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Özet 

Toprak, beşikten mezara kadar hayatımızda yer alan ve kullanım alanı çok geniş olan 

bir malzemedir. Toprak, gerek yiyecek yapımı ve korumasında, gerek mutfak eşyası 

yapımında, günlük kullandığımız eşyaların yapımında, barınma ihtiyacımızla yaptığımız 

evlerimizin yapımı ve onarımında, temizlik amacıyla, ilaç yapımında ve iyileştirmede 

kullanılmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak da toprakla ilgili pek çok inanç ve ritüeller 

ortaya çıkmıştır. Bu makalede, toprağın kullanım alanları araştırılmış, toprakla ilgili olan 

gelenekler, ritüeller ve inançlar sözlü kaynaklardan derlenerek yazıya geçirilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Toprak, toprağın kullanım alanları, inanç, gelenek, ritüel 

 

Abstract: 

Earth is a material which has a wide area of usage in our lives. It has been used in food 

production and preservation, in the construction of kitchen equipment, making daily use 

products, in home construction and repairing, for cleaning, in drug production and healing. 

As a natural consequence of this, many beliefs and rituals have evolved related to earth. In  

this article the usage of earth and the traditions, rituals and beliefs relating to it are recorded 

from oral sources.  
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Türk kültüründe toprak, beşikten mezara kadar, özellikle de manevi anlamda 

hayatımızda yer alırken, yaşamsal temel ihtiyaçlarımızın büyük bir çoğunluğunu da karşılayan 

bir malzemedir. Bebeklerin doğumunun ardından uygulanmaya başlayan toprakla ilintili 

ritüellerin ölüm olayının gerçekleşmesine kadar hayatımızın her aşamasında karşımıza çıktığı 

görülmektedir. 

Kültürümüzde toprağın kullanım alanı çok çeşitlidir. Toprağı ekip biçerek elde 

ettiğimiz yiyeceklerimiz haricinde, toprak yüzyıllardır yiyecek yapımında ve korunmasında, 

mutfak eşyası yapımında, barınma ihtiyacımızla yaptığımız evlerimizin yapımı ve onarımında, 

temizlik amacıyla, ilaç yapımında ve iyileştirmede kullanılmıştır ve bazı bölgelerde hâlen 

kullanılmaktadır. Toprakla bu kadar içli dışlı bir yaşam sonucunda doğal olarak ortaya pek 

çok inanç ve ritüeller çıkmıştır.  

Yukarıda bahsedilen başlıkları daha derinlemesine inceleyecek olursak karşımıza şu 

bilgiler çıkmaktadır: 

 

Yiyecek yapımında ve korunmasında toprak kullanımı 

Toprak temel ihtiyacımız olan beslenmemizi sağlayan en önemli kaynaktır. Topraksız 

bir tarım, ekip biçme düşünülemez. Yediğimiz tüm meyveler, sebzeler, tahıllar hep topraktan 

gelir. Üstelik insanlar gibi hayvanlar için de en önemli besin kaynağı topraktır. Toprakta 

yetişen otlar, bitkiler sayesinde hayvanlar da doğanın içinde var olan en önemli varlıklardır. 

Yine besin zincirimizde yer alan hayvan ve hayvansal ürünler de toprak sayesinde 

hayatımızda vardır dersek yanlış bir mantık uygulamış sayılmayız.  

Yiyeceklerimizin ana kaynağı topraktır. İnsanlar toprağı ekip biçerek elde ettikleri 

yiyecekleri olduğu gibi tükettikleri gibi, bunları zaman içerisinde çeşitli işlemlerden geçirerek 

daha farklı yiyecekler de elde etmişlerdir. Ana malzemenin kullanılarak farklı işlemlerden 

geçirilerek elde edilen yiyeceklerden biri de pekmezdir. Pekmez içine pekmez toprağı adı ile 

anılan özel bir cins toprağın konularak hazırlandığı tek cins yiyecektir. Bu pekmez toprağı 

köylüler tarafından dağlardan toplanır, satılır. Pekmez toprağının pekmeze katılmasının amacı 

pekmezi tatlandırmaktır.1 Ülkemizde birçok meyveden pekmez elde edilmektedir. Türkiye’de 

yaygın bir şekilde üretimi yapılan meyvelerden biri üzümdür ve üzümden elde edilen 

pekmeze de üzüm pekmezi denir. Çorum’un Sungurlu ilçesinde 1947-1948 yıllarında 

bağlarından topladıkları üzümlerden yaptıkları pekmezin yapımı şöyle aktarılmıştır:  

                                                
1 K4, K7, K9, K13, K17, K19, K21, K22, K24’ten naklen. 
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“Üzümler küfelerle şinevit, şirane (Sungurlu) ya da bağ oluğu (Çorum) adı verilen 

büyük tekne şeklindeki ahşap kaplara doldurulur. Üzerine çıkılarak bu üzümler iyice ezilir. 

Şiranenin alt kısmında bulunan çörteninden (oluk) bu üzüm suları büyük leğenlere doldurulur. 

Başka bir yerde hazırlanan ateşin üzerine konulan bu şıra ısıtılır. Kaynamaya yakın üzerinde 

oluşan kef (köpük) alınır ve ateşten indirilir. Bu kefler kendirden yapılan tehliz adındaki 

keselere doldurulur ve içinde kalan şırası da sızdırılır. Bu haliyle ekşi pekmez elde edilir. Tatlı 

pekmez elde etmek için ise bu şıraya her küfeye bir tas olacak şekilde pekmez toprağı konulur 

ve küre yakılıp2 tekrar karıştırılarak kaynatılır. Ağır gelen, dibe çöken toprağa murt adı verilir. 

Üzümler sıkıldıktan sonra şirane içinde kalan cibre (posa) de boşa harcanmaz. Üzerine su 

konulup birkaç gün bekletilir. Bu şekilde de üzüm sirkesi elde edilir.”3 

Yiyeceklerimizi bize verdiği, bunları pişirmemize yardım ettiği gibi toprağın bir de 

bunların korunmasında çok büyük rolü bulunmaktadır. Özellikle teknolojinin bu kadar 

gelişmediği, her evde elektriğin, buzdolabının olmadığı dönemlerde yiyecekleri saklamak zor 

bir işti. Özellikle bu yiyecekleri yaz sıcağından korumak ve kışa hazırlık yapmak adına yine 

topraktan yararlanılırdı. Serin olduğu bilinen bir yerde derince bir çukur kazılır ve yiyecekler 

(patates, turp, vb.) buraya gömülerek sağlıklı ve hijyenik bir şekilde uzun süre, bozulmadan 

saklanması sağlanırdı.4 Çukurların derin olmasının sebebi de etrafta bulunan hayvanlardan 

korumak amaçlıdır. Ayrıca, baharda sütün bol olduğu dönemlerde yapılan peynir ve tereyağ 

gibi besin maddelerinin uzun süre bozulmadan saklanabilmesi için de bu yiyecekler toprak 

