Kocaeli ve Çevresi Örnekleri le
Türk Halk nançlarnda
ADANMILIK / SAHPLLK

Yaar KALAFAT
Halkbilimi Aratrmacs
yasar.kalafat@mynet.com
yasarkalafat@gmail.com

GR :
Adamak, bir dilein gerçeklemesi amacyla kutsal bir güce yönelik bir
niyette bulunmak, kutsal sayd bir ey uruna kendini feda etmek, ant
niteliinde söz vermek.(Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, Ankara, 2005,)
Adamak, adanmak herhangi bir eyi bir amaca veya birine hasretmek onun
uruna, onu gözden çkarmak iken, kavramn derinliklerinde daha ziyade inanç
boyutu vardr.slamî dönemde de varln sürdüren fiilin Gök Tanr/Ulu Tanr
inanç sisteminde de mevcudiyetini görebiliyoruz. Fiilin her iki dönemdeki
anlam büyük ölçüde örtümektedir.
Biz bu bildirimizle, uzak geçmiten günümüze gelen adamak ve adanmak
olgularnn üzerinde dururken, dönemlerine göre adamann ve adanmann
evsaflarn tartmaya açyoruz. Adak-Kurban, Adak-saç balants üzerinde
durmaya çalyoruz. Adak kavramndan hareketle, günümüzün inanç
terminolojisi kullanlarak izah etmek gerekir ise rahmani güçlerin rahmetini
salamak ve azap güçlerinin gazabn önlemek için adak adanabilmektedir.
Bildirimizde Türk kültürlü corafyann muhtelif bölgelerinden yaptmz
tesitlerle, Kocaeli çevresinden yaptmz tespitleri karlatrmaya çalacak,
hayatn muhtelif safhalarndan örnekler verip, sözlü kültüre vaki yansmalar
açklayacaz. Bu arada yer, su ve aaç gibi baz kültlerle konumuz arasnda
balant kurmaya çalacaz
METN :
Tespitin konumuzla ilgisi daimi sahip ve geçici sahip boyutudur.O, yani
kadiri mutlak olan sadece canl olan veya canl olduu bilinenlerin deil,
kainatn sahibidir. Nitekim, hal-hatr edilen kimse, ükür iyiyiz, emaneti
tayoruz, der. Can veren ve onu bedenlendiren bir gerçek sahip vardr.
Anadolu’da nianl genç kz için adakl tabiri de kullanlr. Bu tabirle,

nianlanan kzn sahibinin olduu anlatlm olunur. Düünde beenilen bekar
kzn bana. Bekar olan ve bazen de annesi bir ba örtüsü atar, bu uygulama ile
bir anlamda o kz sahiplenilmitir. Nianl kza kesinlikle böyle bir muamele
yaplmaz zira onun sahibi vardr. Kzn veya olann “ban balamak” onun
birisine adanmasdr. Kna da bir adama nianesidir. Hac anne Allah’a,
evlenecek gençler bilhassa kzlar yeni ocaklarna, asker adaylar , Peygamber
Oca’na adanrlar. Baz tarikatlarda, özel küpe taklarak mensubiyet, ait olma
anlatlm olunur. “ Ba bozuk olan ile, ba balanlm olan” arasndaki fark
ball olan ile bir ba olmayan eklinde de anlalabilir.
Adanlan, adanann himayesine, korumasnn altna girmi olur. sim
verilirken daha ziyade Azerbaycan Türklerinde rastlanlan, Hudaverdi,
Allahverdi, Hakverdi, Tanrkulu gibi isimler bu mahiyettedirler. Krm
Türklerinde rastlanlan Kurtnezir de bu türden bir isimdir. Güçlü hayvanlarn
veya güçlü varlklarn isimlerinin ad olarak insanlar için seçilmi olmalarnn
hikmeti, onlarn koruyucu gücünden istifade etmek, bir anlamda onlarn
takmna girmek suretiyle, onlardan ve onlardan çekinenlere kar güven
salamak inancnda arnlabilir.
