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GİRİŞ
Ölüm olmasa yaşam tanımlanabilir miydi?
Ölüm üzerine söylenecek her söz, yaşamla ilişkilidir.
Yaşamın değeri, mutluluklar, ulaşılamayan arzular,
hüzünler, acılar, yaşamın “tek bir kereliği” ve geçiciliği
-gidenler dönmeyeceği için, yaşam biteceği için- anlamlıdır.
Toplum ile ölüm, kültür ile ölüm arasındaki ilişki,
ölenin ardından nelerin yapıldığı ve yapılması gerektiği şeklinde kendini gösterir: Mezar düzenlemelerinden cenaze törenlerine, ağıtlara, mevlitlere, taziyelere,
mevlit şekerlerine. Bütün bu merasimler, uğurlanan
kadar geride kalanların tesellisi için yapılır, toplumun
maneviyatı için ve ayakta tutmak istediği değerler için
düzenlenir. Şehit cenaze törenleri, önderlerin cenaze törenleri bunun canlı bir örneğidir. Yani, ölüm ve yaşam
yine iç içedir.
Gidenin arkasından geride kalanların duruşu önemlidir: Toplum, ölene gereken saygının gösterilmesini
bekler. Naaşın toprağa tevdi edilmesini ve uygun bir
yere defnedilmesini ister. Bu kadar 10 Kasım yaşandı;
Atatürk’ün naaşının 15 yıl toprağa tevdi edilmediği hiç
söylendi mi? 1938’den sonra Tek Parti Milli Şef dönemi süresince naaşın Ankara’da Etnografya Müzesinde
tutulduğunu, Anıtkabir inşaatının bir türlü başlayamadığını resmi tarihimiz pek anlatmak istemez. Tarihimiz
gerçekleri anlatacaksa bu vakıa da tarihimizin bir gerçeğidir.
11
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1961’in Ekim ayında önce Dışişleri Bakanı rahmetli
Fatin Rüştü Zorlu, arkasından Maliye Bakanı rahmetli
Hasan Polatkan, ertesi gün de rahmetli Başbakan Adnan Menderes İmralı adasında idam edilmişlerdi. Yan
yana, hemen sehpanın yanına gömülmüşler, hangi
mezarın kime ait olduğuna dair bir işaret konmamıştı. Yıllar sonra, 1990’da, naaşların İmralı’dan alınıp
Topkapı’ya getirileceği sırada, cesetler karıştı mı diye
basında bir şayia çıktı. Fatin Rüştü’nün kızından dinledim, hiç bir tereddüt yoktu dedi, Menderes kısa boyluydu, Polatkan orta boyluydu, babam uzun boyluydu,
içlerinde en uzun boylusuydu; kazdıkları çukura babamı sığdıramamışlar, bacaklarını büküp sokmuşlar dedi.
Hangi cesedin kime ait olduğu konusunda hiç bir tereddüt yoktu dedi. (Sarayburnu’ndan Topkapı’ya uzanan
mahşerî bir kalabalık devlet töreniyle getirilen naaşları
karşılamıştı.)
Geleneğimizde mezar ziyareti vardır. Suudi Vehhabiler mezar ziyareti yapmadıkları gibi Mekke ve Medine’deki mezarları da tahrip etmişlerdir. Medine’de
Mescid-i Nebevi’de Hz. Muhammet’in ve aynı yerde
bulunan Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer’in mezarlarını yıkmaya cesaret edemeyip sadece yağmalamışlar ve kubbelerinde tahribat yapmışlardır. Elebaşları Abdullah
bin Suud İstanbul’a getirilerek Peygamberin mezarını
yağmalamakla yargılanmış ve idam edilmiştir. Olaylar
yatışınca, II. Mahmut, İstanbul’dan mimarlar göndererek kabri tamir ettirmiştir. Daha sonra da Sultan Abdülmecit köklü bir restorasyon yaptırmıştır.
Türbe ziyaretleri... Bayram münasebetiyle televizyonlarda türbe ziyaretleri yine tartışıldı, çaput bağlayıp
adak adamalar bazılarınca “sapıklık” olarak nitelendi12
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rildi. Ancak, kutsal addedilen ağaçlara çaput bağlamak
Şamanist geçmişimizde var olan bir adet. Bugün bile
özellikle Sibirya’da karşınıza birden bire silme bez parçaları düğümlenmiş bir ağaç çıkıveriyor. Çaput, belki
de bizim Şamanist geçmişimizle bir bağ. Bu gözle bakarsak niçin kınayalım?
Eski Türkler, öldü demiyorlardı, uçtu diyorlardı.
Çünkü insan ruhunu bir kuş olarak tasavvur ediyorlardı. Ruhun gideceği yerin de gökyüzü olmasını temenni
ediyorlardı.
Yaşam olmasa ölüm tanımlanabilir miydi?
Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali
2012
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Hunlarda Defin Merasimi
-359 Amida Kuşatması’ndaki Örneğe Göre-

M

Mehmet Tezcan1

. Ö. III. yüzyıldaki Asya Hunları zamanından itibaren İslamiyet’in Türklerce kabulü
dönemlerinde bile gayrimüslim Türklerde
ölenlerin cesetleri, bugün olduğu gibi ekseriyetle gömülmekte idi. Türklerin ölüm sonrası uyguladıkları
defin işlemleri, öldükten sonraki hayatla ilgili tasavvurları, Eski Türk toplumlarının tarih boyunca kabul etmiş
oldukları dinlere olan bakışlarına da ışık tutmaktadır.
Bilindiği üzere Eski Türkler, Çin’in kuzey bölgelerinden
İran içlerine kadarki tarihî sızma süreçleri zarfında, Budizm, Budizm yoluyla Şamanist inançlar, Ahura-Mazda dini (Mazdaizm) ve Maniheizm’den çok etkilenmişlerdir. Tabiatıyla bu dinlere ait bazı tasavvurlar Türkleri
etkilediği gibi, Türkerin kendilerine has eski gelenekleri, usul ve âdetleri de yeni kabul ettikleri dinlerin akidelerine zaman zaman tesir etmiştir. Maamafih, bilhassa
Çin kaynaklarının verdikleri bilgilere ve yapılan arkeolojik kazılara, mezarlarda bulunan yakma belirtilerine bakılınca Eski Türklerde, Hun, Türk ve Kırgızlar
dönemlerinde ölü yakma geleneklerine de sıklıkla rastlanmaktadır. Tarihî kaynakların bu konuda verdikleri
bilgiler birbirleriyle çelişiyor gibi gözükse de bilhassa
arkeolojik bilgi ve bulgular Çin kaynaklarını kısmen
doğrulayacak mahiyettedir. Biz burada, M.S. 359 yılında Amida (bugünkü Diyarbakır) önlerinde Sasani ordularının müttefiki olarak şehri kuşatan ve Romalılara
karşı savaşan Kionitae / Kionit Hunlarının defin merasimleri, bunun Hunlardaki ölüm sonrası uygulamaları
1 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Tezcan, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Trabzon.
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ve özellikle de ölünün yakılması geleneğini ele almaya
çalışacağız.
M.S. III. yüzyılda Asya Hun Devletinin tamamen yıkılmasından ve Hunların soylu ve ağırlıklı tabakalarının
Batıya doğru çekilmelerinden sonra bir kısım Hunlar da
güney batıya, Maveraünnehir ve İran yaylasına doğru
ilerlediler. 350’li yıllardan itibaren gerek Karadeniz’in
kuzeyinde, gerekse Maveraünnehir ve İran yaylası bölgelerinde bu gibi Hun kitlelerinin faaliyetlerinden çeşitli
kaynaklar söz etmektedir. Bunlardan biri olan Kionitler
de IV. yüzyılın ortalarına doğru başta şimdiki İran’ın
Horasan bölgesi olmak üzere kuzey doğu bölgelerinde
faaliyet gösteriyorlardı.2 Batıda Roma İmparatorluğu
ile baş edebilmek için müttefike ihtiyacı olan Sasaniler, Doğudaki Kionitleri kendilerine bağladıktan sonra
bunlardan aldıkları ücretli askerlerle bugünkü Anadolu
topraklarına yöneldiler. İşte, 359 yılında Amida önlerindeki kuşatmaya da Kionitler, hükümdarları Grumbates
ve oğlu ile birlikte (bir grup Hunlarla birlikte) iştirak etmişlerdir ki bu, yazılı kaynakların belirttiklerine göre,
Hunların bugünkü Türkiye topraklarındaki ilk görünüşleridir. Bu durum, Hunların Avrupa’da gözükmelerinden yirmi beş sene kadar önce Horasan topraklarında gözüktüklerini ortaya koyuyor (Bivar 2004: 303b).
Kionitaeler Hakkında
Sasani orduları saflarında Romalılara karşı mücadele etmekte olan Kionitae / Kionitlerin bir Hun kavmi
2 Kionitler, II. Şapur döneminde bunların Sasanilerle münâsebetleri ve 359
Amida kuşatmasındaki rolleri hakkında bk. Mehmet Tezcan, “Hunların
Anadolu’daki İlk Görünüşleri: 359 Tarihinde Amida Kuşatmasında Kionitler”, I. Uluslararası Oğuzlardan Osmanlıya Diyarbakır Sempozyumu, 20-22
Mayıs 2004 Diyarbakır, Bildiriler, Diyarbakır 2004, s. 103-115.
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olduğu genel olarak kabul edilmektedir. Bazıları onları
muhtemelen İran kökenli bir kavim sayarlar (Felix 1991:
485) ise de kaynaklarda belirtilen ve aşağıda bizim de
ayrıntılarıyla belirleyeceğimiz defin âdetleri İranlılarınkinden tamamen farklıdır; zaten eski kaynaklar da
onları İranlıların düşmanı olarak kabul etmektedirler.
W. Felix’in de dediği gibi, onların ölülerini yakmaları
bile İranlıların düşmanlığını kazanmalarına tek başına yeterliydi (Felix 1991: 486); dolayısıyla Hun olmaları daha çok muhtemeldir.3 Ancak, bunların Hunların
hangi grubuna mensup oldukları, daha doğrusu, Batı
Türkistan’a ve oradan da İran’a kadar gelmiş olan Orta
Asya Hunları mı, yoksa Kafkas Hunları mı oldukları
tartışmalıdır ve bu konularda kaynaklarda da bir açıklama bulunmamaktadır; ilgili bilgilerimiz ise sadece
araştırıcıların yorumlarından ibarettir. Genel olarak
çağdaş kabul edebileceğimiz kaynakların incelenmesi,
onların: Soğd kaynaklarında Hun, Ermeni kaynaklarında Xonk’, İran kaynaklarından: Avesta metinlerinde
H’iiaona [Hyaona] ve Pehlevi metinlerinde Xyōn; Süryani metinlerinde Xyōnāyē, Latin kaynağımız Ammianus
Marcellinus’da Grekçeden alınma olarak Chionitae, Hind
kaynaklarında Hūna, Çin kaynaklarında ise Hsiung-nu
olarak zikredildiklerini göstermektedir (Trever 1954:
134). R. Ghirshman, Kionitleri “Ak-Hun” (Huns Blancs)
larla bir saymaktadır (Ghirshman 1948: 77). Onu örnek
alan daha sonraki bazı araştırıcılar da, Kionitleri, Kidaritleri4 de içine alacak şekilde daha sonraki tarihlerde
3 Köken teorileri ve başlıca görüşler hakkında bk. Felix 1991: 486.
4 Kidaritler, Bactria ve Kuzey-batı Hindistan’da göçebe boylarının ilk istilacı dalgasını oluşturuyorlardı; bunlar da Chionitaelerle birleştirilmektedir.
Mesela E.V. Zeymal, Chionitler ile Kidaritleri aynı kabul etmektedir. Bk.
Zeimal 1996: 120; Grenet 2002: 206 (Bu makaleyi bana gönderme lütfunda
bulunan Prof. Fr. Grenet’ye çok müteşekkirim).
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anılan Heftalitler ile birleştirmektedirler;5 ancak güvenilir sinologlar bu fikre katılmıyorlar; çünkü Heftalitler
ancak V. yüzyılın başlarında Doğudan gelip bölgedeki
eski Hun boylarına hâkim olan yeni bir göçebe dalgasıdır. Bu yüzden, Heftalitler ile, genellikle önceki Hun
boyları için kullanılan “Akhun”ları birbirinden ayırmak gerekir. Kionitler, belki bu önceki Hun boylarına
mensup bir zümre idiler. Çok çok önceleri ortaya çıktıkları, daha M.S. IV. yüzyıl ortalarında Soğdiana yoluyla bölgeye geldikleri ve Bactria bölgesinde gözükmeye
başladıkları tahmin ediliyor (Ambartsumyan 2002: 62).
Gelenekleri de sonraki Heftalitlerden oldukça farklıdır, ki bunların içinde, bilhassa defin şekli bakımından
farklılık bulunması da konumuz bakımından önemlidir. Çin kaynaklarından Wei-shu’nun bildirdiğine göre,
Heftalitlerde zengin biri öldüğünde, ev yapmak için
taşlar yığılıyor, fakir biri öldüğünde ise toprakta bir çukur açılıp oraya defnediliyordu (Grenet 2002: 210); her
lider, yirmi kadar yoldaşı ile birlikte toprağa gömülüyordu (Bivar 2004: 303b); hâlbuki aşağıda Amida örneğinde görüleceği gibi, Kionitlerin, liderlerini yaktıkları
ifade ediliyor.
359 yılındaki Amida şehri kuşatmasına bu Kionitler,
hükümdarları Grumbates liderliğinde ve onun oğluyla
birlikte iştirak etmişlerdi. Savaşa kaç kişi ile katıldıkları
bilinmediği gibi, Grumbates’in de, bütün Kionitler’in mi,
yoksa kuşatmaya katılmış olan sadece bir bölümünün
mü lideri olduğu anlaşılmamaktadır. O. G. von Wesendonk, onun Kafkas grubunun lideri olabileceği görüşün5 Çünkü Ghirshman, Heftalit paraları üzerindeki bir ifadeyi yanlış olarak
AKVNA ŞAHO HIONO (yani: “Hionitler’in hükümdarı Akûn’un (parası)”) şeklinde okumuştu. Bk. Ghirshman 1948: 13 ve fig.9; Ambartsumyan
2002: 62 (Bu makaleyi bana temin eden yazara ve yayınlandığı Derginin
sekreteri Prof. V. P. Nikonorov’a çok teşekkür ederim).
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dedir (Wesendonk 1933: 342). Fakat, Sasani hükümdarı I.
Şapur ve II. Şapur’un, İran’ın doğusundaki göçebe kavimlere karşı ne gibi faaliyetlerde bulundukları konusunda bilgiimiz bulunmakla beraber, Kafkas bölgesinde
herhangi bir icraat yaptıkları hakkında malumatımız
yoktur. Bununla birlikte II. Şapur’un, kuşatmaya, Kafkas
sıradağları, Hazar Denizi güneyindeki, Orta Asya ve Afganistan’daki çok sayıda kavimlerden oluşan muazzam
bir müttefikler ordusuyla katıldığı bilinmektedir.
Amida şehri, bugün olduğu gibi, o zaman da Hazar
Denizi güneyinden Akdeniz’e kadar uzanan Doğu Batı
doğrultusundaki önemli anayolların kavşak noktasında olan ve Dicle üzerindeki subaşlarına hâkim bulunan, ayrıca Anadolu’ya Doğudan girişi engelleyen son
derece mühim bir askerî merkez idi. Daha önceki yıllarda küçük bir şehir olmakla beraber, Roma caesar’ı II.
Constantius (337-361) zamanında yeniden inşa edilmek
suretiyle İran’daki Parth / Arşak İmparatorluğuna karşı tahkim edilmişti (Dodgeon-Lieu 1991: 154); Roma’nın
“Parthica” isimli V. alayı da şehir içine yerleştirilmiş,
böylece bu kuvvetli şehir, Parthların Anadolu’ya girişine engel olduğu gibi, İran’ın güneye doğru olan topraklarını da tehdit etmekte idi (Sellwood 1982: 938). 359 yılında Amida, Romalıların elindeydi. Müttefik kuvetler
içinde Kionitlerin Sasani ordusundaki mevkileri hususunda bir fikir vermesi açısından, yegâne kaynağımız
olan Ammianus Marcellinus’un verdiği bilgiler önemli
olabilir. Ona göre, başlarında hükümdarları Grumbates
olduğu halde Kionitler, Şapur’un ordusundaki en üstün
göçebe grubu oluşturuyorlardı. Grumbates, parlak elbiseler giymiş olan Şapur’un sol tarafında bulunuyordu.
Demek ki en soylu yeri o işgal ediyordu (Akbulut 2002:
832; Christensen 1936: 236).
21
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359 Amida Kuşatması ve Kionitaeler
İşte, Sasani ordusu içerisinde en soylu yeri işgal ederek kendi cephesinden şehir kuşatmasına katılan Kionitae kralı Grumbates ve Hunları hakkında Ammianus
Marcellinus’un yazdıkları:
“Ve böylece, gün ağarırken Kionitae kralı Grumbates, metbuuna [II. Şapur] cesur hizmetini sunmak arzusuyla faal bir
muhafız grubuyla cesaretle surlara doğru ilerledi; fakat mahir bir gözcü, onun silahının atış mesafesi içerisine girdiğini anlar anlamaz gözüne ilişti ve bir mancınığı boşaltarak
Grumbates’in oğlunun hem göğüs zırhını ve hem de göğsünü
parçaladı. Genç adam, babasının yanında at biniyor ve boyuposu ve yakışıklılığıyla hemen kendisini gösteriyordu. Onun
vurulması üzerine bütün hemşehrileri kaçarak dağıldılarsa da
cesedinin kaçırılabileceği gibi haklı bir korkuyla hemen geri
döndüler ve sayısız kabile, canhıraş çığlıklarla silahlara asıldılar; onların boşalttıkları oklar her iki taraftan dolu gibi havada
uçuşuyordu ve korkunç bir savaş başladı. Günün ta sonlarına
kadar devam eden bir mukatele müsabakasından sonra, akşam
karanlığında, yığınla ölü ve kan deryası arasında güçlükle
muhafaza edilen ceset, karanlığın himayesi altında sürüklenerek uzaklaştırıldı (Ammianus, XIX, 1.7-9)… Bu ölümle saray
sarsıldı, ve bütün soylular, keza babası, hüzün verici felaketten
afalladılar; bu sebeple de (savaşa) geçici bir ara verildi, devletli
ve sevgili genç adam, kendi milletinin âdeti üzere defnedildi.
Buna göre, o, hazırlandı, âdeti olduğu gibi silahları kuşatıldı,
geniş ve yumuşak bir zemin üzerine yatırıldı, ölünün etrafına da ölmüş adamların heykelleri bulunan on yatak serildi.
Öylesine dikkatli hazırlandı ki heykeller tıpkı mezardaki cesetler gibiydiler. Yedi günlük arada topluluklarla ve arkadaşlarla bütün erkekler, dans ederek ve bazı hüzün verici ağıtlar
söyleyerek yediler içtiler (genç prensin arkasından ağladılar).
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Kadınlar tarafına gelince, acıyla göğüslerini döğerek ve kendi âdetlerine göre gözyaşı dökerek, yüksek sesle, milletlerinin,
gençliğinin baharında kaybettiği ümidine ağladılar (Ammianus, XIX, 1.10-11) (Rolfe 1963: 473-475; Christensen 1936:
240) … Ceset yakıldıktan, küller toplandıktan ve gümüş bir
kaba konduktan sonra, babası, bunların, toprağa verilmek üzere kendi ülkesine götürülmesi gerektiğine karar vermiş olduğu
için yapılacak en iyi şeyin ne olduğunu tartıştılar; sonunda,
şehri yakıp imha ederek ölen gencin ruhunun teskin edilmesine karar verildi, çünkü Grumbates, biricik oğlunun hayaleti,
öcü alınmadan dolaşırken, daha ileri gitmelerine izin vermeyecekti…”
Eserin bundan sonraki kısmında, Kionitlerin, diğer
müttefiklerle birlikte şehre saldırısı ve şehrin düşüşünü
takiben tahribi anlatılmaktadır (Ammianus, XIX, 2.1-3). 6
Bu önemli hadise ile ilgili verilen malumat burada sona eriyor. Ancak verilen bilgiden, Hunlarda ölü
yakma geleneğinin M.S. IV. yüzyılda Kionit örneğinde de mevcudiyeti anlaşılmaktadır. Ancak Hunlarda
ve Türklerdeki defin işlemlerinden biraz farklı olarak,
Grumbates’in oğlunun defin işlemleri anayurtta değil,
çok çok uzaklarda, yabancı topraklarda, hem de bir sefer esnasında vuku bulmuştur. Onun için, anayurtta yapılması gereken bazı ayrıntıların ertelenmiş, hatta iptal
edilmiş olması ihtimali de her zaman mümkündür.
Grumbates’in Kionitleri acaba bundan sonra ne olmuştur? Bu konuda bilgi bulunmamaktadır. Ancak,
Grumbates’inkine benzer, “kraliyet soyundan bir prens
/ hükümdar” ismine, tahminen 430 yıllarında Afganis6 Amida kuşatması ve sonrasındaki hadiseler hakkında genel bir bilgi için
mesela bk. Dodgeon-Lieu 1991: 213.
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tan’daki Rōb bölgesinde Prof. N. Sims-Williams tarafından son zamanlarda keşfedilen ve Bactria diliyle
yazılmış belgelerde Gurambad şeklinde rastlanmıştır.
Bu iki kişinin akraba oldukları tahmin ediliyor (Grenet 2002: 206, dn.3). Eğer bu görüş doğruysa, demek ki
Grumbates’in Kionitlerinin torunları yaklaşık bir asır
sonra hâlâ bölgede faal idiler.
Cenaze Merasiminin Kısa Bir Analizi
Kionitlerdeki bu “yad elde ölüm” örneğini ele alacak
olursak, defin işleri başlıca şu beş aşamada gerçekleşmiştir: 1. Ölünün hazırlanması, silahlarının kuşatılıp
yumuşak bir zemine / yatağa yatırılması, 2. Cesedin etrafına ölmüş kişilerin tasvirlerinin / heykellerinin bulunduğu on adet yatak konması, 3. Kadın erkek bütün
akraba ve dostların dans edip, ağlayıp, ağıtlar söyleyerek yiyip içmeleri, 4. Cesedin yakılması, 5. Küllerinin
toplanarak kendi ülkesinde toprağa verilmek üzere gümüş bir kaba konması, 6. Ölenlerin ardından onlarca,
yüzlerce, hatta binlerce kişinin öbür dünyada “ölüyü takip etmesi” geleneğinin bir tür devamı olarak görülebilecek olan: Amida’nın zaptedilmesinden sonra şehirdeki
çok sayıda insanın, ölen genç şehzadenin anısına öbür
dünyaya gönderilmesi, yani katledilmesi.
Hunlarda ve Eski Türklerde Başlıca Defnetme Şekilleri ve Yakma
Defin âdetleri, R. N. Frye’ın tabiriyle, her zaman “bir
dinin indeksi” olmuştur (Frye 1984: 123) ve her toplumun da en eski geleneklerini yansıtır. Eski Türklerde ve
Hunlardaki defin merasimleri ve ölüm sonrası uygulamalara kısaca bakacak olursak, definler zaman içinde
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ve coğrafyadan coğrafyaya, kabileden kabileye, hatta
ölen kişinin zengin, soylu veya fakir olduğuna göre de
bazı önemli değişiklikler gösterebilmektedir. Bir kabilenin ölen kişiye yaptığı cenaze merasimi ve bu sıradaki uygulamalar, yazılı Çin ve Batı kaynaklarının da bu
konularda sessiz kaldıkları durumlarda onların dinî,
etnolojik, sosyolojik ve hatta coğrafi özellikleri, toplum
içinde işgal ettikleri mevkileri hakkında bize çok önemli ipuçları verebilmektedir.7 Bunları bilinen en eski
dönemlerden itibaren başlıca üç grupta toplayabiliriz:
toprağa gömme, ağaç üzerine asma ve yakma.8 Bunlardan, genel olarak, gömme âdetlerinin Türklerde nispeten daha sonraki dönem uygulamaları olduğu söylenebilir; ancak, dediğimiz gibi, bu durum zaman zaman
ve boydan boya da farklılıklar arz etmektedir. Mesela
Asya Hunlarında, arkeolojik verilere ve Çin kaynaklarının malumatına göre, toprağa gömme âdetinin yanı
sıra cesedi yakmaya da rastlanır. Asya Hunlarının en
önemli mezarlarının bulunduğu Noin-Ula kurganlarında, birçok eşyaya tesadüf edilmekle beraber, maalesef
cesetlere rastlanmamıştır; bu sebepten bu Hunlarda defin şeklinin tam olarak nasıl olduğunu arkeolojik olarak
tespit edemiyoruz.
Kionitlere zaman ve mekân olarak en yakın ve kraliyet ailesinden birine yapılan cenaze merasimi hakkında bilgimiz olan Hun topluluğu, Avrupa Hunlarıdır. Bunların hükümdarı Attila’nın 453’teki ölümü ve
sonrasında düzenlenen ve Slavca olarak “strava” adıyla
anılan cenaze merasimi münasebetiyle Jordanes tara7 Erken dönemlerden itibaren Türk Kağanlıkları (552-745) dönemindeki
uygulamalar ve bunların gerek Çin kaynaklarına, gerekse arkeolojik buluntulara göre yorumları hakkında bk. Lo Muzio 2002: 123-127.
8 Bu hususlarda genel bir değerlendirme hakkında bk. Karamürsel 2002: 7679.
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fından anlatılan bilgilerden, Avrupa Hunlarındaki gelenek hakkında oldukça ayrıntılı bilgilere sahibiz. Buna
göre, cenaze merasimine katılan Hunlar, âdetleri üzere,
saçlarından bir kısmını kesmiş ve yüzlerini derin yaralar bırakacak şekilde bıçaklarla korkunç bir biçimde
çizmişlerdi; öyle ki cesur savaşçı [Attila] için, sadece erkek ve kadınların ağlamalarıyla ve göz yaşlarıyla değil,
insanların kanlarıyla da yas tutuluyor, kadınlar tarafından ağıtlar yakılıyor, gözlerden akan yaşlarla yanaklardan akan kanlar birbirine karışıyordu.9 Attila’ya yapılan ağlama merasimi ile Grumbates’in oğlu için yapılan
uygulama birbirine çok benzer.
Asya Hunlarından sonraki dönemlerde Türklerde M.S. VI. yüzyıldan önce, ölenler, atları ve kıymetli
eşyaları ile birlikte yakılır ve külleri bir kaba konarak
saklanır,10 mevsime göre ilkbahar veya sonbaharda11
daha sonra bir yere / mezara gömülür, “kül mezarı”
diyebileceğimiz bu yerin üzerine ise bir tapınak veya
abide dikilerek üzerine ölenin kendisine veya hayatta
iken yaptığı savaşlara dair tasvirler yapılır, ağıtlar yazılırdı (Kocasavaş 2002: 68). Mezarlardaki arkeolojik
analizler, VI. yüzyıldan sonraki dönemlerde Türklerde toprağa gömme şeklinin en yaygın gelenek olduğunu göstermektedir (Lo Muzio 2002: 125). Gerek Çin
ve Arap kaynakları, gerekse bulunan mezarların ince9 Ayrıntı için bk. Maenchen-Helfen 1973: 274-276.
10 V. V. Radlov, Kırgız bozkırlarında ve Altaylarda içlerinde ölenlerin külleri bulunan bu tür kaplara hiç rastlamadığını ve böyle bir şey de duymadığını söylemektedir.
11 Çin kaynaklarının bilgilerine göre, ilkbahar veya yazın ölenlerin nihai
defin işlemleri sonbaharda, sonbahar veya belki kışın ölenlerinki ise ilkbaharda icra ediliyordu. Bu işlemlerden anlaşılıyor ki ölen için, biri ilk öldüğü
zaman, biri de nihai defin işlemleri esnasında olmak üzere iki kere merasim
düzenleniyordu.
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lenmesi, Türklerde cesedin yakılması usulünü en çok
uygulayanların, Türklerin en eski boylarından olan
Kırgızlar; ilk başladığı ve yayıldığı, en çok tatbik edildiği bölgelerin ise “ilk Türklüğün meydana çıktığı bir yer
ve ayrıca Kırgız’ların yurdu” olan Yenisey / Kem ırmağı
vadileri ile Kuzey Altaylar bölgeleri olduğunu göstermektedir (Ögel 1971: 360). Hatta B. Ögel, “Orta Asya’da
ölüleri yakma âdeti yalnızca Kırgızlar’da vardı” (Ögel 1984:
98) yorumunu yapmaktadır. Antropolojik olarak da tam
bir homojenlik arz etmeyen o dönemki Kırgızlarda bu
gelenek şu şekilde idi: Bir kişi öldüğü zaman, onun ölümünden dolayı matem alameti olarak yüzleri kesme,
yırtma gibi âdetler yoktur; ölen kişilerin etrafında toplanarak ağlanır, sonra ceset yakılır; bir yıl sonra kemikleri toplanarak üzerinden atlanır ve bir mezar yapılarak oraya defnedilir, ağlamalar da böylece son bulurdu
(Ögel 1984: 88, 209). Nitekim Yenisey ırmağı kollarından
Abakan bozkırlarındaki bazı Kırgız kurganlarında yanık izlerine de rastlanmaktaydı (Ögel 1984: 215). Ögel’in
yorumuna göre, Kırgızların ülkesi, gerek Batıdan İran
ve Mazdaizm tesirine, gerekse çok önceki tarihlerden
beri Çin kültürü etkisine açıktı. Daha sonraları bölgede Çin kolonileri bile gözükmeye başlamıştı. Ancak, bu
kadar kısa zamanda Çin tesirlerinin, “ölü yakma” gibi,
bir milletin âdetlerinde ve manevi inançlarında derin
izler bırakacak kadar tesirli olduğunu düşünmek de
son derece zordur.12 Kırgızlarda görülen ölenleri yakma ve ölülere maske yapma gelenekleri eskiden Çin’de
de mevcuttu ve bu bölgeler de çok eski dönemden beri
Çin tesirine açık bulunuyordu; ayrıca Yenisey ve Kırgız
bölgelerinde bu dönemde artık Çin kolonileri de görülmeğe başlamıştı.13 Kırgızlar ateşin temizleyici özelliği12 Ögel 1971: 360.
13 Bu konunun tartışması hakkında bk. Ögel 1984: 87-88.
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ne inanıyorlar; ölülerini yakmak suretiyle ölen kişilerin
kirlerinden ve işlemiş oldukları günahlarından arındıklarına inanıyorlardı (Kocasavaş 2002: 68).
Öyle anlaşılıyor ki, Türklerde cesedi yakma gelenekleri erken dönemlerden itibaren daha çok Hunlarla ilgili
gözükmektedir. Altaylarda ve Orhun bölgelerinde otururken bu geleneği uygulayan Asya Hunları, bundan
sonra gittikleri her yere de bunu götürmüşlerdi. Çünkü
Hunların yalnızca Çin ile değil, aynı zamanda Doğudaki ve Batıdaki birçok komşu kavim ve devletle de doğrudan münasebetleri vardı (Ishjamts, 1994: 160). L. N.
Gumilev, eski “toprağa gömme” âdetinin terk edilip, M.Ö.
II.-M.S. IV. yüzyıllar arasındaki “Taştık Kültürü”nün bir
özelliği olan bu “ölü yakma” geleneğine geçilmesini dinî
tasavvurların değişmesi (yeni bir dinin kabulü) ve bunun Hunlardan da VI. yüzyıldaki Türklere intikal etmesi olarak yorumlamaktadır (Gumilev 1993: 144-145).
M.S. III-IV. yüzyıldan itibaren Orta Asya’dan gelen
boyların ve Hunların Güney Rusya ve Karadeniz kuzeyine ve Orta Avrupa’ya geçerek Macaristan sahasına gelmeleriyle de buralarda “ölü yakma” âdeti başlamıştı. İran tesiriyle bu âdetin görüldüğü Alanlarda
bile Orta Asya boylarının köklü kültürel tesirleri vardı
(Ögel 1971: 360-362). Aynı şekilde, İran’ın doğusuna ve
Orta Doğu’ya doğru ilerleyen Hunların da Kionit kralının oğluna yapılan merasimde olduğu gibi bu “ölü
yakma”yı devam ettirdikleri görülebilir: Eski Türklerde
ve özellikle Amida’daki örnekte olduğu gibi Hunlarda
ölen kişinin cesedinin yakılması ve sonrasındaki uygulamalar; Kionit kralı Grumbates’in oğlu için verilen
ayrıntılı bilgiler, gerek Avrupa Hunları gerekse Orta
Asya’dan Asya Hunları hakkında elde edilen arkeolo28
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jik buluntulara da büyük ölçüde uymaktadır. Avrupa
Hunlarına ait arkeolojik buluntulardan başka, Kuzey
Kazakistan sahasında Omsk bölgesine yakın Jelezinka
köyü yakınında Neolitik dönem kabilelerine ait az sayıda buluntular (Derevyanko-Dorj 1992: 187), Tacikistan
sahasında Bişkent vadisinde Bronz çağına ait erken dönem Tulhar kurganlarında (Litvinsky-P’yankova 1992:
386) ve Tanrı Dağları bölgesi kabilelerine ait M.Ö. II. bin
Bronz çağı döneminden kalma kurganlardaki buluntular (Masson 1992: 350-351), Fergana bölgesinde M.Ö.
X-VIII. yüzyıllara ve erken göçebelere ait Tagisken kültürü buluntuları (Askarov 1992: 444), Pakistan’da Gandhara bölgesinde M.Ö. II. binden I. bin ortalarına kadar
uzanan dönemlere ve yine Bronz çağına ait mezarlarda
rastlanan ölenin kemiklerinin yakılması ve küllerinin
muhtelif türden kavanozlara konması geleneğini gösteren buluntular (Dani 1992: 404-410), Orta Asya’nın
doğu kısımlarında ve Çin’in Kansu bölgesinde yine
Bronz Çağına ve bölgedeki koyun besleyen bir kavime,
muhtemelen Ch’iang’lara ait Siwa kültürü buluntuları
(Zhimin 1992: 327-328)14 ve Kara-şahr ile ilgili olarak Çin
kaynağı Chou-shu’nun verdiği tarihî bilgiler, Hunlarda
ve hem-civar kültürlerde en eski dönemlerde bile cesedi
yakma örneklerine işaret etmektedir.15 Fakat, bu geleneğin Hunlarda ve Türklerde “ölü gömme” kadar fazla
yaygın olmaması, Ögel’e, “ölü yakma”nın daha çok “yalnızca devleti kuran ve idare eden soylu (Hun ve Türk) hanedanlarında” görüldüğü (Ögel 1971: 361-362) izlenimini
veriyor.
14 Çin’de Ch’in Hanedanından önce Ch’iang kabilelerinde bu şekilde ölülerin yakılması âdetinin bulunduğunu Çin kaynakları da zikretmektedir.
Bu konuda mesela bk. Yong - Binghua 1994: 210-211.
15 Bu konuda bk. Bivar 2004: 3003b.
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Mazdaizm (Ahura-Mazda Dini) ve İran Tesirleri
Hakkında
a. Antik Çağda Ölü Yakma ve “Andronovo Kültürü”
Türklerde cesetleri yakma, kalıntılarının ve küllerinin bir kaba konması geleneğinde genellikle İran ve
Ahura-Mazda dini tesirleri üzerinde durulmaktadır;
ancak bu tesirlerin ne derecede olduğu konusunda
farklı görüşler bulunmaktadır. İran coğrafyasında, ölen
kişilerin cesetlerinin yakıldığı bilinmiyorsa da Asya
Hunlarında ve Türklerde ölenlerin cesetlerini yakma
uygulamaları hakkında Volga boylarından Kazakistan
bozkırları, Tanrı Dağları ve Yenisey bölgesine kadar
olan sahayla ilgili daha çok arkeolojik bilgiler vardır.
Bu tesirlerin, Ahura-Mazda dini ve bunun bir mezhebi etkisiyle önce Maveraünnehir bölgesindeki Soğdlar ve onların Orta Asya’daki muhtelif kolonileri, daha
sonra ise belki onlardan etkilenmek suretiyle daha
doğudaki Hunlara geçtiği düşünülüyor. Antik çağda
“ölü yakma” âdeti, eski Grekler, Vikingler, Hindliler gibi
Hind-Avrupalı kavimlerin yanı sıra daha çok “Andronovo Kültürü”16 (M.Ö. II. bin başları - 1200) mensubu insanlarda görülmektedir. Andronovo insanları cesetlerini
yakıyorlardı.
b. İrani “Atlı” Kavimlerde “Ölü Yakma” ve OrtaAsya’ya Sızmaları
Eski İran kavimleri bilhassa Doğudaki Orta Asyalı
“Türk” boylarıyla içiçe girdikten sonra tamamen “atlı”
16 L. N. Gumilev, “Andronovo Kültürü”nü, ziraatçi ve yerleşik-hayvancı
bir kültür olarak görmekte ve Doğu ile değil, Güney Sibirya’nın Batı yarısını, Kazakistan’ı ve Urallar’a kadar olan bölgeyi içine aldığı için daha çok
Batı ile alakalı saymaktadır. Bk. Gumilev 1993: 20-21.
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idiler; bunlar arasındaki sınırları tespit etmek bu bakımdan son derecede zordur, ancak, Batıda “atlı” İranlılar, Doğuda ise “atlı” Türkler bulunuyordu (Ögel 1971:
353). Daha M.Ö. II. binin ilk çeyreğinden itibaren “Andronovo Kültürü” ile birlikte Altaylardan Batı Türkistan’a
doğru yayılan, İrani kavimlerle ve Batı bölgesindeki
muhtelif kültürlerle ilişki içine giren Orta Asyalı boylar,
milattan sonraki dönemlerde de bu münasebetlerini artırarak devam ettirmişlerdir ki bunda Maveraünnehir
bölgesindeki “Irano-Soğd” kavimlerinin rolleri bilhassa etkili olmuştur.17 Tarihî çağlardan beri Altaylara ve
Doğu Türkistan bölgesine daha çok Tanrı Dağları ve
Pamirler vasıtasıyla İrani “atlı” kavimler sızıyorlardı ve
bu tesirler, güneyden gelen Çin etkisinden daha önce ve
daha yoğun idi. Altaylardaki Hun kurganlarında bile
görülen İran kumaşları ve İrani motifler bunun delilleridir.18 İşte, kendileri de Andronovo Kültürü mensubu
olan bu İranlılar, bir yoruma göre, muhtemelen güneye
göçtükten sonra “ölü yakma” âdetini bırakarak yerine,
daha sonra bahsedeceğimiz üzere, cesetleri dışarıya bırakma geleneğini uygulamışlardır.
Erken dönemde cesetlerin etlerden temizlenmesi ve
kemiklerinin bir kaba konması âdeti bu İrani kavimlerde sıklıkla görülür. Bu konuda B. Ögel şöyle diyor: “…bir
insan ölünce, ölünün etleri kemiklerinden sıyrılır ve kemikler
ayrı bir kaba konarak gömülürdü. İlim dilinde bu kaba ossuarium denir. Türk hakanlarının Horasan ve Batı Türkistan’a
tayin edilen Göktürk şadları ve yabgularının Zerdüşt [Ahura17 Orta Asya’nın batı kısmında, M.Ö. IV. yüzyılda Makedonyalı Aleksandros devrindeki Grek fethinden İslamî döneme kadar görülen defin uygulamaları hakkında genel bilgi için bk. F. Grenet, Les pratiques funéraires dans
l’Asie centrale sédentaire de la conquêtre grecque à l’islamisation, Paris, CNRS,
1984.
18 Bu konularda daha ayrıntılı bilgi için bk. Ögel 1971: 352-366.
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Mazda] dinini kabul ederek bu an’aneleri bizzat kendilerinde
de tatbik etmiş olmaları çok muhtemeldi.” (Ögel 1984: 190191). Ancak dediğimiz gibi, bunların ne derecede İran
tesiriyle yapıldığı açık değildir; o halde eski İran’da ve
Mazdaizm’den önce ve sonraki dönemlerde ölülere yapılan uygulamalar konusuna kaynakların verdiği bilgiler ölçüsünde biraz bakalım:
c. İran’da ve Mazdaizm’de Defin Şekilleri
Mazdaizm’in kabulünden önceki dönemlerde İran’da
cesetlerin gömüldüğü söylenebilir; çünkü ölenler bir
tür mezar diyebileceğimiz “dakhma”lara konduğuna
göre demek ki gömme usulü uygulanıyordu. Ancak
Mazdaizm’in kabulünden sonra bu âdet peyderpey yasaklanmış, yerine cesetlerin açık havada teşhiri ve etobur hayvanlara “takdimi” geleneği yerleşmiştir. Ancak
Mazdaizm metinlerinde bile, bu yeni defin türüne açıkça karşı çıkan ve hâlâ eski gömme geleneğini devam ettiren önemli sayıda bir grubun bulunduğu anlaşılmaktadır (Grenet 1989: 559).
Ahemenid / Pers İmparatorluğu döneminde Mazdaizm’in durumu ve ilgili uygulamalar hakkında sağlıklı bilgiler yoktur; Mazdaizm’in M.Ö. I. binde yaşamış
Zaratuştra (Zerdüşt)’ya atfedilen karakteristik hususiyetleri, daha çok M.S. III. yüzyıldan itibaren Sasaniler
döneminde sistemleştirilen standartlara göredir. Eski
Perslerin uygulamaları konusunda sadece Ctesias ve
Herodotos vasıtasıyla bilgi alınabiliyor. Ctesias, Herodotos’a dayanarak, Perslerin ölülerini yakmadıklarını
söylüyorsa da bu hususta kendisinin ne söylediği bize
malum değildir. Ancak Herodotos’a göre kurban törenleri ateşsiz yapılıyordu. Ahura-Mazda’ya inanan eski
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İranlılar, hava, toprak, ateş ve suya özel bir önem verdikleri ve ateşi de en mukaddes unsur saydıkları için
onlarda ne toprağa gömme ne suya atma ne de yakma
örneklerine rastlanır.
Yakma da eski bir defin uygulaması olmasına rağmen dediğimiz gibi, kutsal ateşin cesetle kirletilmesinden çekinilerek bu gelenek Mazdaizm’de yasaklanmıştır. Hatta “Ortodoks” Mazdaistler, ölü gömmeyi büyük
günahlardan sayarak cezalandırılması gereken bir davranış olarak görüyor ve bunu yapanlardan tiksiniyorlardı (Russell 1989: 561). Ölenlerin cesetleri eski ve çağdaş Mazdaistlerin anlayışına göre, toprağı kirletir diye
gömülmemekte; suyu kirletir diye suya atılmamakta;
ateşte yakıldığında ise ateş kirleneceği için yakılmamaktaydı.19
Herodotos’a göre (I.140), magi (din adamları) tarafından uygulanan “ölenlerin cesetlerini dışarıya bırakma”
âdeti20 İran’da tedricen uygulanmaya başlamıştır; muhtemelen kraliyet ailesinden olan veya asil kişilerin cesetleri ise, Önasya’daki eski bir geleneğe uyularak toprağa
gömmeden önce balmumu ile sıvanıyor, ondan sonra
gömülüyordu (Frye 1984: 123). Başta magi’lerin cesetleri
olmak üzere ölenlerin cesetleri köpek ve kuşların parçalamaları veya diğer tabii şartlarda yok olmaları için
(Cook 1983: 154; Koşelenko 1985: 266) “Sükunet Kuleleri”
diyebileceğimiz özel dakhma’larda21 açıkta bırakılıyordu
19 Mazdaistlerdeki ve Soğdlar’daki eski ve çağdaş uygulamalar hakkında
şahsi mektuplaşmalar sırasında kıymetli bilgiler ve yeni literatür veren
meslektaşım ve Soğd araştırıcısı Dr. Matteo Compareti’ye bu münasebetle
teşekkür etmek isterim.
20 Herodotos’un gerek Magi’ler gerekse diğer Persler’in ölüleri için verdiği
defin bilgileri hakkında bk. Herodotos 1991: 61.
21 Dakhma, navs ve astōdān terimleri ve uygulamalar hakkında bk. Bouchar-
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(Russell 1989: 561).22 Bir şekilde etlerinden sıyrılan kemikler bilahare ya ossuarium (Farsça astōdān) denilen
özel kaplara konuyor veya gömülüyordu. Ahemenid
İmparatorluğu döneminde bu şekilde cesetleri dışarıya
bırakma ve kemiklerinin kaplara konması geleneğinin
aslında Doğu İran ve Orta Asya’ya özgü olduğu ve peyderpey Batı İran’a, hatta Anadolu’ya kadar yayıldığı da
ileri sürülmektedir.
Ahemenid krallarının ve sülaleye mensup kişilerin
cesetleri ise İran’da Nakş-ı Rüstem ve Persepolis’te kayalar içerisine oyulmuş mezarlara konmuş ve ağızları
da taş kapaklarla kapatılmıştır. Öyle anlaşılıyor ki burada, eski gömme geleneği ile Mazdaist gelenek uzlaştırılmıştır (Frye 1984: 123; Russell 1989: 561). Sasaniler döneminde de defin şekilleri, önceden olduğu gibi cesetlerin
dışarıya bırakılması ve ondan sonra kemiklerinin taş
veya seramik kaplara konması şeklinde oluyordu;23 bu
açık teşhir etme yerleri de muhtemelen kapalı değildi;
ancak İslamî dönemde bunların etrafı şimdi Müslüman
kabristanlarında olduğu gibi çevrilmiştir (Russell 1989:
561-562; Wiesehöfer 2003: 286). Cesetlerin açık yerlerde
bırakılmasının XVII. yüzyılda bile Hindistan’daki Parslarda uygulanmakta olduğunu bölgeyi ziyaret eden
seyyahlar anlatmaktadırlar. Günümüzde ise “Ortodoks”
Mazdaistler cesetleri gömmektedir. Hind kıtası dışındaki Mazdaistlerde ölenlerin cesetlerinin teşhiri diye
bir husus mümkün değildir (Russell 1989: 562).
lat 1991: 73-75.
22 Bu konuda ayrıca bk. http://classroom.cherryhillseminary.org/content/world/worldnine.doc
23 Sasani döneminde mesela İran’ın güneyindeki defin uygulamaları hakkında bk. Boucharlat 1991: 71-76.
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ç. İran Tesirindeki Komşu Bölgelerde Defin Şekilleri
Mazdaizm’in tesiriyle, ölenlerin cesetlerinin etlerinden ayıklanması ve daha sonra bunların kemiklerinin
parçalara ayrılarak özel kaplara (ossuarium) konması
âdetleri, İran kültürüne ve Mazdaist tesirlere çok yakın
bulunan Margiana (Merv) (Koşelenko 1985: 239), Kuzey
Bactria (Maveraünnehir’in Amu-Derya kuzeyinde kalan güney kısmı) (Koşelenko 1985: 265-266), Havârizm,24
Soğdiana (Maveraünnehir) (Koşelenko 1985: 288-289;
Pavchinskaia 1996: 209-225; Pugachenkova 1996: 228240)25 gibi bölgelerde arkeolojik olarak da tespit edilmiştir. Fakat Mazdaizm’in kabulü veya tesirlerine rağmen bilhassa İran’ın doğusundaki Soğdiana ve Bactria
gibi göçebe bölgelerinde milattan önceki dönemlerden
beri gömme âdeti uygulanmakta idi (Grenet 1989: 560).
Zaten Soğdiana güneyindeki Bactria - Toharistan bölgesinde, ayrıca İran’da Kopet Dağı ve Hazar Denizi’ne
komşu bölgelerde ve Fergana’da, ölenlerin kemiklerinin
ossuariumlara konması usulüne de rastlanmamaktadır
(Pugachenkova 1996: 227).

