn-
naz, Melek, Rubary Sebine, Mekti, Sona, Nuri, Mtihenazi,
Nuriye, Maund, Abbas, Sefer; ikiz kardegler igin: Seymur,
Teymur, $errur da konur. Qocuk ku olunca ismini annesi
veya anneannesi, erkek olunca babasr veya btiytikbabast
koyar. Qocu$u olmayanlar veya erkek qocu$u olmayan-
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lar, qocu$u yagamayanlar Eshab-t Keyf'e kurban adarlar'

Kesiien ti"yiutt tt biittin tikeleri (pargalart) o gtin, giin ba-

tmtna kadar da$ttdmalrdu. Ydrede gocu$u olmamast.bo-

ganma nedeni olabitmektedir. QocuSu olmayan anne "eht

LyLeyer" / aht eder bir evladrm olursa falan pir'de 3 gtin

yltar.m,'it san veririm, der. Eshab-r Keyf gibi pirlere gidi-

lir, bazan da mersiYe adanu.

$ahbuz'daki duaya gdre "Allah seni yayda (yazda) ay-

."or.a kqda yorgansiz' dziinii imansrz, cebini pulsuz

koymasrn;' denir. Qdlant ktiyundeki Seyit ASa (Pir)'e ant

iqildi$ne de gahit olduk. Aynt ybrede beddua ederken de

"Anair sana dil ii$netebilmesin", "L$ztnda dilin yansm

dantgabilme" denir. inanca g6re, ana garg$t/ gegmez-ara-

da ana siitti vardtr. Baba gargqL tutar' "Allah adamt baba

gargqtndan saklasrn" denir- Erkek qocu$u istenmeyen

ii*"t"y" "Ustiine o$ul siidiis"ii de$mesin" denir'34

Anadolu,daibadetinideihmaletmeyentinltibirkati-
lin'O huyumdur ederim bu borcumdur oderim" demesi

gibi, halkin gartla.n zorlamast sonucu ibadette ihmali ol-

Lakla beraber irnanlt olduklarrnt gdrdtk'

Keleki'de gocu$a ancak ismini anne veya babast k91ar'

Aileden rahmete gia"n (olen) anne ya da babantn ismi ko-

nulur. Elqebey'in Kelekfde yagadr$r son ydlardl' K:,I:ki

ve civartnda iocuklara E. Elgibey isim koymaktadu' Kele-

ki'de Elqibey'in ismi Beydir, kendisinden bahsedilirken
,, Beyefendi,"B.y'' denilmektedir. Kelekililer kendisine bti-

yuksaygtduyarlar.Birilkokuld$rrencisineiilkeninniifu-
,,rn.r, UJct"ttii ve bu arada bog bulunup Cumhurbagkant-

nr sotdum. Sorulan soru iizerine qocuk mahsunlagtr' Ben

3aay. Kalafat, ,,Keleki'de Ddrt Giin IJq Gece ve Nahctvan Halk inanClarl" Tiirk

Diinyasr Aragtrrmalart istanbul 1996 S' 104, sh' 1-22
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farkrna varamayrp rsrar edince aSlamaya bagladt. Onun
gocuk gdnltince cumhurbagkanr hala Elgibey'di. Dili bag-

ka ismi s6ylemeye varmryordu.

Dr. Elqibey gocuklara Ozellikle T{irk isimleri koyuyor.
isim konulmast igin ElEibey'e getirilen gocuklara ilk 9 ve-
ya 40 giin iginde isimleri konulurken aile, isim babasma,
isim babasr da yawuya sembolik hediyeler veriyor ve sa-

mirni bir merasim yaptltyor. Keleki'de gocuk isimleri ara-
srnda Tansu Qiller ismi de var. insan isminde milli guur
meselesi l99Yhrda Ttirkmeneli-Erbil'de yeteri kadar ge-
ligmemigtir.

Keleki'de 7 ktz qocu$undan sonra bir o$lu olan aile, go-

cu$una Kalebe ismini koyar. Uzun srire hig qocu$u olma-
yan ailenin qocugu olur ise, Ona Tapttk veya Allahverdi
gibi isimler koyarlar.ss

Dr. Elqibey, Tiirk ailesinin do$urganhfinr ve Tiirk ana-
stntn faziletlerini, Ttirk milletinin gelece$ itibariyle ga-
ranti unsuru olarak gormektedir.

Keleki'de Nevruz'da "kapr-kapr" adeti yaptlu. Evde
yiyilip igildikten sonra/ bir kabtn igerisine yedi ctire kon-
fet (yedi cins qerez) konulur. Bunlar gocuklann etrlerine
verilirkery gocuktrar yedi ayn kapt. gezerler. Gittikleri her
kaptdan "ev sahibi" bu kaptan pay alu ve bu kaba pay ko-
yarlar. Yakrn evler arastnda yaptlan bu uygulamada, T.

evden alman son paydan sonra evlere dontilur.

Ertesi gtin erkenden suyun iistiinden 3 defa atlamak
iqin yanga girilir. eaym rlstlinden her yagta insan tullanar
(atlar). Ug o yana ve iiq de bu yana atlantr. Qayda el-yuz

s5Y. Kalafat, "Kelekirde Ddrt Gtin {Jg Gece ve Nahcrvan Halk inanglarf' Titrk
Diirq;'asr Aragtumtl"t (... ), istanbul, 19!],6.
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ylkanu. Evlere eaydan yedi tag gottirtiliir. Qaytn suyu bir
lapla ahnu. Taglarda suyun igerisine konulur' Bu taglar-

dan birisi yagm, birisi EdreSin (ekme$in), dort tanesi ise

kiigelere (evin dort kogesine) koyulur. Birisi de ctizdant-

ntn dibine cep bereketi olsun diye konulur' Bu taglarm

eve, kilere beieket getirebilece$ine inanrltr. Sudan atlantl-

makla, dertlerden hastaltklardan korunulaca$tna inantlu.

Nevruz'da bayram i.ig gi.indtir. Meyve, tatlt ve yemek-

lerin hazrrlandt$r birinci giine "sofra agmak" denilir' Il-
kin valid eyinler (Anneler-B abalar) ziy arct edilir' Ziy at et-

lere halet (hediye) ile gidilir. Krz-Erkek gengler gruplar

halinde evleri dolantr, ikramlardan alular' Taze gtine gi-

rildi$inde kabristanlara gidilir. Kelam't Kadim okutulur'
Yas bayramt ise, mefta cevan (get C) ise helva qalntr (ka-

vurulur;. Kete pigirilir. Hayvan kesilir' ihsan verilir' Es-

kiden qargamba gtkmazdan ewel Eocuklar bacadan torba

sallardt, hediyeler bunlara konulurdu' $imdi baca kal-

madt bu iglem kapilardan yapdtyor' Ttirk kulttirlti halk-

larda sofra agmak, sofrast agtk olmak, sofralt olmak, bir

manevi stahidtir. Herkese nasip olrrraz- Paylagmasmr bil-
mek hayut bilerek yapmak anlamrna gelir' AyncaZeke'
riya Soiralarr, Zehta Ana Sofralart gibi adak ve hamd

sofralan haztrlantr

Tasawufta, helva ve gerbet, dzellikle gerbet, dervigi

ilerletmek igindir. Helva, oncekilerin yardtmtnr celbetmek

igindir. Keleki'de helva kavurma bir nevi sadaka sagrdtr'

Haytr iglenme, sevindirme vesilesidir.

Ttirkler mi.isliiman olurlarken ewelce geligtirdikleri
halk kiilttirii muhteva h. bazt. de$erlerini yeni dinleri adrna

terkedilmek durumunda brrakmtglardtr. Bunlardan bir

ktsmt, belki yeni bir dinin kabulu icabr btrakrlmaltydt'

Balkanlar'dan UIu! Tiirkistan'a Tilrk Halk inanglan

Ancak hepsini terk mi etmeliydik? Bunlarr bize mtislti-
manltk mt buaktrrdt, yoksa Arabm bu yeni dini yorumla-
yqr mt? Bizim terk etti$miz bu kUlttirel deSerlere gok ke-
re Iran sahip gtkmtg, sonra donmtigtiz bu deSerler igin
Iran'rndrr demigiz. Kanaatimizce Muhammediyata ayktrt
oldugu gerekEesi ile terk ettiSimiz ve iran'rndu diyerek it-
ti$imiz halk kultUri.i de$erlerimizi gdzden gegirip segime
tabii tutmaltyrz.

Keleki'de Htdtrellez, krg yan olacak bilinir. Hrzrr
Peygambere ihsan verilir. Qocuklara 7 ctire (7 cins) eerez
verilir.346

Keleki'ye girerken Nahcwan dan bir arkadag Keleki'de
bir inanq vat " ceviz a$acrntn altrnda yatan 6liir" dedi. Bu
tespiti Keleki'de aragtudrk, yaglt bir hanrm "olur mu hig
Keleki'de ceviz a$act olmayan hayat (bahge) yoktur, bii-
tiin erlerin (erkeklerin) dlmesi gerekir biz erciz mi kalak"
dedi.

Keleki'liler gok pratik zekah gr.iler yi.izlu espirili insan-
lar. Kars'a satmak amacryla erik gdtiiriiyorlar. Nahcrvan
eri$i diye ba$uryorlar, pek satrlmryor. Sonra hatulanna
Elgibey'in prestiji geliyor. "Keleki eri|..I" demeye bagltyor-
lar. Erikleri sattldt$t gibi ev daveti de altyor, Kars'da mi-
safir ediliyorlar.

Trirk insanrnrn kultur derinliklerini Ttirkiye'de nasrl
btyuk gehir merkezlerinde de$il de kusal kesimde g6ni-
yor isek, Osmanh TUrk Ktilttirtintin ince asaletini biz Ma-
kedonya ydriikleri, Trirkmeneli-Erbil Ttirkmenlerinde ve
Keleki halkrnda gorduk. Ornek tespit etmek igin bir hayli
s6Y. Kalafat "Keleki'de Ddr Gtin UE Gece ve Nahcrvan Halk inanqlan" (...)

Tiirk Diinyasr Aragtumalan istanbul, 1996. ; A. Qay, Tiirk Ergenekon Bay-
ramr Nevruz, Ankara, 1988. .
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rsrar etrnemize raSmen bize gargq (beddua) 6rne$ yaz-
durnak istemediler. Misal de olsa bu ttir ifadeleri tekrarla-
mak istemiyorlardr. Elgi Bey'in yardtmt ile Gtlnisa Gam-
berova bazr bilgiler verdi.

"Tahttn taraq olsun", "iJzii koylu kalasm", "Bagtn di-
kelmesin", "Yarrmay onur yanrrl bir dmrtin olsun", "Ete-

$ine ugak sidi$i darnlasm * anne olmayasrn", "Yilztine
kumtzt duvak salmrnasrn = gelin olamayasm", "Kaprlar
agthp igeri giremeyesin * bahtm kapanstn"uz Bunlar qo-

$r.rnlukla evlilikle ilgili idi.

Nahcrvan'da halkrn kiir yrlan dedikleri bir haywana rast-
ladrk. Halk bldarmernek iqin 6zen gdsteriyordu. Sebebini
sorduk. Ytlan yiyerek beslendi$r iqin halk itibar ediyordu.

Tasawuf kutsal hayvanlarr anlahrken: Yrlan yiyen
kuglar da kutsal olarak zikredilrnektedir. SelEuklu Beylik-
leri d0neminde do$an, kartal, sungur, atmaca tiirii kugla-
rtn bayrak amblemleri olduklarr ve itibarlr insan ismi ola-
rak kullandr"klarr bilinmektedir.

Nahcrvan'da, akgarn olup gtln batttktan sonra konug-
nnalarda yrlan kelimesinin gegmernesine ozen gdsterilir.

Qocuklar yrlandan bu saatlerden sonra bahsedecek olsa

btiytikler onlarr uyartrlar, yrlan dedirtmez "stirilnen" ve-
ya "yerdeki" derler. Bu tesbiti biz Sankamrqtaki Kafkas-
yalr aileler arasrnda da yaptrk.

Keleki'de bilhassa akgamdan $orlra kurba$a gori,ilecek
ol$a "tu tu tu st$ilim $ana" derler. Aksi halde ellerinde ve
ayaklannda si$il Erkaca$r inancr vardrr. Aynt inang
Kars'da da yagarrlaktadtr.

szY. KalaIat, "Keleki'deDort Gtin UgGece veNahcrvanHalk inaralart (..'X'is'
tanbul 1996.

Balkanlar'dan Ulut Tiirkistan'a Tiirk Halk inanglan

Kalmakta oldu$'um Aydrn Bey'in evinde Cengiz Bey
incelik gdsterip odasmr bana brraktr. Bir gun sabaha kargr
duvardaki tablo dugup, camr krrrldr. Evin hanrmt ok gibi
odama geldi. KonuSuma bir gey mi oldu diye telaglar,*.g-
tr. Kurlanm Eerqeve resmi oldu$unu anlaymca (giise
"1am" kurldt$t iyi olmug camln ktnlmast hayrr getirir)
dedi. Bardak ttirunden cam e$yanrn dugtu$tinde kuilma-
stnrn u$ursuzlu$u gtitiireceSi inancr Anadolu Ttirklerin_
de de vardu. Tasavvuf ehli cinlerin kulaklarmrn sese has-
sas oldu$unu top sesinden gok fazla cinin tildu$tinti be-
Iirtrnektedir. Ses gtkaran e$yanm kurlmastnda hayu bu-
lunmasrntn izahr bu yolla yaptlabilir. Camt krrrlan tablo-
da bOlgeden yetigmig bazr Ttrk fikir ve eylem adamlan-
nrn resimleri ve gehriyar'm gu ddrtltgil vardt:

"Oulatlann ne uakte kadar terk-i uatan olacakt*?
El-elwer, tisyan ele, oyan Azerbaycan!
Besdir ferag odlanndan kiil elendi bagtmrza
Dur *yafia! ya azad ol, ya tamamen yan Azerbaycan',
Keleki'den ayrdrncaya kadar bu ktta dilimden dugme-

di "Dur ayaSa!ya azad ol, ya tamamen yan Azerbalrcan,,
mrsrasr kalp atqlanmrn teurposu ile akort edilmigti.

Keleki'de ger kangandan sonra (akgamdan sonra) yas
evinden elek almmaz. AIan aileye de yas ktsmet olabile-
ce$i inancr vardu. Aynca ger kangandan sonra Earqamba
ve cuma grlnleri de evden tuz ve maya verihnez. Muhak-
kak verilecek ise bir sancak (kilitli i$ne) veya geker de ve-
rilir. Akgarndan sonra nnaya, tuz ve ategin komquya veril-
memesi inancr Turkiye'de de vardrr

tsir ifadeyi veya fikri onaylarken Keleki'li ,,doSudur-
anlarnrnda "dtizdur" demektedir" Sularla ilgili inanEtrar
anlahhrken: Keleki'de Ktzdgtil aEanda, "Eaylar tagar sel
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gele{' , " gaytrt krra$rnda bir hikmet var sinirleri yattgttru,

Iinlendirer" denilmektedir. Dtizdtir, giinki.i gay baqlart el-

malr yerlerdir.
Keleki'li Allah'a dua ederken gurbette bir yaktnr var

ise "gariplikte olanlartmtzl, garip imam Rtza'ntn 12 yl
zindinda gekti$i zulme ba$rqla" denir. OSlu, kardegi ve-

ya egi hapiste olan her Keleki'li "Yusuf'u zindandan kur-

tututt nftatr benim balamt da zindandan kurtar" der'

Halkm inang diinyasmm qok derinlerine inilemeyen do-

nemlerinde islami menkrbeler yer almaktadu'

Keleki'de "Ay Allah" "Gtineg Allah" gibi ifadelere $a-

hit oldum. Ay, Kars'da ismin bagma gelir' Ancak bu iin-

lem neviinden arttkd bir Ornektit. " Aybalam" "Ay kar-

dag" " Ay Ali Bey" gibi. Keleki'de tespit daha farklr "Gti-

neg Allair" diyen kimse, giinegin Allah oldu$unu sdylemig

olmuyor, buradaki Ay ve Gtineg sdat olarak kullanthyor'

Hz. ibrahim'in baglangtqta Ay't ve Gtineg'i Allah sanmast

neviinden de$ildir.aas

Keleki'de perilerle ilgili anlattmlart da dinledik' Bunlar

"su perisi" , "perihi mafiata" ve anlatilan masallardaki pe-

rilerdi. Bir gok halk ozamnrn giirinde peri benzetmeleri

vardr. Ancak, halk edebiyatt muhtevalr olduklart iqin faz-

la inceleyemedik.

Ttirk halk inanglannm ana kaynaklanndan birisi de di-

$er halk inanqlannda oldu$u gibi masallardu' Bir di$er

ifud" il", halk inanglan galqmalan di$er halk kulturii kay-

naklan ile desteklenirken Ttirk halk edebiyatt, ozellikle

masal ve efsaneler gozardtedilemez. Ttirk dtinyastnrn tti-

ece ve Nahcrvan Halk inanglart ("')"'
istanbul,1996
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miinti kapsayacak bir kargrlagttrma heni.iz yaptlmamrg ol-
makla beraber, geqen asrrda Osmanh Ttirkleri masal dtin-
yasma dair yaprlmtg galqmalann de$erlendirilmesi bize
bazr fikirler verebilir. Suriye-Irak, Makedonya ve Nahct-
van masal ktilturu ydresel dzellikleri ile Osmanlt masal
ktilturtinti olugturuyordu. Macar Ttirkolog I. Kunos'un
yapttft masal gahgmalartnr Doq Dr. H. Yusufo$lu inceler-
ken halk inanglan qalqmalanna qrk tutacak tespitler de
yapmqtu.

Bizim, Ozelde yaprlmrg masal gahgmamu olmamakla
beraber, halk inanglartnr aragtudr$rmu bu Ttirkmen elle-
rinde Yusufo$lunu teyit eden tespitlerimiz oldu.

Kunos, Ttirk Di.inyasrnda yaSayan Ermenilerin Ti.irk
masallanntn varyantlarmr tiretti$ini tespit etmigtir. Bfulik-
te yagamanrn tabi, ki.ilttirel etkilegimi olan bu tespitin biz
de benzerlerini halk inanglanndan hareketle tespit ettik.
Bir d6nem Anadolu'da aya$t basmayan qocuklann ayak-
larr basmasr igin Hristiyan mezartna basturldt$rnt Orta ve
Do$u Anadolu Tiirkmenleri arasrnda tespit ettik. Aynca
halktn bazt hastahklarrn tedavisi ve bir ttir btiyiiler igin
kabirlerini ziyaret ederek yardrmma bagvurduklan Hris-
tiyan ululartnrn oldu$unu biliyoruz. Bu ttir etkilegimi Po-
lonya'da yagayan Ttirk iggilerinde de gdrmekteyiz. Saralt
hastasmr hocaya gdti.iren bir Ttirk yaptrsr muskanrn tesir-
li olmadt$rnt gdrtince "senin hastanr kafir bir cin yapmtg
ben etkili olamtyorum" demig. Ona kilisenin papazmr
onermig, hasta sahibi de, o dneriyi benimsemigtir.

"Ti.irk masal diinyasmda ruhlar iyi ve kotii olmak tize-
re ikiye ayrtltrlar ve ayn ayrt yagarlar. Birbirleriyle pek te-
maslart yoktur, daha gok dliimlulerle temas ederler. iyi
ruhlar insan soyunun lehine, k<itti ruhlar ise aleyhine qalt-
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$ular. Ancak bazen iyi ruhun Oltimli.inun aleyhine, kdtu

ruhun ise olumluniin lehine galqtt$t da olur. iyi ruhlar
arasmda ilk strayt periler alrr. Perilerin egemenli$i alttnda

yan periler, peri krzlan, su aygrrlan bulunur- Perilerin

ayrt tilkesi ve ayrl padigahr vardu. Insan gekline girdikle-
,i rutt utt yegil elbiseyle ve pegeyle dolagular. Seyahate

q*trklannda kuglara, giivercinlere dontigtirler. Perilerin

alt gruplart iigler, yediler, kuklardu- Padigahlanna 6ltim-

lu birini kaqrrular. Suga saraylanna yaklagmak son dere-

ce tehlikelidir. Perilikten kurtulmak istediklerinde, be$en-

dikleri bir Oltimltiniin rtiyasrna girip kendilerine ag*
ederler. Olumlti arttk onu her yerde arar, hiq bir engel ta-

nunaz. UEler, hastalara qifa da$ttrp yoksullara yardtm
ederkery kuklar, genellikle kagamak yaplP e$lenirler. Ttl-

srma sahip olan yan periler, tdsrmlan yok olunca dltirler'
Yanlqltkla perilerin arastna kangtnca, sihirli bir nesneyle

kug haline gelip perilik yapatlat."ue

iyi ve kdtii ruhlar, Ak ve Kara iyeler eski Tiirk inanq

sisteminin bir iiriiniidtirler. UElea yediler ve kuklann iza-

ht Tiirk tasawuf bilginleri taraftndan yapdmtgttr. Ancak

bu Ealqmada bu konuya girerek konunun dtqrna gtkmak

istememekteyiz. Tiirkmen halk inanElan arastnda bu ra-

kamlarla ifade edilen bir gok dini uygulama vardu. Mese-

la btiyfl bozmak igin muska tig yol a{nna gomiiltir- Sada-

ka kiginin bagrnda tiq defa dolaghnlarak verilir. Efsunla-

mada ise tig defa "tu tu tu" denilir" Istifade edilen yattra

yedi defa ziyarete gidilfu. Yaqarnayan gocuk yagasm diye

loedi veya dokuz ytl kurban kesilir. Nazardan korunmak

34eDoe. Dr. H. Yusufo$lu,'Kunos'ta Ttirk Masal Dunyasr Halkr" III. Milletlera-

rasr Ttirk Halk Ede-biyatr ve Folkloru Kongresi Bildirileri, Ankara, 1996 sh.

7.3-79
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igin yedi delikli boncuk takdu. Kuk kaptdan kumag par-
gast toplanrlarak korunmast istenilen bebeSe kundak ya-
pdu. Ya$mur duasr igin kuk gakd tagma ihlas okunur.
Oltinun kukt yaptlu.

Gdriinmeyen gtiglerin, Ak ve Kara iyelerin ydnlerle,
gfinlerle, gtiniin muayyen saatleri ile so$ary sarmrsak gi-
bi koku veren yiyeceklerle ilgisi oldu$una inanrlu.

Turkmenistan'da Turkmenler Ramazan'a "Oraz,',
oruElu olmaya "a$ztba$h", iftar etmeye de"a{tzagmak,,
diyorlar.

Ttirkmenlerde, kiginin bizzat kendisi ile ilgili inanglart
da vardu. Tiirkmen halk inanqlartna (urmlara) g6re; eli-
nin igi kagtnan kigi para bulur, gay barda$tnrn iizerinde
hava kabarct$r var ise, bunu parmaSr ile ahp alntna stiren
kigiye para gelir. Kiginin sa$ giizti seyirse onun aleyhinde,
sol gbzii seyirse,lehinde konuguldu$una inanrlu. Kula$r
grnlayan kimse, yanmdakine sorar, "hangi kula$tm gmlt-
yor?" Bilemez ise, dtigmanca antldr$ma inantlu.

Bir tabaktan yemek yenilmesinin, "aStzbirli$i,, sa$la-
yacafrna inanrlu. So$ary sarmsak ve biber gibi act yi-
yeceklerle bagkasrntn evine gidenin dost olmadr$ma ina-
ndrr.

Ttirkmenler'de hanrmlar da, Cuma namazrnr camide
erkek cemaatle birlikte krlmaktadtrlar. Btiytiklti$u ne
olursa olsury cami kargrlr$r olarak "mescit" kelimesi kul-
lantlmaktadu. Bayan cemaat ile, baylarrn arasrnl bir bez
perde ayuryor.

Ti.irkmenler'de hoca, Cuma Hutbesini okurken elinde
btiyuk bir asa bulunduruyor. Edirne'de bir dtinem Cuma
Hutbesine grkan hocantn elinde kiltg olurdu.
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Bir ktstm Ttirkmenler, btytk brrakmadan sakal btrakt-

yorlar. Bir krsmt ise, sakaltn yanaklara tekabtil eden kts-

mmt trag ediyorlar. Sadece genenin ucunda sakal buakan

Tiirkmenler de var. Konuyu aragttrdtk, aldr$rmu bazt ce-

vaplara gdre, btytk buakrlu ise, geytan oraya otururmug'

narl. aElklumalara gdre de, "brytSt kazttmak stinnettir"'

Ti.irkmenler abdest ahnuken, krbleye ddntilmesinin

onemine inanmaktadtrlar.3so Anadolu'da tuvalet ta$lan-

ntn ktbleye donUk olmasr istenilmez.

Tiirkmeru ulak elindeki su damlactklartnt gidermek

igin elini silkmez. Ozellikle heniiz abdest almq bir Ttirk-

men, elini kurulamak maksadiyla silkmez, giinkti abdest

suyu etrafa slgramamaltdu. Bu inancrn su kiiltii ile ilgisi

var mtdu?
Ttirkmenler, kurban olarak kesilen hayvantn kantna da

saygtlr davranmaktadtr. Kurban kant igin bir gukur aqtl-

*uftu, kant burada toplantp, tizerinde Ealt qupt yaktl-

maktadu. Saygr duyuldu$"u iqin, qi$nenilmesi istenilme-

mektedir.

Qamagu ve bulagtk suyu dtqartya ddkulmug ise, onun

da qif,'nenilmesinden kaEtnrlmaktadu. Kurban kantna ve

bulagtk suyuna basan gocu$un, geceleri bazt gtgler tara-

ftndan rahatstz edilebilece$ine, onlart " Karakura" basabi-

lece$ine inanrlmaktadu. Evlili$i dolaylt ilgilendiren hu-

suslardan konumuza dtinelim.

Tiirkmen'de, mihman (Misafir) atadan uludur' Mihma-

nrn;1. giinti altrn, 2. giinti has,3. gtinti mis,4' gtinti pistir'
Turkm;n, "Mihmanrnki iiq gundi.ir, iig gtinden sonra gtiq

gundtir", der" Ayrr.ca "mihmant apar (yola sal), bagrndan

350Y. Kalafat, Avrasya Tiirk Halk Sufizmi I' (.''), Ankara, 1997
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kotar" denir. Bir diSer Ttirkmen sdztine g6re, "Mihman
yiyer, qok sin eder (gdzler)".

Ozbekistan Ttirklerinde nikah toyu en kadimi toylar-
dan birisidir. Evlenme isteSindeki geng bu iste$ini agrk
kelimelerle belirtir ise ayrp olur. Evlenme iste$ini babast-
ntn ayakkabilarrnrn iEine msu koyarak duyurur. ige gi-
derken babasrnrn ayakkabtlarr.nr giyer. Evindeki yiyecek-
leri dqart dtiker. Bunlarr erkekler yaparken kular baglan-
nrn a$rtdr$mt sdylerler. O$anlar saSa sola horozlanrrlar.
Kular srk stk drgarr qrkar ve Safranbolu'da olduSu gibi su-
rat ederler. Stk srk aynaya bakarlar. Ktzlann evlenme ya-
gt L7-18 iken 25 yaglnr gegirmig krza Kalrpkrz denilir.

Ozbek Ttirklerinde evlenecek genqlere gu alkqlar tutu-
lur (yapr.lu):

"Her kigi toyuna yetigsin
Herkes arzu sefer gc)rsi)n."

"Maagtn toyun yetsin."
" B alalartn b ahtlan aEtlstn."
"Qocuklar obah aaah olsun"
" B agtn toy dan gtkmastn."

Ttirkistan'da kz Eocu$u do$ar dofimaz, anneler ktzla-
rt igin cehi4/kah.n ytfimaya baglarlar.

Turkiye'de anneler krz gocuklan iEin cehiz toplamaya
baglaytnca cehiz sandr$t igin de bir ayna temin ederler.

Evlilikten ewel baglayan toy hazultklan, toyun basa-
maklart olan; Toy BaElamasg Toy Haztrlt$r ve Toy Uygu-
lamasr gibi safhalann da planlanmasrnr iqerir.

Anadolu Ti.irklerinde de gcirtici.ilukle ilgili Eegitli uygu-
lamalar vardtr. Gdriicti gidilmeden ewel krz evinin "aStz
aramasr" yaprlrr. Ku istemeye giderken bir yiin gorap s6-



Yagar Kalafat

ktilerek gidilir ise ktz evinin zorluk etkarmayaca$ma ina-

ntltr. Gdriiciiler bir kag defa gidip krzt alamadrklart tak-

dirde, son gidiglerinde iqlerinden birisi gorabtnt ters gi-

yerse, ktz evinin " evel" diyece$ine inantlrr.

Ozbek Ttirklerinde gdrticiiliik, savcrltk, vasttaciltk var-

drr ve 6zel saygt g6rtirler. Buhara, Semerkand, Surhan-

derya, Kaggaderya ve Harezm'de erkekler savct olurlar-
ken, Nemangan, Tagkent, Cizzah,sirderya'da ise kadmlar
savcr olurlar.

Savcr kadrn ku evine gider ve ikram esnasrnda; "sizde
bir yetigkin gigek vat, bizde de bir yetigkin btilbtil var,

bunlarr birlegtirsek" veya"sizde bir iyi vat,bizde de bir
kotu var, bunlart birbirlerine kogsak" der. Bazan da"sizin
ba$mrzda bir gul aqmtg, akraba olmaya geldik" denilir.

Bu ydrelerde oSlan evi ku evine gelirken meyve ttiriin-
den tatltlartn bulundu$u bahgelerine kumtzt bir bez veya

6rtti ba$lanmq bir sopa takarlar. Bunun anlamt o$lumu-
zak:u;utrz iqin geldik demektir.

Anadolu Tiirklerinde kdyltik kesimde ktz istemede

miistakbel gelin iEin kalm pazarlt$ yaprlu. Bu nakdi ve

ayni olur, bedele "bagltk" denilir. Ktz babast bu geliri kt-
zrna masraf eder.

Hakkari Ttirk oymaklartnda, o$lantn babasr oyrna$tn
lideri ve 3-5 dostu ile krz evine ku istemeye gitti$ zaman

yaptltr. Bagltfrn miktart ktzrn itibart ile 6lqi.iltir. Baghk kt-
zm bereket bedelidir.

Ozbekistan Ttirklerinde ktz istenirken bagka uygula-

malar da yapilu. O$lamn annesi ku evini, ev egi$ini sti-

ptirtr ve 'biz eEik siipiirmeie geldik"der. Bu arada "ak-
iabaltk bir gtin deSit, bin yil siirer" gibi anlamlt sdzler

sdylenir.
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Ozbekistan Ttirklerinde ktz evine, istenilmek tizere bi_
rinci geligte o$lan evine "Takdir bilir,, denir. ikinci geli_
ginde o$lan evi hediyeler getirir, ktz evi hediyeleri tiUut
ediyor ise,cevaplartntn mtispet oldu$u anlamina gelir. Bu
esnada oSlan krza gigek, tatlt trirtinden hediye verir, krz
bunlan alu ise, rlzasr var anlamrna gelir. ,rSiiz kesi-
mi"nden sonra toyun gartlanmn gdrtigtilmesine gegilir ki,
buna "Fatiha Krlma" denir.

Ulu$ Turkistan'rn bu bcilgesinde de misafirin arkastn-
dan su ddktltip ayna tutulmaktadrr. Bdylece yolunun
aydml* ve gidiginin sa$l*lt olaca$tna inanrltr. bu inang
Trirkiye Ti.irklerinde uzun yola grkan aile fertleri igin ya_
pdtr.

Akarsuyun kudsiyet itibariyle 6zel onemi vardrr. Ona
herhangi bir gey atmak do$ru de$ildir. Gunahtu. Srcak
suda yere birden serpilmez, zaruret var ise usulca dctkti_
lur. Bu inanq ve uygulama Anadolu, Balkanlar, Kuzey
Mezepotamya ve Nahcwan Ttirklerinde de vardu. Or.i-
likle gece srcak su bilhassa besmele Eekilmeden ddktl_
mez. Cinlerin rahatsrz olacaklan ve ceza verebileceklerine
inanilu.

Agtklamamutn bu bolumtinde, G6k Tanrt inang siste_
minde bir ktilt olan sudan sciz edilmiqken, hayatm sadece
evlilik dcineminde de$il, diSer dOnemlerinde de 6nemi
olan; gdk, giines, ay, ateg, ata ruhu, cin gibi ktiltlere de kr-
saca yer vermek, sistemin buttinltiguni.in belirlenmesi iti-
bariyle yararlt olacaktu.

Anadolu'da oldu$u gibi Ozbekistan, Ttirkmenistan ve
Kuzey Afganistan Ttirklerinde de atege tukUrtilmez.ya_
saktu, yamandrr. (Do$ru olmaz, fena bir ig yaptlmq olu-
nur).
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Ozbek,Ttirkmen ve di$er Tiirk boylannda yemek pigi-

rilirken atalann ruhunun gad olmasr igin atege bir miktar

ya$ diikuli.ir.
Aynca yorede do$uramayan kadtn ocaSm bir- tarafin-

dan girer tibti, tutuf*dan qtkar' Bunu 3 veya 7 defayu\*'
futslt bir kavu$un bir tarafrndan girip di$er tarafTdT
qrktlmast ile "alem def,igtirildi$i" bdylece kara- iyelerin

utdurla.gr', onlann fenaltfrndan korunmug olunacaf,t

inanctna 
"de 

$inilmigti. Oca$tn bu gekilde kullantlmasr ona

kudsiyet atfediligindendir'

Afganistan Ttirklerinde de gdk kutsaldrr' "Gii$e dof,ru

tiiktiien kendi yiiztine doftu tiikiirmiig" diye bir sdzvar-

du. Bu, kutsal gd$e ttiki.irenin kendisine zarar vermiq ola-

ca$rnr anlatmaf ifin stiylenilmigtir' Anadolu halk inangla-

rtnda, sola ttikuriilft .

Ulu$ Tiirkistan da Giineq veya Ay ile ilgili ilgi gekici

efsane[r vardrr. Giineg ile ay bir giizellik iddiasrna girer-

ler. Giineg aym ytizi.inii tumalar, aym ytiziindeki siyah le-

keler buradan kalmq, ay dabir avug igneyi giinegin yizn-

ne ftrlatmtg, giineg tgrnlartnrn ok gibi olmast gtkan kan-

danm6.
Guneg tutulunca halk nara atar, def qalar' teneke ddver'

hoca Allaha dua eder. Gtineg tutulunca gurultti yapySk

eski Ttirk inanqlannrn giintimtize gelen uzanhstdu' Isla-

mlyettenewelkiTtirkinanctnag6regi.iri.ilttiyapilarakgli-
neie fenal* yapmak istenilmesi ile cin tiiriinden bazt kotii

,ohlurlr, kaquilmast amaqlanmaktadu' Bugiin teneke.ve

davul qalarak gi.ifiltii yapdmast ve hem de hocanrn dua

etmesi, halkur kelime-i iahadet getirmesi gok yaygtndu'3s1

3s1y. Kalafat, Afganistan Tiirkleri (...), istanbul, 1994,;E' Aydil' a'g'e'
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Afganistan'da "Giine Eiikrolsun" geklinde bir ifadeye
gahit olduk. Bize bu ifade "Bu g'i,iniimiize qiikrolsury bu
giiniin nimetleri igin hamdolsun" tarztndaki Anadolu'da
stk rastlanan ifadeden daha farklt bir anlam tagryor larztr.r-
da geldi. Kars'da nankdrltik yapan igin "Bugiin sana ka-
nim olur. $iikriinti bil" diye bir deyig ve inan6 vardu. Bi-
ze gdre bu ifadelerdeki "gtikredilen" nimet olan gtintin
bizzat kendisidir.

Turkmeneli Soran ve Ttirkmenlerinde de gtinortadan
sorua yazrya (dtgartya) tuz verilmez. "iyi deiildir" deni-
lir. Evin bereketinin kaqabilece$ine inanrltr.

Ti.irkmeneli'nin meghur riiya tabircisi olarak $eyh Ali
Talabani antlmaktadu. Bcilgedeki rtiya tabirlerine g6re;
Su, qrkhk, aydtnl*tu. At; muratdu. Gtineg, ay ve ytldtzh
rtiyalar iyi ve krymetli rtiyalardrr. Taze et, iyi haya! harap
et ise, srkrnttdtr. Oztinti grplak g6ren kiginin dini noksan-
It$r var demektir. iman pisli$i; dtinya malt, varltk anlamt-
na gelir. Gelin gormek bolluk igaretidir.

Ad verme gelene$i bolUmtinde belirtildiSi gibi birgok
qocuk ismi eski inanqlartn izlerini tagtr. Bunlarda, Ay'la,
Gtineg'le ve Ytldr.zlarla ilgili hatualar gizli olduSu gibi,
tag, kaya ve da$la ilgili izler de vardu.

UluS Turkistan'tn bir gok yerinde olduSu gibi Kuzey
Afganistan Ttirklerinde de gocu$a ismini daha ziyade ba-
bastnrn babast koyar. Yagamayan erkek gocu$a Tagdemir,
Tagpolat ve ktz qocu$a da Tag Hanrm isimleri konulur.
Tagdemir, Taghary Tagdan, Kaya gibi insan isimlerine Ti.ir-
kiye'de de rastlayabiliyoruz.

Tasawuf bilginleri taglart tiqe ayutrlar. Bunlar: Igrgt he-
men hig yansrtmayan taglar, 6r$. hemen gegitli miktarda
yansrtan taqlar ve kendisinden qrk yansttan taqlardu. Bun-
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lar aynr zamanda aldtklart rgtSt da yansttular ve bunlara
balk denir. Gtiney Ti.irkistart'da qok qegitli ktymetli tag gt-

kanltr. Belh ismi ile bu taglartn ilgisi olabilir mi? Ayrrca
Belh gcizleyebildif,imiz kadart ile evliya yata$., veya Ekar-
dt$r 12 dev veliden dolayrstyla mt buraya Belh denmig bi-
lemiyoruz. Hoca Parsa'ntn buyi.ik bir veli oldu$u biliniyor.
Halen kullanilmakta olanbalkrmak kelimesi parlakl* anla-
mtnda olup bu taglarm ruhaniyetini anlatmak igin kullam-
hyorsa dof,ru olur. Tag'm fazla elektrigi attr$ da biliniyor.

Anadolu'da da ayla ilgili gegitli inanglar vardu. Bat-

man'da aym etraftnda hareler gciriiltince deprem olaca$r-

na inantltr. Aydaki igaretlerin yansua Iskilip'te atlann
huysuzlagmasr, kdpeklerin ulumasr deprem olaca$rna iga-

ret saydu.

Afganistan Ti.irklerin'de hal-hatu edilirken "canm cor
mu;" hayu hayratltk mr, haram haramltk mt? gibi ifadeler
kullanrlmaktadu. Cor, Farsgadan bozma iyi demek, anla-
mr aqtk. Ancak di$er kaltplara kendimi yabancr hissettim.
Aynca, piikran belirtirken tegekktir anlamtnda rahmet de-

nilmektedir ki, bence qok gtizel. Acaba "Haram haremlik
rrt7" , "Harame haram kattlmadt" ve "Hayu hayrathk mt",
"Hayurn, iyili$in hayrat iqin mi" anlamtnda mtdu? Ha-
ram, haramltk mt =Yasaklart ihmal etmiyorsun, de$il mi?
Hayrr hayrathk mt= Hayu iginde misin?

Kuzey Afganistan Tflrklerinde gtin ve gi.inegle ilgili
dikkatimizi geken drti.ilii bir inanca rastladrk. Sabahleyin
"geceler hayrr olsun" denilmektedir. Anadolu'da sabahla-

rr "Hayuh sabahlar", geceleri de "Hayult geceler" denilir.
Afgan Ti.irklerindeki bu uygulama akgamtn, gecenirg ka-
ranhsrn gerrinden korunmak inanctndan kaynaklanmq
olabilir.
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Bir Erzurum tiirkiisiinde "Bayram o bayram ola ger
nehyola haytrlar dola" mtsralart aynt inancrn tiriinleri ol-
mah veya daha saSltkh. bir izah da, sabahleyin geceniz iyi
gegti mi, anlamtnda olabilir.

inceledi$imiz bolgede kigiof,lunun bilhassa gelin ve
damadrn u$'urlu veya ufursuz olugu ile ilgili inanglara
rastladrk. U$ursuz kigiye (Hasniyetsiz Adam) denilmek-
tedir. Bu ttir kimse ile kargrlagrnca ondan gelebilecek za-
rardan korunmak igin sa$ tarafa do$ru tig defa ,,tu tu tu,,
denilir. Tu tu tu uygulamasr Anadolu'da da vardu. Tun-
celi yoresinde "Umaysrz" diyebir tabir vardu. Hayu dua-
sr alamamrg kdmek olanr olmayanlar igin kullantlir.

Eqik, Tiirk halk inanqlannda kutsaldrr. Egikle ilgili bir-
qokinanq vardtr. Egige oturulmaz. Egi$in altrnda haneyi
koruyan bir iye vardrr. Kukr Erkmamq kadm egiSin drgr-
na gtkmaz. Gelin egikten geqmeden kurban kesilir. Bazt
y6relerde bu koruyucuya "evin cini" denir. eok kere yr-
lan olarak goriintir.

Ti.irkmenler arasrnda yaygm olan cin ile ilgili anlattm-
lar itibariyle bir ortakltk vardu. Akgamdan sularm a$zr
agrk buakrlmaz, cinler suyu iger diye. Okunmakta olan ki-
tap agrk buakrlmaz, cinler okur diye. Yeni bir elbise ilk gi-
yilirken besmele ile baglanu daha ewel cinler giymesin
diye. Gece dqartya stcak su dokulmez; cinler yanabilir, in-
sanlara bir fenal* yapabilir gibi inanglar vardrr.

Halk inanElannda cinler insanlara qegitli cisimlerin,
canltlartn vticuduna girerek gdrtinebilirler. Mesela, keqi,
merkep vs. olabilirler. Daha ziyade tenha ve sapa yerlerde
ve saf insanlara gortindtiklerine inanrlu. Bu tiir inamglar
masallanmua da yansrmtqtu.
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"Masal dtinyastmn iyi ruhlan arasrnda dervig, pir ve

cin de vardu. ihtiyag antnda ortaya gtkan yegil tiirbanlr,

yegil gartklt,beyaz sakallt iyi ruh dervigtir. Cinler yayer-
yuruttd", ya da gokyi.iztindedirler. Mezarhklarda ve

ocakltklann yaktntnda bulunurlar. Ategten gtkrp ategte,

ya da yildularda kaybolurlar. .Qegitli 
qekillere girebilir,

dev haiine dahi ddntigebilirler. Olumluyti yakalayrp uqu-

rurlar, uzak ulkelere g6ttiriir, sonra geri getirirler. Hima-

yelerine aldtklanna iyi 6$titler verir, gbrekle dahi besler-

ier. K6ti.ileri cezalandutp iyileri tidtillendirirler. Pir ise,

genellikle riiyada gdrtiniir, iyi ti$i'itler vetir, ktitii ruhlara

k"rg. turrugan kahramana yardtm eder- Bi.iytiden gok iyi
anlar. Sultan kulart d$rencileridir. ikamet yerini ve adrnt

bilene pir elini verir. (34' Masal). Dervig de uykuda gtirii-
niir, sultanlartn qocuklartnt birbirine agrk eder' Biiyiilii
de$'nek ve buytilu i$ne ile onlart zafere ulagtuu' Qocuk-
suz sultan onun ri.iyastndan hamile kalrr, EocuSa o ad ve-

rip himaye eder. Ttirk masal dtinyasrnm en korkunq ama

en saygrdeSer ihtiyan dervigtir.

