Adana Halk Kültüründe Ölünün Ardndan Evde Yaplan lemler*
Uzm. Aye BAÇETNÇELK Çukurova Üniversitesi

Ölüyü mezara koyduktan sonra mezarn üstü örtülür, sulanr, hoca ölüye talknn
verir. Cenaze sahipleri ve yaknlar cenaze evine dönerler. Ölü gömüldüü gün ve sonrasnda
yaplan bir dizi adet ve inanmalar vardr. Bu uygulamalarda, ölünün yeni hayatnda rahat
etmesi, huzur içinde olmas, günahlarndan arnmas, geride kalanlar tedirgin etmemesi
amaçlanrken, dier taraftan da, geride kalanlarn aclarnn hafifletilmesi ve ölümün ardndan
gelen bu hayata almalar amaçlanr. Bundan sonra, ölünün ruhu için yemekler verilir, ölünün
eyalar datlr, ölünün dünyada iken ödeyemedii borçlar yerine getirilir.
Ölü gömüldükten sonra, ölünün sahipleri ve yaknlar cenaze evine gelirler. Ölünün
evden çkt gün Bulgaristan Türklerinde ve Anadolu'nun kimi yörelerinde evde ya
kokutulur. Bu amaçla, helva piirilir, helvay yiyenlerin “hayr duas” alnr.1 Türkmenlerde,
ilk gün mezar kazanlara yemek verilir. 2 Eski Türkler, ölü gömüldükten sonra mezarn sa
tarafna ate yakp ölü a için kesilen hayvanlarn kemiklerini yakarlar, atee rak serperler,
yemek atarlar, ate tanrsnn bu rak ve yemekleri ölüye ulatracana inanrlard. Sonra
mezardan dönenler ölünün çkt eve gelir, topluca yemek yer ve rak içerlerdi. En yakn dost
ve akrabalardan birkaç bu evde üç gün misafir olur, geceleri kimse uyumazd. Her yemekten
önce atee yemek ve rak atarlard. 3
Adana ve çevresinde ölü gömüldüü gün cenaze evinde uygulanan adet ve
inanmalardan bazlar unlardr:
x Ölü gömüldükten sonra eve gelinir, yemek yenir. K17, K37, K4, K19
x Ölü evine komular yemek getirir. Bu yemee "kazma-kürek" yemei denir. K17
x Eve gelince ölünün gdas olsun diye; bir fakire bulgur, ya, soan verilir. K48
x Cenaze evi 7 gün 7 gece beklenir. K17
x Öldüü odann  yaklr. K19
x Ölü evine "yas evi" denir. K32
x Mezardan dönüte toplanlr, yemek yaplr. K29, K101
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x Cenaze evinde yemek pimez, komular getirir. K17, K32
x Cenaze evi fakirse, herkes evinden yemek getirir, yemekler yenilir. K32
x Kuran okunur, çörek yaplr. K38
x Hoca eliinde “hatim” indirilir. K82, K43, K78
x Meleklerin sorusuna rahat cevap verebilmesi için, hatim indirilir. K86
x Gömüldüü akam hzl okuyan 3-5 hafz tarafndan hatim okunur. Bu say 30'a
kadar olabilir. Çünkü Kuran otuz cüzdür. K75
x Mezarlktan gelince, evde lokum datlr. K10, K58
x Cenaze evine gelenlere yemek, çay gibi ikramlar olur. K119
x Taziyeye gelenlere eskiden “gümgüm” ad verilen büyük kapakl cezvelerle kahve
verilirdi, imdi çay veriliyor. Akam yemek vakti konu komu yemekle gelir. Kuran
okunur, tatl yenir. K8
x Cenaze evinde pien kahveye eker konmaz. "Ac kahvemizi iç" derler. K11
x Basalna gelenler, ziyaretçilere ikram edilmesi için yemek, tatl, lokum, çay,
eker, kolonya getirirler. K58, K45, K17, K4, K19
x Cenaze sahiplerinin taziye kabulü için, 3 gün evden çkmamalar gerekir. K75
x Cenaze evine, krk gün basalna gelirler. K37
x Basalna gelenler, kendilerinde ölüye ait eyalar varsa getirirler. K86
x Basalna gelenler eve girince, "Banz sa olsun, Allah taksiratn affetsin" der,
cenaze sahiplerini sakinletirmeye çalrlar. K75
x Cenaze evine gelenler "Banz sa olsun.", "Allah bir daha ac vermesin.", "Geride
kalanlara uzun ömür versin.", "Ölenin geri kalan ömrü sizin olsun." gibi sözler
söylenir. K43
x Ba salna gelenler "Topra bol olsun.", "Allah kabir azabndan korusun.",
"Mekân cennet olsun.", "Hz. Eyub'un sabr gelsin.", "Allah korktuundan
korusun.", ölen yalysa "Onun ömründen eksilen, senin çocuklarna geçsin." der.