çömleklere basılır ve serin olduğu bilinen yerlere derin bir çukur kazılarak gömülürdü. Yaz 

boyunca bozulmadan saklanması sağlanan peynir ve yağlar kış gelmeden, toprak donmadan 

çıkarılır ve kış boyunca tüketilirdi. 5  Bu yöntem halen Anadolu’nun birçok köyünde 

uygulanmaktadır. Örneğin, “Tokat’ın Sulusaray ilçesinde yaşayan babaannem hâlâ bu 

yöntemi kullanmaya devam etmektedir.”6 

Toprak yiyeceklerin pişirilme aşamasında da kullanılan önemli bir malzemedir. Açık 

havada odun ateşinde pişecek yemeklerin kazanlarının altına çamur sıvanması yemeklerin 

daha geç ısınması, ağır ağır pişmesi ve daha lezzetli olması için uygulanan bir yöntemdir.7 

Aynı mantıkla, evde yapılan ekmeğin ya da gözlemenin pişirildiği sacın altına kül ve toprak 

                                                
2 Pekmez yapmak için özel olarak hazırlanan toprak ocak, bkz. Mutfak eşyası yapımında toprak kullanımı alt 
başlığı. 
3 K7’den naklen. 
4 K7, K9, K13, K17, K26’dan naklen. 
5 K2, K7, K13, K17, K22, K21’den naklen. 
6 K12’den naklen.  
7 K17, K18, K23’ten naklen. 
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sıvanması, yiyeceklerin ateşin harından hemen yanmaması, yavaş yavaş pişmesi içini güzel 

bir şekilde çekmesi için geliştirilmiş bir yöntemdir.8 

Ayrıca, güveçte pişirilen yiyeceklerin pişirilmesi aşamasında da toprak başka bir 

şekilde kullanılır. Güveçlerin içine konulan yiyecekler (keşkek, patlıcan tava, et yemekleri, 

vb.) pişirilirken bu kapların üzerine hava almaması için hazırlanan çamur, güvecin ağzına 

kapak görevi görmesi için sıvanır. Güvecin ağzı iyice kapatılmış olur ve hava alması 

engellenir. Böylece yiyecekler daha çabuk ve güzel pişer, daha lezzetli olur. 9  Günümüz 

düdüklü tencereleriyle yemek pişirmek yerine geçebilecek bu yöntem, doğal yöntemler 

kullanılarak keşfedilmiş çok başarılı ve sağlıklı bir yemek pişirme yöntemidir. 

 

Mutfak eşyası yapımında toprak kullanımı 

Toprak, mutfak eşyalarının yapımında en sık kullanılan malzemelerden biridir. Kap 

kacak tabir edilen topraktan yapılan en bilinen mutfak gereçleri tas, bardak, hamur leğeni, 

kazan, tencere, güveç, taar, küp, testi, yayık, sac, çerepene, yağ sarnıcı, kıltımadır.10 Bu 

kaplar özel bir cins topraktan imâl edilir, kurutulur ve daha sonra pişirilir. Pişirme aşamasında 

da topraktan yapılan, ağzı hava almayan çok büyük ocak tarzı ateşler yakılır ve böylece bu 

kaplar kullanıma hazır hâle getirilir. Kullanım yeri ve amacına göre de bu kapların bazıları 

sırlanır, bazıları da sırlanmadan bırakılır. Bir toprak kabın sırlanması eritilmiş zift ile 

gerçeleştirilir. Eritilmiş zift toprak kapların içine konulur ve döndüre döndüre ziftin kabın her 

yerine bulaşması sağlanır. Daha sonra kurutulan kaplar satışa sunulur.11 Bu kaplarda yoğurt, 

yağ, peynir, salça, sirke, turşu, salamura yaprak, su gibi yiyecek ve içecekler saklanır. Aynı 

zamanda da bahsedilen bu kaplardan bazılarının içlerinde yemekler pişirilir.  

Taarlar boyları 1.5 metre civarı olan çok büyük küplerdir. Bunlar içine konulan suyu 

soğutur ve acısını alarak suyu tatlandırır. Su taarlarının içlerinde sır olmaz. Taarların içleri 

ziftle sırlanırsa pekmez, sirke gibi yiyecekler koymak için kullanılır. Çömlekler derin saklama 

kaplarıdır. Bunlara genellikle peynir basılır, pekmez, pişmiş salça, salamura yaprak konulur 

ve daha uzun süre saklanabilir. Küpler derin, testiye göre daha geniş kaplardır. Küplere turşu. 

Güveçler tencere şeklinde olan derin pişirme kaplarıdır. Güveçlerin içinde yemek 

pişirilebildiği gibi ayrıca yoğurt mayalanır, fırında pişirilecek tatlılar (muhallebi, sütlaç, vb.) 

konulur. Güveç içinde mayalanan yoğurt kabının özelliğinden dolayı suyunu dışına verir ve 

                                                
8 K7, K21, K24, K26’dan naklen. 
9 K7, K13, K22, K21, K24, K26’dan naklen. 
10 K2, K4, K7, K13, K22, K24, K26’dan naklen.  
11 K7, K6’dan naklen. 
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süzme yoğurt gibi olur. Sarnıçlar iki kulbu olan ve içine yağ konulan kaplardır. Çerepene 

topraktan yapılmış, geniş, düz, kenarları 4-5 cm. kadar yukarı kıvrılmış, üzerinde ekmek 

pişirilen büyük tepsiye verilen addır. Çerepenenin üzerine boyutuna uygun bir sac kapatılır ve 

ekmek içinde pişirilir. Çerepene içinde pişirilen ekmekler Trabzon ekmeği gibi büyük ve 

kabarık olur. Kıltıma ve yayık aynı mutfak eşyasıdır ve tereyağ elde etmek için yoğurdun 

yayılmasında kullanılır.12 

Toprak, ekmek ya da yemek yapmak için genellikle evin bahçesine yapılan ocak ya da 

fırınların yapımında da kullanılır. Ocağın ya da fırının günlük hayatta kullanımı sırasında 

eskiyen, dökülen kısımları belli aralıklarla yine toprakla sıva yapılarak tamir edilir. Ayrıca, 

bazı yemekler pişirilirken (keşkek, mısır, tandır vb.) bu ocakların veya fırınların ağızları da 

çamurla iyice sıvanır ve kapatılır.13 

Pekmez yapmak için hazırlanan ateş yine toprak sayesinde oluşturulur. Küre yakmak 

diye tabir edilen bu toprak ocak şu şekilde yapılır: “İnce kerpiç kullanılarak yuvarlak bir şekil 

verilerek yüksekliği aşağı yukarı 1 metre olan bir duvar örülür. Bu duvarın hem içi hem de 

dışı iyice çamurla sıvanır. Pekmez kaynatılacak leğenlerin alt genişliğine göre (1.25 metre 

çapında) yapılan kürenin ağzı gerekirse yukarı doğru daraltılarak inşaa edilir. Ocaktan duman 

çıkması, baca görevi görmesi için ocağın arka kısmına bir boru konur. Kürenin önünde de 

ateşi yakabilmek için bir boşluk bırakılır. Büyük kütüklerle ateş buradan yakılır. Bu ocağın 

görüntüsü yuvarlak mangallara benzer.”14 

Toprağın, toprak ocak ve toprak fırınların yapımında kullanılmasından başka 

yiyeceklerle bağlantılı bir kullanımı daha vardır. Toprağın kızdırılarak yiyecek ya da 

içeceklerin hazırlanması da kültürümüzde yer alan değişik pişirme yöntemlerinden biridir. 

