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' ~stamonu, yaklaşık· bin yıldır düşman işgaline uğramamış, milli·
/
imlik ve kültürünü muhafaza etmiş müstesna vilayetlerimizdeh
·~·birisidir. Gerek hiç düşman işgaline uğramamış olması ve gerekse
,
etkileşirnde bulunduğu kültürlere kendi kültürünü tam anlamıyla teslim etmeyen bir yapıda olması Kastamonu'yu tam bir Türk yurdu yapmıştır. Türklüğün
mührünü biz, Kastamonu'da maddi ve manevi kültür olmak üzere iki boyutlu
olarak görmekteyiz. Selçuklu, Osmanlı eserlerinin dimdik ayakta kaldığı K~s
tamonu'da, eski Türk inanç ve maneviyatına ait kültürün izlerini de fazlasıyla
bulmak mümkündür. Kastamonu'da ölümle ilgili inanç ve adetleri ihtiva eden
bu kısa araştırmamızda Kastamonu'da mevcut ölümle ilgili pratikleri aktardık
tan sonra bunların diğer Türk cumhuriyetleriyle mukayesesini yapacağız.
Kastamonu ve havalisinde öleceğ·i anlaşılan hastayı, ailesi ve yakınları, gece gündüz sırayla bekler! er. Kişinin durumunun ağır olduğunu duyan hastanın
. yakınları, dostları, hastayla helalleşmeye gelir. Hastanın öleceği, benzin in solmasından, burun deliklerinin yukarı kalkmasından, tırn.akJarının göğermesin;.
den, ayaklarının soğumasından anlaşılır. Hasta ölünce sa la ile köye cenaze'
olduğu duyurulur. Eğer hasta ölmekte zorlanırsa, "birisin i beklemekte veya birisine kendini saklamaktadır"denir. Eğer o kişi gelirse hastanın hemen ,öleceğine inanılır. Gelmesi mümkün olamayan bu kişileri tem~ilen, bu kişinin bir
elbisesi hastanın üzerine doğru örtülür veya başının yanın~ konur: s·u gelenek
Gagavuz Türklerinde de hala yaşamaktadır (Yoloğlu, 199) :6.1 ).Böyle hastalara Azerbaycan'da "gözlemesi var" denir ve hastanın eline toprak veya taş verirler, üstüne kara bir parça çekip döşüne ayna koyarlar (Yavuz, 1991 :93).
Hasta ölmeden önce, birtakım olaylardan köyde cenaze çıkacağı anlaşılır:
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Gece sessizliğinde tavan arasının çatırdaması o evden veya yakın bir yerden cenaze çı
kacağı na işarettir. Baykuşun sürekli aynı evin çatısında ölmesi, köpek uluması, ölümün
habercisi sayılır. Köpek, hangi evin önünde veya yakınında ulursa o evden cenaze çı
kacağı na inanılır. Evin üzerinden karganın üç defa bağırarak geçmesi, mezarlığa götürülen tabutun yalpalanması, bu cümleden inançlardır (Akman, 2001).
Rüyasında cenaze gören bir. kişi, evin kapısı üzerine bir ci ğer asar. Ciğer asmazsa rüyada,görülen cenaze, bu kişiyi de,çağırabilir. ciğer asılmışsa çağırmaya gelen, kapıdaki
ciğeri 'alıp gider (Erdoğdu, 1'991 :25). Yin,e rüyada ayna, kabak, mantar toplamak, bir yapın in göçmesi gibi olayların görülmesi, yakında bir ölüm olayının olmasına delalet eder.
Hasta öldükte.n sonra 'cesedi soğumadan, gözleri açık ise sıvazlanarak kapatıl ır. Eğer
hasta, gözleri açık öldÜyse, bunun anlamı "Dünyadan. muradını alamamış."şeklinde
dir. Çenesi ve .~yak parmakları bağlanan cenazenin, elleri yanına uzatılır. Karnı şişme
.sin diye üzerine bıç~k; kayiş veyademir türündefl eşyalar konulur. Ölünün beyni so'ğumasın diye elden :geldiğince çabuk gömülmeye gayret edilir. Zira ölünün beyni soğursa kai:Jir sualihi veremeyeceğinden korkul ur. Fakat uzakta akrabaları varsa onların
gelmesi 'bekleriir. Qlü, :,geceye kalmışsa eğer, muhakkak birileri tarafından beklenir.