24 Cesetlerin açık havaya bırakılması ve etlerinden temizlendikten sonra
kemiklerinin kemik mahfazalara veya hususi kaplara konması usulü M.Ö.
V-IV. yüzyıldan beri Havârizm’de sıklıkla ve bölgeye has bir şekilde uygulanmakta idi; son derece karmaşık bir tarihi olan Havârizm’deki bu uygulamada, cesetlerin yakılması âdeti ile yüksek yerlere bırakma usulü birbirine
karışmış halde idi. Öyle anlaşılıyor ki burada Mazdaizm’in Havârizm versiyonu kendisini göstermektedir. Kemiklerin muhafaza edildiği şimdiye
kadar 40 civarında yer tespit edilmiştir. M.Ö. IV.-M.S. IV. yüzyıllar arasındaki ossuariumlar ve muhtelif uygulamalar hakkında bk. Koşelenko 1985:
331-333; Grenet 1989: 560.
25 Soğdların benzer uygulamaları için ayrıca bk. http://www.silk-road.
com/newsletter/2004vol2num1/burial.htm
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Ölen Kişiye Öbür Dünya Yolculuğunda “Eşlik
Edenler” / İnsan Kurbanı
Ölen saygıdeğer kişilerin ardından onlarca, hatta bazen yüzlerce kişinin kurban edilmesi geleneği
de Asya’da oldukça eski bir âdet idi; bu, M.Ö. II. binde Shang Sülalesi döneminden itibaren Çin’deki Chou
Hanedanı’nın son zamanlarında, Çin’i ilk defa birleştiren Ch’in İmparatorluğu zamanında bile uygulanmış,
ancak Asya Hunları devrinde Han Sülalesi (M.Ö. 206
- M.S. 220) zamanından itibaren yasaklanmıştır.26 Hunlarda ve Türklerde bu tür uygulamaların zaman zaman
ve daha çok hanedan mensupları için olmak üzere yapıldığı hakkında birkaç örnek de mevcuttur. Zannımızca, Amida kuşatmasında Grumbates’in oğlunun cesedinin yakılması ve küllerinin toplanmasını müteakip
şehrin alındıktan sonra içindekilerin öldürülmesi de
böyle bir geleneğin bir tür yansıması idi.
Sonuç olarak, “ölü yakma” geleneği Orta Asya’da çok
eski dönemlerden beri uygulanmakta olan, oradan
Asya Hunları’na, Avrupa Hunları‘na ve nihayet Türkler
ve Kırgızlara da geçen, Asya’da görüldüğü yerler itibariyle, İran’dan gelen Mazdaizm (Ahura - Mazda dini) tesirlerinden ziyade M.Ö. II. bindeki “Andronovo Kültürü”
ve Hunlar dönemine tekâbül eden “Taştık Kültürü”nün
de ortak bir özelliği gibi gözüküyor. Bunu İran’daki
Mazdaizm’in bir tesiri olarak görmek ise tarihî ve arkeolojik bilgilerle uyuşmamaktadır. 359 yılında Amida
(Diyarbakır) önlerinde Romalılara karşı Sasani saflarında çarpışan Kionit Hunları da bu kültüre mensup ve
aslen Hun menşeli boylardan biri idi; bu özelliklerini
hükümdarlarının oğlunun cenaze merasiminde Hun26 Çin’deki bazı örnekler için bk. Bodde 1990: 32; Fahr-Becker 1999: 27, 42,
91.
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lardan Türklere kadar pek çok Türk boyunda uygulanan bir geleneği aynen uygulamak suretiyle göstermişlerdir.
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Kuman-Kıpçaklarda Ölü Gömme İle İlgili
İnanç ve Âdetler