Periler insanlardan uzak olmayan gdlgeli fundahklar-

da, iginden nehir geqen ormanlarda otururlar. Kotii ruhlar

ise, dunyadan uzakta, daSlartn, vadilerin dtesinde, yol ke-

nartndaki kuyularda, sapa dtigen ma$aralarda' yet altrn-

daki saraylarda otururlar. K6tti ruhlann egemenliiine al-

dr$r peri ktzmt kurtarrnak igin masal kahramanr her za-

min bunlarm oca$rna duger. Gizlenen masal kahramant-

nr kendi soyuna kargt koruyan, onu dtize gtkaran ise, ge-

nellikle geytan annedir.

Perilerin bir duda$t yerde, bir duda$ g0kte arap hiz-
metqileri de vardu, bunlar haremleri de beklerler. sihirli
bir soz, ya da nesnenin temasryla ortaya qtkrp efendileri-
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nin ti.im dileklerini yerine getirirler.
Ttirk masallannda qok stk gdrtilen dev, bazen insan,

bazen de hayvan geklinde ortaya qrkar. Bagrnda boynuzu,
aya$rnda mahmuzu vardtr. Ategten yaprldt$r igin go$una
yaklagrlmaz. Qofiu da rnzgdrdan oldu$u iEin gdrtinmez.
Trlsrmrnt ele gegiren kigi iktidanna son vermig olur. Kuyu
diplerindeki saraylarda ya da ma$aralarda yagarlar. insan
eti, ozellikle de geng krz eti yerler. Bi.iyiik bir grice sahip-
tirler, ancak Mehmet $ah, ya da $ehzade Stileyman adrnr
igitmek bile tir tir titremeleri igin yeterlidir. Devlerin go$u
perilerin hizmetindedir. Perilerin bahgelerini korurlar.
Giizel soz karpumda yumugarlar, ancak kendilerine dtig-
manca yaklagrldrStnda, onlar da dtigman kesilirler. Anne-
leri dev kansr, geytanlann buytik ustasrdtr, bttyri yapdan-
lara yardtm eder. iki uzun memesi saS ve sol omuzuna
atrhdrr. Bagrm altp yollara dtigen masal kahramanrntn yo-
luna gtkar. Ona anacr$rm demeyen, ya da memelerini em-
meyen ollimluni.in gekece$i vardrr. Oltimlti kendisine gii-
zel bir sdzle yaklagrrsa, onu qocu$u kabul eder. Manevi
gocu$unun srkmtdardan kurtulmasr iqin kendi ukrnr dahi
feda eder.

Ejderhalar ve cadtlar masal ruhlannrn en kottileridir.
Ejderha, kanath, ateg kusan ytlandu, ijg, ya da yedi baglt-
drr, ytizti biraz insana benzer. Devler gibi o da insan etiy-
le beslenir. Kuyu dibindeki altrn sarayrnda yagar. Geng
krzlan kaquu, su kayna$rnr tutar ve bir kere yerlegtigi iil-
kenin, ya da yerin elinden gekece$i vardu. Acrmasrzdrr.
Iktidart ve btiyu gi.icti devden daha az olmastna ra$men,
devden daha kan ddkiictidtir. Ortaya grkrgr dahi korku ya-
1a6.352

3s2H. Yusufoglu, a.g.e.
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Halk inanglart alagttrsnlanndaki sistematikte g6kle il-
gili inanglarm 6zel yeri varken, gok ile iyelerin iligkisini ve

bazr aEklarnalart bu btilumde yaplyoruz.

Baytr-Bucak Ttirkmenlerinde de gtik ile ilgili bazt

inanElar vardtr. G{ineg ve ay tutulrrnca "Bu Allah'm bir
Kudret-i ilahisidir* denir ve selavat getlrilir. Anadolu'da

ry tutulunca tekbfo getirltir, salavat okunur.s3 Bayu- Bu-

eali'ta yeni'do$mug ayt goren Tiirkrnen, gdztinii ayd-an

aytrmadan fatilra okurnantn sevap oldu$una inamlu.
Andoldda yeni do$mu$ ayt gdren "Ayr gbrdiirn amen-

mh; ardant& bihh ne glbel ey A]hh la ilahe i]lallah"
der,3s Bayu-Bucak Ttrrkrnenlerinde de Azerbaycan ve

Anadolu'da otrdn$u gibi trer insatm bir pldrzmm oldu-

S'una ytldu kaytncabir insantn oldu$une inantltr.

Bayu-Bucak Ttirkmenleri halk rnasallannda da gdkten
elma diigmekte, Anadolu'da olduSu gibi bunlar 3 tane ol-

makta ve "kirnin muradr var ise onun bagma d,tigsiin" te-

mennisi iEermektedir. Gdk'tin kutsiyeti halk inanglarlmlz-

da bilinirken murat-gtik-elma iligkisi itibariyle de ozel

6nern arzetmektedfu.

Ozbekistan'da bir eve mihrnan gelmig ise, ona ev sahi-

bi tarafrndan kugak baflantr, sorua konuk ktrcaklantp ha-

vaya kaldtrllu. Yaprlmaz ise aytp olur. Kalduma esnasln-

da "Ya A.llah' denir. AyaBt yerden kesilen misafirin mih-
rnanlt$r kabul olur.

ffiProf Dr. D. Yrldurm, "Kulfiirel AqtdanTtlrk Dtinyasrnrn Durumu ve Gelece-

!i" Folkoristik Prof. Dr. LJmay Giinay Arnnaf,ary Ankara, 1996, sh' 67-74 A.
Eermeradov (Akt. M. Beyahof,lu) O$uzname Destamnda Gtikyiizti ile ilSili
irranglar " Anayurttan Atayurda Tiirk Dtinyasr Mart1996, C. 3, S. 1O sh. 4-8

3nY. Kalafat, Do!'u Anadolu'da Eski Turk inanglannrn izleri, Ankara, 1995
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"Gdk" kelimesinin isim, srfat ve isim tamlamasr olarak
kullanqrnr"n tekrar irdelenmesi yarar sa$layabilir. "G6k
ekini biqmig gibi" tarzmdaki Yunus Emre'nin ifadesi bize,
"TUrk O{uz Boylart egitin" ibaresindeki Ti.irk Uygur Bey-
leri, Tiirk Krrgu Beyleri gibi geliyor.

Gi.iney Anadolu yayla diisi.inlerinde, krna gecesi gelin
yastr$a oturtulur ve tig defa yukartya do$-ru kaldudu.3ss
Kastamonu'nun Azdavay B6lgesi Ttirkmenlerinde, geli-
nin erkek kardegi, gelinin kuga$mr ba$larken, kuga$r iig
defa kendi bagmtn ve iig defa da gelinin bagrnrn iizerinde
havaya/ gdse do$ru kald1ru.356

Ma$can Jumabaen L9L5'de yazdrfit "Emir Timur Mo-
nologi" isimli giirinde;

"Kijk tenri - tenri,
Kiinr anstn, kdkin biylesin
Er tenri Timurmen,
Erimge heg kim tiymesin!"

derken aynr inanE butuntinden bir yansr.ma yapmakta-
du..357

Zekefiy a Kitapgr, Hz. Mevlan a' y a y azdt$r Rubai' de
"Agk sende, meEk sende heaes bendedir.
Ney sende mey sende nefes bendedir.
Kalu bela'dan beri semadastn Ey dost,
Vuslatm yalaaran o ses bendedir"

derken kutsal'r Gdk'te tahayyiil etmektedir.3ss

35sTaciser Onuk, "Gtiney Anadolu Yayla Dii$tinlerinde Kma gecesi Gelene$i"
3. Milll Tiirk Halk Edebiyatr Folklor Kongresi 9-11 Ekim, 1995, Konya.

356Mehmet Ozqelilg "Afyonkarahisar Masallannm Formal Yaprsr" 3. Milli TUrk
Halk Edebiyah ve Folklor Kongresi 9-11 Ekim, 1995, Konya.

3sTMuhammed Ali, (Aktaran O. Sdylemez), "Milli Tuygu Yollannda" Anayurt-
tan Atayurda, Tiirk Dtinyasr, yrl. 3, C. 25.8 sh.64-69.

358Prof. Dr. Z. Kitapgr, Tiirkistan Milli Tarih ve Kulttir Davamrzrn Temel Mese-
leleri, istanbul, 1993.
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Emir Timur'da Gdktarur inancr vardu. Elini gdkyi.izu-
ne kaldrrarak "Allah't di.igiin ve Allah'a srStn" diyordu.
Olumden korkmayrgt anlatiluken "iiltirse ruhunun giik-
lerde "BaEbu$luk" imkant bulabileceSine inanryordu"
denilmektedir. Sekiz gobek dedesinin gdrdugu bir dugte
sekiz ytldrztn qrktrimt, sekizinci ytldurn gi.ineg gibi par-
lak oldu$unu g6rmi.igtti. Bir duaya gore "Ytldzlar di.igtii
gdk var olsun Allah seni korusun" deniyordu.3se

Azerbaycanlt Agtk Mikail Azaflt, Allah't gdkte tasav-
vur ederken;

"Umudum kalmafu gt)y Allah'ma
Kanh kiltE aerip yerin gahma

B agtmt zi.ilumkdnn s ec degdhtna

Goyuran dliirem, goymuram Imur"

dsmsk1sdi1.360

Baltkesir'in ivrindi bolgesi Ttirkmenlerinde gelin, o$-
lan evinin egi$inden girdikten sonra, damadtn erkek
kardegi ve arkadaglan tarafrndanT ve bazen de 9 defa el-
lerinin i.izerinde havaya do$ru kaldrnlu. Rize yoresinde
"Altr Okka" diye bilinen damatlan pes ettirinceye kadar
havaya atma olayt vardtr. Bu bir sevgi tezahiirtidiir. Bu-
tiin bunlar Gdk'teki bir giiEten kut/giig alma iste$inin
uygulamalartdu. Azerbaycan Ttirkmenlerinde Gdk Ok-
stiriik diye bilinen giddetli, tedavisi a$tr seyreden ileri
derecede bir oks{irtik turU vardtr. Okstrenin go$sii, (96-

Serir mavilegir), moranr. Erzurum'da dksiiri.ikli.i qocuk-
lartn tedavisi iqin gidilen Gtikbaba ziyareti vardu.361

35eM. T. Tan, Timurlenk, istanbul 1935, sh. 36-43-56
s6oY. Kalafat a.g.e.
36r Yagar Kalafat, Dogu Anadolu'da Eski Ti..irk inanqlannrn izleri, Ankara, 1990;

Z. Baqar, a.g.e.
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Bunlar bize gok ile gtigltiluSi.in bir arada dtigumildiigii
intibatnr vermektedir.

Bayu-Bucak Turkmenlerindeki halk inanglanna gore,
Gtineg ile Ay iki kardegtirler. Gtineg ku, ay ise o$landtr.
Guneg hamur yo$ururken, ay yantna gelir ve yaramazltk
yapar,dfkelenen guneg hamurlu eli ile ay'tn yijzrjne bir
tokat atar, ay'rn yiiztindeki lekeler buradan kalmadrr.

'Yddularla ilgili ilginq inanqlarda vardu. inanca g6re;
geytan gdkyi.iztine tumanmak ister, ancak Cenab-t Hak
onlara bir tag gondererek onlann gdkyiizi.ine gtkmalarmt
engeller. $eytanlarm go$e grkqlartnt dnleyen bu tag, yrl-
dtz kaymasrdu. Yerytiziindeki her insantn gokte bir yrldt-
zt vardtr. O insan oli.ince gdkteki yrldur kayar.362

Suriye yoresi Ttirkmenlerinde ay ve guneg tutulunca
namaz okunur (ktltntr), dua edilir. Gdk giirleyince ve

Eimgek gakrnca ilgili ayet okunur. "Allahrm bunun hay-
rrnl ver, qerrinden uzak tut" denir. Ilgili duayt bilmeyen-
ler kelime-i gehadet getirirler.

Halis insan, "Allah adamr", "kalp gozti agtk olma"
kavramr, Suriye Ti.irkmenlerinde oldu$u gibi Irak, Ana-
dolu, Balkanlar, Tiirkmenistan ve Trirk Dtinyasmtn di$er
kesimlerinde de srk gdrtiltir. Bunlar btiyuk alim, evliya,
din ilmini ihya etmig kimselerdir. Bunlann bakqlanna
miibarek nazat denir. Bunlartn bakqlan, kalp gozlerinin
aqrhgrnr sa$lar. Bunlann sohbetleri hikmet doludur. Bun-
larm haytr dualan gok makbuldur. Bunlan sevmenin ebe-

di saadet verece$ine inantltr. Bir kiginin yiiziine gtihip,
iqinden pazarlrkh davranan kimsenin Allah, kalp goztinii
koreltir.

362y. 6u1u1u,, Kargrlaqtumalr Bayrr-Bucak Tiirkmen Halk inanglarr (...)
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Suriye Ti.irkmenlerinde, kadir geceleri, bazt halis insan-
lar, her tarafl gtindnz $biaydtnhk olarak gortirler. Boyle ge-

celerde gdkten nur yaSdt$rna inantlu. Boyle gecelerde bii-
tiin kainatur ktbleye diiniip Hakka secde ettifine inanilu.

Zamandan ve zeminden mtinezzeh olanlar, kalp gdzti
agrk olanlartn efsaneleri Ttirkiye ve Ttirkmenistan'da da
qok yaygtndu. Aynca bu tiir gecelerde giikyiiziiniin agrl-
drSt, bunu gdrmenin herkese deSil halis genglere nasip ol-
duSu Kuzey- Irak'da ve Anadolu'da da yaygtndu. Biiyle
gecelerde a$aglartn da Hakk'a secde ettiSine inantlu.

Bayrr-Bucak Turkmenleri'nde girnqek gakrp gok 6tirle-
di$inde "Her gey senin iradenle olur, senden korkma-
mak olmaz" denir ve salavat getirilir.

Eski Tiirk inanglartnda aym tutulmast, onurL iki kara
iye taraftndan esir ahntp yenilmesi geklinde yorumlanmtg-
tr"r. Teneke galrp gtirtiltti edilmesinden amag, kara iyelerin
korkutulup kaErrtlmasr suretiyle aym kurtulmastdrr.

Cin tflriinden bir taktm gori.inmeyen varhklann insan
hayatmda etkili olduklartna dair Bayu-Bucak Tiirkmenle-
rinde de bazt efsaneler anlahlu. Besmele qekmeden giyi-
len elbise veya ayakkabrntn cinler tarafrndan giyinilmig
olabilece$ine inantlu.363

Ttirk halk sufizminde "Sen Allahii Tealaya itaat etki
insanla,r ve cinler de sana itaat etsinler, Allah Tealaya
itaat etki, yerdekiler de giiktekiler de seni sevsinler"
inancr vardu.

Anadolu, Suriye ve Kuzey lrak'ta cinler kegi ve bazen'
de merkep biqimine girip isanlartn oniine g*abilirler. Bu
olaya "cin gtktr" denir.

363Y. Kalafat/ a.g.e.
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Cinlerin gok kere geceleyin dere boylartnda, yol kenar-
lartnda def-zurna galtp e$lendiklerine inanrlu. Bdyle yer-
lere "cinli dete", "cinli ydre" denir. Ociitin Deresi btiyle
bir yerdir.3s Erzurum ydresinde "cinli ma$ara" vardu.

Eski Turk inanglartndaki Arvaly'Arbak bize "Arpacr
kumsuru" tabirini dugundurtiyor. Acaba kelimesinin as-
It "Arbakct kumrusu" mu idi. Giivercinlere qans falr
Eektiren kimselere eskiden "Arbakcl" deniliyordu. Zira
Arpacrntn kumrusu neden olsun ki? Neden di.igtinstin
ki? Ama Arbakcr, ruhlarla, bilinmeyen alemlerle ilgilidir.
Anadolu'da tekin olmayan yerlerle ilgili yaygrn inanglar
vardrr.365

Trabzon, Kars ve Sankamtg'ta eskiden su kaplarmrn
a$zr aqrk buaktlmaz, bunlar 6zel kapaklarr. ile drttilurdii.
A$zr agrk btraktlmtg sulan cinlerin kullantp artrklayacak-
lart inancr vardr. Eskiden yemekler tizeri kapah baktr sa-
hanlarda sofraya gelir ve biitun kapaklar sofrada agtludr.
Bunun bereketi olumlu etkileyece$ine ayakta yemek ye-
nir ise "cinlerin alttan Eeke$ine" inaniludr.

Ealilik Esnasr

30-40 ytl kadar ewel Ozbekistan Ttirklerinde gelinin
kuga$rnt gelinin kardegine ba$lama adeti vardr. $imdi
kalkmqttr. Ttirkiye Tiirklerinde ktrsal kesimde bu uygu-
lamaya hala rastlanrlmaktadu.

UluS Tiirkistanda gerdekten 6nce gelin ve damat ayna
(istikballeri parlak olsun diye), tarak (qocuklart gtizel ol-

3e Ruhi Kara, Erzincan Efsaneleri Uzerine Bir Araqtrrma, Ankara, 1994
365Y. Kalafat, Karqilagtumalr Bayu-Bucak Tiirkmen Halk inanglarr Ankara,

1996
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sun diye), Kur'an-t Kerim (inden cinden, felaketlerden ko-
rusun diye) alttndan gegirilir.

Ozbekistan'm gtineyinde geline ktnayt "Klna okuyu-
cusu" hanrmlar yakarlar. Ozel kma geceleri yaptltr. Ayrr.-

ca Ramazan ve Kurban Bayramlannda da kma /akt16.366
Buna "Bayram Ktnast" denit.

Mezar-r $erif'te hem geline ve hem de damada ktna
gerdekten bir gece 6nce yaktlrr. Ktna avucun igine konu-
larak yakrlmq olunur. Aynt gece yedi krzrn da eline kma
yaktlu. Bdylece onlann da ktsmetinin aEtlacatrna inanr-
lrr. Bahtt aEilmast istenen ktzlarrn eline de ktna yaktlu. Kt-
na tepsisinde mum yakrlu; tepsinin ortastnda Eigek, etra-
frnda yiyecekler olur. Qocuklara da ktna yaktldr$t olur.
Gelinin boylece balalt (qocuklu) olaca$tna inantltr. Ktna,
Ttirk diinyasrnln her kesiminde g6riilen bir uygulama-
dv.367 Krna tepsisine mum yaktlmast ve gayda gua oyu-
nundaki mumlar bize gdre ategin kutsiyeti itibariyledir.

Ulu$ Trirkistanda gelin, o$lan evinin egi$inin ontine
gelince attan inmez. Koyun ve tavuk kestirir, hediye alrr.
Bu uygulama Trirkiye Tiirklerinde de vardtr. Gelin yeni
bir eqikten iqeri girecektir. Egik kutsaldu. Yeni bir evin
ferdi olacaktu. Ocak da kutsaldtr. Kan aktttlmast, etinin
lokma edilmesi gerleri defeder. Altnan hediye bir nevi sa-

grdu.

Ydrelere gore de$igiklik g6stermekle birlikte Anadolu,
Makedonya, Nahgtvan, Baytr-Bucak ve Ttirkmeneli Ku-
zey Irak Ttirklerinde oldu$u gibi gelinin konugmasrnt

3ee y. 14u1u1u1, Kuzey Afganistan Ttirkleri (...) istanbul, 1994.
357Dog Dr. Aygegul (Demirhan) Erdemir, "Krnanrn Tiirk Trbbr Folklortinde Ye-

ri, Modem Trp Bakrmmdan Bazr Sonuglart" III. Milletlerarast Ttirk Folklor
Kongresi Bildirileri IV. C. Ankara , 1987, sh. 155-163
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sa$lamak igin btiytikleri geline "dilbai.l" olarak hediye
verirler.

Afganistan Tiirklerinde, geng krzlann ve gelinlerin sa-

brrlr, hiirmetli ve izzetli olmalan igin "Bibi Sorkruy" diye
bilinen bir uygulama yaptltr. Sorkruy, kw.l yiz anlamtn-
da Farsga bir kelimedir. Bir Trirk inanrgr Farsga bir isim mi
almrgttr veya bir Fars inancr Tiirk kesimde de uygulanma
imkanr mr bulmuqtur, bunu bilemiyoruz. Fars ve Ttirkler-
deki ortak inanqlardan birisi de olabilir.

Ktztlyijz uygulamasr yaprlrrken helva ve katlama pigi-
rilirken ocaia yaSa bastrrrlmrg ddrt parqa gaput atdu.
Bdylece kim igin niyet edilmig ise onun sabrrh hayatr ola-
caSrna inantlrr. Daha sonra niyet sahibi iki rekat namaz kr-
hp dua eder.

Ayna-gerbet uygulamastnda, yeni gelin direkt muhata-
btntn ytiztine bakmaz. Onlara aynayl qevirir. Aynadan
onlan takip eder, o esnada ikram edilen gerbeti iqer. Bu
merasime "Ayna-gerbet" denir. 368 Qsldgklen ewel girin-
lik olmak tizere gelin ve damada gerbet ikram edilmesi
Ttirkiye, Suriye ve Irak Ttirklerinde de vardrr.

" Aytta" ile "Nazar" arasrnda ozel bir iligki vardu ve
biz bu iligkiyi Anadolu'da Tahtactlarda incelemigtik.
"Gdz herqeyi giiriir, kendini gdrmez", 96z kendisini sa-

dece aynada gorebilir. Ayna sadece arkast srrh bir cam de-

$ildir. Yeya"sv" sadece kimyevi bir tabaka de$ildir. Ni-
tekim "Allah'rn nazarr. iizerinde olsun" tabiri, Allah'rn
(c.c.) koruyucu bakqt seni korusun anlamrndadrr. K6tti
nazat zarar verirken koruyan nazar da vardrr.

358Y. Kalafat, Kuzey Afganistan Tiirkleri (...), istanbul, 1994.
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Eski Ttirk inanglarmm gtnUmuze kadar gelen uzantt-
lannda gtizelli$in goriinmeyen kem gtiglerden korunma-
sr hususu vardu. Nazat, giiniimiizde tekin olmayan gdz-
lerden korunmadu. Gelinlerin, yiz gdrtimlii$ii olmadan
ytizlerini agmayrglart, aqmalarr halinde sabuszlrk yapmq
olacaklarr bu inancrn bir tezahrir{idtir. Halk arasrnda sa-

busrzlar iqin "yiizi.i kzarmadr mt" denir. Helva ve Katla-
ma keza saqr (kansrz kurban) dtrlar. Helva pigirilerek ko-
ku yaymakta, Kara iyelerden korunmak Ak iyelerin yar-
dtmrnt celbetmek istenmektedir. Atege yaf,h gaput atmak
Ocak iyesi'ne sunulmug bir sag olup Gdktanrt inanq do-
neminin bir tezahiirtidur. Uygulamantry namazla bitiril-
mesi ise, eski inanca islami bir ktlf geEiriligidir.

Mezar-t $erif Ttirklerinde gelinin aya$tntn bereketli
olup yeni oca$rna u$ur ve huzur getirmesi igin mal, davar
soyulur; kant, gelinin aya$rntn iizerine si.irtiltir.

UluS Ttirkistan'rn di$er kesimlerinde, Nahgwan, Irak
ve Suriye'de de gelin yeni evinin egi$inden girmeden ev-
vel aya$tntn ominde kurban kesilir, kan gelinin alntna
parmakla stiri.iliir.

Ozbekistan'da gelinin aya$rmn, yeni evine bereket ge-
tirmesi iEin gelin egikten gegmeden evvel kurban kesilir.

Qiftler avludaki ategin ehaftnda yedi defa dolagtrlar.

Kuzey Afganistan Ttirklerinde yeni evlilerin gelecekte-

ki hayatlartnrn girin olmasr iqin gelin adayt kendi arkadag-
lart arastnda toplantr tath. yerler. Gerdekten evvel tath ye-
mek, gerdek odasmda tath ikram etmek, gerbet iqmek,
gerdek odastnrn kaptstna bal stirmek, qiftlerin yastr$rntn
altrna geker koymak, Anadolu, Azerbaycan, Kuzey Irak,
ve Balkan Tiirklerinde de gdriilmektedir.
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Gerdek gecesi damat ve arkadaglart havaya tabanca ile
ateg ederler. Anadolu'da bu uygulama du$-tinde de yapr-
Itr. Bu uygulamanrn derinlif,indeki gergek, kotfl ruhlann
uzaklagtrrilmalarrnr saSlayarak, yeni evlilere zarar veril-
mesini onlemektir.

Ozbekistan, Tiirkmenistan, ve Kuzey Afganistan Ttirk-
lerinde yengeler damadt gelinin yanlna para ve hediye al-
madan btrakmazlar.369

Ozbeklerde gelin ve damat gerdek odasma do$ru gi-
derlerken yengeleri oda yollanna haltlar sererler. Dama-
dm yoluna hah serilmesi Hazar ve Karaim Tiirklerinde de
vardu. Erzurum'da gelin hamammda da geline muhak-
kak yeni halt serilir.

Damada gerdekten evvel eziyet vermek iqin hedik giy-
dirilir, beli bir kugakla stkdu. Gerdekten ewel damadr su-
ya sokmak, sutrna vurmak, boSazmt srkmak, damadt ka-
grrmak, damadr saklamak Anadolu'nun muhtelif ycirele-
rinde de gdrtilmeft1sdi1.370 Bu bir aile ycinetiminde dama-
dm adil olmasr igin yapilan uyartdu.

Ozbek, Ttirkmen ve di$er Ti.irk boylartnda gelin yeni
evi ak ve bereketli olsun diye evin egi$inden igeri girme-
den ewel aya$rna un serpilir.

Tiirkistan'da gelinin aya$rnrn "hog gadem" olmasr igin
damadtn evinin egi$inden girmeden evvel gerbet igirilir.
36eY. Kalafat Kuzey Afganistan Ttirkleri (...) istanbul, 1994
370Yaqar Kalafat, "Halk inanglarrmrzda Gii$e Kaldrrma Dini PratiSiDamadrn

GdSe Kaldurlmasr-" (Selguk lJniversitesi. Tiirk Halk Ktilttiri.i Uygulama ve
Aragtrrma Merkezi Bagkanh$r, III. Milletlerarasr Tiirk Halk Edebiyah ve
Folklorti Kongresi, 10-12 Ekim 1.994, Konya. ), Ankara, L997, sh.133-140; D.
Yrldtrtm, a.g.e.
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Ozbekistan, Ttirkmenistan ve Kuzey Afganistan

Tiirkleri'nde gerdekten evvel damada ve yaktn arkadag-

lanna dokuz ayrt tabakta dokuz tiir yemek ikram edilir.

Damat yenilen bu yemeklerin tabaklartna ayrr ayrl Para

koyar. Buna "dokuz labak" adeti denir' Dokuz sayrct

Ttirk dini kulttirtinde onemli bir yer tutmaktadtr. Damat

tarafrndan tabaklara konan para ise bir ttir sagtdrr' Bun-

lart yengeler alu.

Ozbekistan Ttirkleri'nde toydan 3 gi.in once, o$lan evi,

ktz evine pirinE, koyun, ekmek ve geqitli tatltlar, giyim eg-

yalart ve kurn yakmlarma hediyeler alu' Ozbeklerde, 1'

gtin kutn evinde "krzziyafeti" verilir. Buna krzrn akraba-

ian gelir. Ertesi gtin dini nikah kryrlu ve resmi nikah ya-

pilu. Son gi.inii akgam yi$it (o$lan), krzrn evine arkadagla-

it ile gelir, krz evi ziyafelverir. Krz, oSlana qegitli giyimler

hediye eder. Yi$it o gece evine doner' Sonra ktz arkadag-

lart ve yakr.nlart ile o$lan evine giderler' Bu ziyarete er-

kekler katrlmazlar.

Ozbekistan' da " cehiz dizme" ve "ayak bastt" uygula-

malart vardtr. Erzurum ve qevresinde gelinin gerek kendi

hazuladt$r, gerekse hediye olarak verilen buttin cehizi'

du$un zamant iplere sarrltr. Ktz akrabalan cehizi g6rme-

ye gelince hediye getirirler. Buna "sagr" denir'371 Saqt bti-

ttin Ttirk boylarmda vardu. Altaylilar, Yayrk'a (vasttacr

ruh) bereket iqin saq' y apatlar.372

171Ptof. Dr. Fikret Ttirkmen, "Erzurum'da Diifliin Gelenekleri" Palandtiken'

Mart 1"988, S. 1, sh. 24

372Dr. Hasan K6ksal, "TUrk DiiSiinlerinde (saEr) Gelenef,i, Buna Ba$h Rttler

Pratikler,, III. Milletlerarasr Ttirk Halk Edebiyah Folklor Kongresi Bildiri-
leri, Ankara 1996, sh. 176-186
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Ozbekistan da damat srnanmak iqin eline bir balta ve
dntine bir kUtUk konur, pargalanmast istenir. Ttirkiye'de
geline ibrikten barda$a su dcikttirtiltir.

Anadolu'da gelin olarak ahnacak kza nar yedirilir, ku
nar taneleri ddkmeden yiyebilirse maharetli oldu$una,
yeni evine hayrr getireceSine inandu.

Ozbek Tiirkleri'nde, gelin egikten girerken gelinin ba-
gmabacadan sembolik toplar atdrr, ategin etrafrnda tig de-
fa dolagtudu, bdylece ins-cinsden saflanmq olacafi.na,
qiftlerin arastndaki muhabbet ve srcaklr$m devam edece-

Sine inantltr. Gelin, yeni evinin egi$inden girmeden ewel
ytizti aqturlu ve "Bu ev benim evim, evim onurum" diye
i.ig defa tekrarlatrlu.

Ozbeklerde o$lan evi ktz evinin eqi$inden igeri girer-
ken, kz evi basacaklart yere bir sergi serer. O$lan evi bu
sergiye para atar, bu paralar u$ur niyetine kaptgrlu. Daha
sonra Kuda Desturhane Sofrastnm yaptlmasrna geqilir.
Anamur-Ttirkiye gelin o$lan evinin egi$inden girmeden
evvel kaptya gerilmig ipi gdgsii ile kumasr istenir. Boyle-
ce gelinin yeni evinde beklenen eforu gcisterebilece$ine
inantltr.

Kuda Desturhane Sofrasr'na kz ve erkek tarafr oturur-
larken Fatiha okunur, bu esnada "ilahi amin, koggeni bi-
len koge karr.gsrry oztinden 6zti artrp balalt-torunlu olsun,
bahtr agrlstn, dmtirleri uzun olsun, aileleri hezatl* gdr-
stin" denir. Bu esnada ev egesy'ev iyesi (sahibi) "Hog gel-
diniz, adrmlanntza saSltk" der ve dua ederler. Sonra Eer-
bet ikram edilir. Herkes gerbetten birer yudum iqer. En
yaglrsrndan bebe$e vanncaya kadar bu gerbetten birer yu-
dum igilir. Daha sonra qay ikram edilir. Artan gay oSlan
evine gdttirtiliir, orada ikram edilir.
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$erbetten sonra ku evinde 9 ayn tabakta 9 aytt yemek
ikram edilir. Her bir yeme$in inanq muhtevalt temsili an-

lamlart vardu. Stitlag; evlilerin g6nli.i ak olsun, yufka; e9-

ler birbirlerine hayat boyu sanlsmlar v.b.

Daha sonra "Damat Tepsisi" getirilir. Bu tepside, kty-
ruk ya$r ve pigirilmig et, sr$tnn veya koyunun piqirilmig
kellesi getirilir. Damat ve arkadaglan bu ikramdan birer
parga yerler. Damadtn arkadaglart tepsiye para atarlar.

Sonra kr.ztn yaktnlart damada; damatltklartnr giydirirler.
Bekar erkeklerin de yuva kurmast igin dua edilir. Kum ai-
lesi damat odadan gtkarken para saqarlar.

"Kelle" ve "Kelle-paga"ntn ziyefetler ve agerme do-

nemlerinde Irak, Suriye ve Anadolu Tiirkmenlerinde cizel

fonksiyonlan oldu$una inantlu.

Ozbekistan Ttirklerinde damat gittikten sonra "Ramal
'{azdr" merasimi baglar. Damadrn babasmrn ve annesinin
bulunduklan odalara bir bekar ktz, yazma-bag-orti.isii se-

rer ve ona para attlu. Bu paralar o kza verilir.

Ozbekistan'da toydan ewel gelin, oflantn ailesine go-

rtinmez. Bayramlarda o$lan evinden gelin alaytna hediye-
ler gelir. Gelme bayram hediyesi Ti.irkiyede de vardu.

Semerkant'da ucuna givi takilmtg oklava ile damada

durttikip, damadtn sabrt denenir.

Nikah toyunda, sa$dtg bir tas su getirip davetli erkek-
lere tek tek iqirir. Bu esnada imam, " sizlerde, toy, nikah
gdri.in, goluk-qocuk gdri.in" der. Herkese, davetli bekarla-

ra birer pigmig yumurta verilir.

imam, nikahda iig defa "evlili$e raztmtsm" diye sorar.

Gelin her defastnda hafif bir sesle "evet" der. imam, da-

mada da "gelin 6 ay evde yalntz kaknasrn, onu diivrne-
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yiry ona siivmeyin, ona daima ikramda bulunurl gecele-
ri eve geg kalma" der. Sonra tekrar geline doner ve "Ko-
can izin vermezse babantn evine gitme" der.

Tiirkiye'de imam nikaht krytluken, k<;tu niyetli bir ki-
qinin, aSzt aEtk bir brgaf,t kapatmast ya da aq* bir kilidi
anahtarla kilitlemesi halinde damadtn ba$lanaca$tna ina-
ntlrr. Bu nedenle imam nikahr krytluken nikahta bulunan-
lartn.elleri dizleri tizerinde parmaklan agtk olarak durma-
st istenilir.

Ozbekistan'da "Toy geldi" nikah gtini.i veya nikah-
tan 1,-2 gtin sonra o$lan evinden ku evine gelen ve er-
kekler taraftndan getirilen; iqerisinde ekmek, gegitli yi-
yecekler, gegitli giyecekler, krztn yakrnlanna hediyeler
igeren paketler toplamtdu. Bu hediyelere "toy", gelme
igine de "toy geldi" denilir. Daha sonra da "Kuda Ku-
dig" yaptlt1.373

Kuda Kudig'de o$lan evi toy gtinii bazen erkekler, ba-
zen de kadrn ve erkekler ktz evine giderler. Krz evi onlan
kaptda kargdar ve selamlar, onlara ziyafet verir. Bu esna-
da o$lan evi ku evine ayna tutar, o$lan evi,ktz evinin egi-

Sinden girmeden ewel ategin etrafmda dolagrrlar. Ktz
evinin hanrmlan o$lan evinin hanrmlartntn yiizlerine un
siirer ve Eeker ikram ederler. Bciylece ayna ile gelece$in
aydtnltk, un ile bereket, geker ile tatlil* temenni edildi$i-
ne inantlu. AteE etrafrnda dolagmakla ins-cinslerin eve
girmesinin dnlenildi$i inanct vardu. Bazt yorelerde de da-
vetliler i.izerlik ttitsiistine tutulur.

Orta Karadeniz k6ylerinde bereketle ilgili bazr dini uy-
gulamalar yapdu. Anbarlann bereketli olmalan iqin dip-

373M. Mulatoglu - Y. Kalafat ''C. Tiirkero$lu, a.g.e.
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leri stipiiri.ilmez, biraz mahsiil buaktltr. Qiftgi mahsulu-
ntin ilk tirtiniinti ilkin kendisi tadar, bunu ikram etmez
veya satmaz. Tohumlu$undan kendi ekininin ekim iqlemi
tamamen bitirilmeden komgusuna vermez.

Samsun'da gelin, "Duvak Gtinii" kendisi ile birlikte
getirdi$i bir tabak buSdayt, yeni evinin ambanna ve tarla-
sma serper, bu uygulama ile gelinin bereket getirmig ola-
ca$rna inantltr. Bu aynr zamanda gelinin elini srnama uy-
gulamasrdu.

Ozbek evlilik esnast merasimlerinden birisi de "Sai"lr
Ata Metasimi"dir. Sa$u Ata, evlenecek ktztn a$abeyi ve-
ya dayrsrdtr. Kaynana ve kaynatanrn oturdu$u odaya ge-
lip, salonun ortastna ciddi ciddi oturur. O$lanm ailesi onu
gi.ildiirmeye galqtr. Ona sorarlar ";iu fiyata gtilermisin"
diye; miktan azbulur, tekrar sorarlar miktart arttrtrlar, sa-

$l ata "sa$urm duymadtm" der, artrga devam eder ve
sonra uygun fiyat bulunca giiler ve verilen parayt altp gi-
der, bu para ile hediyeler alu, gelin gerde$e girece$i gece

getirip geline verir.37a

Ozbek Ti.irkleri "Giivey Ulak" merasimi de yaparlar.
Giivep "Gtivey Ulak"'t vermeden gelinle gerdeSe giremez.

Ozbekistan'da giivey, gelinin konu komgusu ve deli-
kanhlara bir koyun, havug, sofian, piring ekmek, tatlt,
gerbet ve igki verir. Bununla komgular ve genqler kendi-
lerine ziyaf.et gekerler. inanca gdre; bir kutn ata-anasln-
dan sonra onun atast, konu komgu, mahallelisi ve ktiylu-
sii gelir.

Ktz Aytarma Merasimi Gtivey Ulak Merasimi'nden
sonra baglar. Bu adet qok yaygrndu. Buna "KtzBikitli",
374M. Muratoglu - Y. Kalafat - C. Ttirkero$lu a.g.e,
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"Ktz Saklandt", "Krz Ap Kagtr" da denir. Bu uygulama
da, ktz bagka bir eve gdti.iriiliip orada saklantr. Krz, arka-

daglanna komgu evinde yemek verir.

"TerlikYutma" uygulamastna gelince; merasimde, ktz
taraftndan bir ku ve o$lan taraftndan bir geng ortaya gt-

karlar ve geline imam gibi"siz falancantn krzt falanca, fa-

lancantn o$u falanca ile gonli.intizden vanyor musu-

ntJz?" sorulur ve bu tam 9 defa tekrarlanu. Bunun i.izeri-

ne gelin "vekilime soyledim" der. Bu cevabt oradaki bri-
ti.in kulartn duymast gerekir. Ktzlar toplu halde 3 defa
"duyduk, duyduk, duyduk" derler, sonradan gelin ve di-

$er ktzlar, terlik yrrttutcrlara Para ve hediye verirler. Da-

ha sonra eilence baglar.

Irak ve Suriye Ttirkleri'nde gene ktzlat gelinin paPucu-

na bu$day koyarlar. Anadolu'da gelinin papucunun altt-
na ktzlar isimlerini yazarlar, boylece kumetlerinin aqtla-

ca$rna inanrrlar.

Ozbek Tiirklerinde "gelin evi bezemesi" onemli bir
olaydtr. Evin bir kogesinden di$erine ipler gerilir. Bu iple-
re ve duvarlara gelinin ve gtiveyin eqyalan asiltt. Buna ge-

linin ve giiveyin arkadaglart yardtmcr olur. Eskiden "Ak
Ota!" siislenirdi

Gelin Bezeyine gelince; kolye, kupe, bilek-ytiztik (bi-

lezik) ve di$er taktlar geline taktlrr. Tillekag ftofik) siis-

lenir. Kulann saqt krrk tiriik yaptlrr ve bunlara qegitli

ziynetler takrlrr. Gelin ve gtiveye ipek giydirilir ve si.isle-

nirler. Ktipe ay gibidir. Her siistin temsil etti$i bir mana

vardu. Gelece$i aydtnlrk olaca$t inanct ile gelin ak giyer.
Giiveyin ytireSinde sevgisi taze olsun diye krrmrzr kol-
suz cepken giyer.
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Ozbekistan'da "gelin hamamt" evde de yaprlabilir, ge-

lini qok gocuk do$urmug ve qok gocuk g6gtirmtig bir kadt-
ntn ytkamasrnm hayrma inantltr.

Gtivey giysinin sa$ omuzuna rahman igaretini, sol

omuzuna da geytan resmini drdiirtir. Giysinin gO$stinde

ise, Allah'a aqtlrntg eller geklinde motifler bulunur.

Gelin akrabalarr.ndan yaglt kadrnlar, giivey iqin ktrk
kadar kugak dikerler. Bunlann i.izerine dikilen motiflerin
ayrt ayn manalarr vardu. Temenni mesailan verirler. Gii-
veyin bagrna "Ak sank" sartlu. Sartkdaki motiflerin de

6zel anlamlanntn yarartna inantltr.

Ozbekistan'da gerdek gecesi, yakdmrg mumlar gelin
ve giiveyin bagt etrafrnda dolagttrilrr, odamn kaprsmdan
girerken gelin ve gi.iveye ayna tutulur, bal yalattltr. Sagla-

n elle diizeltilir. Okganu. Her ikisinin de koluna ipek ve-
rilir. Odaya giftler nzrklt olsun diye bir tas iqerisinde bu$-
day konulur. Ak fatiha verilir. (Hayu duast edilir). Geli-
nin ve gtiveyin baglart etrafrnda mumlann dondurulme-
leri Anadolu'daki Qayda Qrra oyununu hatulatuken, ve-
rilecek sadakantn bag etrafrnda dolandutlmasmm da bir
nevi tavaf olabileceSinden hareketle her iki dolanma ve

dolandrma arasrnda bir baS kurulabilir diye dtigtintiyo-
ru2. Adeta bu dolanma ve dolandrrma ile bir manevi at-

mosfer olugmaktadu. Di$er bir gok drne$inde gorulduSu
gibi Yozgat'tn Halagh Ti.irkmenlerinde gelin baba evinden
g*t*tan sonra Gelin Alayr mezarh$tn etrafinda tavaf
edercesine dolandurltr

Gelinin ve giiveyin yi$it ve giizel olduf,unu gosteren

taraflar arasrnda mani atrgmasr olur. Gelin yeni evinde
oturmaz. Birisi kaynatanrn dikkatini Eeker, kaynata;
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"Ay kutm, Ay gibi gijzel kutm sana gtineg gibi o$lu-
mu verdim. Sana, at, koyun, st$tr vereyim, otur" der. Ge-
lin bagt ile kaynanayt selamlar ancak oturmaz. Aynr ses

bu defa kayrnvalidenin dikkatini oturmayan geline geker.

Kaynata da geline oturmasr igin geline ev, egik kap, kacak,
ocak verdif,inden bahisle oturmastnr ister, gelin bagryla
kaytnbabasrnr selamlar ancak yine de oturmaz. Bu mera-
sim kayrnbiraderler ve evin di$er fertleri itibariyle devam
edei. Sonra kaynana "malrm yetmez ise, cantm verdim",
der gelin bunun tizerine oturur.

Trirkmenistan da gelin selamlama da;

Ay bulutun iisttinde
Ay gibi gelin geldi
Giln bulutun iis tiin den

Gtineg gibi gelin geldi
Geldiniz ne geldiniz
Gelin selam aldmtz
Gtiriimliik aerdiniz.

Ozbekler'de Kempir (Yaglr kadrn) iildti, diye bir uygu-
lama yaprlu. Gtiveyin evine, yere bir bez serilir. Kempir
onun tizerine uzanu. Buna Kempir <ildri denir, kz taraft
kempire hediyeler verir, o da yattr$t yerden kalkar, geli-
nin yolu aElmq olur. Bu esnada gelinin dtgarda veya sa-
londa sagt yaptlu.3Ts

Anadolu Ttirklerinde evlilik; evlenme iste$ini belirle-
me, ku isteme ve sdz kesme, nigan, dti$tin, nikatr, gerdek,
gerdek sonrasr donemlerden meydana gelir. Evlenecek er-
kek bu iste$ini krzkardeglerine ve yengesine agrklar. Bazen
de evlenmek isteyen geng erkek aile iqerisinde yerli yersiz

375 M. Muratoglu - Y. Kalafat - C. Turkeroglu, a.g.e.
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dargmltk qrkaru. Evin kendisine dar geldi$ini s6yler. Ku-
lar ise evlerine gelen konuklara daha farklt dawanrrlar.