K142, K143
x Ölenin en yaknn sakinletirmek için; acs sousun, araya soukluk girsin diye,
mezar topra bir bardaa konur, üstüne ilave edilen su, durulduktan sonra bu kiiye
içirilir. K10
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Eski Türklerden günümüze kadar gelen bir gelenekle, ölünün gömüldüü gün,
mezardan dönenlerin ölü evinde yemek yeme pratiine Adana ve çevresinde de rastlyoruz.
"Kazma-kürek" yemei veya "kazma takrts" ad verilen bu yemek toplu bir ekilde "ölünün
ruhu için" yenilmektedir. Pek çok yöremizde görülen ilk gün ölü evinde helva kavurma
uygulamas, Adana ve çevresinde görülmemektedir. Ölü evinde yenen yemekler, ya komular
tarafndan getirilir ya da evde piirilir. Çounlukla uygulanan adet, komular tarafndan ölü
evine yemek gönderilmesidir. Ölü evi, acs olduu için yemek piiremez, düüncesiyle
komular piirilmi yemekler göndermektedirler. Kimi kesimlerde durumu iyi olan ölü sahibi,
koyun veya dana keser. Bununla yemekler yaplr. Genellikle pilav ve hoaf piirilmektedir.
Her iki durumda da cenazenin kalkt gün, ölü evinde toplu bir ekilde yemekler
yenmektedir. Bunun yan sra, mezarlktan gelince evde lokum datlmaktadr. Gelenlere
yemekten baka kahve, çay gibi ikramlar da olmaktadr. Ayrca, “ölünün gdas için”,
düüncesiyle mezarlktan dönünce bir fakire ya, bulgur, soan verilmektedir. slamiyet
öncesi adet ve inanmalarda görüldüü gibi, ölünün ruhuna yemek verilmesi ya da öte dünyada
da tpk bu dünyada olduu gibi yemek yedii düüncesi, günümüz toplumunda da görülür.
lk gün verilen yemek de dier belirli günlerde verilen yemek gibi, slami motiflerle
süslenerek ölünün hayr için verilmektedir.
Ölü evinin 3-7 gün kaps hiç kapanmamakta gelen gidenler olmaktadr. Bu arada,
ölünün öldüü odada “yedi gün” k yaklmaktadr. Basal için gelenler ölü evine
yemekten baka; tatl, lokum, bisküvi, çay, eker, kolonya getirmektedirler. Basalna
kimse eli bo gelmemektedir. Böylece, bu yiyecek ve içecekler ölü evine gelen konuklara
ikram edilmekte, ev sahibine destek olunmaktadr.
Ölü evinde ilk gün, ölünün ruhu için ve günahlarnn aff için, gece yarlarna kadar
hocalar eliinde Kuran okunmakta, hatim indirilmekte, tespih çekilmektedir.