D

Ahmet Gökbel1

oğu kaynaklarında Kıpçak adıyla bilinen bu
Türk kavmi, Batı kavimlerinde ve Ermenilerde farklı isimlerle anılmaktadır. Bu bakımdan
bozkırlı Türk toplulukları arasında istisna teşkil ederler.
Onlara Bizanslılar Kumanos, Kumanoi, Cumanus, Komani; Ruslar Polovets; Almanlar ve diğer batılı milletler Falben, Falones, Valoni, Valwen, Pallidi; Ermeniler
Xarteks; Macarlar Kun; Sırplar, Bulgarlar, Makedonlar,
Hırvatlar, Slovenler, Çekler, Slovaklar ve Lehler Kumani demişlerdir (Hazai 1979: 125-126; Rasonyi 1993:
136; Uğurlu 1987: 7; Baştav 1989: 11; Hamzaoğlu 2000:
409). Latin kaynaklarında Bizanslıları takiben Kuman
adı geçmektedir. Türkçedeki Kuman adı ise Bizans’tan
alınmış olabilir.
Kuman / Kıpçaklar, çeşitli bölgelerde ayrı ayrı etkili
hamleler yapıp Türk tarihinde önemli bir yer tutmalarına rağmen büyük bir boy birliği olarak hiçbir zaman
belirli bir merkez etrafında toplanıp güçlü bir siyasi
birlik meydana getirememişler ve bağımsız bir Kuman
/ Kıpçak devleti kuramamışlardır (Sarayi 1989: XXV;
Sümer 1997: 63). Bunun en önemli sebeplerinden birisi
Kuman boylarının koyu göçebe olmaları yani göçebelik gelenek ve usullerini titizlikle muhafaza etmeleridir
(Kurat 1972: 75). Bu özellik onların yerleşik hayata geçememelerine, dolayısıyla da hiçbir yerde tutunamamalarına sebep olmuştur. Kumanların başka ülkelerde
veya tabiiyetleri altına düştükleri zümrelerin baskısı ile
1 Ahmet Gökbel, Ahi Ervan Üniversitesi Felsefe Bölümü, Kırşehir.
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yerleşik hayata alışabildikleri, daha sonra da şu veya bu
şekilde eriyip gittikleri anlaşılıyor.
Burada, ulaşabildiğimiz bilgiler çerçevesinde bazı
yönleriyle farklılık arz eden bu Türk kavminin ölüm ve
ölüm âdetleri üzerinde durmaya çalışacağız. Kumanların bu yönünü verirken de ağırlıklı olarak Codex Cumanicus adlı eseri temel alacağız. Yerleşik ve bağımsız
bir devlet ve medeniyet kuramayan bozkır Kuman/
Kıpçaklarından elimizde eser olarak sadece Hıristiyan
bir muhitte yabancılar (Türk olmayanlar) tarafından
yazılmış bir lügat ve derleme mahiyetindeki Codex Cumanicus kalmıştır. Kıpçakça yazılan bu eser, bu lehçenin
şimdiye kadar elimize geçen en eski yadigârıdır. İtalyan
tüccarlar ve Fransisken tarikatına mensup Alman rahipler tarafından XIII. yüzyılın sonu veya XIV. yüzyılın
başlarında yazılmış olduğu tahmin edilmektedir. Türk
dili ve kültür tarihi açısından çok önemli eserlerden biri
olan Codex Cumanicus’un tek nüshası Venedik’in Saint
Marcus Kütüphanesi’nde saklanmaktadır (Mackenzıe
1992: 885-886; Hrebicek Tarihsiz: 41-42; Köprülü 1337
(1921); Karamanlıoğlu 1963: 179; Toparlı 1986: 5; Safran
1993: 28, 29; Daha geniş bilgi için bk. Gökbel 2000: 170172).
Kaynaklar eski Türklerde can ve ruh kavramlarının
“tin” (nefes) sözcüğü ile ifade edildiğini haber vermektedir. Codex Cumanicus’ta ruh karşılığı olarak “tın” kelimesinin kullanılması (Grönbech 1992: 187) Kıpçaklarda
da bunun bu şekilde olduğunu göstermektedir. Ölüm
ruhun bedeni kesin olarak terk etmesi şeklinde görülmekte idi. Aslında eski Türklere göre ruh yalnızca ölüm
anında değil, uykuda ve hastalıklar esnasında da geçici
olarak bedeni terk edebilmekte idi. Bunun dışında sa44
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dece insanların değil, hayvanların hatta bütün varlıkların ruhlarının bulunduğu inancı vardı. Bu nedenledir
ki örneğin Altaylılar, ruhla ilgili olarak çeşitli kategoriler ayırt etmiş bulunmaktadırlar. Buna göre “tin”
bütün canlı varlıklarda bulunan ruhu ifade ederken,
“sûne”nin yalnızca insanda ve “kut”un her şeyde bulunduğu ve onlara kutsiyet verdiğine inanmakta idiler
(İnan 1986: 176-177). Modern etnografik araştırmalar,
Türk topluluklarında ruhun, dünyada bir insan bedeninde tecessüs etmeden önce gökte, kuş şeklinde ikamet
ettiğinin düşünüldüğünü ortaya koymaktadır. Orhun
Kitabeleri’nde Bilge Kağan ve Kültigin için “uçtu” tabirinin yer aldığını görüyoruz. Kağan ve beylerin ölümleri halinde ruhlarının bir kuş gibi uçarak göğe, Tanrı’nın
yanına gittiğine inanılıyordu. Bu nedenle “uçmak” kelimesi İslami dönemde Türkler tarafından cennet anlamında kullanılmıştır. Divan-ı Lügati’t-Türk’te cennet
anlamında kullanılan “uçmak” (Kaşgarlı Mahmut 1992:
118-119) tabirine Codex Cumanicus’ta da rastlanmakta
ve aynı anlamda kullanılmaktadır (Kont 1881: 186, 191;
Grönbech 1992: 204).
Görülüyor ki eski Türk topluluklarında olduğu gibi
Kıpçaklarda da ölümün bir son olmadığına ve ölümden
sonra bir hayat ve ahiret inancının varlığına inanılmaktadır. Üstelik bu inancın Türklerde dinî tarihin çok eski
dönemlerine kadar uzandığı kaydediliyor. Türklerin
çok eski dönemlerden beri atları ve silahları ile birlikte
gömülmeleri bu hayvana binerek cennete gideceklerine
dair bir inancın neticesi olmalıdır. Esasen eski Türklerin
hayatında ve cihangirliklerinde büyük bir rol oynayan
atın semavi bir menşeden geldiğine ve mukaddes olduğuna inanılmakta idi. Bu inanç ve defin âdeti özellikle
Hunlar, Göktürkler, Oğuzlar ve Kıpçaklarda mevcut45
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tu (Turan 1993: 114-115; Günay-Güngör 1998: 85). Eski
Türk dinine göre ölümden sonra insanları bu dünyadakine benzer bir hayat bekliyordu. Onlar o âlemde
bu dünyadaki gibi yiyip içecekler, eğlenecekler, eşleri,
hizmetçileri, sürüleri olacak, gerekirse düşmanlarıyla
muharebelere girişeceklerdir. Bütün bunlar için gerekli şeylerin buradan mezara götürülmesinin gerekliliğine inanılırdı. Bu dünyadan oraya götürülmeyen şeye
ölümden sonraki hayatta sahip olunamayacaktı (İbn
Fazlan 1995: 137-138; Ayrıca İbn Batuta çağında Deşt-i
Kıpçak bölgesinde yaşayan Kıpçaklar ve diğer Türk kavimlerinin ölü gömme ve defin merasimleri için bk. Birol 1991: 74-93).
Türklerde ölümden sonra hayat ve ahiret kavramlarının eskiliğine karşın, cehennem kavramının daha sonraki dönemlerde yeraltına yerleştirildiğine inanılıyordu. Cehennem yerin altına yerleştirilince kötü ruhların
da oraya gidecekleri tasavvuru kendini göstermiş ve
cehenneme “tamug” denmiştir. Codex Cumanicus’ta da
cehennem karşılığında, “tamu, tamuk, tamuh” tabirleri
geçmektedir ki buradan eski Türk dinindeki cehennem
inancının Kıpçaklarda da aynen geçerli olduğunu anlıyoruz (Kuun 1881: 141, 167, 206, 209; Grönbech 192:
177).
Eski Türk dinindeki iyi ve kötü ruh ayırımı ile ölümden sonraki hayat ve iyilerin göğe yükselmesi inançlarının oldukça eski olduğu anlaşılıyor. Buna karşılık
cennet, cehennem ve hesap gibi dinî kavramlar, kanaatimizce zaman içerisinde ve yabancı dinlerin de etkisi altında gelişme göstermiştir. Bu bağlamda eski Türk
dinine mensup değişik Türk topluluklarının tarih içerisinde dinî tasavvurlar ve kavramların gelişmesi ko46
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nusunda farklı gelişme çizgilerine sahip olduklarına da
önemle işaret etmek gerekir. Ancak Türk topluluklarının çeşitliliklerinin yanı sıra onların yaşadığı bölgelerin ve ülkelerin temas ettiği kültürler, medeniyetler ve
dinlerin ve nihayet tarihleri ile hayat tarzlarının farklılıkları göz önüne alınırsa dinî kavramlar ve tasavvurların gelişim çizgilerindeki bu farklılaşmaları anlamak
da kolaylaşmaktadır. Bir Türk kavmi olan Kıpçaklar
bu konuda en güzel örnektir düşüncesindeyiz. Çünkü
Kıpçaklar kadar geniş coğrafyaya dağılmış, çok çeşitli
kültürlerle karşılaşmış, çeşitli dinlere girmiş başka bir
Türk kavmi yoktur sanırız.
Yoğ (Yuğ) Törenleri
Yoğ terimi eski Türkçede matem anlamında kullanılmıştır. Yoğ terimine ve bundan türetilen “yogla” ve
“yogçı” kelimelerine ilk defa Orhun Kitabeleri’nde rastlanmaktadır (İnan 1986: 192). Divan-ü Lügti’t-Türk’te
“yog” matem; yas, ölü gömüldükten sonra üç veya yedi
güne kadar verilen yemek şeklinde izah edilmektedir.
Aynı eserin başka bir yerinde “yogladı” kelimesi “ölü
için aş verdi” diye açıklanarak “Türklerin göreneği böyledir” diye ilave edilmiştir (Kaşgarlı Mahmut 1992: 143,
309). Codex Cumanicus’ta “yog” kelimesine direkt rastlanmamakla birlikte, “aş tini ki toydrir” (ruhu doyuran
yiyecek) (Kuun 1881: 194; Grönbech 1992: 14) ifadesi
geçmektedir ki bu bize diğer Türk topluluklarında var
olan bu geleneğin Kıpçaklar arasında da yaygın olduğunu göstermektedir.
Öyle anlaşılıyor ki, aş törenini en eski devirlerden
beri din ayrılıklarına bakmadan bütün Türk toplulukları devam ettirmişlerdir. Bu törenin en ilkel şekli bazı
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Altay oymaklarında görüldüğü gibi doğrudan doğruya
ölünün kendisine “aş-yemek” vermek olmuştur. Daha
sonraları ölünün ruhuna kurban sunmak ve ölünün ruhunun da iştirak ettiği tasavvur edilen ziyafetler tertip
ederek kurbanlar kesmek şeklini almıştır. Bu ziyafetler
devletin ve boyların kültür seviyeleri ve servetleriyle
doğru orantılı bir biçimde gelişmiş, çok zengin boylarda muhteşem bir bayram şeklini almıştır (İnan 1986:
192-193).
Öte yandan eski Türklerde genellikle ölüm olayı
karşısında duyulan acıyı büyük bir teessürle dışa vurmak, yaygın ve müşterek bir tavır olarak kendini göstermektedir. Çin kaynakları yas tutanların bağıra çağıra
ağladıklarını, saçlarını başlarını dağıttıklarını ve elbiselerini yırttıklarını haber veriyor. Göktürklerin yas tutarken saçlarını kestiklerini, kulaklarını biçtiklerini ve
yüzlerini bıçakla çizip yaraladıklarını Kültigin ve Bilge
Kağan’a düzenlenen matem törenlerinin tasvirlerinden
öğreniyoruz (Günay-Güngör 1998: 87). Yoğ törenlerinde yüksek sesle ağlamayı İdil-Bulgar Türkleri (İbn Fazlan 1995: 67) ile Hazar ötesi Türklerinde de görmekteyiz
(Aka 1980: 307-311).
Eski Oğuzların yas âdetleri ile ilgili olarak Dede Korkut hikayelerinde anlatılanlar da bunu teyit etmektedir. Genellikle Kırgız-Kazaklarda yas tutma töreni ve
âdetleri Göktürkler ve Oğuzlardakine benzemektedir.
Kazaklarda yas âdeti yalnız ölü çıkan aile ile sınırlı kalmayıp bulunduğu oymağı kapsar (İnan 1986: 196-197).
İslam öncesi Kıpçaklarda yas ve matemlerin nasıl olduğuna dair ayrıntılı bilgiler yoktur. Ancak onlarla çağdaş
ve aynı bölgeleri paylaşmış Bulgar Türkleri, Hazarlar,
Oğuzlar ve Kazaklardaki uygulamaların benzerlerinin
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Kıpçaklarda da uygulandığı muhakkaktır. İslam’dan
sonra aralarında Kıpçakların da yaşadığı Kırım Türklerinin bu konudaki âdetleri bu kavme mensup insanların ölüden sonra yüksek sesle ağladıkları ve özel ağlayıcılar getirttikleri şeklinde karşımıza çıkmaktadır (Araslı
1975: 352-353). Örneğin 1184 yılında Tiflis’te ölen Gürcü
kralı III. Görgi’nin Kıpçak asıllı kızı Tamar Hatun’a kraliçe ünvanı verilmişti. Tamar Hatun Tiflis yakınındaki
İsan Kalesi’ndeki sarayında bulunuyor; eğlenceler ve
musikiyle vakit geçiriyordu. Bir gün babasının ölüm
haberini alınca, Kıpçak töresine göre saçlarını yoldu.
Ayrıca elleriyle yanaklarını tırmaladığından, gözyaşlarına kan izleri karıştı (Kırzıoğlu 1992: 131). Bu da bize
genel olarak diğer Türk topluluklarında görülen yas
ve matem şekillerinin Kıpçaklarda da olduğunu ancak
İslam’la tanıştıktan sonra şekil değiştirerek biraz daha
hafifleyip devam ettiğini göstermektedir.
Yas alametlerinden biri olan saç kesme âdetinin eski
Türklerde yaygın olduğu görülüyor. Örneğin, Orhun
Yazıtları bu âdetin Göktürklerde olduğunu bize haber
vermektedir. Ayrıca kaynaklara baktığımız zaman Hunlar, İskitler, Sagaylar, Kırgızlar, Kazaklar ve Aydınoğulları gibi Türk topluluklarında bu âdetin yaşanmış olduğunu kolaylıkla anlayabiliriz (İnan 1986: 197). Bunların
haricinde saç kesme geleneğinin XII-XIV. yüzyıllarda
Karadeniz’in kuzeyinden Suriye ve Mısır bölgesine
Memluk olarak gelen Türkler arasında ve Karakalpaklar (Karapapak) da da varlığı rivayet edilmektedir (İbn
Fazlan 1995: 146). Kıpçaklarda ölüm olayından sonra
saç kesme âdetinin olup olmadığına dair elimizde kesin
bilgi yoktur. Ancak bu âdetin Kazaklarda, Karakalpaklarda ve içlerinde Kıpçakların yoğun olarak bulunduğu
Suriye ve Mısır bölgesine gelen “Memluklar” arasında
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görülmesi, bunun genel olarak Kıpçak Türkleri’nde de
olabileceğine önemli bir kanıttır.
Eski Türkler arasında görülen yas âdetlerinden biri
de ölenin bindiği atın kuyruğunun kesilmesidir. Yine
yas esnasında ağıt söylerken ters oturma ve elbiseyi
ters giyme Türkler arasında sık görülen yas tutma geleneklerindendir (Gökyay 1973: CCCXCII; İnan 1986:
199; Türklerde “Yog törenleri” hakkında geniş bilgi için
bk. Fığlalı 1994: 52-58; Kalafat 1990: 109-116). Kıpçak
Türkleri’nin de matem sırasında elbiselerini ters giydiklerine dair işaretler vardır.
Ölü Gömme Âdetleri
Eski Türklerin ve diğer Orta Asya kavimlerinin defin
törenleri hakkında verilen ilk haberlere Çin kaynaklarında rastlanılmaktadır. Çin kaynakları, daha M.Ö. III.
yüzyılda Hunların ölülerini tabuta koyduklarını, bunların iç ve dış olmak üzere iki katlı olduğunu, tabutların
altın ve gümüş işlemeli kumaş ve kürklerle örtüldüğünü bildirmektedirler.
Aynı kaynaklarda, Göktürklerin defin töreni hakkında daha geniş bilgi bulmak mümkündür. Buna göre
Göktürklerin ölüyü çadıra koydukları, ölen şahsın yakınlarının at ve koyun keserek çadırın önüne dizdikleri
ve ölü bulunan çadırın etrafında at üzerinde yedi defa
dolaştıkları, kapının önünde yüzlerini bıçakla keserek
kanlı yaşlar akıttıkları anlaşılıyor. Göktürklerde ölümü
izleyen bu yas töreni yedi kez tekrar edilmekte daha
sonra ölünün bindiği at ve bütün eşyası ölü ile beraber
ateşte yakılarak külü yılın belli bir mevsiminde mezara gömülmekte idi ki gömme işlemi genellikle ilkbahar
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ve güz mevsimlerinde gerçekleştiriliyordu (İnan 1986:
177-178; Spuler 1981: 660). Diğer taraftan evrenin küçük bir modeli, bir tür mikrokozmos olarak çadır, Türk
mimarisinde hem evin hem de mezarın modelini oluşturmuştur. Nitekim çadır formunun Selçuklu kümbetleri ve Osmanlı türbelerinde de şeklini muhafaza ettiği
görülüyor. Kazakistan’da ve Kırgızistan’da bugün mezarların daha çadır formunu koruduğu kaydediliyor
(Diyarbekirlioğlu 1993: 36).
Göktürkler çoğu zaman ilkbahar ve yazın ölenleri
güzün; güz ve kış mevsiminde ölenleri de ilkbaharda
defnederlerdi. Defin gününde ölünün akrabaları tıpkı
öldüğü günde yaptıkları gibi at üzerinde gezer ve yüzlerini keserek ağlarlardı. Definden sonra mezar üzerine
kurulan yapının duvarlarına ölünün resmi ve yaptığı savaşlar resmedilirdi. Bu ölü, ömründe bir adam öldürmüş
ise mezar üzerine bir taş konurdu. Bazı ölülerin mezarına konulan taşların yüze hatta bine ulaştığı görülürdü.
Kurban edilen atların ve koyunların kafaları da kazıklar
üzerine konurdu (Schmidt 1966: 74-75; İnan 1986: 178).
Bazı Türk topluluklarında ölüm olayı ile defin tarihi
arasındaki zamanın uzunluğu, bunları, ölüleri güvenle
muhafaza düşüncesi, diğer birçok toplumlarda görüldüğü üzere mumyalamaya götürmüştür. Ancak Türklerde bu mumyalama olayının ölüm ve defin tarihleri
arasındaki uzun zaman farkı sebebiyle cesedi güvenle
muhafazanın ötesinde bir dinî anlamının olup olmadığı
hususunda kesin bir bilgi yoktur.
İbn Fazlan’ın verdiği bilgiler IX. yüzyılda Oğuz boylarının defin töreninin Göktürklerinkine çok benzediğini ortaya koymaktadır (İbn Fazlan 1995: 40).
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XII. ve XIII. yüzyıllarda Kıpçaklar arasında görülen
defin olayının Göktürkler ve Oğuzlardaki uygulamalara yakinen benzediği görülmektedir. Örneğin meşhur
seyyah Rubrouck, Kuman/Kıpçak definleri hakkında
bize şu bilgileri vermektedir: “Kumanlar ölülerine büyük bir tepecik yaparlar ve onun üzerine de bir insan
heykeli dikerlerdi. Heykelin yüzü daima doğuya çevrilirdi. Heykel elini göğsünün üzerine götürerek bir kadeh tutardı. Zenginler büyük bir ehram yaptırırlardı.
Bu bir nevi küçük bir evcikten ibaretti. Tuğladan evlere
rastladığım gibi, bazen de o civarda hiç taş bulunmadığı halde taştan yapılmış kuleler gördüm. Henüz ölmüş
birinin mezarının etrafına dikilmiş yüksek sırıkların
üzerine on altı at derisi asılmıştı. Onların her biri ayrı
bir cihet gösteriyordu. Mezara ölünün içmesi için kımız,
yemesi için de et koymuşlardı. Bundan başka hatırasını
yad etmek için de bir şeyler söylüyorlardı. Halbuki bu
mezardaki ölü Hıristiyan sayılırdı (Barthold 1947: 515517; İnan 1986: 179; Ögel 1988: 295-296; Durmuş 1993:
56). Doğu yönünde başka mezarlar da gözüme çarptı.
Yuvarlak ve dört köşe taşlarla örtülmüş olan bu alan,
dört yöne yöneltilmiş dört uzun taşla sarılmıştır. Biri
hasta düştüğü zaman yatağına girer ve hiç kimsenin
gelmemesi için evine bir işaret koyar. Bundan dolayı,
hastayı hizmetkârlarından başka hiç kimse ziyaret etmez. Bir komutan veya önemli bir şahsiyet hastalandığı
takdirde, onun oturduğu sarayın etrafında bekçiler bekler, hiç kimsenin içeri girmesine izin vermezler. Çünkü
ziyaretçi ile kötü ruhların içeri gireceğinden korkarlar.”
(Yakubovskiy 1992: 14).
Altıncı Haçlı seferine çıkan Fransız kralı IX. Louis’nin
tarihini yazan Joinville, 1251-1252’de tanık olduğu bir
Kuman cenaze törenini şu şekilde aktarıyor: “Kibar bir
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Kuman öldü. Büyük bir çukur kazdılar. Ölüyü süslü bir
şekilde giydirerek ve sandalyeye oturtarak mezara koydular. Yanına en iyi atını ve en iyi silahtarını diri olarak
koydular. Silahtar çukura gömülmeden önce Kuman
kralı ve baş beyleri ile veda ediyordu ve vedalaşma esnasında onlar kuşağına altın ve gümüş koyarak şöyle
söylediler: ‘Eğer bir zaman ben öbür dünyaya ulaşırsam benim şimdi sana verdiğim şeyi sen bana orada
tekrar iade et.’ Bunun üzerine o, şu cevabı verdi: ‘Memnuniyetle yapacağım.’ Kumanların baş kralı ilk krallarına yazdığı bir mektubu ona teslim etti. Bu mektupla
bu iyi insanın takdire şayan bir şekilde yaşadığını ve iyi
hizmet ettiğini bildirdi ve onun mükâfatlandırılmasını
rica etti. Bunlar vuku bulduktan sonra silahları beyin
yanına canlı atıyla beraber koydular ve çukuru tahta ile
kapadılar. Ondan sonra orada bulunan bütün Kuman
ordusu oraya yürüdü, taşı ve toprağı mezar üzerine
koydular. Gömülenlerin hatırası için büyük bir tepe hazırlanıncaya kadar yatmaya gitmediler.” (Rasonyi 1993:
154-155; Rasonyi 1983: 49-50).
Gerek Rubrouck’un gerekse Joinville’in verdiği bilgiler, bize Kuman / Kıpçakların ölüm âdetleri ve definlerinin ne şekilde gerçekleştiğini en güzel şekilde
gözler önüne sermektedir. Nakledilen her iki rivayette
de zikredilen “yüksek tepe” (kurgan) (Kurgan, Kıpçakça “mezar höyüğü” anlamına gelmekte ve Codex
Cumanicus’ta da geçmektedir) (Grönbech 1992: 125), İbn
Fazlan’ın Oğuzlarda gördüğü “kubbe gibi döşeme”ye
benzetilmektedir.
Türklerde mezar kelimesini ifade etmek üzere çeşitli kelimelerin kullanıldığını görmekteyiz. Bunlar kreksür, kegür, kurgan, oba, bark, kümbet, türbe vb.’dir. Codex
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Cumanicus’a baktığımız zaman mezar kelimesini ifade
etmek için “kurgan” kelimesinin kullanıldığını, “oba”
kelimesinin de tepe anlamında ifade edildiğini görüyoruz (Grönbech 1992: 125,142). Mısır Kıpçakları’nın
dilinde tesbit edilen ve “mezar kubbesi” (höyüğü) anlamına gelen “kurgan” kelimesinin “Deşt-i Kıpçak”tan
getirildiği düşünülmektedir. Bu kelime Orta Asya’da,
Orhun Yazıtları’nda olduğu gibi kale ve müstahkem
mevki anlamında kullanıldığı halde Bozkır Kıpçaklarında mezar, üzerine taş veya topraktan yapılan tepeye
denilmiştir (İnan 1953: 55).
Rubrouck’un Kuman / Kıpçakların, mezarların üzerine yüksek tepe yaptıklarını ve üzerine yüzü doğuya
dönük bir heykel diktikleri hususundaki ifadesini belirtmiştik. Heykelin doğuya dönük olarak dikilmesi ve
doğunun kutsallığı diğer Türk kavimlerinde de göze
çarpmaktadır (Tuncer 1976: 915-919; Köprülü 1986:
16). Kıpçaklarda adı geçen bu heykelin bir balbal olup
olmadığı tam olarak anlaşılamamaktadır. Bununla beraber Kıpçak bozkırlarında ve Rus arkeoloji terimiyle
“kammeniya baba” (taş nine) denilen heykellerden hiç
olmazsa bazılarının balbal olduğu muhakkaktır. Bu
heykellerden şair Genceli Nizamî de bahsetmektedir.
O, XII. yüzyılda Kıpçak bozkırlarında toprağa oklar
gibi saplanmış sayısız kazıklardan söz etmektedir ki,
bunların İbn Fazlan’ın sözünü ettiği ağaçtan balballar
olmaları gerekir (Günay-Güngör 1998: 97). Bahsedilen
bu balballar Kıpçaklar tarafından kutsal kabul edilmekte ve onlara kurban kesilmekte idi (İnan 1986: 179).
Türk Hanları ve Alpleri için mezarlar üzerine dikilen
heykellere “sın”, “sıntaş”, “taşnine” ve “balbal” adı verilmiştir (Barthold 1947: 515-519; Eröz 1985: 58-59; Eröz
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1987: 283). Yalnız “balbal”, ile “sin”, “sintaş” ve “taşnine” tabirlerini birbirinden ayırmak gerekir. Türklerde
“balbal” ölen bir kimsenin mezarının üzerine o kimsenin hayatta iken öldürdüğü düşmanları temsilen konulan ağaçlardan veya taşlardan yapılmış heykellerdir.
Türkler bu balbalların temsil ettiği kişilerin ölümden
sonraki hayatta, ölen kişiye hizmet edeceklerine inanırlardı. Balbalların sayısı mezardaki ölünün hayatta iken
öldürdüğü düşmanlarının sayısına göre değişir, bazen
yüzleri bulurdu. “Balbal” kelimesi köken itibariyle
Türkçe değildir. Codex Cumanicus’ta da geçmemektedir. Bu kelimenin Çince’den geçmiş olması muhtemeldir. “Taşnine” (Kammeniya baba=Kamannaya baba)
ve “sıntaş”lara gelince bunlar, köken itibariyle Türkçe
olup ölen kimselerin mezarlarının üzerine ölenleri temsil için yapılan heykellere verilen adlardır. Bu “sıntaş”
veya “taşnine”ler ölüyü temsil ettiği halde balballar
ölünün hayatta iken öldürdüğü insanları temsil etmektedirler (Roux 1994: 216-217, 229-234; Barthold 1975: 2122; Barthold 1947: 515-522; Turan 1993: 392; Eröz 1985:
58-60). “Sın” kelimesi Kıpçakça olup yazılı mezar taşı
ve suret anlamlarına gelmektedir (Grönbech 1992: 165).
XIII. yüzyıldan itibaren Gürcistan ve Doğu
Anadolu’da yoğun bir şekilde yaşayan Kıpçaklardan
özellikle Kars ve çevresinde birtakım geleneklerin devam ettirildiğini görüyoruz. XX. yüzyılda Kars’ın Arpaçay ilçesinde yaşayan Karapapaklarda (Hanefi /
Sünni oldukları halde) insan heykelli kabir taşları yaşatılagelmiştir. Bunların en belirgin örnekleri Arpaçay
(1927’den önceki “Zarşat”) ilçesindeki Vanaza (1960’tan
sonraki ismi) Tomarlı köyünde bulunuyor (Kırzıoğlu
1995: 248-249). Kuman/Kıpçak mezar şekillerinin izlerini bugün başta Romanya, Bulgaristan ve diğer Balkan
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ülkelerinde de görmek mümkündür (Ekrem 1976: 11011; Ekrem 1983: 1710-1711 Guboğlu 1976: 770-771).
Eski Türkler, ölümden sonra insanın bu dünyadaki
hayata benzer bir hayat süreceğine, orda yiyip içeceğine, muharebeler yapacağına ve eğleneceğine inanıyorlardı ki, öldükten sonraki hayatında gerekli olan şeyleri beraberinde götürmesi gerekirdi. Bunun için ölü ile
beraber öbür dünyada ona gerekli şeylerin beraberinde
gömülmesi veya sonradan kurban olarak gönderilmesi icap ediyordu. Arkeolojik kazılar kurganlarda erkek
cesetlerinin yanı sıra kadın, çocuk ve çok miktarda at
cesetlerinin bulunduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca kurganlara birçok eşyanın konulmuş olması da dikkat çekiyor. Elbiseler, halılar, mücevherler, kılıç, ok, içecekler,
at takımları, ipekli kumaşlar, kartal pençesi, geyik dişleri vs. bunlar arasında yer alıyor. Anlaşılan ölü için öteki
hayatta gerekli olan her şey oraya konmuştur. Yiyecek
ve içecek konulan toprak kaplar ve kadehler de Pazırık kurganlarından çıkan eşya arasında yer almaktadır
(Roux 1994: 226-227; Günay-Güngör 1998: 95; Ayrıca bu
konuda geniş bilgi için bk. Rahman 1987: 307-318; İnan
1947: 569-570; Kurat, 1972: 105-107). Yukarıda Kıpçaklar hakkında verilen bilgiler ölü ile beraber kurganlara
konulan şeylerin çoğunun Kıpçaklar için de geçerli olduğunu göstermektedir.
Öte yandan kaynaklardan öğrendiğimiz kadarıyla bazı Türk topluluklarında görülen ölüleri yakma
âdetine Kıpçaklarda rastlanılmamıştır. Kıpçaklarla ilgili elde var olan bilgiler yakma geleneğinin bu Türk
kavminde olmadığını gösteriyor.
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Hakas Türkleri’nde Ölümün Algılanışı ve Ölüm İle
İlgili Geleneksel Uygulamalar
Gülsüm Killi1
1. Giriş

