VAN GÖLÜ HAVZASI ÖRNEKLER LE
HALK NANÇLARIMIZDA ÖLÜM MELE

Yaar Kalafat
yasar.kalafat.@mynet.com
yasarkalafat@gmail.com

GR
:
Ölümle ilgili inançlar, ölüm gelmeden balar, ölüm sürecide ve ölümden sonra
da devam devam eder. Bütün bu dönem zarfnda ölüm melei ile ilgili inançlarn farkl bir
yeri vardr. Ölüm Melei ile ilgili inançlar sözlü kültürümüze de yansm, deyimler,
tekerlemeler ve halk iirinde de yerini bulmutur. Rüya yorumlarnda, fallarda Azrail
Aleyhisselam ile ilgili anlamlandrmalar vardr. Ölümün mukadder olduu, Ölümün de
hayrlsnn bulunduu, Zamansz ölüm inancnn halk düüncesindeki, halkmzn sofisttik
dünyasn yanstr. Biz bu çalmamzda Van gölü ve havzasndan yaptmz Ölüm Melei
konulu halk kültür verilerinin deerlendirmesini tartrken, her ne kadar merkeze bu
corafyay ald isek de, zaman zaman karlatrmalar yaparken haliyle bölgenin dna çktk
ve tespitlerin Türk kültürlü corafyadaki yerlerini belirlemee çaltk
Örnekleri imkan nispetinde Van Gölü çevresinden seçmi olmamza ramen,
tespitler doal olarak Türk slam, bu arada genel Anadolu kültürünün ortak ürünleridir.
Ayrca Ölüm Melei-toplu ölümler ilikisi itibariyle Erzincan depremine yer vermek
durumunda kaldk Zira destanlarna bölgeden daha ziyade bu felaket konu oluturmutu.
Yörenin yaad dier toplu felaketlerden destanlatrlm bölge dillerinden çalmalara
ulaamadk
METN:
Dört büyük melekten birisi olan ölüm melei ile duygu ve düünceler, sözlü ve
yazl edebiyatmza yansmlarken, doald ki, hayatn ölüm an ile ilgili kesimine yansma
daha youn olmutur. Ölümün her türlüsü ac verici iken, baz ölümlerin anlatm atlar ve
destanlarla veya atms destan, destanms atlarla anlatlmtr. “Sral Ölüm” ün verdii
ac ile, gençlerin ölümü veya toplu halde ölümlere yol açan deprem, salgn hastalk, sel gibi
felaketlerle vuku bulan ölümler daha derin izler brakmtr. Bu arada yazl edebiyatn
ustalar, halk edebiyatnn sözlü ustalarna nazaran özellikle son dönemlerde ölüm temas
karsnda adeta daha suskun kalmlar, bu alanda Hakk ve halk ozanlar karsnda yenik
dümülerdir.
Ölüm halk inançlarnda bir takm simgelerle tanmlanm ve edebiyatmzn
çeitli alanlarna bu arada Hak ve halk edebiyatmza da yansmtr., derken biz edebiyatn
iir veya nesir tasavvuf içerikli olannn Hakk edebiyat olarak tanmlamay yeliyoruz. Bu
edebiyatta “elleri koynunda kalmak” ilahi taktir karsnda boyun emei, “Saç yolmak”
“kara giymek” çaresizliin, “oca sönmek” veya “evinin direinin çökmesi”, rüyada aynas
krlmak, rüyada ekmeini yanar görmek ölümü, temsil eder. Onun simgesidir. Acnn
darya vurulmasnda arya gitmek isyan saylr, günah olarak kabul edilir.Kiiyi rüyada
ölmü görmek ise, onun uzun ömürlülüü olarak yorumlanr. Saç yonmadk at yoktur ve saç

Türk halk kültüründe bir koddur. (Yaar Kalafat, “Balkan Türkleri Örnekleri le Halk
nançlarmzda Saç”, I.Uluslararas balkan Türkleri Sempozyumu, 28-29 EYLÜL 2001
Prizren;Erciyes, Ocak 2002 S.301,, s. 15-16)
“Patlam topraklar krlm dallar
Elleri koynunda yetimler alar
..................................................
Analar babalar yoldu saçn
..................................................
Felek brakmad senin peini
.....................................................
Ak saçl insanlar saçn yolar,
Annem babam nerde alar kuzular” (Ercan Züngür, ‘Canm Erzincan’
s.187”
Ne yaparsa Felek yapar, Felek daha ziyade madurlarn ifadesinde dile getirilir.
Felek’e sitem edilebilir, serzenite bulunulabilir. O “kimine kürk giydirir kimine yelek” Veya
olmayacak ileri yapar. Mesela “u Felein iine bak Yunan Türk’ü esir alm” denir. Bazen
da O’na buz edilir, karg söylenir. “Gözün kör olsun Felek” denir. Böylesi bir tiplemenin
simgesidir Felek.