Belirli Günler / Ölü Yemei
Ülkemizde ölenin dinsel törenle ve yemekle anld belirli günler vardr. Bunlar
içinde sklkla görüleni ölünün "krknc","elli ikinci" günleriyle halk arasnda "sene-i
devriye" adyla anlan günlerdir. Bu günlerde ölünün hayr için, ölenin ruhu için, yemekler
verilmekte, mevlit okutulmaktadr.
Belirli saylarla anlan bu günler, bu saylara kazandrlm olan dinsel, büyüsel ve
geleneksel niteliklerinden dolay önemsenmiler ve birtakm adetlerin bünyelerine ana öge
olarak yerlemilerdir. Yaamn çeitli dönemlerinin çevresinde kümelenen adetlerin ve
inanmalarn çounun biçimsel ve ilevsel özelliini oluturan bu türden saylar, baka
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toplumlarn halk kültürlerinde de önemli bir yer kapsamakta ve karladklar günleri kutsal,
törensel ve töresel alann içine almaktadrlar. 4
slamiyet öncesi Türk topluluklarnda ölünün belirli günlerinde "ölü a" verilmekte,
"a töreni" (yo töreni) yaplmaktadr. Beltirler'de, ölünün 3.günü, çadrn güneyine bir sofra
kurulur. Bu aa fazla kalabalk toplanmaz. Hazrlanan yemek ve içkilerin yars, ölünün ruhu
için ate ruhuna kurban edilir. Ölünün 7.günü, bütün oba ve köy halk kadn erkek mezarla
gidilir. Mezarn sa tarafnda bir ate yaklr. Getirilen yemek ve içkilerden mezarn üstüne
konur. Sonra yemeye ve içmeye balanr. Yeme içme töreni bittikten sonra, mezar üstündeki
rak ve yemekleri atee atarlar. Tören böylece sonra erer. Yedi gün ölünün evinden hiçbir ey
çkmaz. 20.günü, evde yine a verilir. Atee rak ve yemek serpilir. 40.gün mezarla gidip,
yirminci günü yaplan töreni, tekrarlarlar. En büyük a töreni ölünün “yl dönümü”nde bütün
akraba ve dostlara yaplr. Topluca mezara gidilir. Mezarn üstüne yemek ve içkiler konur,
kendileri de yer, içerler. Ölünün kocas veya kars, mezar üç defa günein seyri yönüne göre
dolar ve "Ben seni brakyorum" der. Bundan sonra dul kadn veya erkek evlenebilir. 5 A
töreni bütün Türk toplumlarnda devam etmitir. Bu törenin en ilkel ekli ölünün kendisine a
vermek eklinde olmutur. Sonralar, ölünün ruhuna ate tanrs vastasyla a göndermek,
kurban sunmak, daha sonralar da ölünün ruhunun da katld düüncesiyle, ziyafetler
düzenlemek ve kurbanlar kesmek eklinde olmutur. 6
slam dini, halk tarafndan yerine getirilen ölümle ilgili adet ve inanmalarn pek çou
gibi, ölü yemeine de kar çkm, ba sal için toplananlara yemek hazrlamay, kederli
olayla çelikili görmü, slamiyet’e aykr olduunu söylemitir. 7
Anadolu'da “ölü yemei” ya da “ölü a” deiik adlarla anlr. Bunlar; k, krk ekmei,
kazma takrts, ölünün krk, krk yemei, can a, zkkm yemei, can helvas, hayr, ölü
yemei, kazma-kürek helvas, hayat yemei, yiyeceini vermek eklinde adlandrlmtr.
Ayrca, ölü yemei yerine saylan, ancak onun gibi ziyafet nitelii tamayan yiyecekler de
vardr. Bunlar; emek, köncülü, ölü çörei, hamur-ya-soan, ölü gilii, meyve, lokma, can
helvas, yourt-ekmek ve çaydan oluur. 8
avat ve Ardanuç dolaylarnda, ölünün 2. günü mezara yiyecek ve meyve götürülür.