Ku isteme ve sdz kesmede oSlan evi aracdan ilkin krz
evinin a{ztnt ararlar. Daha soffa kahve igmeye gelinir.
Bu torenler bir kag komgu ile yaprlan basit fakat dnemli
bir merasimdir. Bingol'de aynlan tjzel odada kz ve o$lan
evi yag suasrna gdre otururlar, oSlan tarafintn getirdiSi
qerezlerin yenilmesi ile merasim devam eder. Elazr$'da
ku isteme ve soz kesme iqin gidilen o$lan evinin saygln
hantmrna " gdrijcrJ" denir, kzm Allah'tn emriyle istenil-
mesinden sonra gerbet igilir. Erzurum'da gdriictilere "dti-
niircii" denir. Mug'da ktztn aSzrnr/ onu tanryan genq bir
ku arkada$r arar. Tunceli'de krz evi, ilk istemede "evet"
demez nazlantr ve "Allah yazmqsa olur" der. Etzin-
can'da nigan tdreninde o$lan evinin kadmlart, kua getiri-
len hediyeleri getirenlerin ismini sdyleyerek da$rtrr.
Mug'da gerbet iEin damat ku evine "bir denk geker" gcin-
derir. Erzincan'da aynca bagba$lama tdreni yaprltr. Da-
mada sorularak gelinin 2ttlfu kesilir. Giiveyi geline "dil
bup " diye bir hediye alu.

Ozbekistan'da yeni gelin bir siire yemek yemez. Kay-
nana ve kaynata geline hediye aldtktan sonra yemek ye-
meye baglar..

Ozbek Ttirklerinde "eqik hediyesi" diye bilinen bir
hediye tiirti vardrr. Gelin kaynanastnrn odasrna girmez,
kaynana odasrnrn egi$ine hediye asar, bunu alan gelin
odaya girer.

Gelinin eline un siiniltir. Brgak verilir, boylece ayafit-
mn bereketli olup olmadt$t slnanu.

Ti.irkmenistan'da bekaret gok onemlidir. Gerdek saba-
hr, gelin Eargafr yenge tarafmdan kurn ve o$lantn annele-
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rine gosterilir. Yengeye gargafr g6ren kaynana bahgiq ve-

rir. Gtivey'de drganda bekleyen arkadaglartna garqaftn

parqaslnt gdsterir.

Gelinin bez agmasr esnasrnda geline gegitli hediyeler
verilir. Krz annesi gerdekten sonra 40 giin yeni evlilere yi-
yecek getirir. Gelin genq ku arkadaglartna kendi yaptrit
mendillerinden verir ise onlann da kwmetlerinin aqdaca-

$ma inanrlu. Buna "mendil verme" denilir.

Bekaret Anadolu Turklerinde'de fevkalede dnemlidir.
Gelinin zrtaf gargaftnt o$lan evinin ilgili kadtn buyii$tine
gelinin yengesi gosterir. Damadm baganst tiifek attlarak
duyurulur.

Hayattn muhtelif donemlerinde gegitli ihtiyaqlar iqin
yaptlan dualar, adaklar en fazla evlilik donemlerine teka-

btil eder. Evlenebilme, gocuk sahibi olabilme, aile fertleri-
nin korunmalart gibi alanlardaki dualar bu donemde yaPl-
lrrlar. Kansrz kurban olan saqr da en yoiun bu dtrnemde

olur. Buttin bu dini uygulamalar Allah a yonelik olmaltdrr.
Zira Mtisliimanltktan ewel de halktmrz Allah'r biliyor ve

O'na inantyordu. Ancak arag kulland*lan da oluyordu.
Putlar, meleklerin yaprlmtg heykelleri idi. Onlan arag ktlt-
yorlardt. Bu girktir. GerEek dua sadece Allah'a olur.376 Bu

ifademle Tiirklerin eski dini putperestlikti demek istemi-
yorum. O konunun tartqrlmast aPayrl bir meseledir. An-
cak Allah'a raSmen bir yatudan dilekte bulunmak girke

gdtiirebilir. Ulu kigilere o gtici.i veren de Allah tu.

Bayu-Bucak Tiirkmenlerinde de Anadolu Turklu$u ve

Tilrk Di.inyaslnln di$er kesimlerinde de oldu$u gibi; Ktz

375Ptol. Dr. Hiiseyin Atay, "islam Toplumunun Bozulmasmda Kur'an'rn Terke-

diliginin Menfi Rolti" ilI. Kur'an Haftasr Sempozyumu' 13'19 Ocak' 1997,

Ankara.
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be$enme, a#z arama, gortciiye gitme, ku isteme, soz
kesme, nigan gibi safhalar yaganmaktadtr.

Suriye Ttirkmenlerinde de du$tinlerde bayrak tagrnu.
O$lan taraft, bayra$r o$lan evinin damtna diker. Bayu-
Bucak Ttirkmenlerinde, driSUnlerde kullantlan, her koyiin
bir bayra$r. ve bu bayra$t tagryacak belirlenmig bir kimse-
si vardu. Di.i$i.inlerde bayra$t buzaltagtr. Buna hediyeler
verilir. Bayra$a o$lan tarafr mendil balla4 mendili bay-
raktar alu. Daha sonra bu bayra$t dii$tin evinin damrna
(qatrstna) bayraktar asar. Supha (gerdekten 2 gtin sonra)
bayraklardan birini krna gecesi di$erini zifaftansonra da-
mat indirir.

Batt Anadolu Tiirkmen du$tinlerinde ku evinin bayrak-
tart ile o$lan evinin bayraktan mani aflgmasma girerler;

"Saztm galmtr perde perde

imtihnn olahm bu yerde
Sana diyorum Bnyraktar

5 ehitler mekam krklareli' n de" .377

Kuskan Koyunde oduncular o gtin 7-8 metre uzunlu-

Sunda bayrak dire$i keserler. Bu dire$in tepesi iig gatal-
lr olup birine nar, birine elma, birine de so$an takr.lu.
Nar; qo$almamn, elma; tatlt dilin, so$an ise bereketin
semboltidur. Bayra$m yanrna naktgh bir mendil astlu.
Bu naktg iqin kular yangular. BayraSr.n stisi.i nispetinde
gelinin itibait artar. "DokuzTopraklt" bayrak en itibar-
h olantdrr. Bayrak dire$inin boyu binadan ytiksek olma-
hdtr. Dire$in dibi topra$a def,meli ve burada kurban ke-

377Mehmet Ziya Binler, "Tiirkiye'de Dt$1inler", Tiirk Diinyasr Aragtrrmalan,
Haziran 1997, S.108, sh. 177-246, Tiirk BayraSrnm Tarihi Geligimi Konusun-
da bkz., DoE. Dr. Yavuz Ercan, "Cumhuriyetten dnce Kullanrlan Ay-Yrldrzh
Bayrak Hakktnda" Tarihte Tiirk Devletleri, C. ? Ankara,7987, sh.621--626.
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silmelidir. Bunu "hamura su katma" veya "ekmek at-
ma" merasimi izler.378

Tiirk kulttirtinde bayrak egemenlik semboltidtir. Tu$-
lart ile Han'tn kuvvetlerine kattlan Hakanlar onun bayra-

$r altrna girmig olurlar. Yatulardaki sembolik bayraklar
yattrtn egemenlik alantnt belirler.

O'na adakta bulunup gevresine bez/ gaput ba$layan ni-
yetli kimse, O'na sr$mmq olur. Dti$rinlerde taraflar yeni
bir ocak tiittireceklerdir. Ktz evinin bireyi gelin o$lan evi-
ne dahil olmaktadu. Erkek, baba evinden aynlarak yeni
ocaSmt kurar iken bir anlamda kendi egemenliSini ilan et-
mektedir. Gelin bayra{t, damat bayra$t, bayra$m dama
dikilmesi Ti.irk duf,iinlerinde yoSun bir uygulamadtr. Ye-
ni yaprlan evin gattsmm kapatrlmasr doneminde bayrak
astlmasr da keza aynt yaklagrmla izah edilebilir.

Tiirk evlilik kulturunde aynanln genig yeri vardu. Bay-
raktarm hemen ardtndan " Aynact" mnda geldiSi gdrtiltir.
Baytr-Bucak Tiirkmenlerinde gelin sandrSrna ayna konul-
du$unu biliyoruz. Batt Trakya Turkmenlerinde u$uruna
inanrlan aynah siipiirgeler gelin cehizi ile getirilir. Kazak
Resim Galerisindeki Abdul Regid Srdrkanov tablosunda
Dede Korkut'u da aynah kopuz'u ile gdrmekteyiz. Keza
aynalt martin ttirkiilerimize de gegmigtir. Aynanrn qeyta-
nr kovdu$u inancr oldukga yaygmdrr. Aynalt fes ise be-
lirli donemlerde giyilir. Ege ve Toros Ttirkmenlerinde
gimqek gaktnca, aynayr ters gevirme inancr vardrr.

Bayu-Bucak Ttirkmenlerinde gelin attan inince, evin
egi$inden hemen iEeri girmez. Egi$in Ontinde kutlmayr
bekleyen bir gige vardu. Gelin aya$t, ile bu gigeyi kuar ve

378Y.Kalafat, KarErlaghrmaft Bayu-Bucak Tiirkmen Halk inanglan, Ank., 1996.
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e$ikten iqeri geger. Bu uygulama Ttirk Diinyastnrn bir qok

ylrinde vard-u. Anadolu'nun bazt yerlerinde geline testi

L*durlu.3ze Suriye Tiirkmenlerinde yuka^da da belirtil-

di$i gibi evlerin;'egik ytlant" inancr vardu' Bu ytlanrn

keirdislne eziyet etmeyen ve imanh olan ev halkma do-

kunmayaca$rna inanrlu. Bu inancrn ktjkeninde G6k Tanfl

inanq sisteniindeki "ev iyesi" oldu$u kanaatindeyiz'3sO Bir

gey kumak suretiyle grkartlan gi.iriiltti ile k6tii ruhlan kor-

i"t"p kovmak suretiyle muhtemel zararlartndan korun-

mak, ay tutulmasmda, "geytan kulaf,tna kurgun" denile-

rek, teneke qalmmastndan tahtaya vurulmasrna kadar

yaySn uygulamalar vardu.

Bayu-Bucak Ttirkmen dti$-tinlerinde damat traqtnt Ana-

dolu'ia oldu$u gibi sagd4 yaptuu' Trag esnasrnda berber

"usturam kesmiyor" der. Bunun tizerine sa$dtq berbere

bahgiq verir. Trag, davul zurnaegli$inde yapdu' Damadrn

trag onltigti mutlaka a{ak ve gelinin de duva$' mutlaka

utTto*.ri olur. Tiirklerde renk konusu yap{'anbazt qaltg-

mulura ra!"men hen{iz yeterince incelenememigtir'381

Suriye Ttirkmenlerinde zif. aftan ewel dostlart damada

gaka ile eziyelyapar gibi davrantrlar' Bu sdzde eziyet da-

mat hamamtnda-da devam eder. Damadt arkadaglannrn

elinden oz annesi kurtanr. Tiirk dii$iinlerinde damatla il-

gili gerdek gecesi yaptlan uygulamalann eski Tiirk inanct

6tutt Cot Tinn inani sistemi ile yaktn iliqkisi vardrr'382

ffiski riirk inangla.ntn izleri, Ankara

tgd0; tanju Halil Ernol, igel ilinde Yrlan (Etnolojik bir inceleme) Ankara

1967-1g6f;,55 S. A. U. D. T. C' F Etnoloji Kiirstisii Bitirme Tezi'

380A. inan, a.g.e.
381Duygu Ciiigu.t, Tiirkler'de Renk Adlan, Ankara' 72'S' A' u' DTCF Etnolo-

jik Ktirsi.isii Bitirme Tezi.
aazyugu, Kalafat, "Halk inanglanmuda GO$e Kaldrrma Dini Pratif,i" Erciyes, S'

217 sh.4-7
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Suriye Ttirkmenleri de dU$unlerinde Trirkiye Ttirkle-
rinde oldu$u gibi silah atmaktadtrlar. Dti$i.inlerde silah
atdmast bir onur ve genlik gerekgeli ise de testi ktrma uy-
gulamastnda oldu$u gibi gegmiginde gtirtiltti yontemi ile
kara iyelerin kovulmast uygulamasr vardtr.

Bayu-Bucak Ttirkmenlerinde gelin alrntrken baqhk
altp verme uygulamasr yoktur. Ayrtca Anadolu'dabazr
yorelerde uygulanmasma ra$men, Bayu-Bucak Ti.irkmen-
leri'nde "Ijsfura Hakkt" varke& "Babahakkt", "Stit hak-
kt" gibi uygulamalar ve "Ktz kagrrma" yontemi ile evlen-
me usulti yoktur. Evlilik yagt ortalama yirmidir. Gelin ba-
zen baba evine getirilirken , bazett de agrlan yeni eve geti-
rilir. Evlenecek ktzrn eskiden ailesi tarafrndan ktsmeti pek
sorulmaz iken qimdilerde sorulmaktadu. Bir Ti.irkmen ai-
lesinde ortalama 7-8 gocuk olmaktadu.

Suriye Tiirkmenleri'nde damada ve ktza ayrt ayn ktna
geceleri yapdu. D{iStin gecesinden bir giin 6nce giiveyin
sa$ elinin kiigiik parma$rna krna yaktlu. Bayu-Bucak
Ttirkmenleri'nde ktna gecesi genliklerinde erkekler ve ba-
yanlar ayrt ayn odalarda e$lenirler. Di.i$unlerde kesinlik-
le alkollti igki kullantlmaz, gtireg tiirtinden spor kargilag-
malan yaprlrr.

Bayrr-Bucak Trirkmenlerinde gelin getirildikten sonra
"Kara Yahni" yaprlrr. Tereya$r ve bulgur ile yapdan bir
pilav ttirii geline yedfuilir.383

Bahadrn'da dugun gtiniine "Gunsalhk" denir. O$lan
evinin eg dosta "bayrak dikme"den ewel gdnderdifi he-
diyelere "yollar" denilir. "Btiytik kma" gtindtiz, "kiiqtik
krna" gece yaktlrr. Buyuk ktna yakrlrrken gelinin cehizi

383Y. Kalafat Kargrlagtrrmalr Bayrr-Bucak Tiirkmen Halk inanElarr, Ank., 1996



276 Yagar Kalafat

saydrr. Bahadmlt Tiirkmenlerinde gelinin cehizi saydu-
ken "Atladt geEti egi$i, sofrada kaldr kagt$t" denilir.384

Batr Anadolu Tiirkmenleri'nde gelinlerin getirdikleri
cehizler t{irkiilere de yansular. Kuyucak ilqesinde gehiz-
siz ktzlar iqin;

" Anast uyuTTtu1 krzr bilyilmiiq
D ua arlanru siimtikhi bd cek bilrilmiig "

veya/

"iyi gelinhog gelin
Duaarlan bog gelin" denir.38s

Bayrr-Bucak Ttirkmenleri'nde oldu$u gibi Guney Ana-
dolu Ttirkmenlerinde de damattan para almak igin gelin
alaytntn yolu kesilir. Bu uygulama buttin Anadolu'da
yaygr.ndrr. Toroslarda ve Ege Bdlgesinde gelinin gelece$i

yola urgan gerilir. Sact yapmadan geqilmeyece$i mesajt
verilir. Tunceli ydresinde lohusa hantm dolum yaparken
evin eqiSinin oniine ip gerilir. Azebaycan'da gi.ineg batt*-
tan sonra sulann ba$landt$tna inanrlu. Ba$lamak halk
inanglanmvda da mecazi anlamda engellemek, 6nlemek,

mani olmak anlamrndadu.

Krrgtz Ttirkleri'nde "Anastna bak krztnr al, eqiSini
g0r evine gir" denir.386 Bu bizdeki "Kenartna bak bezini
al, anasrna bak krztnt al" kargrtt bir deyigtir. Ardahan
Ttirkmenlerinde "Deli krz, deli gelin olur, deli gelin de

3s4Mustafa Muglu "Bahadmda Gelin AIma ve Krna Yakma Adeti" Giineyde
Kiiltiir, C. 6 S. 59 Ocak 1994, sh. 9.

3ssPervin Ergury "Kuyucak ilqe Dti$'tlnlerinde Maytapgrhk Geleneti" III. Mil-
letlerarasr Tiirk Halk Edebiyah ve Folklor Kongresi, 9-11 Ekim 1995 Konya

386Susar iskenderova, "Kukudargm Kelin Aluvludaki, Ku Beri.ivdeki Saltlan",
III. Milletlerarasr Ttirk Halk Edebiyatt ve Folkloru Kongresi 9-11 Ekim
1995 Konya
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deli kaynana olur" denir. Aynt anlamda Posof ydresi
Tiirkmenleri'nde 'qiiriik a$acm giiriik yongasr olur" s6-
zti vardu.

Toros Tiirkmenleri'nde "Gelinin bagtna, atm digine
bak" denir. Gelinin bagrnr baSlayq gekli, onun itinah,
mutlu, bakrmh, yeni gelin, gurbetyolu bekleyen gelin, be-
bek bekleyen gelin, vs. anlagrlu. Atm ise g*mq dig sayt-
st, onun kag yagrnda oldu$unu giisterir. Ttirkmenistan'da
Eok krymetli atlann ktnlmrg diglerinin altrn digle de$igti-
rildigi ifade edilmektedir.

ig Anadolu Ti.irkmenlerfnde bazr gelinler igin'Kurt-
tan kulaf,.t sksift/'387 tabiri kullantltr. Bu ifade; gok kor-
kung, girkin, rirkuntti verici, gekinilmesi, sakrntlmasl ge-
reken anlamtnda sdylenirken, kurdun halk tasawurun-
da "tekin olma5/an" bir varltk olarak yer aldrst da dUgU-
ntilebilir.

Bayu-Bucak Tiirkmenleri'nde, eski duf,tinlerde o$lan
evinin krz tarafrna duyurmadan,ktz evinden sembolik bir
egya alrp u$ur niyetine saklamast gelene$i vardu. Bu uy-
gulama Kars ve Bayburt yoresinde tas-tabak gibi madeni
esyaya ydneliktir. Eski Ttirk geleneklerindeki "Han-r YaS-
ma" yL anduan bu uygulamanrn qegitli varyantlart vardu.

Gewekli-Seydigehir du$tinlerinde oSlan evi krz evin-
den bir givi altr ve bu giviyi o$lan evine gakar. Bdylece ge-
linin yeni evine ba$lanaca$rna inantlu.388 Anadolu'da dig
afitsrnrn giderilmesi igin Eshab-t Keyf maSaralanna givi
387Nevzat Tiirktery "Kayseri DtStinlerinde Gelin ve Giiveyin Segilmesinde Uy-

gulanan Dikkat Qekici Usuller" III. Milletlerarast Tiirk Halk Edebiyatr ve
Folkloru Kongresi,9-L1 Ekim 1995, Konya

ffiibrahim Altunel, "Gevrekli Dfistinlerinde Gelin ve Giivey Motifi Uzerine Bzt
Tespitler" III. Milletlerarasr Ttirk Halk Edebiyah ve Folkloru Kongresi, 9-
11 Ekim 1995, Konya.
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gakrldrf,tnt biliyoruz. Gtiney Ti.irkistan-Belh deki yatu
bayraklartna dilek dilenerek givi gakrldt$t da tespit edil-
migtir.

Nikahta ve gerdekte damadrn biiyu yapilarak ba$la-

nabilece$i inanct Anadolu'da oldu$u gibi Bayu-Bucak

Ttirkmenleri'nde de vardtr. Nikah ktyddt$ gece, drganda

bir iplik ba$lanu ise, gerdek gecesi damadm da baSlana-

ca$tna inantlu. "Ba$ sOktiirmek" bUytinun bozulmast
igin kuwetli bir hocaya gidilir, yaztyazdrtlu. $am ydresi
Ttirkmenleri'nde boyle damada "bafilt" denir.

Damadm ba$lanilmast ve ba$rn bozulmast inancr Ana-
dolu'da gok yaygr.ndu. Anadolu'da bu maksatla qegitli

uygulamalar yaptltr.3se

Anlagarak evlenen qiftlerin krsa siire iqerisinde mut-
suzlagmalart halk arastnda buyu yaptlmrg olmakla izan'

edilir.3e0 Bu durum halk edebiyattmuda manilere yanst-
mtgttr.391

"Oturahm diz dize

Konugahm biz bize

Sihir ettiler bize"

Baytr-Bucak'da anlatrlan cinlerle ilgili efsanelerden bi-
rine gdre; heniiz gelin olmug hantm besmele gekmeden

egi$e srcak su dtikmiigtiir. Antnda cinlerin garptt$ gelin

deli olmugtur. Tedavi igin cinciye gdttirtilen gelin igin
Cinci Hoca okuyup iifleyerek cinler padigahtyla temasa

gegmigtir. Cinler padigaht gelinin doktugti stcak su ile

3seYagar Kalafat, DoSu Anadolu'da (......) izleri. Ankara 1990

3eoNail Taru "Tiirkiye'de Evlenemeyen Krzlann Ktsmetlerini Agma Pratikleri"
Ttirk Folkloru Aragtumalan YnbSr,1976, Ankara, 1976, sh.A3-247; Uf,urol
Barlas, Anadolu Dii$i,inlerinde Biiyiisel inanmalar, Karabiik, 1974.

3er$-"t 2"6 Eyi.ipo$lu, Cinsel Btiyiiler, istanbul, (Zikreden, M. Z. Binler, a.g.e')
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besmele qekip korunma imkant vermedi$i gocuSunun felg
oldu$unu bunun igin gelini o hale soktu$unu soyler. Cin-
ci Hoca gelini eski haline sokmasrnt ister, cinler padigaht-
na talimat verir. Cinler padigaht emri dinlemeyince, Cinci
Hoca cinler padigahrnt ve gocuSunu okuyarak yakar ve
gelin kurtulur.

Egi$in tekin olmadt$r, gece egi$e ve egikten dtgart su,
bilhassa stcak su doktilmemesi gerekti$i, besmele getiri-
lince cinlerin gekilip gidece$i, aksi halde dtiken kimsenin
cinlere zarar verdikleri igin onlar taraftndan bfu gazaba
u$rattlaca$. inancr, Makedonya, Kuzey Irak, Azerbaycan
ve Nahgwan'daki tespitlerimiz arasrnda da vardu.

Kulcuk ydresinden derlenen cinlerle ilgili bir anlatrma
gore; cinler ydan ktlt$rna girebilmekte ve onlartn insanla-
ta zarar vermeleri halinde cinler mahkemesinde cinlerin
muhafulart insant durugmaya grkanp yargrlamakta, in-
sanln sugsuzluSunu belirleyen cin yfrg1g, mecbur kalrp
6ldtirdii$'ii cin iEin hrikiim verdiSi insanr beraat ettirmek-
tedir.

Bayu-Bucak'da Albasmasr, derin uykuya dalm6 bir
kimseniry birisi tarafrndan iizerine gdki.ilmesi, boSaztntn
stkrlarak oldtirrilmesi geklinde anlahlu. Albastr umumi-
yetle insan geklinde gdrtini.ir. Kurtulabilmek igin uykudan
uyanrhp ayrkma gerekir. Korunmak igin hocalara bagvu-
rulur, Kur'an okunur. Abdest bozmast, daha ziyade yor-
gun olanlar da veya akgam yemeklerini gok kagtranlar da
g6rUlur.3e2

Bayu-Bucak Turkmenleri arasrnda, Ali Baba'nrn Ktrk-
haramilerinde oldu$u gibi sihiy'biiyii ile ilgili efsaneler

3e2Y.Kalafat, Kargrlagtrrmalr Bayu-Bucak Tiirkmen Halk inanglan, Ank., 1996.
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anlatrlu. Bunlar Kulcuk Pmar Efsanesine g6re, bu suyun
az yukarumdaki ma$arada gok btiyuk bir hazine vardu.
Ancak ma$ara buyulu oldu$u iqin kaptsr agdamamakta-

du. Aqrlabilmesi iEin bir ktz gocu$unun parmak kantntn
ma$ara kaprsrna siirtilmesi ve gerekli dualann okunmast
gerekmektedir. Halk bunu bir kag kez denemig muvaffak
olamamqtu.

Kulcuk Ptnart giftli$nin kuzeyindeki ma$aralardan
geceleri horoz sesi geldi$i duyulmaktadu. Orada Ya$a-
makta olan bir dul kadmrn gocuklart oynarlarken ma$ara-

ya girerler ve ma$aranrn kaprsr kapanu. Qocuklarm anne-

si maSaranrn cininden yardrm istemig. Cinci, ma$aranrn

aErlabilmesi igin kendisine bir gocuk getirilmesini, okuyup
iifl eyerek ma$arayt aqabilece$ini, Eocuk rna$araya girince

onlann ytlan ttiriinden bazt yaratrklar gdreceSini, kork-
madan ilerlemesini istemig. Uygulamaya gegilmig. Yrlan-
lan gdren gocuk korkmug ve daha ileri gitmemig ve geri
donmek zorunda kalmq.3e3

Sahipli hazinelerle ilgili Kars ve Erzurum'dan bizim de

tespitlerimiz olmtlgtur. Bu ttir ma$aralann gerqek sahiple-

ri istemez ise, hazinelere sahip olmak mtimkiin de$ildir.
Hazineyi koruyanlar go$u defa ydan, qiyao aslan gibi go-

rtinihler. Onlarm rlzaslnl almak iqin kurban kesilmeli ve

Kur'an okuyup dua edilmelidir.

Baytr-Bucak Ttirkmenleri, fala bakmaya, islamiyet
men etti$i igin fazla itibar etmezler. Bununla beraber, yu-
kartda da belirtildi$i gibi sohbetlerde kahve faltna bakt-
lrr. Bazen de gezici dilencilerin fal bakti$tna rastlanrr.

Qok nadiren de olsa "Remil atnra", "$uya bakma" yon-

3e3Y. Kalafat a.g.e.
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temleri ile gelecekten haber verildi$i, kaytp egya bulun-
du$u da olur.

Gelecekten haber almada rtiyadan da yararlanddr$t
olur. KOhi niya gdren kimse fakirlere act biber, acr so$ar1
tuz verir. Btiylece rtiyanrn kotti u$ramasrndan kurtuluna-
caSrna inanilu.3ea Turk ktilturlu halklar arasmdaki rtiya
yorumlanmasl veya Tiirk ktilttir co$rafyastndaki riiyala-
rm anlamlandurlrnasr arastnda inanrlmaz derecede ben-
zerlikler de$il, aynil*lar vardu. Ana dili veya dini inanct
ne olursa olsun gortilen rtiyalarda belirli geyler ayru so-
nuglart simgelerler

Baytr-Bucak Turkmenleri'nden Avgarlar'da dtiSun;
"ktz isteme", ttsbz kesme", "nigan", "diigiin haztrlrklart
(tarihin belirlenmesi, aspab kesme + celtiz danrg yeme$r,
davetiye + okuntu, dti$iin bayraStnrn asilmasr, dUS'tin,
ktna gecesi, dti$tin yeme$i, sabog)", "imam nikahr", "ge-
linin grkmasr ve ata binmesi", "gelinin attan inmesi (oS-
lan evindeki detaylar, gelin atrnt kogturma, egikten igeri
gegmesi, dti$iin bayra$rndaki niganelerin vurulmasr)",
"dii$tin gtiniinde damat", "damat tragl", "gtivey gecesi",
"givey giydirme", "guvey gecesi sabaht", "gigek brrak-
ma" safhalarrndan olugur.3es

Ktz istemede, "biz buraya sizinle akraba olmaya gel-
dik" diye sdze baglanu. Allah'rn emri ve Peygamberin
kavli ile ku ailesinden istenir. Sdz kesmede gegitli giysi ve
taktlar belirlenir. Nigan pergembeyi cumaya ba$layan ge-
ce yaprlu. Akgamleyin kciy meydamnda ateg yaktltr. Yakt-
lan bu atege, mersah, etraftnda ddntilerek oynanan oyu-

3eaY. Kalafat, a.g.e.
3esHalil Atdgan, "Antakya'da Avgar Dti$tinleri, (Antakya Giinlt!"ii U. ) GO-

ney'de Kiiltiir S. 2 sh. 13-17
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na mahkaben denir. Mahkaben Sinsin'e benzer. Nigana

gewe kdylerden gruplar halinde gelen davetlilere "sey-

men" denir. Ktnadan sonra gelin el6per ve ona gegitli he-

diyeler verilir. O$lan tarafrntn ktz taraftna tideyece$i ve

baglt$"rn dtgrnda olan parayaKtz Hakkr denir. Krz Hak-
kr'ntn sonradan ddenen bakiyesine ise Art Mehri adt ve-

rilir. Danrg yeme$i du$Un tarihinden bep gtin once yapt-
Itr. Kurban kesilir, dovme pilav pigirilir ve her haneden

bir davet yaptlu. Okuntu, du$une gelecek davetlilere ve-

rilen gorap, mendil, gdmlek ttiriinden hediyedir. Dugti-
ntin en btiyiik sorumlusu bayraktardu. Bayraktar, davet-

lileri kargilar ve evlere tevzi eder. Dii$iin yeme$inde tek-

rar kurban kesilir ve yemek ikram edilir. $abag, dii$tin
yemefine kahlanlardan alrnan paradu.se6

Gelinin damat evine geliginde kaptya nar atrlmasr ol-

dukga yaygtndu. Daha ziyade elma attltr- Ttirk inanq sis-

teminde nartn yanuua, diil bereketini daha ziyade elma
temsil eder.3e7 Bazr ydrelerimizde ise yumurta atddt$t gd-

riiliir. O$lan evinin kaptstna hamurdan ziyade bal stirii-
lur. En stk gdriilen ise gelin igin kesilen kanm siirtilmesi-
dir. Hamur gelin geligi ile yaptlan dini pratiklerin hepsin-

de bereketi temsil eder.

Gelin ata bindirilirken silahlar srkrlu, ztlptlar qekilip

salAvat getirilir. Ktna gecesi, yengelerin egliSinde davul
zurna ile cumartesini pazara ba$layan gece ku evinde ya-

ptlu. indirmelik, gelinin attan indirilmesi doneminde ka-

ymvalide ve kayrnpederden altnan hediyelerdir. Aynca

3e6Ya9ar Kalafat, G6k Tanrt inancr ve Giiney Azerbaycan, Do$u Anadolu, Ku-

zey lrak Ttirk inanE Tabakalagmasr, Kayseri 1993 (Gayri Matbu)
3e7Ya9ar Kalafat a.g.e.; A. inary Tarihte ve Bugtin gamanizm, sh. 160; M' Ergiry

Dede Korkut Kitabr, Ankara , 1964, sh. 9.
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gelin attan inince gelinin atma kim ilkin biner ve kogturur-
sa du$tin evinden hediyeler altr. Gelin attan inip kapr egi-

$ine hamur atar, yapqtuu ve kapr sdfesine/tist egi$ine
nar vurur. Hamur bereketin, nar ise gok gocuklu olmantn
simgesidir. Gelin egikten igeri girince bayrak diref,ine ay-
na, patates, soSan ve incir astlu. Davetliler, bunlan vur-
maya qahgular. Bunlan ilk vuran silaht kaytnpederin boy-
nuna asar ve ondan bir hediye alu. Gtivey gecesi, pazafl
pazartesiye baSlayan gece yapdu. Kdytin meydanrnda yi-
ne ateg yaktlrr. Mersah'da kadr.n erkek ayn ayrl oturur,
halay qekerler. Bayraktar gtiveyin giydirilmesini duyurur.
Damadrn iki sa$dtct, damadt mersahtn etraftnda tiq defa
dondtirurler, ddniig bittikten sonra saSdrcr ve bayraktar,
"qapkasr ipek, yakast ipek, yi$itler bagrna, Muham'
med'e salavat" deyip, "hayrrlt olsun" temennisinde bulu-
nup damadtn gapkastnt giydirmeye kalkarlar, damat gap-

kayt giymez. Aynt hareket 3 defa daha tekrarlantr, baba-
ya "o$lunun g0nltinii gor" denir. Damada hediye verile-
rek gapkanrn giyilmesi sa$lantr. Bunu saSdtglann koru-
masrna ra$men yakmlartn damadrn tokatlamast takip
eder. Gtiveyi sabah pazartesine rastlar. Gtivey davul galt-

narak uyandudu ve oynatdu. Oynatanlar bahgiglerini
alular ve du$un biter. Pazartesi tekrar ateg yaktlu, gelin
giydirilip mersahtn bagmda herkesin gdrebilece$ bir yere
oturtulur. Qalgt galtnu. E$lenilir. El dptiliir, bahgig altnu.
"Qigek btrakma" ktzm miirtiwetini duyurma anlamm-
dadu.3e8 Mersah'rn etrafrnda 3 defa dtinulmesi bize gdre
bir tavaf olayrdu ve genel tavaf inanct igerisinde deSerlen-
dirilmelidir. Lazkiye Ttirkmenlerinde gelin baba evinden
kocasrntn evine gottiri.ilurken mezarh$rn etraftnda dolag-

3esHalil Atdgary a.g,m.
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ttrtlu ki, bize gdre bu da farkh formatta da olsa dahi bir ta-
vaftu veya hayu dua almak, helallagmak olarak da kabul
edilebilir. Ancak daha ziyade tav# intibasr buakmakta-
du. Esasen her iki olgu, yani helallagmak ile havaf kav-
ramlarr arasrnda ortak noktalar da vardrr. tsu ydrede bay-
raktarlrk bir gdrevlendirme bigimidir. Lazkiye Ttirkmen-
lerinde de dii$iin bayra$r gelene$ vardu. Ancak gezdiri-
len bayrak Suriye'nin resmi bayra$rdu.3es

DtiSiin, Anadolu'nun di$er yorelerinde de aynr safha-
lar yaganarak tamamlanmaktadu.am Ttirkmenistan'daki
Ttirkmen dti$'tinleri de biiyUk dlgiide merasim suasl ve
merasim karakteri itibariyle aynt mahiyettedirler.4l Krna
gecesi keza Tiirk dU$tinlerinin ihmal edilmez safhalann-
dan biridir.4o2 Esasen krna; Tiirk Drinyasrnda, srinnet, ev-
lenme, askere gitme, kurban adama, hacca Stme donem-
lerinde uygulantlan bir adama alametidir. Egik Tiirk halk
inanglannda kutsal bir makam olup ev iyesi ile ilgili bir
olgudur. Egi$e bastlrnaz, egikten dtgartya kukr gtkmamq
bir gocuk ve kadrn gr.kanlmaz, e$ikten iqeri girecek yaban-
crnrn getirebilece$i muhtemel risklere kargt bazt koruyu-
cu tedbirler aluru.4o3

Ateg'in Tiirk halk inanglannda, Ttirkiye ve di$er Ttirk
kesimlerinde koruyucu ve aklayrcr bir dzelliSi vardu. Bu

3eYagar Kalafat, Bayram Kodaman ile, "Suriye Gezi Notlan ve Brilgede Tiirk
Halk Ktltdrii", izzet Giindag Kayao$lllllllllllllllllu Hatua Kitabr, Makaleler, istanbul,
2005, sh. 314-326

a00G. Muhtaro$u, Dogu Anadolu Dtigtinleri, H. U. Edebiyat Faktiltesi Tiirk Di-
li ve Edebiyatr Halk Bilimi Anabilim Dalt, Master Qahgmasr, Ankara 198&
(Gayri matbuu)

aolG. MuhtaroSlu a.g.e.
a2G. Muhtaro$lu a.g.e,
403Y. KalaJat, Do$u Anadolu'da Eski Ttirk inanglannm izleri, Ankara. 1990
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inang od/ocak iyesi ile iligkilidir. Turklerde od/ateg ve

ocak kutsaldu.4o4

Niganrn ve dti$tinun muhtelif safhalannda verilen ye-

mekler Ttirk kiilttiri.intin derinliklerinden gelen ve bugun
buttin TUrk Dtinyastnda yagayan "Ag ddkme" dit. "Bii-
yiik ag" ve "kiigiik ag" muhtelif gdlen ve tdrenlerde ddkti-
Itir. Bunun 6rneklerini Dede Korkut'ta da gdrmekteyiz.40s

Yarqmalarda yanganlar ve merasim boyunca hizmetli-
lere ferilen para ve hediyeler birer kanstz kurban sagt

olup, keza Anadolu'da oldu$u gibi Balkanlar, Ortado$u
Kafkasya ve Ulu$ Turkistan'da da halen yagamaktadu.
Kaynafln kadim Turk ktilturtindeki kurban ktilttinden gel-

mektedir.406

Bayrak Tiirk mitolojisinde hakimiyeti temsil eder. Da-
mat ve gelinin bayraklanntn birlegmesi yeni bir oca$rn

kuruldu$unun ifadesidir. ingaatlarda gatt ddnemine geli-
nen binalara bayrak astlmast oca$tn tamamlanmasr anla-

mrndadrr- Egemenlik sembolii olan bayra$r yatularda ve

tarikat tekkelerinde de gdrtiyoruz. Yatrrm bayragt onun
hakimiyet alant anlammdadu. O yatum bayrak dire$ine
bez ba$layan adak sahibi onun hakimiyetinden medet
ummug olur. Giiney Tiirkmenistan da bazt yatrrlarln sem-

bolik bayraklartna halk muhtelif dileklerle givi gakarlar.

Bize gore tagtdt$t anlam ayntdu.aoT

So$an ve sarmtsak Ti.irk halk inanglartnda kigio$lu-
nun nazar gibi k6fii giiztinden ve bir taktm kara iyelerin

eBahaeddin Ogel, Tiirk Mitolojisi, C. 1 Ankara. 1989
ffiAbdiilkadir inaru Makaleler ve incelemeler, Ankara' 1988
406Abdiilkadir ihan, Eski Tiirk Dini Tarihi istanbul, 1976
sTYagar Kalafat, Kuzey afganistan Ttirkleri (...) istanbul 1994
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muhtemel zararlarmdan koruyucu giicti oldu$una inant-
lan nesnelerdir.4o8

Ayna, dzellikle, gelin tactnda, gelin alaymda, gelin ge-

hiz sandtimda baht agtkh$t, parlak gelecek anlammda-
du".40e

Argiv belgeleri Suriye Ttirkmenlerinin hayu-hasanata
onem verdiklerini, kurduklart imarethanelerde, kervan-
saraylarda grinde iki nevbet/defa taam pigirildiSini gdr-
mekteyiz. Kayttlar bu ti.ir nevbetlerde ne ttir grda mad-
delerinin ne gekilde ikram edildiklerini gdstermektedir.
Pergembe giinleri, cumaya duyulan saygrdan dolayt ozel
yemek pigirildi$ini g6riiyoruz. Bu yemeklerde 200-300
kigilik servis yaprlryordu. Bu yemeklerin konuklart ara-
stnda; dil, din, etnik, kimlik aranmlyordu. Ozellikle Cu-
ma ve Ramazan geceleri daha itinalr yemekler veriliyor-
du. Bunlar 1574'de Payas'da yaprlan Sokullu Kulliyesin-
de Bakras'daki 1553 yaptmlt ve1704'de yenilenen Kanu-
ni Sultan Stileyman, Enigte Hasan Paga Kervansara-
yr'nda yaptltyordu. 19. astrda ise Reyhanlt Agiretinde
aynr ikramlan gdrtiyo ruz. ro

Biz 1993-1994 ve L995 yrllannda Giiney Ttirkistan ve
Kuzey Afganistan Trirkmenleri ve Ozbekleri arastnda
Nevruz'da, dini giinlerde, cuma akgamlart varltklt halkrn
hayrat da$tth$tnt, etli pilav ikram ettiklerini g6rdtik ve
resimledik.all

a0sYagar Kalafat, Do$u Anadolu'da Eski Ttirk inanglarrnrn izleri Ankara, 1994
a@Yagar Kalafat, "Halk inanglartmrzda Hususiyle Tahtacrlarda Ayna" 1993

Antalya
41oMehmet Tekin, "Mutfa$rmrz, Mutfak Egyalanmu ve Kiilhiriimilz" Gtineyde

Kiiltiir S. 31, sh.9-77
allYagar Kalafat, Giiney Ttirkistandan Tiirkiye'ye Meseleler ve Tiirk Kultiir

Kimligi, istanbul, 1995

Balkanlar'dan lJtu! Tiirkistan'a Tiirk Halk inanglan

Tanrdr$rm Tiirkmenlerin hepsi "Giiler yiizlti olmak
siinnettir" hadisi gere$ince negeli, gakact ikram seven in-
sanlardt. Ttirkmenistan'da tanrdt$tm Ttirkmenler evlerin-
de yemek ikrammda bulunmadrklart dostlannt dosttan
kabul etmiyorlar. Bir yabanctntn yemek ikramrnt ise, ken-

dileri yemek ikramtnda bulunmadan kabul etmiyorlar.

Bayu-Bucak Ttrkmenleri tarihte ve bilhassa gtiniimtiz-
de yemek yerken parmaklarmt yeme$e batumazlar, ince

ekmekten parEa kopanp kag* haline getirerek yemegi ta-

baktan onunla alrrlar, onu da yemekle birlikte a{lu,lat:na
koyup yerler.al2 Ulu$ Ti.irkistan Tiirkmenleri'nde ismi beg

parmak olan yemek tiirri ve di$er bazt yemekler elle yenil-
mektedir.

Eztlilik Sonrast
Ozbekistan'm bazt ydrelerinde gerdek gecesi damat ve

gelinle birlikte iki tarafm yengeleri de yata$a girerler.
"Bugiin olrnaz buytikler tizgl.indiir" deyip qiftlerin iligki-
lerine mani olurlar. Gtivey yengelere para vererek yatak-
tan kovar.

Ertesi gtin "gelin selamt", "yrdLzakt" yaprlu. Buna "ge-
lin gorme" denir. O gtin 20-30 kigi diisun evinde birikir,
gelen davetlilere ziyafetverilir. Erkek ve kadmlar ayn ay-

n otururlar. Gelinin aya$tntn alttna koyun ve mal derisi
serilir. Ti.irkti sdylenilerek ailenin fertleri geline tanrttltr, o
da bagtyla selam verir. Her tanttrlan kigi geline bir hediye
verir ve ismi davetlilere duyurulur.

Tiirkmenistan'da kayvana (mahallenin en yaqlt kadrnt)
gelinin ve goveyin yantna gelir. Yanmda ayna, blgak" ta-

412Mehmet Tekiry a.g.m.
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rak ve Kur'an-r Kerim getirir. Daha sorua bir piyale (Eay-
tast) tatlt qay getirir, gengler bunu igerler, gtivey piyaleye
para atar.

Daha sonra, "gelin do$urdu" merasimi yaptltr. Bunun
igin salona bir yatak getirilir. Gelin ile giivey bir kenarda
otururlar. Yata$rn etraftnda hanrmlar otururlar. Kayvana
"gelin do$urdu" der. Kadmlar bu sdzleri tekrar eder ve
temsili olarak aSlama fash baglar. Gelin kaynanaya para
verir, kadmlar da$rltrlar.

Ozbekistan'da gelinin binece$i araba bezenir. Gelini ta-
glyan arabamn 6nri geneler tarafrndan kesilir. Buna Ar-
kan (urgan) Ba$lamak denir. Gelini arabadan giivey in-
dirmek isteyince aileden krigtik bir gocuk mani olur, go-
vey gocu$a bir hediye alrr, buna "$ab Verig" denir.