Çocuu yaamayan anne adaylarnn çocuklar olmadan evvel veya çocuk
dünyaya henüz gelmiken onlar yatrlara götürdüklerini, çocuu yatra manevi
anlamda sattklarn, çocua yatrn ismini verdiklerini, belirli bir döneme kadar
yatrn özel olarak ziyaret edildiini ve bu münasebetle bir takm uygulamalarn
olduunu biliyoruz. Böylece inanca göre çocuk veya annesini kendilerine
musallat olan kara güçlere kar sahiplenilerek himaye altna girmi
olmaktadr.Anadolu’da çocuu yaamayan annenin çocuunu, çok çocuklu
komusuna bu anlamda sattn, Özbekistan’da çocuk ilk beie konulmadan
evvel, beiin iki tarafndaki birisi bebein annesi olmak üzere bebek satma
merasimi yaplr. Bu türden gaip alemine yaplan satlar baka hallerde de
yaplr. Mesela tedavi maksad ile de yapld veya aya kar yapld da olur.
Delikli tan veya aacn kovuundan kar tarafa geçen ve böylece,
korunmu, ifa bulmu olduuna inan kimsenin inanc ile yeni gelinin yeni evine
girdiinde kaynanasnn eteinin altndan geçmesi, yenilen pehlivann yenen
pehlivann koltuunun altndan geçmesi inançlar arasnda, himayeye girmi
olma anlamnda ortaklklar olmal.

htiyatla gündeme tamak istediim bir husus da, slamiyet’te, can
bedenden çktktan sonra, mevta henüz ykanmam iken ruhuna Kur’an-
Kerim okunmamaktadr. Ölümden evvel bedenin sahibi can iken ve ölümle
topraa teslim edilip beden yeni sahibini bulurken aradaki bu dönemin özel

anlam ne olabilir. Cesedin defin edilinceye kadar hiç yalnz braklmamasnn,
sürekli yannda k yaklmasnn, özellikle kedilerden korunmas inancnn
olmas, sahiplenme ile ilgili bir boyutu var mdr? Neden ei ölen kadn nikahsz
braklmaz ve molla ile bir ekilde nikahlanr.Ölümle nikah düüyor iken, dul
kadn sahipsiz mi braklmamak istenilmitir? Halk arasnda topraa emanet
ettik veya Alevi_Bektai inançl slam kesimde, defin anlamnda topraa srladk
denilmi olmas, sahiplilikle izah edilebilir mi?
Kazan Türklerindeki bir halk inancna göre, yeni yaplm eve sahipleri
olan insanlar girmeden evvel, o eve bir kedi sokulur. Kedi evi dolap çktktan
sonra, evin tekin olduu sahiplenilmedii anlaldktan sonra evin sahipleri
yaamak üzere eve girerler. Kara iyelerin sahiplenmelerine kar korunma inanc
ile bu dini uygulama ilikilendirilebilir mi?
Krm Türkleri arasnda ahit olduum bir ifadeye göre, Leyla- Kadir
Gecesi gibi geceler için Nianl Geceler tabiri kullanlyordu. Buradaki nian,
iaretlenmi, belirlenmi anlamnda idi. Bu ifade bana adeta özel ibadete
adanm veya ibadet için özel adanm mesaj vermiti.
Kandra keten bezinden misafir için yaplm gömlein, yaka ksm
iaretlenir ve fakat açlmaz. Açlma ilemi misafir giyecekken yaplr. O gömlek
sahibi, misafir gelinceye kadar yok kabul edilir. Misafir gelince yakas açlr ve
sahibi yani misafir artk onu sahiplenmi olur .(Sinem Budun-Necdet a,
“Küreselleme Süreciyle Kaybedilen Deer, Kandra Bezi”, Halk Kültürlerini
Koruma-Yaatma ve Gelecee Aktarma Uluslar aras Sempozyumu, 16-18
Aralk 2005 Kocaeli,).O gömlek adete bilinmeyen misafire adanmtr. Nitekim
yakas açlmam söz, hiç duyulmadk ilk defa söylenilen sözdür. Anadolu’da ilk
defa giyilen giysi, bilhassa gömlek türü giysiler besmele ile giyilir, giydirilir.