Daha sonra da haftada 1-2 defa yemek götürmek gelenektir. Bu yemekleri ölünün ruhu için
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isteyen alr, yer. 9 Kzlcahamam/Verimli'de, ölü yemeinin harcn ölü sahibi verir, yemek
komu evlerde pier. Ölünün sevdii mevsim yemekleri piirilir. 10 Denizli/Çal'da, cenaze
gömüldükten sonraki perembe veya pazar günü “helva” piirilir. Bir yufkann arasna konan
helva komulara datlr. Buna "ölünün az topran almak" denir. Bir süre sonra da, etli
bulgur pilav ve çörek yaplr ve datlr. Buna da "hayr etmek" denir.11 Naldöken
Tahtaclar, süt çocuu ölümünde, 3.ve 7. günlerinde sütlaç yapar, evlere datrlar. Süt
çocuunda “krknc gün” ve “yl hayrlar” yaplmaz. Ba sal ziyaretleri 3.ve 7.gününde
yaplr. Böylece, her gün ac tazelenmez. Gelenler topluca alarlar. Yemekler yaplr.
Yemekten sonra bir kii ortal süpürür, ellere su döker "hayrlsn" alr. Sonra, evlere pilav
ve üstüne nohut veya fasulye konarak gelemeyenlere "ülü" datlr. Üç, yedi ve krknc gün,
bu hayrlar tekrarlanr. Krknc gün yemekler daha zengin ve gelenler daha çok olur. 12
Yörüklerde, ölünün yedinci günü, ölünün can için çörek datlr, helva dökülür.13
Türkmenlerde yedi gün sonra ölünün can için tuz datlr. Üç ay geçince, ölünün can için
helva datlr. Bir sene sonra kurban kesilir. 14 Nurhak Dalarnda, "ölü a yapmayann ölü
ban yer" derler. 15 stanbul'da cenaze gömüldüü akam, devir hatiminden sonra ev sahibi,
hafzlara irmik helvas piirip yedirir. Ölünün 40.gününde lokma dökülüp komulara datlr
ve mevlit okutulur. Bu günde, ölünün burnunun dütüüne inanlr. 16 Gaziantep'te ölünün
ardndan nohutlarla “tevhit töreni” yaplr. Bu nohutlar mezara ekilir. Yeerip, rüzgarda
sallanan nohutlarn “tevhit” çekeceine inanlr. Ölünün yl dönümünde “kelle-paça” yaplr,
yoksullara datlr. 17
Adana ve çevresinde ölümün belirli günlerinde ve ölü yemeinde uygulanan adet ve
inanmalardan bazlar unlardr:
x Ölü yemei verilmez. Herkes onlara getirir. K100
x Ölü evine 7 gün yemek getirilir. K119, K116, K102, K109, K17, K4
x Ölü evine 7 gün, yemek, tatl, çay, bisküvi, eker getirilir. K114, K48, K38
x En az üç gün, en fazla krk gün ölü evine yemek getirilir. K110
9
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x Ölü evine üç günden sonra yemek veya kahvaltlk eyler getirilir. K142
x On be güne kadar ölü evine yemek, tatl getirilir. K105, K100
x Ölenin ruhunu hatrlamak amacyla yemek verilir. K86
x Ölen kiinin hayr için dua edilir, mevlit okunur, yemek verilir. K34, K45
x Ölü yemeinde pirinç pilav ve hoaf verilir. K86
x Ölü yemeinde lahmacun K83, K142, sulu yemek K142 ya da çorba verilir.K43
x Durumu iyiyse hayvan kesilir, ölü yemei evde komular tarafndan piirilir. K142,
x Ölü evinde 3.günü helva yaplr, komulara datlr. Helva yaplrken ve yenirken,
ölünün ruhuna "fatiha" okunur. 7.günü yemek yaplr. Kuran okunur, mevtann
ruhuna balanr. 40.gün yemekli mevlit okutulur. 52.gün mezara gidilir, Kuran
okunur. K117, K17, K38
x Ölü yemei verilmesinin amac, cemaatin toplanmas, Kuran’n okunmas, herkesin
nasiplenmesi içindir. K119
x 7.ve 40. gün ile senesinde dua okunur, datlr. 7.gün "yedi yemei" verilir, mevlit
okunur. 52.gün ölünün sevdii yemek piirilir, yaknlarna datlr. Kuran okunur.