“Eski yıllarda ısınmak için evlerde soba ya da kuzine yakılırken özellikle akşamları 

misafir geldiğinde öllük toprağı bebekler için kullanılmadan önce bir sacı ters çevirerek içine 

konulur, içine mısır taneleri katılırdı. Bu sac, ateşin, sobanın ya da kuzinenin üzerinde iyice 

ısıtılarak içindeki toprağın kızdırılması sağlanırdı. Kumun kızmasıyla birlikte mısırlar 

patlamaya başlardı.”15 

Buna ek olarak, toprağın ısıtılarak yiyecek hazırlanmasına bir başka örnek de 

Çorum’da karşımıza çıkmaktadır. Sarı ve beyaz olmak üzere iki çeşit leblebi bulunmaktadır. 

Nohuttan imâl edilen leblebiyi hazırlamak aşağı yukarı 1.5 ayı alan uzun ve meşakkatli bir 

                                                
12 K2, K7, K13, K24’den naklen. 
13 K7, K13, K22, K25, K26’dan naklen. 
14 K7’den naklen. 
15 K7, K6, K15, K22’den naklen. 
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süreci içerir. Islatılma, bekletilme, dinlendirme gibi aşamalardan geçirilen sarı leblebinin 

kavrulduğu ocakların içleri toprakla sıvanırdı. Beyaz leblebi ise sarı leblebiden farklı olarak 

kızgın kumun içinde kavrulurdu.16 Ayrıca, kızgın toprağın ve közün altına patates, patlıcan 

gibi yiyecekleri koyarak közlemek de sık rastlanılan bir pişirme yöntemidir.17 Kızgın kumun 

pişirme yöntemi olarak kullanıldığı bir başka örnek de Türk kahvesi pişirmede karşımıza 

çıkmaktadır. Büyük demir sac ocakların üzerine konulan ince kumun ısıtılması ve içine 

yerleştirilen bakır cezve ya da fincanlarda Türk kahvesi pişirilmesi özellikle kahve 

tiryakilerinin vazgeçemediği lezzetlerdendir. Kızgın kumda pişen Türk kahvesi bakır cezvede 

7 dakikada, fincanda 10 dakikada hazırlanır.18 Bu yöntemin son yıllarda tekrar su yüzüne 

çıkarılması ve ilgi görmesi sonucunda özellikle büyük şehirlerde kumda kahve pişiren 

kafelerin sayıları çoğalmıştır.  

 

Ev yapımında toprak kullanımı 

Toprak, bitkiler haricinde doğada yaşayan birçok hayvana da yuva, ev olmuştur. 

Karıncadan solucana, böceklerden köstebeklere kadar pek çok hayvan toprakta yaşar. 

Kırlangıç kuşları da toprağı ağızlarında taşıyarak kendilerine yüksek yerlerde yuva yaparlar. 

Doğa içinde gözlemlediğimiz bu güdüsel davranış insanoğlunda da görülebilir. 

İnsanlar da yerleşik hayata geçtiklerinden itibaren barınma ihtiyaçları sonucunda 

kendilerine evler yapmışlardır. Bulunulan coğrafi koşullara ve elde bulunan malzemelerin 

çokluğuna göre ev inşaa yöntemleri bulunmuş ve bunları zaman içerisinde geliştirmişlerdir. 

Örneğin, Karadeniz Bölgesi’nde evler yoğunlukla ahşaptan yapılırken, Ege Bölgesi’nde taştan, 

Orta ve Doğu Anadolu’da ise topraktan yapılmaktadır. 

Toprak, ülkemizin pek çok yerleşim yerinde ev yapımında kullanılan en önemli 

malzemelerden biridir. Toprak, saman ve suyun karışımından oluşan ve özel tahta kalıplara 

konularak şekil verilen malzemelere kerpiç adı verilir. Bu kerpiçler kalıplarından çıkarılıp 

kurutulur ve ev yapımında kullanılır.19 Evin dış, ana duvarlarını yapmak için kalın, büyük 

kerpiçler yapılır. İç, ara duvarlarını yapmak için ise daha ince küçük kerpiçler kullanılır.20 Ege 

                                                
16  K6’dan naklen. Tuba Kobaş, Leblebi Sektör Araştırması, AB ve Uluslararası İşbirliği Şubesi, 
http://www.ito.org.tr/Dokuman/Sektor/1-62.pdf, 2006. 
17 K22’den naklen. 
18http://www.mutfakmerkezi.com/index.php?page=shop.browse&category_id=700&option=com_virtuemart&Ite
mid=64 
http://www.milliyet.com.tr/Ege/HaberDetay.aspx?aType=HaberDetay&KategoriID=7&ArticleID=1140153&PA
GE=1 
19 K7, K9, K13, K22, K24, K26’dan naklen. 
20 K7’den naklen. 
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Bölgesi’nde genellikle taş evler inşaa edilir.Ancak kullanılan bu taşların aralarına sıva olarak 

toprak, saman ve su karışımı sürülür.21 

Kerpiç kullanılarak inşaa edilen evlerin hem dış duvarları, hem de tabanları toprakla 

sıvanır. Suyla karıştırılan toprak yine izolasyon sebebiyle hem evin duvarlarına, hem de 

tabanlarına sürülür ve kurutulur. “Toprak tabanın üzerine hasır ve kilim sonra serilir ve evin 

içi de mis gibi toprak kokardı.”22 

Evler haricinde toprağın izolasyon maddesi olarak kullanıldığı başka yerler de ocak, 

fırın gibi ev eşyalarıdır.  

“Eski dönemlerde çatısız evlerin damlarına toprak dam denilirdi. Bu toprak damların 

aralarında kalan çatlakların giderilmesi ve yağmur sularını aşağı sızdırmaması için damın 

üzerine çorak toprak23 ya da başka bir söyleyişle geren toprak24 denilen, özel yerlerden temin 

edilen tuzlu bir toprağı döküp loğ taşı25 ya da diğer bir ismiyle yuvak, taşyuvak ya da silindir 

ile düzelterek izolasyonu sağlamak amacıyla kullanılırdı. Kısaca çorak ya da geren olarak 

anılan bu tuzlu toprak, toprak damların üzerine konulup ıslatılarak loğ taşı ile düzeltilir, dam 

sağlamlaştırılır, aşağı su akması önlenirdi.26 Görüştüğümüz kişilerden Nedime Taşpınarlıoğlu 

damların izolasyonu için şu bilgiyi naklediyor: “Dökülen çorak ıslandığında beton kadar 

sağlam olur başka bir malzemeye ihtiyaç kalmazdı. Eşim yılda bir dama çorak getittirir ve 

toprak damı sağlamlaştırırdı.”27 

 

Temizlik amacıyla toprak kullanımı 

Temizlik kültürümüzde çok önem verilen bir kavramdır. Gerek bedensel, kişisel 

temizlik, gerekse ev temizliği çok küçük yaşlardan itibaren öğretilen temel konulardandır. 