Giyilmeden evvel dümeleri iliklidir. Giyecek olan kimse açar giyer. Aksi halde
daha evvel eytan/cinler giymi olabilirler inanc vardr. Bir nevi “ kara
büyü”dür. O gömlek baldr. Kefenin ismi “ yakasz gömlek”tir.Asl’nn babas
Kara Kei Asl’ya krk dümeli büyülü gömlek giydirir. Asl’nn Kerem’den
evvel kei babas tarafndan sahiplenilmi olmas, bu çiftin vuslatlarna engel
olur.Konumuzu ilgilendiren boyutu gömlein veya Asl’nn sahiplenilmi olmas
inancdr.
Türk-slam halk inançlarnda yeni dünyaya gelmi çocuk için hayrl
olmas dileinde bulunulunca veya cinsiyeti sorulunca, bazen de çocuklarn
miktar örenilmek istenilince, “Allah balar ise iki çocuk veya kz, olan”
denir.” Veren de alan da odur”. nanc vardr.Her eyin gerçek sahibi O’dur. Her
ey aslna sahibine dönecektir.” O’ndan geldik O’na gideceiz” inanc
hakimdir. .Her eyin bir ilk sahibi vardr ki, O bu kainatn ilk ve son sahibidir.
Bir mülke hayrl olsun temennisinde bulunulunca, Sahibi gerçek olandr, biz

kiracyz, denir. Bu noktada dünya bir hana ve insanlar gelip geçici olan
yolculara benzetilir.Büyük tasavvuf bilgini Yunus Emre’nin
Mal sahibi mülk sahibi,
Hani bunun ilk sahibi,
Mal da yalan mülk de yalan
Var biraz da sen oyalan ,dedii gibi gerçek olan sadece O’dur.
Anadolu’da bu arada Kocaeli’nde mezarlktan bir çöp dahi alnmaz.
Çocuklar sk sk uyarlr hiçbir ey almamalar tembih edilir, bir çakl ta veya
bir kr çiçei dahi kopartmalar engellenir. Mezarlktan eve bir ey getirilmez
denilirken, orada her eyin sahibinin, orada yapmakta olanlar olduuna inanlr.
Karakalpakistan’da tarihi bir mezarlkta baz mozaik parçalar bulmu ve
ertesi gün de çok ciddi bir kaza geçirmitim. Geçmi olsuna gelen yal bir teyze
bana,
“Olum
sen
elhamdülillah
inanç
sahibi
bir
kimsenin,
mezersenlikten/mezarlktan o talar ymayacaktn/almayacaktn. Onlar sahibi
var brakmazlar ucuz atlattn” demiti.
Sanrm Bakurdistan’da idi mezarlkta bir kürek ve yarm kalm bir
torba çimento ve kum gibi bir eyler görmütüm. Aramzda bunlarn
unutulduunu veya mezar yapmnn bitmediini konuuyorduk. Bize yaplan
izahta mezarla getirilen eylerin geriye götürülemeyeceini, artk onlarn o
mevtaya veya mevtalara ait olduu inancn izah ettiler. Keza Dalk Altay’da
Gök Tanr/Ulu Tanr inançl Türklerin mezar resimlerini çekerken, bizi herhangi
bir ey almamamz için uyardlar.
Anadolu’da kutsiyetine inanlan da tepelerinin aaçl olduklar görülür.
Bu aaçlar kesilmez. Kocaeli yöresinde olduu gibi, ulu zatlarn mezarndan ifa
için alnacak toprak, var ise suyundan almak icazete balanlmtr. Buhara’da
yanlmyorsam Buhari’nin annesinin mezar/türbesinin olduu yerde kurumu
kütük haline dönümü ulu bir aaç vard. Bunun, hayrna inanlarak, bundan bir
kymak alnrken mutlaka bir fatiha okunuyordu. Bu uygulama bir anlamda
icazet demekti. Türkmenistan’da Çoban Baba yatrnn bulunduu corafya’da
kutsal kabul edilir.Bu yörede türbeler için kale veya ehir de tabir ediliyor.