Gitti’

“Bu Felaket zalim felein ii
Zehir oldu içimize depremin a” (Muhittin Özel, ‘Güzel Erzincan’ Vurdu da
s.128” Baka bir örnekte,

“u genç yata Felek büktü belimi
.......................................................
Felek krd u genç yata bacam kolumu” (Kotan Pata, ‘Erzincan’
s.130” Biraz bölgenin dndan Kayseri yöresinden bir örnek,
“Galdramyon belimi
Gönlüm istiyor ölümü
Bana bocule dakn da
Bazara çekip malm” (Emir Kalkar, Kayseri ve Yöresi Atlar, Kayseri, 1992,
s 2001”
Felein simgeledii güçte, öfkelenmesi, intikam almas, ders vermesi de vardr.
O hayatn simgesi olan bülbülleri susturup, ölümün simgesi olarak kabul görmü olan
baykular bacalara kondurur. Mutluluu yaam simgeleyen yanan ocak tüten bacalarn
yerine, ölümü yokluu simgeleyen, sönmü ocaklar tütmez bacalar koyabilir. Böylece
güzelin, mutluluun yaamn simgesi olan ak, yerini ölümün, yasn, üzüntünün simgesi olan
karaya brakr. Karabar dertli sineyi, kolun kanadn krlml çaresizlii kara gün matemli
dönemi anlatr. “Ana-baba günü” felaketin büyüklüünü tanmlamak için de kullanlr.
“Yeil balarnda bülbüller öterdi,
Dün bacalarnda duman tüterdi
.................................................
Baykulara yuva oldun Erzincan
.....................................................
Ocaklarn gayri tütmez oldular

Horozlar afakta ötmez oldular
.................................................
Cihan alatt güzel Erzincan!
Karalar balatt bize Erzincan!
...................................................
Belli sana nazar oldu Erzincan!
Karalar balatt bize Erzincan!
Yar scak yar donmu göüsler
Sormayn kim kime alar eilder/at
Anlatmaya yetmez aylar seneler
Saçlarn yola koca nineler
Topraklar altnda kald Erzincan!
Felek Öfkesini ald Erzincan!
Ana-baba günü gördün Erzincan,
Ne bitmez tükenmez derdin Erzincan
Söyle dalayaym kara barm
Erzincan Erzincan kara Erzincan
Erzincan söylenir dillerde adn
Krld serildi kolun kanadn” (Osman Yüksel Serdengeçti, Erzincan DestanRuhi Koca, Erzincan’n /Destan at ve Destanlar, Ankara 1945 s. 233-236)
Horoz’un halk kültürümüzde mistik bir taban vardr. Horoz gayp aleminden
ald zaman ayarna göre öterken, adeta Horozlarn Piri’ne icabet eder, horozun hakka zikri
muhtemelen ötüüdür. Konunun dna çkmam olma adna, horoz ve tavuk bahsinin
ayrntsna girmiyoruz. Keza nazar için de “yar ölüm”dür, denilmitir. Genel olarak mavi
boncuk ve at mal ile simgelenir.
Baykuun bat Türklüüne ölümün simgesi olarak yansm olmas bize göre
tekrar incelenmelidir. Tatar veya Kpcak Türklerinde, Baykuun ölümsüzlüü simgeledii
eklinde tespitlerimiz olmutu. Anadolu ve yakn çevresinde, halk inançlarnda bayku’a ölüm
simgesi yaktrlm iken, bu yaklam üphesiz atlarmza da yansmtr.
“Hem namert ya döker hem de mert alar
Baykulara mekan olan yurt alar” (Konyal Ak Hasan, Erzincan, R.Kara,
erzincan’n Göz Yalar, 1994, s.221”
“Gökkubbede kararm tüm baykular alyordu.
Bütün erenler dua ediyordu tanrya, Azrail tepede idi”
...................................................................................
Krklar tepesi inledi tekbir sesinden
Aya kalkt Terzi Baba ve tüm Erenler
Yalvardlar sana Tanrm duy bizi diye” (Celil Sadk “Erzincan’n.........s.131”
“Baykular susturmu eyda bülbülü

Viraneye dönmü ban Erzincan
.......................................................
Krld kanadn kolun Erzincan” (Yusuf Sekergider “Erzincan’a” ...........s.135
nsanolu tarafndan olumsuz olarak alglanan olaylarn faturas Felee
çkarlrken, bu fatura deprem ve ölümü de içermekle beraber, deprem can almak veya can
vermekten daha öteye, adeta ilahi felaketlerden bir felaketin simgesidir.Halk inançlarnn
dier alanlarnda olduu gibi, öteki aleme göçmü ulu zatlara halk tefekkürü, bazen hikmetler
yüklemi bazen kadiri mutlak nezlinde onlar arac klm bazen da daha farkl misyonlar
yüklemitir. Bu arada ölüm de getiren felaket karsnda, bu ulu kabirler,fonksiyonu devam
eden yaayan ölüleri temsil etmilerdir.
Toplu ölümler türünden felaketler karsnda, halkn tövbe edip, slah olmas
gerektiini, Allah’n emrine itaat edip bu tür hallerden korunmak için evliyadan himmet
beklemesi gerektiine inanlmaktadr;
“.................................................
Halk slaha say ederek daim
Evliyadan himmet isteyelim.
Eyleyerek tevbe cürm-i maziye,
Emr-i Hakk’a itaat isteyelim
...........................................(Sofuzade M. Tevfik Efendi, “Zelzelenin Def u
Ref’i Duas” Erzincan’n Göz Yalar/Deprem At ve Destanlar, Ruhi Kara , Ankara 1994,
s. 254-255)
Tövbe etmek, tövbekar olmak, kulun Allah huzurunda ilahi öz eletirisini
yapmasdr.Yapt hatay kabullenmesidir. Neden o hatay yapmak zorunda kaldnn izahn
yapmaya çalmasdr. Bir daha yapmayacana dair söz verip yardm istemesidir.Halk
inançlarnda ölümlü felaketler dahil her türlü mükül karsnda Evliyadan yardm istenilmesi
halinde de kadiri mutlak olann karsnda irke dümemeye özen gösterilmelidir.
Halk inançlarnda zaman zaman , tabiatta cansz bilinen varlklarn da
ruhlarnn olduuna canl varlklarla birlikte mutluluu ve acy paylatklarna dair olaylar
tespit etmek mümkündür.
“Kala göz arasnda alevlendi yokular,
Kanatlanm görünce tüm mezar talarn
Çevirdiler etraf kutsal bir halka gibi
Bizimle paylatlar bu yas sra dalar
.............................................................. (Seyfettin Yalçnkaya
Erzincan’n Gözyalar..........s.177)
“Bu topraa bakma hor, gel gör ki neler var.
Terzi Baba koynunda nice bir evliyalar,
Esrar ilahide el ele veren Krklar