Gaziantep'de krz koytintin delikanltlan Dtiniircii Bagt,
Toy Bagr'na yumurta atmakla tehdit edip "bag" ister. Yu-
murtantn kurlmasr u$ursuzluk sayrlaca$t damadrn ba$-
lanmasma yol agaca$r. iqin, bac 6dgn11.ar3

Dti$tin alayr.nrn ontintin kesilmesi Anadolu'da gok
yaygrndu. Erzurum ve Artvin'de gelin alaytnm ciniinde
giire$ tutularak bahgig almu'.414

Ozbekistan'da gelin baba evinin egi$inden dqan grkar-
ken, bagrnrn iizerine pamuk ve ekmek konur. Ekmek ve
pamuk akltSt ve bereketi temsil eder. Bu ekmek ve pamuk
yere dugtirtilmemeli, dtigtiruldu$u takdirde gelinin krs-
metinin kesilecefine inanrltr.

413M. Murato$lu - C. Ti.irkeroSlu - Y. Kalafat a.g.e.
414ugurol Barlas, "Gaziantep Kent KultiirUniin Olugmasmda Frrat Ytiresi Ttirk-

men Oymaklannrn Etkisi" Fuat Havzasr, II. Folklor ve EtnotSafya Sempoz-
yumu Bildirileri, Elazr{ 1987
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Buhara ve Tagkent'te gelinin arkasmdan tag attlmast
halinde gelinin yeni ocaSrnda tag gibi a$u olaca$t, geriye
babasmtn evine dtlnmeyece$i inanct vardu. Gelin, o$lan
evine bahtr ag* olsun diye ak atla getirilir.

Adana ve Adtyaman'da, gelin odastna girer girrnez
odantn egi$ine givi Eakttnlu ise, gelinin evine ve kocastna
sadrk olaca$tna inandu.

Tiirkistan'da gelin babastntn evinin egi$4nden q*ma-
dan, babasmrn sa$ omzuna bagmr koyar, a$lar, sonra ba-
basrnrn her iki dizini iiger defa 6per. Gelin egikten g*ma-
dan babasr krzrn bagma miiriiwetli olmasr igin bu$day d6-
ker. Krz atma binerken baba rizengiyi tutar, ktz babastntn
omuzuna basarak ata biner. Bununla, "ktzrm, sana gele-
cek, gdrtinrir g6rtinme z kazalar bana gelsin" demektedir.

Ozbekistan'da ktztn akrabalan ku evinden bir baku
maqraba dolusu su galar ve o$lan evine gelirken dokul-
memesine 6zen g0sterilir. Aksi halde gelin ktzm bahtmrn
yere sagtlaca$ma inanrlu. Bu suyu gelin ve giivey baglan-
nt yrkarken kullanrrlar.

Ozbek Ttirklerinde gelin atlanntn arabasrna muhakkak
gan taktlu. Bdylece sesi duyan ins-cins den korunmuE olu-
nur. Nazardan korunmak igin; kumtzr, beyaz, mavi ptis-
kuller asrlu. Arabaya gamdan veya mum konur. Gecele-
yin bu ateg/qik gtiveyin evine gidinceye kadar sdnmeme-
si gerekir. B6ylece gelinin tgr$tntn da sonmeyece$ine ina-
ntlu. Nihayet gelin gtiveyin evinin egi$nden iEeri girer-
ken bir posta basturlrr.

Ozbekistan'da gelinin evine gocuksuz kadm, gocu$u
6len kadtn ve sarhog giremez. Evine geq gelmeyi huy
edinmig erkek de sokulmaz. Gelin tuvalete yalntz gitmez,
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iki kigi birlikte gider ve inscinsden korunmak igin tuvalet-
te 40 giin gua yaktlu.

Gerdekten ewel qiftlerin yatafr iki baglt yattltr gibiya-
pilu. Bdylece yeni qiftlere bunlar gibi uzun Omiirlii olma-
lan temenni edilmig olunur.

Gerdekten ewel gelinin yataf,rnda erkek gocuk yuvar-
lanu, yeni evlilerin ilk gocuklartnrn erkek olacaStna inanr-

lu. Ktz ve oflan ikiz olmast isteniyor ise, bir ku ve bir o$-

lan gocuk yata$a konur.

Ozbek Ttirkleri'nde, umumen Tiirkistan'tn genel 6zel-

liklerini aksettiren; resim, rusum, cin peri inanglan gtiphe-

siz bu kadar de$ildir. Bunlar ilk tespitlerdir.

Anadolu Trirklerinde de gelin att veya arabast siislenir.

Gelinin arabasrnrn dni.inii kesenler, sa$dtgtan bahgig alu-
lar. Anadolu'da da keza gelin, bagmtn tizerinde Kur'an-t
Kerim, ekmek ve ayna ile Etkartltr.

Anadolu'da ktz evinden o$lan evinin bir egya galmast-

nrn uSur getireceSine inantlu. Bazr ydrelerde qaltnan eg-

yanm madeni olmasma <izen g6sterilir. Bazan da gahnan

egya, hediye kargilt$rnda iade edilir.

Dii$'iin esnasrnda igerisinde cevizbulunan testinin kt-
nlarak gtirtiltii gtkartlmast, Trakya Ttirklerinde de vardu-
Anadolu'da du$tinlerde silah ahlarak gfttiltii yaprlu.
Amaq, kotti ruhlartn, kara iyelerin da$rttlmastdu. Gelinin
yata$rna gerdekten ewel erkek gocuk yatutlmast ve boy-

lece erkek evlat dilenmesi inancr, DoSu Anadolu Turklu-

Sii'nde de vardu.

Peri, tasawuf bilginlerinin aq*ltk getirdi$i bir kavram
ikeru halk inanglartnda da oldukga genig yer alu. Edebiya-

ttmuda, bilhassa halk edebiyahnda qok yer tutar. Ancak

Balkanlar'dan LJlu! Tirkistan'a Tilrk Halk inanglan

her iki alan itibariyle peri temast konusunda bir gahgma
yaprlmamtgtu.

"Peri bahqesinde gtilen ve a$layan elmalar, gtiltimse-
yen gtiller ve qtngudayan meyveler bulunur. Peri bahge-
sindeki peri ktzlartnt aslan, ejderha gibi vahgi hayvanlar
korumalarma ra$meru bu ktzlar kendilerini kurtaracak
gdziipek delikanhlart beklerler. Peri dtinyasrnda akraba-
l*genigtir. Periler taraftndan btiyulenmig gok sayrda hay-
van vardu ve her birinin tilsrmr mevcuttur. OlUmltiye
yardtm ettikleri, ya da kdttilflk yapt*lan da olur. Kamer-
tay ve aygur, peri di.inyasrnrn 6nde gelen hayvanlandtr.
Kamertay rizgatdan hultdu. Badem yer, giilsuyu iger.
Ahtrda kotti bir beygirken, sahibine diigerse altr.n triylti
bir tay olur ve derhal sahibini istedi$i yere gdtiiri.ir. Deniz
perisi olan aygu, suda yagar. Denizden fulayrp gtkar, tek-
rar denize dalar. Saydan ktrktu. Kaynak suyu igmek iqin
akgamlart denizden grkarlar. Su iqerken aya$rna nal gaktp
eyerleyerek tisttine atlayabilenin hizmetine girer. Efendi-
sini kendi oz annesine kargr dahi korur, gidece$i yere ka-
zastz belasz gdtiJiri.jty." 415

Biz "Kamet-tay" masaltnt 1945'li yillarda Fatma abla-
mudan Kars'ta dinlemigtik. L995'de ise Nahgrvan da bi-
lindi$ini tesbit ettik. "Sudan Qtkan Aygo" efsanesi keza
Kars'ta anlatrlrr. At nalr ise, kara iyelere ve k<ttti gdze kar-
gt koruyucu olarak bilinir.

Biz yaptr$rmrz bir galqmada Anadolu, bilhassa Do$u
Anadolu efsanelerini halk inanqlan itibariyle irdelerken
cin ve peri motiflerinin de yerini belirlemeye galrgtrk. Ay-
nca NahEwan Anonim Halk Edebiyatr drneklerini Erkara-

291.

a15Dog. Dr. Hicran YusufoSlu, a.g.e.
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rak, bu noktadan hareketle eski inang sisteminin sistema-

ti$inin qah.qmastnda istifade edebileceSini gdsterme$e qa-

lqttk.
Peri drinyaslnrn en segkin hayvanlarurdan biri ziimrUt

ti.iylf kug, Ztimriitii Anka'du. Bazen kuqlartn, bazen ti.im

perilerin padigahtdu. Tiim ruhlartn gociinden fazlabt gu-

ce sahip oldu$undan, gehzadeyi amactna ancak o ulagttru.

Sihirli nesneye en fazla o sahiptir. Denizler agur farklt bir
sarayda, bazen de yerin yedi kat dibinde oturur. Kuyunun
dibinden *uayma guilir. Btiytk goce sahip bulunanyilan-
lar, balrklar, horozlar, tavganlar ve fareler peri diinyastntn
diSer hayvan fertleridir. Bunlar bazen ktiqiik sultanlann,
bazende perilerin hizmetine girerler. Padigahlan insan gek-

line girip dlumluyle evlenebilir. Baztst da minik bir hay-

vandu, ancak yardrmrna kogant tidullendirir-416

Ziimrut-ii Anka ve $ahmaran masallart Suriye Irak ve

iran Ttirkmerilerinde de bilinmektedir. Biz isfahan miizesin-
de doldurulmug Ziimriit-ii Anka kugunun resmini gektik.

Ulu$ Turkistan'rn bir gok yerinde oldu$u gibi Kuzey

Afganistan Ti.irklerinde de gelin "selama gtkar". Selama

grkma gerdekten sonra gelinin kaynatasr.na yorgan ve yas-

ttk vermesi ile baglar. Kaynatast geline hah verir. Gelin

kaynanasma namazltk verir. O da ona buytik bir sofra ta-

krmt verir ve "senin de bahttn biiyle bereketli olsun'
der. Kaynana gelini yengeleri ile birlikte mutfa$a gdttirtir,
orada hamur aear ve hamura gelinin elini bastr'rttken "be-

reketli olsun" denilir. Gelinin eli kilerdeki un, bulgur gibi
gtda maddelerine de$dirilerek dua edilir. Bdylece bahtt-

ntn aqrk, mutfa$.nm bereketli olaca$ma inanrlu.

416Doe Dr. H. Yusufo$lu, a.g.e.

Balkanlar'dan Ulu! Tiirkistan'a Tiirk Halk Inanglan

Gtiney Tiirkistan'm bazr y0relerinde de gelin konugma-
dan ewel "selama gelit", yenge maniler okuyarak ayr.t ay-
n "Briyukbabaya selam" der, gelin selam verir. Gelin bti-
ttin evin halkrnr bagr ile selamlarken tek tek onu bperler.

Mezar-r $erif Ozbek ve Ttirkmenleri'nde gelinin kuca-

$tna balah olmasr igin erkek ve ku gocu$u konulur. Ana-
dolu'da dahaziyade o$lu olmasr dile$iyle gelinin kuca$t-
na erkek qocuk konur.417

Evin, oca$"rn, sofrantn "Bereketi ugmastn" diye besme-
le ile baglanu. Bereket igin besmele ile baglantp "giikiir"le
sofradan kalkmak islam aleminin ortak uygulamasrdu.
Ancak bereket igirg "Ugma" tabirinin kullanrlmasrnt ilgi
gekici bulduk. inanE aleminde daha ziyade maddi olma-
yan unsurlar uqar. Besmele ile baglayrp gtiktir ile bitirmek
Hz Kig'den beri vardrr. Ugma ise cennetin bereketini g6s-
teren ayetlerin hepsinde vardrr.

K. Afganistan'da damat gerdek gecesi baganstz olur ise
hocadan bir muska almu. Damada muska yaptldr$r anla-
grlu ise muskantn huktimstiz kalmmasr iqin muska akar
suda galkalamp suya an111.418 Bu uygulama da tamamen
Balkanlar, Kuzey Mezopotamya ve Anadolu'daki benzer-
lerinin aynrdu. Bir gok yerde evlili$in akabinde yardrm
talebi iEin ewelce gidilen yatua da gidildi$ olur.

Damat bUyU ile ba$lanu ise gerdekte baganlt olmasrnr
sa$lamak tizere buyu bozdurmak iqin Turkiye ve Baytr-
Bucak Tiirkleri'nde oldu$u gibi hocaya gidilir. Ayrtca
muhabbet igin de dua yapttrtlu.

417Y. KalaJat Kuzey Afganistan Tiirkleri (...), istanbul, 1994; Z. Nahya, "Ur-
fa'da Dof,um Gelenek ve Gdrenekleri", Tiirk Folklor Araghrmalan, 1983,
Ankara 7984, sh.7T81.

418Y. Kalafat, Kuzey Afganistan Tiirkleri (...), istanbul, 1994.



Kuzey Afganistan Turkleri'nde her vesile ile toplu hal-

de dua "at*tt"air. 
"Dua vermek" tabir edilmekte, top-

lumdan bir kimse " .. -. ' '. . ' maksatla dua verelim" diyor ve

bu gok kua bir duayr herkes sessizce yaPtyor'

Tiirbelerin, gehitlerin yantndan gegilirken eller yukart

kaldutltp yiize stiriiliir gibi yapdryor' Biitiin bunlar bir

kaq saniye suriiyor. Bazinda kalbe, dudaklara ve altna el

gtiiUr1lmekle yetiniliyor. iran Tiirklerinde ise bazt kesim-

lerde salavat ve tekbir getirildi$i oluyor'

Qiftlerinmuskavebtiyuileba$lanmalartvebuytilerin
bozulmast iqin Tiirkiye, Azerbaycan ve Kuzey Irak Turk-

leri de bazt benzer uygulamalart yapmaktadu'4le

AfganistanTtirkleriarasmdaBibiKulfdiyebilinenbir
uygulima vardu. Bunun igin kadrn arkadaglar toplanu' egi-

tti itirr"t erkek igin "Bibi Kulf" pratiSi yaptlu' Bu bir nezir

yeme$idir. Yemek yaptluken erkeklerin bu glrigim$"tt lu-
berlerinin olmamast gerekir- Ayrrca yemek yaprluken ko-

nugulmamaltdu. Yaprlan yemekten ddrt taraftan her kom-

guya da$r.tlu. Allah a, huysuz koclYt uqlah etmesi iqin dua

"aiir. 
ylmeSin suyundan bir damla damlahltp kilit kitle-

nir, huysuz e-rke$n yasttgmm altrna konur' Bdyleceerke$in

.rriurru.ug*a inlnilu. BLe gtire bu uygulama !ski.J11t
inanct otan ctit Tann dini inancrndaki kigio$lu ile ilgilidir.

Kadrn kigi konugmamak suretiyle er kigiye karqt korunmug

olmaktadu. Verilen yemek ise sag (kansu kurban) du' Kilit

aqma ve kilit kapama uygulamast Ttirk Halk inanglarurda

got yuyg*du. 6aha ,ryiae btiyu ve krsmet agma ile ilgili
irr*if*iu rastlan*.42o Onemli olan kilidin demir olmastdu.

nula^" igel Kiiltiirii' S' 19 Ocak' 199?

t,ilut"r'*t*at, Dogu Anadolu'da Eski riirk inanglarq sh' 84-95; C' Anadol'

1.. 
j, ruyii (Sihir,trlsrm, Cin garpmasr), istanbul, 1997'
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Ayrtca, kilit agma- kapama, bir nevi dti$iim agma- ka-
pama veya 6rtik yapma-gozme uygulamasrdu. Aynt ge-

kilde b4ak da agtltr kapahltr.
Kuzey Afganistan'daban Ttirkler arasrnda "Bibi Dikge"

diye bilinen bir nezir vardu. inanca gdre Sefer ayrnda bir gok
musibet dolagu. Bu musibetlerden korunmak igin her yrl Se-
fer aytnrn son gargamba gtint siit ile piringten yapilan nezir
yemeSinden aEk yaprlantndan erkeklere verilmez. Bir ha-
mile kadtn Bibi Dikqe neziri yerse orurn da yapmasr gerekir.

Anadolu'da "Bibi' bazr ydrelerde hala ve bazr yorelerde
de teyze kargtlt$ kullandu. Qok kere de saygtn yagh hantm-
lara bibi denildi$ olur. Halk tasawufunda"bibl" ebe kargrlt-
gmdadu. DoSum sa$lanmasrnq bir canlmtnhayata gelmesin-
de yardrmcr olan kadrn anlamrndadu. Bu dzelliSinden 6tiirii,
gok do$um yaphrmq muhterem bibilere 6zel saygr. duyulur.

Bize gdre bu inangta da Kara iyeler ile mticadete (Mu-
sibetler) vardu. Yaptlan yemek bir saqtdu. Erkeklere fark-
It muamele yaptlmasr hamile kadtnlartn ozel kanunlart-
nrn olugu "kigioplu" "kigi ruhu" ile ilgilidir.

Tayip Tahir, Valandova ydresinin Bahgebosu, Bayram-
bosu, Cumabosu, Qaltklr, Dedeli, Durutlu, Krzildo$an,
KoEulu, Kurthamzah, Kalrkova, Pnstan, Sevindikli, Ur-
gancth, ve di$er kdylerinin Ydrtik Trirkleri'ndeki dt$"tin
adetlerini anlatuken, Valandova y6resi Ydrtik Ttirkle-
ri'nin Konya'dan gOE ettiklerini belirtmekte ve dagltk btit-
ge Y0rtik Ttirkleri'nde pek bir de$igiklik olmadtSrnr, an-
cak ovada yagayanlarda qevre kulttirlerden etkilenmenin
bulunduSunu belirtmsklgdil.a2l Biz de Makedonya Tiirk-

a2lTayip Tahir "Valandova Ydresinde Yagayan Ycirrik Ttirklerinin Dii$'iin Adet-
leri" Sesler, Aylrk Sanat Dergisi, S.227,Hazfuan 1988, Numan Kartal, "Ko-
cactk'ta Di.i$iin Gelenekleri ve Anadolu'daki izleri", III. Milletlerarast Ttirk
Folklor Kongresi Bildirileri IV. C. Ankara, 1987, sh.209-219.
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leri'nin Anadolu'dan gelig ytirelerine gdre, mevzii adet

farkltltklarunn Anadolu'daki hemgehrilerindeki adetleri-

ne parelellik g6sterdi$ini g6zledik. Ayrtca Orneklemeler-

de de gortileceSi gibi Makedon Ttirklti$u halk inanqlart Is-

lamiyJtte ve islamiyet eweli Tiirk inanq sistemi olarak ka-

bul edilen GOk Tanrt inancrnda pek gdrtilmeyen rittieller
de var. Bunlarm mevcudiyeti, Turklerin eski ve son dinle-

ri arastnda, bir siire de Hristiyanhk donemi yagamq ve

aynca komgulart olan Hristiyan inangltlardan etkilenmig

olmalart ile izah edilebilir.

T. Tahir tespitlerine gdre Valandova Y6rilk TUrkle-

ri'nde kular 1.2-13 yaglanndan itibaren cehiz, o$lanlar da

evlilik parasr biriktirmeye baglarlar. Evlilik evveli istetme-

ler bu yaglardan itibaren baglar. "Diintir Gitme" adetleri

vardu. O$lan'm babast ku evine varlnca oca$tn etrafrna

oturur ve ategi karrgtutr. Bize gdre yeni bir "Ocak" kura-

cak olan damat adaytnrn babasmrn eski Ttirk inanglarrnda
kutsal sayilan ategi kartgtumast 6zel anlam taptmaktadtr'

Ktz babast nazlanuken "Bir balta ile odun kesilmez" de-

mektedir. Bu arada ktz kagtrma olaylart da olmakta, bun-

lar igin "kagan ku" veya "kagak gelin" denilmektedir'
Anadolu'daki, "gun kesme" Makedon Ti.irklerinde de 96-
rtilen "Baba hakkr" ti.iriinden uygulamalar ve "Bagltk"
da vardu. Krztn verilmesi kesinlegince "siizleEme" veya

"kiigiik nigan" yapdu. Buytik nigan da def galan kadrnla-

ra "davnact" denilir.azz Gelini stisleyen kadma "Tellak"
denir. Ktztn bagma duva$tntn {lzerine btiyuk bir ayna ko-

nulur. Aynaya hediyeler buakrltr, para attltr. Bu tdrene,

422sevin Piligova, Makedonya sosyalist cumhuriyetinde Yagayan Ti.irklerin

Manileri, usktip, 1gs6, Esad Bayrak "ohri'de Eskiden Tiirk Kadmlartnrn E$-

lenceleri,, II. Milletlerarasr TUrk Folklor Kongresi Bildirileri [II. C. Ankara

1983. Sh. 75-83
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"nigan atma'l denilir. Anadolu'da ,,niganr atma,, niganr
bozma anlammdadrr. Dii$iinlerde ve bilhassa gelinin stis-
lenmesinde aynayr Anadolu'da da gdrmekteyiz.a2a Ay-
na'yt "Mafez Atma"da da gdrtiyoruz. OSlan evinin ka-
dtnlarr kma gecesinden ewel ku evine giderler. yaprlan
merasimde kutn bagmtn iizerine ayna konulur ve davet-
liler aynaya hediye koyarlar.

Valandova Ttirkmen Ydrtik Ttirklerinde de ,,Damat

Bohgast" haztrlama gelene$i vardrr. Bohqaya konulan ig
Eamagulanna "Yalrk" denilmektedir. Gelfur gdtudilurken
Doyrecilerin "Ey Gaziler U$-urlar Olsun" ttirkiistinii s6y-
lemeleri de bizim iEin 6nem arzetmektedir. Zvabiz Tiirk
mistik dUnyasrnda evlili$i hayatrn tabii bir donemi olarak
g0rmekten 6teye onu adeta tasavvuftaki,alem de$igme,,
gibi yani bir aleme girig olarak duguntyoruz. Bekarhk d0-
nemini onurlu bir savagla tamamlayan, izzet ve iffetini
muhafaza ederek evlili$e geeen giftler bu savagr alrnlan-
ntn akr ile tamamlamq birer " gazi" drrler.

T. Tahir Ttirkmen Ydriik Turkleri,ndeki dti$i.inti anla-
ttrken de, "Beygjrlerde.n birine gelin sandrklan ytikletilir.
Buna (Yiik Atr) denir. Oteki beygire ise bir geng biner ku,
caSrna boynuzlu kog verilir. Kog'un sutr ktrmtzr boya ya
da krnaya boyantr. Boynuzlarrna elma ve nar saplanu.
Bagr gelin stisleriyle siislenir" Bu kog ktz evine pegkeg he-
diye gider. Ytik atma bir qocuk bindirilir. (ocuSun bagrn-
da baghk vardrr. Qocu$'un bagh$r gelin telleriyle stislenir.
Bazrlart,qocu$"rrn bagrna altln da takarlar, Bu qocu$a ,,ytik
gocu$u" denir. Nikah cemaatinin orta yerine bir tas su ko-

43Dr. Yagar Kalafat, "F{alk inanelannda Hususiyle Tahtaqlarda *tyna" I, Ak-
deniz Ydresi Tii* Toptuluklarr Soeyo-Kiiltirrel yapur (Tafu;dar) S,Fsr-
poryurnu 26-27 Kasrm 1993, Ankara
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nulur. Usti.i elbezi ve peggirlerle drttiliir."" demektedir'
424 Anadolu Turkliig.ti'nde oldu$u gibi Tiirklerde genel

olarak "koq"un 6nemi iglenmigtir.as Su ise Ttirk halk

inanqlarmda dnemli bir "kiiltiir" [iiv.426

Bizim galqmamurn tiziinde halk inanglan olmakla bir-

likte tespitlerimizin arastnda bazt malzemenin aktanlma-

st ve adetlerle inanglar arasrnda ortak noktalan koyabil-

mek itibariyle tespitlerimizi irdelemede de yarar gdrtiyo-

tuz. T. Tahir'in tespitleri bu bakrmdan 6nem tagtmakta-

du. Mesela "BaklJva bozumu" damadtn arkadaglart ile

birlikte yedi$ yemekten sonra yenilen baklavadu' Tiirk
inang siiteminde hayuh iglerden sonra da "Ag ddktiliir"
gdlenlerde muhakkak tatlt vardu. Anadolu Tftkltigi'inde
ie bunun gegitli Ornekleri, gerbet, helva baklava tarzmda

g0rtiliir. Makedonya ve Anadolu Tiirk mutfaklarrnda bu-

yuk benzerlikler vardu.a27

Krztn sandt$mda kunap, enser, givi gibi malz'pme de

bulunur. Bunlir "cellriz serme" de gereklidir' O$lan evi
nin ktz evinden haber vermeden sembolik bir gey almast

nasrl "uSur" saytlu ise, o$lan evi krzrn "cehiz serme"si

igin gerekli olan givi ttirtinden geyleri de vermez'

Krna gecesinde "Testi Kuma" uygulamast yaprlu' Ho-

ran tepen genqler, horan tepen bar bagtndaki kadtn 3-5 tur

424T. Tahir a.g.e.; Krg. Numan Kartal, "Kavac*'ta Diigiin Gelenekle! v9 fna-
dolu,daki lderf' III Milletlerarasr Tiirk Folklor Bildirileri IV' C. Ankara

1987,5h.209-279
esprof. Dr. H. Qay, Anadolu'da Ti.irk Damgasr, Kog Heykel-Mezar Taglarr ve

Turklerde Kegi Koyun Meselesi. Ankara 1983

426\T|Dr.yagar Kalafat, Do$u Anadolu'da Eski Ttirk inanglannrn ideri, An-

kara 199O sh. 43-46, Prof. i' Kafesoglu a.g.e.

e7 Prof . Dr. Arif Ago "Makedon Halk Mutfa$rnda Ttirk Yemeklerinin ve Tirk-
genin Etkisi,, [IlMi[etlerarasr Tiirk Folklor Kongresi Bildirileri C. W. An-

l<ara1987, sh.19-38
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dtindukten sonra elindeki testiyi yere vurup krrar, bunu
di$erlerinin testi kumast izler ve baztlart testilerinin igine
ceviz koyarlar, testi ktnlmca Eocuklar toplar. Bize gore kt-
rrlan testi ses grkaraca$r. iqin bu uygulama yapdmaktadu.
Ses Ekanlmasr koti.i ruhlarm zaranndan korumak igindir.
Ay tutuldu$u zaman teneke gahnmast, gelin alayrnda si-
lah atilmast,bazan 'tu.. tu..tu.." denilip tahtaya vurulma-
st nastl g6ri.inmeyen giiqlerin zarartndan korumak igin
ise, testi ktrmadaki espri de odur. Ceviz konulmast ise es-
ki Trirklerdeki "sagt" kargtlt$rdu. Bir nevi hayu duasr al-
may a, birbirlerini sevindirmeye y6neliktir.

Gelin, Valandova Tiirkmen Ydri.iklerinde kaynana ve
kaynatasrnrn yardrmr ile attan indirilir. Bu arada gelin ce-
binden ErkardtSt metal pargalannr iig defa sallayarak evi-
nin damrna dof,'ru ftrlatu. Bize g6re gerek tig sayrsr ve ge-
rekse fulattlan pargalartn metal oluglan Grik Tanrt inang
sisteminin uzantdartdu. Demir'in eski Ttirk inanglannda
kutsal kabul edildi$ini biliyoruz. Bugiin Anadolu Tiirkle-
rinde de sadaka verilirken bagm etraftnda tig defa dolagtr-
nldtktan sonra verildi$ini keza biliyoruz. Geliry metal
pargalartnr eski oca$r damma atmakla o oca$ln iyesini
hognut etmeyi amaglamq olabilir. Veya elektrik ytiki.inun
bogaltlmast geklinde dtigunrilebilir.

Attan indirilen gelinin kuca$rna L-3 yaglannda erkek
gocuk oturtulur. Gelin bu gocu$un ytizrinii tig defa okgar
ve ona hediye verir. Daha sonra damat tig metre kadar so-
kulup gelinin Ortiilu bagtna Anadolu Tiirklugd'nde de ol-
duS'u gibi avue avue leblebi serper. Gelinle damat odaya
gelince gelin, ilk 6nce damadtn elini ondan sonra e$ilip
damadtn ayaStnt 6per. Btiytiklerin elleri dptildiikten son-
ra damat galgrctlara "avayet" denilen parayl6der ve bay-
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ra$t tagtyan kigiden bayra$t alu. Yorumumuza gdre geli-

nin kuca$tna erkek gocuk oturtulmast "kigi ruhu" ile ilgi-
lidir. Gbk Tanrt inanq sisteminde Kigio$lunun kendisi de

bir anlamda iye'dir. Erkek gocu$un oturtulmast ile erkek

evlat istenilmig olunur. Erkek qocuk Ttirk Mitolojisinde

"ocaSn tiltmesi"ni sa$laytp devamldtStnt temin edecek-

tir. Verilen hediye ve paralar ile setpilen leblebiler keza

"sagr'yani kanstz kurbandular. Damat bayra$ almakla

hakant oldu$u kendi ocafmt kurarak ba$tmstzlt$ut ilan

etmektedir. Yeni hayattnda ydnetim ondadu. Gelin erinin

elini Opmekle ona itaati kabullendi$ini gtlstermigtir'

Gelinin baptnt kaynana, damadm akrabast iki erkek go-

cu$a giil datt ile agtuu. Buna "duvak aqma'n denir' Bu es-

nada geline hediyeler verilir. Gelin ytizti agma Anado-

lu'da da hediyelerle olur. Bazan damat ve bazan da kaytn-

valide agar.

Debre yoresi Turklerinde genglerin ktsmetlerinin agtl-

masr iqin hoca veya ttirbelere gtrdilil.nzs Krsmetinin agd-

masr istenilen erkek veya kum haberi olmakstztn giysile-

ri ttirbeye buaktltp sonra almtp giyilir. Tiirbedeki Zat'tan

bu yolla yardrm alma inanct Anadolu'da da vardu' Daha

ziyade mahkumlar Griney Anadolu'da belirli ttirbelere

gdmlek btraktr, durugma gtinti bu giysileri giyerek dava-

lanm kazanacaklanna inanular.aD

Kazyak' daki Makedonya'lt Musltirnan Ttlrkler krzlan-

nm kmmetinin agtlrnast igin de$irmene giderler' De$ir-

rxgevket plary ,, Kosova Tdrbeleriyle ilgili Efsaneler" Beginri Milletlerarasr

i{irkoloji Kongesi istanbut af*AA r98S Tebligler lt. C. ibtanbul 1988 sh.

488-492
r2sZeki Bag€ri letimai Adetlerimiz, lnanqlanmrz ve Erzurum ilinde Ziyaret Yer-

leri, Ankara 1992
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menin gattsmdaki kiremitler ters Eevrilir. Boylece ters gi-
den ktsmetlerinin dtizelece$ine inanrlrr. Aynca Htdtrel-
lezde gtin do$madan de$irmene gidilir. Ktsmetinin agd-
masrnr isteyen ktz burada de$irmenin suyu ile ytiztinti
yrkar. Giimge (Gu$um) ile oradan su alu ve "de$irmenin
suyu" ile evinde yrkanrr. De$irmenin ve suyunun hik-
metleri ile ilgili inanglart incelemeye Ealqtt$rmu Kuzey
Irak, Do$u Anadolu ve Azerbaycan Ti.irklerinde de var-
drr.'De$irmen ve onun suyu daha ziyade Ak iye'lerin
yerlegim yerleri olarak bilinir. Muska yaptldr$ ve mus-
kantn bozulmasr istenildi$i zaman deSirmenin suyuna
atrlu. "Al Kansr" daha ziyade de$irmenin suyunda ka-
Eudr$r bebe$i ytkar. De$irmenlerle ilgili efsaneler anlatr-
Itr. Kutlu su bagart ve cogkun akan sular Turk mitolojisin-
de "su kultii" ntin esas unsurlandtr.am DeSirmen suyun-
da kulungtan kurtulmak igin ytkantlrr. Deliler iqin de$ir-
mende bu$day yerine su dStittiltir.

"Ters qevrilme" uygulamasmt ya$mur duast ve yaga-
mayan qocuklarda olduSu gibi kumet agtlmast ile ilgili ri-
ttiellerde de gdrmekteyiz.

Htduellezde genglerin ktsmetinin aEdmastna ydnelik
uygulamalar di$er misallerde de g0nilecef,i gibi Ttirk ille-
rinin ttimiinde yaygtndu. Giineg do$rnadan yaptlmrg ol-
mast ktsmetin kesilmesine yol agme olabilen Kara iye'nin
gonlunu hog etrneye yonelik olabilir. Kucaova yakrnlarrn-
da "Feri Suyu" diye bilinen bir ydre vardu. Burada goze-
lerden su kaynamaktadu. Biiyti yapdarak ktsmeti kesilen
ktzlar bu su ile tig defa ytkanrrlarsa kumetlerinin agtlaca-

$ma inanrlrr. Bu yerlere paralar attlrr, ekmek buakilrr. Ba-
zan da niyetliye ait bfu egya buakrlu. Bu pratik daha ziya-

60Bahaeddin Ogel, Ttirk Mitoloiisi, istanbul, 1971, C.IL sh. 305
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de htduellezde yaprlrr. Buralara Cisicani, Qelopesi, Subt-
yani ktiylerinin halkr gelir.

Uskrip'te ktsmetinin agtlmasrnr isteyen Trirk kulart Yi-
$it Baba'Yi$it Bey"e ve onun hocast Medah Baba'ya gi-
derlerdi. Buraya aynca hastasr olanlar ve gocuk bekleyen-
ler de giderlerdi. Buranrn gifalt oldu$una inamlan suyun-
dan yararlantludt. Ayrtca krsmeti kapalt erkek ve ktzlar
iqin hocalara kilit agtuilu. Krsmet agilmasr igin hocalann
yazdrfi. muskalar odanrn dtirt k<igesinde halmtn dtirt ba-
gmtn alttna konur, bunlar buralarda iig gi.in kaldrktan son-
ra kumetinin aqdmast istenilen kigi, bunlan kazanda kay-
nattr ve suyuyla ytkantr. Krsmet agtlmast igin hacdan ge-
tirilmig topraklardan da medet umulur.431

Uskup gewesi Tiirklerinde kmmet agtlmasr igin "Ba-
ba"lara gidilir. Buralarda mum yakrlu. Ttirbelere para atr-
llr. "GaziBaba", "Kadr Baba", "Rufai Tekkesi" ne adak
adantr. Ktsmet agrlmast igin Makedonya Ti.irkleri'nin git-
tikleri di$er tiirbeler, Kanatlar Eewesinde Dikmen Baba,
Mustafa Baba,isrnail Baba, Salman Baba,Kurtdede Sul-
tan Baba'du. T{irbelerden bazen toprak getirilip gifa igin
suyu siiziilerek igildi$i de olur. Kanatlar kclyUnfln MiislU-
man Bektagi inanglt Ttirklerin de Hacr Bektag Yeli'yi zi-
yaret igin Tiirkiye'ye gelenler de oluyor.

Kucaova'da L-2 km. mesafede eskiden iki tag vardt.
Kavgeri bdlgesindeki bu tagrn ismi "Krr Tagr"du. $imdi-
lerde birisi yok olmugtur. Eskiden niyet tutan genq krzlar
bu iki tagrn arasrndan iig defa gegmek isterlerdi. Kumetle-
ri iEin niyet tutan geng kulann niyetleri olmayacaksa bu
iki tag birbirine yaklagarak gegit vermezdi.

431Y. Kalafat, Makedonya Tiirkleri (...), istanbul, 1.994
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UskUp'te ya$ayan Ttirklerde geng krzlar ksmetlerinin
agilmast igin Htduellezide Nevmz a$actntn altrna kuk
tag koyarlar. Htduellez ve Nevruz ile ilgili inanqlar ve

"Tag Kiiltti" TUrk dtinyasrntn her ydresinde yaygtndrr.a32

Biz bunlardan Anadolu, Kuzey Irak ve Azerbaycan'daki-
leri tespit ettik.

Uskup'te damat gelini egi$n drgrndan alu yengeye tes-

lim eder. Gerdek gecesine kadar adaylar gtrrtigmezler.

Gerdek gecesi damat geline ozel bir hediye verir.433 Ku'-
caova'da gelin arabasrndan inince o$lan evinin egi$inden

gegirilmeden ewel gelinin bagrna erkek gapkast giydirilir.
Bu ve benzeri uygulamalar anaerkil aile tipinin tirflnleri
g6ri.iniimtindedir. Yeni yuvada egemenlik tact erkek gap-

kasr ile temsil edilmig olabilir.

Usktip'te niganh ktzm evine kog gdnderilir, boynuzla-
rtna elma taktltr. Gelin o$lan evine girmeden qiftler bkbi-
rini g6rmeleri igin ayna tutulur. Tiirk halk inanglart 6zel-
likle dti$unde ayna ile ilgili benzeri inanglar vardtr. Ttirk-
bag Ttirklerinde kaympeder gelini aldr$t gtin gelinin an-

nesine para 6der. Makedonya Ttirklerinde de yer yer bag-

lrk vardrr. Bagh$a "Baba Hakkt" denilmektedir. Baghk ve

kalm, Turk dunyasr genelinde yaygmdu.e
Uskup'te yagayan Makedonya Ttirklerinde ktna gecesi

Ttirk evinde du$unden iig giin 6nce olur. "Btiyiik K1na"

gecesi Cumartesi yaptltr. Bu gecede ktzlar ve kadrnlar e$-

s2Divanii Liigat-it Tiirk [rc. B. Atalay), Ankara, 19862 Dsm. C. ilI. Sh. 3; H.

Tanyu, Tiirklerde Tagla ilgili inanglar, Ankara,1968, sh. L07
43Y. Kalafat, Makedonya Tiirkleri (......), istanbul, 1994; Z. Abut, "Sivas'da

Dugon Adetleri", Folklor Dergisi, 1970,5.13-15, sh. 766-n4.
eYagar Kalafat, "Halk inanqlannda Hususiyle Tahtactlarda Ayna" I. Akdeniz

Yiiresi Tiirk Topluluklan Sosyo Kiiltilrel Yaprsr (Tahtactlar) Sempozyumu,
26-27 Kasun 1993 AntalYa
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lenir. "Ktigiik Ktna" gecesinde ise sadece ktzlar e$lenirler
ve Cuma gtinti yaptlu. Kma mumlartn yandt$t bir tepsi-
de getirilir.

Qalgrlarr kadrnlar galar, gelinin bagr drtiiltidrir. yakrn-
larr gelinden helallrk alular. Gelin hamamt pergembe gti-
nti yapdu. Erkek tarafr geline hamam takrmt gdnderir.
Gelinin bagma bakrr sahan da getirilen kuruyemig serpi-
lir. Sahant getirene hediye verilir. Krz evine, kum s6zti
kesilmeye gidildi$i zaman o$lan evi krz evinden sembolik
bir geyler galar, bunun u$uruna inantlu. Ktna geceleri uy-
gulamasrnda oldu$u gibi di$er pratikler de Anadolu'da
yagamaktadu. Hamam, de$irmende oldu$u gibi "tekin,
sayrlmayan ve gelin hamamr ise "haynna inanrlan" bir
uygulamadu. Erzurum'da hamam takrmma o$lan evi ge-
lin iEin bir de gelin halrsr ekler. Krna tersisine Anadolu'da
da mum konur. Bil-hassa Elazt{ ktna gecelerinde mum
dnemli bir faktordiir. Gelece$in aydtnl*, nurlu olmasr ye-
ni Eiftlere feyz, tgrk vermesi inanctnt sembolize eder.43s
Krz evinden bir geyler galma uygulamast Kars, A$tr ve Er-
zurum'da da yaygtndrr.a%

Ki.igtik Toprapik-Debre kciyundeki Ttirkler'de geline
mutlaka kma yakrltr. Kurbanhk koEa krna yakrldr$t olur.
Ancak gok kere boya siirtiltir.a3T

Makedonya Tiirklerinde genel olarak kma krz evinde
olur. Geline kmayt krzlar yakar ve gerdek gecesinden bir

4sYagar Kalafat, "Gegmigten Giinrimiize Halk iiranglanmrzda I9*', Milli Folk-
Ior S. 20, Ankara 1994

eYagar KalafaL "Eski TUrk inanqlannm Kars yriresindeki izleri,, ry. Milletle-
rarasr Ttirk Halk Kiiltiirti Kongresi Bildirileri, Ankara 1992, sf.1,49-169

437Tuncer Gulensoy, "Turk Mitolojisinin Kaynaklarurdan Bir Halk Oyunu ve
Tiirktisu Qayda Qua" Milli KtltiirS. rM, Mart 1984; Kaynak Kigi: Nevayip is-
mail
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giin 6nce yakrltr. Ktna tepsisinde qo$unlukla mum bulu-
nur. Ertesi giin sabahleyin galgrlarla "krna yuma/' ya gr-
dilir.€8

Bahqeova Ttirklerinde krna ktz evinde olur, o$lan evin-
de ktna olmaz. Krna yakr.ltrken: "Urun (vurun) gelinin kr-
nasrnr. A$latmaytn anasrnr" tarzmda ttirktiler sdylenir.
Kurbanl* koyuna da kurbandan bir gi.in 6nce krna yakdu.

"Askere gidecek erkek, gece yata$rndan kaldtnlu par-
maklanmn arastna kma yaktltr. Bu esnada asker adaymrn
annesi iki memesini qtkaru ve "bunlardan sana haram
igirmedim, diigmandan kagarsan stitiimti sana helal et-
mem, seni vatana nikahhyorum" der. Prof. Dr. A. K. Bil-
giseven Hocam'dan rifrendiS"ime gtire tasawufta "sit"
ilim ve bilimdir.

Makedonya'da geline ktna yaktluken ise kular geline
"ayna" 61a1141.a39

Stinnetli gocu$a krna yakdmast mtlnasebeti ile belttti-
$imiz gibi bize g6re TUrk halk inanqlartnda "ktna yak-
mak" "ktna vurmak" veya "ktna galmak" bir "niqanla-
ma" "nikahlama" ve "adama" olaytdu. Anadolu'da da
aynen yagamaktadtr.

K. Topranik-Debre Ttirklerinde geline "gdz tutrnastn"
nazar olmastn diye "nazarak" muska yapdrr veya gelinin
iki yana$uea ve alnrna siyah sUrUlUr. Ayrtca nazardan ko-
rumak igin gelinin ve stinnetli qocu$un bagtna bir 6rtii 6r-
ttilur.

138s1tkt Soylu, "Tiirk Folkloriinde ve igelde Krna Yakma" igel Ktilttirii , S. 2,
Mayrs 1997 sh. 8-9

43eY. Kalafat, Makedonya Ttirkleri (...), istanbul, 1994;F. Memigo$lu, "Har-
put'ta Krna Geceleri", T{irk Folklor Aragturnalan, 1952,5.32, sh. 500-502.
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Uskup Ttirklerinde gelini "telleyen" ve "diizen" eyen-
ge denilmekte, bazt hallerde dul kadtnlar da yenge olabil-
mektedir. Gegmigte duS'tinlerde tabanca attlud t. Bazt y 6r e-

lerde gelinin bagrntn i.isti.ine bir ayna konur, akrabalarr bu
aynanrn iizerine para atarlardt. Bu paralar yeni evlilerin
olur. Ktna yaktluken de gelinin bagrntn tizerinde ayna tp-
tulur. Gelin hamamr on gtinden 6nce yaptlu, oSlan evi ge-

lini hamama gdttirtir ve geline hamam takrmt alrntr. Us-

krip'te geline yengeli$i ktz tarafrndan evli bir kadtn yaPar.

Usktip'te eskiden Turk du$tinlerinde kadmlar bir gece-

de on defa ktyafet de$igirdi. Boylece kotti ruhlardan ve

cinlerin fenalr$mdan korunulaca$rna inantludt.

Jitinonik-Debre Ti.irklerinde damat tragt pergembe gii-
nri olur. Guvey sandalyeye oturur. Qocuklar bohqaltk de-

nilen bir trag drtiisti tutarlar. Davul- zurt:ra gahnuken
"bohgala" ti.irkiileri soylenir. Damadt, daytst ve kardegi
trag eder. Tragt yapana hediye almu. Bu arada "Bocala

More Bocala At Para..." denilerek para atacak kimsenin
ismi sdylenir. Bohganrn iqinde para, geker, pirinE ti.iriin-
den geyler olur. Piring bereketi temsil eder.