Birçok türbe gibi buralarda da yatrn bayra ve gönderi var. Ziyaretçiler
göndere adak bezi balarlarken adeta yatrn korunmas altna girmi oluyorlar.
Fatihalar burada da Allah rzas için okunup yatrn ruhuna balanyor, ancak
yukarda da belirtilmee çalld gibi, kale yakn çevresindeki her eysi ile
yatra ait, sahibi yatrm gibi bir inanç var.
Anadolu’da yatrlarla ilgili anlatlan efsaneler ve onlarn göstermi
olduklar kerametler anlatlrken, türbeden hrszlk yapanlar, türbeyi

kirletenleri ve hatta türbenin önünden sarho veya uygunsuz hallerle geçenleri
türbede yapann cezalandrd da anlatlr.O makam ve çevresinin sahibi
türbede yapandr ve bu inanç Kocaeli yöresi halknda da vardr.
Kocaeli merkez Orhan Mahallesi Rasathane Caddesindeki türbesinde
yapmakta olan Ese Dede’nin türbesinde yaklan mumlar “Adak Mumu” ve
burada balanlan bezler “Adak Bezi” dirler. Bunlar bir adamann sonucu
yaplan uygulamalardr.
Kocaeli-Gebze’de belediye Binas arkasndaki Eski Mezarlk
Mevkii’ndeki Malkoçolu
Mehmet Bey’in türbesine de adak adand
bilinmektedir.
Kocaeli’ne adn veren, yörenin fatihi Akçakoca’nn olu Hac lyas
Bey’in Kocaeli Gebze’deki türbesine adak adayanlar, burann özel ibriinden
abdest alr, namaz klar, Kur’an- Kerim okurlar. Keza , Gebze Hac Halil
Mahallesi, Mustafa Paa Camii mütemilatnda yatmakta olan, sadrazaml da
bulunan Çoban Mustafa Paa’y ziyaret edenler, adak adamam olsalar da
burada Kur’an- Kerim okurlar.
IV.Murat’n kötürüm kznn dualar ile ifa bulmasn salayan KocaeliGölcük’ün Örcün Köyü’nde yatmakta olan ve buraya Buhara’dan gelmi olan
Sultan Baba’nn türbesinde “Adak Kurban” kesilir.Buras sünnet ve evlilikler
münasebeti ile de ziyaret edilir.
Kocaeli-Karamürsel’in Osmaniye Köyü’ndeki Suni Baba’ya çocuu
olmayanlarca bu dileklerinden hareketle adakta bulunulur.Anlan zatn gövdesi
ve ba ayr yerlere defnedildii için “Kesik Ba” olarak bilinen ululardandr.
Ayrca, yörenin yatrlarndan deniz felaketlerinde hayrl dualar ile
bilinen ve srr açk edildii için benzerlerinde olduu gibi annda Hak’a
yürüyen Kocaeli-Karamürsel’deki Vasiye Nine, Karamürsel’deki Karamürsel
Alp, bir ekilde adakla da ziyaret edilebilen gönül erleridirler.
Rahmetli Sabri amcam bir dönem definecilik ile ilgilenmi. Ondan
hareketle anlatrlard. Definlerden bir ksmnn sahibi olurmu. Sahiplenilmi bu
tür definelerin sahipleri izin vermezler ise, defineye ulalamazm. Böyle
hallerde sözün gelimi altnlar sradan madeni sikkeler olurlarm veya ylana
çyana dönüürlermi. Hazinenin yerine ulald halde kazlan yerin bo
çkmas halinde, sahipleri götürdü, denilir. Bunun içindir ki, hazinenin yerini
söyleyen falc veya büyücü çok kere ona ulalmasnn artlar arasnda kurban
kesilmesi gibi hususlar da belirtirler.