“Mersiye”,

Mubarek mesken diye burada toplanrlar.” (Nurettin Türkan/Ak Kul Nuri,
“kara Bahtl Erzincan”, R.Kara, Erzincan’n Gözyalar , Ankara 1994, s.165)
“Tüm cihanda yürekleri daladn
Yasa bodun karalar baladn
.................................................
Çalayann eki suyun nam salm
Terzi Baba nurlu sark balam
....................................................
Topraklara gark eyledin nice can
Bülbül ötmez duman tütmez ba viran” (Cenkiz Yavuz “canm Erzincan” ..
s.178)
Halk inançlarnda kurban; tanrnn merhametini celbetmek, musibetleri def
etmek, hamt ve ükür bildirmek gibi hallerin simgesidir. Kurban, Kadiri Mutlak için ve onun
rzasyla kesilir. (Yaar Kalafat, “Kurban, nsandan Kurban ve Türklerde Kurban nanc”
uluslar aras Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu, stanbul, 25-26 Kasm 2004)
“smail Gül der,
Krklara uradm
Senin için ben
Çok kurban adadm
..............................” (.Gül, “Cesur Erzincan” , s.84)
Krklar Türk tasavvuf kültüründe bir yaplanmay simgeler tpk üçler, beler
ve yedilerde olduu gibi. (Yaar Kalafat, Anadolu’da Ulu Kadn Kiiler ve halk nançlar,
hac Bekta Veli Aratrmalar Dergisi,K 2004, S.32, s.37-55;Anadolu Halk Sofizminde
erenlerin Yeri ve Rolleri” I.Uluslararas Türk Dünyas Eren ve evliyalar Kongresi
Bildirileri,/13-116 austos 1998/ Evrak Yaynlar, Ankara 1998, s.27-35) Van Gölü Kültür
havzasnda olduu gibi Anadolu’nun bir çok yerinde ismi bu rakamlarla bileerek anlan
yüzlerce da, tepe, han, çeme, mee, ehit mezar yatr ve efsane vardr.
“Gurbann yok mu idi Terzi Baba’ya
Krk bin can gurban olan Erzincan” (Eyüp nci/silleli Ak Mansur)

Destan”

“Dizler tutmaz oldu yüzler soldu,
Terzi Baba Mezarl ehitlerle doldu
............................................................
Krlm dallar açmyor güller,
Geçmiyor turnalar , ötmüyor bülbüller” (Aytaç ahin, “irin Erzincan’n ac
157)

Gözyalar

“Deprem vurdu Zayiat bini at
Terzi Baba Mezarl dolup tat
.....................................................” (Gazi Kaya , “Erzincan”, Erzincan’n
s.95)
“Yarab daha gösterme kara bayram
Kedere bürünmü dünyann her yan
...........................................................

Kimi dostla kimi kendi ocanda
Perianz terzi Baba diyarnda” (Osman Osma, Erzincan Destan

s.123-124)

“Nice ocaklar ykld söndü
niceler üzülüp akna döndü
..............................................
Çevreni kuatm bir kara duman
Titriyor her yan sanki ahr zaman” (Ali Küçüker, “Erzincan Kan Alyor”
s.117)
“Bahçelerde sular mersiyeler çalyor
Büyük küçük ardndan hep karalar balyor” (eref Sonata-Ruhi Kara,
Erzincan’n Gözyalar/Deprem At ve Destanlar, Ankara 1994
“Yasa bodun karalar baladn
Çöller gibi viran oldun Erzincan
Söndürme Allah’m ocaklar tütsün
Ebedi yaasn canm Erzincan” (Dursun Cavakl, Erzincan Depreminin
Destan, Erzincan Destan,.....s.191)
Halk tefekküründe sarslmaz yeri olan bir husus ki imandr. Alan da veren de
Allah’tr.Yapt her ite bir hikmet vardr ve kullar anlamakta zorluk çekseler dahi, ölümler
ve toplu ölümlerde de onlar için hayrlar vardr. Yaplacak i Mevla’dan himmed dilemektir.
“’za Zilzaleleha’ ayetine bak,
Cihan ykmas yapana elhak
Sorulmaz hikmetin halik-i Mutlak,
Ara çkt tütün narn Erzincan,
.................................................
Muradn olmad çok irin diller,
Bakire kzlardan irin gelinler,
Kara düününe cem oldu eller,
Hicrani Mevla’dan gel dile himmet,
Fanidir masiva ykar akbet,
Göz nazar deildir gazab- Kudret,
Tez vurdu srafil Sur’un Erzincan” (Bayburtlu Hicrani/Hac Tahan “Erzincan
Destan” , Erzincan’n Gözyalar-Deprem at ve Destanlar, Ruhi Kara, Ankara 1994 s.246)
Çekilen “yas perdesi” “kara perde” de olsa Allah’n iine karlmaz
“..............................................
Yine felaketler geldi bama
Kimse karmaz Allah’n iine
...................................................
Kadir Mevla’m çekmi bir kara perde” (smail Koyun, “Erzincan Felaket
Destan”
s.107) O’nun gazaba gelii, geli ekli, geli yeri, geli zaman tamamen
onun iradesindedir.
“lahi kudretin gelmi gazaba,