“Temizlik imândan gelir.” sözünü bilmeyen yoktur. İslamiyetin de şartları arasında olan 

temizlik için kültürümüzde insanlar birçok doğal yöntem bulmuşlardır. Deterjan, sabun, 

şampuan, su gibi temizlik malzemelerinin olmadığı ya da çok az olduğu dönemlerde özellikle 

topraktan yararlanmışlardır. Hatta yeni doğan bebeklerin temizliğinde bile toprak 

kullanmışlardır.  

                                                
21 K2’den naklen. 
22 K7, K22, K26’dan naklen. 
23 K6, K7, K9, K22, K24, K26’dan naklen. 
24 K2, K4’ten naklen. 
25 Yuvarlak, aşağı yukarı boyu 1 metre, çapı 35-40 cm. olan ortası delik büyük bir taş. “Bu taşın iki başına 
ahşaptan bir sap yapılır ve üçgen şekil verilerek sıkıca bağlanırdı. Bu tutacak yerinden tutularak çorak toprak 
damın üzerine sürülürdü” (K7’den naklen). 
26 K6, K7, K9, K22, K24, K26’dan naklen. 
27 K24. 
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Adını özel toprağından alan ve yeni doğan bebeklerin tuvalet temizliğini sağlamak için 

kullanılan bu yönteme höllük adı verilmektedir. Türkülerimize konu olan bu yöntem, hüllük, 

Eskişehir, Tokat’da ve Doğu Anadolu taraflarında höllük, Çorum ve Orta Anadolu civarında 

ise öllük olarak bilinir.28 Erzurum yöresine ait, hemen hemen herkesin bildiği bir türkü ve bir 

ninnide de karşımıza çıkar: 

Eledim eledim höllük eledim 

Aynalı beşikte canan bebek beledim 

Büyüttüm besledim asker eyledim, 

Gitti de gelmedi canan buna ne çare, 

Yandı ciğerim de canan buna ne çare.29 

Sevim Bilgin eskilerde kullanılan höllük yöntemini şu şekilde aktarmıştır: 

“Şimdi kullanılan hazır bebek bezlerinin, deterjanın, suyun bol olmadığı zamanlarda 

dağlardan özel olarak toplanan bir çeşit toprak vardı. Bu toprak yumuşaktır ve kendi kendine 

üğünmüş, bulgur gibi ufalanmıştır. Bu toprak kalburlardan30 elenerek tozu uçurulur, altında 

kalan bulgur gibi olan kısım çuvallara doldurulurdu. Öllük denilen bu toprak sonbahara yakın 

zamanlarda, yağmurlar başlamadan toplanırdı. Kış için hazırlanan bu toprak evlere getirilirdi. 

Tenekelerden yapılan öllük kovaları olurdu. Kullanacağımız kadar öllüğü teneke kovasıyla 

sobanın, kuzinenin, ocağın üzerinde ısıtırdık. Bebeği yakmamak için dirseğimizle kontrol 

ederdik. Altına çiş geçirmemesi için önceden hazırlanmış, balmumu ve parafinle mumlanmış, 

kurutulmuş bezler bebeğin altına üçgen şeklinde katlanarak serilirdi. Onun üzerine normal bez 

ve ısıtılmış toprak konulurdu. Erkek çocukları için çüklük tabir edilen ufak bir muşamba 

bebeğin giysisini kirletmemesi için pipisinin üzerine konulur ve bezi bağlanırdı. Bu işlem 

günde üç kez tekrarlanırdı. Bezi açıldığında çiş yaptığı yer çanaklanmış olurdu. O kısmı alır, 

yine üzerine ısıtılmış toprak ekler ve tekrar bağlardık. Altı öllüklü bebek toprak bir yere 

toparlanmasın diye dik tutulmaz, yatay şekilde tutulurdu.”31 

                                                
28 K3, K7, K15, K16, K22, K24, K25, K26’dan naklen. Zafer Öztek, Halk Dilinde Sağlık Deyişleri Sözlüğü, 
TDK Yayınları, Ankara, 1992, s. 72-73; Hülya Taş, “Erzurum’da Doğum ve Çocukla İlgili Eski Adet ve 
İnançlar”, Türk Kültüründen Derlemeler 1994, Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Geliştirme Genel Müdürlüğü 
Yayınları: 228, Ankara, 1996, s. 202. 
29 Erzurum’dan Muharrem Akkuş, Yücel Paşmakçı. 
30 Höllük toprağını elemeye yarayan bir çeşit elek. Höllük ve kalburun geçtiği bir ninni de Âmil Çelebioğlu 
tarafından derlenmiştir: (Âmil Çelebioğlu, Türk Ninniler Hazinesi, Kitabevi Yayınları,İstanbul, 1995). Bir 
akcıklar gelse, / Bir kalbur olsam, / Böleni böleni höllük elesem, / Aynalı beşiğe oğul belesem / Ninni yavrum 
ninni! (Topalçavuşköyü-Erzurum) (Çelebioğlu 1995: 97). 
31 K7’den naklen. 
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Toprağın temizlik malzemesi olarak kullanılmasına başka örnekler de vardır. Örneğin, 

“Dere kenarlarında bulunan sakızlı toprak ellerin yıkanmasında kullanılır. Ele bulaşan lekeler 

(patlıcan, biber vb.) bu toprak sayesinde tertemiz olur.”32 

Ayrıca, killi topraktan elde edilen ve kısaca kil olarak bilinen toprak ile saç, çamaşır, 

tencere vs. yıkanması en çok karşımıza çıkan yöntemdir. Baş kili ve çamaşır kili olmak üzere 

iki çeşit kil vardır. Baş kili saçları yumuşatır ve pırıl pırıl yapar. Çamaşır kili de lekeleri 

çıkarır, çamaşırları temizler. Ayrıca, tencere, tava gibi mutfak eşyalarının temizlenmesinde de 

toprak ve kil kullanılır.33 “Bu killer haricinde kurşuni renkte çıtır kil denen bir kil çeşidi daha 

vardı. Bu diğerlerine göre biraz daha pahalı olurdu. Çıtır çıtır olduğu için adı böyledir ve bazı 

hamile kadınlar bu kili yerlerdi.”34  

Ayrıca, kapların temiz kalması amaçlı da toprak kullanılır. “Yemek pişirilirken 

kullanılan tencere tavanın temiz kalması ve is olmaması için de tencerenin dışına ince bir 