G

üney Sibirya’da yaşayan Türk halklarından
biri olan Hakaslar bugün Hakas Cumhuriyeti’nde, ayrıca Krasnoyarsk Krayı ve Tuva’da yaşamaktadırlar. Güney Sibirya’nın merkezinde
Abakan nehri ve onun çok sayıdaki kollarının vadisinde Çulım nehrinin yukarı kısmında ve Yenisey’in orta
mecralarının sol yakasında bulunan Hakas Cumhuriyeti 61,9 bin km²’lik bir alanı kaplamaktadır. Daha önceleri Krasnoyarsk Krayı içinde iken 1991 yılında Kraydan
ayrılarak ayrı cumhuriyet statüsü kazanan Hakasya
Cumhuriyeti kuzey ve doğuda Krasnoyarsk Krayı, batıda Kemerovo Oblastı, güney ve güneybatıda Dağlık
Altay Cumhuriyeti ve güneyde Tuva Cumhuriyeti ile
komşudur. 1989 sayımlarına göre toplam nüfusları 78,5
bin kişi olan Hakaslar birbirinden hem ağız hem yaşayış biçimi bakımından az çok ayrılan altı grup olarak
ele alınmaktadır: Kaçlar (Haastar), Sagaylar (Sağaylar),
Beltirler (Piltir), Koyballar (Hoybal), Kızıllar (Xızıllar),
Şorlar (Sorlar) (Butanayev 1998:3; Mihaylov 1999: 276
-277).
18. yüzyıl başlarından itibaren yoğun Rus etkisine ve
Hıristiyanlaştırma faaliyetlerine maruz kalan Hakaslar,
bugün geleneksel yaşantılarına ve eski kamlık inançlarına ait temel unsurları korumaya devam etmektedirler.
1 Yrd. Doç. Dr. Gülsüm Killi, Ankara Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve
Edebiyatları Bölümü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara.
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Rus kültürünün etkisinin nispeten az hissedildiği
19. yüzyıl sonlarında Hakas geleneksel hayatı ile ilgili bilgileri büyük Hakas bilim adamı N. F. Katanov’un
yapmış olduğu derlemeler sayesinde öğrenmekteyiz.
N. F. Katanov’un derlediği metinlerin yer aldığı Obraztsı narodnoy literaturı tyurkskih plemen’in IX. cildinde (S.
Peterburg, 1907A) Hakaslarda defin ve anma törenleri
üzerine dokuz metin, bir efsane ve de ölüm ile ilgili bazı
inançlar bulunmaktadır. Sagaylardan sıradan cenazenin defni ve anma törenleri üzerine üç (Kı̆zı̆nı̆ñ ürä:nı̆
“İnsanın ölmesi” (s. 235), Tek kı̆zı̆nı̆ kömgänı̆, ebı̆rı̆g etkänı̆
“Sıradan insanın defnedilmesi ve anma töreni” (s. 575),
Ebı̆rı̆g etkänı̆ “Anma töreni yapılması” (s. 575)); kamın
defnedilmesi üzerine iki metin (Tü:r etkän, qam kömgänı̆
“Şaman davulunun yapımı, kamın defni” s. 566, Qam
kı̆zı̆nı̆ kömgänı̆ “kamın defnedilmesi” s. 573); ölüm ile
ilgili türlü inançlar (s. 572-573), yeni doğmuş bebeğin
cenazesinin kaldırılması üzerine bir metin (Purunğı Tadar kebı̆ “Eski Tadar / Hakas Adeti” s. 602), Beltirlerden
ölen bebekli bir kadının defni üzerine bir efsane metni
(s. 365-366) ile cenazenin kaldırılması üzerine bir (s. 374376), anma töreni üzerine bir (s. 376-378), kamın, gömülmesi üzerine de bir metin (“Qamnı kömgänı̆” (s. 564)) yer
almıştır. Beltirlerde cenazenin kaldırılması ve anma törenleri üzerine olan iki metin ve Türkçeye tercümeleri
N. F. Katanov, Bilimsel Eserlerinden Seçmeler, Hakas Folkloru ve Etnografyası Metinleri (Ankara, 2000, s. 295-298)
adlı kitapta da yer almış, Doç. Dr. F. Özkan’ın “Sibirya
Türklerinin Geçiş Törenleri” başlıklı bildirisinde de bu
malzeme değerlendirilmiştir (Uluslar Arası Türk Dünyası Halk Edebiyatı Kurultayı Bildirileri, 26-28 Mayıs 2000,
Ankara, 2002, s. 595-608). Jean-Paul Roux da Eskiçağ ve
Ortaçağda Altay Türklerinde Ölüm (İstanbul, 1999) adlı
eserinde sıkça Katanov’un verdiği bilgilere atıfta bulun64
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maktadır. W. Radloff’un Sibirya’dan adlı eserinde (Leipzig, 1884) Fin bilim adamı M. A. Castren’in şahit olduğu
bir defin töreni ile Hakaslarda defin törenleri üzerine
verdiği bilgiler aktarılmıştır (Sibirya’dan (çev. Ahmet
Temir), c. II, İstanbul, 1994, s. 141-143). Hakas tarihçi ve
etnolog V. Ya. Butanayev, önce Traditsionnaya kul’tura
i bıt hakasov (Abakan, 1996), daha sonra da Etniçeskaya
kul’tura hakasov (Abakan, 1998) adlı çalışmalarında hem
çağdaş derlemelere, hem de N. F. Katanov’un derlemelerine dayanarak Hakas Türklerinde defin ve anma törenleri ile ilgili uygulamaları ele almıştır. Hakas bilim
adamı L. V. Anjiganova da Traditsionnoe mirovozzrenie
hakasov (Abakan, 1996) adlı eserinde Hakasların geleneksel olarak kendilerini çevreleyen maddi ve manevi
dünyayı algılayış biçimleri üzerinde dururken Hakasların ölümü ve öteki dünyayı nasıl algıladığı konusunu
da ele almıştır.
Bu yazıda da şimdiye kadarki etnografik malzeme
ve değerlendirmelere dayanılarak Hakasların ölümü
algılayışı ve ölüm ile ilgili geleneksel uygulamalar geniş bir şekilde ele alınmaktadır.
2. Hakasların ölümü algılayışı
Geleneksel Hakas inancında temel olarak ölüm, ruhun insan vücudunu terk ederek başka bir dünyaya
gitmesi olarak algılanır. Hakas Türkçesinde “ölmek”
eylemini ifade etmek üzere kullanılan ondan fazla fiil
ya da ifade kullanılmaktadır. Bu ifadeler Hakas Türklerinin ölüm, bu ve öteki dünya üzerine düşüncelerini
de çok iyi yansıtmaktadır. Örneğin öl pararğa “ölmek”
yerine kullanılan ürep pararğa “eskimek, aşınmak” fiili
Hakasların esasen geçici bir tür kılıf olarak gördükleri
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bedenlerinin aşınmasıyla ölümün geldiği ve kılıfından
çıkan ruhun (tın’ın) öte tarafta “tigi çurtasta”, gerçek
hayata “sın çurtasxa” kavuştuğu düşüncesini ifade etmektedir. Sın çurtassar parıbıstı “gerçek hayata gitti”,
tı̆gı̆ çirzer parıbıstı “öte tarafa gitti”, xıñ pol pardı “toz
oldu”, toozıl pardı “bitti”, nanıbıstı “geri döndü”, parıbıstı “gitti”, çat xaldı “yatıp kaldı”, soop pardı “soğudu”
gibi ifadeler de “ölmek” için kullanılan örtmecelerdir.
Hakas Türkçesinde öl pararğa “ölmek” fiili, yarattığı hoş
olmayan duygular sebebiyle oldukça seyrek, genellikle
de hayvanlar için kullanılmaktadır (Kazaçinova, Tatarova 1997: 12).
2.1. “Öteki dünya” anlayışı
Hakas geleneksel düşüncesine göre yaratıcıların, türlü ruhların yaşadığı yukarı dünya - “xan tigı̆r”, insanların yaşadığı orta dünya ya da güneşli dünya - “künnı̆g
çir” ve de Erlik Han’ın yaşadığı aşağı dünya -“ayna çirı̆”
bir bütün olarak bulunur (Anjiganova 1996: 5; Butanayev 1996: 169).
Erlik Han’ın da yaşadığı aşağı dünya aynı zamanda
ölenlerin gittiği yerdir ve yaşam aşağı dünyada da orta
dünyadaki gibi sürer. Orta ve aşağı dünya bir bakıma
birbirinin aynadaki ters görüntüsü gibidir. Orta dünyada olumlu sayılan bir takım özellikler aşağı dünyada
olumsuz, olumsuz sayılanlar da olumludur. Örneğin
kırılmış kap, ya da yırtık elbise öte tarafta bütün olacaktır (Anjiganova 1996: 7). Diğer taraftan öte dünya ya
da aşağı dünya bir kötülük kaynağı olarak değil sadece farklı bir hayat formu olarak algılanır (Anjiganova
1996: 8). Türlü yasaklarla aşağı dünya ve orta dünyanın
sakinlerinin birbirlerine dokunmadan, zarar vermeden
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varlıklarını sürdürmeleri sağlanmaya çalışılır. Örneğin
gün batımı esnasında yani aşağıdaki ruhların harekete
geçme zamanında uyunmaz, gürültü çıkarılmaz, kavga
edilmez (Anjiganova 1996: 9).
Hakaslar üçüncü yıldan sonra ölenin ruhunun başka
bir bedende hayat bulduğuna inandıklarından üçüncü
yıldan sonra artık ölü için anma töreni yapmazlar (Anjiganova 1996: 26).
Geleneksel Hakas düşüncesinde kötü davranışların hemen bu dünyada cezasını bulacağına inanılır. Bu
ceza hastalık, avdaki başarısızlık, hayvanların ölümü
vb. olabilir. Tabiatın düzenini bozucu davranışlar, kadere karşı çıkmak gibi daha büyük sayılan günahlar ise
çocukların hatta soyların ölümü, ailenin karşı karşıya
kalacağı türlü felaketlerle cezalandırılır (Anjiganova
1996: 26).
2.2. Hakas geleneksel inanç sistemindeki çeşitli
ruh şekilleri
Hakaslarda yaşam ve ölüm bir şekilden başka bir
şekle geçiş olarak algılanır. İnsan bedeni hayatta iken
ve öldükten sonra değişik ruh şekillerine sahip olur.
İnsanın hayatı onun canı / tın “nefes” ile ilgilidir. Ak
Yaratıcı / Ax çayan, tın’ı insanlara yerin altında kaynayıp duran bir kaynağın üzerinde esen bir rüzgârın esintisinden vermiştir. Ölüm esnasında tın kalp civarında
bir yerden kopup bir kuşa dönüşerek boğazdan ölüler
ülkesi “üzüt çirı̆”nin bulunduğu gün batımına doğru uçup gider (Butanayev 1998: 198; Butanayev, 1996:
156). Hakaslar ölümden sonra tın’ın yaşamaya devam
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ettiğine inanırlar. Tın eğer günahsız bir insan ya da
bebekten kopmuş ise, hemen yeni bir bebekte hayata
devam eder. Halk inancına göre tın, turnaya veya çayır kuşuna (toygar) dönüşür. Bu yüzden baharda uçup
gelen turnalar öncelikle mezarlığın çevresinde uçarak
bir yıl içinde kaç kişinin öldüğünü kontrol ederler (Butanayev, 1998: 198).
Başka bir ruh şekli olan “çula” insanın ikizidir. Çula,
geceleyin parlayan figürler olarak kendini gösterir ve
geçici olarak insanın vücudunu terk ederek dışarıda
dolaşabilir. Bu yüzden uyurken başın yorgan veya battaniye ile örtülmemesi, yüz yıkanmadan yatılmaması
gerekir. Aksi takdirde gece dolaşmaya çıkan çula’nın
döndükten sonra sahibini bulamayacağından korkulur.
Çula sahibini bulamadığında kişinin görme yeteneğini
kaybedeceğine inanılır (Butanayev, 1998: 199).
Ölümden sonra çula, sürün ya da süne’ye dönüşür.
Sürün ya da süne ölümden sonraki bir yıl içinde anma
törenleri sırasında canlı insanların arasında dolaşır.
Süne aşağı dünyaya gittiğinde üzüt adını alır. Künnı̆g
çir’i terk etmek, yakınlarından ayrılmak istemeyen
üzüt, sürekli yakınlarına türlü sesler ve işaretlerle kendini bildirmeye çalışır. Üzüt, yakın, sevdiği kişiyi beraberinde de götürmek isteyebilir. Bu yüzden hem ölenin
ruhunun huzur bulması, hem de yaşayanların varlıklarını sürdürebilmeleri için bir tür korunma yöntemi denebilecek türlü törenler yapılır (Butanayev, 1998: 199;
Anjiganova 1996: 25).
Başka bir ruh şekli de insanın yaşam gücü olan
xut’tur. İnsanlar xut sayesinde yaşar ve yaşama çabasına girer. Ölümden sonra xut, xaran (kara ruh) adını alır
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ve insanın öldüğü yerde kalır (Butanayev, 1998: 199;
Anjiganova 1996: 23).
3. Hakasların ölüm karşısındaki tavırları
Hakaslarda ölüm karşısında çok büyük bir acı göstermek, yüksek sesle ağlamak, aşırı gözyaşı dökmek
hoş karşılanmaz (Butanayev, 1998: 210; Anjiganova
1996: 25). Aksi halde hem ölenin öte tarafta rahatsız olacağına, hem de canlı kişinin ruhunun da ölenin peşinden sürüklenebileceğine inanılır. Ölen kişinin ruhu geri
çağrılmaya da çalışılmamalıdır, aksi takdirde ölenin ruhunun öte dünyaya geçişi zorlaştırılmış olur. Hakaslar
ölüm karşısında sadece avuç içlerini birbirine vurmak
suretiyle acılarını ifade ederler. Bu aynı zamanda kötü
ruhları kovma yöntemidir (Anjiganova 1996: 26).
4. Defin ile ilgili törenler
Altay halklarında ölümü inceleyen Jean-Paul Roux,
bu halklarda temel olarak üç yöntemin kullanıldığına
işaret etmiştir: toprağa gömme, yakma ve cesedin sergilenmesi (Roux 1999: 218). Hakaslarda bugün sadece
ilk yöntem kullanılmaktadır. Ancak tarihî etnografik
malzeme Hakaslarda sergileme yönteminin de daha
önceleri yaygın olarak kullanıldığını göstermektedir.
X. yüzyılda El-Makdisi’nin bugünkü Hakasların ataları
kabul edilen Kırgızların bir erkek öldüğünde cesetlerini çürüyüp düşene kadar ağaca astıkları, XV. yüzyılda
Seyfi’nin Kırgızların cesetlerini en yüksek ağaçların
tepesine yerleştirdikleri tabutların içine koydukları
(Roux 1999: 221) hakkında verdikleri haber XIX. yüzyılda Hakaslardan elde edilen etnografik malzeme ile
örtüşmektedir. Ancak ağaca asma Hakaslarda cesedin
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keçeye ve kayın ağacı kabuğuna sarılması suretiyle ve
sadece bebeklerde kullanılmıştır (Katanov 1907A: 602).
XI. yüzyıl tarihçilerinden Gardizî, Eski Kırgızlara
dair “Kırgızlar Hintliler gibi ölülerini yakarlar ve ateş
en temiz şeydir, ateşe düşen her şey temiz olur. Ölüyü
de ateş kirlerinden ve günahlarından temizler” (İnan
1976: 11) şeklinde bilgi vermişse de Hakaslarda cenazenin yakıldığına dair bir kayıt mevcut değildir.
4.1. Cenazenin giydirilmesi ile ilgili törenler
Hakaslarda cenaze öncelikle yıkanır (Katanov
1907A: 235, 374). Ölen kişi mezara kiben adı verilen en
iyi kıyafetiyle gömülür, ölüye yepyeni, hiç giyilmemiş
elbise giydirilmez. Ölümün yaklaştığı biliniyorsa ve
ölmek üzere olan kişinin iyi bir kıyafeti yoksa hemen
yeni bir kıyafet dikilir ve ölecek kişinin ölmeden önce
hiç olmazsa bir kez bu kıyafeti giymesi sağlanır. Mevsimlerden yaz ise yazlık, kış ise kışlık kıyafet ölüye ters
olarak giydirilir.
Ölen kişinin üzerine giydirilen kıyafeti mutlaka kesilir, aksi takdirde ölünün ölüler ülkesine kabul edilmeyeceğine inanılır. Kıyafetin kesilmesi törenine köñde
denir ve genellikle bu tören ölü giydirilir giydirilmez
gerçekleştirilir. Bazı bölgelerde ise cenaze mezarlığa
getirildikten sonra bu tören yapılır. Önce ayakkabıların
ucu, sonra pantolonun kemer kısmı, en sonra da kibı̆ñ al!
yani “kıyafetini al!” sözleriyle yaka kesilir. Pantolonun
kemeri çıkarılmış olur. Köñde’yi yaşlı bir erkek bıçak
ile gerçekleştirir. Genellikle elbise ve gömleğin bütün
düğmeleri kesilirken Kuzey Hakasya’da sadece üstteki
düğme kesilir. Üstteki düğmenin talihi-xut’u kendine
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çektiğine inanılır ve evde saklanır. Ölenin anısına düğmeler çocukların kıyafetlerine dikilir. Hakas geleneğine göre, yaşayan insanların giysilerindeki düğmeler
kesinlikle kesilmez, gerekli olduğunda ancak koparılır.
Ölen kadının başörtüsü bir köşesinden diğer köşesine
ikiye bölünür ve püskülleri kesilir. Böylece elde edilen
üçgen şeklindeki parçalardan biri başa, diğeri de bele
sarılır. Başa örtülen kısım basitçe başa örtülür, iki uç da
boğazın altına gelen yerde bağlanır ve bu tür bağlama
usulüne tumaxti denir. Daha önceleri, ölen kadının saç
örgüleri tamamıyla açılırken, 20. yüzyıl başında Rus
kültürünün etkisiyle saçlar yarıya kadar örülmeye başlanmıştır (Butanayev 1996: 156; Butanayev 1998: 200).
4.2. Tabut, cenazenin tabuta konulması
Xomdı yanında “kapan, tuzak” anlamına gelen taxpay sözü de “tabut” için kullanılır (Butanayev 1999:
139). Tabut imece usulüyle hazırlanır, ancak ölenin yakınlarının bu çalışmaya katılmasına izin verilmez (Butanayev 1996: 156; Butanayev 1998: 201).
Hakasya’nın bozkırlık kesiminde tabut yapımında
kavak ağacı, ormanlık kesimde ise melez ağacı kullanılır. Kesilen ağaç eve getirilir, ağacın kesileceği yerde
kütük, Paza Xuday pı̆ske mındağ toğıs pirbezı̆n! (Tanrı bize
bir daha böyle bir iş vermesin!) sözleriyle ikiye bölünür,
daha sonra ağacın içi oyulurdu. XX. yüzyılın başlarından itibaren tabutlar keresteden yapılmaya başlanmış
olmasına rağmen ölü için dua edilirken bugün hala
“artık sert ağacın içi oldun!” denmektedir. Tabutun hazırlanması sırasında ortaya çıkan yongalar özenli bir
biçimde toplanır ve yakılırdı. Bu yongalara basılmaz,
basıldığı takdirde, basanın hastalanacağına inanılırdı.
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Cenazenin elleri Hakas geleneğine göre gövdeye paralel olarak uzatılır, avuçların kapanmaması için parmaklar beyaz çaput ile bağlanır. Gömülmeden önce bu
beyaz şeritler çıkarılıp etraftakiler tarafından talih getirmesi için alınırdı. Avuçların kapalı olarak bırakılması
durumunda tırnakların büyüyüp avucu deleceğine inanılırdı (Butanayev 1996: 156; Butanayev 1998: 201).
Cenaze daha evde iken tabut yurdun pas paraan denilen töslerin bulunduğu kutsal sayılan tarafına doğru
yerleştirilirdi. XIX. yüzyıldan itibaren evin bu kısmında
ikonlar bulunmaya başlamıştır.
Eşlerin yatağına ait keçe cenaze kadın ise arka yüzü
olbı kistı̆, erkek ise renkli çuha ile işlenmiş olan ön yüzü
olbı alnı kesilmiş olarak tabutun içine boylu boyunca
seriliyordu. Kadın cenazenin başının altına ortadan kesilmiş olan azax çastıx / ayak yastığı, erkek cenazenin
başının altına ise pas çastıx / baş yastığı konur. Yastığın
altına “evini ak hediye aydınlatsın!” denerek beyaz yün
konurdu. Eşlerin yatak örtüsü ortadan ikiye kesilerek
çıkarılır ve örtünün kuzeye gelen tarafı ölmüş olan kadının, güneye gelen tarafı ise erkeğin üzerine örtülürdü. Dul kalmış olan erkeğin daha fazla bu yatak örtüsünü yatağının üzerine serme hakkı yoktu. Eğer erkek
ilk karısı öldükten sonra ikinci defa evlenirse ikinci eş
yeni yatak takımlarını beraberinde getirmek zorundaydı. (Butanayev 1996: 157; Butanayev 1998: 201).
4.3. Ölü yemeği
Evin kutsal tarafında tabutun yanında üzerinde ölü
için getirilen yiyeceklerin bulunduğu sofra kurulurdu.
Yine bu sofrada yiyecek yakılmasında kullanılacak olan
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bir kâse de bulunuyordu. Gelen akrabalar masaya beraberlerinde getirdikleri yiyecek ve içecekleri bırakırlardı.
Defin gününde ve daha ileride yapılan anma günlerinde sofrada bulunan yiyecek içecekler mezarlığa götürülür, bütün bu yiyecekler küçük parçalara bölünür, daha
sonra yakılmak üzere kâseye ve ebedî azık / astabas azıx
olarak bir torbaya doldurulur ve yine bu yiyeceklerden
mezarlıkta gelenlere de ikram edilirdi.
Cenaze için kurulan sofraya etin bazı mukaddes
sayılan kısımları konmazdı: ilk iki kaburga, kürek kemikleri, göğüs etinin kenarları, akciğer, kalp, dil ve ilk
omurla birlikte baş. Sofrada çatal, bıçak ve benzeri sivri
nesneler süne’ye batabileceği düşüncesiyle bırakılmazdı. 7. güne kadar masa olduğu yerde kalırdı. 7. gün irben otu ile tütsülendikten sonra masa yurdun merkezine doğru itilirdi. 20. ve 40. gününde yine biraz daha
itilir ve yarım yıl geçtiğinde masa evin ortasına gelmiş
olurdu. Son anma töreninde masa kapının önünde bulunurdu. Daha sonra masa “masanı al!” denerek avluya
çıkarılır, ya kırılır ya da fakir akrabalara verilirdi (Butanayev 1998: 202).
4.4. Mezar, mezarlık
Hakaslar ölülerini tarla ve ot biçilen yerlerden uzak,
yüksek yerlere, yakında var ise dağlara gömerler. Mezar için söök, mezarlık için ise Hakasya’nın bozkırlık
bölgelerinde Arapçadan geçmiş olan sıırat kelimesi, Sagay ve Kızılların yaşadığı ormanlık bölgelerde ise söökter “kemikler” kelimesi kullanılır. Mezarlıklar daha
çok dağlarda olduğu için tağ “dağ” kelimesi de mezarlık anlamında kullanılmaktadır (Butanayev 1998: 203204). Mezarı ziyaret etmek anlamında da tağzar pararğa
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“dağa gitmek” (Butanayev, 1999: 132) kullanılır. Cenazenin defnedilmesi için kömerge “gömmek” ve çığarğa
“defnetmek (lit. yığmak)” fiilleri kullanılmaktadır.
Ormanlık kesimde yaşayan Hakaslarda XIX. yüzyılın başına kadar sergileme yöntemi de yaygın olarak
kullanılmıştır. Hakaslarda bu yönteme purxanğa sığarğanı yani “burhana çıkarma” deniyordu. Ağaca üzerine
içinde cenaze olduğu halde tabutun ya da kayın ağacı kabuğuna sarılı olduğu halde cenazenin konulduğu
tastax denen döşeme yapılırdı. Bozkırlık bölgelerde bu
yöntemle sadece şamanlar defnedilirdi. Dağın tepesinde sartax ya da xuça denen dört sırık üzerine kurulan
bir tür ağaç sehpa inşa edilir, üzerine çayan adı verilen ağaç lahit yerleştirilirdi. Ölen şamanın cenazesi ve
bütün kullandığı malzemeleri, davulu, tokmağı vb. bu
lahit içine yerleştirilirdi. Ancak XIX. yüzyılın sonlarına doğru kamlar da genel mezarlıklarda defnedilmeye
başlanmıştır. 40. gününde şamanın kıyafeti, davulu ve
tokmağı kesilerek mezar civarındaki bir ağaca asılırdı
(Butanayev 1998: 209).
Çocuklar büyüklerden ayrı, çocuk mezarlığına-pala
sııradı defnedilmişlerdir. Bu mezarlıklara genellikle tamamen günahsız sayılan 7 yaşına kadar olan çocuklar
defnediliyorlardı. Bebekler ve daha yürümeye başlamamış olan çocuklar kayın ağacı kabuğuna ve keçeye
sarılarak ağaçlarda defnedilmişlerdir (Butanayev 1998:
210-211). Bu yöntem, Katanov’un 1892 yılında derlediği bir metinde 60 yıl kadar öncesinde uygulanan eski
bir âdet olarak bildirilmektedir. Yine bu metinde yeni
doğmuş bebeğin ölmesi durumunda cenazenin dağa
götürülüp bir ağaç kütüğünün içine sokulup üzeri çalı
çırpı ile örtülmek suretiyle defnedildiğinden de söz
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edilmektedir (Katanov 1907A: 602). Hakaslarda özürlü
(muñnığ) doğan bebeklerin yakıldığı da kaydedilmiştir
(Butanayev 1998: 211).
Eğer kişi, kendi köyünden başka bir köyde ölmüş ve
öldüğü yerde bir mezar hazırlanmış ve cenazeyi almak
için de kendi köyünden yakınları gelmiş ise, soma denilen sembolik ceset hazırlanırdı. Bir kayın ağacı ölenin
ölçüsünde kesilerek ölenin herhangi bir kıyafeti üzerine iliştirilir ve soma, hazırlanmış olan mezara “Onun
yerini al!” sözleriyle gömülürdü. Cenaze kendi köyüne
getirilirken mutlaka onun ruhu / xudı-xubay da davet
edilirdi. Bunun için kişinin öldüğü yerde beyaz bir beze
gümüş para bağlanarak “eve gidelim!” diyerek ölenin
ruhu çağrılırdı. Böylece xudı-xubay bu şekildeki düğümün peşine düşüp cenaze ile birlikte doğduğu köyüne
doğru yolculuk ederdi (Butanayev 1998:204).
Mezar, cenazenin gömüleceği günün sabahı kazılırdı.
Kızıl soyu dışındaki Hakaslar mezarı ruhun rahatça çıkabilmesi için çok derin kazmazlardı. Genellikle mezar
diz seviyesine, ormanlık bölgelerde ise bele kadar olan
derinlikte kazılırdı. Yakın akrabalar mezar kazma işine
karıştırılmazdı. Mezarı kazmadan önce yaşlıca bir erkek
mezarın kazılacağı yere içki serper, beyaz yün serer ve
sonra “Toprak, ona yatacak yer ver” söyleriyle yüne
küreği saplardı. İlk kürek darbesi ile alınan bu toprağa
kün tobırağı - “güneş toprağı” denirdi ve tabutun üzerine
serpilirdi. Mezarın kazılması bittikten sonra mezarın tabanına beyaz yün konur ve yere hitaben Ağıñ al! - “Akını al!” denirdi. Mezarın etrafı hiçbir şekilde çevrilmezdi
aksi takdirde cenazenin her gün yer için haraç vermesi
gerektiğine ve ölünün ruhunun / süne anma törenlerine
gelemeyeceğine inanılırdı (Butanayev 1998: 204).
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Mezarın üzeri taşlarla, zenginlerde ise çastañmay ya
da xaraldı denen ağaç kütükleriyle kapatılırdı. Vaftiz
edilenlerin mezarının başına haç, edilmeyenlerin başına ise bir ağaç direk ya da taş plaka dikilirdi. Mezarlara
dokunmak yasak olduğundan mezarlar hiçbir zaman
yenilenmezdi (Butanayev 1998: 209). Mezarlık parmakla gösterilmezdi. Eğer bir şekilde böyle bir şey olursa da
gösteren kişinin on parmağını da ısırıp “parmaklarımdan kan akıyor” demesi gerekirdi. Ancak böylece kesin
olan ölümden kurtulmak mümkün olabilirdi (Butanayev 1996: 159).
4.5. Cenazenin evden çıkarılması ile ilgili geleneksel uygulamalar
Cenaze evden, güneşin batıya doğru döndüğü öğle
vakti çıkarılırdı. XIX. yüzyılda Hakaslar keçe çadırlarda yaşarken cenazeyi çıkarmak için yurdun kenarındaki kafes sökülürdü. Ağaç yurtlarda ise yurdun duvarı
sökülürdü. Bu uygulama ölenin ruhunun geriye dönüş
yolunu bulamaması düşüncesiyle gerçekleştirilir ve
özellikle anne-baba ölüp de geride küçük çocuklar kaldığı zaman uygulanırdı. XIX. yüzyıl sonundan itibaren
cenaze sadece kapıdan ayak tarafı önde olarak çıkarılmaktaydı (Butanayev 1998: 204).
Cenazenin evden çıkarılmasından sonra yerler süpürülür ve irben otuyla tütsülenirdi. Yurdun kapısı “gidelim, evde kimse yok” sözleriyle üç kez açılıp kapatılırdı.
Daha önce tabutun durduğu yere nehir kenarından getirilmiş olan yuvarlak siyah bir taş olan xam ködı̆r polbas
xara tas “kamın kaldıramadığı kara taş” konurdu. Yurdun kapıları sıkıca kapatılırken yaşlı kadınlardan biri
kara taşı koyup “buraya seni yemiş olan şeytan dönerse
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bu taşı kemirsin! Bu evde daha fazla cenaze olmasın,
kara taş durmasın! Kara taş senin yerini alsın!” derdi.
Kara taş yedinci güne (Kızıl soyunda kırkıncı güne)
kadar evde kalırdı. Ölünün ruhunun taşı görerek şaşkınlıkla “Benim varlığım burada yok, sadece kara taş
var!” dediğine inanılırdı. 7. günün akşamı kara taş ya
mezara götürülür, ya da köyün civarlarında bir yere mezarlığa doğru atılır, atılırken de “Kara taşını al! Onunla
evden kara ruh / xarazı da çıkıp gitsin!” denirdi. Kara
taşın bulunduğu yer tütsülenirdi (Butanayev 1998: 205).
İçinde cenazenin bulunduğu tabut yazın at arabasına kışın da yine atların çektiği kızağa konurdu. Araba
ya da kızak yurdun kapısının önüne enlemesine çekilirdi. Cenaze evden çıkarılır çıkarılmaz avluda xuraylaanı
denen, öbür dünyaya gidenin yanına canlı insanların
özellikle çocukların ruhlarını almaması için yapılan,
cenazeden korunmayı sağlayan tören gerçekleştirilirdi.
Dul bir kadın ağaç kadehe süt koyup üzerini beyaz bezle örter, onu elinde tutarak üzerinde içinde cenazeyle
tabutun bulunduğu arabanın etrafında batıdan doğuya,
yani güneşin aksi yönünde - tisker dönerek Xuray, Xuray! “Arkana bakma. Bırak talihin evde kalsın! Çocukların sağlıcakla kalsınlar!” derdi. Bu töreni evli kadının
gerçekleştirmesi yasaktı. Beltirler erkek cenazenin etrafında güneş yönünde (oñar), kadın cenazenin etrafında
ise aksi yönde (tisker) dönerlerdi. Bu dönme törenini tamamlayan dul kadın durup “düz mü ters mi?” - oñar
ba tisker be? diye sorardı. Orada bulunan bütün erkekler tisker, tisker! “ters, ters” diye cevap verirlerdi. Bazı
yerlerde tabutun etrafında dönülmez sadece cenazenin
üzerine saat yönünün tersine fincanla süt serpilirdi.
Daha sonra süt birer yudum içilmek üzere cenazenin
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bütün yakınlarına verilir ya da fincan kapalı olarak masaya konurdu. Süt dolu kadeh orada üç gün dururdu.
Daha sonra süt köpeğe verilir veya ocağa dökülürdü.
Ocağa dökerken kâse sağ el ile tutulur önce sola daha
sonra sağa, daha sonra tekrar sola eğilirdi.
Bazen kâse yerine beyaz bir mendil kullanılırdı. Yaşlı dul kadın beyaz mendili sallayarak üç kez tabutun