Tufan

yaratm

Hak

yol

Erzincan”

(dris

Yldz

“

Erzincan”

s.180-181”

Destan

“Sanma destimdedir Dünyann ii
Aralk aynda ecel teftii
Yer altnda imdi tam krk bin kii
Bu i kyamete alamet oldu.” (Yalvaçl Mehmet Bakaya, “Destan” Erzincan
s.203)
“Bu da Allan’dan geldi ne gelir elden,
Bakp alyoruz emir büyük yerden” (Elvan Sezgin “sele Döndün Erzincan

s.142)
“.............................................
Dizini döverek alyor Frat
Yamurlar gözya rüzgarlar feryat
.....................................................
Herkes bir davaya harcyor Çaba
Benim diyenleri çektin hesaba
......................................................(Seyfettin Yalçnkaya, “Erzincan’a At”
Erzincan’n Gözyalar, Ankara , 1994 s. 229-230)
“Bir anda buraya geldi Azrail,
Atlar figanlar sald Azrail,
Hmnan canlara dald Azrail,
Nice canlar ald güzel Erzincan
................................................
Yarya çekildi her yerde bayrak,
Yar saçlarn yoldu güzel Erzincan
.................................................
Ferman yüce yerden bildim çaresiz,
Emir Haktan geldi güzel Erzincan” (Mehmet krami/Sungurlu krami, Erzincan
Destan, R.Kara, Erzincan’n Gözyalar, Ankara 1994, s. 223)
“Nerede olursanz olun ölüm size ular; sarp ve salam kalelerde olsanz bile
(....) () “Sizi bir çamurdan yaratan, sonra ölüm zamann takdir eden ancak O’dur. Bir de
O’nun katnda muayyen bir ecel ‘kyamet günü’ vardr. Siz hala üphe ediyorsunuz.” (elen’am Suresi, 2. ayet)
Mu yöresindeki bir anlatmda, Azrail a.s. yal bir dedeye rastlar. Dede Azrail
a.s. atlatabilmek için bebek takliti yapar ve “mama mama”, demee balar. Azrail a.s da
dedeye, “maman ye atta gideceiz” der.
Bir anlatda da genç birisi Azrail Aleyhisselam’a, “Ölüm hak onun önüne
geçilmez” der. “ancak benim sram gelince aniden canm alma, sramn gelmek üzere
olduuna dair baz ammareler göster” der. Azrail Aleyhisselam da bu teklifi kabullenir.
Aradan yllar geçer, Azrail Aleyhisselam görevini yapmaya gelince, ölümlü, “hani bana söz
vermitin, vaktimin gelmek üzere olduunu bana haber verecektin” der. Azrail Aleyhisselam

da “ sözümü tuttum, bak saçlarn aard, belin büküldü, gözlerinde fer kalmad. Bunlarn
hepsi senin için niand” der.Bu tespitin iirlemi eklinde;
“Gelme ölüm gelme
Üç gün ara ver
Al bamdan sevday
Götür yare ver” Çok kere ölümün gelmesinin istenilmemesi, korkulduundan
veya ertelenmeyeceinin bilinmemesinden deildir, sevdal sevdasnn bilinmeden ölmei
istemeyiindendir.

Bu gerçei yani gencin de yalnn da zenginin de fakirin de ölümü eninde
sonunda tadaca gerçeini Borçal’dan Karapapah ozan anlatrken,
“ster ihtiyar ol,
ster növ cavan,
Bu dünyada bagi galan öyünsün;
Maragsz, fikirsiz, gamsiz her zaman
Baatan ad olup gülen öünsün” (ureddin Memmedli Garapapag “enlik
Baba”, Borçal, Ahska, Kars Ortag Edebi Areal, Tbilisi, 2004. s.35-54) veya,
“Önümüz alp alp yürürsün
Var git ölüm bir zaman da gene gel
Her kande gidersem ara ulursun
Var git ölüm bir zaman da gene gel” (Kara Hazma, ‘Türki’ .Elçin, Türkiye
Türkçesinde Atlar, Ankara, 1999, s.176) Ayn tema Karacaolan tarafndan ilenirken,
“Çkp boz kurtlayn uluamadm
Yalan dünya sana çkamadm
Eimle dostumla buluamadm
Var git ölüm bir zaman da gene gel” (Karacaolan, ‘Koma’ , .Elçin, Türkiye
Türkçesinde atlar, Ankara, 1990, s.170) Zamansz ölümü anlatan bir dier örnekte ise;
“Ksa pantolon giyince dar gelmedi mi?
Talime giderken zor demedin mi?
Ezrail gelip de cann alrken,
Gurbette guzular var demedin mi?” (Esma imek, Kadirli ve Osmaniye
Atlar, Antakya 1993. s.215) Halk inançlarnda ölümle ilgili olarak “gözü açk gitme”
eklinde bir tabir vardr. Ölürken gözleri açk olan kimse için, bekledii birisi var hasret
çekiyor denir ve o beklenen ahs gelince gözlerini kapadna inanlr. Bu inan
incelediimiz bölgede olduu gibi sair bölgelerde de vardr. Ölüm melei ile ilgili direk veya
dolayl olarak üretilmi bir çok tabir vardr. Ölüm için; “yolun sonu”, mezarlk için; “tahtal
köy”, “Öteki taraf”, “Herkesin gidecei yer”, Tabut için “Azrail’in kay”, Defin için;
“Topraa emanet etmek”, “Topraa teslim etmek”, Topraa srlama”, Rahmet anlamnda,
Müslümanlar için topra bol olsun, gayri Müslimler için; “Dinince dinlensin” veya “Topra
derin olsun” da denildii olur. Ölünün hakknda konuulurken; “Topra haber götürmesin”,
kendisinden bahsedilirken; “Seni çok severdi topran sevsin” veya “Topranca yaayasn”
gibi ifdeler kullanlr.