çamur katmanı sürerlerdi. Böylece ocağa konan tencere is olmaz, kirlenmezdi.”35 

Toprağın somut olarak temizlik malzemesi olarak kullanılmasının yanında bir de 

doğayı temizlediği inancı vardır. Bu sebeple ölüler, kötü kokulu atıklar, leşler, hastalıklı olan 

et veya et ürünleri toprağa gömülerek temizlik yapılır. Hastalıkların ve mikropların etrafa 

yayılması önlenir ve doğanın kendi içindeki dengesine bırakılır. 1940’lı yıllarda Çorum’un 

Sungurlu ilçesinde bulunan mezbahada yapılan kesimler sonucunda veteriner tarafından 

denetlenen ve sağlıksız bulunan etlerin toprağa derince bir çukur açılıp üzerine de acı kireç 

dökülerek gömülmesi bu bahsettiğimiz temizleme işlemine bir örnektir.36 

 

İlaç yapımında ve iyileştirmede toprak kullanımı 

Eskiden doktorun, hastanenin bu kadar kolay ulaşılamadığı zaman ve yerlerde insanlar 

tarafından doğal yöntemler çok daha fazla kullanılır. Bu amaçla kullanılan en önemli 

malzemelerden biri de topraktır. Toprağın yaraları iyileştirmesi ve bazı hastalıkların geçmesi 

için ilaç olarak kullanıldığı görülmektedir. 

Killi topraktan elde edilen ve baş kili diye tabir edilen özel bir toprak türünün saça ve 

saç derisine iyi geldiğine inanılmaktadır. Günümüzde hâlen aktarlarda satılan ve aynı amaçla 

                                                
32 K24’ten naklen. 
33 K7, K17, K2, K13, K22, K24, K26’dan naklen. 
34 K7’den naklen. 
35 K2, K13, K22, K26’dan naklen. 
36  Pınar Kasapoğlu-Akyol, “Çorum’un Sungurlu İlçesinde 1895-1947 Yılları Arasında Kasaplık Kültürüne 
Kasapoğlu Ailesi Üzerinden Bir Bakış”, Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, Yıl III, Sayı 6, 
Temmuz 2011, s. 8. 
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kullanılan baş kilini, bayanlar temizlik malzemelerinin olmadığı zamanlarda saçlarının 

uzaması ve yumuşaması için kullanırlardı.37 

Ayrıca, “Eskiden kadınlar Sungurlu’da (Çorum) mayasırı (mantar) olduklarında 

saçları yıkamak için kullanılan baş kilini ateşin üzerinde iyice kızarıncaya kadar pişirirlerdi. 

Sonra pişmiş kili sirkeyle ıslatır, bir karışım hazırlar ve bu karışımı avret yerlerine sürerlerdi. 

Bu ilaç kaşıntıya çok iyi gelir ve hastalık iyileşirdi”38 

Toprağın, özellikle de büyük akarsuların kenarlarında akıntıyla birikmiş olan milli, 

verimli toprağın cilde iyi geleceğine inanılır. Bu tür yerler günümüzde de insanlar tarafından 

fazlasıyla rağbet görmektedir. Yerli ve yabancı turistler tarafından sık sık ziyaret edilen 

kaplıcalar ve çamur banyosu yapılan mekânlardan bazıları, Muğla’da bulunan Dalyan-

Sarıgermen ve Denizli’de bulunan Pamukkale-Karahayıt’tır. 39  Milek adı verilen bu tür 

topraklar akne ve sivilceleri gidermek için kullanılmaktadır. Cilde iyi geldiğine ve cildi 

güzelleştirdiğine inanılır. Ayrıca, eklem yerleri ağrılarına ve romatizmaya da iyi gelir.40 

Bir başka iyileştirme yöntemi de toprağın ısıtılmasıdır. Bir kaba konularak ısıtılan 

toprak, bebeklerin gaz çıkarmasına yardımcı olmak, üşüten bebeği iyileştirmek ve rahatlatmak 

amacıyla kullanılırdı.41 Ayrıca toprak pişik olan bebeklerin altlarına konulduğunda pişikleri 

ilaç sürülmüş gibi geçirirdi.42 Isıtılmış toprak bebeklerin haricinde, beli, böbrekleri veya karnı 

ağrıyan kişilerin iyileştirilmesi için, lohusaların daha çabuk toparlanıp ayağa kalkması için de 

kullanılırdı. Hastanın yatacağı yatağın altına sıcak toprak konulur ve hastaların bu toprak 

üzerine yatması sağlanırdı.43 

Ayrıca, toprağın hastalıkları aldığına, insanları iyileştirdiğine inanılır. Çankırı’nın 

Şabanözü, Ödek köyünde hasta olan kişiler toprağa gömülür. Ağrıyan yerleri, örneğin 

ayakları, belden aşağısı, belli bir süre toprağın içinde yatırılır ve toprağın hastalıklara iyi 

geldiğine inanılır.44 

Arı sokması, zehirli bir hayvanın ısırması sonucunda şiş, yaralı yere toprak ıslatılarak 

sürülür. Toprağı ıslatmak için ya biraz su, eğer su yoksa da biraz tükürük kullanılır. Bu çamur 

ağrıyı alır, şişi indirir ve yaranın daha çabuk iyileşmesine yardımcı olur.45 Toprağın yara 

                                                
37 K2, K7, K22’den naklen. 
38 K7’den naklen.  
39 K4’ten naklen. 
40 K1, K7, K8, K10, K12, K21’den naklen. 
41 K7, K25, K22’den naklen. 
42 K16, K22’den naklen. 
43 K7, K26’dan naklen. Hülya Taş, age., s. 197. 
44 K3, K26’dan naklen. 
45 K1, K4, K17, K18, K20, K22, K23, K26’dan naklen. 
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üzerine sürülmesi ve iyileştirmesine bir başka örnektir; “Dedem dudakları çatlayıp yara 

olduğunda iyileşmesi için dudaklarına toprak sürerdi ve iyileşeceğine inanırdı.”46 

Toprağın hem ilacın olgunlaşması, hem de korunması aşamasında kullanılmasına sütte 

pişirilerek toprak altında saklanan soğanı örnek verebiliriz. Aksaray’da uygulanan bu yöntem 

ile elde edilen ilaç boğaz ağrısını geçirmek, öksürüğü kesmek için kullanılır. “Kuru soğanlar 

kabukları soyulmadan sütün içinde pişirilir, daha sonra da toprağın altına gömülür. Bir kişi 

hastalandığında gerektiği kadar soğan toprak altından çıkarılır ve soğanın içinde oluşan öz süt 

içilerek hastalık geçirilir.”47 

İnsanlar haricinde hayvanların iyileştirilmesinde de topraktan istifade edilmektedir.48 

“Hayvanlar uzun süre güneşte kalır, başlarına güneş geçip hastalanırlarsa babam sırtlarına ve 

başlarına, bu hayvanlar sıcak aldı, diyerek çamur sürerdi. Bu toprak da hayvanların hastalığını 

iyileştirirdi “ 

Ağaçların aşılaması sırasında, özellikle de kalem aşısı sırasında yapılan işlemde 

aşılanan dalın etrafına hava almaması, kurumaması, aşının tutması için toprakla sıva yapılır.49 

Bu uygulamayı da bir yaranın iyileştirilmesi gibi düşünürsek, bitkilerin iyileştirilmesinde dahi 

toprak kullanılmaktadır diyebiliriz. 