etrafında dönerdi. Sonra ondan üç kez düğüm yapıp
ev sahibine vererek “ruh canlı sahibini terk etmesin!”
derdi.
Tabut kapak ile kapatılır ve at arabasına urgan ile
bağlanırdı. Cenaze mezarlığa başı öne gelecek şekilde
taşınırdı. At arabasına sırtına eyer vurulmuş at koşulur bu ata da dul bir erkek binerdi. Böylesine ağır bir
işten sonra at çözülür ve tütsülendikten sonra bütün bir
yıl dinlenmeye bırakılırdı. Götüren kişi ise ödül olarak
cenaze töreni için kurban edilen büyükbaş hayvanın /
töögı̆’nin derisini alırdı (Butanayev 1998:206).
4.6. Cenazenin gömülmesi sırasındaki geleneksel
uygulamalar
Mezar kazılmaya başladıktan sonra kadınlar hemen
eve dönerlerdi. XIX. yüzyılda kadınlar kesinlikle defin
merasimine gitmezlerdi. Mezarlığa giderek defin merasimine katılanlar mutlaka bellerine siyah bir kuşak bağlarlar, şapkalarına ya da kıyafetlerinin eteğine ucu öne
gelecek şekilde iğne batırırlardı. Eğer cenaze töreninde
emzikli çocuğu olan bir anne bulunursa, onun mutlaka önce sütünü sağması gerekirdi aksi takdirde çocuğun hastalanacağına inanılırdı. Ocaktan maşayla aldığı
kömür parçasını üç kez göğsünün çevresinde gezdirir
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sonra ocağa önce sağ sonra sol göğsünden üç kez sütü
sağar ancak bundan sonra çocuğunu emzirmeye başlardı (Butanayev 1998: 208).
4.6.1. Cenaze için kurban kesilmesi
Defin törenleri için büyük baş hayvan, anma törenleri için ise koyun kesilirdi. Defin için kesilen kurbana
töögı̆ deniyordu. Ölen erkek ise öküz ya da boğa, kadın
ise dişi dana kesilirdi. Eğer ölen kişi fakir ise defin töreni
töögı̆ olmadan gerçekleştirilirdi. Kurban öldürülmeden
önce kurbanın bağlı olduğu sicim cenazenin eline tutturulur ve “işte, malını yanında götür” denirdi. Töögı̆’nin
başı gün batımına doğru çevrilir ve boğazı kesilirdi.
Kurbanın bütün kanı toprağa akıtılırdı. Defin merasimi
için kesilen hayvanın kanı yenmezdi. Töögı̆ eklem yerlerinden parçalanırdı, çünkü kemiklerinin kırılması yasaktı. Töögı̆’nin eti kızartılmaz, ancak suda haşlanırdı.
Ölünün doyurulması için gövdenin sol tarafı, merasime
katılan misafirlere yolluk olarak ise sağ tarafı pişirilirdi.
Kuzey Hakasya’da, İyus vadisinde ise ölen erkek ise
töögı̆’nin sağ tarafı, kadın ise sol tarafı ölünün doyurulması için pişirilirdi. Bütün etin 3. ya da 7. güne kadar
tüketilmesi gerekiyordu. Töögı̆’nin kemikleri atılmaz
bir yerde toplanırdı. Eğer birisi yolluk olarak kemikli
et almışsa, daha sonra bu kemikleri geri getirmesi gerekiyordu. 3. günün (bazı bölgelerde 7. gün) akşamında
bütün kemikler bir kaba toplanır, dul bir ihtiyar adam
tarafından köyün dışında mezarlık yönüne doğru “Bütün kemikleri al! Senin malını sana veriyoruz!” sözleriyle atılırdı. Bazen de kemikler evin avlusunda kurulan ocakta yakılırdı (Butanayev 1998: 202-203).
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4.6.2. Mezara konacak nesneler
Cenaze ile birlikte mezara eski geleneğe göre 9 kat elbise konması gerekiyordu. Eğer 9 kat elbise bulunamıyorsa 7 ya da 5 kat da konabiliyordu. En fakir aileler 3
kat elbiseye kadar koyabilirlerdi. Bugün üç kattan fazla
elbise konulmamaktadır. Ayrıca bu kıyafetlerden kürk
ile cenazenin defni sırasında tabut örtülürdü. Kürkün
yakası başa gelecek şekilde cenazenin üstüne serilirdi
(Butanayev 1998: 203).
İhtiyar dul bir kadın tabuta içinde astabas azıx / ebedî
azığın olduğu ve beyaz, yeni kumaştan dikilmiş olan
ve kı̆çı̆g xapçıx “küçük torba” denen torbayı sol taraftan
koyardı. Kuzey Hakasya’da ve Beltirlerde ölen kadın
ise sol, erkek ise sağ taraftan yiyecek torbası tabuta konurdu. Ebedî azığın bulunduğu torbada mutlaka yağlı
talğan2, yağlı et ve yumurta bulunurdu. Balık geleneksel bir yiyecek sayılmadığı için hiçbir zaman ebedî azık
torbasına konmazdı. Defin töreninde bulunanlar ölenin
anısına bu torbadaki yiyeceklerden üçer sunak yerlerdi. Daha sonra ihtiyar kadın torbanın ağzını gün batımı
yönünde çevirip üst kısmını kesip tabuta koyardı. Kesilmiş olan kısım (xapçıx axsı) ölenin ailesine verilirdi.
Ölünün cebine bakır paralar konurdu. Kardeşlerden
biri mezarın dibine “kendine yer al!” diyerek çir tolızı
“yer fidyesi” denen parayı atardı (Butanayev 1998: 207208).
4.6.3. Paarladarğa
Hakaslarda cenazenin evden çıkarılması sırasında
geride kalan çocuklar ve dul kalan eşin göğsünü cena2 Kavrulup temizlenmiş, yulaftan yapılan un.
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zenin göğsüne dayaması şeklinde gerçekleştirilen geleneksel uygulamaya paarladarğa “bağrını yaslamak”
denirdi. Bu şekilde, vedalaşmadan sonra ölenin daha
fazla yakınlarını düşünmeyeceğine inanılırdı. Dul kalan kadına ve çocuklara mezardan toprak getirilirdi.
Avuç içindeki toprak üç kez göğüs üzerinde gezdirilerek “şiddetli sızlamaması için bağrıma sürüyorum”
denirdi. 7. gün anma töreni sırasında dul kalan kadın
ilk kez mezarlığa gider önce göğsüyle mezara kapanır
sonra avucuna aldığı toprağı üç kez karaciğerinin çevresinde gezdirirdi (Butanayev 1998: 205).
4.6.4. Anma ateşinin yakılması ve ateşin doyurulması
Tabutun içinde getirilen cenaze önce mezarın yanına
konurdu. Ölü, erkek ise başı güneye gelecek şekilde güney batı istikametinde, kadın ise başı kuzeye gelecek şekilde kuzey batı istikametinde mezarın yanına yerleştirilirdi. Tabut mezara konmadan önce batı tarafında ölü
için bir kâse yiyeceğin yakıldığı anma ateşi yakılırdı.
Cenaze daha evde iken onun için yiyecek yakılmaz,
içki serpilmezdi. Hakas geleneğine göre birinci anma
ateşine anma töreninde kurban edilmiş olan hayvanın
ucu kırılmış omuz kemiği atılmalıdır (sol omuz kemiği
kadın için, sağ ise erkek için). İyus vadisindeki Hakaslar omuz kemiğini kadınlar için 7. günde, erkekler için
ise 9. gündeki anma töreninde yakarlardı. Abakan vadisindeki Kaçlar omuz kemiğini anma ateşine attıkları
torbanın üst kısmına sarıyorlardı. Omuz kemiğinin ince
tarafını mezarlıkta dul bir erkek Payıñ pir! “Zenginliğini
ver!” sözleriyle kırar sonra da evine götürürdü. Omuz
kemiğinin kırık olan başının (pay pazı) mutluluk, başa81
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rı ve zenginlik getirdiğine inanılırdı. Omuz kemiğini
ancak iliği çıkarıldıktan sonra ölü için ebedî azığın bulunduğu torba içinde ateşe atarlardı. Omuz kemiği ile
birlikte ölen erkek için kürek kemiği, kadın için ise göğüs kısmı da yakılır ya da torbaya sarılır, böylece ateşin
ruhu - ot inezı̆ doyurulurdu (Butanayev 1998: 207).
4.6.5. Mezarlıktan dönüş
Mezardan dönüşte acele edilmesine dikkat edilmiştir. Arkaya bakılmazdı, aksi takdirde ölenin ruhunun
onları takip edeceğine inanılırdı. Eve doğru yolun yarısında arabanın koşumu çıkarılır ve araba mezarlığa
doğru döndürülürdü. Sagaylar ve Kızıllar arabayı doğrudan mezarlıkta bırakırlardı. 7. günün arifesi akşamında yedi erkek düğmelerden yapılmış olan (xola marxa
“lit. Bakır düğme”) bakır kurşun takılı silahlarını, 7 idris
ağacı dalını ve ocaktan alınmış köz halindeki ağaç parçalarını alarak arabayı almak için giderlerdi. Arabanın
bulunduğu yere geldiklerinde 7 kez ateş ederler, etrafa
içki serper ve közleri turunıñ al! “közünü al!” diyerek
etrafa dağıtırlardı (Butanayev 1998:210).
5. Ölüyü anma törenleri
Hakaslar bir yıl içinde altı kez kirek / gerek adı verilen anma tören gerçekleştirirlerdi (Butanayev 1998:
215). Bu törenlerde ibı̆rı̆g denen, mezarın etrafını dolaşma töreni gerçekleştirildiğinden anma törenleri için
doğrudan ibı̆rı̆g kelimesi yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu anma törenleri Hakasların hem ölüyü getirdikleri ikramlarla yedirip içirip ağırlama hem de bir süre
önce aralarında yaşamış olan insanla iletişimlerini sürdürme ihtiyacından ortaya çıkmış törenlerdir. Ayrıca
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Hakaslar bu anma günlerini xısxılıx / flamingo kuşuyla
da ilgilendirmektedirler. Bu kuşların eşleri öldüğünde, eşlerinin öldüğü yere yılın bu günlerinde döndüğü
inancından anma günlerinin ortaya çıktığı söylenmektedir (Butanayev 1998: 215). İbı̆rig’ler bugün de üçünde,
yedisi ya da dokuzunda, yirmisinde, kırkında, yarım
yıl geçtikten sonra ve bir yıl geçtikten sonra yapılır. 100.
günü, XX. yüzyılın başlarına doğru sadece Kızıllarda
korunmuştur. A. Castren, Abakan vadisinde yaşayan
Kaç ve Koybalların Rusların etkisiyle 100. gün yanında
yarım yıl geçtikten sonra da anma töreni yaptıklarını
kaydetmiştir (Butanayev 1998: 220).
5.1. Üs künı̆ / Üçü
İlk anma töreni ölümden üç gün sonra gerçekleştirilir. Bu törene sadece yaşlılar katılır. Bu günde genellikle
yurttaki ocakta yiyecek yakılarak tamax örtirge denen
tören yerine getirilir, mezarlığa gidilmez. Eğer cenaze
üçüncü gününde defnedilmiş ise, defin ve üçüncü gün
töreni birleştirilir, anma ateşi de mezarın yakınında yakılırdı. Hakasya’nın kuzeyinde yiyecekler 7. ya da 9.
günü yakılırdı. Kaçlar ölünün ruhunu - süne öğleden
sonra üç kâse yiyecek yakarak, Sagaylar ise sabah, öğlen, akşam olmak üzere günde üç kez birer kâse yiyecek
yakarak beslerlerdi. Kızıllar ölüyü anma töreninde ateşi
geceleyin doyururlardı. Akşam güneş batarken ocakta
bir kâse yiyeceği, gece yarısında ikincisini, tan ağarmadan önce de üçüncü kâse yiyeceği yakarlardı. Kural
olarak birinci kâseyi dul kalan eş, ikincisini kız kardeşi,
üçüncüsünü de erkek tarafından yakın akrabalardan
yaşlı bir kadın yakardı. Yiyeceği ancak yaşlıca kadınlar
yakardı. Ölen erkekse, yiyecek ateşe sağ elle, kadın ise
sol elle konulurdu. Yakılan yiyeceğin - çidı̆mnı̆g tamax
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mutlaka yağlı olması, talğan, et ve yağdan oluşması gerekiyordu. Kesinlikle tuzlanmazdı. Domuz eti ve balık
kullanılmazdı. Aksi halde ruhun / süne tiksineceği kabul edilirdi. Yakılan yiyecekten kendine has bir koku
/ xuyux yayılırdı ki, ölen kişinin ruhunun bu kokuyla
doyacağına inanılırdı (Butanayev 1998: 215).
Ateşi doyurma törenine başlamadan önce ateşin
ruhu / ot inezı̆ için ateşe üç parça yağ atılırdı. Ölen kadın için bu tören sırasında yiyecekler ocağa kadın tarafı
olan kuzey, erkek için ise güney taraftan atılırdı. Her
kâseden ateşe üçer avuç yiyecek atılırdı. İlk kâseden
ilk avucu sağ taraftan alıp, elin üstü yukarıya gelecek
şekilde eli eğerek (oñar) ateşe atarlardı. İkinci avucu
soldan alıp elin üstü aşağıya gelecek şekilde ateşe atarlardı (tisker). El bu pozisyonda iken “acıkma ve susama! Sen öteki dünyaya gittin ve artık gelmeyeceksin”
denirdi. Üçüncü avucu kâsenin ters tarafından alıp yine
elin üstü yukarı gelecek şekilde yiyeceği ateşe atarlardı. İkinci kâseden ise önce elin üst kısmı aşağıya, daha
sonra yukarıya, daha sonra yine aşağıya gelecek şekilde
atarlardı. Üçüncü kâseden yiyecek birinci kâsede olduğu gibi ateşe atılırdı (Butanayev 1998: 215 -216).
Ateşe yiyecek atılırken her seferinde bir miktar yiyecek başparmağın altında bırakılır, sonra bu kalıntı
(Sag. xasxax, Kaç. ülcey) kâseye tekrar konur ve yaşlıca
akrabalara “insan yemeğinin payı bu dünyada kalmalı!
Hepsi ölülere verilmez” sözleriyle ikram edilirdi (Butanayev 1998: 216).
Ruh / süne’nin doyurulması sırasında yurttan bütün
çocuklar çıkarılır, kapılar açılır ve tam bir sessizlik sağlanırdı. Ruhun bu arada inanların arasında kıyafetinin
eteğini toplayarak dolaştığına, eğer tesadüfen ruhun
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kıyafetinin eteği birine değerse o kişinin baygınlık geçireceğine inanılırdı.
Hakas geleneğine göre anma törenlerine mutlaka
çatxan denilen müzik aletinin eşliğinde bütün gece destan anlatan kaycı / xaycı davet edilirdi. Ruh / süne’nin
gırtlaktan çıkarılan kay / xay’ı dinlemeyi sevdiği ve
çatxan’ın diğer tarafına oturarak çalmaya başladığı ve
kaycının sesini kendine çektiğine ve o anda kaycının
kayını kaybettiğine inanılırdı. Bu yüzden kaycı önceden gırtlağının altına ve çatxan’ına kömürle haç işareti çizerdi. Anma töreninde kayladığı için kaycıya 40.
anma töreninde ölenin elbiselerinden hediye edilirdi
(Butanayev 1998:216).
5.2. Çitı̆ künı̆ / yedisi veya toğıs künı̆ / dokuzu
İkinci anma töreni yedinci gününde yapılır. Kuzeydeki Hakaslar (Kızıllar ve İyus boylarındaki Kaçlar) cenaze kadın ise anma törenini yedinci gününde, erkek
ise dokuzuncu gününde yaparlar.
Altıncı günün akşamında ölenin ailesinin yurdunda
akrabalar ve komşular yanlarında yiyecek içecekleriyle
toplanırlar. Eli boş gidilmez. Getirilen şeyler ölen için
kurulmuş olan sofraya konur. Sofrada yiyecekler sadece elle ve kaşıkla yenir, çatal ve bıçak kullanılmaz. Yine
anma günü törenleri olduğunda ağaç kesilmez, alet
kullanılarak bir şeyler yapılmaz. Bütün bunların ölünün vücuduna acı vereceğine inanılır. (Butanayev 1998:
216-217).
Yedinci günün sabahında herkes mezarlığa giderdi.
Mezarlıktan çıkmadan önce mutlaka açılmamış bir şişe
içki açılarak ocağa üç kez serpilirdi. Mezarlıkta mezarın
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başında anma ateşi yakılırdı. Bu ateş için odunlar özel
olarak evden getirilirdi. Bu ocağa yiyecekler “sen ancak
bu usûl ile beslenmeye başladın. Bunlara kötü ruhların
ulaşmasını engelle. Biz seni düşünüyoruz, ama sen bizi
düşünme. Bizim yiyeceklerimizi kabul et!” sözleriyle
atılır. Ocağın kenarına şarabı eğer bardağı sağ elle tutuyorlarsa sağ taraftan “sen artık ancak bu usûl ile içiyorsun” diyerek dökerler, daha sonra bunu sol taraftan
tekrarlarlardı. “Sardıx” denen içkinin kalanı, üstüne bir
miktar eklenerek mezarın çevresindekilere içmeleri için
verilirdi (Butanayev 1998: 217).
Üç yaşına kadar ölmüş olan çocuklara anma töreni
yapılmazdı. Sadece yedinci gününde mezarın başına
gelirler ve bir miktar süt dökerlerdi. Üç yaşından büyük ölen çocuklar için yiyecek yakılır ve 40 gününe kadar anma törenleri yapılırdı (Butanayev 1998: 218).
İyus boyu Kaçlarında 7. gün (erkekler için 9. gün)
“ibı̆rı̆g” denen ve mezarın etrafını törensel bir şekilde
dolaşmaktan ibaret olan ritüel gerçekleştirilirdi. Bazen
7. gününde bir ibı̆rı̆g, 40. gününde bir ibı̆rı̆g ve bir yılında da bir ibı̆rı̆g gerçekleştirilirdi. Böylece üç kez olması
gereken ibı̆rı̆g, bir yıl içinde gerçekleşmiş olurdu. Taştıp rayonu dışındaki bütün Hakas bölgelerinde ibı̆rı̆g anma törenlerinin yapıldığı zamanda gerçekleştirilirdi
(Butanayev 1996: 163; Butanayev 1998: 221-222).
Öğleye doğru mezarlığa dönen akrabalar yemek
masası çevresinde toplanıp yiyip içerlerdi. 7. gününe
kadar (Kızıllarda 40. gününe kadar) ölünün ailesinden
olanların yürek, akciğer ve böbrek yemeleri yasaktı,
bu organları yemenin söz konusu organlarda hastalığa
sebep olacağına inanılırdı. Yedinci günün anma yemeğinden sonra yakın akrabalar sofradan dokunulmamış
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yürek, akciğer ve böbreği alır ve “ölü bizi düşünmesin,
onun ciğeri bitmesin!” sözleriyle göğüsleri çevresinde
gezindirirler ve bu organları kapının dışına atarlardı.
Ancak bu törenden sonra söz konusu organları yemelerine izin verilirdi.
7. güne kadar (Kızıllarda 40. güne kadar) ölen kişinin
ailesinden olanların ellerine keskin nesneler almalarına
ve özellikle et kesmelerine izin verilmez, aksi takdirde
ölünün kalbini ve ciğerini kestiklerine inanılırdı. 7. günde ailenin her bir üyesi elerine beyaz bir yün parçası
alarak “ben senin ciğerini ve kalbini değil, beyaz yünü
kesiyorum” sözleriyle yünü üç kez makasla keserlerdi.
Ancak bundan sonra keskin nesneleri kullanmalarına
izin verilirdi.
7. güne kadar (Kızıllarda 40. güne kadar) yurttan hiçbir şey çıkarılmaz, taranılmaz, ya da saç örülmez, yıkanılmaz ve kıyafet de değiştirilmezdi (Butanayev 1998:
218).
5.3. Çibı̆rgı̆ künı̆ / Yirmisi
Üçüncü anma töreni 20. günde yapılır. Bu günde sadece yaşı ilerlemiş olanlar toplanırlar. Bu günde mezarlığa gidilmez. Önceki günden anma toplantısı yapılır
ve bir gün ile sınırlı tutulur. 20. gününde yine ocakta
üç kâse yiyecek yakılır. 40. gününde anma törenlerini
bitirmek isteyenler 20. gününde mezarlığa giderler (Butanayev 1998: 218).
5.4. Xırıx künı̆ / Kırkı
Uluğ ibı̆rig / büyük anma töreni de denen 40. günü
en önemli anma günü sayılır. 40. günde ölen kişinin
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ruhunun ölümü kabul ettiği, öldüğüne inandığı kabul
edilir. Ölünün ocağın arkasında durup küle ayak bastığına ve külün üzerinde ayak izi kalmadığında, gölgesinin olmadığını ve yürürken otların eğilmediğini fark
ettiğinde acıyla öldüğünün bilincine vardığına inanılır.
Akrabalar 40. günün arifesinde, 39. günün akşamına
doğru toplanırlar. Daha önce belirtilen şekilde yurtta üç
kâse yiyecek ocakta yakılır. Bütün gece uyunmaz, sabaha doğru mezarlığa giderler. Anma ateşi yakıp ölüyü
beslerler.
Abakan vadisinde (ormanlık alanlarda yaşayan Sagaylar dışında) 7. gün, özellikle 40. gününde, erkek
kardeş, özellikle dayının vefatı durumunda üç ayağıyla birlikte bir koç başı mezarlığa getirirdi. Kurbanın ön
sağ ayağını yurtta bırakmak gerekiyordu. Ölen kadın
ise koyun başı ve ayakları getiriliyordu. Ayaklar ve baş,
derisi ile birlikte kazanda kaynatılırdı. Alt çene ve dili
çıkarıp evde bırakıyorlardı. Mezarlıkta üç kap yiyeceğin ateşte yakılmasından sonra ihtiyarlar tüyleri ütüp,
başı temizledikten sonra beyin kısmını yerler, sonra kafatasını ateşte tekrar biraz yakarak (köpeklerin musallat
olmaması için), kafatasını mezarın başına geçirdikleri
ağaç sapana “sana davar veriyoruz” sözleriyle asarlardı. Asılan kafatası sayısı ne kadar fazla olursa, akrabaların merhuma o kadar çok onur verdikleri kabul edilir
ve bu durumda ruh - süne’nin memnun olduğuna inanılırdı (Butanayev 1998: 218-219).
5.5. Çarım çılı / Yarım yılı
Halk geleneğine göre, yarım yıl anma törenlerinin
(aynı şekilde yıl dönümlerinin de) eski ay çıktığında yapılması gerekirdi. Yeni ay çıktığında cenaze ile ilgili her
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türlü faaliyet yasaklanmıştı. Sadece günlere bağlı olan
anma törenleri yeni ayda yapılabilirdi. Anma töreninin
arifesinde akşamleyin cenazenin aile çevresi daire şeklinde ocak etrafında toplanır ve ocakta iki kâse yiyecek
yakılırdı (Sagaylarda 40. gününden sonra artık yiyecek
yakılmazdı). Geceleyin uyunmaz, masalcı dinlenirdi.
Sabahleyin mezarlıkta toplanılır, anma ateşinde iki
kâse yiyecek ve bir torba ebedî azık yakılırdı. Torbayı
dul bir kadın ateşe atardı. Önce torbanın üstünü (xapçıx
axsı) keser, sonra torbayı ateşin üzerinde üç kez çevirip
torbanın ağzı gün batımına gelecek şekilde torbayı eğip
ateşe boşaltırdı. Ebedî azık ile birlikte mutlaka torbanın
üst tarafına dar tarafı kırılmış omuz kemiği ve (erkekler için) kürek kemiği veya (kadınlar için) göğüs kemiğinin ortası sarılırdı. Torba sonunda ateşe atıldığında
“besininle cüzdanını al! Ebedî azığın bitmesin!” denirdi. Bundan sonra torbanın kesik üst tarafı (uluğ xapçıx)
veya beyaz bir mendili aynı dul kadın xuray - xuray sözleriyle güneş yönünde ateş üzerinde döndürürdü. Sonra üç kez bağlayıp çıkın yaparak “Senin temiz ruhun
kaybolmasın, bu bağlanmış çıkın senin kutsal evinin
koruyucusu olsun. Benim duam senin yaşam gücünü
korusun, mutluluk olsun” sözleriyle ev sahibine verirdi. Torba tamamıyla yanana kadar herkes hareketsiz ve
sessiz olarak otururdu.
Bu vazifeyi yerine getirdiği için dul kadına bir mendil veya elbise hediye edilirdi (Butanayev 1998: 220).
5.6. Tügenci kire / Yılı
Son anma töreni bir yıl sonra yapılırdı. Törenin arifesinde akrabalar ölenin evinde toplanırlardı. Yılında sadece bir kâse yiyecekten bir avuç yakılırdı. Sabaha karşı
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mezara gidilir ve son kez yakılan anma ateşinde bir kâse
yiyecekten bir avuç alınarak ateşe atılırdı. Daha sonra
bu kâse ayağıñ al! (kabını al!) denerek bir parça kırılarak
ters çevrilip mezarın başına bırakılırdı. Tören, mezarın
etrafındaki büyüsel dönüş olan ibı̆rı̆g ile son bulurdu.
Cenazenin doyurulmasından sonra ateş tamamıyla
söndüğünde akrabalar mezarın çevresinde batıdan başlayıp doğuya doğru, yani güneşin ters yönünde üç kez
dönerler sonra herkes “Kötü ruhlar artık bize musallat
olmasın. Sen tamamen gidiyorsun artık bizi düşünme.
Sen asıl dünyaya gittin ve artık dönmeyeceksin!” diyerek kıyafetinin eteğini silkelerdi. Hakas inancına göre
ibı̆rı̆g töreninin gerçekleştirilmesinden sonra ölünün
ruhu - süne artık mezardan çıkamazdı. Çünkü ölünün
başı dönmüş ve ölü yön duygusunu kaybetmiştir (Butanayev 1998: 221).
Hakasya’nın kuzeyinde (genellikle Kızıllarda) anma
törenleri ikinci yılda da devam eder ve üçüncü yılda bitirilirdi (Butanayev 1998: 222).
Ölümden bir yıl sonra (Kızıllarda kara taş xara tas’ın
atıldığı kırkıncı gün) evden kara ruhun / xaran, xarazı
kovulması için kam çağırılır, bu kara ruhun, kovulmadığı takdirde ailenin kalan üyelerine mutsuzluk getireceği kabul edilir. Bu tören için atın kafatası, dört bacağı, yaban gülünün dikenli dokuz dalı, idris ağacının
dokuz dalı, dokuz kara taş, üç akdiken dalı ve bir tırpanın ağzı gerekli idi. Belirtilen nesneler kapının önüne
konur ve siyah bir mendil ile örtülürdü. Akşamleyin
yurdun kapılarına eğer ölen erkek ise kara bir boğa ya
da aygır, kadın ise kara bir inek ya da kısrak bağlanırdı. Sabaha karşı kam bu hayvanları alırdı (Butanayev
1998: 222).
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Xaran’ın kovulması töreni eski ay çıkacağı zaman,
geceleyin gerçekleştirilirdi. Yurdun duman deliği kara
keçi derisiyle örtülür, ocak ise kazan ters çevrilerek söndürülürdü. Bu törende kam zifirî karanlıkta kara ruhu
xaran’ı aramaya başlar. Ölmüş erkeğin xaran’ı yurdun
erkek bölümünde yani güney tarafında, kadınınki ise
yurdun kadın bölümünde yani kuzey tarafında gizlenmiştir. İnsanlar xaran’ın içlerine girmesine engel olmak için söndürülmüş olan ocağın etrafında sessizce
dururlar. Aniden kam xaran’ı tutar, xaran inlemeye ve
acıklı bir şekilde ağlamaya başlar. Xaran evden çıkmak
istemez ve onu evde bırakmaları için yalvarır. Şamanın bu ağlama ve inlemeleri taklidi esnasında insanlar
da dayanamayarak ağlamaya başlarlar. Ancak xaran’a
acınmamalıdır. Kam xaran’ı davuluna hapseder. Yurdun kapısına bağlanmış olan hayvanın üzerine oturtur.
Dikenli dallarla vurarak onu Hakasların dünyasının
dışına sürer. Kaçlar xaran’ı Yenisey’in aşağı taraflarına Kuzey Buzdenizi’ne doğru sürer ve kara bir denizin / Xara talay dibinde bir kayaya hapseder. Koyballar
xaran’ı Doğu Sayanlar’a sürüp, Irğax - Tarğax dağına
kapatırlar. Kızıllar, xaran’ı eski zamanlarda atalarının
yaşadıklarına inandıkları mitolojik Sana Köl kıyısındaki eski soy mezarlığına döndürürler. Sagaylar, xarazı’yı
batıya Abakan’ın tepelerine, mitolojik çitı̆ puttığ Pulan
tağ’a (yedi bacaklı geyik dağına) gönderirler. Burada
üzütler ülkesi yani öteki dünyanın ruhlarının ülkesi
vardır. Önce kam xarazı’yı kıl köprü / xıl köbı̆rtkı̆’yi geçmeye zorlar. Eğer xarazı günahkâr ise, aşağıya düşecektir. Daha sonra onu Abakan’ın yukarılarında onun ana
kolunun ağzının daha yukarısında bulunan Üttı̆g Tas
(delikli taş) dağının deliğinden geçmeye zorlar. Üttı̆g
Tas’tan başarıyla geçen xarazı, nihayet mitolojik Pulan
tağ’a ulaşmış olur ve buradan geriye dönüş için yol
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yoktur. Kam, görevini tamamladıktan sonra “Kara toprak mezar oldu, sert ağaç tabut oldu, sen kendin Pulan
Tağ’a geçtin” der ve tören tamamlanmış olur (Butanayev 1998: 223).
6. Yas
Dul erkek ya da kadın anma törenlerinin sonuna kadar yasta olmayı belirten tul adıyla anılır ve bu durum
bir yıl kadar sürerdi. Bundan sonra dul erkek ya da kadın ökı̆s kı̆zı̆ (öksüz kişi), ökı̆s ipçı̆ (öksüz kadın), ökı̆s iren
(öksüz erkek) adlarını alırlar. Tul, üç yıl boyunca rüyalarını anlatamaz, tokalaşamaz, düğünlere davet edilmez. 40. güne kadar kendi avlusunun dışına çıkamaz.
Tul’un 3 yıl boyunca ölen eş ile doğrudan bağlantısı olduğu düşünülerek onunla iletişim kurmaktan çekinilir.
Ancak 3 yıl sonra tul’un ölen eşle olan bu olağanüstü
bağlantısının kesildiğine inanılır (Butanayev 1998: 211212).
Ölenin atının kuyruğu dörtte bir kadar saatin ters
yönünde, kırmızı şeritlerle örülüp eyerlenerek üzerine
ölünün kürkü serilir ve ölünün atı - xoylağa, yedi gün
süreyle yurdun önünde durarak yas tutardı. Atın bu şekilde yas tutmasına “tullanğan” denirdi. Erkekler defin
ve anma törenlerinde xoylağa’ya binebilirlerdi, ancak
kadınların binmesi yasaklanmıştı. Kuzey Hakasya’da
xoylağa defin töreninde kesilir, eti yenir, ayakları, kafası ile derisi cenaze ile aynı çukura gömülürdü. Güney
Hakasya’da xoylağa 40. gün, bazen de birinci yılında kesilirdi. Xoylağa bıçak darbesi ile öldürülerek xoylağañ al!
- Xoylağa’nı al! denirdi. Xoylağa’nın kanı yere akıtılırdı.
Mezarın başında atın baş, ayak, kuyruk ile birlikte yüzülmüş derisini asmak üzere çaxı denilen özel bir terti
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bat düzenlenirdi. Asılmış olan at derisine sünet denirdi. yirminci yüzyıl başında mezar başında xoylağa’nın
kesilmesi töreni ortadan kalkmış, xoylağa akrabalardan
birine hediye edilmeye başlanmıştır (Butanayev 1998:
212- 213).
7. Sonuç
Bugün Hakaslarda, yüz yıllardır birlikte yaşadıkları
Rus toplumunun etkisiyle geleneksel yaşam tarzı değişmiş olmakla birlikte temel unsurlar korunmuştur. Defin ve anma törenleriyle ilgili geleneklerde de bir miktar
değişme olmakla birlikte halen defin törenlerinde ateş
yakma, ateşi doyurma gibi uygulamalar ve belirli günlerde yapılan anma törenleri devam etmektedir.
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Alevî Geleneğinde Ölüm ve Ölüm Sonrası
Uygulamalar
Harun Yıldız1
Giriş