Sahipli hazinelere ulalmasnn artlar arasnda, aramann günün belirli
saatleri arasnda yaplmas gerektii hususu da vardr.Hazine için açlan çukurda
gerekli derinlie güne batmadan ulalmas icap ediyor ise,ve ulalmadan eme
ilemi ikinci güne braklyor ise, o gece açlan çukurun hazine sahipleri
tarafndan doldurulacana inanlr. Güne battktan sonra arama ilemi
durdurulmaldr. Zira güne battktan sonra “yerler baland” inanc vardr. Hava
karardktan sonra “yerler mühürlendi” denilir.Artk yerler sahiplenilmitir. Bu
saatten sonra bir çok iin yaplmamas gerektiine inanlr. Mesela defin
yaplmaz. Mezarlklara destursuz gündüzün girilmesi uygun görülmez iken, gece
girilmesi de sakncal bulunur. Zira sahipleri rahatsz olabilirler rahatsz
edilmemeleri inanc vardr.
Gürcistan’n Borçal ve Karaçöp bölgesi Türklerinde yere düen ve
yuvarlanp bir yerlere giden patates soan türü eylerin muhakkak bulunup
alnmasnda srarl davranlmaz. O tür eyler için “artk o yerin hakk” gibi
sözler söylenilir. Adeta yeni sahibi toprak veya su olmutur.
Kars ve Trabzon yörelerinde koarken düen çocuun dütüü yere eker
türünden bir eyler atlarak,çocua bir ey olmad için ükredilirdi. eker
nevinden eylerin serpilmeleri bir noktada minnet bildiren ükran ifade eden
saçlard.
Hakasya, Altaylar ve Tuva’da ahit olduumuz, yolculua çkmadan
Obo’larda
yaplan saçlar yol iyesi için yaplm koruyucu adaklard.
Yolculuun salimen geçmesi inanc ile yaplyorlard. Yolun sahibi yolun
iyesidir. Anadolu’da hala bilhassa uzun yola çkmadan hayr ilenir, sadaka
verilir. Otobüs terminalleri bir dönem dilencilerin mekanlarndand.
Azerbaycan’n Kazak ve Nahcvan yöresi Türkleri arasnda suya da yemin
edildii olur.Mesela “bu suyun piri hakk” denilir. Keza atee, günee de ant
içildii olur.Yer-su kültünden, yer ve gök iyeleri inancnda bunlarn sahipli
olduklar, sahiplerinin bulunduunu kendileri için saç yapldn biliyoruz.
Bizim bu bildirimizle üzerinde durduumuz husus, adak-kurban saç balants
ve mahiyetlerinin ne olduu hususu deildir. Uruna adama yaplanlarn
arasnda bu tür kültlerin de olduunun belirtilmesidir. slam’da adak, kurban
nezir Allah rzas için, Allah ad ile, Allah için yaplr. Allah’a ramen baka bir
gücün hakimiyetinin varlna inanmak ve ondan medet ummak haa Allah’a
ortak komak anlamna gelir ki, günahlarn en büyüüdür.
Eski Türk inançlarnda kurban ve adak için seçilen hayvana “duk”
denirdi. Iduk hayvann yünü krklmaz, sütü salmaz , bu hayvan yüke
koulmaz, ba bo braklrlard. Iduk olarak seçilen hayvan kurban edilecei
ana kadar bu ekilde muhafaza edilirdi.(Abdulkadir nan, Eski Türk Dini Tarihi,

stanbul, 1976) Günümüzde sk görülmese de Krgzistan’da ylgnn içerisinden
bu maksat için ayrlm atn özel statüsü vardr. Ona binilmez, otlamasna ,
dolamasna müdahale edilmez, o hrpalanlmaz. Kocaeli ve yöresinde olduu
gibi Anadolu’nun bir çok yerinde de kurbanlk olarak ayrlm hayvana
gösterilen ilgi özeldir. O Allah’a adanmtr. Genelde her eyin sahibi olan Allah
artk o kurbann özelde de sahibidir.
ehitlikte, Allah rzas için, vatann kutsall inancndan yola çklarak,
Allah yolunda ceht etmek, kiinin kendisini Allah’a adamas inanc vardr. Eski
Türk nanç Sistemi’nde vatan topraklar için kutsal yer-su, Ötügen için
ölünüyordu. Kendi formatnda Türkler slamiyet’ten topraklar için canlarn
Gök/Ulu Tanrya adyorlard.