Topolnica Tiirklerinde gelin, arabasrndan inerken yti-
ztine ayna tutulur. Gelinin iki koltu$unuri alttna birer ek-

mek konur. Gelinin 6nii sua su dclkultir. Gelin su dtikul-
dukten sonra yeni evinin egi$inden igeri girer. inanca go-

re ekmek bereketi, su ise aydmh$t temsil eder.

Jitinonik-Debre Ttirklerinde gelin gerde$e girmeden
ewel kaymvalidesi gelini oca$a giitiirtir ve kafastnt tig
defa oca$a vurur gibi yapar.aa0 Bdylece bu oca$m kutsi-

+noA. Temir, "Tiirkge Kul Tiginde MoSolca Od gi$in Adlart ile ilgili Tarttgmalar
i.izerine" $iikrii Elgin Arma$an, Ankara 1"983, sh. 293-299
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yetini ve bereketini unutma, yeni mesul sensin, demig
olur.41

Makedonya'ntn Qaktllt koytinde damat gerde$e girme-
den arkadaglart onun sutma "yiireklenmesi" iqin vururlar.
Bdylece damadtn korkmayaca$ma inanrlrr. Makedon-
ya'nrn diSer Ti.irkleri arasmda da rastlantlan bu pratik
Anadolu'da da yaygmdu. Topolnica'da Kapanma Gecesi
"Gerdek" hoca yeni evliler igin dua eder. Jitinonik-Deb-
re'de gelinin odasma gelinin annesi agrk bir kilit koyar. Bu
kilidi gelinle birlikte damat kapatu. Bdylece baSlanmaya
kargt tedbir alrnmq olunur. Papranik-Debre'de damat ka-
panaca$. (gerdeSe girece$i) zaman ktz ve o$lan tarafi "gt-
ra" yakarlar. Damadrn srrttna arkadaglart vururlar. Hoca
giftler igin Kur'an okur. Damat biiytiklerin ellerini oper
"Helalltk" alrr. Gelinin aynasml kaytnpeder tagu. Ayna-
nrn i.istti ortultidfu. Bu "Gelin Aynasr" drr. Kayrnpeder
6nde ayna ile giderken gelin onu takip eder. Kayrnpeder
gelinin bagrna konfeti serper. Bazan gelin du$"tinii ile siin-
net dtiStinU bir arada olur. Gelini attan oSlanm babasr in-
dirir ve sofraya basturlrr. Bu uygulamantn bereket getire-
ce$ine inanrlu. Gelinin iki koltu$unun altma iki ekmek,
bagrnrn iisti.ine de renk renk takkeler giydirilir. Ytizti renk-
li tulbentle drttliir ve drgardan g6ziikmez. Bagtna bir at
yulan takrlu. Boylece koca ocaSrnda kumanda altma gire-
ce$ine inantlu. Bu esnada bir erkek gocu$u gelinin ahmn
alttndan 3 defa geqirilir. B6ylece gelinin ilk gocu$"unun er-
kek olaca$rna inanrlu. Gemli haliyle gelini gerdek odasrna
kadar g6ttiri.ir. Orada iki kadrn gelinle birlikte kalu.e2

ata.g.e,a.g.y
a2S. Aygenur Qavdar, "Tiirk Halk Hekimli$inde BaSlama" Tiirk Halk Hekim-

ligi Sempozyumu Bildirileri, Ankara 1983, sh. 84-85.
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Tiirk mitolojisinde atm 6nemi bilinirken43bizim Azer-
baycan, Anadolu ve Kuzey Irak'tan yaptr$tmrz tespitlerde
halk inanqlannda da " at" dnemli bir yer tutmaktadrr. At
ktlmt rtazar boncu$"unda kullanmak, kuru at kafasrnt sut-

$a takarak veya kapr baglartna takarak, gdrtinmeyenler-
den korunmak, do$umu zot olan hanrmlar iEin egi$inin
dntinde at kignetmek gibi uygulamalar vardu. Gelinin ba-
grna at gemi gegirilmesi "nefs" ile ilgili olabilir. Tasawuf-
ta "at" nefstir. Hz. Muhammed (s.a.v.) atr Refret Miraq'a
qtkarken nefsine binmig olmaktadu.aaa

Ttirk mitolojisinde attn gok dnemli bir yeri vardu. Ma-
kedonya Tiirklerinde gelinin ytizii hemen aEtlmaz. Damat
geline takr takttktan sonra yiiztinii agmasmrn u$uruna
inanrlrr. Anadolu'da damadm aldtf,t bu hediyeye "yij'z
gtiriimlti$-ti" denilmektedir. KozlaKta gerdek gecesi da-
matla gelin zifaftan ewel iki rekat narnaz krlarlar. Gelinin
ak entarisi (gelinli$i) veya duvaSt seccade olarak kullanr-
lu. Anadolu'da bu gece kthnan namazdan son-ra dilenen
dileklerin yerine gelece$ine inanrlu.

DeSirmenli kdytinde damat ba$lanmtg ise Gtrrncar,
Hasan Baba gibi ttirbelere g0ttirtiliir. BaSh kimse bir gece

orada buakdtr. Sonra g6mlefini gryen hastanm iyilegece-

$ine inanrlu. Damadrn baSlanmastnrn giderilmesi igin
Anadolu'da da bu ttir dini pratikler yaptlu. es

Koryak'da iki gtin siiren du$tintin ikinci giinii dii$iin
helvasr yaprlu. Aynca niganh gecelerde (kandil geceleri)

e3Ali Abbas gmar, Tiirklerde At ve Atgrl*, Ankara 1993; Hayri Bagbufi, Agi-
retlerimizde At Ktiltiirii, TDAV istanbul, 1986; Faruk Sumer, Ttrklerde At-
gdrk ve Binicilik, TDAV, istanbul 1.983.

aSabahattin Gringdr, Yayrnlanmamq Tasawrd Notlan (ttzel argivimizde)
asU. Barlas, Anadolu Dri$iinlerinde Bi.iyiisel inanmalar, Karabtik 1975
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de helva yapdu. Cenaze giinri yaptlan helvaya ise "can-
lrk" denir. Bu helva dliintin 7. gtinu yaprlrr ve ev ev da$r-
tilu. Ttirk ktilttirtinde helvanrn ozel yeri valdu.46 Oluntin
hayrt igin da$rtrlan helva uygulamast da Anadolu'da yay-
gtndu.47 Irak Turkmenlerinde yemekli rnevlutlerde " kur-
ban agt" ikram edilir.

DeSirrnen kciytinde gelin o$lan evine geldi$i ilk gtin-
lerde kaytnpederinin yanma gtkmaz, konugmazdt. Aksi
haldb u$ursuzluk olaca$ura inanr"ludr. Hediye ald*tan
sonra konugurdu. Bu uygulamaya Anadolu Ttirklerinde
"dil ba${' denir. Sakrnrlan diSer hususlar; gece aynaya
bakrlmaz, u$ursuzluk getirir. Evin egi$ine,basmak g:[nah-
tu. Evden iqeriye sa$ ayakla girilir.

Usktip'te "Dernek" gerdek gecesinden bir giin sonra
kurulurdu. Dernek'te ktz evine misafirler gelir, ayrrca ku
gdrmek isteyen komgular da gelirdi. Krzm annesi derne$e
baklava getirir, derne$e katrla'nlar da$rtr.rdt. Dernekten 7
grin sonra o$lan evinden 7 veya 9 kigi krz evine giderdi.
Giden kigi sayutntn tek olmastnrn u$ur getirece$ine ina-
nrlu. Kaynana gelinini konugturmaya gah.qu ve ona hedi-
ye alu. Du$,iinde yemekler ikrarn edilir. Bu yemekler Ana-
dolu'dakilerin aynrstdu.

Makedonya Ttirklerinde gelinin cehizi dostlara gosteri-
lir. Bu uygulama gok kere i.ig gi-ln siirer, buna '{gehiz ag-
mak" veya "gehiz sermek" denir. Gelinin sandt$rna
Kur'an-t Kerim ve ayna konulur. Gelinin sandrfitna bazr
yerlerde o$lan gocuSu oturtulur ve hediye almadan kalk,
maz. Cehize bakanlar geline hediye getirirler.

a6I. Melikof "Helva Tdreni. . ." (Cerr. C. U$ur) Tarih ve Toplum, 1985 S. 13 sh.
16-19

aTSedat Veyis Ornek, "Anadolu Folklortinde Yas" I. Uluslararasr Ttitk Folklor
Semineri Sildirileri,,Ankara 197 4, sh. 399-410
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Makedon Turk diisiinlerinde ewelce silah atrltrdt. Ba-

zr ydrelerde damat gerdekten bagardr q*ttf,mr gdstermek
iEin gifte qeker gifte ile ateg eder.aas

DiiS"tinlerde bayrak tagmu. Bayra$a ttilbent, gdmlek
ttirrinden geyler astltr. Bu ttir egyalar bayra$r tagtyana ve-
rilir. Bayra$r oSlan evi tagrr. Bayraf,a ktz ve o$lan evinden
hediyeler takrltr.4e Bu uygulamaGagauzlarda da vardu.

ingaat bitince ustalar gattya bir bagtan bir baga ip gerer-
ler. Bu ipe ilkin ev sahibi bir hediye asar. Ustalar ytiksek
sesle bu hediyenin sahibini duyururlar Sonra komgular
hediyeler getirirler. Hediyeler ustalara verilir. Dii$iinler-
de ve ingaatlarda bayrak uygulamast Anadolu ve Bulga-
ristanTtirkmenlerinde de vardu. Bulgaristan'tn Ruscuk
Trirkmenlerinde O$lan evi sa$d4 durumunda olan bila-
zerf blladedere 3 metre kumag altr, buna bayrak denir. Kr-
zevi de gardaglara/kardeglere 3 metre kumag alu, bunun
adt da bayraktu. Gardaglar gelini dtSiin boyunca yalntz
btrakmayan yardrmcilarrdu. Bayrak ve davul 633 ytltn-
dan beri Tiirk inanctnda istiklali temsil etmektedir. Eski
Ttirklerde bayraklar kdklerini dinden ve giiktirden aludt.
Azerbaycan Ti.irklerinde yash. ailenin topraklanna "kara
bayrak" astltr. Biz bu gahgmamrzla daha ziyade kargtlag-
trrmalar iizerinde durdu$umuzdan sembollerin mitolojik
muhtevalannt fazla irdelemeyip, bu ihtiyacr bazt kapital
kavramlara attf yaparak kargtlamaya galqtyoruz.

Erzurum'un ilgesi Karayazt'nm isminin de$gtirilmek is-
tedi$ basma yanstmqtt. Karayazg muhakkak iyi oimayan
ahn yazut anlamtna gelmeyebilir. Ozellikle yer ismi olan
Karayazr, Karagay, Karatepe, Karada$ gibi kuzeyde olant

48Y. Kalafat, Makedonya Ttirkleri (...), istanbul, 1994.
as\ . Kalafat, Makedonya Ttirkleri (...) , istanbul, 1994.
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igaret eder. Yazt ise qok kere agtk alary bozku, meskun ol-
mayan veya gehir merkezi olmayan yerler, kular anlamtna
gelir. Yaztda olmak, yazrya g*mak bu anlamda olmah. Er-
zurum'da Horasanve yakrnqewesinde AE/Ak Babave Ka-
ra Baba tepeleri ve i.izerlerinde yatan ulu zatlar vardrr. Bu-
radaki ak ve karayt ydn ile izah etmek daha makul olabilir.

Ttirk kiiltilrlu halklarda Eski Ttirk inanglartntn bir de-
vamt olarak suyun, ategin, a$acrn ve bu arada daSrn da
iyesi, piri vardu. Ozan Deli Boran'rn bir ttirkiisunde be-
lirtti$ gibi;

" Binb o la D a{t' run pirlei
Aksu Gdlii Yerleri
Aydmh'run giilleri
Kokar sende Binbofia"

Toprakta yiizlerce yd kalmalarrna ra$men hiE bozul-
madan durabilen ulu canlara ait cesetlerin bu ozelli$i iqin
"Cenab-r Hak, topra$a, peygamberlerin topraf,rnr yemeyi
haram ktldr" bigimindeki hadislerle izah edilmektedir.

Makedonya Ttirklerinde evlilik igin 7 gtibek saytltyor.
Buna Tiirkiye'ye olan kegif gdglerin etkisi de eklenince
geng erkeklerin evlenecek ktz bulmalan imkAnstzlaptyor.
Tiirk erkekler L000-2000 Makedonya Lirast bagltkla Arna-
vut ktzlart ile evleniyorlar. Arnavut gelinler Turk k<iyleri-
ne gelmeyip damadr Arnavutbolgelerine gekmekte, Ttirk-
lerin zamanla Arnavutlagmalartna yol agmaktadtr.

Makedonya Ttirkleri'nde evlilik yagr genellikle 18-20

iken bu stnrr giderek 20-22 olmugtur. Tiirkbag Ttirklerin-
de ise 20-22arasvrda de$igebiliyor. Gegmigte 7-8 gocuk sa-
hibi olunurken gtintimtizde bu miktar 2-3'e diigmiigtiir:
Ydrtik Ttirklerinde, di$er Ttirk kesimlere nazaran gocuk
saytsl daha fazla, 5-6 civannda. Evlilik gegmigte gorticti
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usulti iken gimdilerde genellikle genqler tanrqarak evliliSe
karar veriyorlar. Bir kaq nesil ewel gelin kayrnpederin
evinde bir stire kald*tan sonra ayrt bir ev agdrrken, gim-

di o$lanevi ilk giinden itibaren geline yeni ev agmaktadu.

Makedonya Ttirklerinde kag'gdq yoktur. Bizim gittigimiz
evlerin hanunlan ile rahathkla konuqabildik. Bize nereli ol-
du$umuzu sorirrlarken "obariz (aileniz) burada rnr" dedi'
ler. Ve dolaguken de "Tayfantza (ailenize) selam sdyleyin"
diyerek u$urladrlar. Evlerine gelen bir yabancrya muhakkak
bir ikrarnda bulunan gtiler yi.izki ev sahipleri tantdrk

Bayu-Bucak Ti.irkmenleri'nde evlilikten sonraki inanq-

lann igerisinde nazar 6zel onern arzeder. Gelinin gtizelli-

$i, geqimli olugu, getirdi$"i cehiz, mahareti, elinin bereketi,

"hak saklasllrt" nazat alabilir. Nazardan korunmak ve na-

zarrn giderilmesi igin Anadolu'da bilhassa igel bolgesinde

uygulanan dini pratikler, Suriye Tiirkmenlerinde de uy-
gulanu.as0 ibn-i Sina ve Farabi'den nakledildi$ine gore

Anason rLazara iyi gelmektedir.

Anadolu'da evlilik yagt, eS seqimi gibi konulardabazt
tekerlemeler yapdu.asl

" Sabah namazrndan sonra kalkan kandan

Zamanstz ofiul aeren andan

Srimeksiz dandan, haytr gelmez."

Veya;

"Giin donilmilnden sonra ekilen dandan

Tesbih gige{inden sonra o{ul aeren andan

Kocastndan eaoel yatan kandan hayr gelmez."

ffik ri.iikmen Halk inanglarr Ankara 1996

4s1M. Nuri Gdniillii, "Alanya'dan Derlenen 61gti1u ve Kafiyeli Atasozleri", Er-

ciyes, S. 233, Mayrs 1997, s}..12-16
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"Atm gekiq bagltst

Tarlantn ufak taghn
Ktztn uzun saEhst, iyi olur"
Veya;

" Yeine diiEtncyen giizel
Yerine yerine gezer. "

Gelinin de$erini 6lEen baghca faktorlerden birisi de qo-

cuk, bilhassa erkek gocuk do$'urabilmesidir. "Qocuklu ev
pazar gibi gocuksuz ev meza{' gibi tekerlemeler Suriye
Ttirkmenlerinde de gdriihir. Gelin geldi$inde "Ar Perde-
si" yuttlmamtg olrnah ve yiizilnden masumiyet okunabil-
meli. Keza ttldugiinde de kiginin ruhu ytiztine vurmalt, bu
mrinasebetle "Gelini geldi$inde, ihtiyan dldii$iinde
gilr" glbi tekerlemeler vardu. Turk halk sufizminde
dnemli yer tutan kigio$lunun kutsiyeti, Bayrr-Bucak Ttirk-
menleri halk inanglannda da sakltdu. "insana teqekktir
etmek, Allah'a giikretmektir" gibi bir deyig vardtr.

Ali $ahirt'in "Gtiney DoSu Anadolu'da Beydili Tiirk-
menleri ve Baraklar" isimli galrgmast Suriye Ti.irkmenleri
ve onlann halk ktilttirlerini de igine alan gergek bir hazine-
dir.452 Y azar Barak kelimesinin anlarmnt verirkerL " Batak,
kurt bagr manaslna gelir, fakat bu kurt bagt, alelade bir
kurt bagr olmaytp, sembolik, temsili manada olan ve cesa-
ret, kahramanh$rn temsilidir" demektedir. Ttirkmen keli-
mesinin de etnolojik tahlili yaptlan eserde farklt izaNara
yer verilmektedir. Biz Tiirkmenistan'da dinleyip benimse-
di$irniz Turk-Iman geklindeki tahlile katrhyoruz. Bize 96-
re bu imanh Tiirk anlamtndadu. Eserde; SansalfuKun
Bektaq tsaba (Hacr Bektag Veli), Yunus Emre, Taptuk Ba-

452Ali 9ahi& Giiney Dogu Anadolu'da Beydili Tiirkmenleri ve Baraklar, A4-
kara,l-962.
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ba, (Teptuk sultan) ve Barak Baba'nrn Baraklar igerisinde-
ki yeri de anlattlmaktadrr. Literatiire Kurt ve Arap olarak
gegen Ttirkmen agiretlerine dair genig bilgi verilmektedir.
Bdlgenin Ttirkmen agiret tegkilatma dair ayrrnhh bilgi ak-
settirilmemigtir. Agiretlerin Horasan mengeili oluglart giir-
legtirilmigtir. Bu eser okununca bugiin, Van, Ercig, Erzu-
rum, $enkaya, Kars, Gdle ve Posofa serpigtirilmig Ttirk-
men agiretlerinin mahiyeti daha iyi anlagtlmaktadu. Bey-

dili ve Barak Ti.irkmenlerindeki 6rf ve adetleri <inemlerine
binaen bdlmeden aynen nakletmeyi tercih ettik.

Beydili ve Barak Ttirkmenlerinin 6rf, adetleri, yagay6-
lart, aile vaziyetleri, dti$in ve dernekleri, nege ve kederle-
ri, aynt kulttirtin ayrt birer hususiyetini arzeder.

Aile mana ve mefhumu sa$lam esaslar tizerine kurul-
mugtur. Barak ve Beydili Ttirkmenlerinde pederqaht aile,
yani babanr.n hakimiyetine dayanan aile sistemi mevcut-
tur. Baba eginin ve gocuklanmn hakimidir. Fakat di$er ta-
raftan, kanntn da aile iginde miihim mevkii vardtr. Ttirk-
men kadtnlart Osmanlrdu. Ozti, sdzti do$:rudur, merttir,
cesurdur. Kadm kocastyla serbestqe konugur, fikirlerini
bildirir, kocasrntn yanlq hareketlerini tespit edebilir. Vel-
hastl miigterek hayatlanmn devamt iEin htir diigunur ve
hur hareket eder. Kadm, evine kocasrna ve qocuklarma
ba$ltdtr, vefahdu, nankor de$ildir, asla kocastna ihaneti
dugtinulemez.

Beydili Tiirkmenlerinde kadtn bogamak Eok aytptu.
Gergi, evlenmede resmi usiillere pek ehemmiyet vermez-
ler, daima eski usfll dini nikahla evlenme olur. Onlar igin
aslolan dini evlenmedir. Obtir evlenme sadece bir gekil-
den ibarettir ve hatta resmi evlenme adeta bir ktilfettir.
Resmi evlenme usulune'lizinname" derler.
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Qok defa bu izinnamedery eglerin haberi dahi olmaz;
Bir takrm matbu ka$rtlar, muhtarlar taraftndan dolduru-
lur, altt muhurlenir, ntifus ktituSune bile tescil edilmeden,
bu ka$ttlar evin bir kdgesine saklantr. Fakat buttin bunla-
ra ra$men sdz muteberdir. Din kuweti alttnda sdzlii an-
laqma muteberdir. Kan-Koca, imam huzurunda Allah rn
emriyle, peygamberin kavliyle aldtm kabul ettim dedik-
ten sonra evlenme tamam olmugtur. Art* dltinceye kadar
miigterek hayatlart devam eder.

Burada kadurlar igin hususiyeti de belirtmek lazrmdu;
Genq bir kadrmn kocast dldtigtinde; e$er o kadmtn, 6len
kocastndan erkek gocu$u var ise, artrk o kadtn igin evlen-
mek mevzu bahis deSildir. Omrtini.in sonuna kadar gocu-

Sunun yamnda oturur ve onu yetigtirir. Kocastntn hatrra-
sr ve oSlunun hatut iqin evlenmez. Olunceye kadar dul
olarak yagar. ESer o$lan gocuSu olmayrpta sadece krz qo-

cu$u varsa, veyahutta hig gocu$u olmamrgsa, o zaman ev-
lenebilir. Bu takdirde kadrnm sahipleri yani babasl veya
kardegleri, hantmt, bagltk mukabilinde ikinci bir kocaya
verirler. Ksaslt Alevi Bektagi inanglt Miishiman dul
Ti.irkmen hanrm, dul kaldtktan sonra pek evlenmez. Egini
bogayan Krsash Ttirkmen dugktin olur, Cem'de ceza alu,
Cem'e ahnmaz.aS3

Ali $ahin'in eserine gdre; halen Beydilli Ttirkmenlerin-
de bagltk usuli.i mevcuttur. Bagl*, kulartn kocaya veril-
mesi esnastnda, koca tarafrndan ku taraftna verilen bir
miktar paradtr. Buna kahn da denir. Kaltntn miktart az
veya gok olabilir. Baglrk almanrn asil gayesi; kua cehiz ha-
zulamak igindir. Ktza yapilacak elbise vesairenin kargtlt-

as3 Yagar Kalafat, Balkanlardan UluS Ttirkistan'a Tiirk Halk inanglan V-VI Kr-
saslar (...), Berikan Yayrnlarr, Ankara 2006, Sh. 103-117
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gdu. Birkv, gelin giderken elbetteki elbi.sesiz ve cehizsiz

gitrneyecektir. Agiret usuliine ve mali vaziyetine gdre;en

az egyalarrnt koymak igin tahta bir sandtk, bir boy aynast/

bir kag kat elbise, gittigi yerin sakinlerine ve giiveSinin ya-

ktnlarma verilmek iizere mendil, gorap gibi bazt hediyeler
lazrmdrr. igte bu hediyeler bagkk Parasl ile altnrr. Ashnda
iyi olan ve temiz bir maksada dayanan bagltk usulu, bu-

gtin bozuk bir hale gelmigtir. Bazt agrkgdzktzbabalan bu-

nu bir ticaret vesilesi yapmqtu. Qok defa giive$i tarafm-
danf.azlapara almu ve ktza azbu miktar cehiz yaptlarak
geri kalan bagltk krz babastntn mah olur.

Bagl* veya kaltndan r,naada, yol isrni verilen bir mik-
tar para veya hediyeler de alur,tr. Gelin olacak krzm en bii-
yiik erkek kardegi ve en buyuk ku kardegi, amcasr, dayr-

st, krztn bulundu$u ktiyun muhtan ve yetigmig gengleri

yol altrlar. Erkek kardege, umumiyetle bir tabanca, ku
kardege ise bir top kurnag verilir. Aynca ktiy yolu namr al-

trnda kurbanhk davarlar, geker ve kahveler de g6nderilir.
Ktiy yotu, ergenler yolu, muhtar yolu ve kardeqler yolu
gelin gdtiiriilece$i suada verilir. Amca ve dayt yolu daha

dnceden sa$lantr. Bagltk tamamen Odendikten sonta, ku
tarafr dustin yapilmasrna mi.isaade eder. Ku taraft dti$un
miisaadesi vef,mezse, o$lan taraft du$tin yapamaz- Dtigu-
ne mtisaade edildi$inde o$lan, yani gtive$i taraft dugtin
hazult$r yapar, koylere, htsrmlara ve akrabalartna daveti-

yeler gdnderilir. Dii$"tine davet iki qekilde olur; ya alelade

davet ya da okuntulu davet. Alelade davet bir mektupla

olur, okuntulu davet ise hediyeli olur- Tantnrnq ailelere

okuntu g0nderilir. Hediye olarak top top kumaglar verilir.
Nihayet dti$tin baglar, buna dii$tin kurulmasr' denilir.asa

+51Y. Kalafat, a.g.e.
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Okuntulu davete gelenler, dti$-iin masraflanna igtirak
etmek tizere du$tin sahibine keseler dolusu paralar verir-
ler. Dti$iinde Ttlrkmen af,alan sua ile otururlar, kahveler
da$ttttrdtktan sonrar' abdallar taraftndan sabag ga$rtlu, Sa-
bagrn manasl gudur ki, her a$a isim ve gcihreti ile antlu. Bu
sabagta her aSa, kendi gzrn ve gohretine gore para verir.
Toplanan paralar orta yerde bir kilim tizerine yr$tlu ve
ktilliyeti bir yekiin tutar. Bu paralartn hepsi du$un sahibi-
nindir. Btittin masraflan bu paradan grktktan sonra bir
hayli miktar kdr kalu. Fakat bu okuntulu davet usulti
mahzurlu gortildugtinden yavag yavag terk edilmektedir.
Qtinki.i bu usulde Ttirkmen aSalan para vermekte adeta
yang yaparlardr. kim daha gok para verirse onun itibart
ytikselirdi. Neticede bu yi.izden a$alar ma$dur olurlardr.

Di.iSuni.in mtiddeti dU$tinii yapanrn mali vaziyetine ve
igtimai mekiine baf,hdrr. 3 g(in,5 gUrr, bir hafta veya L0
gi.in devam edebilir. Beydili ve Barak Ttirkmen dtiiunleri
qok cazip ve manzaralrdtr.

Beydili ve Barak kadtnlart, ktzlan mahrem deSildir.
Ytizlerini kapatmazlar. Pege ve gargaf kullanmazlar, ta-
mamryle hur ve serbesttirler. Erkeklerle kargt kargrya ser-
best konugurlar. Kadirn senelerden beri, erkeklerle yanya-
na el ele halay tutup oynarlar. Kadmlann ktyafetleri pek
caziptir. Uzerle$ne tie etek, zubun, ipekli entari ve uzun
dory renkli onltik Syer, sutlanna ktsa ceket geklinde sart
guhadan fermana veya ytin ceket alrrlar. Ayaklartnda szur

renkli krsa gizme veya kundura veya siyah ya da krrmrzr
ayakkabt bulunur. Baglanna renkli ipekli yazmalar orter,
etrafma ipekli pogular sararlar, ahn hizasrna bir gerit tize-
rinde srralanmq gazi altunlan ile boyunlarma begibirlik
ve Osmanlt altunlart takarlar. Baglanna sartlmq ipekli
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kesveren posular kenanna ve araslna sedef giqekler, giil-
ler, renkli piisktiller, renkli kug tiiyleri sokulur. Halaydan

tutuldu$u zamat\ gelin ve kulartn, alt yegili birbirine ka-

rrgu, fevkalade bir manzara arz edet. Erkeklerin ktyafetle-

ri de dtizgtindtir. Eski Tiirkmenler, guha, galvar ve parde-

sti giyerlermig, gimdi ise, Cenuptaki Tiirkmenler, muhit
ve iklim icabr olarak, evlerinde ve ktiy iginde, uzunbeyaz
don ve gdmlek ve iizerinde debeyaz ipekli fistan ve ceket

giyerler, fakat gehre gittiklerinde medeni ktyafetlere ria-

yet ederler.

Gelin ve evlilikle ilgili diigtin sa{hasmda da halkm
inanElartnt yansttan anlamlt tekerlemeler vardu.4ss

"Ofluna aayanhocaYa

kztna actyan kocaya ueftnez"

"Koyun kuElu$u

Gelin hoglu!74 se7Jer"

"kzt, ktz iken delil
Gelin olunca ria

Gelini gelin iken de{il
Dril aerince ita"

" Ealenmesi bir alaca kug imig

Geginmesi zemheri ile ktg imig"

"Dere kenannda tarla alma sel alt
Ktrktndan sonra kan alma el alr"
Tiirkmen dti$.inlerinde; halay tutulur, davullar vuru-

lur, ciritler oynanu, tiirki.iler soylenir, silahlar attlu. Hala-

yrn bir taraftnda erkekler ve bir taraftnda da gelinler ve

4ssM. N. Goniillii, a.g.e.
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ktzlar olmak {izere el-elden tutulur. Iyi oyun bilenlerden
bir kigi halayda bag geker. Halay oyunlannrn bir gok Sekil-
leri vardrr. $irvan havasr, Qoban bey havasr, Qamduzu,
ASu halay, Ug ayak gibi. Aynca bir de leylim oyunlart
vardtr. Bu oyunlan geng ktzlar, duStinlerin baglangr.ctnda
ve bayramlarda yaparlar. Kzlar el-ele tutup halka gevirir-
ler, iglerinden sesi gnzel bir ktz Leylim tiirkiisfi sdyler, di-
Ser.krzlar da bunu tekrar eder ve oynarlar.

Di.iStinlerde griveyi tar afr, akrabalan, koylUleri seving
ve nege iqinde bulunurken ku tarafi adeta matem iginde-
dir. Ktzrn yakrn akrabalan, anasr, babasr, kardegleri di.igii-
ne igtirak etmezler. Keder ve sessizlik iginde bulunurlar.
Ktzffi, ana babastnm veya kardeglerinin, du$rinlerde oy-
namasr/ negelenmesi aytp saytlu. Qtinku bir ktz gelin gi-
dince; aile efradrndan bir kigi yuvayr terk ediyor, ana ba-
basmtn yetigtirdi$i sevgili evladt, el oSluna teslim ediliyor
demektir. Bu bakrmdan aile kederlidir. Krna gecesiktz a!-
lar, ana ve kardegleri de a$lar.

Ktna gecesi gelinin etrafmt geviren genq ktzlar ttirku
sdylerler.

Gelin Ttirkiisri
Ben anamtn al gdmle{in giymedim

Qeare tutup yakasmt oymadtm

Egim ktzlar ben anama doymadtm

Oy gelin
Bayheylim, heylim gider bu gelin

Di$er taraftan giive$inin krna gecesinde de, tiirktiler,
maniler siiylenir. Ergen bagdar krna gecesini idare ederler,
butiin genEler toplanu, gakalar, muziplikler, hokkabazhk-
lar yaprlu.
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Kma Tiirki,isti
Bir bahkgt alfu kagh fesimi
Qok ga{rdtm igitmedi sesimi
Anam yoktur, baarn geksin yastml
Alahey' alahey'alahey

Nihayet gelin ata bindirilir, terkisine bir o$lan gocu$u
altnu. Atrn bagtnr bir adam qeker, atrn kuyru$undan da
bir adam tutar. Bu gekilde alahey, zrlgr't, yah yah sesleri
arasrnda ktiyUn etrafmda ddnUlur, gezllu. Ewela gelin,
yaktn akrabalarrndan birinin evine misafir editrir. Gelinin
Ontindeki yastr$r alan bir di$eri, yastr$r g6ttiriip giive$i-
nin bagma vurur/ giiveSi yastr$r getirip bahqig verir.

Gelinin terkisine bir o$lan qocu$u bindirrnekten mak-
sat, gelinin ilk do$acak gocu$unun da erkek olmasr te-
mennisinden ibarettir.

Beydili ve Barak Ttirkmenlerinde o$lan qocu$u yani er-
kek gocuk, ktz Eocu$urta ttazarart, daha muteber ve daha
ktymetlidir. Ku gocu$u do$du$unda ana ve baba mi.itees-
sir olurlar, erkek qocuk oldu$unda Eok sevinirler. Hatta
bir gelinin o$lan gocu$u olmayrpta sadece ku gocuklart
varsa, o zaman kadm, kocasrna ikinci defa evlenmek mti-
saadesi verir. Belki ikinci kartdan erkek gocu$u dofar di.i-
gtincesiyle hareket edilir. Qiinkti erkek Eocu$u olmayan
aile zavallt qaytlu. Erkek Eocugu olmayan aileye kcir ocak
denilir. Bir ailede ne kadar o$lan gocu$u olursa, o derece
makbul ve muteberdir. O$lan gocu$u qok olan bir baba-
nrn muhitte ra$beti fazladrr. Krz gocuklann da erkek kar-
deglerine kargr sevgi ve hiirmetleri fazladu. O derecedeki,
ku gocuklar, erkek kardegleriyle mirasgt olduklart vakit
miras aknazlar. Ana veya babalanndan kalan mirastn ta-
rnamrnr erkek kardeglerine btrakrrlar. Qrinkti erkek kar-

Balkanlar'dan Ulu! Tirkistan'a Ti.irk Halk inanglan

deg baba evinin temelidir, esastdu. Krz ise gegicidir, el o$-
lunun maltdtr" Krztn kocasrna el o$lu denilir. Beydili ve
Baraklarda, kadrn akrabah$tna da pek itibar etmezler. As-
lolan kan hrcrmh$tdr.r. Sftri hrsrmh$rn krymet derecesi
pek azdu.

Evlenme gekillerinden biri de "defigik usulti"dtir. Bu
usule gdre, bir bekar erkek kendi krz kardegini, bir di$er
tarafrn kz kardegiyle de$igik eder. Yani kendi ku karde-
gini, diSer bir erkeSe verir, o erkeSin ku kardegini de ken-
disi alu. Her iki gelin de bir gr.inde grkar. Bir tarafrn dti$tin
alayr ile di$er tarafrn dt$un alayt, dnceden anlagt*lart bir
yerde bulugurlar, her iki dii$tin alayt kendi.krzlartnt bera-
ber getirirler, bir anda iki taraf getirdikleri krzlan de$igti-
rirler ve geri donerler.a56

Tr.irkmenlerde namus anlayqt, bagka muhitlere naza-
ran gok farkhdu ve bu mevzuda gok hassas davranrrlar.
Mesela, Anadolu'nun bir gok yerinde krz kaquma hog 96-
riildtigti halde, Ttirkmenlerde krz kagumaya asla mtisaa-
de etmezler. Mtisamaha ile kargtlamazlar. Bir krz gerek
gontil nzasryla kagsrn ve gerekse de zorla kagrnlsrn, aki-
beti oliimdtir. Krzrn kardegleri veya akrabalan onu mu-
hakkak c;ldtirtirler. Ktz zorTa kaqrnlmq ise, her halde ka-
quaru da dldurtirler. Ancak dldiirmek suretiyle ailenin na-
musu temizlenmig olur.

'Kaquanrn hapis yatmasr kafi de$'ild ir. Zorlakrz'kagrran
hapisten grktrktan sonra dahi krzrn akrabalan tarafindan
bldriri.iltir. $ayet bir baba kagan krzrnt dldiiremezse, cemi-
yet iginde gezernez olur. Kimsenin ytiziine bakamaz, dai-
ma mahcup ve kederlidir. Kaqan krz tildUriilmediSi takdir-

ase Y. Kal#at, a.g.e. A. $ahin,a.g,e.
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de, dmr0niin sonuna kadar anastnt, babastnt ve kardegle-

rini g6remez, konugamaz, evlatltktan reddedilir- Aqireti

iEine dahi giremez. igte bunun igindir ki, Tiirkmen muhit-
lerinde ku kaguma, ender rastlanan vakalardandv.AsT

inceleme imkant buldu$umuz Afganistan, Ozbekistan,

Ttirkmenistary krsmen iran, Nahqwan, ktsmen Azetbay-

carL Anadolu,Irak Suriye ve Makedonya Tiirkmenlerinin
evlilik merasimlerinde ktz isteme, soz kesimi, nigan, du-

$un, dtSun sonrasl uygulama ve inanglan tamamen aynt-

du. Kullanrlan arag ve geregler ile sahnedeki kigiler buyuk
dlqtide aynt iken tabi farkhl*lar, ekonomik ve sair gartla-

rtn de$igen etkisinden gekillenmiglerdir. Hediyeler ve zi-
yaretlerdeki amag ve inang aynt olmakla beraber yerel im-
kanlara gdre gegitlenmiglerdir. Keza; bahgig, t6renler, qe-

rez ttirti ikramlar, akiller evlili$in korunmast, haytrlt ve

bereketli olmast iqin inantlan ve yaptlanlar, kutlamalar,

sportif faaliyetler, o$lan ve ktz evinin fertlerine kargt dav-

ranqlar, yerel tezahiirleri biqimindedirler. 458

OrUvt
6tiim Oncesi
insan hayattnrn en dnemli gegig ddnemlerinden birisi

de oltim olaytdu. Olum de, do$um ve evlenme ddnemle-

rinde oldu$u gibi kendisiyle birlikte bir gok t6re, adet ve

kurallar getirmigtir. Bu mtinasebetle yaganan inang ve uy-
gulama geligmigtir. Biz bu btilumde oltimun belirtilerine,
olti*den kagrnma yollarma, olumun duyurulma biqimle-
rine, Oltiniin hazulanmaslna, g6miilmesine, dltimden son-

457Y. Kalafat, a.g.e. Ali $ahin a.g.e.
458Dog. Dr. DoSan Kaya, "Dugiinlerimizle ilgili Terimler ve Bunla^n Fonksiyo-

nel Ozellikleri,, III. Mitletlerarasr Tiirk Halk Edebiyah ve Folklorti Kongre-

si Bildirileri, Ankara, 1996, s}:..L48-170
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raki belli giinlerdeki 6lti yemeSine, yasa, bagsa$h$tna,
a$,r.tlara ve mezarla ilgili inanglara dair bilgi verece $rz.ass

Olum, bedeni hayatm son bulmastdtr. Hayattn di$er
safhalan gibi, halktmr.z 6ltim d0neminde debazt dini uy-
gulamalar yapmq ve oltimle, Azrail ile, obur dunya ile
haytr hasenatla ilgili bazr inanglarr tagtmqttr. Bunlarm bir
krsmt hala yagamakta olup Mi.isli.imanltkla igigedirler.

.Kerktik'teki $ii inanqh Mtisltiman Ti.irklerde oluntin
ardrndan verilen yeme$e "iilti aql", "tilii arafatt', "6lid
sofrast" denilir. Olti evinde 3 grin "keveni" denen kadtn-
lar yemek yaparlar. Keveni Doiu Anadolu'da gi.ingdr-
mtig, gekip Eeviren kadrn anlamr.ndadu. Dti$iinlerde de
etkili olur.460

KarakeEili Tiirkmenlerinde 6li.i iqin 7 gnn Kur'an-r Ke-
rim okutulur ewelce gekilmig olan tesbihler, tesbih duala-
rt ve benzeri dualar onun ruhuna ba$-rglanu'.451 Rodos/da
Haflz Ahmet Paga ktittiphanesindeki Hicaz Tesbihi"ni 20
kiqi gekermig, gegmigte helva da$rttluken gimdilerde gi-
kolata ikram edilmektedir. 4L bohEa igerisindeki Sakal-t
$erif hoca nezaretinde halen tekbirlerle aEtlmaktadtr.
Turk kulturlu halklar arasrnda tesbih de bir ktilttir kodu-
dur.462 Tesbih etmek, tesbih gekmek giiphesiz ve muhak-
kak tesbihin tanelerini Subhanallah, Elhamdtilillah ve Al-
lahuekber diyerek muayyen saytda tekrar etmekle stntrlt
def,ildir. Btitrin kainatm Halk Eden'i tesbih etti$i inancm-

6eS. V. Omek a.g.e.
460Y. Kalafat DoSu Anadolu'da Eski Tiirk inanglannrn izleri Ankara 1990
a6lYagar Kalafat, Balkanlardan UIut Tihkistan'a Tiirk Halk inanglan V-VI
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da, midedeki su da HaK tesbih eder. Halk inanglanmuda

su i.ig nefeste ve oturarak veya gdmelerek igilir ve ayakta

iqilmemelidir. Ayakta sadece abdestten artan su ile zem-

zem suyu iqilir. Birinci nefeste besmele ile baglarken

Rabb'ine kigi grikretmeli, ikinci nefeste kendisine ortak ol-

mamast iqin geytandan Allah a sr$r.nmalt, iiqiincii nefeste

ise iqilen suyun gifa olmast igin Allahu tealaya niyazda

bulunmahdu. Beher nefesden sonra kiginin elhamdtilillah

demesi halinde mtiteakip su igme stiresine kadar o su, ki-
ginin karntnda tesbih etti$ine dair Hadis-i $erif vardu'

$eytan, cin, tesbih ve milli ruh arasrnda da bir ba$ var-

du. Halk sufizminde "$eytantnt saldutmak", "$eytanm-

dan bulmak" geytantndan bulmasr dile$inde bulunmak

onemli yer tutar. insanh$r, bu arada 6teki durumuna sok-

tuklarr. uluslart somtirerek soziim ona medeni olan ulus-

lar, yeni somiiri.i girigimleri kargrstnda direnenlere ilkel,

bu toplumlann inanglanna da paSan demektedirler' Bu

hal bir ulusun veya uluslar toplulu$unun geytanlntn az-

masl ve mazlum milletlere geytanlannt saldrtmastdtr. Bu

saldr.rrdan korunmak ve kurtulmak igin milli ruhu esaret-

ten kurtarmak gerekir. Ruhlartn esir ahnmast, ruhu esir

ahnmq bir topium, aydrntntn ruhunun esir almdt$r bir

toplum, ruhu esir ahnmq aydrnlardan farklt alanlarda

toplumun kurtulugunu beklemek, halkr tantmadan, onun

kUlttirtinti bilmeden, o ki.ilttirdeki inanq inceliklerini anla-

madan bize gdre mflmktin de$ildir.

$ii Ttirkrnenlerde dhinun gomtilmesine "topraf,a tes-

lim ettik", "topta$a emanet ettik" denfu' Toprak gtiveni-

len bir yerdir. Nitekim namazdakrbleye konulan tagm adt

"Tiirbe taqt'idu veya "Krble tagt"du' Bu tag furnlanmq
preslenmig bir topraktu. Arapqada tiirbe toprak demektir'

Balkanlar'dan UIu! Tirkistan'a Tiitk Halk inanglan

Narnazda altn temiz bir yere konulmaltdu. En temiz yer
ise topraktr.r. Topra$-ur en temizi ise Necef ve Kerbela,dan
alman topraktrr.a63

Bu tespitte eski Tiirk inang sisteminin "toprak kiiltti,,
ve topra$a defnedilen mevtanrn mezannda emanet gegici
oldu$u inanct vardu.

Ttirkmeneli Ttirkmenlerinde, cenaze yerden kalkma-
dan; mevta gok geng ise, yaktnlart ytizlerine yerden aldrk-
lart topra$r veya gamuru stirdiikleri olur. eok yaygm ol-
mamakla beraber bu ttir a$u acrlarda dlenin yakurlartmn
saglannt yolduklarr, ytizlerini trrmaladtklart da olurdu.
Bunu yaparken yaghlar, "topra{asen de$il biz yakqrrdtk.
Sen cilmeseydinde biz olseydik, senin dltimiinden sonra
yagamamahytz" demig olmaktadular ki, mtisltimanh,$a
.aykut, isyankAr bir tutum olarak de$erlendirilmektedir,
girk olarak kabul edilmektedir.