İ

nsan hayatının tabii bir sonucu olan ölüm olgusu hem bireyler hem de toplumlar için son derece
önemlidir. Ölüm, insanlığın yaşamış olduğu ortak deneyimlerden biri olarak insan hayatının en önemli geçiş dönemlerinden birini oluşturur. Bu yüzden bu
geçiş sırasında ve sonrasında bir takım dinî ritüeller ve
törenler yapılmaktadır. Bu törenlerin yapısı ve uygulanış biçimi ise toplumların sahip olduğu inanç ve kültür
yapılarıyla çok yakından ilgilidir.
Toplumumuzda söz konusu geleneklerin oluşumunda İslam dininin çok önemli derecede etkisi bulunmaktadır. Bunları, ülkemizdeki Alevî toplulukların ölümle
ilgili olarak icra etmiş oldukları ritüellerde de gözlemlemek mümkündür. Bilindiği gibi birey, kültür çevresine
bağımlı olduğundan dolayı ait olduğu kültür çevresinin kalıplarına göre icra edilen törenle gömülmektedir.
Ülkemizde değişik yörelerde yaşayan Alevî topluluklarına göre ölüm, her şeyden önce ruhun yer değiştirmesi, görünür âlemden görünmez âleme yönelişi ve
böylece yeni bir durumun başlangıcıdır. Bu yönüyle o,
sırrına erişilmesi güç bir olaydır. Ölüm yok olmak anlamına gelmez; zira insan ruhu, varlığı ve kaderinin tabii
bir sonucu olarak bir süre için misafir kaldığı bedenin1 Doç. Dr. Harun Yıldız, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi,
Samsun.
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den ayrılıp farklı ortamlara girecek, varlığını değişik
yerlerde sürdürecektir. Bundan dolayı Alevî çevrelerde
ölüm sözcüğü fazla kullanılmaz. Bunun yerine Hakk’a
yürümek, gerçeklere kavuşmak, kalıbı değiştirmek, kalıbı dinlendirmek, emaneti teslim etmek ve don değiştirmek gibi deyimler kullanılmaktadır (Kaya 1996: 368-370; Er 1998:
117-118; Aktaş 1999: 118-119). Bu ifade kalıplarından
Hakk’a yürümek, bireyin biçimden kurtulup öze dönmesidir ki bu tasavvufi anlamda “Fena fillah” denen,
kulun kendini Tanrı’nın varlığında yok etmesini ifade eder. Anadolu Alevîlerinin inancına göre Allah’ın
kendi nurundan yarattığı ve Tanrısal öz taşıyan insan,
ölümüyle birlikte yeniden Tanrı’ya kavuşacak, onunla
bütünleşecek yani Hakk’a yürüyecektir.
Ölüm ve Ölüm Sonrası Uygulamalar
Ülkemizdeki Alevî çevrelerde ölüm anında ve
ölümden sonra bir takım ritüellerin yapıldığı görülmektedir. Bunların da biçim ve yapılış tarzında
yöreden yöreye bazı küçük farklılıklar / nüanslar
bulunmakta olup, bunlar genellikle köylerde gözlenmektedir. Alevî çevrelerin bulunduğu köylerde
bu ritüeli, İsmail Engin’in de ifade ettiği gibi (Engin
1998: 107), temel olarak ilk ve son aşama ya da hazırlık ve gömme aşaması biçiminde iki kısma ayırmamız
mümkündür. Şöyle ki, ölüm olayının gerçekleşmeye
başladığı andan başlayarak cenaze namazının kılındığı ana kadar olan işlemleri ilk aşama ya da hazırlık
aşaması; cenaze namazından sonra yapılan ve ölünün
gömülmesini de kapsayan işlemleri son aşama ya da
gömme aşaması olarak ele alabiliriz.
Ölüm olayının gerçekleşmeye başladığı an dediğimiz hazırlık aşamasında, öncelikle ölmek üzere olup
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tamamen şuurunu kaybetmemiş olan kişinin yanında
hafif bir sesle Yasin ve Âyete’l-Kürsî okunur, bunun yanında besmele çekilerek kelime-i tevhid ya da kelime-i
şehadeti söylemesi sağlamaya çalışılır, yine “Lâ İlâhe
İllallah, Muhammedün Rasulullah, Aliyyün Veliyyullah” ifadesini söylemesi için çaba gösterilir ve bu arada
ona su verilir. Eğer hastanın durumu bunları söylemeye müsait değilse, Allah-Muhammed-Ali isimleri ya da
sadece Allah ismi telkin edilir. Ayrıca ölüm döşeğinde
olan insanın yanında yine çok hafif sesle düvazimam2
okunur ve bu arada onunla helalleşmek de ihmal edilmez (Kaya 1996: 369-371; Aktaş 1999: 123-124).
Ölüm gerçekleştikten sonra, cenazeyi bekletmeden
en kısa zamanda toprağa vermek, Alevî topluluklarında
bir gelenektir. Eğer ölüm akşam vaktine doğru gerçekleşmişse ölünün gömülmesi ertesi güne bırakılır. Buna,
özellikle Tahtacı köylerinde ölünün gecelemesi denilir ve
böylesi durumlarda köyde o anda bulunan zâkir ve
ozanlar sabaha kadar saz çalarak ağıtlar yakar, deyiş ve
düvazlar söylerler (Küçük 1995: 122; Aksoy 2004: 389).
Yine Tahtacılarda beyaz bir tülbent içine biraz tuz konur, tülbentin ucu üçlü fitil ile yapılır. Bu fitil, bir tabak
içinde bulunan zeytinyağının içine konur, zeytinyağı
ile yağlanan fitil mutlaka meşe kömürü ile tutuşturulur.
Bu şekilde hazırlanıp yakılan kandilin başında insanlar
sabaha kadar nöbet tutup onun sönmemesine çalışırlar.
Fitili bekleyen kişi bunu söndürürse günahkâr sayılır
(Aktaş 1999: 124-125).
2 Düvaz, düvazimam ya da düvazdeh imam, Alevî / Bektaşî edebiyatında
başta Hz. Ali olmak üzere içinde Ehl-i Beyt ve on iki imamların isimlerinin
geçtiği, onların faziletlerinin anlatıldığı, onlar için söylenmiş deyiş ve nefeslere denilir. Düvazimam, Farsça’da on iki imam anlamına gelen düvazdeh
imam’ın Anadolu’daki söyleniş biçimidir. Bk. Korkmaz 2003: 126-132.
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Yine ölüm olayı gerçekleştikten sonra, eğer ölen kişinin gözleri açıksa kapatılır3, ağzı açık kalmasın diye
de temiz bir bezle çenesi bağlanır, elleri yanlarına uzatılır, yanında güzel kokulu şeyler bulundurulur. Cenaze
evinden ayrıldıktan sonra bazı köylerde komşu ve akrabalar tarafından ölenin kaldığı oda, el birliği ile acele
olarak boyanır. Vefat edenin giysilerinin tümü toplanır,
yıkanır ve en yakın dostuna verilir (Aktaş 1999: 135).
Yine bazı köylerde ölünün bulunduğu oda, ölünün
ruhu eve gelip dolaştığı inancından dolayı, 3 gün, bazılarında 9 gün, bazılarında ise, 40 gün boyunca aydınlatılır, ışıkları söndürülmez (Aktaş 1999: 124). Ayrıca bazı
yörelerde özellikle Kürt Alevî köylerinde, cenazenin arkasından üç gün boyunca ateş yakıldığı da görülmektedir.
Ölü, evden ayrıldıktan sonra ilk aşamada yıkanıp
kefenlenir. Bu bağlamda genel olarak ölen erkekse köyün hocası, kadınsa yakınlarından bir kadın ölüyü yıkar. Bazı köylerde ise kadın ya da erkeği eşinin yıkadığı
da görülmektedir (Yaman 1994: 273-274; Cebecik 1991:
116). Hatta ölen kişi, genç kız ya da kadın ise bazı köylerde ellerine ve başına kına yakılmaktadır (Engin 1998:
108; Karaoğlan 2003: 39). Tahtacılarda4 ölen kişi eğer
erkekse ve sakalı uzamışsa, sakalı tıraş edilir. Ancak bıyığına dokunulmaz ve yıkandıktan sonra da önce iç çamaşırı olan atlet ve donu ile pijaması giydirilir. Ölünün
ayağına çorap giydirilmesi hiçbir zaman unutulmaz,
3 Öyle ki bazı yörelerde gözleri açık bir şekilde ölenlerin sevdiklerini göremeden öldüğü için gözlerinin kapanmadığına inanılır. Bk. Karaoğlan 2003:
38.
4 Tahtacılar, bu noktada çok daha titiz olup cami imamlarına ölülerini yıkatmıyorlar. Zira Tahtacılar’a göre bunun için, önce ölü yıkamanın geleneksel kurallarını bilen bir kişinin olması gereklidir. Bu kişi de, dede ya da
rehber olabilir. Bk. Engin 1998: 108.
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son olarak ölüye en güzel giysileri giydirilir (Engin
1998: 109; Küçük, 1995: 122). Ölünün yıkanması, ona yapılacak son hizmetlerden biri olduğundan dolayı buna
özel bir önem verilir. Arkasından ölünün içine yerleştirileceği sandık hazırlanır. Buna tabut ya da Tahtacıların
ifadesiyle sal ağacı denir (Engin 1998: 109). Burada Anadolu’daki Alevî topluluklarından olan Tahtacıların yine
kendilerine özgü olarak yaptıkları bir şey vardır ki o da,
veda ziyaretidir. Ölünün akrabaları, arkadaşları ve tanıdıkları artık onunla vedalaşır ve helalleşirler. Bu esnada
küçükler, ölüyü ellerinden öper. Yaşıtlarıyla büyükleri
ise, gözleri ve alnından “Ya Allah, Ya Muhammed, Ya
Ali” diyerek öperler (Engin 1998: 109; Küçük 1995: 122).
Bu ortam, oldukça duygusal bir atmosferin oluşmasına
yol açar.
Hakk’a yürüyen can, bir örtü ile kefenlendikten sonra cenaze namazı kılınır. Cenaze namazı, bu anlamda
hazırlık aşamasından gömme aşamasına bir geçiştir.
Cenaze namazını çoğunlukla cami imamlarının, bazı
köylerde dedelerin kıldırdığı da görülür. Cenaze namazında rükû ve secde bulunmadığı, ayakta kılındığı
için buna “secdesiz namaz” da denir.5 Çepnilerde namaz kılma âdeti olmadığı için cenaze namazı da yoktur
ve cenazeyi namaz kılmadan kaldırmaktadırlar (Aktaş
1999: 132).
Cenaze namazından sonra başlayan gömme aşamasında ise ölen kişi, bazı köylerde mezarlıkta yönü kıbleye
gelecek şekilde defnedilirken6 köy imamı son duaları
5 Zira önde gelen Alevî / Bektaşî şairlerinden biri olan Seyranî (ö. 1866), bir
şiirinde cenaze namazı ile ilgili görüşlerini şöyle dile getirir: “Çal Seyranî,
durma sazı / Hakk’a sen eyle niyazı / Sana secdesiz namazı / Kısmet olan
kılar bir gün” Bk. Özmen 1998: IV, 116.
6 Bazı köylerde bu olguyla karşılaşılmaz. Zira geleneksel Alevî inanışında-
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okur ve telkinini yapar. Bunun için de hoca, “Muhterem
cemaat, bu muhibbi nasıl bilirsiniz? Hakk’a bağlı, ibadetini zikrini yapan, elinden dilinden belinden kimseye
zarar vermez birisi olarak mı bilirsiniz?” der. Katılanlar,
“İyi biliriz” derler, bunun üzerine hoca, “Hakka yürüyen bu can üzerindeki hakkınızı helal ediyor musunuz?
der. Cemaat, “Hakkımız helal olsun” der. Hoca, tekrar
“Huzuru Rabbi’l-âleminde şahitlik eder misiniz?” diye
sorar, bu defa katılanlar, “Eyvallah” diyerek cevap verirler. Bunun üzerine hoca, “Allah, taksiratını affetsin”
der ve böylece talkın tamamlanır. Bir yandan bu uygulamalar olurken, öte yandan mezar hazırlanır. Ölen
kimsenin cinsiyeti, burada son derece önemlidir. Çünkü ölü erkekse mezar aşağıya doğru, kişinin dik ve yere
bastığı varsayılarak erkeğin yerden göbeğinin yüksekliğine kadar; kadınsa yerden göğsünün yüksekliğine kadar ve boyunun uzunluğu da dikkate alınarak doğudan
batıya doğru kazılır (Engin 1998: 111).
Bu esnada diğer yandan da mezarlığın bir kenarında çocuklara, kadınlara ve yoksul olan kimselere para,
şeker ve çikolata dağıtılarak cenaze, dualarla mezara
defnedilir. Bazı yörelerde cenaze ile birlikte saat, ayna,
tarak ve küpe gibi ölünün sevdiği eşyalar da defnedilir. Bekar olarak ölmüş genç kızların mezarına gelinlik
de konur.7 Ölünün vücudu ile başı, biraz kıbleye çevrilir. Mezar, tamamen toprakla kapatıldıktan sonra yer
ki kıble anlayışı, Sünnîlikten farklıdır. Buna göre kıble, insanın yüzüdür,
“can”ın cemalidir. Dolayısıyla ayrıca bir kıble arayışına ihtiyaç duyulmamaktadır. Bk. Aktaş 1999: 123.
7 Bozkuş 2000: 252; Karaoğlan 2003: 40; benzer âdet ve geleneklerin Hunlar,
Göktürkler, Oğuzlar ve Kıpçaklar gibi İslam öncesi Türk topluluklarında
da yaşatıldığı görülmektedir. Öyle anlaşılmaktadır ki bu gelenek, ölülerin
öteki dünyada bunlara ihtiyacı olacağı düşüncesinden hareketle icra edilmekteydi. Bk. İnan 1995: 178-179; İbn Fadlân 1995: 136-137; Roux 1999: 173,
292-293; Günay 1998: 85.
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ile aynı düzeyde tutulmaz. Yerden daha yüksekte yapılır ve balık sırtı biçimine getirilir. Mezarlıkta ölünün
başında bir kez Fatiha sûresi ile üç kez de İhlas sûresi
okunur. Bazı köylerde kadınlar, ölünün başında ağıtlar yakar (Küçük 1995: 121). Tahtacılar da bu esnada
özellikle gençler ölü için bayrak açarlar, uzun sırıkların üzerini renk renk kumaş parçaları ve mendillerle
donatırlar, çiçekler bağlarlar. Hazırlanan bayrakların
çokluğu, ölen kişinin ne kadar çok sevildiğini gösterir.
O anda düğün alayı gibi cenazenin önünden bir renk
ırmağı akıp gider.8 Bunun yanında gücü yetenler mezar
kapanmadan, ölenin başucunda ya da daha sonra kabir
/ toprak kurbanı keserler. Eğer ölen kişi fakir ise topluluk
kendi arasında para toplayarak kurbanı keser. Kurban,
cenaze evine getirilip pişirilir ve akşamleyin, ölenin günahları bağışlansın diye bazı köylerde dualarla, bazılarında ise mevlidle beraber başsağlığına gelen komşular
tarafından yenir. Trakya yöresinde yaşayan Amucalarda cenaze evinden mezarlıkta çalışanlara irmik helvası,
pişirilmiş bir horoz, peynir ve ekmek gönderilir. Buna
“mezarlık ekmeği” adı verilir (Aktaş 1999: 135). Ayrıca
cenaze evine komşular da değişik yemekler yapıp getirirler ve başsağlığı dilerler.
Ölen kişi defnedildikten sonra tamamıyla ülkemizdeki Alevî topluluklara özgü olan dârdan indirme ayini
/ ölü dârı erkânı yapılır. Bu ayinin ülkemizde, özellikle
kırsal kesimde uygulandığı görülmektedir. Dâr çekmek, köylerde çok önem verilen bir ritüel olup, bunun
Hz. Âdem’den kaldığına inanılır. İnanca göre vefat ettikten sonra dârı çekilmeyen kişi, mezarda huzursuz ve
8 Yetişen 1986: 50; Küçük, 1995: 122; ayrıca Tahtacılarda ölüm ve ölü gömme gelenekleri için bk. Yörükân 1998: 230-240; Yetişen 1986: 49-52; Küçük
1995: 121-123; Süleyman Fikri 1926: 488-489; Engin 1995: 37-44; Asan 2000:
137-148; Aktaş 1999: 127-132.
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sıkıntılı bir halde kalır. Dârdan indirme ayini, vefat etmiş ya da başka bir ifadeyle, Hakk’a yürümüş olan kişinin yakınlarının onun adına varsa borçlarını ödemek ve
geride kalanlarla helalleşmesi amacıyla tüm köylülerin
katılımıyla dedenin öncülüğünde yapılan bir ritüeldir.
Hakk’a yürüyen canın Hakk’a ulaşması için dünyaya
ilk geldiğinde özünde taşıdığı saflık ve temizliğe tekrar kavuşması gerekir. Bu ameliyeyi gerçekleştirmek ve
üzerinde kul hakkı kalmadan Hakk’a kavuşmasını sağlamak amacıyla, ölen kişinin akrabaları ya da musahibi
tarafından bütün köylünün katılımıyla bu ayin yapılır.
Elde ettiğimiz bilgilere göre önceleri sadece musahibi olanlar için yapılan bu ayin, günümüzde musahibi
olsun olmasın düşkün olmayan herkes için yapılmaktadır. Günümüzde sadece düşkün9 olan kişilerin dârı
yapılmamaktadır. Düşkün olan kişi için bazı yörelerde
kurban da tığlanmayıp yemeği yenmez. Sadece biçimsel
olarak cenaze namazı kılınır ve toplumdan rızalık alınmadan defnedilir.
Bu ayin için dede ile beraber ayine katılan herkes,
önce abdest alır, ardından ayinin yapılacağı meydana
süpürgeci (seyyid-i ferrâş) gelip sembolik olarak meydanı temizler,10 daha sonra yine ayin-i cem hizmetlerinden biri olan sakka suyu (selman suyu) gelir, herkes
bu su ile elini yıkar, böylece tarikat abdesti de alınmış
olur, beraberinde meydana beyaz bir seccade ya da be9 Alevî kültür ve geleneğinde yol terbiyesine aykırı davranan suçlu kimseye düşkün denmekte olup, içinde bulunduğu duruma da düşkünlük denir.
Bir başka ifadeyle düşkünlük, Alevî örf ve âdeti ile ahlak anlayışının hoş
görmeyip yasakladığı şeylerin yapılması durumunda uygulanan bir suçluluk ve yaptırım durumudur. Bu durumda olan bireye, Alevî geleneğinde
düşkün denmekte ve bununla ilgili örfî hukuk uygulanmaktadır. Bk. Tur
2002: 472-486; Korkmaz 2003: 125-126; Bal 2000: 71-82.
10 Bunun anlamı, “Hiç kimsenin gönlünde kin kibir kalmasın, herkes ruhunu
kötülüklerden arındırsın” demektir.

102

~ Defin ~

yaz bir çarşaf serilir,11 bu esnada dede, “Seccadenin içi
nur, dışı sır ola, Evliya enbiya beri kalmaya, seccademiz
Şit Peygamber’in dokuduğu seccade ola, on iki imamların on yedi kemerbestin Şâh-ı Velâyetin dergâhına
kabul ede” der ve seccadenin içine girecek olan ölen
canın yerine onun varisleri, “hû” diyerek niyaz eder
ve eğer ölen kadınsa iki kadın bir erkek; ölen erkekse
iki erkek bir kadın12 olmak üzere orada ayakta dârda
durur, dâr-ı Mansur’a dikilirler.13 Burada dede, “Erenler, bugün aramızdan ayrılan filanca isimli mevtamızın
dârını çekmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Çirkin
ibadet, kabul olmaz. Hak hakkı sever, pak pakı sever.
Kul hatasız olmaz, hata tevbesiz olmaz. Birbirimizde
kırgınlık dargınlık varsa meydana gelsin. Bu meydanda hallolmayan şey, hiçbir yerde hallolmaz. Mü’minin
kalbinde zerre kadar güman (kusur) olursa yaptığı ibadet geçersiz olur. Allah, öylelerinden etmesin. Birbirinizden hoşnut razı mısınız?” der ve bunu üç kez tekrar
eder. Ayine katılanlar da, yine üç kez “eyvallah” derler,
bunun üzerine dede, “Allah da sizden razı olsun” der
ve arkasından “Ölen adına incinmiş, gücenmiş kimseler
11 Burada beyaz rengin tercih edilmesi, değişik şekillerde açıklanır. Buna
göre bir rivayette Adem Peygamberin tacının beyaz oluşundan dolayı
bunun da beyaz olduğuna inanılır; başka bir rivayette ise bunu, Şit Peygamberin dokuduğuna ve İdris Peygamberin biçtiğine inanılır; yine beyaz
seccade, Hacı Bektaş Velî’ye gelen ve dört başında dört büyük melek bulunduğuna inanılan seccade olduğu için tercih edilir.
12 Ülkemizde bazı köylerde üç tane çocuğun günahsız oldukları düşüncesiyle dârda durduğu; ayrıca dört erkek, üç kadın olmak üzere yedi kişinin
ya da altı erkek altı kadın olmak üzere on iki kişinin de dâra durduğu görülmektedir. Yine bazı yörelerde özellikle Kürt Alevîleri arasında kadınlar
için dâr ayini yapılmadığı görülmektedir. Onlar arasında bazı köylerde
“kadınlar erinde, erkekler pirinde” denilerek bu anlayış devam ettirilmektedir. Bk. Yıldız 2003: 175.
13 Bazı yörelerde ölü için yapılan dâr ayini ile ilgili olarak, Hallâc-ı
Mansur’dan hareketle Dâr-ı Mansur ifadesi kullanılır. Ayrıca dârda duranların duruş şekli de, tıpkı ayin-i cem’de hizmet sahiplerinin duruşu gibidir.
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varsa dile gelsin bile gelsin, hakkını talep eylesin, Allah
Eyvallah” der.
Bunun üzerine vefat edenin insanlara borcu ya da
alacağı varsa ödenir, ondan incinen varsa rızası alınır.
Arkasından dede, İmam Cafer Buyruğu’ndaki dâr duasını okur, bu esnada dârda duranlar, ayakta beklerler
ve arkasından dede, “Özgönül birliğiyle, biz suçlarından vazgeçtik, Allah da affetsin, ruhu şad olsun, Hak
erenler yardımcısı olsun” der ve ayine katılan herkes,
“Allah Eyvallah” diyerek dedeye eşlik eder. Bunun
üzerine dede, “Buyrun cemi günahlarımızın affolması
için Hak Lâ İlahe İllallah, Hak birdir Muhammed Rasulullah, Aliyyen Veliyyullah, Veliyyen Aliyyullah, Mürşidu Kâmilullah, Vâsi-i Rasulullah, Şefaat senden Ya
Rabbi Ya Rasulullah (Bu ifadeyi üç kez tekrarlar), Erenler safasına vara, münkirler cefasını göre, Pir efendim
cümlemizin muradını vere. Gerçeğe hu, Ya Allah Ya
Muhammed Ya Ali” der. Dârda duranlar da, seccadeye niyaz (secde) ederler ve arkasından dua ederek seccadeyi kaldırırlar. Bu işlemlerden sonra âşıklar, ölenin
ruhu için değişik nefes ve düvazlar okurlar; dede, ahlaki bazı nasihatlarda bulunur,14 nasihat bitmeden dualı
olan sakka suyu tekrar gelir, herkes ondan içer ve dede
de bu esnada nâd-ı Ali duasını15 okur. Bunun için de:
14 Örnek olarak dede, bu esnada “Elinize dilinize belinize sahip olun, elinizle koymadığınızı almayın, gözünüzle görmediğinizi demeyin, her türlü
kov, kin ve garaz gütmeden, komşu cahili azdırmadan, kul hakkı yemeden
uzak durun, kendinize sahip olun, üç kapıya (el, dil, bel) kilit vurun” şeklinde nasihatlarda bulunur.
15 “Ali’ye seslenme, Ali’yi yardıma çağırma” anlamına gelen ve AlevîBektaşî çevrelerde şifahi olarak okunagelen önemli bir duadır. Bu dua, aynı
zamanda Alevî-Bektaşî zümreler arasında okunan tek Arapça duadır. Bir
rivayete göre Hz. Peygamber’in Uhut savaşı sırasında Ali’yi yardıma çağırmasına dayandırılır. Bazı kaynaklara göre ise, Kızılbaş şairlerinden Zugaylı Huzai’nin bir dörtlüğünden alınmıştır. Bk. Ahmed Rıf’at 1293: 195-202;
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“Nâdı Aliyyen mazharu’l-acaibe, tecidehu avnen
leke fî’n-Nevâibi, lillahi küllü hemmin ve ğammin seyüncelî bi-azametike yâ Allah yâ Allah yâ Allah ve bi
nûri nübüvvetike yâ Muhammed yâ Muhammed yâ
Muhammed ve bi sırri velâyetike yâ Ali yâ Ali yâ Ali
ve aleyna edriknî edriknî edriknî ve aleyhi muhavvelî
yâ Âlimen bi hâlî aleyke. Havvil hâlenâ ilâ ahseni’l-hâl,
Allahümme yâ Rabbenâ bi hakkı ve bi hurmeti Hasan
ve Hüseyin Şehid-i Kerbelâ hallesnâ min külli hemmin bimâ ene fîhi ve ente erhamü’r-Râhimîn” diye dua
eder,16 arkasından ölenin günahlarının affedilmesi amacıyla da herkes üç kez kelime-i şehâdet ile İhlas suresi
ve bir kez de Fatiha okur ve yapılan dualarla ayin sona
erer. Cenaze sahibi, dedeye yaptığı hizmete karşılık
para verir,17 bu paraya da tercüman denir. Böylece ölenin, üzerinde kul hakkı kalmadan Hakk’a yürüdüğüne
inanılır. Ayin sona erdikten sonra bir kurban tığlanır,
buna kabir kurbanı denir, kurban pişirilir, sofralar serilir
ve dualanarak yenir. Bu yemeğe bazı yörelerde ölü aşı
yemeği dendiği gibi yas / can ekmeği yemeği de denir.18
Burada hemen ifade etmemiz gerekir ki dârdan indirme ayini değişik yörelerde ölen kişinin defnedildiği
gün definden önce ya da definden sonra o akşam yapılOytan 1979: 37-38; Yörükân 1998: 126, 295; Noyan 1987: 293-294; Korkmaz
2003: 323.
16 Duanın anlamı şöyledir: “Allah’ın kudret eseri olan kerametlerin zuhur
ettiği Ali’yi çağır. Vekillerin arasında onu yardımcı bulursun. Bütün dert
ve üzüntüler ey Allah’ım, Senin azametinle; ey Muhammed, senin nübüvvetinle ve ey Ali, senin vilayetinle açılır ve aydınlığa dönüşür. Halimi değiştiren O’dur; halimizi en güzel hale getir. Ey Ali, bana yetiş (üç defa), Ey
Allahım, Hasan ve Kerbela şehidi Hüseyin’in hakkı ve hürmeti için her türlü keder ve gamdan bizi kurtar. Sen, merhametlilerin en merhametlisisin”.
17 Bazı köylerde dâr’da duranlara da para verilir.
18 Shankland 1993: 132-133; Bozkuş 2000: 252; ayrıca dârdan indirme ayini
için bk. Yaman 1994: 278-279; Tur 2002: 504-507; Er 1998: 123-124.
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dığı gibi, daha sonra müsait olunan bir günde de yapılabilmektedir. Bu müsait olunan gün ise, bazı köylerde
definden sonraki iki ya da üçüncü gün (Shankland 1993:
130) veya haftasında olduğu gibi, - özellikle sıraç köylerinde - kırkıncı gün de olabilmektedir (Yaman 1994:
278; Cebecik 1991: 117; Aktaş 1999: 136). Amasya ilinin
Merzifon ilçesine bağlı Gümüştepe köyünde yapıldığı
gibi bazı köylerde o akşam bu ayinin yapılması şarttır.
Yine ifade etmemiz gerekir ki, ülkemizdeki Alevî
köylerinde mezarların çoğu genel olarak yüksek tepelere kurulmuştur. Mezarlara karşı Alevî toplumunca
büyük bir özen ve ihtimam gösterilir.19
Bazı yörelerde cenazeden sonra yas tutulur. Bunun
da süresi üç gün ile kırk gün arasında değişir. Bazı köylerde bu kırk geleneğine çok önem verilir, bu yüzden
ölenin ailesi, ölenin kırkı çıkıncaya kadar karalar bağlayıp siyahlar giydiği gibi, düğün ve eğlence türü şeyleri
kesinlikle yapmaz.20
Bunların dışında vefat edenin yakınları, hayır işleri
de yapar. Örnek olarak bazı yörelerde kırk gün boyunca lokma (yemek) yapıp dağıtılır. Zira bu süre içinde
mevtanın gelip dolaştığına inanılır. Yine bu kırk günlük
yas süresi içinde her gün bir komşuya süt götürülür.
19 Bunun da eski Türklerdeki atalar kültü ile ilgili olduğu söylenebilir. Nitekim Altay Türklerinin, ölülerini çok zaman dağlar üzerindeki gizli, yüksek yerlere gömdükleri ve buralara özel bir önem verdikleri bilinmektedir.
İnan 1995: 179-180; Radloff 1994: II, 78.
20 Burada, yedinci ve kırkıncı günlerde bir takım ritüellerin yapılması,
muhtemel olarak eski Türk inançlarıyla ilgilidir. Zira eski Türkler de, ölenin arkasından aynı günler ile yılında yemek verir, kurban keser, yas tutar
ve kadınları da tırnaklarıyla yüzlerini kanatır, saçlarını yolardı. Günümüzde bu geleneğe Sünnî olsun Alevî olsun her kesimin uyduğu görülmektedir. Bk. Eröz 1977: 340; İnan 1995: 189-191; Şişman 1998: 7-8.
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Bu, ölünün yaşarken sevdiği bir kişi olabileceği gibi,
fakir bir kişi de olabilir. Son gün olan kırkıncı gün ise,
süt ile birlikte tas ve bir kaşık bırakılır (Aktaş 1999: 136;
Karaoğlan 2003: 45).
Ölümden sonraki ilk cuma akşamı, bazı köylerde
kurbanla beraber mevlid yapılır, buna Cumali denir
ve o gün, defin işleminden sonra, ölenin mezarının ilk
defa ziyaret edildiği gün olup bazı köylerde bu ayin,
ölenin yedisi olarak kabul edilir, arkasından kırkıncı günde kurban kesilerek düvazimam, mersiye ya da dualar
okunur ve yemek (lokma) verilir. Bu yemeğe kırk yemeği denir (Köylü 2000: 148-150; Engin 1998: 112; Aktaş
1999: 136). Bazı yörelerde bu günde kadınlar, erkekler,
çocuklar ve davet edilen akraba ve dostlar, hep beraber
mezarlığa gider ve burada yemekler yenilip lokmalar
dağıtılır (Karaoğlan 2003: 46). Böylece kırkıncı gün, ölen
kimsenin unutulmadığı, onun hatıra ve anılarının canlı
olarak yaşatıldığı duygu yüklü bir gün olur. Bu vakıa
da, kırk rakamı ve etrafında oluşturulan inançlarla yakından ilgili olsa gerektir. Zira Alevî-Bektaşî inançlarında kırklar, kırklar cemi, kırk mum motifleri yoğun bir
şekilde kullanılır.21
Her köyde olmamak üzere bazı köylerde elli ikinci günün gecesinde de ölünün etinin kemiklerinden ayrıldığı
ve bu yüzden çok acı duyduğu inanışı (ruhun bedenden ayrılıp göğe yükselmesi) ile Kur’an okunur, yemek
verilir ve helva yapılır. Bu arada ölünün en çok sevdiği yemeklerin pişirilmesine dikkat edilir. Olabildiğince
çok çeşit hazırlanır ve tüm köylü çağırılır. Bunun yanında ölenin yılı dolduğunda ise artık son kurban kesilerek
21 Alevî-Bektaşî inançlarındaki kırklar motifi ve değişik versiyonları için
bk. Fığlalı 1994: 246-249; Eröz 1977: 222-223; Yörükân 1998: 54-58, 130-132;
Mélikoff 1994: 120-121.
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Kur’an ya da mevlid okutulur ve sevabı Hakk’a yürüyen canın ruhuna bağışlanır. Alevî köylerinde okunan
mevlid, genel olarak bilinen Süleyman Çelebi’nin mevlidi olmayıp22 Muhammed Tâkî Derbendî isimli şairin
Ehl-i Beyt üzerine yazmış olduğu Kenzu’l-Mesâib (Kumru) isimli mevliddir.23 Bu ölen kişi için yapılan son tören
olup, uygulanması ile ölümünden itibaren tutulagelen
yas törenleri de sona ermiş olur. Dolayısıyla ölen kişinin dul kalan eşi de artık evlenebilir (Karaoğlan 2003:
48).
Bazı köylerde burada kesilen kurbanlardan sadece
Cuma (Cumali ya da Cumalık) kurbanı kesilir. Ayrıca
herkes gücüne göre kurban keser, bu yüzden koyun,
koç ya da dana kesildiği gibi tavuk, kaz veya horoz da
kesilebilir. Eğer cenaze sahipleri kabir kurbanını kesemeyecek durumda ise komşularla yardımlaşılır. Bunların dışında ölenin ardından kurban bayramlarında mezarı başına gidilerek Kur’an okunur.
Netice olarak, ülkemiz Alevî köylerinde ölümle ilgili olarak ortaya çıkan bu ritüellerin bir kısmında İslam
öncesi geleneksel Türk dini inanç sisteminin önemli bir
etkisi bulunmakla birlikte, bir kısmında ise İslam dini
ve onun etrafında ortaya çıkan inanış ve geleneklerin
önemli etkisi bulunmaktadır. Bu yüzden bazı yörelerde
İslam öncesi eski Türk inanışlarının hâlâ bütün canlılığı
22 Zira Alevî çevrelerde Süleyman Çelebi’nin mevlidine pek itibar edilmez.
23 Hz. Ali’nin ve Ehl-i Beyt’in faziletleri ile birlikte, önemli ölçüde Kerbela
olayı eksenli olarak Ehl-i Beyt’in çektiği acı ve sıkıntılardan söz eden eser,
ülkemizde ilk olarak 1327/1909 yılında Karacaahmet Sultan evlatlarından
olan Garibağazade Hasan Fehmi Efendi muhiplerinden Ali Rıza Efendi
ve ortağı tarafından Osmanlıca olarak İstanbul’da yayınlanmıştır. Daha
sonra da Türkçe değişik baskıları yapılmıştır. Bk. Mirza Muhammed Takî
Derbendî 1327/1909; Can Trz.; Atalay 1992.
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ile devam ettiği görülmektedir. Bununla birlikte, Alevî
köylerinde yapılan ritüellerin, Sünnî inançlarla yer yer
benzeşen yönleri de vardır.
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Son Yolculuk Nereye?
-Almanya’daki Türklerin Cenaze Ritüeli-