Gagavuz Türkl,erindio·de bu uygulamayla karşılaşmaktayız. Onlar da ölüyü yalnız bı
rakmazlar, ölünün şeytan tarafından alınacağından korkarlar. Evden ikinci ölü çıkma
sın diye de ölü götürülen yere demir bir şey atarlar (Yoloğlu, 1999:162).
Ölüm olayı olur olmaz derhal ölünün ayakkabı ları, yeniden bir felaket daha olmasın diye dışarıya atılır. Aynı ad eti Harput'ta da görmekteyiz. Orada ölünün ayakkabıla
rı yabancı bir kişiye verilir. Bununla, ruhun evi bastığı kabul edilen ağırlığından, kasavetinden kurtulmuş olunduğuna inanılır. Ayakkabıların yabancı bir kişiye verilmesi ile,
ruhun evle olan irtibatını kesmek, onuri eve dönüşünün önüne geçilmesi sağlanmış
olur Araz, 1995:121 ).
Ölü yıkandıktan sonra ketenienirken ağzına, burnuna ve kulaklarına pamuk konulur. Ölüyü yıkadıktan sonra, ölünün yakınlarından bazılarını cesedin yanına getirirler
ve cesede ellerini sürdürürler. inanca göre, cesede elini süren kişinin acısı biraz azalacaktır. Yine acı azalır diye, ölü yıkanan suyla ölünün yakınlarının elleri ve yüzü yıka
tıl ır. Cenaze yıkama işlemlerine aile fertlerinden bazıları da yardım edebilir. Bugün
Uygur Türklerinde de ölü yıkayanlara, .ölünün akrabaları yardım etmektedir. Ölü kefenlenirken, kefen iğne kullanılar,ak dikilmez. islami bir pratik olan aynı uygulama, Uygur Türklerinde de vardır (R,ahman, 1987:312). Tabutun üzerine mezarlığa giderken,
bayanlarda bir kuşak koymak adettir. Son zamanlardatabutun üzerine bir de battaniye konulmaktadır. Tabut, mezarlığa omuzdan omuza alınarak taşınır. Eğer tabut taşı
nı rken' sağa söla ,Çok yalpalanırsa bu, yakında yeni bir cenaze çıkacağı na işarettir. Mezar örtülürken, tqprak, ölünün üzerine küreklerle sırayla atılır. Kürek elden ele verilmez. Toprak atan kişi toprağı attıktan sonra küreği yere koyar, ondan sonraki kişi küreği yerden alıp toprağı öyle atar. Bu uygulamayla Erzurum Söğütözü'nde de karşılaş
maktayız. Onların inancına göre, bu araçların doğrudan doğruya bir elden ötekine verilmesi, sürekli mezar kazılacağına işaret sayılır(Boratav, 1984:195).
'
.
Araç ilçesi ve çevresinde cenaze gömüldükten sonra köy halkı, gelen misafirlere yemek yediiir. Köydeki herkes köy odasına yemek getirmek durumundadır. Böylelikle
uzak yerlerden gelen misafirler ağı ri anmış olur. Kadın misafirler ise köy kadınları tarafından evlere davet edilir, onlar da evlerde ağıdanmış olur. Buralarda dara önceleri
yemek verme işi, cenazenin sahipleri tarafından yapılı rm ış. Bu uygulama bu gün Kastamonu merkezde devam etmektedir. Mesela merkeze bağlı Kavacık köyünde ölü gö192
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müld(.ikten sonra, ölünün ailesi, gelen misafir/ere yemek verir ve camide mevlit okutturur. Diğer ilÇe ve köylerde de ölünün sahipleri tarafından muhakkak yemek verilir.
Cide'de bir inanca göre,. ilk gün yemek verilirse, ölü geri gelip o yemekten yermiş
(Acar, 2003:137).
Kazanlarda ölünün suyu kaynatılır ve kazanın üzerine bir tepsi un konur. Bu un, daha sonra fakiriere verilecektir. Cenazeyi yıkayana, su taşıyana, mezarı kazanlara ( ki
bunlar dört kişidir) sa la verene; hoca iara, cenazenin öldüğünü diğer köylere haber verenlere (e~kiden telefon vs' olmadığından civar köylere haberci gönderilirdi), para verilir. Unium\yetlebu para, ölen kişiniı1 "ölürnlük, kalımi ık" diyerek sakladığı paradır.