Eski Tiirklerde, ytiztinii kesme adetini aym mahiyetli
farklt hallerde gdrebiliyoruz. Bunlarda sugun briyriklii${i-
ne gdre ceza verilirken, ktigUk suglulann yiizij eziliyor, gi-
ziliyordu. Acaba bu bir ddsiinme bigimimi idi? Gdktrirk-
lerde Ka$an m <ilUmtinde onu temsilen birisi cenaze me-
rasimine kattlanlann ytizrinti brgakla kesip a$ltyormug.
Bu uygulama Tanrt'mn merhametini celbetmek igin yaprl-
m6 olabilir. Bazan da dile$in yerine getirilmesini saSla-
mak iqin "diz gdkmek yere yriz stirmek" anlamrnda ynz
kesildi$ini Uygurlarda gdrmekte yiz. Keza yola qrkmadan
ytiziin kesilmesi yol iyesinin icazeti iqin de olabilir. Ku-
gularda kularm boynuna erkeklerin bacaklanna dci$me
yaprldr$ ifade edilmektedir. Dttgme ve hal gok kere adan-

453Y. Kalafat, "Tiirkmeneli / Erbil (...)"
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mqh$n igareti olarak yorumlanmaktadtr. Beyaz Tatarlar-
da ise yiiz kesmek yas alameti idi.ae

Tiirkmeneli'nde, tandtr ekme$i pigirilirken intikam
alrnmak istenmesine ra$men, elinde imkan olmayan kim-
se tandua biraz un atar ve "Allah hakkrmr ondan alsln"
der. B6ylece hasmmm maSdur olacaStna veya olece$ine

inanrlu. Bu uygulamada ategin kutsalltSr inancr ile Al-
lah tn hergeye kadir oldu$u, ma$durun ahmt duyaca$t

inancr vardu. Tiirk halk inanqlartnda un daha ziyade be-
reket ve akhsm simgesidir.

Olum beddualart arastndal "Eeklin yok olsun" veya

"Omriin kor gibi olsun" da vardu. B6ylece yan, yok ol de-

nilmig olunur.

Tiirkmeneli'nde; yas evinin taziye kabulunde, taziye
evine fatiha yefi, taziye kurulmak denilmektedir. Fatiha

yerinde hocalar Mi.inavebeli Kur'an-t Kerim okuyorlar.
Hoca "Fatiha" derken cemaat oturmug hallerinde ev sa-

hipleri ise ayakta Fatiha okuyorlar. Taziye'ye gelenlerin
her salona giriglerinde ve salondan qrktglannda ev sahip-

leri yerlerinden kalktyor ve Fatiha okuyorlar ve gtktg ka-

prsrna yakrn oturuyorlar. Ev sahibi genglerse salonun dt-
gmda sua halinde ayakta elleri ba$lt duruyorlar.

Erbil'de hattrast en qok olan $eyh Qiilii "Eggeyh Qtilti,
Muhammed Semaettin Bin Mustafa bin El HaE Omer El

Erbili En Nakgibendi"dir.

$eyh Qtilu ttirbesinde o$lu ile birliktedir. $eyh Qtiltintin
dq sandukast bir tanedir. 108 yil ewel vefat eden $eyh Qti-
luntin kabri adt ile antlan caminin iqindedir. Tiirkiye'de

aa"Eski Tiirklerde Yriztinti Kesme Adeti" Tiirkmeneli Genglilg S. 2 Mart-Ni-
san 1995, sh. 6

Balkanlar'dan UIu! Tiirkistan'a Tiirk Halk Inanglan

SelEuklu donemi camilerinin iginde ulu mezarlar var iken,
sonradan bu uygulama kalkmqtu. Yaptlt ttirbelerde ulu
kigilerin aile efradr, halifeleri bir arada olabilirken aynr d6
sandukada iki meftanrn muhafaza edildiSine biz ilk defa
gahit olduk. Bu ti.irbe de iEten ayna tezyinathdu.

$eyh Qtilti camiinin Mollasr Ali'nin ifadesine g6re,
$eyh Qtiluntin kardegi istanbul'da yatmaktadtr. Sultan
Abdulhamit ddneminde, Erbil'de gdrevli Osmanh Paga'st
bazr kclylerin akannt ulemaya vermek ister. $eyh Qtilti
"bize Allah verir, siz fakirlere veriniz" deyip yardrmr ka-
bul etmez.

Hacr Baba efsanesi Ti.irkiye'deki Munzur Baba efsane-
sinde oldu$u gibi, hagta Hacr Babanln canlnrn dolma iste-
di$inden bahisle upa$ memleketteki hantmrna dolma
yaptutp gdttiriir. Sonradan Hact Babantn bu iste$inin
uga$a ayan oldu$u ve a$asma dolmayr ulagtudr$r anlagt-
Irr. Munzur Baba efsanesindeki "helva" motifi Hact Baba
efsanesinde yerini " dolma" ya buakmqtrr. Hact Baba
kendisini ziyarete gelenlere "beni de$il onu ziyaret edin.
Gergek hact odur" der. Surt anlagrlan ugak kaybolur veya
6ltr. Boylece halis insanlann Allah indindeki itiban anla-
ttlmq olmakta ve su sahiplerinin srrlartntn agtklanmama-
st gerekti$ine inantlmaktadu.

Erbil'de Molla Resul ile ilgili bir anlatrmda, o kale ka-
pmmm dntine gelince, kalenin kapdannrn kendili$inden
agildr$r anlatrlu. iman gticiinrin, fiziki gtiEten daha miies-
sir oldu$u ifade edilir.465

imanrn Onemini anlatan bir efsaneye gore, felqli duru-
mu a$tr bir hasta ulemadan bir zattn evine gider. Tedavi

aosY. Kalafat, "Ttrkmeneli/ Efbil (...)"
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igin beklemekte iken ilk gece kuttiphanede uyur. Gece kal-

kar ve "Yarabbi bu salonda bulunan kitaplardaki senin

ilmin suyu htirmetine benim gifamr ver" der. Duasr ka-

bul olur ve hemen aYa$a kalkar.

Ttirkmenelinde Hoca Asaf'tn efsanesine gdre Hoca

Asaf'a $ehit Abdullah gehir tizerinde ugmastnt sdyler,

Hoca Asaf uEar, Seyyid Abdullah daha yukardan ugar'

Hoca Asaf onu agar bulutlartn araslna yi.ikselir ve "naga-

han gafletten bir nara vurur" Seyyid Abdullah pazar ye-

rine dtiger ve dtigtti$u yerde bir gukur agrlu. Tiirbesine

yer alttna merdivenle inilmektedir. Hoca Asaf ise "Al-
lah'tnr bilen" sade bir imam olarak bilinirdi.

Erbil'de mi.icevir (mezar baktctst) Ali, $eyh Atla (Ab-

dullah)rn ti.irbesinde hizmet verirken, stirekli ttirbenin or-

ttilerini qalarlar. Ali ortiileri aktaru (aragtutr) ancak tapa-

maz (bulamaz\ bir gece geyh Abdullah, Ali'nin dugune

(riiyastna) girer ve AIi gimdi merkattma (mezartma) gel

der. Ali mezara gittiSi zaman goriir ki kumaglan Ealan

kimse ti.irbenin demir parmakltklarma yaPqmq. Pencere

demirleri onu tutmuglar. Aynca $eyh Alla'ya dil uzatan-

larrn a$ztnrn qarprldr$t da anlatr'lu.

$eyh Hoca Asaf'tn evini gece soymak isteyen yeni hu-

stzt nereden gelip nereye gitti$i bilinmeyen beyaz elbiseli

bir kigi ba$lar.

Bir gi.in, $eyh Alla tekkede iken tekkeye bir ceylan ge-

lir. Siirekli aflayan ceylanrn kaybolan yavrulart iqin yar-

dtm istedi$ini anlayan $eyh Alta miiritlerine talimat verir.

Ceylantn koyde yakalanan yavrulart bulunup getirilir ve

ceylan yavrulart ile gekip gider. Bu menktbe Caferi Ttirk-
ler arasrnda imamzadeler igin de anlatdmaktadu'

Balkanlar'dan UIu! Tiirkistan'a Tiirk Halk lnanglan 329

Ti.irkmenelinde Kend-i koh, Muzaffereddin Giikbiirti
ddneminde yagamq salih bir imam iken muhtelif ilim dal-
lartnda ihtisas yapmtgttr. Kabrini dkstirtiklti hastalar ziya-
ret etmektedir. Koh dkstirtik anlamtna ve kent de yaSmu-
run agtr$r gukur anlamrna gelmektedir. Ken-i Koh: Oksti-
rtk deli$'i anlamrndadu.

$eyh Muhammed el Horasani, Zenyeri mahallesinde
yatmakta olup Horasan eridir. Erbil'e Gokbdrii zamanrn-
da gelmigtir. Burast her hacet (ihtiyaq) iqin ziyaret edilir.
Hz. Al1'yitemsil etti$ine inantlu. Bilindigi gibi}{z. Ali Er-
bil'e gelmemigtir.

Begparmak; Teyyare mahallesinde kalenin giineyinde-
dir. Muzaffereddin Gokbtiru zamanrnda burast cami imig.
Caminin iqinde el geklinde bir alem varmlg, cami yrkrlmrg
sadece kabir kalmqtu. 466

Erbil'de bir qok yapili mezarda mezartn iizerine dikil-
mig bir sopa veya demir kafes tizerinde madenden yaptl-
mtg agrk el geklinde 5 parmak gordtik. Daha ewel gok es-
ki yrllarda Kars'ta, daha sonra Tiirkistarftn gtiney gehirle-
rinde, Mezar-r $erif ve Belh'de, Buhara da bu ttir ellerin
tahtadan yaptltp ttirbelere takrldr$mt gcirdUk. Baztlanntn
tizerine ayet de yazdmaktadu. Dini muhtevah duvar pos-
terlerinin arastnda da bu tiir el resimleri olurdu.

Aynca bir de "Altt Parmak" ziyareti vardu. Burast Al-
tt Parmak Camii'nin iEerisindedir.

$eyh Senan efsanesine gdre, Abdulkadir Geylani'rrin
ga$dagtdu. "Strttna domuz aya$t basstn bedduast" altr.
Zamanla bir gayri mtisliim krza agtk olur. Ktzrn evirre qo-
ban olarak girer ve sutrna domuz aya$t de$er. Abdulka-

456Y. Kalafat, "Tiirkmeneli/ Erbil (...)"
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dir Geylani bir zikir halkast ba$latu. $eyh Senan zikre ka-

ttlu ve ba$qlanarak eski hayatrna d6ner.

$eyh Q6lii ile ilgili anlatrlan bir rivayette, KAbe'de ika-
met eden bir mollanm "ben bedenen burada namaz ktlt-
yorum ama, ruhum ve kalbim $eyh Qoluntin camiinde na-

maz kdryor" demigtir.

$eyh Alla (Abdullah) igin "kadtn erkek birlikte zikr
yapryorlar" geklinde ihbar yaprltr. Zamanm valisi iki ka-

stt (elqi) gdnderir. Bu erkek g0revliler de zikre kattlrnca
memeleri buyumeye baglar. $eyh bunlart ga$uu, bir kutu
igerisine ateg ve pamuk koyar sultana gdnderir. Sultan pa-

mukla ategi aynt kutuda gdriince durumu anlar ve g6gUs-

leri grkmq erkek gdrevlilerin g6$i.isleri normale ddner.

$uylu Allah huzurunda stdk ile ibadet edenler arasmda

kadrn erkek fark kalmayaca$t mesajmr vermigtir'a67 Brt
anlatrm, Divan-t Hikmet'te de gegmektedir.

Tasawuf bilginleri erkek digilik konusunda bilgi verir-
lerken; "islam, gdgus kafesi agdrp, ci$erleri ve kalbi yt-
kanmtg kigilere denir. Bunlar, alemi tek bir viicut halinde
yagarlar. Butun zttlar onlar igin kaldutlmqtu, Erkeklik di-
gilik nastl olsun" demektedirler.46s

Ttirkmeneli'nde mevcut tekkeler; $eyh Abdulkerim
Tekkesi Haydar Seyyid Garip (Rufai) bir aradadu. Saktz

imam ve Yel imam da Rufaidirler. $eyh Abdulkerim Tek-

kesi (Saba Nisanda Kadiri) $eyh $erif Tekkesi (Azadi ma-

hallesinde) Halife Mecit Tekkesi (Arap mahallesinde, Ru-

fai) $eyh Muhyeddit, $eyh Salik Berzenci Tekkesi, $eyh
Halife Taha Tekkesi (Tecil mahallesinde, Rufai) Seyid Sa-

467Y. Kalafat, a.g.e.
65. Gitng6r, a.g,e,

Balkanlar'dan UIu! Tiirkistan'a Tiirk Halk inanglan

id (Tecil mahallesinde, Kadiri geyhidir). Halife irfan Mol-
lao$lu Tekkesi (Kadiri) olup, ifade edildigine gdre geyhlik
otorite ve prestijinin kaldr$r. sdylenemez. Bununla beraber
Sorani geyhlerinin, Tiirkmen cemaatlerinin ve Tiirkmen
geyhlerin de Sorani cemaatinin olmasr, tekkelerde kavmi-
yetcili$n olmayqt, geyhlerin bu <inemli gdrevi bagarr ile
yi.iriitebilmig olmalart iftihar edilebilecek bir olaydu. ifa-
de edildi$ine gdre istemeleri halinde Talabani ile Barza-
ni'yi bir masaya oturtabilecek dirayette geyhler vardr. An-
cak bunlar "Allah Adamt" olarak yagamayr, bu trir iglerin
drgrnda kalmayr tercih etmektedirler" Baas Partisi bazr
tekkelere para yardtmr yapmq ve bir ktsrm yardtmlann
da devam etti$i sdylenilmektedir. Ancak mevcut mahalli
yonetim tekkelere bir 6deme yapmlyor.

Tiirkmeneli'nde bir qok faal tekke var. Daha ziyade,Ka-
diri, Nakgi ve Rufai Tekkeleri faaldirler. Bunlann bir kts-
mtnrn geceresi tarikattan ve bir kumtnrn geceresi ise Ne-
sep'den geliyor. ifadelerine gdre Saddam tekkelere baskr
yapmamrg/ onlan hog tutup tarafina gekmeye galtgmqtu.
Ancak gegmigte ve halen resmi idare ile tekkelerin bir baS-
lanflst yoktur. Tekkelere do$"rudan kazang saSlayan firma-
lar da yoktur. "Gelir sa$layrcr girigimler tekkeleri dinden
uzaklagtuu" kanaati vardu. Tekkenin gelir ihtiyact mtida-
vimlerin yardtmt ile kargdanryor. Difrer tilkelerde aynt ta-
rikatlara mensup olanlar ile organik bir ba$lt$.t ve dayanrg-
malan yoktur. Ancak muhtelif vesilelerle mesela Ba$dat'ta
Abdulkadir Geylani'nin tiirbesinde biraraya gelinebili-
yor. Dini e$timleri tekkenin mescidinde yaprltyor. Tekke-
lerde Tarikatur kurucusunun sene-i dewiyesinde, zekat
verilir hayu iglenir. 27 Nisan 1996 yrhnda NakgibendiHaz-
retleri'nin 1,16. yth yaprlmtg, sadaka da$rhlmqtu.
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Nakgibendi Tekkesine ayagt basmayan gocuk, qocuk

tutamayan kadtn, qegitli hastahklardan da qok saytda
halk, istihare taleplileri, ktsmet agtumak isteyen gengler

gelirler. Kadiri inanqltlar egiSe basmazlar. Ti.irbe ziyate-
tinde tavaf yoktur. Tekke'den yardtm dileyen, bir stire
gdmlek tiirtinden egyasmt tekkede-ti.irbede brraku. Eski-
den tekke ve ttirbeden toprak altnarak gifa umulurdu. Di-

fer uygulamalar gibi toprak almak da kalkmrghr. Keza es-

kiden tiirbeye yegil gaput ba$lanudt. Tiirbelerde kilit aqt-

ludr. "Ya$tE Duast" na camide veya aqik havada qtkilu,
geyhin tizerine kova ile su ddktiltirdti.

Erbil'de yeni evliler iqin yapilan bir dua "Bagka kimin
olsun" Tiirkiye'de de bir dua "Allah baga getirsin" geklin-

dedir. Bazan da yeni girigilen bir igin sonuna kadar bagan-

It olmasr igin s6ylenir. Bu arada Ttirkmeneli'nde "siimii$ii
hafif" tabirini 6$rendik. Stimuk, bilindigi gibi kemik anla-

mrndadu. SumtiS"ti hafif, cana yakm anlammdadu- "Sii-
mugii a$u" insan ise mesafeli davranan, kibirli kimsedir.6e

Tiirk halk sufizminde, hayatrn geqitli safhalart ile ilgili
inanglar Eok kere igigedir. Ailenin yeni diinyaya gelen bir
ferdine ailenin yakrnda vefat etmig bir ferdinin ismi veri-
lebilir. Adeta aynr a$acrn bir dahnda gengler saltncak ku-
rarlarken di$er dalmda bir bagkast hayattna kendini asa-

rak son verir. Yatularla ilgili efsaneler hayattn her ddne-

mine mesajverirler. Bir yatur bebek bekleyen anne adayt,

krsmetinin aqtlmastnr bekleyen geng ku, dliimci.il hasta

olan riiyastnda gorebilir. A$ttlar mutlaka 6ltim anlart igin
de$ildir. Mahiyetleri farklt olsa da biiytik aynl*lar da

dzel afttlarla anlatrlu. Sda g6zleyen bir annenin okuduSu
ninni, farklt bir af,tttu.

46eY. Kalafat, a.g.e.

Balkanlar'dan Ulu! Trirkistan'a Tiirk Halk inanglan

Makedonya Ttirkleri'nde, Anadolu'da oldugu glbl+zo

tili.im habercisi olarak baykugun gatrya konmasr, horozla-
nn zamansu dtmesi ve kiipeklerin ulumalarr bilinir. Olti-
ni.in gdzti agrksa hasretinin oldu$una inantlu. Erkek cena-
zesini erkek, kadr.n cenazesini kadtn bekler. Cenazenin
bulundu$u yerde tgtk yakilu. Oltinun kefeninde kullanr-
lan brgak veya makas olunun tizerine konulur. Oluye ait
gahsi egyalar fakirlere verilir. Akgam namazrndan sonra
cenaze defnedilmez. Olen gahstn admr; o$lu, kendi o$lu-
na verir. Bize g0re dhintin uzerine konulan b4ak ve ma-
kas tiirtinden demir aksam, demirin koruyucu fonksiyo-
nuna olan inanEtan gelmektedir. Oltintin egyalannm fa-
kirlere verilmesi bir "sagt" olaytdr.r. Akgam namazrndan
sonrasr g0negin battt$t d6nemdir ki, Anadolu'da bu vak-
te "yerlerin kilitlendi$i vakit" denir. "Toprak Kiiltii" niin
bir iiriini.idiir. Biittin bu uygulamalarur G6k Tanrr. inang
sistematiSinde yeri vardu.

Makedonya Trirkleri'nden Dedeli ydresinde yagayan-
larda, "ciluni.in vticudunun yumugak olmasr" halinde
ikinci bir kimsenin de dleceSi inanct vardu. Olmiiq bir de-
denin ismi torunlarmdan birisine verilir ise, bu torun da-
ha bebeklik ddneminde ise aynt isim bagka bir toruna ve-
rilmez. Aksi halde krrklart kar6u torunlardan birinin 6le-
ce$ine inanrltr. Onlem almak igin ismin bagtna bir isim da-
ha eklenir.aTl Yrldurn kaymasr bir kimsenin cllece$i gek-
linde yorumlantr. Yrldtztn kaydr$nlve aym tutuldu$unu
gdren "Ayt gdrdtik Allah, Amentiibillah Ali Mubarek El-
hamdtilillah" der.

470S. Veyis Ornek, Anadolu Folkloriinde Oltim Ankara,1971,.
a71 Y. Kalaifat Makedonya Tiirkleri (...) Arasrnda Yagayan Halk inanglan, istan-

bul, 194.
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Gtineg kurtulunca Kur'an-t Kerim okunur dua edilir.aT2

Bu tiirlii giinegle, ayla ve yt'l&zla ilgili inanqlan'biz Azet
baycary Kuzey Irak ve Anadolu'da da tesbit 

"11iL-473
Urviq-Kalkandelen Ti.irklerinde dltiniin 3- giintinde ye-

mek verilir. 7. giinande mevlut okunur. 40'mda da mev-
Itit okunur. Yas 1 yil siirer, yaslt siirede qalgr Ealtnmaz.

Qakmlt'da yas agt$a vurulmaz. Kucaova'da yaslt kadrnlar

koyu renk elbise giyerler. Olunun annesi sflrekli siyah 6r-

tiiniir. Gengler 6 hafta bagdrtiisii taqular. Usktip'te cenaze

evinde 7 veya4O gane kadar yemek pigirilmez. Komgula-

n yahni ve bdrek ttiriinden yemek getirir. "Btiyiik yas"

yedi gun stirer. Bir ytlda iki tilUm varsa iigi.lncti dliimti 6n-

lemek igin horoz kesilir. Fakirlere verilir. Bir evde 6lu ol-

du$unu anlatmak igin egi$inin dniine sandalye ve iizerine
havlu konur. Olen kimsenin papuglan hemen evin egiSi-

nin tagtna konur. Olu evinin iki kaput da, 61u evden qrktn-

caya kadar aqrk durur. Bazt ydrelerde dlumun ilk gunu
hatim indirilip 7. gUnu Kelime-i Tevhid okunur.52- gunii
mevliit okunur. Tarikatlarda zikr ve ilahilerle, tekkelerde
sene-i devir yaprlu. Oltinun 7. ve 40. geceleri, ayrtca kan-

dillerde helva yapr"lu. Ohri, Struga ve Depre'de yasta ko-

yu giyilirken, Uskup ve Kalkandere'de sade ve beyazba-

$ormsu ortulul.

Prisan tarafr Tiirk cenazelerinde 6zel " afilattcrlar" yas-

It evleri dolagu, a[rt dizerler. Kabristan'dan gelen ellerini
ytkamadan evin egi$inden igeriye girmez. Cenazeden d6-

nen ilkin kendi evine gelir. Cenaze evden qtktktan sonra

472Ya$ar Kalafat, Makedonya Ttirkleri (...), istanbul, 1994'
473Y. Kalafat a.g.e. A. ihan a.g'e. sh. 118-120; K' Reinhard "Guney'de Tiirk A$tt-

lannrn Bilimleri" I. Uluslararast Tiirk Folklor Semineri Bildirileri, Ankara

1974, sh.192-A6; Radloff, Sibirya'dan istanbul, 1954-1957 2-C sh' 132

Balkanlar'dan lJlu! Tiirkistan'a Tiirk Hqlk Inanglan 335

bulunduSu yere bir bardak su konur. Cenazenin qrktt$t
odada 40 gtin rgrk yanar. Bazr ydrelerde ise cemaat direkt
kendi evine gelmez. A$lattcr, Turk di.inyaslnln bir gok ye-
rinde Anadolu Kuzey Irak ve Azerbaycan'da da vard1r.474

Cenazenin yerine su konulmasr "su ktltti" ile izah edile-
bilir. Cenaze defninden ddnen kimsenin biraz dolagttktan
sonra kendi evine gitmesi Kara iye veya mezurltktan ken-
disini takip edebilecek bir u$ursuzluktan korunmak, ona
gagtrtma vermek igindir. Bu inang da Anadolu'da yaga-
maktadu. Cenazeden ddnen kirnsenin evinin dtgrnda elle-
rini ytkamast suda olduSuna inantlan Ak iyelerin aklayt-
ct fonksiyonundan yararlanmak igindir.

Bereketle ilgili dini pratik ve inanglar her toplumda ol-
du$u gibi Tiirk halk inanglannda da mevcuttur. Bunlar
arastnda Anadolu ve Makedonya Ti.irkleri arastndaki ben-
zerlikler, genel Tiirk dtinyaslnln inang ortaklartdu. CoEu
kere eski Ti.irk dini inang sistemi olan Gdk Tanrt inang Sis-
teminin islamiyete btirUnmUg geklidir. Ya$mur duasrna

Ekmak "Yada TaEr" ile yafmur ya$dumak eski bir Tiirk
inanctdu.aTs Ya$mur dualart bereket merasimlerinin igeri-
sinde mritalaa edilebilir ve Tiirk dunyasrnda gok yaygn-
dv.476 Bu esnada meftalar rahmetle anrltr.

4745. Elein, Tiirkiye Trirklerinde A$ttlar, Ankara 1990, Yagar Kalafat, Gdk Tann
inancr ve (...) Turk inang TabakalaEmasr; T. K. Makal, "Anadolu'da A$rtgr
Kadrnlar" III. Milletlerarast Tiirk Folklor Kongresi Bildirileri, Ankara, 1986
C. II. sh. 245-250

azsM. Fuat Kripriilii, "Eski Ttirklerde dini-sihri bir Anane; Yat veya Ya$mur Ta-
gr, istanbul Daru'l Fiinun Edebiyat Fakiiltesi Mecmuasr 1925 C. IV. S. 1 sh.
1-11; F. Stimer, "Eski Ti.irklerde Ya$mur ve Kar Ya$drrma Adeti" Resimli Ta-
rih Mecmuasr 1953, C. ry. S. 44 sh. 2533-535

4T6C.Koear, "Tiirkistan Halk Edebiyatrnda YaSmur Qr$trma T6renleri" Tiirkis-
tan ile ilgili Makaleler, nAnkara,199']-,, sh.236-245
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Uskiip'te yagmur duast igin, Gazi Baba, Kral Ktzt gibi
ziyaretlere gidilir. Gegmigte "Dodi-Dodi" gezdirmek var
iken gimdilerde yoktur. Ayrtca Hr.drrellez'de su baglarrna,
kavak a$aglarrntn diplerine gidilir. $i.ikiir ve bereket te-
merurili dualar yaprlu. Kavak dallan Hrdtrellez'de kaprla-
ra astlrr. Bereket iEin hacdan toprak getirilirdi.aTT Acaba
Dodi-Dodi veya Godi-Godi, Allah-Allah demek mi?

Makedonya'ntn ktrsal kesim Ti.irklerinde eqikten igeri
ve dtgart girer ve Etkarken ilkin sa$ ayak attlrr. ige saS el-
le baglanu, boylece hayu ve bereketin artaca$ma inanrltr.
"Allah'tan ayn ig tutulmaz. Ancak insan kordtir, besmele
ile baglamaklaztm" denilir. Akgamdan sonra evin egi$i-
nin drgma srcak su ve ateg dciktilmez, geytantn garpaca$r.

inanct vardu. Akgamdan sonra komguya tuz verilir ise
evin bereketinin kaEabilece$ine inanrlu. Ayrtca ekin
ekilmeye gidilece$i giin de kimseye evden bir gey veril-
mez. Aksi halde ekinin bereketi kaqar. Sonbaharda ba$-
lardaki bazt asmalardan bir kag salkrm tizi.im toplanmaz.
"Baf,rn bereketi igin gerekl7", derir.qzs SaS ayakla ve elle
besmele ile baglamak si.innet olabilir. Anadolu'da da do-

$al olarak yaygrndu. Bereket hayulart esnastnda, geg-
migler de rahmetlenir.

Tofolnica Turkleri'nde ya$mur duasr caminin igerisin-
de yaptltr. Cuma namazr kltndrktan senra hoca ya$mur
igin dua eder, cemaat ellerinin parmaklart aga$tya do$.,t
dontik " amin" der.47e Dedeli'de eskiden kuda yaptlan ya$'-

azTacide Hafiz; "Kosova'da Ya$mur Dualan" II. Milletlerarasr Ttirk Folklor
Kongresi Bildirileri, Ankara, 1982, C.1,, sh.243-247

a78M. Gdzaydrn, "Da$rstan, iian ve Ttirkiye'de Yaf,-mur Duasr Uzerine Kargrlag-
tumah Bir Aragtuma" III. Milletlerarasr Tiirk Folklor Kongresi izmir

47eM. Kd'se, "Godu Godu" Tiirk Folklor Aragtrrmalan 1965, S. 187, sh.36-52
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mur duasr gimdi camide yapdmaktadu.4so Anadolu'da
mezarltklarda da yaprltr.

Kanatlar koyU Trirkleri'nde, Hrdrrellezde krrlara grkr-
lu. Hayvanlar kesilir. Hrdrrellez gecesi giil afacrnm altt-
na, Eam a$aElartnm dibine su kabr konulur. Bu kaba her-
kes bir nigan koyar. Bunlar mani okunarak gekilir. Mani-
leri "temsili" bir gelin okur. Gelinin bagr qevreyi g6reme-
yece$ gekilde ortiilur. Bu mani qekiligleri gok kere akarsu
baglannda yaprlrr. Htduellezde kumrzr vebeyaz iplikten
6rtilmtig geritler genE kulartn kollanna ve baglarma bai-
lanrr. Un, arpa, bu$day anbarlanna mahstil kullanmadan
ewel anbarlarm bereketli olacaSt inancr ile anbara "bere-
ket taqr" atrlu. Aynca Kanatlar ktiyrinun "Ya$mur Taqr,,
vardu. Ya$mur duasr igin hoca "Ya$mur Tagt'na gtkar
oradan dua eder, cemaat amin der.a81

Mani gekmek Ttirkmenistan'da Muncuk/Boncuk atma
olarak bilinir. Muncuk atma, niyet tutma ve Htduellez uy-
gulamalan Ttirk kultrir co$afyasmda Eok zengin bir igeri$e
sahiptirler. Dogo ve Gtineydo$u Alevi islam inanglt Ttirk-
men, Zaza ve Kumanqlannda Htdtr/Huu daha farklt bir
mahiyet kazanu ve bu zenginlik Nusayri halk inaglarurda
daha da zenginlegir. Hrzr-r/a ant igilir. Cfnun di$er ulu zatla-
rrn arasrnda 6zel bir yeri, farklt bir uluhiyeti vardu. Eski
Ti.irk inang sistemindeki yolda, izde yardtma muhtag du-
rumda kalanlara yardtm eden Yol iyesi ile adeta dzlegmiStir.
Yol iyesine de adak adanu ve saer yaptlu. Bu, ktilttirumu-
ziinBoz Atlr Htzu'r du. Ag& Garip Senem Hikayesi'nde;

40Y. KalaIat, Makedonya Tiirkleri (Trirkmenler, Torbe$ler/Turkbaglar, eenke-
riler ve Ytirrikler Arasrnda Yagayan Halk inanglan, istanbul, 1994

sl Orhan Acrpayamh, "Ttirkiye'de Ya$mur Duasr (Tag ve Kuru Kafa) Motifleri',
Antropoloji, Ankara, 1978 S. 8 sh. 12
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"Bir yanda geyhislam bir yanda aezir

Nerede galrrsan dost oradahazr
imdadtma yetig Bozath Htzr
Garibim srlaya yetigtir beni"

diyecektir.4s2

Ozbekistan'da'6ldii" denilmez, "emanetini teslim et-

ti", "emarretini tapgudt" , " gdzid yumulmug" , "Da{il fe-

nadan dar'ul bekaya ghtti" , "cant gtktt" denir. Qocuk 6liin-
ce de "falancanln gocu$u ugfu" denilir.

Anadolu ve Kuzey Mezopotamya Ttirkmenlerinde,
"emanetini teslim ett7", "vadesi doldu", Takdiri ilahi te-

celli etti", "Yazrsrboyle yaztlmtg", "olum hak", "hepimi-

zin gidece$i yer orasr" gibi ifadeler kullantltr.

Ozbek Trirklerinde dlenin giysilerinin bir krsmt fakire

verilir, bir ktstm giysileri ise duvara asrlrr- Yaqlt oltilerin
giysilerinden parqalar almtp saklanu. Bdylece bu parqala-

rt alanlartn da qok yagayaca$rna inantlrr.

Olen din adamt ise, kitaplart altntp saklanrr ise sevap

iglenildi$ine inantltr.

Anadolu Turkmen halk inanglannda, dlecek kimsenin

dliimflnii hissettiSine dair inanqlan vardu. Marag'ta hasta

dliimden sdz agarsa, hoca, mtiftii isterse, Sivasta borglart-

nrn verilmesini isterse dlece$ine inantlu.

Qevrede cereyan eden olaylann da oliim habercisi ola-

bilece$ine dair yorumlar yaptlu. Sivas'ta kurt gece ulursa,

baykug gece oterse 6ltim haberi olarak yorumlanu. Erzu-

rum'da evin orta dire$i, ayna ve cam egyalar ktrtlu ise,

42Halil Eyupo$lu, "Barak Ktsasla Baglar " Krsas Sernpozyumu, 25-27 Mays
2006, $anhurfa
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Divri$i'de gece evden kara kazan verilir ise, Sivas'da rti-
yada geng aSag kurur ise, Urfa'da rtiyada zamarrsrz yap-
rak dciktimti g6riiliir ise riltimtin gelece$i soylenir.

Erzurum, Kars, A$rr ve Van'da mezara defin esnastn-
da kUrekle toprak atarak kapatan cemaatin birisi ki.ire$i
yere koymadan diierleri almazlar. Krirek el de$igtirirken
muhakkak yere konur. Bu uygulama gok yaygtndu

' iran Azerbaycan'rnda Ttirkler ciltimun ilk gecesi meza-
nntn r.izerinde tezek yakarlar. Tezek kdzt uzun dmiirlti
oldu$u igin yavag yanan bir yakrttu. Hemen yanrp bit-
m.ez.

Giiney Azetbaycan'da yrkanmame ohiye el stirtil-
mez. Stirtili.ir ise, elini siiren kimse gidip hemen mes-i
meyit (Gusul abdesti) almahdtr. Cuma Guslti diye bir
inang vardu. Buna gdre krrk cuma gustil eden kimse
oliince, guslu giiri.imez. Ayrtca "Nezir Guslii" vardu.
Kigi, gu igim olur ise Allah rLzasr igin gusl edeceSirn"
gusl nezredilir. Bu gusrillerin Haiz, Nifaz, istihaze gusu-
lerinden farkr yoktur.a83

iran Azerbaycanr ve Kum Caferilerinde, 40 cm. bir yag
a$ag.boyuna yanlrr. Bunlann iizerine Kerbela'dan getiril-
miq imam Hiiseyin tiirbeti (topra$t) ile "La ilahe illattah
Muhammed Resulallah" yaztholan sol koltu$-unun altrna
konulur, kefenin artan pargasr ile bunlar sa$ ve sol'a ba$-
lanrrlar. Bunun yapdmasmdaki amag, mahger gunri biitiin
afiular mfl hi.irlenece$"inden, ellerini kaldtran mevta "ben
buyum" demig olacaktu. eunkri inanca gcire Ahiret Grinri
Kerbela topra$r kaybolmayrp zalimlerin zulmiine gahadet
edecektir.
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iran'daki Caferi inanqh Tiirkler oli.ilerin 3, 7, 40 ve se-

ne-i devriyesini yaparlar. Caferilerde doSumun ve 6lii-
mtin sene-i dewiyesi gok yaygrn bir gekilde yaptlmakta-
du. Ozellikle btiyuk imamlar olmak tizere gtintimtize ge-
linceye kadar iran'da islamt temsil eden imamlar ciddi bir
bigimde antlmaktadu. Halk ve aydrnlar de$igik kutlama-
larla bugrinleri canlt tutmaktadrrlar.

Olmug birisi rtiyada gtiri.ilmtig ise ve rilyada gdrtilen
kimse srkmttlt g6riinmiig ise, "Natahat" olarak de$erlen-
dirilir. Rtiyayt g6ren oli.i sahibine gider, Kur'an okutulur,
hurma da$ttilmasr sa$lantr.

Caferi Ttirklerde at kulturti ile mistik ktilttir iEiqe geq-

mig bir vaziyettedir. Biz bir qok mistik muhtevalt at resmi

Eektik. Bunlarq heybesi ayetli veya ayetler arastnda attn
yer aldr$r. afig ve posterlerdi. Bir qok 6rtii ve yaygtda at ile
birlikte Ehl-r Beyt'e yaptlmtg mezalim anlatr.ltyordu. Ayrt-
ca"aldltir nalr kalu, insan 6li.ir malr kaltr" veya "at iiliir
nalr kalrr, insan tiliir namr kalu" "at insantn yoldaEtdu
silah onun kardeEidir" "at gbzij.nden kigi siiziinden tant-
nrr" "attan diigene yofgan diiEek, egekten diigene kazma
kiirek" gibi sozler vardtr.4e

At satiluken "Atrn cilo (gem) su satilmaz (cilo) gem
ytimdti (u$urdur) gagekti ftayultdu)" denilir. Bu inang
Anadolu Ttirklerinde de vardrr. "At binen cin" diye bili-
nen bir cin vardtr. Bunun att bindi$i atrn terlemig olugun-
dan anlagrlu. Bu cin ata binince ahn yal (yele) sini orer. Bu

cinin yakalanmasr igin atrn strtrna zift stiruliir. Cin ata bi-
nince, atm suttna yapqu. Yakaland*tan sonra cinin yaka-
srna i$ne takdtr, boylece o cin esir edilip, sahibine komek

eY. Kalifat, "Vatan - iran - Turan (...)"
€5Y. Kalafat, a.g.e.
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(destek) olmast sa$lanu. Bu gekilde esir edilip galrgturl-
makta olan bir cin, bir giin elindeki ekme$i bir gocu$a ve-
rerek i$neyi yakasrndan grkartuu. Evin egiSinin dntine ge-
len cin ev sahibine "Siz biguursunuz. Gerek ki, bana dert-
lerinizin dermantnr soraydtmz, bunu yapmadrmz,, d.er.

Caferi Ttirklerde beddua ederken "Allahrm seni pis gti-
ne koysun", "Allahlm seni yaman grine btraksrn,,,,,Allah
seni dara salsm" gibi sozler sdylenir. yemin ederken de
gok kere 12 imam ve bilhassa Hz. Ali tizerine yemin edi-
lir. "And olsun imam "Ali'ye" denilir. Dualarda ise,,Allah
yaman g6zden saklasrn" "Seni Allah saklasrn,, ,,Seni Al-
lah'a tapgrrmlgam" denir. Duast kabul edilen gahts igin
"Allah onun sesini duyuyor, duast tutuyor,' denilir.

Penc-i Ali (aqrk halde 5 parmak: Resulullah, Hz. Fat-
ma,Hz. Al|Hz. Hasary Hz. H{iseyin temsil eder. Bu gek-
lin bulundu$u mezarlar saf olarak.seyit yahutta ehli beyt-
tir. Muharrem aytnda bayra$m aleminde Hz- Celal Ab-
bas'rn temsili kolu bulunur.

Caferi inangh Turklere g6re yeni ayr g6ren Kelime-i ga-
hadet getirmelidir. Ayrn ortadan iki parEaya bokinrnesi
Resulullah'm Kur'an sonrasl ikinci mucizesidir. yrldurm
gakmca iki rekat ayet namazr kthnu. Aynca zelzelede ay
ve gtineg tutulunca da ayet namazlan L,1.no.48s

MelekAni kuam, davul galtnmast igin beklermig ki, bir
molla yemek versin di$er mollalar da doysunlar, iran
Azerbaycan'da duydu$umuz espirili bir s6ze g6re,,IVIol-
la'ntn karnt Allah'rn ambandu."

iran'm Caferi inanElt Miisltiman Tiirkleri gehir girigle-
rindeki tiirbelerin dntinden gegerkm seyir halindeki ara_
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balarmt yavaglatlp fatiha okuyorlar' Tahran'a Kum'dan

girigtekiAyetullahHumeyni'ninkiilliyesindebizbuna
iahit olduk. Afganistan da caferi ve Hanefi Trirkler Hz.

Ali'nin kUlliyesinin dntinden geqerken aynt gekilde a$ula-

gtp Fatiha olrryot ve Allah0 Ekber deyip ellerini ynzle1v

ne stirtiyorlar. iran Caferileri gehir gtktgla^ndaki "Sadaka

sandtklarr" na tagttlannr durdurup sadaka attyorlar' Ku-

zey Af.ganistan'da "Yol dilencileri" var, bunlara tagttiar-

d# salaka veriliyor. iran'da dilencili$ dnlemek iein s1k

srk "sadaka kumbaralart" konulmugtur' Caddelerde di-

lenmekyasaktu.Bunara$mensokaklardafakirlerdilen-
mektedir. Osmanh Ti.irkleri'nde kutsal aylarda cami bah-

qesi gibi muayyen yerlerde sadaka taglarr olurdu' Bunla-

,* Jrurirl" sidutasm. koyan hayu sever gider, ihtiyaglt

miisltimanlarda gelip altrlardua86

Eski Ttirk inanqlannd a "yol iyesi" ve sefere qtkmadan

ulu kigilerin kabirlerinin ziyareti vardl

Bayu-Bucak Tiirkmenteriinde oli'im eweli baz' inanglar

vardtr ki bunlar oltimun igareti olarak alglanu' Mesela ta-

vugun horoz gibi iitmesi, kdpe$in ulurcasrna havlamast'

eviir gansrna baykuE konmasr gibi. Suriye Ttirkmenlerinde

Baykug gibi Giiyge o$lak ve Krzrlca O$fak kuplannm dtme-

t"ri ae .,-gorsuziuk saydu. Karakedi, bilhassa gece karanltk-

ta insanrir oniinden gegmesi ise btiyiik u$ursuzluk sayrlu'

Sarrkam6 yOresinde Kara Kedi'nin tekin olmadt$tna

inanrltr ve "onun aSzt mthiirliidtir' denilir' 487

KarsTiirkmenlerindeAngutdiyebilinenbirkugileil-
gili inanglar vardu. l'950'lerde Angut'a rastlamak miim-

ls6!. (slafnt, a.g.s.
4TKaynak Kigi: Ayten Kalafat,55 yagtnda sartkamtgh, Lise Mezunu, ev hantmr
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kundu. Angut yabani 6rdek buyuklugunde yanrlmryor-
sam gok kere beyaz olan tirkek ve fakat turna gibi kendi-
sini korumakta bagarilr olamayan bir kugtur. Alrk altk
bakma anlamrnda ne baktyorsun angut angut denirdi.
Veya al* al* dolagan kimse iqin, kimdir o angut gibi ge-
ziniyor denirdi. Daha ziyade kar sulartnrn erimeie sel
sularrntn meskun alanlart gukur yerleri basmaya bagla.
dr$r mevsimlerde gcirtiltir, krsa zaman iginde de kaybo-
lur giderdi. Kars'da gtirtildu$ti yerler eski 96l yeri ve
Kars gayrnrn qevresi Paga Qaytrt ydresi idi. Eti yenilmez-
di. Ona tekin de$il g0zii ile baktlrr, avcdar onu avlamaz-
lardr. GUneydo$u Anadolu Ttirkmenleri arasrnda yaga-
makta olan Angut ile ilgili inanglar da ilgingtir. Birisinin
hastast var ise Angut bulur, hastamn oldu$u eve getirir,
angutu besler, gi.in geEtikge angut zayrflamaya ve hasta
gifa bulmaya baglar. Hasta tamamen iyilegince Angut
6lur. Bazanda gocuSu olmayan aileler bir angut bulur
beslemeye baglarlar, angut yumurtlar, bebe$i olmayan
hantm hamile kalu. Angutun yumurtasrndan yavrusu
gtkrnca kadtnrn gocuSu ol.rr rr" Angut 6ltir. Bu tlspit bi-
ze bagtna d6nme inancrnr hattrlattt. Azerbaycan Tiirk-
menlerinde yukanda da belirtildi$i gibi bir bagtna d6n-
me inancr vardtr. Bagrna ddnulen kimsenin hastal* turu
stktnttlannt bagtna d6nen kimse almrgtu. Sadakanrn bag
etraftnda dcindUrUlerek niyetlenilen insan veya hayvana
verilmesinde de aynt incelik vardtr.