Ö

Ahmet Atilla Doğan1

mrünün en güzel yıllarını “gurbet”te çalışarak geçiren yurt dışındaki birinci kuşak insanlarımızın artık yaşlandığı, gençken pek
azımızın üzerinde düşündüğü “ölümü” düşünmeye
başladığı ve birçoğunun da ölümü Almanya’da karşıladığı bir gerçektir. Almanya’ya ilk gelişlerinde tren
istasyonlarında törenlerle karşılanan bu genç, güçlü
kuvvetli insanlar ölümle karşılaştıklarında, son yolculuklarına uğurlanmaları pek de kolay olmamaktadır.
Geride kalan yakınlar, akrabalar bir yandan yakınlarını
kaybetmenin verdiği üzüntü, bir yandan da sonuçlandırılması gereken formaliteler, yapılması gerekenler ve
yurttan uzakta bulunulması nedeniyle artan masraflar
karşısında bunalmaktadırlar.
Göçmen olmanın, gurbette yaşamanın zorluğu, gurbette ölünce bile sona ermemektedir. “Allah canımı alsa
da kurtulsam” sözü burada geçerli değildir. Çünkü yaş
ilerlemeye başladığında ya da duygusal bir sohbetin en
hassas yerinde “Peki Allah canını alsa; nereye gömüleceğini hiç düşündün mü?” sorusuna verilecek cevap
zordur. Buna rağmen defalarca sorulmuştur, sorulmaktadır, ya da göçmenin aklına geliverir bazı anlarda, ve
göçmen olarak ölmenin en az yaşamak kadar zor olduğunu düşünür insan.
Almanya’da birçok göçmen “Nereye gömülmek istersin?” diye sorulduğunda doğal olarak “Türkiye’ye
1 Yrd. Doç. Dr. Ahmet Atilla Doğan, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim
Fakültesi, Eskişehir.
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götürülürüz” diyecektir. Ancak biraz derin düşünüldüğünde başka sorular ve de Türkiye’de gömülme kararı
ile çelişen cevaplar gelmektedir akla. Örneğin çocuklarım, torunlarım, eşim burada yaşarken mezarımın
Türkiye’de olması doğru mu? Kırk yıllık bir aradan
sonra, Türkiye’deki mezarımı ziyaret edecek, mezarımın bakımını yapacak bir yakınım kaldı mı?
Bu çalışmada, Almanya’daki göçmen Türklerin
ölümden sonraki cenaze ritüali, cenaze nakli alanındaki organizasyonlar, hepsinden önemlisi sıladan gurbete
giden canlı bedenlerin, ölüm sonrası nereye gömüleceği
konusundaki kararsızlıklar, geçici işçilikten Alman vatandaşlığına uzanan göç süreci çerçevesinde değerlendirilecek ve tartışılacaktır.
Almanya’ya Göç Süreci
Batı Avrupa, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının
yurt dışı göçünde önemli bir merkezdir. İkili anlaşmalardan çok daha önce, İkinci Dünya Savaşı sonunda
ticari gemiler ile Hamburg’a gelen Türk denizcilerinin
bu şehre yerleşmeleriyle resmî olmayan bir işçi göçünü
başlattıkları söylenir.
Türk işgücü göçü zaman içinde Türkiye Cumhuriyeti ve Federal Almanya Cumhuriyeti’nin anlaşması ile
kitlesel hale dönüşmüştür. Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’nın verilerine göre Batı Avrupa ülkelerindeki
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısı üç milyonun biraz üzerindedir. Bu sayının içinde Almanya’daki
göçmenlerimizin sayısı ise iki milyona yakındır. Bu sayılara Alman ve diğer ülke vatandaşlığına geçen Türk
göçmenler dahil değildir. Bu verilere göre Almanya dışındaki on dört ülkede yerleşik göçmen sayımız yaklaşık
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bir milyon iken, Almanya’da bunun iki katı göçmenimiz
yaşamaktadır (ÇSGB 2002: 21). Almanya başta olmak
üzere Avrupa ülkelerinde yaşayan soydaşlarımıza ilişkin
sayısal veriler, bulundukları ülke vatandaşlığına geçen
soydaşlarımızı kapsamadığından, örneğin Almanya’da
sayıları üç milyona ulaşan soydaşlarımız yaklaşık bir
milyon eksik görünmektedir ve Alman vatandaşlığına
geçen soydaşlarımızın sayısı giderek artarken; göçmen
sayısı istatistik olarak giderek gerilemektedir. Ancak
Türkiye’nin yurt dışı göçü bir anlamda Almanya göçüdür ve Batı Avrupa’daki göçmen Türkler denildiğinde
Almanya’daki tüm Türkler akla gelmektedir.
Türkiye’nin 1960’larda ortaya çıkan göç olayına çok
hazırlıksız yakalandığı söylenebilir. Gerçekten Türkiye
ne bu olayın ortaya çıkabileceğini önceden kestirebilmiş ne de gönderme konusunda yeterli ve etkin politikalar uygulayabilmiştir (Ekin 1987: 284). Göç alanların
hatalı yaklaşımıyla bugüne gelen sorunların ana nedeni
ise kalınacak sürenin tespitindeki kararsız uygulamalardır. Almanya iş gücü alımı anlaşmalarına imzasını
atarken hedefi, bir yandan iş piyasa açığını en kısa zamanda doldurmak, diğer yandan iş piyasanın çıkarlarını gözeterek iş gücü göçünü dış etkenlere karşı denetim altında tutmaktır. Federal Hükümet “konuk işçiler”
için bir veya iki yıl çalıştırıldıktan sonra geri gönderilip
onların yerine yenilerinin istihdam edilmesine bağlı rotasyon uygulamak istemiş ise de bu sistem Alman işverenlerin çıkarlarına ters düştüğü için vazgeçilmiştir
(Domit 2001: 35)
Almanya’daki Türklerin geçen zaman içinde sıfatlarında da değişiklikler olmuştur. Bu sıfat değişiklikleri göçün tarihini farklı bir boyutta anlatmaktadır.
Almanlar 1960’lı yılların ilk yarısında kalkınmaları
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için çalışmaya gelen Türk ve diğer ulustan insanlara
“Fremdarbeiter - Yabancı İşçi” demektedirler. Göçün
başlangıcındaki ilk düşünce bu insanların gerektiği kadar çalışıp geri dönmeleridir. Ancak gelen her işçi belli
bir hizmet öncesi eğitimden geçirilmekte ve bu rotasyon Almanlara pahalıya mal olmaktadır. İkinci aşamada geçici olarak düşünülen çalışma sürecinin uzaması
nedeniyle Almanlar artık bu insanları “Gastarbeiter
- Misafir İşçi” diye anmaya başlamışlardır. Misafir işçiler Almanların da çeşitli teşvikleriyle yavaş yavaş ailelerini getirmeye başlamışlar, Almanya doğumlu çocuklar hızla artmış ve bu gelişmelere paralel olarak da
“Ausländische Mitbürger - Yabancı Hemşehri” tabirine
ulaşılmıştır. Almanya’daki sıfat değişikliğine bağlı olarak Türkiye’de de bazı gelişmeler olmuştur. Örneğin
Almanların “Fremdarbeiter - Yabancı İşçi” dedikleri
dönemde Almanya’da bulunan kişi için “Almanya’da
çalışıyor” ya da “Almanya’da işçi” denilmektedir.
Çünkü bu dönemde Almanya’daki işçinin ailesi Türkiye’dedir ve kocasından, babasından bahsederken böyle
söylemektedir (Doğan 1995: 11). Almanların “Gastarbeiter - Misafir İşçi” dediği dönemlerde kadınlar da
Almanya’ya gitmeye başlamışlardır ve artık Almanya’daki işçiler için uzakta olduğunu ifade eden bir sıfat
bulunmuştur: “gurbetçi”. “Gurbetçi Edebiyatı”, “Gurbetçi Filmleri”, “Gurbetçi Şarkıları”, “Gurbetçi Şirketleri” derken Almanlar bu insanların kalıcı olma isteklerini görünce bunlara “Ausländische Mitbürger - Yabancı
Hemşehri” demeye başlamışlar ve işte bu dönemde
gurbetçilere, “Almancı” sıfatı takılmıştır. Almanya’da
yaşayan insanlarımıza, hatta sadece Almanya’dakilere
değil Belçika, Fransa, Hollanda, Avusturya, Danimarka, İsveç ve İsviçre’de çalışan ve yaşayan vatandaşlarımıza bile “Almancı” denmeye başlanmıştır.
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Yerleşik Hale Gelme
Oturma izinleri bir yılla sınırlı “konuk işçiler” dil öğrenmeden geldikleri bu ülkede hiç bu kadar uzun kalacaklarını düşünmedikleri için sadece ‘gerektiği kadar’
kelime öğrenerek uzun yıllar geçirmişlerdir. İlk yıllarda
ne Alman ne de Türk devletinden gereken desteği göremeyince kendi içlerine kapanarak kendi sosyal dünyalarını yaratma sürecini (gettolaşma) başlatmışlardır.
İlk yıllarda gelen “misafir işçilerin” ailelerini Türkiye’de bırakmış veya bekâr olmaları, Almanya’da uzun
süre kalma amaçlarının bulunmaması ve tasarruf için
bir arada yaşamaları gettolaşmanın temel sebepleri olarak gösterilebilir. Bu arada yaşanılan çevreye karşı duyulan endişe ve korkulardan oluşan “getto”nun bekâr
evlerinden ayrılıp ailelerle birlikte yaşarken dahi devam
etmesinin de birçok sebebi vardır. Bunlar, Almanya’ya
gelip yerleşmiş tanıdıklarına yakın oturma isteği, “nasıl olsa döneceğim” düşüncesi ile konut sorununda titiz
davranmamaları, yabancı işçi çalıştıran fabrika yönetici
ve sahiplerinin işçilerini fabrikaya yakın yerlerde oturmaya yöneltmesi ve yine şehir ve fabrika yöneticilerinin
daha rahat kontrol etmek amacıyla yabancıların belli
yörelerde toplanmalarına karışmaması ya da dolaylı
olarak teşvik etmesi gibi güçlü gettolaşma olgularıdır
(Hasançebi-Özkara 1990: 67).
Petrol krizi ve artan işsizlik gerekçe gösterilerek
Türkiye’den 1973 Kasım ayında işçi alımı durdurulmuş
olmakla birlikte, sanayileşmiş Avrupa ülkelerinde yapıyla ilgili sebeplerle emek yoğun iş gücüne olan talep
devam ettiğinden, aile birleşmesi yoluyla iş gücü alımı
bu dönemde de devam etmiştir.
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Federal Almanya’ya göç eden Türklerin bu kadar
hızlı artmasında, Almanya’nın izlediği politikanın büyük etkisi vardır. Şöyle ki:
a. Almanya plansız ve programsız bir şekilde yabancı iş gücü ithal etmiştir. Ekonominin o andaki ihtiyacına göre, genç ve kuvvetli insanları ileriyi düşünmeden
seçip almıştır.
b. Bu arada kaçak işçiler de Almanya’yı doldurmaya
başlamış ve bunlar Alman işverenler tarafından memnuniyetle istihdam edilmişlerdir. Almanya bu gelişmeyi de görmüş fakat önlememiştir.
c. Almanya’da çalışan Türk işçiler, daha fazla tasarrufta bulunmak amacıyla çalışmak üzere eşlerini yanlarına aldırtmaya başlamışlardır. Böylece doğum yeri
Almanya olan Türk çocukları dünyaya gelmiştir
d. Almanya bu arada bir karar alarak, çocuk parası ödeyeceğini belirtmiş, ancak bunun için çocukların
Almanya’da bulunması şartını getirmiştir. Türk işçileri
çocuk parası alabilmek için Türkiye’de kalan tüm çocuklarını ve Türkiye’de bulunan eşlerini de hemen yanlarına aldırtmışlar, böylece Türk ailelerinin birleşmesi
Almanya’da gerçekleşmiştir (Akçaylı 1986: 14).
1974 yılı sonrası, Alman kamuoyunda “yabancıların” kalıcı mı geçici mi oldukları konusunda çok yönlü,
ancak çoğu zaman yüzeysel kalmaktan öteye geçmeyen
tartışmaların yoğunlaştığı bir dönem olmuştur. Diğer
yandan evlenirken eşlerin Türkiye’den seçilmesi ve getirilmesi, bunun yanında Türklerde görülen yüksek doğum oranı gibi faktörler Almanya’daki Türklerin sayısının giderek artmasına sebep olmuştur (Doyuran 1990:
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624). 1971-1981 yılları arasındaki on yıllık ikinci dönem
ise Almanya’ya giden işçilerimizin yerleşik hâle geçme
mücadelesi verdikleri, ancak bu konuda olumsuz politikalarla karşılaştıkları bir dönem olmuştur.
Esasında Batı Avrupa’da göç alan ülkelerin çoğunda
belirlenmiş bir göçmen politikası olmadığı görülmektedir. Çünkü onlar, bu sürecin başında işlerini görecek ve
daha sonra da ülkelerine geri dönecek insanlar düşünmüşlerdir. Gönderenler, gönderilenler ve kabul edenler için bu kadar uzun süreceği düşünülmeyen Batı
Avrupa’ya Türk işçi göçü, gönderenin, göç edenlerin
ve göç alanların zaman içinde değişen ve her kesimin
kendi rasyonel yaklaşımları tarafından şekillenen bir
süreç olmuştur.
Dinî Faaliyetler
Almanya’da göçmen Türklerin dinî faaliyetleri hakkında Abadan, “Dinî faaliyetler hiç şüphesiz yabancı işçinin kademeli evreleri kapsayan uyum devresini
kolaylaştırmaktadır. Dinî ibadet başlangıçta, gurbette
olmanın yarattığı yalnızlık ve tecrit edilmiş olmanın
verdiği hüznü gidermeğe yarar. Daha sonraları ise bu
dinî faaliyetler aynı inancı paylaşan kimselerle birlikte
ibadet eden cemaatin bir parçası olmak suretiyle kişiye her zaman katılabileceği bir grup çerçevesi hazırlar”
demektedir. Bu konuda 1964 yılında yapılan araştırmada işçilerin yarısına yakını Almanya’da yaşadıkları
yerde bir caminin olmamasını olağanüstü bir eksiklik
saymaktadır. Caminin yokluğunu çok şiddetli duyanların Türkiye’deki yerleşim yerleri, küçük şehirler ve
köylerdir. Büyük şehirlerden gelenler ibadet için caminin varlığını şart görmemekte, “İnsan her yerde ibadet
edebilir” demektedir.
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Göçmen Türklerin cami talebi önceleri ibadethane
biçiminde giderilmeye çalışılmış, Türk Diyanet İşleri
Başkanlığı’nın faaliyetleri sonucu cami derneği olarak
düzenlenen bu yerler Almanya’nın çeşitli yerleşim merkezlerine yayılarak yedi yüzü aşan bir sayıya ulaşmıştır. Bu ibadethanelerin kubbeli ve minareli olan elli ikisi
Türkiye’deki camilere benzer ibadet yerleri olarak hizmet vermektedir (DİTİB 2004).
Bazı araştırmacılar, Avrupa’daki Türk işçiler arasında en önemli göstergenin dinî davranışlar olduğunu ve
bunun Türkiye’ye nazaran daha yoğun olmasını, dışa
vurulmayan ezikliğin iç dünyayı pekiştirmesinin bir örneği olarak kabul etmektedirler. Buna göre, “ezikliğin
bir dinî sistemle bir ölçüde giderilmesi kişinin ruh sağlığı için olumlu bir özdeşleşme olmaktadır. Ezikliğin getirdiği öfke inanca dönüşüyor, inanç ise çeşitli davranış
ve gelenek biçimlerinin sürmesini sağlayarak, gelecek
için ümit vererek, günlük yaşayışında kişiye bir güvence ve huzur sağlıyor” (Vassaf 1983).
Göçmen Türklerin dinî faaliyetlerini rahat yürütebilme talepleri sonucu, bu ülkeye yönelik göçün başlamasından yaklaşık yirmi beş yıl sonra 5 Temmuz 1984’te
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (Türkisch-Islamische
Union der Anstalt für Religion) adı altında organize
edilen bir faaliyet hukuken başlatılmıştır. Almanya’daki Türk göçmenlerin dinî faaliyetlerini huzur içinde yürütmelerini sağlamak üzere kurulan ve kısa adı (DİTİB)
olan bu merkezin hizmet binası 12 Mayıs 1985’te Köln
kentinde hizmete açılmıştır (DİTİB 2004).
Türk göçmenler tarafından dinî, sosyal ve kültürel
derneklerce yürütülen dinî hizmet ve faaliyetleri koor120
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dine etmek, bu alanda ilgili Türk ve Alman kurum ve
kuruluşları ile işbirliği yapmak amacıyla kurulan bu
merkeze kurulduğu ilk yıl iki yüz otuz dernek üye olarak bağlanmışken, 2004 yılında bu sayı sekiz yüz altmış
üçe ulaşmıştır. Her geçen gün üye dernek sayısı artmaya devam eden DİTİB’in bünyesi, Almanya genelindeki
sekiz yüz altmış üç derneği ve buna üye yaklaşık yüz
elli bin kişiyi temsilen bölgelere göre seçilen delegeler
ile kurucular ve diğer üyelerden oluşmaktadır.
DİTİB’in dinî hizmet ve faaliyetlerinin içeriği milli değerlerini unutmayan, kendi kültürel kimliği ile
yaşayan, başka kültürleri içine sindirebilen, diğer din
mensuplarına saygılı, yaşadığı toplumla iç içe, Mevlâna
örneği gönül kapısını herkese açabilen, Anadolu insanının saf ve temiz misafirperverliğini kaybetmemiş,
eğitimin kutsallığına inanan, bilgi için yarışan, diyaloğa açık, teknolojiyi takip edip kullanabilen, sevinçlerde
beraber olan, üzüntüleri paylaşan, doğal afetlerde mağdurları unutmayan, uyuma katkılı, radikallikten uzak,
fakat dinini unutmadan ibadetini yapabilmek için her
türlü fedakârlığa katlanan bir toplum yapısına katkıda
bulunmak üzere düzenlenmiştir (DİTİB 2004).
DİTİB’in amacı; Almanya’da yaşayan vatandaşlarımıza ve bütün Müslümanlara dinî, sosyal ve kültürel
alanlarda bizzat hizmette bulunmak ve bağlı dernekler
tarafından yürütülen hizmetlere rehberlik etmek, faaliyetlerini koordine etmek, çalışmalarında derneklere
yardımcı olmak ve imkânlar nispetinde destek sağlamaktır. DİTİB’in faaliyetleri Köln kentindeki genel merkezinde ve tüm derneklerinde, sahasında uzman, ilahiyat eğitimi almış din görevlilerince göçmen Türklerin
istek ve ihtiyaçları da dikkate alınarak yürütülmektedir.
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Almanya’da Vefat
Osmanlı diplomatlarından Ali Aziz Efendi 29 Ekim
1798’de görev yaptığı Berlin’de vefat edince, memlekete cenaze nakli mümkün olmadığından, Prusya Kralı
üçüncü Frederich Wilhem bir yer tahsis eder ve Osmanlı elçisi için muhteşem bir cenaze töreni düzenlenir (Doğan 2001: 4). Görkemli örtülerle örtülmüş ahşap tabutu
ile toprağa verilen elçi için imam bulunamadığından,
tören sırasında bu görevi oğlu üstlenmiştir. Cenazeye
binlerce Berlinli katılmış ve elçinin oğlu cenaze sonrasında dağıttığı bahşişlerle dikkat çekmiştir. Bu mezarlığa 1854’e kadar dört Türk daha gömülmüş, 29 Kasım
1866’da hırsızlara karşı korumak amacıyla buradaki
mezarlar Berlin’in Neukölln semtinde mülkü Osmanlı İmparatorluğu’na ait olan yeni yere nakledilmiştir.
Birinci Dünya Savaşı’nda yaralanarak tedavi için getirildikleri Berlin’de vefat eden Osmanlı subayları da
buraya defnedilince mezarlığa “şehitlik” denilmeye
başlanmıştır. İkinci Dünya Savaşı’na kadar bu mezarlığa diplomatlar, siyasetçiler ve tüccarlar gömülürken; bu
yerin dolması üzerine 1960’lardan sonra Almanya’da
ölen işçiler şehitlik yakınındaki yeni yere gömülmeye
başlanmıştır (Höpp1998).
Almanya’daki ilk Türk mezarlığı ve Türk cenaze töreni Berlin’de gerçekleşmiştir. Aktaranların ifadelerine
göre binlerce Berlinli hem Osmanlı elçisinin cenaze törenine katılmış, hem de ilk kez bir Müslümanın cenaze töreni hakkında fikir sahibi olup günlerce bu töreni
konuşmuşlardır (Höpp 1998). Bu ilk cenaze töreninden
yaklaşık 160 yıl sonra kitleler hâlinde Almanya’ya gelen
Türklerin cenaze törenleri ise bugün artık kimse tarafından konuşulmamaktadır. İlk cenazeden bu yana geçen
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iki asır Almanya’da Müslüman cenazelerine bakış açısını değiştirmiştir. Geçici olarak geldikleri Almanya’da
kalan ve hayatlarının sonlarına kadar buralarda yaşamaya karar veren birinci nesil göçmenlerin sayısı arttıkça bunlara sorun olarak bakan bir anlayış hâkim olmuş
ve son yıllarda yaşlı göçmen Türkler Almanya’da yeni
bir sorun olarak gündeme sıkça gelmeye başlamıştır.
Almanya’da 2000 yılı sonu verilerine göre çeşitli milletlerden altmış yaş üzeri yaklaşık 600.000 göçmen bulunmaktadır. Yine aynı verilere göre altmış yaş ve üzerindeki Türk göçmenlerin sayısı yaklaşık 142.000’dir.
Yapılan araştırmalara göre altmış yaş üzeri göçmenlerin sayısı 2010 yılında 1.3 milyona, 2030 yılında ise 2.8
milyona ulaşacaktır. Gelecek yıllarda yaşlı göçmenlerin büyük bir çoğunluğunun Almanya’da kalıcı olduğu ve yaşamlarının geri kalan bölümünü Almanya’da
geçirmeyi istedikleri görülmektedir. Göçmenler üzerine çalışma yapan Alman araştırmacılar, giderek kalıcı olan yaşlı göçmen gerçeği ve talepleri karşısında
(özellikle Müslüman göçmenlere yönelik / AAD) özel
ve kamu kuruluşlarının yeterince hazırlıklı olmadığını
ifade etmektedirler (Grieger 2003: 132-134). Daha önce
Türkiye’ye geri dönmeyi düşünenlerin hayatlarının sonuna kadar Almanya’da kalma kararı almaları, sorunları da beraberinde getirmektedir. Giderek yalnızlaşan,
sosyal hayattan tamamen geri çekilen yaşlı göçmen
Türkler, Almanya’daki mezarlık ve defin sorunları sebebiyle ölümden sonra dahi huzur bulamayacaklarını
düşünmektedirler.
Almanya’da üç milyona yakın Türk yaşıyor ama
yeteri kadar Türk veya Müslüman mezarlığı yok, var
olan mezarlıklar ise boş. Bu durumda Almanların ak123
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lına şu soru geliyor: “Türkler nereye gömülüyor?” ya
da “Nereye gömülmek istiyor?” Türk göçmenlerin yıllardır Türkiye’deki mezarlıklara gömüldüğünü herkes
biliyor ama nereye gömülmek istiyor sorusunun cevabı hakkında açıklayıcı veriler mevcut değil. M. Dimpflmaier başkanlığındaki üç kişilik araştırma grubunun
15-24 Ekim 2003 tarihleri arasında Nürnberg’in Fürth
bölgesinde yaptıkları “Almanya’da yaşayan Türklerin
gömülmesi” konulu araştırmanın sonuçlarına göre cinsiyet, genç ve yaşlı ayrımı yapılmaksızın bakıldığında
araştırmaya katılan Türklerin yüzde 78.2’si Türkiye’de
gömülmek istediğini belirtiyor. Dikkat çekici diğer bir
sonuç, araştırmaya katılanların hiçbiri Almanlar ile yan
yana bir mezara gömülmek istemiyor. Almanya’daki
bir Türk mezarlığına gömülmeyi kabul eden yaşlı Türk
erkeklerinin oranı yüzde 2.4 iken genç Türklerde bu
oran yüzde 12’ye kadar yükseliyor. Yine araştırmaya
katılanların yüzde 40.9’u, İslami cenaze nakil derneğine
üye olduğunu belirtiyor (Dimpflmaier 2003).
Araştırmacılar elde ettikleri verileri değerlendirdiklerinde, Almanya’daki Türk Müslümanların, Almanya’da
gömülmek istemediklerini; Almanya’daki mezarlık yönergelerini İslami örf ve adetlere aykırı bulduklarını belirtiyorlar. Yine aynı araştırmacıların ortaya attıkları bir
varsayım ise, Türk göçmenlerin Almanya’da ne kadar
uzun süre yaşasalar da Türkiye’yi memleketleri olarak
gördükleri ve orada gömülmek istedikleridir (Dimpflmaier 2003).
Defin Sorunları
Almanya’da İslam örf ve adetlerine ilişkin birçok
konuda hoşgörü gösterilmesine rağmen cenaze yönergeleri konusundaki yetersizlik ve engeller dikkat çeki124
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cidir. Örneğin İslami kurallara göre cenaze kefene sarılır, tabutsuz gömülür. Bu durum Almanya’daki birçok
eyalette hijyen kurallarına aykırı bulunmakta ve ölünün doğrudan toprakla temas edecek biçimde gömülmesine izin verilmemektedir. Son yıllarda bazı eyaletler
bu konuda daha esnek davranıyor, örneğin Hessen’de
cenaze tabutla mezara konuyor, ancak kapağı kaldırılıp
kenara koyulduktan sonra üzerine toprak atılıyor. Böylece cenaze toprakla temas edebiliyor. Bunun yanında
Hamburg ve Aachen’da tabutsuz da toprağa vermek
mümkündür.
Tüm bunlara rağmen birinci neslin yüzde 90’ı
Türkiye’de gömülmek istiyor. Bavyera ve Breman’de
bu oran yüzde 90’ın üzerinde. Mezar yerinin belli bir
süre sonra başkasına tahsis edilebilmesi sebebiyle kefenle doğrudan toprağa gömülme izni verilmesine rağmen cenazeler gömülmek üzere yine Türkiye’ye gönderiliyor (Weiland 2001).
Cenaze nakil fonlarına üye olan göçmen Türklerin
cenazelerinin Türkiye’ye nakledilmesinin, bu konuda
uzman elemanların yardımıyla giderek kolaylaşmasına
rağmen Türkiye’de gömülme isteği ve eğilimi psikolojik bazı sebeplerden dolayı son dönemlerde yoğun şekilde tartışılmaktadır. Örneğin “nerede gömülmek istersin?” sorusuna “şüphesiz ki Türkiye’de” diye cevap
veren göçmen Türkler daha sonra, “benim eşim, çocuklarım, torunlarım Almanya’da, hangi yakınım kaldı
ki Türkiye’de? Türkiye’deki mezarımın bakımını kim
yapacak? Kim mezarımı ziyaret edecek? Bayramlarda
kimler ruhuma dua okuyacak?” gibi soruları kendilerine sordukça nereye gömüleceklerine karar veremez
hâle gelmektedirler (Özsınmaz 1994: 14).
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Yaklaşık 25-30 yıl sonra ikinci neslin, yine yaklaşık
40-50 yıl sonra da üçüncü neslin Almanya’da gömülme
istek ve eğilimi yüksek olacağından Müslüman Türklerin, İslam örf ve adetlerine göre gömülmesi önemli bir
sorun olarak ortaya çıkacaktır.
Almanya’da Gömülmek İsteyenleri Ne Gibi Sorunlar
Beklemektedir?
Müslüman mezarlığı olmaması: Mevcut mezarlıklarda Müslümanlara yer ayrılmaması ya da bağımsız
Müslüman mezarlıklarının bulunmaması. Şu andaki
mevcut örneklere baktığımızda bu mezarlıkların birçoğunun yeterli kapasitede ve İslam kurallarına uygun
olmadığı görülmektedir.
Süreli mezar tahsisi yapılması: Almanya’daki mezarlıklarda mezar yerinin belli bir süre sonra başkasına tahsis edilmesi büyük sorun. Örneğin Berlin yirmi, Hamburg yirmiş beş yıl süreyle sınırlı iken Saarbrücken’de
yetişkinlere yirmi, çocuklara on beş yıldan fazla mezar
tahsisi yapılmamaktadır. Bu durumda bazı yerlerde
olduğu gibi mezar yerini satın almak gerekmekte, bu
da yüksek fiyatlar nedeniyle mümkün olmamaktadır
(Behrens 2003).
İslami usullere göre gömülmede karşılaşılan engeller: Almanya’da bazı eyaletlerin tabutsuz gömülmeye
izin vermemesi, mezar yerlerinin tespitinde kıble yönünün dikkate alınmaması.
Müslüman ve Musevi mezarlıklarına yönelik saldırılar: Çeşitli dönemlerde yaşanan başta Musevilere yönelik olmak üzere Müslüman mezar ve mezarlıklarına
saldırılması, taşlarının kırılması, mezar taşlarına haka126
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ret içeren sözler yazılması, Türk göçmenleri rahatsız etmektedir.
Almanya’da defin işlemlerinin maliyeti: Almanya’da
vefat eden göçmen Türklerin Almanya’da gömülmesini
engelleyen diğer bir husus da yüksek defin giderleridir.
Defnedildikten sonraki kira ve bakım ücretlerinin sürekliliği yanında, ilk defin sırasında ödenmesi gereken
3000-4000 Euro arasındaki maliyet, Müslüman mezarlığı bulunsa bile buraya gömülmenin önünde önemli bir
engel olarak durmaktadır.
Psikolojik faktörler: Özellikle birinci nesil tarafından
önem verilen Müslüman egemenliği altındaki (İslam
kültürünün yaşandığı) topraklarda gömülme eğilimi,
ebedî istirahatini köyünde, aile büyüklerinin mezarları
yanında; kısacası memleketi olarak kabul ettiği yerde
yapma isteği veya buna aykırı davranması durumunda
ruhunun huzursuz olacağı korkusu.
Türkiye’de Gömülmek İsteyenleri Ne Gibi Sorunlar Beklemektedir?
Çocuk ve torunların Almanya’da yaşaması: Türkiye’de gömülmek istemesine rağmen kararsız kalanları düşündüren konu: “Türkiye’deki mezarımı
ziyaret eden olacak mı? Çocuklarım ve torunlarım,
Almanya’dan gelip mezarımın başında bir dua okuyabilecek mi?”
Mezarının bakımsız kalması korkusu: Yine benzer
psikolojik bir faktör de, Türkiye’de yakın akraba ve
dostların olmaması veya geçmişte yaşanan uzaklık nedeniyle irtibatın kopması sonucu, Türkiye’deki mezarın sahipsiz ve bakımsız kalması korkusu.
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Alman vatandaşlığına geçenlerin durumu: Türk vatandaşlığını kaybederek Alman vatandaşlığına geçenlerin Türkiye’de gömülmesine yönelik bürokratik engeller çıkarıldığı söylentileri karşısındaki bilgisizlik ve
çaresizlikleri.
Almanya’da gömülen yakınların olması: Çocuğunu Almanya’da defneden büyükler ile büyüklerini
Almanya’da defnedenlerin, onların yakınına gömülme
isteği içinde bulunmaları, buna rağmen diğer nedenlerden dolayı Türkiye’de gömülecek olmaları durumunda
yaşanılan çaresizlik.
Almanya’daki Göçmen Türklerin Cenaze Ritüeli
Nerede, ne zaman, hangi yaşta ve nasıl karşılaşılacağı belli olmayan, ama her canlının bir gün ve bir şekilde karşılaşacağı ölüm ve sonrası çıkılan son yolculuk,
göçmen Türkler için Türkiye’deki soydaşlarına göre
bazı farklılıklar içermektedir: Cenazenin Almanya’da
veya Türkiye’de gömülecek olmasının getirdiği farklılıklar, Türk ve Alman makamları olmak üzere iki koldan yürütülen bürokratik işlemler, yıkama ve kefenleme işlemlerinin ardından Türkiye’ye nakil edilecek
cenazelerin uçakla nakle uygun özel tabuta konulması,
Almanya’da gömülecek olanların ise ölümün gerçekleştiği yerdeki yönergelere göre tabutlu ya da kapağı
açık tabutlu veya kefenle gömülmesi gibi.
Avrupa’da ve Almanya’da uzun yıllardır yaşayan
Türklerin ve diğer Müslümanların ortak yönü, ölüm
sonrası memleketlerinde gömülme isteği olarak tespit
edilmektedir. Bunun en önemli nedeni ise bulundukları
Avrupa ülkelerindeki cenaze kültürünün kendi inançlarına uygun olmamasıdır. Almanya’da geçen yıllar
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içinde Müslümanların cenaze kültürüne yönelik bir açılımın bulunduğu görülse de, tüm bu gelişmelere rağmen İslami usullere göre cenaze defnedilmesi, mezar
yeri sorunu, maliyetler ve psikolojik faktörlerin devreye girmesi sonucu göçmen Müslümanların cenazeleri
büyük oranda ana vatanlarına gitmektedir.
Almanya ve diğer Avrupa ülkelerindeki Türk ve diğer Müslümanların cenaze usul ve kültürleri çerçevesinde ölülerinin defnedilmesi sırasında toprakla doğrudan temas etmesi, Hıristiyan mezarlıkları dışında özel
bir alan ayrılması, cenazenin Müslüman bir kişi tarafından ve cinsiyet ayrımına dikkat edilerek yıkanması,
kefene sarılması ve kefenin beyaz renkte olması, mezarın kıbleye doğru hazırlanması, cenazenin sağa dönük
yatması, cenazenin mümkün olduğu kadar çabuk (4896 saat arası) toprağa verilmesi, ebedî sessizliğin sağlanması (mezarın belli bir süre sonra başkasına tahsis
edilmemesi) gibi taviz verilemez istekleri bulunmaktadır (Behrens 2003). Bu isteklerin tamamının karşılandığı
bölgeler bulunmasına rağmen, birçok yerde bu istekler
kısmen karşılanmakta, örneğin “Cenazenin toprakla
doğrudan teması” gibi İslami ritüel yönünden çok doğal bir talep bile birçok mücadele sonunda elde edilebilmektedir. Kısmen tavizler verilmesi, ya da yoğun
talepler karşısında kimi yerlerde Türkiye’deki cenaze
usul ve kültürüne uygun defin şartlarının sağlandığı da
görülmektedir. Bu durumda bile ekonomik veya psikolojik nedenlerle cenazeler Türkiye’ye nakledilmekte ve
göçmenin anavatanındaki kent, kasaba veya köyünde
toprağa verilmektedir. Türkiye’ye nakledilecek göçmen
cenazesi için ise bir dizi bürokratik işlem gerekmektedir. Bu süreç, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
tarafından “Almanya’daki göçmenlerimizi ilgilendiren
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ölüm sonrası bürokratik işlemler” başlığı altında belirtilmiştir.
Sonuç
Ölüm, her yerde aynı ölüm, fakat ölüm karşısındaki
tutum? Mutlu bir aile tablosu içerisinde yaşarken ölen
bir Alman’ın cenazesi ile Türk’ün cenazesi birbirinden
çok farklı tepkiler içinde gömülmektedir.
Almanya’da yaşanılan kültür, ölüm sonrası davranışı giderek materyalleştirmekte ve ekonomik gücü olan
kişiler daha ölmeden kendileri için muhteşem genişlikte mezar yerleri satın alıp, kataloglardan kendi mezar
yerlerini seçebilmekte ve anıt mezarlar yaptırmaktadır.
Örneğin Köln’ün Melaten mezarlığında zengin fabrikatörler, bankacılar, Milyonerler Bulvarı denilen büyük bir alanı parsellerken, fakirler ve orta halli insanlar daha küçük, sınırlı mezar alanları ile yetinmekte ve
sonsuz uykuya yattıkları bu yerdeki uykuları on beş yıl
gibi bir süreyle sınırlandırılmaktadır. (Özen 2001: 12).
Bu maddeci yaklaşım, ister istemez Türkleri de etkilemektedir. Örneğin, bir Türk gazetesinin Avrupa baskısında yer alan ilan sayfasına bakıldığında yarım sayfa
boyutunda yer alan ilanların dördü cenaze nakil firmalarına, dördü eşya nakil firmalarına, üçü saunalı ve
yüzme havuzlu gece kulüplerine, ikisi şoför okullarına,
birkaçı da reklam ajanslarına aittir. Limitsiz eğlence ve
yüzme havuzlu gece kulübü ilanının hemen kenarında
yer alan cenaze nakil firmasının ilanında şu sözler yer
almaktadır: “Cenazeleriniz bir gün içinde Almanya’nın
her yerinden Türkiye’deki adresinize teslim edilir”, bu
yetmezmiş gibi, iki baloncuk içinde yirmi dört saat hizmet ve adrese teslim özellikleri de ayrıca belirtilmekte130
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dir. Sanırım bu ilanın en büyük eksikliği “Bugün ölüm,
yarın toprak” gibi özendiricilikten yoksun olmasıdır.
Tüm bu tespitler çerçevesinde bakıldığında ölüm
sonrası cenazesi Türkiye’ye nakledilenlerin Türk-İslam
kültürü ve usulleri çerçevesinde gömüldüğü, aradaki
mesafenin İstanbul’da öldükten sonra Erzurum’a karayolu ile gönderilen bir cenazeden kısa olduğu görülmektedir. Arada görülen tek fark, birden fazla cenaze
namazı kılınması ve yine birden fazla yerde tören yapılıp, taziye kabul edilmesi olarak açıklanabilir.
Almanya’da defnedilmesine karar verilen, ancak
bulunulan bölgenin cenaze yönergelerini aşarak İslam
usullerine göre gömülemeyenler veya bu yönergelerden kısmen taviz verilerek (tabutla gömülme şartına
karşılık mezar içinde tabutun kapağı açıldıktan sonra
üzerine toprak atılarak gömülme işlemi gibi) sağlanan
uzlaşma sonunda Almanya’da gömülenler, yerel şartların dayattığı Türk-İslam kültürü dışındaki zorlama
kural ve usuller sonucu farklı bir İslam cenaze kültürü ve yöntemi yaratılmasının öncüleri olmaktadır. Gelecekte ikinci, üçüncü ve diğer nesillerin, birinci nesle
göre Almanya’da defnedilme taleplerindeki artış düşünülürse; otuz - kırk yıl sonra Almanya’da vefat eden
Türkler ve onlar için gerekli şartları sağlayamayan yerel makamlar arasında yeni sorunların oluşması kaçınılmaz görülmektedir.
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Şiirimizde Ölüm Yolculuğu ve Tabut İstiareleri