Ölüm Melei ile karlaan bir fani ondan 24 saat süre ister ve süreyi alan
kiiolu Allah’a kendisini dünyann öteki ucuna sapa bir yere göndermesi için dua eder ve
duas kabul görür. Diledii yere gönderilen ahs oraya gittii zaman karsnda Ölüm
Meleini görür ve Melek kiioluna “u Allah’mn iine bakn, senin topran nerede seni
nerede yaratm “der.Halk inançlarn kiiyi topra veya suyu çeker denir. Kiinin alnna
nerede ölecei yazl ise orada ölür inanc vard.
“öyle bir vakitler yiyip içerken
Yiyip içip tarlalarda gezerken
Gene mi geldin ben senden kaçarken
Var git ölüm bir zaman da gene gel” (Karacaolan, ‘Koma’, .Elçin, Türkiye
Türkçesinde Atlar, Ankara, 1990, s.170)
Kimin vadesi yetmi ise Ölüm Melei onun kapsn çalar. Mu’ta da çok
söylenen bir söz vardr, “Yatan ölmez, yeten ölür” yal veya hasta ölmez iken sapasalam ve
genç birisi ölebilir. Bir kazada bir aradaki bir grup insandan vadesi dolanlar ölürler. Bununla
ilgili Van’dan tespitini yaptmz bir anlatda;
Ankara’dan Van’a gelmekte olan bir otobüs Sivas çknda bir köyde gece bir
ahs durdurur ve cenazelerinin olduunu 5-10 km ileride bir köye götürmeleri gerektiini
baka imkan bulamadklarn lütfen tabutu otobüse almasn rica eder. oför barajda yer
olamadn yolcularn arasna da alamayacan söylerse de srarlara dayanamaz peki git getir
cenazeni der. Yolun kenarndaki eve giden cenaze sahibi bir türlü dönmeyince, otobüsün
dier oförü direksiyondaki arkadan dürterek artk gidelim adam gelmeyecek yolcular
huzursuz oluyorlar diyecek olmu ve arkadana seslenince onun öldüünü fark etmiler.
Böylece, Ölüm Melei’nin okunun oför nianlandn otobüsteki dier yolcularn
vadelerinin yetmedii, iyi insan olan oförün dier masumlarn vebaline girmediine yorum
yaplr.

Ecelin önüne geçilemeyeceini anlatan bir hikayeye göre de ;Edirne’den yola
çkan bir aile/kar-koca, Bitlis’e asker olan oullarn ziyarete giderler. Ziyaretçilerden
annenin yol boyunca srt kanr ve einden srtna elini sokmasn kamasn ister. Ei
otobüste hanmnn srtn kayamayacan söyleyip istei reddeder. Bitlis2e geldiklerinde
kadcaz oluna, baban ikna edemedim der. Srtmda bir ey mi var, olum elim yetimiyor
bir bakver der, olundan da ayn yardm ister. Oul, annenin srtna elini sokar ve kayacak
olunca oradaki bir akrep asker olan olu sokar ve orackta ölümüne sebep olur. Böylece eceli
gelmemi olan anne ve baba deil eceli gelmi olan oul ölmütür. Anne ölüme sebep olan
amili 2000 km. srtnda tayarak kendi olunun ölümüne vesile olmutur. lahi taktirin önüne
geçilemez.