Sankamtg qevresinin hepsi Qerkez olarak bilinen ve bir
krsmr Oset olan Kafkasya gdEmeni TUrk ki.iltiirlti halktn-
da da Angut inancr vardu. Ayten Kalafat (Arpat) rn anne-
sinden L960 larda dinlediSi bir nazrm parqada;
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Merhdi hazder AnguteY

Ayten bazstn nalguteY

Hume genen zubureY

Ayteni sesgom zumureY

Bunun Ttirkiye Tiirkgesi ile kargilt$r.;

Kuglann en gil.zeli anguttur
Aytrn de onlann emsalidir

T arlayt siir en/k o t an kt s adr
Ay t enin y u zii kirli dir.

Bu parga ninni mi idi, tekerleme de$ildi, muhtemelen

bir nazlatma s6zii idi. Metinde gifttin veya qiftcinin gii-
ciiniin stntrlt oldu$undan bahisle bir sr$tnma bir korun-

ma arayut vardr. Daha ziyade gocuklart nazardan koru-

mak istenilince sdyleniliyordu. Eski Ti.irk inanqlanndaki
gocuklan kotti ruhlardan korumak iqin onlara gegici qir-

kin isimlerin verilmesi veya onlartn pasaklt dolagmalan-

nrn sa$landmastndan umulan korunma gibi bir inanq ol-

mah.. Giiniimiizde de aynl amagla yeni gelin, giizel qo-

cuk, yeni sa$tlrnq stit nazardan korunrnak igin kdmiirle
kararttlu. Bu noktada Angut bir ongun, tdz veya totem

mi? Arpat ailesinin Oset oldu$unu ve Osetlerin o/'2A-30

unun Macar Turkti oldu$u bilinmektedir. Bagka bir ifade

bozku kulti.irtintin inanq ozelliklerini tagrmast do$aldtr'

Ancak bu derece stnult ve kryaslamalarla teghis konula-

mayaca$r da agikttr.

Angut/Ankut ig ve gi.iney Anadolu Ttirkmen sdzlii

ktilttriinde de yer almaktadu. Barak Ttirkmenlerinden Fi-

ruz Beyin o$lu Mehmet de iizledi$i yurdu Culab'a bir
mektup gdnderir ve;
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"Gurbet elde benim tebdilim qagtt
Yadelin ikramt bbyumdan agtt
Angut goliinden bir bahri ugtu
Dostumun ilini arzular gc)nil|" der.488

Bu ifadeden yerel de olsa bir Angut gohintin oldu$unu
veya bir goltin bu isimle de bilindi$ini ve aragtrnlmasl ge-
rektigini anltyoruz.

Bayu-Bucak'da hasta ve yaglilann ewelce dlmtig birile-
ri tarafrndan meqhul yerlere gdti.iriilmesi gibi rtiyalarda
oliim habercisi olarak yorumlanu. Kigi ri.iyada birisinin 6l-
dtigUnti gdrmtig ise o kimsenin omrtini.in uzadr$rna inanr-
h.r. Bunlar Anadolu' daki benzerlerinden farklt de$illerdir.

Ri.iyalarla ilgili halk inanglannrn temelinde bUyUk til-
giide Hadis-i geriflerle getirilmig olan agtklamalar vardu.
Rtiya konusunda "salih riiya, Peygamberli$in krrkda bi-
ridir", "peygamberlik miijdelerinden ancak salih riiya
kaldr", " gizel riiya mtij d edir" , "salih rtiya rahmani, ka-
rrgrk riiya geytanidir", "en doSu riiya seher vakti gtiri,i-
nendir", "sadtk rtiyaya inanmayan Allah ve Resuliine de
inanmamrEtrt", "giilzel rtya gdren hemen Allah'a hamd
ve giikiir etsin! Kdtii riiya giiren Allah'a stStnsrn, rtiyast-
nt kimseye anlatmasrn! O zaman rtiyanrn ona zaran ol-
maz" gibi hadis-i gerifler vardu.

Nazar ve 6liim, 6ltim ve a$rt, kargtg ve 6ltim, birbirle-
rine gagtrtm yapan donem ve uygulamalardrr. Halk Bi-
limci Do$an.Kaya'nrn argivinden seqilmig Ti.irkmen kargrg
ornekleri; "Omri.in uzun olsun dertle ya1d", "Koynun do-
lu kugaklann bog olsun", "Karln ellere kalsrn", "Kabristan
gibi bir yurda dtigesin", "Qekilsin damann kurusun ka-

4sHalil Eyupo$lu. "Barak Kr.sasla Baglar", Ksas Sempozyumu, 25-27 Mayrs
2006, $an-lturfa



nrn", "A$ustosta kq gdresin", "DoldurduSunu bog gdre-

sin", "ibiis gibi bir sdata g6rtinesin", "Gafil derde gele-

sin", "iki gdziin bir delikten baka" , "Parqalann gokten ye-

re ge\e", "Kegig cennetinde kalastn", "Pabucunu yalaya-

srf , "Tandur yalayasrn", "IJluman gbklere qrka" , "Ahiret
gi.ini.i q* bulamayasur", "Do$iinmekten kollann golak

ola" , "Kefen bulunamaya iiryan kalastn."

Bayu-Bucak Turkmenleri'nde dlmesi beklenilen, dlmesi

isteniien iyi ve ktitti gahtslatabazt dua ve beddualar yapr-

lu.48e Bunlar Anadolu'da da gtlriilmektedir- Bunlar incele-

nerek Tiirk Sufizminin derinlerine inilebilfu. Agu hasta ve-

ya qok yaglt gahua'Allah ahiret tg*lt# versin", "Allah ce-

ir"t'rtt"rt azabmdan korusun", "Allah dtinyada diinya giir-
Iti$-u, ahirette de iman gorlti$0 versin", "Allah el eline bt-

raimasm",'Allah emeklerini boga qtkarmasm", "Allah iki
cihanda ytiz aklt$r, kalp pakh$t, ilk nefeste Kur'an son ne-

feste iman nasip eylesin", "Allah kogede yatumasm" ,"me-
kanr cennet olsun", denilerek iyi temennilerde bulunulur'
iyi temennide bulunmak istenilmemesi halinde; "gdzijn
dtinyada kalstn", "kua haberin gelsin", "oca$n batstn",

"ocigrn kiillensin" , "oca!fir sdnsiin", "yi$t dltimtinden
gidesin", " y iJrziJin.d ytiSctiler gdrsi.in" denir-

Ti.irkmenlerin, kin ve nefretleri de bir hususiyet arze-

der. Turkmenler intikamcrdu. intikam ve ahlannr kimse-

de koymazlar. Ksasa-krsas esasr caizdir' Baqa-ba1, $6ze-
girz, iana-can ustili.i vardrr. Kana-kan katmak laztmdu'
iUtktt,ur,lurden birisi bagka bir kabile taraftndan dldtirti-
lurse,dlenin intikamnt almak laztmdtr. Buna hayf almak

denilir. Oldtirtilenin babasr, kardegi veya akrabala*ndan

birisi, oldiiren taraftan bir veya bir kag tane oldiirmelidir.

$ey.Kalafat, Kargrlaghrmah Baytr-Bucak Tiirkrnen Halk inanglan, Ank., 1996
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Birinin kolu kuilmq veya g6zti gtkmtg ise; kargt taraftan
birinin kolunu kurp, gdzii g*maltdu. Olenle, dldtirenin
kabile mensuplart da birbirlerine dtigman olurlar. Her ne-
rede birbirlerine rastlasalar, oldiirmek veya yaralamak is-
terler. Buna kan giitme veya kan davasr denilir. Bu kan
davasr senelerce devam eder. intikam altnmadr$t takdir-
de; <ilenin akrabalart, intikam almmcaya kadar yas tutar-
lar. Olenin anasr, babast, kardegleri siyahlar giyinir, yahn
ayak, bag ag* gezer, saE ve sakal uzatular. Giilmezler ve
negelenmezler, du$un ve dernek yapmazlar. Yas tutma 7
seneye kadar devam eder.

Bu mtiddet zarfnda, zaman zaman a$rt, figan edilir.
Bir yiSit, dtiqmanlart tarafrndan oldtirtildti$i.inde cesedin
etrafmda toplanan analar, ktzlar ve gelinler saqlannt ke-
ser, tunaklart ile yiizlerini yolarlar, yiizleri kan iginde ka-
lu ve kesilen belikler olunun iisttine atdrr. Yi$itler iizerine
ttirkiiler yaktlu. Buna "a$rt tiirkiisi,i" denir.

Dtigmanlart tarafrndan tildurulen Ttirkmen Kazh, oy-
ma$tndan Halil A$a igin soylenen a$rt ttirkiisi.i

ASrt

Kar ya!ryor toza toza

HaIiI alam can oeriyor kay gtiztin siize, siize

Evleri aar da{lar bagmda

Ealeri aar dallar bagmda

Tiifengi asilrdtr eyer kagmda

Yine bir gece Kilis'ten-Gaziantep'e gelirken yolda oto-
mobili qevrilerek Oldi.irtilen, Ttirkmen Kazlt oymak reisle-
rinden Cekelli Mecit A$a igin sdylenen
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A$rt:
Cekenin etrafi ba! ile bostan

Mecidin giydifii ipekli fstan
Mecidin sebebi kelpinli Nahsen

Ceke airan oldu gel Mecit afia

Cekenin igine dilpmanlar doldu

Birikin agiretler Mecit auruldu. ae]

A$.t, Ttirk yas ktilturiintin yaygm iiriinlerindendir.
Kuzey Azerbaycan Ttirkleri'nden bir a$tt 6rne[,i verelim,

Ezizim lalnsma
Bu dofian lalasma
Eaael balama gurban
Sonra da balasma

Mrn ag$ bala dafit
Kar alry bala dafit,
Ne kafir, ne miieselman
Gtirmesin bala dafit

Elem mi epikledi

Durup da kegikledi

Azrail aman aere

Kdrp ecem b egikde dir. ael

Bir aSrt Orne$i de Tflrkmenistan'dan verelim

Oliim oyiin yrktlnn
F elek garhm dii$iilsiin
Igtk tgtkbakdrsan. ae2

4e0Y. Kalafat a.g.e., Ali $ahin a.g.e,
4e1Y. Kalafat, "Keleki'de DOrt Gtin tig Gece ve Nahcwan Halk inanglan (...)"
492A. A. Qrnar a.g.e.
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Oldtirulen kimse mezuakonulduktan sonra silaht, att,
elbisesi getirilir, a$agtan bir gekil yaptlu, elbiseler bu a$a-
ca taktlu, silaht ahn e$erine asrlrr, insana benzetilen a$aE

ve elbiseler ata bindirilir, bu at elbise ve silahlarla mezartn
bagrna gidilip a$.t s6ylenir, etrafinda gezilir. Bu temsili
hareket gi.inlerce devam eder. Fakat bu hareketler eceli ile
dlenler igin yaptlmaz. $imdi bu adetlerde yavag yavag terk
edilmektedir.

Ne zaman intikam altnrrsa, o zaman yas da kalkar, he-
men o gi.ini.i siyahlar indirilir, sag sakallar tuag edilir, te-
miz elbiseler giyilir, davullar vurulur, zrlgrtlar qalmu. in-
tikam almantn hudutu yoktur. iki dtigman kabile arasln-
da uzun seneler devam eder. Kargthklt olarak birbirinden
adam dldtirtirler. igte bunu onlemek igin, gok defa hatut
sayr.lrr a$alar araya girip sulh ederler. Bu sulh kan sa$la-
mak suretiyle olur. Kasten veyakaza ile adam dldtiren bir
kimse ijli.iniin ailesine bir miktar para 6der. igte buna kan
saSlamak denir. Kan sa$layan kimse bu parayt kendi ka-
bilesinden toplar; ayrlca iki diigman aile birbirlerinden ktz
alrp vermek suretiyle de ortadaki husumeti kaldrnrlar.

Kuzey Azebaycadda yastan g*an bir aile tanrdtk bir
ailenin evine gidince orada ayakkabrlarrnr ters giymelidir.
Aksi halde gittigi evden de cenaze grkaca$rna inantlu.

Beydili Ttirkmen ve Baraklan'nrn diter hususiyetleri
de; temizlik ve giizellikleridir.

Ti.irkmen ve Baraklar'rn evleri, egyalan, yatak ve elbi-
seleri gayet temiz olur. Tiirkmen kadmlan evlerinin te-
mizli$ine gok dikkat ederler. Gaziantep- Yazt koyleri ve
Barak ovaslna serpilmig, Ti.irkmen ve Barak kciyleri; dtz
ova iqinde tertemiz, bembeyaz srralanmq evleriyle gok
gtizel manzara arz ederler.
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Ti.irkmenlerin giizellikleri de dillere destan olmugtur.
Erkekleri, cana yaktn hog sohbet, gakact, gen, kibar, co-

mert ve misafirperver olduklan gibi, ktzlart da gayet gii-
zel ve mert olurlar.

Asil bir Tiirkmen ailesine mensuP olan O$uzeli'nin
Urug koyrinden Oze gelininde giizelliSi dillere destan ol-

mugtur. 1995 yrlmda Suriye'nin Bozhi.iyiik kdyiinde 6len

Ozo gelin igin sdylenen halk tiirkrileri gunlardu:

AStt

Turnah ugurdum Urug kdyiinden

Tilswet giiltine bath mt dersin?

Bir haber alamadtm zanbur ktiyilnden

$ibibe telinden ath mt dersin?

HeIe Dwehiiyiik gegit yeridir
B o zhily ilkt e gilm antmm Y eri dir
Ahp giden Tiirkmenlerin eridir.

Bir gece Kozbagta yath mt dersin?

Barak ve Beydili Ti.irkmenleri gair ruhlu insanlardtr.

Umumiyetle iqli ve htiziin verici ttirkiiler soylerler. Beste-

lenen ti.irkiiler, insan ruhunun derinliklerine tesir eden

uzun havalardu. Mana itibariyle ciddiyet ifade eder. Ha-

fifmegrep tiirki.ilere, gdbek havast oyunlara itibar etmez-

ler. Bir Ttirkmen adamrhigbir zamantek bagrna oynamaz.

Gtibek atmak eifte telli oynamak aytp sayilu. Toplu halde

oynanan halay havalart, ciddi ve aSu baglt oyunlardu.

Gaziantep havlisinde en gok soylenen tiirktiler Barak

havalartdu.

Balkanlar'dan tJlu! Tilrkistan'a Tiirk Halk inanglan

Bir Barak Tiirkiisii
Hele'nin eyle, nen eyle' aay barak ktzr

Oldt;rdrin beni etme bu nazt
gu yana diinya kimlere kaldr

Sultan Silleyman'm hatemin galdt

Hz Yusuf tan giizellik alfu.

Bunun gibi soylenen daha bir gok tiirktiler vardu. Bun-
lard'r hepsi yantkttrlar. Son olarak bir Tiirkmen mayasl:

Maya

Haaaydtr deli gt)nill haaayt

Ahu kuglar yiiksek yapar yuaayl
Tiirkmen ktzt katarlaml7 mayayl

Qeker gider yaylasma eline.4e3

Ttirkmeneli'nde tespitini yapabildi$imiz bir ktsmt
oliimle ilgili bazr dini terim ve tabirleri de aktarmak isti-
yorum;

Allah kabul etsin denildi$inde, veya haytr denildiSin-
de, "hepimizinkl" anlamtnda " ecmain" denilmektedir.

Ti.irkmeneli Ttirkmenlerinde halk, gok hadis bilmekte-
dir. Hadislerle konugmalar pekigtirilmekte, agtklamalar-
la do$rulanmak istenmektedir. Tiirkiye Tiirkleri'nin ha-
dis bilgisi itibariyle iki vechemiz vardrr. imam-t Matu-
ri'den Otflrii hadis bilgimiz stntr zorlaymca akla bagvu-
ruruz. Maturidi Semerkant'da ve suyun gozesinden
uzaktaydr ve Ttirk'tti. imam Egari ise Arap'tr ve gerek
gordrigrinde nakle bagvuruyordu. Hadis bilgisi daha
qoktu. Zira suyun g6zesine yakrndt. Ti.irkiye Ttirklerinin

351
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hem Maturi'den dolayr akli ve Egari'den dolayt nakli
Ozelli$imizin olmasr gerekirdi.

Fatiha Salonu diye bilinenbazt.camilerin bahgesi igeri-
sinde 10x30 boyutlartnda salonlar var. Burasrnm dort ta-
raftnda divan tiirrinden oturaklan var, ayflca orta geritte
oturulmak tizere hazulanmrg yerde bagsa$lt$r dileniyor.
Taziyeye gitmeye "Fatiha'ya gitme" deniyor.

Bir Tiirkmen tekerlemesine gore "Abdesti yel gibi al,
namazl ytl gibi krl" denir. Abdesti gabuk almak gerekti$i
bilinirken namaz hakkr verilerek ktltnmaltdu.

Tflrkiye'de "haytrlr sabahlar" diye cevap verilir. Ttirk-
menelinde "haytrlr sabahlar" veya "haytrlr akgamlar" di-
leyene "her vaktinizhayvh. olsun" denir.

Ttirkmenler arastnda "hakkrn yanmasr" diye bir tabir
vardtr. Yok edilen verilmeyen haklar igin "hakkr yandtl'
deniyor. Bu tabir bir d6nem Anadolu'da da vardt. Yan-
mak fiili ya bizatihi alevlenerek yanmadu. Veya tasawuf-
ta olduSu gibi kiginin nefsine esir olup yanmasl, imha,
mafh olmasrdu.

Ti.irkmeneli'nde ismi Htiseyin olan kimseye yakrn
dostlar kompliman olsun diye "imam Htiseyin" diyebil-
mektedir.

Ti.irkmeneli'nde Ttirkmen ve Soraniler ttirbe ziyaretin-
de bazr hallerde ve bir defa olmak i.izere tavaf yaparlar.
Bir gok yerde tiirbeden gtkarken geri geri yiinintiltir. Trir-
beye ters donulmez. Aynca kazan ters konulmaz. Bilme-
yerek gargafrnt ters Ortene "gonliinden bir dilek tut" denir.
Bu dile$in olaca$tna inanrlu. "Ters" motifi Tiirkiye halk
inanElartnda da genig yer tutmaktadu.4ea

4e4Y. Kalafat, "Trirklerin Dini Tarihi, Tiirk Halk inanqlarr.nda Ters Motifi", A.
Qaycr'ya Armaian, Ankara, 1995, Sh. 297-307
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Tavaf.,7 mertebeyi gegenin o mertebelere ulagtrsmrn
semboludtir. Her velinin etrafrnda tavaf edilmez. B6yle
30-40 bin kigi vardu'.aes

Ttirkmeneli'nden derleyebildifimiz mistik muhtevalr
halk sdzlerine de yer vermek istiyoruz. El agmak, dilen-
mek, Turkiye'de de kullanrlmaktadrr. Eli yutrk, qok co-
mert kurugu gdkte duruyor, qok fakir. Hamza ipi, hiE bi-
tirilemeyen uzayLp giden olaylar igin "Qok yiyip igip son-
ra 6len Osman ASa" dan hareketle dlmesi istenen bir kim-
se igin "Osman A$a gibi yatasatt" denir. Yola vermek; er-
ke$in eEini bogamasr, baba evine gondermesidir. O$lun
sana kalkan olsun, Allah'a vermek, yoia koyarken, Allah'a
emanet etmek, satrcr malrnr methederken, "bunu yiyen
o$lan o$lan doSar yemeyen dztinii bo$ar. Gdzti kurlmak,
gdzii korkmak, saq kesilmig, "sagt kesilsin, beddua sae,
yash ailede kesileceSi iqin yasm olsun anlamrndadu. "Gci-
ztine karasu insin" (yastn olsun gok a$la anlamtnda).
Adamcrl, sokulgan insan. Bag getse, gerbeti gStmez, olse de
iqkiyi buakmaz. Huy can altmda. Can gtksa huyu gtkmaz.
Bir elmadu ikiye bcilmtigler. Bir elmanrn iki yansr gibi. Se-
vingten bcirkUnU asmana at. Akgamdan sonra oten horozu
keserler, temenni anlammda. Ytirek yiyen; qok titizler igin
kullanrltr.4e6 Anadolu'da "ayaklanm gekildi" Azerbay-
can'da "et ddkme" gibi.

Ezanrn sesini igiten kimse miiezzinle birlikte igerisinden
tekrarlar. Ezanrn "Hayyalel selah - Hayyalel Felah" bolU-
mrine gelince "La havle vela kuweti illahi, billahil aliyyil
azim" der. Ezanrn "Eghe du enne Muharnmeden Resulul-
lah "boli.imtinde iki elinin bag parma$urtn hrnaSrna baktla-

4e5selahattin Giing6r, Yeni Mektuplar. 1996 (6zel arEivimizden)
ae6Y. Kalafat, "Tiirkmenelir/ Erbil (...)"
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rak "merhaba brkaya habibi" veya "Gurrata aynt gdztimtin
bebe$" der. Bagparmak tunaklannt tig defa 6ptip g6zleri-
ne stirer. Boylece gozlerinin saSltklt olaca$tna inantlu.

Erzurum ve Erzincan Ttirkmenleri'nde abdest altndtk.
tan sonra tig defa gdzlere su gekilerek salavat getirilir ise,

gdzlerin sa$ltklt olaca$tna inantltr.
Ttirkiye'de oldu$u gibi Tiirkmenelinde de yeme$in tis-

ttine bir misafir gelse ona htirmeten yemekten kalktlmaz,
dqardan gelen "gelen sofradan biiyuk de$il kalkma, kal-
kilmaz" der.

Tiirkmeneli'nde de sabrur hikmetine igaret eden s6zler
vardu. Bunlardan birincisi de "sabula kuru iiztim olur" dur.

Ti.irkmeneli'nde halk, " v aciptir" kelimesini, borcumdur,
normaldir, esta$firullalr, akhntza getirmeyin, kargth$urda
kullamyor. Adeta nezaket gdstermig olmayt insaniyet na-
mrna yardrm etmig olmayr. dini vecibe olarak algr.ltyor.

Sag uzatmantn siinnet oldu$-undan hareketle bazt tati-
kat mensuplan sag uzatmakta ve drmektedirler. Anado-
lu'da cumadan cumaya sag ve tunak kesilmesinin srinnet
olduSuna inantlu.

Ttirkiye'de oldu$u gibi Turkmeneli'nde de misafirin
yeri odanm iist bagtdu. Misafir yemek masastntn iizerine
gelince, ona yemek masasrnda ev sahibinden yukanda bir
yer ayrrlu.

Ttirkmeneli'nde Tiirkmenler ve Soranilerin kullandt$t,
bir dcinem Tiirkiye'de gok yaygr.n olan Sergova Be ser ga

" gdzidlm i.iste" tabiri gok yaygtndu. Maalesef Anadolu'da
unutulmugtur.

Erbil Ttirkmenleri'nde "cebi stcak" deyimi zengin kim-
se anlamtna gelmetedir. Ttirkiye'de cimri kimseler igin
"cebinde akrep var" denilir

Balkanlar'dan IIIu{ Tiirkistan' a Tiirk Halk inanglan

insanlara ve do$aya merhametli olunmasr gerekti$ini
anlatan bir deyige gdre "bag kesen ve yag kesenin nzkt
kem olur." Ti.irkiye'de bu "ummasrn avcl ile baltkqr" gek-
linde de sdylenir.

Ttrkmeneli'nde Soran ve Ti.irkmenler cuma namazln-
da hoca Fatiha okurken toplu halde ve sesli olarak "amir."
diyorlar.

. Ttirkmenler arasrnda "giiziinti ktrmak" diye bir tabir
var. Bu g6ziini.i korkutmak anlamrna geliyor. Keza, " Ab-
desti kurlmak" da abdesti bozulmak manasmdadu.

Tiirkmenler dostlarr ile kargtlagrnca veya vedalagttkla-
rt zaman bir veya iki defa degil iig defa dpiigmektedirler.

Tuz, Tiirk halk inanglarmda bereketin simgesidir. Tiirk-
meneli'nde tuz d6kmek evin bereketini gdttirtir. Yaptt$ ik-
ram qabuk unutulan kimse igin "ekmeiinin fuzu yokfur"
denir. Ayrrca "misafir rrzktnt ayagr ile getirir" "Gdzti tok
olanrn ekmef'i bereketli olur" inanct vardu. Mert insan
iEin "Ozii yoktu Allah var" denilerek g.yabmda mertlifi
takdir edilir. Keza "Yukanda Allah var hak konuq" denir.

Bayatt'lar hayahn her ti.irlti doneminde ve de$igik duy-
gular kargrsmda okunabilmekte olmakla birlikte daha zi-
yade acdt hallerde acr kargrlt$tnda okunmaktadu

Bayatrlar, anonim olmakla birlikte, bir bayattnrn bir
qok degigik gekilde okundu$u gdrtilebilmektedir. Bayatr-
larda gdzleyebildi$imizbtu incelik de, bayattnm gdvdesi
deSigmekle birlikte, okuyan kimse bayatrnrn bir b6li.imti-
nii kendi uduabrna uygulamakta, bazt montajlar yap-
maktadrr. Mesela, bazanbayattdaki olaym geEtif,i yer de-

$igmekte bazan da kahraman de$igebilmektedir. Rahmet-
li annem a$larken bayatr okurdu ve go$u defa kendi terci-
hine gore iki ayn bayattdan yeni bir bayatr yapardr.
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Nahgrvan'da dertli bir annenin hapisteki o$lunun act-

stnt yaqarken okudu$"u bayatt slngklsli.aez

Deynen kuzum, hardan gelirem
Kanhkaya dibinden
Karum neye guruyup
Allahboyle duyurup

Oslunun Antalya'da yaptlan I. Di.inya Ttirkltik Kurul-
taymda qekilmig resmini 6ptip, aSlayarak gdzlerine siir-
dukten sonra;

Deniz nene, tag nene

Balam yadtma diigm de

Dar diyardan kag nene

Dafilara Een diigiinde

Siimbiile den diigende

Akhm itir bagmdan

Yadrma sen dilqende

Kantmdakazan allar
Od yakar kazan a{lar
Kurbetde rilenin
Garbinikazan aflar

Griziim y olu gtizlemektrn
S a {r- s olu gti zlemekten

Ne sen yoldan eksik ol bala

Ne ben yolun gt)zlemekten

Hacr hanrm ana bu bayahyt o$lunun kattldt$ davaya
inandr$rnt, buna ra$men acutna dayanamadt$mt anlat-
mak iqin sdyledi$ini belirtmektedir.

ae7Dr. Ya$ar Kalafat, "Keleki'de Ddrt Giin (Jq Gece ve Nahcivan Halk inanglart"
istanbul, 1996, Tiirk Dtinyast Aragtrrmalan, s. L04'den ayrr baskr sh' 1'22
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Bayattlarda "baqtna ddntim" "Yoluna dliim" " Ay gur-
ban olum" tiininden "ata" ifadeler de kullanrltr.

Da{lara dolu diiEstin
Kar ya{sm dolu drigsiin
G ab rimi y ohi s t iine koy un
Balamm yolu diigsrln

Ban aygam bu dafia

Eller geler bu dafia

Ben gekerembu dafu (Dafilanmayl
Memin mesubetim goktu (Eoktur)

Egifiinizde nar a{acr
Bnl aeren nar afiact

N amer de y ol a ermektense

Yahsdtr dar alact
"Akhm itipdi (yitmig) baqmdan ay balam"

Hacrhantm nene hapisteki o$lu Aydtn Kasrmo$lu'nun
affedilebilmesi bazr kimselere ricada bulunabilecefinin
agrklamast rizerine soylenmektedir.

Gabrimi rice (yiice) koy
l.lce (yukarl kardr iice koy
Haaah ki (ne zaman ki) balam geldi
Y an b oynumdan (griy stimrln y arundan)

Men ayg mat eainde
Mehman (misafir) oI yad (ynbana) eainde
Felek mene gurgu grup (tuzakkurmug)
Kalmqam mad euinde.aes

asYagar Kalafat, Keleki'de Ddrt Gi.in riq Gece ve Nahcivan Halk inanElan (...),
istanbul, L996.
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Bayatrlarda muhakkak Allah'tn iradesi fikri hakimdir.
O Kadir-i mutlaktu. YapttStntn bir strn vardtr. Bayatt'de
Allah'a isyan yoktur, kaderine isyan eden kigi de yine Al-
lah'a st$tnrr, ondan medet umar.

Bayahlar, edebi tiir olarak ddrt mrsradan olmuglardu.
Ancak bazenSbazende 5-6 mrsraltk bayati drneklerine de

rastlanu.

Bayatrlar ile Hoyratlar arastnda tema itibariyle bazen
qok yakmltk gdzlenebilir. Bu hoyratlarrn ufak mtidahele-
lerle bayatrlagttnlabildiSini de gdzleyebiliriz.

UE bayatr da Rubeba Caferova'dan yazdtk.

Gandn1lar ay gandaglar

YaltE keser kar baglar

Olse bactlar rilsiin
Hig cibnesin gardaglar

Ezizim adt gardag

Alztmm tadt gardag

Qa{rnr s a kar ay a (nerey e) gelmezsen

Tutartm Yafu (yabanay) gardag

Gdyden geden kuEa bak

Kanafunda dagabak

Aleme bahar geldi
Bize gelen krga bak

Keleki'de bayattyt herkes okur. Unlu bayattcdar 6liim
haberini duyar yas evine gelirler. Bilinen bayatrlara ilave-
ten gartlara gdre yeni bayattlar da ozel olarak dizilir, oku-
nur. Mesela oli.im askerlikle olmugsa veya Olenin qok ku-
qtik gocuklan kalmrgsa, yeni bayattlar yapabilir.
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Actlt ailelerde bayah aynca her cuma akgamt oliimiin
40. gtinti ve ilinde (ythnda, sene-i devriyesinde) meftanrn
kabrinin bagmda okunur. Bunu bilhassa geng dltiler iqin
anneler yapar. Geng dliilerin mezarrna gul de konulur.
Oltintin sevdifi yemekler pigirilir, mezarlnln iizerine ko-
nulur, bunlan kuglar yerler. Mtisliimanlarda bu uygulama
bir nevi sadaka iken eski Ttirk inang sisteminde sagtdu.

Keleki'de, yas evinde kara giyinir. Cenazede sag yan-
ma adeti yoktur. Ancak egi kendi sagmr tartar (taramaz,
ytiziine doker) ailenin hanrmlart bir ytl makyaj yapmaz-
lar, cenazenin ilk gUnti dltntn yakrnr olan kadtnlar yiz-
lerini yutarlar.

Baki.i'de yaganan actdan sonra "Gam Gtinii" olarak
anrlmaya baglantlan meghur katliamda erkekler Keleki'de
40 gtin sakal tuagt olmamtgttr. Qegitli Bayatr sdylenebil-
migtir.

Dallarmkart menem

Giin aursa erimenem (erimem)

Gabrimi kuzeyden koy
Cea anam Eiirilmenem (giiriim em)

Muharremlikte (muherrem ayrnda) caminin minare-
sinden ince kara uzun bir bayrak asdtr. Bu yas alametidir.
Biz I$dtr'da bu ttir bir bayra$m resmini qektik. Ti.irkmene-
li Erbil'de cenazeyi duyurmak igin namaztn kdtnaca$ ca-
minin duvartna kara bir bez astltr. Bu bezde beyaz bir bo-
ya ile 6liim haberi duyurulur.Biz bunun da resmini gek-
tik. Her ytl Muharrem aytnda Bakii'deki Rus krrgmr (kat-
liamt) nr iizi.inttiyle yad edip yasmr tutmak igin 40 gtin si-
yah bayrak asrlmrghr. Kerbela'daki tarihi-dini yas ile Ba-
ku'deki yaktn donem milli bir yasr aynr uygulamalarla
yad etmek qok biiytik bir guurluluktur.
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Keleki'den gamh sdzler; "mtisabetimi desem gam tut-
maz" , "Allah size siz de bize komek olun", "Bizim aman
gtiniimtizdit", " Ay bagrna dondti$um giiman eyleyin",
"Kam yanmq bizi mafeyledi", "Ne gi.indiiziimtiz giin-
duzdti ne gecemiz de gecedir."

Keleki'de pinti kap .(bulag*-kap kacak) temizleyebil-
mek iqin sabah olmasr beklenilmez" "geylant igine igiyor"
denir. Akgamdan yapilmast gerekir. Bu inang Ttirkiye'de
de vardtr.

Keleki'de de ev ilant (ydant) inanct vardtr. Bu ytlan
kimseye de$mez (dokunmaz) gitmesi isteniyor ise, efsun
yaptltr. Toprak okutulur, evin her tarafrna serpilir, sadece

bir yerine serpilmez. Ytlan buradan grkrp gider ve bir da-
ha gdztikmez.Ev ytlanr, Egik yrlant, Ba$ yrlant kavramt ve
bu inang Tflrkiye ve Tiirkmeneli Erbil'de de yagamakta-
drr. Bu yrlan bazen beyaz olurkery her evinki farkltdtr.

Ytlan ile yaSmurun ya$dutlmastyle de baSlantr kurul-
maktadu. Yaymlanmamtg Kitabt'nda Abdulbaki Hoca,
Sultan Muhammed Harzamgatrltn Qadtrtnda Kam'tn yag-
mur ya$dtngtnr, $aban Efendi'nin $ifaiyye fi't-Tlb isimli
eserinden nakladerken, tasrn iqerisine konulmug su ve 3
kamqtan ikisini tasm sa$ ve soluna koyduktan sonra
tigiincti kam6a kuyru$undan bagagaSt sarktttlmq ytlant
tuttu$unu ve tastaki iki yada tagrnt birbirine siirttii$tinti
belirtir. Yada Tagr ise, kanadr krzil, ctissesi iri, baharda az

sulak yerlerde yuva yapan bir cins ordekten altnmaktadu.
Acaba bu kug Ankut mu?

Gece egikten dqarr stcak su doktilmesinin cinleri rahat-
su edece$i igin do$ru olmayaca$r inancr Keleki'de de var-
drr. "Gece egiSe kaynar su doktilmez, cinlerin sofrastna
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rastlanrr, cin balalan yanar ve bize de deyinti deyer. Cin-
ler bizi vururlar. "

Keleki'de gocuk oltimlerinin buyuk dlqtide nazardan
ileri geldi$ine inantlrr. Qocuklart nazardan korumak iqin
pamuk yakrlrr. Isi qocu$un yiiztine stiriiltir. Ttirkiye'de
de bu uygulama odun kcimurti ile yaptltr. Nazar olmug

Eocuf,un tedavisi igin i.izerklik yakrltr, gocuk ttitsi.istine tu-
tulur..Ayrtca"nazat duast" yazdtnlu. Bu dua evlere asdtr
ve dukkanlar iqin de yazdutlrr. Di.ikkan ve avlularm kapt-
srna at kafasr ve at nalt nazardan korumak igin qaktltr. aee

Nazar mtinasebetiyle, ruhun bedene olan tesiri anlatt-
luken; insamn say$ duydu$u veya qekindiSi kiqinin ken-
disine baktt$tnt gdriince yi.iztiniin kzardtSrnr, korktu$u
bir kiginin bakmast halinde ise, sapsart kesildi$i ifade
edilmektedir. "Haset, kuwede kaldr$ siirece, haset eden-
den bagkasrnazararr olmaz. Bagka bir ifade ile, haset gale-
yan edip de haset edilene kargt kin va gazap ydneltmeye
baglayrnca gozdeSmesi denilen gey meydana gelir... his
ile harekete geEen pis nefis sahipleri her hileye bagvurur-
lar./sOO Kelam-r Kadim'de nazara dikkati qeken ayetler ve
Peygamber efendimizin ayrrca hadisleri vardu. Ashab-t
Kiram Rukye (okuyup iifleme yoluyla tedavi) yapmrglar-
du. Nazar igin Hz. Muhammed, (s.a.v.)Fatiha, Felak, Nas,
Ayete'l Kursi ve Kalem suresinin 51 ayetinin gok mtiessir
oldu$unu belirtmiglerdir.

Abdulbaki Hoca'mn ifadesine g6re, nazar yani bakrg bti-
ttin tarikatlarda oldu$u gibi Mevlevilikte de dnemli bir ye-
re sahipti. Dervigler geyhin postu 6ni.inde karqr kargtya gel-

aeY. Kalafat, "Keleki'de Dctrt Gi.in US Gece ve Nahcivan Halk inanqlan (...), ir-
tanbul, L996.

soselahattin Ydmaz, "Nazar / Gttzdegmesi /, islam'rn Bu Konuya Bakrgr ve
Manevi Tedavi Yollan" Revak 96, sh.47-5L.
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diklerinde, birbirlerinin ytizlerine, dzellikle iki kaglan^nm

arzrsrna bakarak "nazat" r yerine getirmig olurlar. Melami
Hamzavilerde hamzavili$ girig talibin kalbine baktlarak

olur. Pir yahut "kalbe bakrcrlar" bu iglemi yaparlardr Nazar

dugiincesi ile manyetizma arasrnda s*t bir ba$lantt vardu

Baytr-BucaKta, Kuzey Irak'ta, Anadolu ve Ulu$ Ti.ir-

kistan'tn bir qok yerinde bilenler taraftndan kabir ziyareti

yaprltrken; kabir yanrna gelen, once selam verir. Mezann

sa$ yanrna, yani ktble taraftna, ayak ucuna yaktn durur.
Meftayt nasr.l tantyor ise, suratrnt 6yle hatutna getirir, Eti-

zii Besmele ile bir Fatiha ve ihlas okur.

Gumughane-Bayburt ve Erzincan ydresinde erkek go-

cu$u yagamayan aileler, gocuklarrntn yaqamasr igin, her

ytl ust iiste olmak tizere mevliit okuturlar.S01 Bu uygula-

ma ewelce de betirtti$imiz gibi kurban kesilerek de yapt-

lu. Amag Allah'tn r1zas1nl kazanmaktu.

Keleki'de stirekli yere dalgrn dalgm bakantn veya ku-
laf,nnrn arkast sararantn Olece$ine inanrlrr.

Ohimden sonra, tilu q*an evdeki biittin sular temizlikle

kullanrltp tiiketilir. Yemekte ve igmekte kullantlacak sular

yeniden kaplara doldurulur. Meftanm ytkanmasmda kulla-
nrlan sabun ahlu. Sabunu yok etmek laztm, zira diigman o

sabunla buyti yapabilir. Keleki de buyuye " cad{' denilmek-

tedir. Anadolu'da buyu yapana cadt denir. Olen gahsrn pal-

tart (giysileri) sonra kastba (fakire) verilir, atrlu, yuttltr/ ev-

de saklantlmaz. Olu igin veya bagka bir niyetle Pir'de kur-
ban kesilmig ise kurban postu miicavir (bakrct) da buakdu.

Keleki'de mezara strt gevrilmez. Ti.irbeden ve meza?

Itktan geri geri ytirtinerek g*tlu. SayS duyulan kimsenin

5ol Kalnak Kigi: Hayri Durgun.
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de bulundu$u odadan sut d<inulerek Erkrlmaz. "Hayu
dua vermek" hayrtna dua etmek demektir. Kigi kendi adr-
na dua verir. Hoca, bagkast veya cenaze adma dua verir.
Keleki'de 6ldti, rahmetli oldu anlamrnda "rahmete gitti"
deniliyor. Suriye Tiirkmenlerinde "ceset saprtma aSacr"

"murt calrsr" ile mevta mezara indirilir. Olu yrkanuken
atege konulacak odunlar kesilmez.

Keleki'de dliiye kesinlikle sdviilmez. Kavgalt aileler
dahi aralannda hakaret ederken <iltiye sdvmezler. Oluye
sdvmek hig affedilmez. Ohiye son derece saygr Eski Tiirk
inanglartnda "Atalar Kiilttirti"ntin bir antstdu. Hunlar ve
Gokturkler doneminde dugmanrn ata mezarltklartna ha-
karet etmesi savag sebebi olarak alqtyordu.

Olulerin ziyaret edildi$i, 6lii evlerinin antldr$r aylar-
dan birisi de Newuz'dur.

Gulnisa Gamberova Keleki'de Nevruz'un nastl kutlan-
dt$mr anlattrken;

Nevruz'dan bir hafta gabak (dnce) ydtn son gargamba-

srnda, tongol gahyrp hamt od yandutr (odunlar gahlrr
herkes ateg yakar) butun giin odun iisttinde tulnang (atla-
rr.z). Bu esnada;

" A firh{tm u lurlu lum diikiilsiin"
Sa! salamat kahm" deriz. Bazen de,

"Atilbatil gergembe

lJstrinden attl EerEemb e

Sa! salamat kahp"
" Gene iistiinden atlayrm gergembe"

denir. Veya atlayanlar bekar ise, "Gelen gergembeye

kadar bahtrm agrl gergembe" denir.
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Nevruzlar'da "Bayram Pilavt" pigirilir. Akgam olunca
komgulara, ev halkma ve akrabalara pilav ikramt yaptlu.
Pilavdan gaba$ (6nce) anahtar falt bakrlu. Bunun igin bir
anahtar almtr, ayak alttna gelecek gekilde kilimin alttna
konur. Koyan pusar (gizlenir) gelip gegenin sdylemini
dinler. Bu scizleri yorumlayarak niyetine manalar grka-
ru.502 Kilit ve anahtarlarla ilgili inanglar Ttirk mitolojisin-
de krsmet agmak, fala bakmak, dil gozmek, buyti yapmak
alanlarrnda oldukga genig yer tutar.

Olum hayatrn yaganrlan sonu iken yapdan bazr dini
uygulamalarla oltiniin dteki dtinyadaki hayatt igin kendi-
sine daha iyi gartlartn sa$lanabileceSine inantr.

Kuzey Afganistan Ttirkleri'nde de gaipten haber ver-
me itibariyle hayvanlarla ilgili bazr inanqlar vardtr. Mese-
la it ulursa o evden bir dliintin g*aca$ma, bir kimsenin
dlece$ine inantlu. Saksa$anrn kondu$u eve ise misafir
gelece$i inanct va1d11.503

Tilkinin bir yolcunun oniinden gegmesi u$ursuzluSa
igaret saytltr. Ikindi namazrndan sonra horoz gibi ses ve-
ren (titen) tavuk u$ursuz sayilu. Oltime iqaret olarak ka-
bul edilir. Ktsas Turkmenlerinde keklik beslenmez ve se-
vilmez. Kekli$in 6tmek suretiyle Hz. Ali'nin saklanmakta
oldu$u yeri drigmanlanna haber verdi$i inanct vardtr.se

Kaplumba$a eskiden adil bir tartrcrymq, halk kaplum-
baSaya beddua etmig. Tann terazinin bir kefesini tag ya-
prp onun strtrna yiiklemig, kaplumba$anrn kabu$u 6yle
olugmug. Ulu$ Ttirkistan'da "Haram yemeden" ve "Nef-

so2Y. Kalafat, a.g.e.
s03Y. Kalafat, Kuzey Afganistan Tiirkleri (...), istanbul, 1994.
sYagar Kalafat, "Krsasltlar, " Balkanlardan UluS Ttirkistan'a Tiirk Halk

inanglan (...) V-VI, Berikan Yayrnlan Ankara 2006, Sh. 103-117
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sine mahku- ol*uyurak" olen kigi mtibarek bir kul kabul
ediliyor, tildtikten sonra itibart stirtiyor. Lazkiye Ttirk-
menlerinde "Yrjztj. Orttlti 6ltim nasip et" tarztnda bir dua
gekli vardtr.sos f iirl ktiltrirlu halklann halk tefekkiirtinde
tilumun de hayulmt vardu. Zamanlt zamattsrz, sualr sua-
srz 6liim kavramlan vardtr. OltimU mtinasebeti ile geride
gcizi.imlenemeyecek sorunlartn btrakilmast istenilmez. In-
tihar veya cesedin sele suya akmast ile tecelli eden bir
oli.irh de istenilmez. Yaglrlarm dhimu daha do$al kargrla-
nuken genglerin dltimti daha hazin olur. Olum mukad-
derdir, her canlt oltimti eninde sonunda tadacakttr. Oliim-
lerin tizeri kapahdu. Kimin ne zaman dlece$i bilinmez.
Vakti geldi$i zaman 6mi.ir biter, uzamaz ve ktsalmaz.Ya-
tan defil yeten 6liir, denir. Oliim'Melefinden kag6 ol-
maz. Bu itibarla imanlt Kur'anh 6liim dilenir.s06

Ulu$ Tiirkistan'da bir gok halk inancr qegitli ydrelerde
ortak karakter arzeder. "Ev ytlanlan" kutsal kabul edilir.
Bir evden yilan grkarsa o ytlan Oldtiriilmez, bir kap igeri-
sinde onun gegig gtizergahtna yoSurt koyulur. O ytlan ar-
tlk "Ak" olmugtur. Akar gider ve kimse ona dokunmaz.
Ev ytlantnt dldtiren felaketi davet etmig olur.