K17, K101
x 3.günü helva yaplr, 7.sinde durumu iyiyse halanm et, yufkaya sarlr, gelenlere
verilir. Kimisi dövme çorbas, kimisi lahmacun yapar, tatl yenir, 40.günü yemekler
yaplr. 52'sinde kimisi aure yapar, durumuna bal, durumu iyi deilse, sadece
anar. K142
x 3. ; 40. ve 52. günü dualar okunur. Senesinde ve ramazanda mevlit okunur. K43
x 3.günü helva piirilir. 40. günü koyun kesilir, yemekler hazrlanr, komular
çarlr, mevlit okutulur. 52.günü kendi aralarnda pasta ve çayla mevlit veya Yasin
okuturlar. K19
x 2.günü mezarla gidilir, orada çörek datlr. K142
x 3.gün helvas 7.gün yedi yemei, dier günler mevlit okunur. K48
x Ölüye krk yemei yaplrsa, mezarnda rahat yatar. K142
x Ölünün 40.gününde "et kemikten ayrld" diye mevlit okutulur. K48
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stanbul'da uygulanan, cenaze gömüldükten sonra eve dönüte helva kavurma
pratiine Adana ve çevresinde rastlanmamaktadr. Adana'da helva, ölünün 3.günü kavrularak,
komulara datlmaktadr.
Adana ve çevresinde ölünün belirli günleri olarak 3. 7. 40. ve 52. günlerini
görmekteyiz. Baz çevrelerde 2. günü, ölünün yaknlar mezarla gitmekte ve orada
“çörek”(simit) datmaktadr.
Ölü gömüldükten sonra eve gelindiinde, topluca yemekler yenilmektedir. Ölü
sahibinin durumu iyiyse, bu günde hayvan kesilmekte, onun etiyle yemekler piirilmektedir.
Komular tarafndan yemek getirilmesi kimi çevrelerde bir hafta iken, kimi çevrelerde 15-20
gün olmaktadr. Mezarlk dönüü yenen yemek “pilav ve hoaf”tan olumaktadr. Ayn gün
ölünün ruhuna yenen bu yemekle birlikte, ölenin ruhu için Kuran okunmakta, hatim
indirilmektedir. Ölünün 3.günü bütün çevrelerde helva kavrulmakta, dualarla kavrulan bu
helva, datlmaktadr. Böylece, helvay yiyen kiilerin de ölünün ruhuna “fatiha” okumas
beklenmektedir.
Ölünün 7.günü büyük bir yemek verilmektedir. Her kesimde, bu günde yenilen yemek
daha zengin, gelenler daha kalabalk olmaktadr. Ölen kiinin ekonomik durumuna göre
“pilav ve hoaf”, “halama et ve yufka”, “dövme pilav ve kuru fasulye”, “lahmacun ve tatl”
gibi yemekler yaplmaktadr. Yedinci günün ardndan, ölünün 40.gününde de yemekler
yaplmakta ve dualar edilmektedir. 52.günde kimileri yemek yaparken; kimileri aure
yapmakta ve datmaktadr. Anma günlerinde ekonomik durum ön planda gelmektedir.
Durumu iyi olan aileler bu belirli günlerin hepsinde yemekler yaparken, bunu yapamayanlar
sadece 7.günde yemek yapmakta, dier günlerde ise, mevlit okutarak, ölünün ruhuna
göndermektedir.