 

Toprakla ilgili inançlar ve uygulanan ritüeller 

“Topraktan geldik toprağa döneceğiz.” inancı İslam dininin temel felsefelerinden 

biridir. İlk insan olan Hz. Adem’in topraktan yaratılmış olması ve dünyanın sonunda da yine 

toprağa gömülecek olmamız bu inancı destekler. Bu bilgilerin Kur’an-ı Kerim’de içinde yer 

aldığı ayetler aşağıdaki gibidir: 

“Biz, elbette (zamanı gelince) yeryüzündeki her şeyi bir kuru toprak haline 

getireceğiz.” (Kehf Sûresinin 8. Ayetinde) 

“(Ey insanlar!) Sizi topraktan yarattık, (ölümünüzle) sizi oraya döndüreceğiz ve sizi 

bir kere daha oradan çıkaracağız.” (Tâ-Hâ Sûresinin 55. Ayetinde) 

“Şüphesiz Allah katında (yaratılışları bakımından) İsa’nın durumu, Adem’in durumu 

gibidir: Onu topraktan yarattı. Sonra ona “ol” dedi. O da hemen oluverdi.” (Âl-i İmrân 

Sûresinin 59. Ayetinde) 

                                                
46 K20’den naklen. 
47 K12’den naklen. 
48 K2’den naklen.  
49 K4, K14’ten naklen. 
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“Sizi topraktan yaratması, O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Sonra bir 

de gördünüz ki siz beşer olmuş (çoğalıp) yayılıyorsunuz.” (Rûm Sûresinin 20. Ayetinde)50 

Yukarıdaki ayetlerde de belirtildiği gibi toprak, maddi ve manevi olarak, doğumdan 

ölüme kadar hayatımızın her aşamasında kullandığımız ve tüm hayati ihtiyaçlarımızı 

gidermemize yardımcı olan, bizim en önemli yaşam kaynaklarımızdan biridir. Bundan dolayı, 

yararına, kutsallığına, temizliğine, cömertliğine bu kadar inandığımız bu varlıkla ilgili bazı 

inanç ve ritüellerin gelişmiş olması da hiç şaşırtıcı değildir.  

Doğum olayıyla başlayan toprakla ilişkimiz şu şekildedir: 

Bir bebek doğduğunda bebeğin eşi diye tabir edilen plesentası toprağa gömülür.51 

Daha sonra, bebeğin göbek bağı çabuk düşsün diye temiz bir bezin içine konulan toprak 

bebeğin karnına konulur ve bu şekilde göbeğinin daha çabuk düşeceğine inanılır.52 Düşen bu 

göbek bağı birçok yerde toprağa gömülür. Bazı bölgelerde özellikle eve yakın yere gömülür. 

Bunun sebebi, bebeğin evcil olmasının, evden uzaklaşmamasının istenmesidir.53  Buna ek 

olarak, erkek bebeklerin göbek bağlarının dini bütün olması ve namaz kılması amacıyla cami 

yakınına gömüldüğü de görülmektedir. 54  Ayrıca, doğan bebeğin nerede okuması ya da 

çalışması isteniyorsa göbek bağının oraya gömülmesi de çok rastlanan uygulamalardan 

biridir.55 2010 yılında Ankara’da TBMM binasının tadilatı sırasında bahçesinden binlerce 

göbek bağının çıkmış olması ve bu haberin ana haber bültenlerine konu olması buna en güzel 

örnektir.  

İslamiyetteki “Topraktan geldik, yine toprağa gideceğiz.” inancından dolayı, “Kesilen 

saç, tırnak bile toprağa gömülmelidir. Ayrıca, dışarıya atılan saçlar kuşların ayaklarına dolanır 

ve bizlere beddua ederler. Bu bedduaları almamak için saçlarımızı mutlaka toprağa 

gömmeliyiz.”56 

Bir kişi hastalandığında, kendini kötü hissettiğinde, ağzı dualı birinin ona okumasının 

hasta kişiyi rahatlattığına inanılır. Genellikle o kişiye nazar değdiğine inanılır ve nazar duaları 

okunur. Bu inancın sonrasında yapılan bir ritüelde karşımıza yine toprak çıkmaktadır. 

Toprağın dua okuyan kişiye veya ortalığa geçmemesi için okunan kişinin yer değiştirmesi 

veya toprağa sürtünmesi gerektiğine inanılır.57 

                                                
50http://www.diyanet.gov.tr/kuran/result.asp?ayet=toprak&page_id=&kuran_id=&ayet_no=&Arama=Tamam 
51 K2, K4, K7, K17, K10, K13, K22, K24, K26’dan naklen. Hülya Taş, age., s. 198. 
52 K5’ten naklen. 
53 K2, K22, K25’ten naklen. 
54 K4, K25’ten naklen. 
55 K4, K7, K10, K26’dan naklen. 
56 K26’dan naklen. 
57 K19, K20’den naklen. 
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Geçimini Güllük’ün Kocakışla Köyü’nde çiftçilik ve hayvancılıkla geçiren bir köylü 

hanımın58 aktardığına göre, ekin ekileceği zaman tarlaya 3 Külhu 1 Elham okunarak girilirse 

toprağın daha verimli olacağına inanılır. Uğursuzluk getireceğine inanılan bir davranış da ekin 

yapılacağı zaman ekini yapacak kişinin tuvalet ihtiyacını tarla yakınlarında gidermesidir. 

Uğursuzluk olmaması için insanlar evlerinden önlem alarak çıkarlar.  

İslam dininde bir kişi öldükten sonra o kişinin mutlaka toprağa gömülmesi 

gerekmektedir. Ölen kişi dualarla yıkanır, kefene sarılır ve yakınları ve tanıdıkları tarafından 

mezara gömülür. Mezarın kazılacağı derinlik kişinin cinsiyetine göre değişir. Kadınlarda 

göğüs hizasına gelecek kadar, erkeklerde ise boy hizasına gelecek kadar büyük uzunlamasına 

bir çukur kazılır. Ölen kişinin sağ tarafının üzerine gelecek şekilde hafif yan pozisyonda 

yatırılır. Ölünün yatacağı yere yumuşak toprak konulur ki rahat yatsın.59 Üzerine mertek adı 

verilen tahtalar tek tek yerleştirilir ve toprakla mezar doldurulur. Mertekler toprağın ölen 

kişinin üzerine bir anda yığılmaması için konulur. Mezar doldurulurken önce yakınlarına, 

sonra da isteyen herkese bir kürek ya da bir avuç toprak attırılır.60 Ölünün üzerine bir avuç 

toprak atmak yakınlarının o kişiye karşı son görevidir, mutlaka yapılması gerekir.61 Çorum’un 

Sungurlu ilçesinde bilinen fakat pek sık uygulanmayan bir gelenek de ölen kişinin gözüne, 

vasiyeti üzerine bir avuç toprak koymaktır. “Ölen kişi mezara konulduktan sonra birer avuç 

toprak alınır ve gözlerinin üzerine konur. Bunu da vasiyet ettiği bir kişi ya da aile içinde en 

yakınlarından biri yapar. Örneğin, babasının ve anneannesinin gözlerine birer avuç toprağı 

koyan benim oğlumdur.” 62  Bunu yapan kişi, 63  bu geleneğin İslamın şartlarından biri 

olmadığını, ama bunu büyüklerinden gördüğünü, duyduğunu ve uyguladığını dile getirmiştir. 