Konuyla dolayl balants itibariyle halk inançlarndaki niyet ve
niyetlenmekten de ksaca bahsetmek istiyoruz. Birisine hayr ileme adna
vermei düündüünüz, ona, onu vermee niyetlendiiniz eyin artk sahibi
odur. Niyet kutsaldr.niyetlenildikten sonra caylmas uygun bulunmaz..
Niyetlenilen nesne yeni sahibinin olduu inancndan hareketle, artk bakasnn
olmu bir maln, bir hayrn , bir amelin üzerinde tasarruf etmek anlamna gelir
ve doru kabul edilmez. Niyetlenilen orucun bozulmas kefaret gerektirir.
Hayatta iken herhangi bir uygulamaya karar veren kimsenin ömrü vefa etmemi
ise, yaknlar onun ruhunun rahatlamas adna, alnaca alr ve verilecei
verirler. Zira ona niyetlenilmitir. Nitekim ibadette de özel anlamda “ niyet
“ayn inanç bütününün bir parçasdr.
Kaynan çok aramama ramen maalesef bulamadm 2004 ylnda
Kocaeli’nde dinlediim bir bildiride bir dokuma türüne dair bilgi edinmitim.
Bu türden dokunan örtü sadece dokuyann tabutu üzerine serilebiliyor ve daha
evvel hiçbir yerde ve hiçbir ekilde kullanlmyor. Bize bu tespit adamay
düündürmütü. Bu örtü bu niyete adanmt. Adayan hayrna inanyordu.
Adanlma amacnn dnda kullanlmamal idi. Keza hala görülen “hac paras”
hazrl yaplr. Hac aday helal kazancndan, gitmesi ksmet olaca gün için o
niyetle tasarrufta bulunur. Paraya kolayna el sürülmez. Eskilerde sk görülen
imdilerde pek rastlanlmayan bu türden bir adama da “kefen paras” dr. Eskiler
ani ölüm için tedbir olsun diye bu türden hazrlklar da yaparlar, hatta
seyahatlerinde bu amaçla yaptklar hazrlklar yanlar sra da götürürlerdi.Bu
hazrlk sadece o ie adanmt ve baka bir yerde baka bir amaç için
kullanlmazd bu konuda az-çok ayn mealde bir baka tespitte de “..ekip
biçtikleri, ip haline getirdikleri ve dokuduklar kefeni, aynal sandklarnda
kefenlik saklarlar. Kadnlar, beni benim dokuduum beze sarn, kefenimi ondan
yapn diye vasiyette bulunurlar. Son yolculuklarnda, bakalarnn paras ve
emei geçsin istemezler” denilmektedir. (Yrd. Doç. Il Altun, “Kocaeli ve

Çevresine Ait Bir Dokuma: Köy Çezmesi ya da Kandra Bezi” I. Uluslar aras
Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu, 20-22 Nisan 2006, Kocaeli)
SONUÇ:
Adamak, adanmak Türk halk inançlarnn bir parçasdr. Dier
inançlarmzla doal olarak balantldr. Hayatn her döneminden
örneklenebilir. slamiyet evveli dönemi inançlarmzla da ilikilidir. Bu tespitler
doal olarak Kocaeli ve Çevresinde de görülmektedir.
nsanlar varsa doal olarak bir ekilde dinleri de olacaktr. Adak, adamak
adanlmak inanc bu anlamda haliyle evrenseldir. Bizim yapmaya çaltmz,
günümüzden geçmie halk inançlarndan hareketle bir yolculuk yapabilmek,
yaayan inançlarmzn derinliklerine gidebilmee çalmakt. Geneldeki bu
araymza özelde Kocaeli ve çevresini ele almaya çaltk.