Esasen bu tür tespitlerle verilen mesaj, slam kültürü itibariyle evrenseldir. Van
Gölü havzas ve sair bölgelerde ortaktr.Hz. . Muhammed (s.a.v) ile ilgili olarak anlatlan iki
öütte ecelin önüne geçilemeyecei ve ölümün sebebiyetinin ölümü ortadan
kaldramayacana dair mesajlar vardr.
Bunlardan birinde, Peygamber efendimiz sava hazrlklarn yapt bir
dönemde, baz hanmlar önüne geçerek elerini savaa gönderdii için dul kalp madur
olduklarn söylerler. Peygamberimiz herkes evinin damna bir mzrak diksin buyurur. Sava
sonrasnda mzraklardan bir ksmnn devrildii ve evlerden savaa katlan katlmayan evlerin
ölüsünün olduu savaa katlanlardan ise ölmeyenlerin de olduu görülür. Netice eceli gelen
kii savaa katlmasa da ölür
Bir dier örnekte ise, bir Müslüman Peygamber efendimize gelerek “Ya Resul
Allah falanc zattan kendimi koruyamyorum. Her dediini kabulleniyorum yolumu
deitiriyorum, ancak yine de sürekli bana bulayor, der. Peygamberimiz de bir daha gelir
ise, küçük parmanla hafifçe onun omzuna dokun, der ve adam öyle yapar, sataan kiinin
hemen orada öldüü görülür. O zatn eceli o adamn elindenmi.
Halk tefekkürüne göre ölüm melei veya Süleyman Peygamber derecesinde
güçlü de olunsa, kii becerebiliyor ise, Hakk için gereini zamannda yapabilmeli;
“Eer hükmün olsa Süleyman kimi,
htiyarn varsa can alan kimi,
Halga hidmet eyle,sen insan gibi
Hörmeti, gayreti al vedesinde” –miskin VeliBorçal l air Ebuzer’in ‘Resul Yetim’ imzas ile yazd iirinde, her doann
zamanla yalanp kocalacan, dünya malna sahip olmann geçici olduu anlatlrken;
“ Allahverdi, ölüm boynunda hakt,
Namaz kl kazaya koyma be vakti
Gör nece bo kald Süleyman taht,
Nece nece Süleymanlar kocald.” (.Memmedli, Azerbaycan Edebiyatnn
Borçal Kolu, Tiflis, 2005, s.115) Veya Devriye’de belirtildii gibi “Lokman da kurtulamad
ecel elinden”
Halk inançlarnda dünya mal dünyada kalr, kimse öteki dünyaya bir ey
götürmez. Gözü tok olmak lazmdr. Dünya mal kimseye kalmamtr. nsanlar mülkün
çobandrlar. her eyin sahibi sadece Allah’tr. Bu tema Hakk Aklarnn iirlerinde de yer
almtr.
“skender mülküdür, ayna sib eyle,
Ne Cemit padiah, ne de cam kald” derken Borçal l Kul Allahkulu bu
inan dile getiriyordu. (ureddin Memmedli, Azerbaycan Edebiyatnn Borçal Kolu, s.67)
Ne kadar uzun ömürlü olunur ise olunsun, hayat insanoluna çok ksa
gelir.yaamaya doyulduu pek görülmemitir. Borçal’l Allahkulu bu konuda;
“............................................
Nuh da emr eyledi min dokkuzyüz il,

Ele bil bir günüz bir aham kald” (ureddin Memmedli, Azerbaycan
Edebiyatnn Borçal Kolu 81920 ci ile kadar, Tiflis, 2003, s. 66)veya,
“Vadem ermedi neylesin bana tabib
Ecelden kurtulmad hazreti Habib
Malta’da taht kurmak olmad nasip
Hayr dua edin ruhum ad olsun” (brahim, ‘Koma’, .Elçin, Türkiye
Türkçesinde Destanlar, Ankara, 1990, s.173)
Bazen o derece snrsz istekler ve önüne geçilmez arzular vardr ki. Mesela
vatana kavumak veya yitirilmi vatan topran kurtarmak gibi, onlara ulalmas için ölüm
seve seve istenir. “Be arn bez” istemek, yani kefeni özlemek, ölüme davet çkarmaktr
“Men be arn bez isterem,
Garaaaç’ta dam ola” (.M.Garapapa, Edebi Borçal (...) Bak, 2002, s.52.)
Kefenin ismi bazen “ölüm yorgan”dr.
“Kaleden kaleye uzattm urgan
Üstüme örttüler de ölüm yorgan” (ükrü Elçin, Türkiye Türkçesinde Atlar,
Ankara, 1990. s.32)
Ölüm Melei’nin can alrken sunduu “Ölüm erbeti” dir.
“On be yanda hasta hanelere dütüm,
On sekiz yanda ölüm erbetini içtim” (.Elçin, Türkiye Türkçe’sinde Atlar,
Ankara, 1990, s.44”
Ölüm meleinin ilemini yapmas “gösüne konmak” olarak bilinir.
“Yavru kahve içer fincan mavi
Bu yl da erimez dalarn gar
En de gel ki yavrum bir daha görem
Azrail gösüme konmadan bari” (.Elçin, Türkiye Türkçe’sinde Atlar,
Ankara, 1990, s.68)
Ölüm meleinin yanna ald kimseyi tad araç “cansz at” dr
“Teneire konsun Duran
Döne döne yunsun Duran
Cansz ata binsin Duran
Kimin var ki kim alasn” (Duran Tamer, Bahar Andrr Gözlerin, Sivas,
2002, s.93)
Ölüm Melei can alr, ancak bu onun zalim oluundan kaynaklanmaz. O da
görevini yapmaktadr. lahi nizam gereidir, boyun emek Hakk, isyan haramdr.
“Daa verdim yanm
Toprak emdi kanm
Azrail’e vermezdim