Bu davranıştaki asıl amacın dünyada kalan insanlara öbür dünyaya bir avuç toprak bile 

götüremediğimizi anlatmak olduğunu dile getirmiştir. Dünya malına çok meyl eden insanlar 

için kulanılan gözünü toprak doyursun 64  deyiminden ortaya çıktığına ve bu şekilde 

uygulandığına inanmaktadır. Aile büyüklerinin sık sık tekrarladıkları bu sözde saklı ikinci bir 

anlamın daha olduğunu belirtmiştir. 65  Bu sözü söyleyen kişinin evlat acısı yaşamak 

                                                
58 K2. 
59 K26’dan naklen. 
60 K6, K7, K12, K13, K22, K26’dan naklen. 
61 K7, K26’dan naklen. 
62 K7’den naklen.  
63 K6’dan naklen. 
64 “Kendinden olan veya kendisine verilen şey ne kadar çok olursa olsun, bununla yetinmeyenler için söylenen 
bir ilenme sözü.” (TDK Deyimler ve Atasözleri Online Sözlüğü: 
http://tdkterim.gov.tr/atasoz/?kategori=atalst&kelime=toprak&hng=tam) 
65 K16’dan naklen. 
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istemediğini ve evladının kendi ölümünde gözlerine birer avuç toprağı koymasının nasip 

olmasını dilediğini söylemiştir.  

Gözünü toprak doyursun deyiminden başka dilimize yerleşmiş, ölen bir kişi hakkında 

konuşulurken söylenen başka söz kalıpları vardır. Örneğin, ölen bir kişi ile ilgili olumlu şeyler 

konuşulurken “Toprağı bol olsun.” denilir. 66  Fakat bu söz yalnızca gayri müslimler için 

kullanılır, Müslüman biri öldüğünde “Allah rahmet eylesin” denir. Türk Dil Kurumunun 

Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü’nde bu sözün “Müslüman olmayanlar için ‘ruhu sükûn içinde 

olsun’ anlamında söylenen bir söz” olduğunu görmekteyiz. 67  Bu kaynaktan da bu sözün 

insanlar arasında yanlış kullanıldığını anlamaktayız. Buna ek olarak, ölen bir kişi hakkında 

olumsuz şeyler konuşulurken ise ölen kişinin rahatsız olmaması inancı ile: “Toprağına güç 

gitmesin.” ya da “Toprağı ağır gelmesin.” denilmektedir.68 

Toprak ile ilgili bir başka uygulama da insanlar için kutsal ya da özel sayılan yerlerden, 

mekânlardan toprak getirmektir. Dini bütün kişilerin eski zamanlarda özellikle Kabe’den ya 

da türbelerden evlerine toprak getirdiklerini ve bu şekilde kendilerini daha rahat ve huzurlu 

hissettiklerini söyledikleri görülmüştür.69 Dualı, kutsal sayılan toprağa olan inanca bir başka 

örnek de Çamlıdere’de tespit edilmiştir:70 Ankara’nın Çamlıdere ilçesinde bulunan Semerkant 

Türbesi’nden alınan dualı toprağı eve getirmek; bahçeye, tarlaya atarken Allah’ın izniylen 

börtü böcekten, köstebeklerden kurtulmayı ummak Çamlıdere’de sıkça gerçekleştirilen bir 

uygulamadır. Bu inanç ile gerçekleştirilen bu ritüelin sonunda tarlaların bu istenmeyen 

varlıklardan kurtulduğunu dile getirmiştir. 

Kutsal toprak inancının bir başka örneği de Çankırı’da doğum olayında karşımıza 

çıkar. Ailelerinde gelincik adı verilen bir rahatsızlık bulunan bu bir kadının anlattığına göre,71 

bu hastalık bebekler yeni doğduklarında ortaya çıkmaktadır. Bebeğin vücudunda kırmızı 

lekeler oluşur ve bebek durup dururken morarmaya başlar. Kendi kızı doğduğunda da aynı 

olay başlarına gelince annesi rahatsızlığı farkediliyor ve babası da bu rahatsızlığa iyi gelecek 

toprağı Çankırı’nın Gündoğmuş Köyü’den, yani bu hastalığı geçirdiğine inanılan ocaktan eve 

getiriyor. Bebek bu toprağın karıştırıldığı bir su ile yıkanıyor. Ayrıca, her zaman içine 

                                                
66 K4, K22, K24, K26’dan naklen. 
67 TDK Deyimler ve Atasözleri Online Sözlüğü, age. 
68 K7, K21, K22’den naklen. 
69 K9, K22, K25’ten naklen. 
70 K25’ten naklen. 
71 K26’dan naklen. 
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giydirilen zıbını da bu topraklı suyla yıkanıyor ve bu topraklı zıbın bebeği koruması için 

bebeğin üzerinden hiç çıkarılmıyor.72  

Yaşananlar şu şekilde dile getirilmektedir: “Kızım bir yaşına gelen kadar topraklı 

zıbını onun üzerinden hiç çıkarmadım. Hatta aynı zıbınla oğlumu ve yeğenlerimi de büyüttüm. 

Bu hastalık ırsiymiş ve bizim ailede olurmuş. Annem de bir bebeğini bu gelincik yüzünden 

kaybetmiş. Bizim ailede bu hastalık yeni doğan bebeklerin başına gelmesin diye daha önce 

yakalanan gelincik hayvanının kurutulmuş eti bu hamile kadınlara yedirilir. Böylece yeni 

doğan bebeğin gelincik olması engellenir.”73 

Toprak sözcüğü vatan sözcüğü ile bütünleştiği için gurbette yaşayan birçok insan 

tarafından memleketlerinden biraz toprak getirmek, ona dokunmak, koklamak yani onu 

somutlaştırmak da uygulandığı sık duyulan bir davranış şeklidir.74 Bir kaynağın75 aktardığına 

göre Yunanistan’dan mübadele zamanında Türkiye’ye göç eden anneannesi, yanında gelirken 

kendi anneannesinin saçlarını bir avuç toprakla birlikte bir keseye koyarak getirmiştir. Bu 

kese aile içinde el değiştirmeye devam etmektedir.76 Aynı kaynak, Ankara’da bulunan evine 

memleketi olan Ege’den kendisinin de toprak getirdiğini, bunu sevdiklerine hediye ettiğini ve 

hatta gelecekte kendisine Ankara’da bir şey olursa ve burada gömülürse getirdiği bu Ege 

toprağının üzerine dökülmesini istediğini dile getirmiştir. Bunlara ek olarak, Mustafa Kemal 