O gün köyde hiçbir iŞ görülmez. Evdeki bütün sular dökülür. Ölünün yattığı odanın
duvarlarına su serpilir. Güya hasta can verirken oralara kan sıçramıştır. Zaten evdeki
suların dökülmesinin ;gayesi de Azrail
can
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va yapmak zorundadır. Fakat ölü sahibi o gün, diğerlerinden daha fazla helva yapar.
Buna "Bu bayram filanın zıyratı var" denir. Bir tepsiye hehiayı doldurup getirirler. Yiyecekler yenmeelen önce hoca, Kur'an okur ve dua .eder. Duadan sonra herkes bu yiyecekleri yer ve akrabalarının mezarlarını ziyaret eelerek oradan ayrılırlar. Ziyaret işle
mi ihsangazi taraflarında ölümelen bir gün sonra yapılır. Onlar da mezarlığa helva ekmek getirerek ölüyü ziyaret ederler.
;
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Buraya kadar kısaca Kastamonu .ve hava! isinde mevcut olan ölümle ilgili ac!et ve
inançlarda değineli k. Bu adet ve inançlara eliğer Türk cumhuriyetlerinde clerastlarrıak
tayız. Bütün Türk uluslarında ölen ki~iııin ardından ağıt•söyleme geleneği başlangıçtan
beri mevcuttur. Bu uygulamaya· Kastamonu'da da sıksık rastlamaktayız. Ölünün ardı n~
dan ağıt yakılmazsa, öl.ü sahipleri, civar haJk.tarafından kı nan ır. Fakat son zamanlarda ·
"günahtır" diyerek bu uygulamaclan vazgeçilmeye çalışılmaktadır. Fakat özellikle yaşlı
kadınları, hiçbir kuvvet ağıt yakmaktan alıkoyamamaktacl'ır.
..
.
'
Ölünün arkasından ağlanması zorunludur. Eğer ağlanma.zsa ölü beddua eclermiş . .Kasta~
monu merkez Subaşı köyünde eğer genç birisi ölmüş ise "fıgan"adı verilen yas tutma geleneği vardır. Figan yaklaşık üç gün 'sürer. Bu sürede evde ve çevreele aşırı üzüntü olur, eJde
herhangi bir iş yapılmaz, hatta yemek bile pişirilmez. Cenaze evine yemekler, komşular ta-·
rafınclan getirilir. Ölünün gömülmesinden itibaren üç sabah boyunca kabri ziyarete gidilir.
Yasin suresi okunduktan sonra, ziyarete gelenlere gofret, si mit dağıtılır. Azeriler "Öiünün
yaraşığı ağıdır." (Yavuz, 1991 :93)diyerek ölünüıı arkasından ağianmanın zorunlu olduğu-·
nu vurgulamışlardır. Bilindiği gibi eski Türk geleneklerinde ölünün arkasından saç yol mak,
yüz yırtmak gibi adetler mevcuttur. Bir ölüm dolayısıyla yasa girenler, bunu hem giyecekleriyle, hem de clavranışlarıyla belli ederler: Çin kaynakları VI. yüzyıla ait yas törenleri hakkında verdiği bilgide, biri ölünce onun yakınları, ölünün bulunduğu çadırın etrafında feryatlarla yedi defa döndüğünden ve çadırın kapısına gelince bir bıçakla yüzlerini çizdiklerinden bahsetmektedir.(Gökyay, 2000:CCCXCII)Dede Korkut hikayelerinde de ölü n ün anası, kız kardeşi, boy beyleri ak çıkarıp kara giyerler, analar çekip yakalarını yırtarlar, acı tır
naklarını ak yüzlerine çalıp güz el ması gibi al yanaklarını yırtarlar. Kastamonu ve civarında
ağıt söyleme bu kadar şiddetli olmamakla beraber, sesin seviyesinin çok şiddetli olması ve
ölü sahibinin kendini yerden yere vurması yukarıdaki manzarayı hatırlatıiıaktadır. Yine yörede, en azından belli bir s.üre, beyaz ve süslü giyinmek pek hoş karşılanmaz*.
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' Taşköprü'nün Kayadibi köyünden Bahriye
adlı bir kadın; n, ölen oğlu için taktığı bir ağıt şöyledir:
.
.
.
Köyden çıktım anam sağlıklselamet