Zalim ald canm
Oy dalar oy” (.Elçin, Türkiye Türkçe’sinde Atlar, Ankara, 1990, s.62)
Ölümün geldii hane için ölümün gelmesi ile kyamet kopmutur. Bunun
içindir ki, Büyük kyamet, Küçük kyamet, benim için kyamet gibi tanmlar vardr.
“Her gün kyamet olum diye diye
Bir gün kyamet olum diye diye” (Pir Sultan “kaza Sonunda Ölen Oluma
At” .Elçin, Türkiye Türkçe’sinde Atlar, Atlar, Ankara , 1990 s.164)
“Yldzn dümesi” “Yldzn inmesi” “Yldzn kaymas” ölüm anlamna
geldii eklinde yorumlanr.
“Ecelim yetiti yldzm indi
Dostlarm alad dümanm güldü
Yaplan gadrgam deryada kald
u Malta’ya giden yollar elveda” (Kulolu Mustafa, ‘Koma’ .Elçin, Türkiye
Türkçesi’nde Atlar, Ankara 1990 s.168)
Halk tefekküründe ve bu arada Van gölü çevresinde ölümün de hayrls
vardr. “Hayrl ölüm” herkese nasip olmaz. “Sral Ölüm” yallarn öncelikli ölmeleridir ki,
bu tarz ölüm pek yadrganmaz, “Allah gençlerimizi saklasn” denir. “Hayrl Ölüm” de kii
ölümü ile hayrlara vesile olabilir. Veya çileli, skntlar yaayarak, cesedin bulunmamas,
vukuu buluu ile yeni ölümlere yol açan ölümler vardr. “Üç gün yatak dördüncü gün toprak”
denir. Bazen da “Allah süründürmesi”, “Allah elden ayaktan düürmesi” temennisinde
bulunulur. Dier tarafta çoluuna çocuuna kar görevini yapm, gerekli ibadetlerini ikmal
etmi, helallalarak yaanlan ölüm hayrl ölümdür ve herkese nasip olmaz. “Allah imanla
Kuran’la ölmei nasip etsin “ denir. Bazen da “Ne ehit oldu ne de gazi, pisi pisine gitti
Niyazi” denir.
“Amann da llerbeyi’m n’oldu
Vadesiyle deil de ciritten öldü” (.Elçin, Türkiye Türklerinde atlar, Ankara,
1990, s.33)
Ölüm Meleini anlatrken, O’nun elinden kurtuluun olmad anlamnda
O’nun için “alc ku” tanm kullanlr.
“Gitme Abdulgadir ötesi derin
Alc ku vurmu yaram sarn
Yaralym beni yarime gönderin”(H.ahin-S.Özerol, Arguvan Türküleri ‘...’
stanbul, 2004.s.109)
Halk tefekküründe sadakann bu arada kurbann kaza bela savaca ve
muhtemel bir ölümden kurtulma durumunda kurbann gerektii inanc vardr.
“Ben Duran’m gönüllerde eserim
Arzum için yedi kurban keserim
Ezrail ile gücenirim küserim
Sen diyesin bana öl diye Esra” (Duran Tamer, Bahar andran Gözlerin, Sivas,
2002 s.77)

“Krmz gül olsan har olamazsn
Azireyil olsan can alamazsn
Dünyay halbura koysan elesen
Sen de benim gibi yar bulmazsn” (H.ahin-S.Özerol, Arguvan Türküleri (...),
stanbul, 2004. s.12)
Ölüm melei ile ilgili duygular bazen da hayvanlarn diliyle onlar
konuturularak anlatlr.Geyik ile ilgili at bu türden. Dier tarafta geyik Türk halk
tefekküründe dahil olduu efsaneler itibariyle önemli bir yer tutar.
“Beni çobanlar görmesin
Buralarda çayr bitmesin
Beni ayran onmasn
Diyerek alar bir geyik
Geyik meler gevrek gevrek
Dayanamaz dertli yürek
Geyie kuzusu gerek
Diyerek alar bir geyik” (uur, “Deyerek Alar Bir Geyik”, .elçin, Türkiye
Türkçesinde Atlar, Ankara, 1999, s.56-57)
Çok kere ölüm anlatlrken, “giden kurtuldu olan geride kalanlara oldu” denir
bununla, ölümün veya Ölüm Melei ile tanlm oluun geride kalp yasa bürünmekten
hayrl olduu anlatlm olur. Bazen da aksi istikamette mesaj verilir. “olan ölene oldu, hayat
devam ediyor. Yetim büyür Felek utanr” denir. Bayram Erdoan’n iiri bu türdendir.
“Ecel gelse beni alsa ne olur.
Bilmedi kadrimi bilse ne olur
Öldüümü duyup gelse ne olur
Sarlan ben oldum kullar yastadr.” (Bayram Erdoan, Büyük Hasret,
Ankara,2003, s.15) air sarlanla mevtay, sarlm olmakla da kefenlenmi olmay anlatm
olmaktadr.
Ölüm Melei’nin halk inanç kültüründeki yeri bu kadarla da snrl deildir.
Ölüm ile onun duyurucusu, uygulaycs doal olarak özletirilmitir. Anadolu’nun birçok
yerinde olduu gibi Van Gölü çevresinde de Ölüm Melei’nin ölecek kiiye gözüktüü inanc
vardr. Bu noktada iyi kiiye onu korkutmayacak ekilde ve makbul olmayanlara da daha
farkl gözüktüüne inanlr. Bazen da ölmü bir kimse rüyada görülür ve o kii ile birlikte
ölmü kimse bir yerlere girerler ise rüyay görenin de öleceine inanlr. Bu yorum daha
ziyade ei evvelce ölmü kimselerin bu ekilde gördükleri rüyalar için yaplr. Biz bu tespiti
Kars çevresinden yapmtk Bitlis ve Mu’ta da yaamakta olduunu gördük. Öleceine
ihtimal verilen kimse için “Onun gözüne Azrail göründü artk” denir. Veya belirli bir
kuaktan veya bir aileden üst üste ölümler olunca “Azrail buralarda dolayor” denilir. Mu
yöresinde yere doru dalgn dalgn bakan yallar için “Burnuna toprak konusu geliyor gidici1
denir.
Kiinin can veriinin de onun geçmi hayatndaki tutumu ile ilgili olduuna
inanlr. ncelediimiz bölgede de yaadn tesbit ettiimiz bir inanca göre iyi olmayan
insanlar canlarn Ölüm meleine teslim ederlerken zorlanrlar, nefesleri hrltl çkar,