Toplumumuzun her kesiminde ölünün belirli günlerinde uygulanan bu pratikler,
slamiyet öncesi Türk toplumlarnda da uygulanan adet ve inanmalardandr. Her dönemde
Türk topluluklarnda ölünün gömüldüü gün eve dönüte, kurbanlar kesilip yemekler yenmi
ve bu toplu yemek yeme özellikle 3. 7. 20. ve 40. günde bütün köy ve oba halknn katlmyla
ölenin ruhu için tekrarlanmtr. Özellikle ölünün yl dönümünde yaplan törenlere büyük
önem verilmitir. slamiyet’ten sonra, slami çevrelerin ölünün ruhu için yemek yeme
pratiini ho görmemelerine ve kar çkmalarna ramen, belirli günlerde yenen bu yemekler
slami motiflerle de renklenerek ölünün ruhu için okunan dua, Kuran ve mevlitlerle yüz
yllardr Müslüman Türk topluluklarnda uygulana gelmitir.
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K4:Serdar Semerciolu, 32 ya, Kadirli, lise, içi, Adana
K8: Muharrem Atal, 63 ya, Karaisal/ Sarkonak, okumam, çiftçi, Çatalan
K10: Mualla Egun, 61 ya, Pozant, lkokul, ev hanm, Adana
K11: Nurdan Kaya, 32 ya, Feke, Üniversite, öretmen, Karaisal
K17: Emine Polat, 40 ya, Kadirli/ Köseli, ilkokul, ev hanm, Adana
K19: Gülsüm Akta, 37 ya, Kozan/ Akçalua, ilkokul, ev hizmetlisi, Adana
K29: Elif Güneer, 65 ya, Tufanbeyli/ Fatmakuyu, okumam, ev hanm, Adana
K32: Fatma Ünal, 77 ya, Pozant/ Ömerli, ilkokul, ebe, Pozant
K37: Hayrl Özkan, 40 ya, Karata/ Tuzla , lise, emekli, Adana
K38: ükran Yarkkaya, 35 ya, Kadirli, ilkokul, ev hanm, Adana
K43: Makbule Karagöz, 71 ya, Adana, ilkokul, ev hanm, Adana
K44: Yüksel Bozdoan, 59 ya, Karata/ Srns, okumam, ev hanm, Adana
K45: Cennet Eken, 70 ya, Karka Kekeç Köyü, okumam, ev hanm, Adana
K48: Güngör Kabakl, 57 ya, Feke/ Tapan, ilkokul, ev hanm, Kozan
K58: Elif Çamlar, 50 ya, Adana, lise, ev hanm, Adana
K75: Fadime Yldz, 78 ya, Balcal, okumam, ev hanm, Adana
K78: Nuriye Bakari, 90 ya, Selanik, okumam, ev hanm, Adana
K82: Semiha Zöhre, 56 ya, Adana, ilkokul, ev hanm, Adana
K86: Yasemin Baç, 58 ya, Karata, okumam, ev hanm, Adana
K100: Suna Sayn,33 ya, Elmal, lise, ev hanm, Adana
K101: Havva Yurdakul, 63 ya, Malatya, lise, ev hanm, Adana
K102: Hayriye Mert, 45 ya, Adana, okumam, ev hanm, Adana
K105:Fevziye Yalm, 41 ya, Adana, ilkokul, ev hanm, Adana
K109: smihan Kaya, 39 ya, Elaz, okumam, ev hanm, Adana
K110:Muhittin Topal, 38 ya, Ceyhan, yüksekokul, memur, Adana
K114: Asiye afak, 38 ya, Tarsus, ilkokul, ev hanm, Adana
K115: Muhittin Topak, 38 ya, Ceyhan, Yüksekokul, memur, Adana
K116: Mahmut Safçi, 58 ya, Adana, ortaokul, elektrikçi, Adana
K117: Döne Çalk, 60 ya, Osmaniye, ilkokul, ev hanm, Osmaniye/ Hasanbeyli
K119: Ebutalip Özdemir, 27 ya, Adana, ilkokul, Çiftçi, Adana
K142: Fatma Ketre, 60 ya, Adana, okumam, ev hanm, Adana
K143: Sebiha Yldz, 65 ya, Yumurtalk/Ayvalk, okumam, ev hanm, Adana
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