Yarın bakın bacaları tüter mi?

iki

1

yavrum senin yerini tutar

mı?

Aman Allah ne diyin de neyieyin
Deli gönlümü be~ kiminen eyleyin

Karapınar'ın başına vardım~koptu kıyamet

Benim bir yavrum

anasına

manet

qeyverin babama durmasın gelsin
Gelsin de beni kara toprakta bulsun

1

Aman Allah ne d iyi n de neyieyin
Deli gönlümü ben kiminen:eyleyin
Ne yapayım yazım böyle yazılmış
Mezarı m da Kayadibi'ne kazılmış
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Aman Allah dayanıp da durmalı
Taşköprü'ye çifte teller vurmalı
Aman Allah ne diyin de neyleyin.
Deli gönlümü ben kiminen eyleyin
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Saçta pişen ekmeğin ilkini yiyen, kadınsa ilk kocası, erkekse ilk karısı ölürmüş.Evde
ezan okunursa, o evden cenaze çıkarmış (Abdülkadiroğlu, 1997:184).
Sonuç: Kastamonu'da ölümle ilgili adet ve inançların, doğuda Uygurlardan, batıda
Balkaniara kadar, bütün Türk lıalklarınınkilerle aynı veya pek çok benzer yönlerinin olduğunu, bu kısa araştırnıamızla belirtmiş olduk. Şüphesiz bu konuda söylenecek çok
söz vardır. Bu çalışmanın, konuyla ilgili yapılacak olan diğer çalışmalara ışık turacağını ümit eder saygılar sunarı nı.
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ÖZET
insanoğlunun hayatında bazı geçiş dönemleri vardır. Bunlar doğum, sünnet, evlenme ve
ölümdür. Bu araştrrmamızda Kastamonu'da mevcut olan ölümle ilgili adet ve inanmalar
üzerinde durduk.Tespit ettiğimiz bu adet ve inanmaları Türk dünyasındakilerle mukayese
ettik. Yaptığımız karşılaştırmalar neticesinde Kastamonu'daki ölümle ilgili pratiklerin çoğu
nun diğer Türk illerininkilerle ortak olduğunu gördük.
Anahtar kelimeler: Kastamonu, ölüm, adet,inanç

ABSTRACT
CUSTOMS AND BELIEFS ABOUT DEATH IN KASTAMONU
There are sorne transition periods in man' s life.These are birth, circumcision, marrage
and death.ln this study we focused on the customs and beliefs about death in Kastamonu.
We compared the customs and beliefs that we identified with the Turkish world. When we
compared the practice of death in Kastanıonu we saw that they were similar with the Türkish countries.
Key words: Kastamonu, deatlı, custom, belief
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