çrpnrlar ve bunun gibi. yi insanlarda durumun farkl olduuna inanlr. Onlar adeta
gülümseyerek ölürler yüzlerine bir güzellik gelir ve çok sakindirler. Küçük bebeklerin iyi
insanlarn bir ku gibi uçup gittikleri inanc vardr. Bedenden ayrlan ruhun bir kelebek gibi
uçup gittii Ahlat yöresinde yaamaktadr ki, bu inanç Bulgaristan Türklerinde de vardr.
Ölüm Melei’nin girdii donlar arasnda Güvercin donuna girdii de vardr. Bu inanç da
Dou Anadolu’da yaamaktadr.
Baz yörelerimizde ve bu arada Van Gölü Havzasnn bat yakasnda cenaze
defnedildikten veya evi terk ettikten sonra evin bütün sular dökülür, bazen da belirli bir
seviyenin altnda duvarlar su ile silinirler. Bununla amaç “Azrail’in klc”ndan sçrayan
kanlarn silinmesidir. Bu noktada belirtilmesi gereken husus halk inançlarnn oluum
mahiyetidir. Dier alanlarda olduu gibi halk inanç kültürü bu alanda da ve doal olarak bu
bölgede de bir katmanlama yaam, bölgenin mevcut dini olan slamiyet’ten evvelki
inançlardan da etkilenmitir.Öldürücü güç veya ölüme sebep olan güç ondan korunmak veya
kurtulmak için halkn inançlarnda baz uygulamalar yer alabilmitir. Mesela mezarla
gidilen yol ile oradan dönülen yol ayn deildir. Bazlarna göre bu uygulama ölenin yolu
bellememesi bazlarna göre de yeni ölümler olamamas içindir. Ayn inancn bir parças
olarak düün yemeklerinde ikram çift tabakla yaplr mesaj yeni düünlerin olmas iken, yas
yemeklerinde ikram tek tabak olur amaç yeni ölüm temennisi mesaj vermemektir. Bu türden
örnekleri çoaltmak mümkündür, ölen kimsenin pabuçlarnn kapnn önüne uçlar dar
bakacak gibi konularak sahibi burada yok gitti artr duyurusunda bulunmak da bunlardan
birisidir.(Yaar Kalafat, “Anadolu ve Yakn Çevresinde Türk halk nançlarnda veya Halk
nançlarmza Göre Yatr Ziyareti”, Geçmiten Günümüze Mezarlklar Kültürü ve nsan
hayatna Etkileri Sempozyumu, /18-20 Aralk 1998 AKSM stanbul/ stanbul 1999, s. 239271; türk halklar Arasnda yaayan Hayat Sonras le lgili nançlar”, 43. Uluslar aras PAC
Toplants, Lenekan-Belçika, /3-8 Eylül 2000/; 60. Ylnda lim ve Fikir Adam Prof. Dr .
Kazm Yaar Koproman’a armaan, Ankara 2003, s.412-418; Kurban Cemal ile
“Türkmenistan ve Türkiye’de Doum, ölüm Gelenek ve nançlar”, çel Kültürü, Kasm 1998,
S.60, s.14-17)
SONUÇ:
Halk inançlarnda ölüm haktr. O, Allah’n emri ve kaçnlmaz olandr. “Ölüm
allah’n emri ayrlk olmasayd” denilmitir. Ölüm Melei Azrail; srafil, Mikail, Cebrail
Aleyhisselam gibi dört büyük melekten birisi olup, görevini yaparken dier bütün melekler
gibi Allah’n emrini yerini getirmi olmaktadr. Allah’n emrine kar durulmaz Her canl
ölümü mutlaka tadacaktr. Bunun zaman Allah tarafndan taktir edilmitir. Bir sebep halk
eden de odur. “Ecel gelmi cihana, ba ars bahane” inanc esastr.
Ölümün meydana geli zaman, ekli yeri ve benzeri haller için, bu arada ölüm
melei ile ilgili olarak halk muhayyilesi bir takm inanç ve uygulamalar gelitirmitir. Bu tür
inanç ve uygulamalar tamamen din deildirler, ancak dinin de tamamen dnda deildirler
Bunlar içinde ölümden sonra “lokma”, “ölü a” gibi hayr ilemee yönelik mistik folklor
unsurlar olduu gibi, bir ksm hurafe ve bidatler da vardr. Tatar Türklerinin halk
inançlarnda Ölüm Meleinin ismi “Zulmet yesi” dir. ye/sahip alglay Eski Türk nanç
Sistemini içerisinde de yer alr. Bu sisteme göre bir çok eyin sahibi ve bir çok eyin yapcs
vardr, bunlar iyi ve kötü eyler olabilmektedir. Tatar Türk Mitolojisinde lemen; lin-Vatann
koruyucu iyesidir. Buradan hareketle bunlarn yardmlarn almak veya zararlarndan
korunmak için baz uygulamalar yaplr Bazen, haa irke varabilenleri de olmaktadr.haliyle
kaçnlmas gerekir.

Vurgulanmas gereken dier önemli husus, Van Gölü havzasndan yaptmz
bu tesbitler mahiyetleri her ne olursa olsun, Anadolu genel halk inançlar kültüründen farkl
deildirler. Bu tespiti inançla ilgili uygulamalardan ve sözlü kültür verilerinden hareketle
yapabiliyoruz..
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