Ev ve ba$ yrlanlanna dokunmama inancr belirtildigi
gibi Anadolu'da da yaygmdu. Bu inanq Gdk Tanrt inan-
cmdaki evren ile ilgili olabilir.

Olumcul hastalarda Baksilerin tedavisi gu gekilde ol-
maktadr.r. Baksinin uzun bir gubu$u vardu. Bunun
ucunda ya$h bir bez sartltdu. Bu bez yakrlu. Hasta 96-

ssYagar Kalafat, Prof. Dr. Bayram Kodaman Ile "Suriye Gezi Notlarr ve Bdlge-
de Tiirk Halk KiilttirU", izzet Gtindag Kayao$lu Hatua Kitabr, Makaleler,
istanbul 2005, Sh. 31.4-326

505Yagar Kalafaf "Van Golu Havzast Ornekleri ile Halk inanglanmtzda Olum
Mele$i", IL Van Gtilii ve ftravzasr Sempozyumu, Bitlis, 04-07 Eylul 2006
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meltilir ve i.izerine bir 6rtii kapattlu. Baksi sopaslnl mer-
tebe ile hastantn tizerinde dolagttrrr. Sonra "Allah ya A1-

lah Bismillah" der. Hastantn kulaklartnr Eeker, parmak-
lannt geker, el ve ayak bileklerini ovar, omuzlartnaba-
sar. Hastantn bagtnt ellerinin arastna alrt. "Hrt" der. Has-
ta, Baksiye nezir olarak para verir, tavuk, giivercin, ve
yemek verir. Tavuk ve giivercin kesilmez, biraz kanlarr
grkartlrr, hastantn alntna koluna bu yandan hal yapar.
Tavuk ve Gtivercin Baksinin olur. Buna "Alas" denir.
Baksi tedavisinin eski Ttirk inang sistemindeki yerini A.
inan hocamu incelemigtir.

Baksi, Bahsi, Kam adt verilen Asya Ttirk gamanlart
kullandtklart davul, krl, kopuz, zll, tef ve dumbeleklerle
transa gegerek hasta tedavisi, askeri savaga haztrlama,
fala bakma, mesele g6zme, dua etme gibi iglerle uSagtr-
lardr. Biz, eski ddnemin Baksilerini temsil eden folklorik
gocuk grubunun bayram gegidinde resimlerini gektik.
Folklorik de$er olarak bu tespit bizi heyecanlandtrmak-
la birlikte Mehmet Akif Ersoy'un msralart dokuldu du-
daklanmrzdan:

"O rasad-hane-i diinya o Semerkant bile

OyIe dalmg ki hurafata o mazisiyle,

Ay tutulmug-Kou ahm gey t ant kalkm -diy er ek

Dtinbelek Ealmadabinlerce kadm ktz erkek"

6lamEsnast
Ozbekistan'da cenaze kefenlendikten sonra aqtlmaz.

Tiirkistan'rn bir gok yerinde, bilhassa Ozbekistan da cena-

zenin tagtnmakta oldu$unu goren mtisltiman halk, tabu-
tun altma girer ve cemaatle birlikte 7 adtm gider.
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Ttirkiye'de cenazenin tagmmastna yardtmct olan ce-

maatT adrm atmadan cenazeden tabutun alttndan gtkmak

istemez, tabutun alttna 6n taraftan girilir. Bazt yerlerde
meftanrn dldugti yer ile defnedildi$i yer arastnda cenaze

7 ayrtyerde krsa arahklarla durulur.

DoSu ve Orta Anadolu'da cenazenin hafif olugu, mef-
tanrn gtinahsu olugu ile izah edilir. Gunahkdr insanlar
dliince tabutlartnrn a$tr olaca$tna inanrlrr. Qocuklar oli.in-

ce "Onlar bir kug gibi ugar giderler" denir. Qocuklar gii-
nahsu ve bebekler melek sayrldrklart iqin ugarlar. Melek-
ler ugarak dolagrrlar. Kugiik qocuklar, anne ve babalarmm
da cennete gitmesinde yardtmct olurlar. Cennete gidebil-
mek "cennete ugmak" olarak anlatdu.

Bayu-Bucakve Orta Toros Ttirkmenleri'ndeki bir inan-
ca gdre "Halis kullarm tabutlanntn alttnda nurdan direk
olugur."S07 Eski Ttirk inancrnda "ugmaya gitmek" tjlmek,
<iltip cennete gitmek olarak anlatdu. Tasavvuf ehli ise,

"LJgmak"l 6teki alemde iyi mekan, makam sahibi olmak
geklinde tanrmlamaktadu. Bayburt yoresinde, iyi insanla-

nn cenazelerine kuglann g6lge yaptrklart, ugarak eglik et-

tikleri inancr vardu'.sO8

Ti.irkistan da cenazelere 6zel a$ttgtlar gelir. Olen kigi
hayatta iken, kendi cenazesine hangi a$ttgtnrn gelece$ne
karar verir.

Ozbek halk inanglarma gdre kadrn kigi cemaatle birlik-
te kabristana gitmez.

$TKaynak Kigi: Nurhayat Kayar, Hataylt, 60 yaglartnda, Lise mezunu ev hanr-
ml.

ssKaynak Kigi: Nimet Durgun.
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Do$u Anadolu'da defin esnastnda kadr.nlar bulunmaz-
lar. Cemaatte sadece erkekler bulunur. Kadtnlar daha son-

ra mezarlt$a gidebilirler.
Ozbekistan'da kabrin bagucunda ve cenaze evinde

mum yaktlu. Aksi halde ciliilerin ruhlartntn cenaze evine
gelip raksedece$ine inantlu.

Giiney Anadolu Tiirkmenlerinde yas alameti olarak
geng kadrnlar kendi elleriyle kendi saglartntn iki tiq tirti-

Ffinti keserlerdi.

Do$u ve Griney DoSu Anadolu agiretlerinde agiret li-
derlerinin oliimiinde btiyiik yas merasimleri yaptlu. Bil-
hassa Cizre'de Dengbei denilen halk ozanlart oltiye aSrt-

lar dizerlerken hanrmlan veya ktzlart saglanntn drti$tinti
keserdi.

Kars'rn Sogitqti koyunde tjliim haberi almu altnmaz
dlenin krz kardegi, annesi veya egi ytiziinti ytrtarak kana-
tu ve iki drtiklii sagrn bir oriif"iinti keserler.

Ozbek Tiirkleri'nde, bir bagka inanca g6re de oliimin
gtktr$r eve girip bir kap su igerisine bir parqa pamuk ile bir
g6p pargast konur. Olenin ruhunun (ervahrn) geri ddntip
bu Edptin rizerinde oturarak kimlerin aSladt$tnt gdrdii$ti-
ne inandtr.

Ozbekistan'da 6lti evinde 3 gi.in yemek pigirilmez, yas-

It eve yeme$i komgulart getirirler. Bu evde 3 gtin odun ya-
kdmaz, 3 gtin testere kullanrlmaz, oltj evine gelecek kele-
be$e 3 gi.in dokunulmaz. Bu kelebe$in dliintin ruhunu ta-
grdtSrna inaniltr.

Ozbekistan'da dlunun ardtndan bir stire pergembe

gtinleri pilav ikramr yaptlu. Buna "pergembelik" denilir.
Ayrrca "Hudaltk Ktlmak" uygulamasr vardtr. Buna gdre
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6lii evi, olflstintin ardmdary oliimiintin 3,7,20 ve 40. gtin-
lerinde helva ve yemek verir.

Ozbekistan'da oliiye kesinlikle sdviilmez buna, gok
dikkat edilir. Oltiye daima itibar edilir. Bu inang, btittin
Tiirkmenlerde ortaktrr.

Anadolu Ttirkleri'nde aileler veya agiretler arasmdaki
kavga ne kadar biiyiik olursa olsun hastm ailenin mezar-
It$.na say5 duyulur. Fena insanm dahi aleyhinde konu-
gulmaz, "dar yerdedir" denilir.

Kars'ta bazr aileler Kurban Bayramr'nda ilkin oliinrin
kurbantnt keserler. Amasya'nrn baTr kdylerinde dltiniin
namazr ve orucu da tutulur. Oltintin adma hacca gitmek
de gok yaygrndu. Bdylece oliim vaki olduktan sonra ya-
krnlart onun ibadet borcunu ikmal edebileceklerine ina-
ndmaktadu.

Oltilere ve onlartn mezarlanna saygr.lt olmak eski bir
Ti.irk inanctdrr. Hun Trirkleri dcineminde atalannrn me-
zarlannrn dtigman taraftndan qi$-nenmesi savag sebebi
oluyordu.

Ozbek Ttirkleri'nde gocuklann silah edinmeleri, hay-
lazhklarmr buakmalartm saSlamak iqin onlart mezarh$a
gdtiirmenin hayrtna inantlrr.

Ozbek halk inanglanna gdre iildtigti sanrlan dltiler esa-
sen diridir. Her cuma grinti ruhlan ailelerinin yanlna ge-
lir. Evlerinde o stire zarftnda ne hayu iglendi$ini g6rmek
isterler. Hayu iglenmemig ise mutsuz olurlar. Sonra per-
vane gibi ugup giderler.

Ozbekler, mezarlannrn yantndan gegerken onlart se-

lamlar. Mezarlrkta yiirtimenin ve konuqmanrn adabt var-
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dtr. Suvari kabristana 7 adtm kala atrndan iner, kabristanr
geqinceye kadar yaya ytiri.iyerek okur, dua krlar (eder).

Ozbek Ttirkleri'nde mezarltk elle gdsterilmez. Gdsteril-
mesi halinde gdsterilen parma$tnt tsuu veya aya$t ile
ezer. Bu uygulama Kars'ta da vardu.

Kars'ta ezan okunurken elindeki igi, meggaleni buaktp
ezan bitinceye kadar bir geyle meggul olmadan ezarun

dinlenilmesinin gereSine inantltr. Anlatdan bir hikayeye
gdre, demircinin birisi qahguken gekicini kaldumrg, 6rsi.i-

ne indirmeden ezantn sesini duymug, ezan bitinceye ka-

dar gekicini 6rse indirmeden dylece durmug, bunun tize-
rine, demirci ermigtir. Bagka bir hikayede gok gtinahkAr
olan bir kimse ezanr hep ayakta dinlermig. Bu hali onun
cennete gitmesini sa$lamqtrr.

Kars'ta, hayatt boyunca ezan okunurken igini buaktp
onu dinleyen Sefer Kalafat'tn, cenazesi defin iqin mezan-
na gdti.irtiliirken ikindi ezanL okunur. Qaykaralt Kars

Mi.ifti.isti cemaati "meftadan ilham alahm" diyerek uyaru.
Bunun iizerine cemaat ezanln okunmastnt bekler.sog

Kabristana her gul a$acr ekilmez. Belirli giillerin ekil-
mesinde muhtelif inanElar vardtr. Ktrka$ag gibi gtiller di-
kilir.

Ozbekistan' da her aSag kabristana dikilm ez. Kar aa$ag,

aka$ag, gtnar, mege, selvi, gibi a$ag ttirleri dikilir.

Ozbek Ti.irkleri'nde kabristan git ile gewilir gepere alt-

nrr. Oraya taheretsiz insan giremez, ayrtca hayvan sokul-
maz. Turkiye'de mezarltSa abdestli gidilir.

Ozbekistan'da dliiniin sene-i devriyesinde "ytl aqt" ve-

rilir. Ozbekistan'da yaglt evin hatunlarr ilk yas rengi mavi

50eKarrak Kigiler: N. Durguo M. Kalafat.
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ve ikinci ytl ise beyaz giyerler. Senei devriye butun Tiirk-
lerde yapilu.

Ozbekistan'da yagh evlerde bir ytl toy olmaz. Tv gibi
miizik ve e$lence araglan kullantlmaz.Bir ytl boyunca ay-
nalar ters gewili olurlar. Aksi halde dltiniin ruhunun ge-
leceSine inanrltr.

Ozbek Ttirkleri'nde bir inanca gore ervah (6lenin ruhu)
kendisi igin yaprlan 6lti agrna gelir ve bu agdan yermig.

Ozbekistan'dabaztydrelerde 61en kimse yaqlt ise onun
iqin verilen yeme$i cemaat yer, fakat 6len geng ise onun
iqin verilen yemek yenilmez.

Ozbekistan'da du$unlerde "Yar Ya{' pargalart oku-
nurken, Fergana'da 6len kimse geng ve ktz ise onun gehiz-
leri dizilir, giyimleri yr$.Iu, murat almadt$rm anlatmak
igin a$rt niyetine (Yar Yar) pargalan okunur.

Ttirkiye'de 6len kimselerin giysileri Oliintin hayrtna fa-
kir fukaraya verilir. Bazen Olii hayatta iken bu konuda va-
siyeti dahi cilmeden yerine getirilir. Gurbette defnedilen,
bilhassa geng meftantn ozel egyasml annesi muayyen
gtinler sakladr$r yerden gtkanp onlara baktp a{lar, yetig-
kin bekar kulann Olmesi halinde duva$tnrn tabutun iize-
rine konuldu$u olur. Olti elbisesine " soyka" denilir. Az-
rail (a.s.) Oltim Mele$i olarak bilinir Ttirkiye'deki bazr
minyatiirlere gdre, gdkte ve yerde canh mahluk kalma-
yurca, Azrall elini gdztine sokarak kendi camnt alacaktu.

Cenazenin kefenlendikten sonra agrlmastnm uygun ol-
mayaca$t inancr Anadolu TUrklti$tinde de vardu.

A$rt gelene$i Tiirkliigtin yaygm uygulamalanndandu.
Halk edebiyatrmrzda aSrtlar bir edebiyat ttirtidtir. Yas
kulttirtimuztin baglrca unsurlartndandtrlar.
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Mezarlt$rn elle g6sterilmemesi, meftalara saygtlt olma-
nrn bir sonucudur. Kats'ta qocukken parmakla mezart iga-

ret edince, parma$rmtzt lsulP, ayaSmtzlagiSnememiz is-

tenirdi.

Olti agt dokulmesi gok eski bir Turk inanct olup, muh-
tevasrnda helva da vardtr.slo

Bir Ttirkmen tekerlemesine gdre;

"Oliim olsa eyleme gdm

Ktzm olsa bekleme aer."

Anadolu Tflrkmenlerinde 6ltim igerikli deyigler olduk-
ga boldur. Mesela "Yagtn yerlerde saytlstn", "Yedi beline
kadar imha olastn", "Bag kestin yag kestin nzktn kem ol-

sun" denir.

Ayrrca Tiirkmenistan Tiirkmenlerinin dUnya gdrtigtinti
anlatan, "yetigkin o$"ul hemen everilmeli, borg gecikrne-
den iidenmeli" geklinde bir s6z var.

"Evine gelene ikram yapmayan Tiirkmen, Ttirkmen
deSildir". Ttirkmen ilk ikramt muhakkak evinde yaPar ve

ilk ikramt muhakkak evde kabul eder. Dostluk iqin egik-

ten gegme gartr arantr.

Turkmenler' de, "insanrn iizerine g0niin dof,mamast"
gerekti$i geklinde bir inanq vardu. Sabahleyin kigio$lu

giin do!"madan yata$mdan gtkmrg olmah. Gtinden evvel

davranmalt, giin onu yatakta yakalamamah..

Anadolu'da, Irak'ta ve Suriye'de cenaze defnedildikten
sonra ya$murun ya$mast, meftantn hayuh bir kul olduSu
geklinde yorumlanu.

s10Y. Kalafat, a.g.e.; D. W. Eberhart, Qinin $imal Komgulary Ankara, 1942.
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Ttirkmenistan Tulkleri Anadolu'nun bir gok yerinde
oldu$u gibi suyu ayakta d*$rl, oturarak veya gdrnelerek
igerler. Bilyle yaprlmasmm "do$pu" oldu$una inantlrr.

Ttirkmen halk inangla.rtna gtire "od kerametlidir.,,
Od'a ve suya tttktir{ilmez.

Su ile ilgili bir Turkmen tekerlemesi gok manidardu.
'"Suya daywnma

Rus'a inanma"

veya,
"Rus'dankaym atan olsa
Belinde de bsltan olsun"
"T oprak ktiltti" ile ilgili olabilece$ine ihtimal verdi$imiz

tespitlerimiz de oldu. Tiirkmerv Oltisii igin ,,onu topra$a
tapgrrdrk' der. "Cay" Ttirkmen Ttirkgesinde hem ev, hem
de mezar anlamma gelir. Genel anlamda "yer,, kargdr$r ola-
rak da kullantlu. "Cenarc gtin varken caylanrnalr,, denilir.
OlUu; geg vakit vaki olunca cenaze ertesi giine buakrlabilir.
"Tiirkmen mevtasrnr gabuk g6me/'diye bir soz vardu.

Taziyeye gelenler Anadolu Tiirklerinde gok rastlaritlan
"Bagrntz saS olsun" veya "Allah bagka afl verrnesin', den
zlyade "El Hriktim-itl illah", "Allah'rn takdiri imig Takdir-i
Ilahi btiyle imig, Allahm krsmeti imig", derler. Bu ttir tazi-
yelere de Anadolu'da rastlanabilmektedir.

Olumle ilgili teselli ifadeleri, Olenin yagm4 6liim gekli
ne, geride buaktrklartntn dzelliklerine gtinu a"gigir. Mese-
la, yatalak hastalar igin "rahmetli tildU de kurtuldu,, deni-
lirkeru "Cenab-t Allah 3 gor yatak dordUncti gtin toprak
nasip etsin, Eektirmesin" denilir. Ug giin yatak helallag,
mak ve vasiyet igin istenilir.sll
sll Kaynak Kigi: Hayri Durgun.
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Anadolu'da oldu$u gibi dliimi.in 3, 7, ve 40. gtintinde
yemek verilir, dlumiin 3. giintine kadar 6lii evi yemek

yaprnaz. K. Afganistan, Ozbekistan ve Tiirkmenistan'da
di goziikapanmamtg 6lii iqin "hasretiva{' denir. Oltintin
gozlerini bir yaktnt kapattr.

Tiirkiye Ttirkleri'nde cenaze namaztndan sonra cema-

atten helallrk altrken Ulu$ Turkistan T{irkleri'nde cemaat-

ten helalltk cenaze namaztndan 6nce almmaktadrr.

Olen kiginin saSlt$tyla hayrr hayretinin sadece kendisi

ile gelebilece$i inanct Afganistan Tiirklerinde de vardu.
"Kaptstnda kopmayan dltince lapmaz" sdzii bu amaqla

soylenilmigtir.

Olu evinde 3 giin ocak yaktlmaz, ag pigirilmez. Komgu-

larr yemek getirirler. 7. gnn 6lti evi koyun "Sadaka" eder.

Fakir ve zengin herkese ikram edilir. Bu uyguiama Oltiniin
kukrnda da uygulanu. Bir ytl boyunca cuma akgamlart

oltintin ruhu igin hayrma sadaka verilir. Dort yoreden her

kigiye yemek verilir.

Her cuma akgamr Kur'an okutulur.s12 Ttirkiye Trirkle-
rinde de tili.inun 3,7,40. gtinleri ve sene-i devriyesinde ha-

ytr iglenir. Bu uygulamalar yer yer mevzii de$igiklikler de

gOsterirler.

6liim Sonrast

$am Ydresi Ttirkmenlerinde cenazenin ardtndan tigti,

yedisi, kukr yaprltr, ag verilir. Yas evine uq giin komgula-
rt yemek gdnderirler, "Olti evi ocak yakmaz" inanct var-

drr. "Kuqtik ag dokmek" ve "Biiytik ag dokmek" eski bir

s12Y. Kalafat, Kuzey Afganistan Ttirkleri (...), istanbul, 1994

Balkanlar'dan Ulu! Tiirkistan'a Tilrk Halk inanglan 375

Tiirk inancl olupsr3 Anadolu'nuns14 ve Ti.irk Di.inyasrnln
her y6resinde vardrr.sls

Bayu-Bucak Ttirkmenlerinde yas 7 giindtir. Yash aile-
nin fertleri yas stiresince eski elbiselerini giyerler. Yashlar
7 #n trag oknazlar. Yedinci, kukrncr, ve elliikinci gtinti
yeme$i verilir ve mevltit okutulur.

Bayu-Bucak Turkmenleri'nde "iyi kigi" lerin mezarla-
rmm iizerine "Yegil rElk", "rrutt" indirildi$ine inanr.lu. Bu
rgr$t her insan gdremez. Bu tiir mtibarekleri daha ziyade
"gece namazl" na kalkanlar gori.irler. Uykusunu btiltip
namaza kalkmak Baytr-Bucak Ttirkmenleri'nde qok mak-
bul kabul edilir. Mezardan rgrk grktr$r ve rgtktan tiiremig
olmaktan kaynaklanan qrsrn kutsalhit olayt Ttirk mitolo-
jisinde onemli yer tutmaktadu.sl6 Yatular ve onlardan qt-
kan kutsal rgrk Anadolu'nun bir gok yerinde vardu..517

Bayu-Bucak Turkmenleri'nde mezarhktan geeen kimse
tig defa "Selamtn Aleyktim ey Ehli Gubur" derler. Boy-
lece ehli iman'a selam verilmig olunur ve asgari bir Fatiha
okunur.

Balkanlar'da, Anadolu'da, Bayv-Bucak ve Kuzey Irak
Ttirkmenlerinde, Nahgrvan ve Ulu$ Ttirkistan'rn hemen
her yerinde halk selamrn hikmetine inantr. Bilhassa kutsal
kesimlerde her yagta insan kadrn ve erkek, kargdagttklart

str A. inan a.g.e,
sl4Tansu Odak, Etnoloji Agrsrndan Oltim, Ankara,1968-69.39. S. A. U. DTCF.

Etnoloji Bdhimii Bitirme Tezi
slsYa$ar Kalafat, "Ttirkmenistan Halk Sufizmine Dair Notlar" Tiirk Diinyast

Tarihi Dergisi, S. 106, "Uluf, Tiirkistan'da Halk Sufizmi (Krrgrzistan),, Tiirk
Diinyasr Tarihi Dergisi S. 97

sr6A. inan a.g.e.
s17Y. Kalafat, "Gegmigten GrinUmuze Halk inanglarrmrzda Igrk" Milli Folklor,

S. 21, Ankara, 1994, sh. ?5-30.
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herkese selam verirler. Bu, bazen el ile, sok kere de dil ile
olur. Bu konuda selamla ilgili "Mtlslumantn Miisltiman
iizerindeki altl hakkmdan biri de selam vermektir." Bir
yere girerken oradakilere selam verrnek borg oldu$u gibi
gtkarken de selam vermek borgtur." "Genelde iki kiqiden,
Allah'tn indinde faziletli olan 6nce setram verix." "insantn
en acizi dua etmeyen, en cimrisi de selam vermeyendir"
denir. Hadislel muhakkak ki tlnernli rol oynamqttr.

Bayrr-Bucak Turkmenlerinde Culna akgamlart Pohur
"adaqay{' yakrlu, meftalarrn ruhuna Allah nzafl igin Ya-
sin okunur. Pohurun kokusurun 7 komguya ulagmast is-
tenir. Kokunun ulagtt$t komgu selavat getirir. Bdylece se-

vap kazanrldt$tna inanrlr. Cuma akEamlart helva kavu"t-
mak, komgulara daSrtmak, kokusunun duyulmasrnt sa$-
lamak Turk halk inanglannda gok yaygmdu.s18 $am ydre-
si Tiirkrnenleri'nde cuma akgamr cuma helvasr yaprlu.
Helva, pigi ve buhur inang igerikli iligkisine yukanda de-

$inme$e galqmtgtrk. Yozgat'm Halaglt Ti,irkmenleriinde
gelinin annesi kur evden qtkarken ona tue ve giirek otu
verir. Bunlartn bereketi temsil ettiklerine inantltr. Nazar
igin ttitsii yaptluken tiitstintin tizerine tuz ddkiiltir. Bu uy-
gularna Karakalpakistanda da vardu. Uzerlik yakduken
muhakkak tuz da ahltr.

$am yoresi Ttirkrnenlerinde Haccerul Esvet {Kara tag)
vardu. Halk, burada selam duasmr ve fatiha okuyarak ha-
yu iglernig oldu$una inanrr. Buranm ve mezarltklann
oni.inden gegen Turkmen yolcu attndan iner, meftalartn
ruhuna fatiha okur ve sonra atma biner gider. Mezarlarrn
dnrinden atla gegmemek inanct Karagay- Malkar Tiirkle-
rinde de valdu.519

518 i. Meliko{, "Helva Tdreni" (Qev. T. Ugur) Tarih ve Toplum, 19&5 S. 13 sh. 1G19
s1e Ufuk Tavkul, "Karacay-Malkor Ttirklerinde Eski inanglar" T. K. Dergisi S. 313
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Tiirk halk sufizminde gok yernek, gok iqrnek, gok uyu-
mak ve gok konugmak dnerilmez.Hz. Ebubekir'in kusur-
suz konugmayr Snlernek igin a$zrna tag koydu$u ifade
edilmektedir.

Afyon y0resi Ttrkmenleri'nden birisine bagsa$lr$t di-
lerken "Cennette buluguruzingallah" denir. Bu ifade olu-
ni.in mukadder olduS"u,6l{i igin en iyi temenninin cennet
oldu$"u inancrnt igerir. "Bagrn sa$ olsun" denilmesi halin-
de dnemli olanrn 6len de$il, geriye kalantn oldu$u mesajl.
veriknig olunur, inancr vardtr.

Bayu-Bucak Ttirkmenlerinde aileden bir btiyuk dldiigii
z:itr.art, cenaze kalkrnca cenazenin yerine buyUk bir tag ko-
nur. Oluntin qamagut yrkantr, temizlenir, sorua fakirlere
verilir. Bdylece Oltinun ruhunun rahatlayaca$rna inanrlu.

Qocu$u ya$amayan anneler, yeni qocuklart 6hnesin di
ye onlar 3 yagtna gelince, aruresi onu bir kuyunun bagrna
getirerek ayaklarrn an tutup bagaga$. kuyuya sarkttu ve
gocuk bu esnada, "Kelle yemem, hiq yemem valla-billa ye-
rnem" der, gocu$u annesi geri Eeker. B0ylece onun 6lme-
yece$ne inanrlrr.szo

"Kelle" ve "Kelle-Paga ile ilgili inanglar halk inanglan-
mtzda hayattn bir gok safhasrnda vardu. Irak Turkmenle-
rinde hamile kadm ile kelle yeme$i arastnda iligki kuran
inanglar vardu. U$ursuzlu$una inanr.lu.

Mardin'in Kudtepe ve Ova kdylerinde "Kelle yeme$i"
bir a$ahk ve itibar semboltidtir. Bag kbgeye oturtulan ileri
gelenlerin sofrasrna ikram edilir. Bu uygulamanrn "Kelle-
Paga" yeme$i ile ilgisi yoktur. 5zr l4ur4ittzde hamile kadt-
5zoY. Kalafat a.g,e.
s2lAbdulkadir Gtiler, "Krzrltepe ve Ytiresinde Sofrada Kelle Gelene$f, Tiirk

Folklorti, S. 25, Eyltil 7981,, sh.26-27
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nln kelle paqa arzulamasr iyiye alamet saytlmaz. Boyle
hallerde bir "kan ddkmek" gerekti$ine inanrltr. Kazayt
belayr savmast igin bir tavuk veya horoz kesilir. Buna
"u$ursuz agerme" denilir.

Ulu$ Ttirkistan'tn ve onun asli pargalarmdan olan Ku-
zey Afganistan Ttirkleri'nde kadtn ve erkekler yasta ozel

"Qapan" giyerler. Bu qapan'tn rengi karadtr. Bele "rtmal"
denilen bir nevi pegtemal ba$lantr. Bu giysi tig gtin giyilir.
Kadtnlar kara gizme giyerler.

Ulu$ Tiirkistan'da eskiden yas evinde beyaz giyilirdi.
40 gi.in yagltlar evden gtkmazlardr. Oltinun kukt verilip
sorua qrkartludr.

A$ttlar 6len kiginin yakrnh$rna gore farklrdu. Ata, ana,

koca igin de$igik afrtlar vardu. A$tta "ayLtlm", a$rtgtya

"ayltrmcr" denilmektedir.

"Ana desem can de$en Anam ey

Ana desem hog de{en Anam bey"

diye 6len ana iqin baglayan a$ttlar vardrr.

Bazr ycirelerde de cenaze evlerine "okuyucu" olarak
giden ve yagldart cogturan kimse, oltintin hayattaki ya-
ktnlannt uygun vesilelerle tek tek anarak duygulanma-
lartnr sa$lar.

Okuyucu veya a$rtgt kadmlar Ttirk inanq di.inyastnda,

yas merasimlerinde Onemli bir yer tutarlar. Mengeleri yuS

tdrenlerine kadar uzanu. Uzantrlart Ti.irkiye Tiirklerinde
de yagamaktadrr.522

522T. K. Makal, "Anadolu'da Af,rtqr Kadrnlar" III' Milletlerarasr Tiirk Folklor
Kongresi (Bildiriler), Ankara, 1986' C. II sh. 245-150 $rikri.i ElSirt Ttirkiye
Tiirklerinde Alttlar (...) , Ankara, 1990.
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Mezar-t $erif'te Hz. Ali'nin tiirbesi sosyal hayattn 96-
rtinmeyen kalbi durumundadrr. Hayattn her safhasmda
halk dilek ve gtikranlart iqin kogmaktadu. Cenaze namaz-
lannm Ozellikle krlrndr$r cami, ttirbedeki cami'dir.

Mezar-r $erif i Selguklu huktimdan Alpaslan (Krztlas-
lan) yapttrmrgtrr. Cengizhan istilasrnda ti.irbe harap ol-
mugtur. Ikinci onanmr, Ttirk htiki.imdart Hiiseyin Bayka-
ra zamanrnda Ali $ir Nevai Belh Valisi oldu$u donemde
yaptutlmrgtu. Trirbenin yerinin tespitinde Belhli sufiler
bir ri.iya gori.irler, aynt donemde Hiiseyin Baykara da bir
rtiya g6riir. Merkap'da bulugurlar ve tiirbe yapturlrr.s23

K. Afganistan Tiirkleri gehit mezarlanna renkli bayrak-
lar dikmektedirler. islam u$runa Earprgarak olen kimse-
nin mezanna krrmrzt baytak, muradtnt almadan olen
kimsenin mezanna yeqil bayrak (na murat = muradrnr
alarnamrg) asrhyor. $ehit ve bekar ise yegil ve kumrzr
renkli bayrak bir arada asilryor. Bu ti.ir ytizlerce rnezara
rastladtk.

Bayrak Tiirk krilturtinde sahipliligi sembolize eder.
Dalgalandr$t yerin egemen sahibi oldu$u anlamrna gelir.
Dti$iin alaylannda bayrak yeni evlilerin yeni ocaklartnda
ba$tmsrz olduklannr gosterir. Turbelerdeki bayraklar da
o ycirenin "sahipli" li$ini gdsterir. Anadolu dti$Unlerinde
bayrak gok yaygtndu'.s24

Nevruz'da qevre illerin Mtisltimanlarr Mezar-t $erif'e
gelirler. Ttirbedeki bayraklar gdndere qekilir. Nevruzdan
sonra 40 giin qekili kalrr. Bu siirede'Mezar-r $erif gehrinde
her evde 3-5 misafir vardrr. Herkese ikram yapdrr. Halk

523Y. Kalafat, Kuzey Afganistan Ti.irkleri (...), istanbul, 1994.
524Ali Esat Bozyi$it - "Drig'iinlerimizde Bayrak Gelene$i", III. Milletlerarasr

Tiirk Folklor Komgresi Bildirileri, IV. C, Ankara 1987, sh.67-85
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temiz giyer ve komgularr ile bayranrlagrr. Evlenrneler bu
aya tekabtil eftirilir.

IC Afganistan Tiirklerinde ttirbe ziynretlerine daha zi-
yade hantmlar toplu halde Sder, yiyecek gottir0r ve bir-
likte yerler. Ziyare$erden qmuk, krsrnet, geginr, saStrk ko-
nulannda yardrm beklenir" Niyazda bulunulurken "Alla-
htm, bu senin dostundur. Senin iradenle bu dostunnn zi-
yaretine geldim. Bunlarrn hfimetin€ bize gefaat et" deni-
lir ve niyet tutulur. Niyet sahibi iizerindeki giysiden bir
parga yvtar, z$arette bir a$aca veya kendi diktigi bir ka-
ztfia, duvara veya kaptya baplzy.sN

Mezar-t$erif in Hrz. Ali'ye ait olupu ile ilgiti diter iki ri-
vayetten btui F{z. Ali oldtigunde 4 ayrr hiiktimdar tlz.
Ali'yi kendi tilkelerine g6t0rmek isterler. Bunun iizerine 4
tabut yaprlu. Herkesin bir tabutu tilkesine giltiirrnesi ka-
rar verilir. Bu ttirbe tabutlardan gergek olanm defnedildi-
$i yerdir. Ugtincti rivayet ise, Hz. Ali'ye atfedilen tedavi
muhtevalr bazt mucizelere bu ttirbeyi ziy aretedenlerin ge-
hit olmalandu.

Ttirbe ile ilgili Mezar-r $erif tebazt yaymlarrn oldu$u
Belh Universitesinde bu konuda aragtumalar yapddrslnr
Ogrendik, ancak maalesef yararlanamadrk.

Biz yeterince inceleme fusatt bulamamrg olmamua
ra$men Mezar-t $erif etraftnda k0klii bir Hz. Ali kfiltu
vardu. Anadolu'da oldu$u gibi Kuzey Afrika'da da"t{,z.
Ali'nin atrntn naln" "Hz. Ali'nin ahntn ayakizi veya ora-
dan grkan su" gibi kutsal kabul edilen mekanlar vardu.

Mezar-t $erif'te ttirbeye her yd kor ve sakatlar gelirler.
40 gtin siiren Nevruz diineminde dileklerde bulunur, gifa

525Y. IGlafat, Kuzey Afganistan Tiirkleri (.,.), istanbul, 1994.
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bulurlar. $ifa bulan kimsenin giysileri yana yana telan
edilir, gifa niyetine paylagrlu. Hz. Ali'nin hikmetinin gee-
ti$ inandan bu uygulama Islamiyetten ewelki Ttirk inan-
cmdaki "Kam Ktiilii' ntln islarnilegmig geklidir.

Tiirkmen Ttirkleri'nde, hayatm son safhasr olan 6liim,
yasla ilgili uygulamalarla noktalanu. Teke Trirkmenleri,
6lii evin egi$inden drgan grkt*tan solua art* a$lamazlar.
Yomut Tiirkmenleri'nde ise, aSlama devam eder. Teke
Trirkmenleri, cenazenin bagrnda saglarmr yonup yiizleri-
ni ytrtmazlar. Yomut Ttrkmenlerinde ise, yiiz trrmala-
nmk ve sag yolmak vardtr.

Tlirkmen Ttirklerinde, cenazelerde a$t gelene$ var-
du. ASrta "ses etmek" veya "gavug etmek" denir. Olu-
mtin 3., 7.,40.,100. gtinleri ve sene-i dewiyesi Yomut ve
Ersari Tiirkmenleri'nde var iken, Teke Ttirkmenleri iilti-
ntin L00. gi,intinti yapmazlar. YomutTiirkmenleri ve Ersa-
n Tiirkmenlerinde mevta yag (geng) ise, yaslt aile yas bo-
yunca beyaz giyerler.

Yash Ttirkmen ailesi 7. gnn trag olmaz. Bazt y6relerde
tilii sakalr "murt sakalr" 40 gtin kesilmez.

Teke Ttirkmenlerinin baztmezarlarmda; bir krsmt me-
zann d6ma dofl'ru dik vaziyette tahta bir merdiven konu-
luyor. Bununla meftanm ruhunun g0kytiziine grkaca$ma
inantlryor.

ifade edildi$ne gdre, bir donem Trakya Tiirkmenleri
arasmda da benzeri bir uygulama varmq. Biz Kayseri'de,
mezarlann iizerine merteklerden yaprlmrg gardaf,r andr-
ran veya uglart mezann boyunca yan taraftan drgart Etk-
mrg dallann konulduSunu tespit etmigtik. Mezarlara mer-
diven konulmasr Gdk Tanrr inancrntn bil tezahurti, Tan-
n'yr. GOKte dugtinmenin bir sonucu olmalt.
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Ttirk halk sufizmine gore, hayat iki tahta arasmda ge-
qer. Bunlardan birincisi tahta begiktir. Hayat bu tahta ile
baglar. ikinci tahta ise, tabuttur. Hayat bu tahta ile biter.
Di.inyaya gelen do$arken a}lar, etraftndakiler sevinirler.
Olurken ise, 6len kigi sevinir, etraftndakiler ailarlar.
Oltim yaradanrna kavugma mutlak hayata geqigtir. s26

soNUq
Ttirk Dtinyast bir buttin ise ki, oyledir. Turk kulturti-

nlin btitiinlti$u ise; biitunlugU i.izerinde durulan Ti.irk
Diinyastnm bir gostergesidir. Gerek T{irkmen diinyast ve
gerekse onun gok daha engini olan Tiirk diinyast qo$un-

luk itibart ile Tiirk veya Trirkmen soylu olsalar da veya
qoSunlu$u ana dili Ttirkqe olan halklar tegkil etmig olsalar
da, Tiirkmenlik te Ttirkltik te soy soylayarak kurulmug
sosyal yaprlar deSillerdir. Taligler bir ktsmt K:uzey ve bir
kumr da Giiney Azerbaycu.n'da yagamakta olan, ana dil-
leri biiytik olgiide Farsga karekterli bir halkttr. Bununla
beraber Taligler, $ah ismail Fikri, siyasi inanq yapilanma-
st O'nun gdriiglerini benimseyerek onun birliSinde yer al-
mtglardu.s2T Halk Ktilttirleri, Milli Kiilturlerin tayin edici
ve tamamlaytcr asli unsurlandu. Beynelminel ktilttir ile
kucaklagabilmek igin, milli kulttirlerin yaprlandudmalart
gerekir. Halk kiilti.irti ile tanrgtlmadan milli kulttiri.i ayaSa

kaldrnp ayakta kalmasrnt sa$lamak ise mtimkiin de$ildir.

Ttirk Di.inyasmdaki da$mrkh$t gtiphe yok ki Ttirk Mil-
li Kiilttirii de yagamtgtrr ve toparlanrlma ddnemine henriz

s25 Kaynak Kigi: Hayri Durgun.
527Tu{an Gtinduz, "$eyh Ciineyt ve $eyh Haydar'rn Faaliyetlerinin Anadolu

Ttirkleri Uzerindeki Etkileri" XV. Ti.irk Tarih Kongresi (11-15 Eylul 2006 An-
kara)
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girilmig olmastna ra$men yagamaktadu da. Ttirk Dtinya-
srntn dairntkhsrnrn giderilmesi, Ti.irk Milli kulttirtine ve-
rilecek guurlu tjnemle mtimktindtir. Di$er dtinya halkla-
nnda olduf,u gibi Turk halk ktilttirii, milli kulttire hayat
veren kan damarlandu. Bu noktada Tiirk halk klilturu,
Ttirk Di.inyaslnln da$tntkh.$mrn giderilmesinde yegAne
imkAndu. Bu itibarla Turk kulttir coffafyasrntn btitun
halklart bu gergek etraftnda birlegebilmelidirler.

Ttirk Halk Kriltiirii, Ttirkltik de$erlerinden en az talti-
bat gdren ve o derece zengin olan cihetimizdir. Aynca en
bakir kesimimizdir. Ancak ktilturumuzfln en fazla tehdide
manrz kesimi de bu kesimdir. Biz Ttirk halk ktilturtintin
stirekli yeni sentezlere muhatap olmasmdan muzdarip de-

$il, mutluyuz. Ttirk halk kulturli bu sentezlere kargt asli
kimli$ini inkArctlt$a kagmadan birlikte yaganrlan halklarla
paylagarak koruyabilecek gi.iqtedir. Halk kulttirtimtizti
tehdit eden, onun iki btiyiik diigmanurdan birisi yaygm
iletigim vasttalarr kargstndaki sahipsizli$i, diSeri ise bir-
likte varlt$rnt siirdurdti!.ii di$er ktilttirlerin emperyalizm
tarafrndan govenist tutumlara sevkedilmesidir. $ovenist
davrantglar birlikte yagayan halklann hangi kesiminden
gelirse gelsin anti emperyalist yapr igin bir tehdittfu.

Tiirk halk inanglartna gelince onlar Tiirklerin qa$lara

ve co$afyalara gore alm6 olduklart isimlere ra$men,
Tiirk kimli$inin en giiqlii teyit unsurlandrr. Biz bu gahg-

mamtzla, girig ksmrnda da belirtti$imiz gLbi, Ti.irk halk
inanglanndan hareketle kultur dtinyamrztn sadece bir bo-
Itimiinde dolagabildik. Bu tiir qahgmalar derinlegtirildik-
ge, inanctn di$er kodlan da, bu galrgmalara eklenince ve
cof,rafi alan genigletilip, galqma kapsamrna yeni Ttirk
kulti.irlu eller de altndtkqa, dunya halklan kiilttiriine ve
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Ttirk halk kulttirtine dini folklordan hareketle katkrmu
da artmrq olacakttr.

igaret edilmesi gereken bir husus da gudur; TOrLmen
halk kiilttrtinrin tarihi zeminini tanrmlamak, yagarnakta
oldu$"u co$rafyayr belirlemek, yagayan halk inanglan ve-
rilerinden hareketle, bu verilerin bir btirunun pargalart ol-
duklartnr anlatmak, bu pargalann hangi sosyal tesirlerden
etkilendiklerini belirlemek gtiphesiz Onernlidir. Ancak da-
ha rinenrli olan bagka bir husus vardu; Turkmen Ttirk ktil-
ttirii, sadece sahipsizliSin tahribatura terkedilmiglig'i yaga-
mamaktadu. Ulu$ Ttirkistan Titrkrnen kulturti, Slav bas-
kurndan kurtulmugtur. Afganistan'da kaderini tayin mri-
cadeleleri vermektedir. iran'da mezhepsel tercih itibariyle
Fars kulttirtintin tesiri alanrndadu. Ttirk kiilt{ir cofitatya-
stndan, stiper veya bdlgesel emperyal guqler kargrsrnda,
anti emperyalist bir kqlUirel yapmm olugturulmast, ilgili
ulus devletlerin birlikte yagadrklart halklann kulttirleri
kargrsmda demokratik davranmalart ile mtimkiindiir. Or-
tado$u Arap Baas kultur politikasrnrn hala tesiri altrnda-
dtr. Balkanlar da ise, arayrg surmektedir. Kiilturel varlrk-
lann mafduriyeti, uluslararast siyaset ile giderilemez ise,
kimliklerini eninde sonunda kaybederler. Ttirkmen Kiil-
tiirlti halklann riniindeki Oncelikle gahgma bu badireleri
apmak olmalrdu.
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