Atatürk’ün mezarına Türkiye’nin her şehrinden bir miktar toprak getirilmesi de bu inancın 

uygulanmasının herkes tarafından bilinen bir başka örneğidir.77 

Toprağın su kadar temiz ve kutsal olduğu İslam dininde de birçok defa ayetlerde 

belirtilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de belirtildiğine göre suyun bulunamadığı yerlerde ya da çok 

hasta kişilerin su yerine temiz toprak ya da topraktan üretilmiş eşyalarla abdest almasına 

teyemmüm denilmektedir:  

“Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi 

ve -başlarınıza mesh edip- her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz 

iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest 

bozmaktan (def-i hacetten) gelir veya kadınlara dokunur (cinsel ilişkide bulunur) da su 

bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin 

(Teyemmüm edin). Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat o sizi tertemiz 

                                                
72 K3, K26’dan naklen. 
73 K26’dan naklen. 
74 K4, K9, K11, K21’den naklen.. 
75 K11. 
76 K11, K12’den naklen. 
77 K1, K4, K9, K21’den naklen. 
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yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz.” (Mâide Sûresinin 6. 

Ayetinde)78 

 

Sonuç 

Doğduğumuz andan ölümümüze kadar hayatımızın her aşamasında somut ya da soyut 

bir şekilde karşımıza çıkan toprak, kültürümüzde yer alan önemli kavramlardan biridir. 

Toprak, gerek yiyecek yapımı ve korumasında, gerek mutfak eşyası yapımında, günlük 

kullandığımız eşyaların yapımında, barınma ihtiyacımızla yaptığımız evlerimizin yapımı ve 

onarımında, temizlik amacıyla, ilaç yapımında ve iyileştirmede kullanılmaktadır. Bunun doğal 

sonucu olarak da toprakla ilgili pek çok inanç ve ritüeller ortaya çıkmıştır. 

Toprağın emek, alınteri; mal, mülk, güç; anayurt, vatan; bereket ve cömertlik gibi 

anlamları vardır. 
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Kaynak kişiler 

(Telefonla yapılan görüşmeler dışındaki derlemelerin ses kayıtları P.K.A. arşivindedir.) 

K1= Akyol, Aytekin (1973, Muğla-Güllük, doktor) ile 1.9.2011 tarihlerinde Ankara’da 

yapılan görüşme notları.  

K2= Akyol, Ayşe (1951, Muğla, ev hanımı) ile 31.8.2011, 2.9.2001 tarihlerinde telefonla 

yapılan görüşme notları. 

K3= Arslan, Fatma (1933, Çankırı-Şabanözü, ev hanımı) ile 7.9.2001 tarihinde telefonla 

yapılan görüşme notları. 

K4= Atçı, Selçuk (1962, Muğla-Tekfur Anbarı, polis memuru) ile 8.9.2011 tarihinde 

Ankara’da yapılan görüşme notları.  

K5= Bahçeci, Necla (1938, Sinop, ev hanımı) ile 2.9.2001 tarihinde telefonla yapılan 

görüşme notları. 

K6= Bilgin, Osman (1951; Çorum-Sungurlu; MKE’den emekli) ile 4.9.2011, 5.9.2011 

tarihlerinde Ankara’da yapılan görüşme notları.  

K7= Bilgin, Sevim (1935; Çorum-Sungurlu; ev hanımı) ile 31.8.2011, 1.9.2011, 5.9.2011 

tarihlerinde Ankara’da yapılan görüşme notları.  

K8= Çalış, Nazmiye (1940, Bilecik-Bozüyük, ev hanımı) ile 5.9.2011 tarihinde telefonla 

yapılan görüşme notları. 

K9= Çağlayan, Ali İhsan, (1970, Eskişehir-Mihalıççık, ekonomist) ile 4.9.2011 tarihinde 

Ankara’da yapılan görüşme notları.  

K10= Demireriden, Hicran, (1955, Aydın- Nazilli, emekli memur) ile 8.9.2011 tarihinde 

yapılan telefon görüşme notları.  

K11= Demireriden Çalış, Pınar, (1977, Aydın-Nazilli, öğretmen) ile 5.9.2011 tarihinde 

Ankara’da yapılan görüşme notları.  

K12= İşbilir Aslı (1995, Ankara, öğrenci) ile 1.9.2011 tarihinde Ankara’da yapılan görüşme 

notları.  

K13= İşbilir Fadime (1978, Tokat, ev hanımı) ile 1.9.2011 tarihinde Ankara’da yapılan 

görüşme notları.  

K14= Kandemir, Recep (1973, Ilgaz, kuaför) ile 4.9.2011 tarihinde Ankara’da yapılan 

görüşme notları.  

K15= Kasapoğlu, Gönül (1956, Bilecik-Bozüyük, öğretmen) ile 3.9.2011 tarihinde Ankara’da 

yapılan görüşme notları.  
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K16= Kasapoğlu, Nilgün (1962, İzmit, psikolog) ile 5.9.2011 tarihinde Ankara’da yapılan 

görüşme notları.  

K17= Kaya, Aslı (1977, Kars, ev hanımı) ile 4.9.2011 tarihinde Ankara’da yapılan görüşme 

notları.  

K18= Koçkaya, Arzu, (1972, Erzurum, uzman biyolog) ) ile 4.9.2011 tarihinde Ankara’da 

yapılan görüşme notları.  

K19= Namal, Hatice, (1960, Burdur, ev hanımı) ile 5.9.2011 tarihinde telefonla yapılan 

görüşme notları.  

K20= Namal, Seher, (1989, Burdur, öğrenci) ile 5.9.2011 tarihinde telefonla yapılan görüşme 

notları. 

K21= Özbaş Çağlayan, Kadriye, (1975, Eskişehir, bilgisayar mühendisi) ile 4.9.2011 

tarihinde Ankara’da yapılan görüşme notları.  

K22= Özbaş, Menşure (1944, Tokat-Almus, ev hanımı) ile 5.9.2011 tarihinde Ankara’da 

yapılan görüşme notları.  

K23= Şengünoğlu, Şenay, (1956, Kars, ev hanımı) ile 5.9.2011 tarihinde Ankara’da yapılan 

görüşme notları.  

K24= Taşpınarlıoğlu, Nedime (1944, Çorum, ev hanımı) ile 3.9.2011 tarihinde Ankara’da 

yapılan görüşme notları.  

K25= Tığlıoğlu, Mesude (1955, Ankara- Çamlıdere, ev hanımı) ile 5.9.2011 tarihinde 

telefonda yapılan görüşme notları.  

K26= Yılmaz, Hatice (1965, Çankırı, ev hanımı) ile 7.9.2011 tarihinde Ankara’da yapılan 

görüşme notları.  

 