Ö

Mehmet Törenek1

lüm hayat sayfasının öbür yüzüdür. Hayatı
o ilgi çekici kılmakta, o anlamlandırmakta ve
hayatı o sevdirmektedir. Ölüm bir alternatif olarak hep yanı başında durmakta, korkulan yahut
ilgi duyulan bir evre olarak kendisini hissettirmektedir.
Korku, bilinmezliğin korkusu, yaşamdan kopmak istemeyişin endişesidir. İlgi çekicidir, çünkü herkes yaşayacaktır ve ne yaşayacağının merakı içindedir. Hayat er
yahut geç bir gün bitecektir.
Ölüm ebedî ayrılıktır, gurbettir, çaresizliktir. Bu nedenle ölüm, hüznü, matemi, hatta yer yer isyanı beraberinde getirmektedir. Sonra bir terk ediş vardır ölen
için. Bu da kaygıları artırmakta, önüne geçilemez oluşuyla ölüme sitemler edilmekte, ölüm yüzünden hayat
sorgulanmaktadır. İsyanlar, kabullenişler, yalvarışlar,
haykırışlar hiç de az değildir. Ama hayat yolu bir gün
bitecek, yolcu bu yolun sonuna varacaktır. Hemen her
inanışta ölüm, Allah’a, Tanrı’ya yahut göklere bir gidiş
olarak hep vardır.
Kültürümüzde ölüm bir yolculuk olarak kabul edilmiş ve bu yolculukta ölen ve kalan, farklı bakışlarla, değişik bağlamlar içinde ele alınmıştır. Daha çok, dünya
hayatı bir yolculuk olarak ifadede üstünlüğe sahipse
de, ölen kişinin alınıp götürülüşü ve insanların onu bir
yere bırakıp dönüşü, ölenin kendi başına bir yolculuğa çıkması olarak düşünülmüş, hayatımızda böyle bir
1 Prof. Dr. Mehmet Törenek, Atatürk Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Erzurum.
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benzerlik içinde yer kazanmıştır. Her gelen gitmektedir, gidecektir. Giderken yaşanan ayrılık acısı ağıta dönüşmekte, gözyaşları dökülmektedir.
Ümit Yaşar, Ölüm Gazeli’nde bunu şöyle dile getirir:
Ne kötü bir dünya bu; sevgisiz, acımasız
Yaşarken dolu dizgin, ölüvermek apansız.
Sen en güzel yerinde olsan bile yaşamın
Alırlar, götürürler bir yerlere zamansız.
Bütün o sevdiklerin, dostların, yakınların
Koyup giderler seni oraya yapayalnız.
Çalkalanır gidersin kapkara bir boşlukta
Ne sevinç, ne de keder; artık her şey anlamsız
(Kasır 1998: 151).
Ölünün varıp eğleştiği yer yani mezarlık, dünyaya
ait olan bedenin gideceği son noktadır. İnancımızın bir
gereği olarak kabullendiğimiz ahiret, ruhun bu ölümle birlikte yeni bir yolculuğa başladığı düşüncesini de
beraberinde getirmektedir. Bunun sonrasında varılacak
en güzel yer, cennettir ve ölene gösterilen saygıda, onun
güzel hâlleri ve davranışları anılarak bu makamı elde
etmesi düşüncesi yatmaktadır. Yahya Kemal de hayatın
sonu ile özdeşleştirdiği Sonbahar mevsimini anlatırken
benzer ilgileri kurmaktan geri duramaz. Ölümü, serviliklere yönelme olarak alır.
Fânî ömür biter, bir uzun sonbahar olur.
Yaprak, çiçek ve kuş dağılır, târümâr olur.
Mevsim boyunca kendini hissettirir vedâ;
Artık bu dağdağayla uğuldar deniz ve dağ.
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Yazdan kalan ne varsa olurken haşir neşir;
Günler hazinleşir, geceler uhrevîleşir;
Teşrinlerin bu hüznü geçer tâ iliklere.
Anlar ki yolcu, yol görünür serviliklere
(Beyatlı 1974: 85).
Ölümün bir yolculuk olarak alındığı en güzel şiir,
kuşkusuz onun Sessiz Gemi’sidir. Bir rubaisinde ölümü,
“engine yelken açılma” olarak ifade eden şair, (Beyatlı
1988: 29) bu imgeyi söz konusu şiirde daha da geliştirerek, sembollerle dolu bir metinle bizi karşı karşıya bırakır. Kelimeler istiarenin özelliğine uygun olarak asıl
anlamları dışında kullanıldığı gibi, istiarenin ortaya
çıkış nedenlerinden olan akılla duygular arasında bağlantı kurma, fikir ve hayalleri daha kuvvetli ifade etme
yönüyle de güçlü bir örnektir. Şair, yine istiarenin özelliklerinden olan soyut bir olayı somutlaştırmakla hem
tahayyül imkânını zenginleştirmekte hem de manaya
parlaklık katmaktadır (Durmuş 2001: 317).
Artık demir almak günü gelmişse zamandan,
Meçhûle giden bir gemi kalkar bu limandan.
Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol;
Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol.
Rıhtımda kalanlar bu seyâhatten elemli,
Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli.
Biçare gönüller! Ne giden son gemidir bu.
Hicranlı hayatın ne de son mâtemidir bu.
Dünyada sevilmiş ve seven nâfile bekler;
Bilmez ki, giden sevgililer dönmeyecekler.
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Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden,
Birçok seneler geçti; dönen yok seferinden
(1974: 89).
Şiirde ruhun ölüm yolculuğunu temsil eden gemi,
her beyitte farklı benzetme yönleri kullanılmak suretiyle sembolleşmekte ve bir temsili istiare oluşturmaktadır. Ziya Osman Saba ise yolculuğu Sefer hali olarak
adlandırır. Yurdundan yuvasından ayrılmanın hüznü
içerisinde bir gidiştir bu. O, yalın bir anlatımı tercih
eder.
Evimin önünden cenaze geçtiği olur.
Dört kollu bir tabut yola koyulmuş.
Bildiğim, içinde, günü dolmuş
Bir insanoğludur.
Kısmet kiminse… Zengininden, fıkarasından,
Bir garip kişi veya ünlü,
Kim olsa üzgündür üzgün gönlü,
Son defa geçerken yaşayanlar arasından.
Ne çıkar beri yanda cenaze havasından,
Mızıkaymış, çelenkmiş, hepsi nafile.
Ayrılmak varken o sefer haliyle,
Yurdundan, yuvasından
(Saba: 126).
Bu türden benzerliklerle bir fikri, bir olayı anlatmak
insanın özelliğidir. Hem açıklamak hem de kolayca kabullenilmesini sağlamak başta gelen nedenlerdendir.
Biçimcilerin ileri sürdüğü alışkanlığı kırmak, alışılmadık şekilde söylemek anlayışı da bu nedenlerden bir
diğeridir. Behçet Necatigil işte böylesi bir alışılmadık
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benzetmeyle ölümü anlatma yolunu seçer. Ölüm doludizgin gelen bir yolcuya, bir atlıya benzetilerek istiare
yapılır. Terkisindeki yeni yolcudur.
Dağların ardından ölüm doludizgin gelir
Terkisinde biri vardır.
Ama yollar insanlarla kaynaşır
Ama dünya telaşında hepsi
Ama ölümün işi hepsinden aceledir,
Ama yollar tutulmuş, geçilecek gibi değil…
Bir anda her şey bir yana itilir,
Önce ölüm! Ölüme yol!
(1991: 339).
Aynı at imgesini Tanpınar da kullanır. Ömrün çemberinden kurtulan yolcu, son yolculuğa siyah atlarla çıkacaktır:
Saçında gecenin soğuk rüzgârı
Bir gün kapatırsın bu ufukları
Beklersin köşende sessiz ve yorgun
Siyah atlarını son yolculuğun.
Ve dersin yavaşça kendi kendine:
Ömrün çemberinden kurtuldum yine
(1976: 28).
At bir hayvan olmanın yanında, hayatın içinde var
oluşuyla da yeni imgelerin oluşumuna imkân vermiştir. İnsanla birleşen bir varlık olarak at, beraberinde
arkadaşlık, yolculuk, kader fikrini getirir. Tanpınar,
yolculuk ölüm fikrini beraberinde getirdiğinden, at
ölümün timsalidir, der (2002: 229). Cahit Sıtkı ise tabut
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imgesinden hareketle alıp götüren bir şey olarak aynı
benzetmeyi ölüm için kullanır.
Kalmadı ümidin soluk ve cılız
Işığında bereket.
Ve ölüm, kapımda kişner, sabırsız
Bir at oldu nihayet
(1995: 130).
Necip Fazıl ise onu, Yağız at olarak alır:
İşaret bekliyorum, yağız atım eyerli;
Yanarım sorarlarsa ne getirdin değerli?
(1991: 107)
Hayat yolunu kendi gücüyle kat eden insanı, ölünce, yıkama kefenleme merasiminden sonra namazının
kılınacağı musallaya kadar tabutla taşırlar. Tabut tahtadan yapılmış, bir uzun kutu, bir sandıktır. Belli ölçüleri de vardır. Uzunluk 2-2,5, en 50-75 cm, derinlik 4050 cm’dir. Genellikle ağacın kendi rengi kullanılırsa da
yeşile boyandığı, tenekeyle kaplandığı da olur (Örnek
1971: 55). Onu Necip Fazıl şöyle anlatır:
Tahtadan yapılmış bir uzun kutu;
Baş tarafı geniş, ayak ucu dar.
Çakanlar bilir ki, bu boş tabutu,
Yarın kendileri dolduracaklar.
Her yandan küçülen bir oda gibi,
Duvarlar yanaşmış, tavan alçalmış.
Sanki bir taş bebek kutuda gibi,
Hayalim, içinde uzanmış, kalmış.
Cılız vücuduma tam görünse de,
İçim, bu dar yere sığılmaz diyor.
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Geride kalanlar hep dövünse de,
İnsan birer birer yine giriyor.
Ölenler yeniden doğarmış; gerçek!
Tabut değildir bu, bir tahta kundak.
Bu ağır hediye kime gidecek,
Çakılır çakılmaz üstüne kapak?
(Kısakürek 1991: 122).
Melih Cevdet ise bir tabutçu’nun diliyle, herkese
uygun ölçülerinin olması yanında, “yaldızlı, kakmalı,
hâreli” çeşitlerinin de olduğunu ironik bir dille verirken bir sınıf farklılığına dikkat çekmektedir.
Yeni tabutlarımız geldi
Bayanlar için baylar için
Çocuklar için büyükler için
Kısalar, uzunlar, şişmanlar için
Boy boy, biçim biçim
Yaldızlı, kakmalı, hâreli
Tabutlarımız geldi
1952 modeli (Bayrak 2002: 177).
Tabutun, üzerine konulduğu musalla taşı, camide
yahut mezarlıktadır. Cenazenin önünde saf olunur, sıraya dizilerek cenaze namazı kılınır. Sonra yine tabut
eller üzerinde taşınarak mezarının başına getirilir. Mezara gömme bazen tabutla olsa da, tabutun asıl fonksiyonu ölen kişinin taşınmasında kullanılan bir araç
oluşudur. Evinden mezara kadar olan yolculukta o ölünün bir binek aracıdır. Ona kendisi binemez, bindirilir
ve dört kişi tarafından taşınır. Taşıma işinde tabutuna
el atmak, onunla mezara kadar gitmek sünnet olmanın
yanında, bir saygı ve hürmet işareti olarak kültürümüz141
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de ayrı bir önem kazanmıştır. Dört kişi tarafından değil
de daha çok kişinin el atmasıyla taşıma, daha çok sevap
kazanma anlayışını getirmiştir (Bilmen: 259-60). Ama
dilimizde ifade edilirken genel vasfı bu olmuştur. “Dört
kolluya binmek” deyimi bunun göstergesidir. Yine ölü,
kim olursa olsun yüceltildiğinden, eller üzerinde taşınırken hep omuz seviyesinde tutulmuş, böylece tabutta
taşınma bir saygı ve hürmeti beraberinde getirmiştir.
Son gün olmasın dostum, çelengim, top arabam
Alıp beni götürsün, tam dört inanmış adam…
(Kısakürek 1991: 109)
Beyitteki dört kişi söyleyişi, bu dört ucundan tutarak
taşıma işi içindir. Bu gidişte tabutta yatan suskun, onu
taşıyanlar suskundur. Hürmetle birlikte hüzün, kalanların, taşıyanların vasfıdır. İçinde yatan ise artık bütün
bunlara uzaktır. Kendi sırrını beraberinde taşımaktadır
o. Kalanlar ise şaşkın, perişandır. Eğer bir de bu geride
kalan aşık ise, onu nasıl anlatacağını bilemez, benzetme
üstüne benzetme kurar, dilin imkânlarını sonuna kadar
zorlar: Makber şiiriyle ölümü, ölüm acısını şiirleştiren
büyük şairimize, Abdülhak Hâmid’e kulak verelim:
Tâbût!.. O rehnümâ-yı makber,
Tâbût!.. o heykel-i mükedder,
Tâbût!.. O hatîb-i summ u ebkem,
Tâbût!.. O bürûdet-i mücessem.
Tâbût!.. O Sükût-ı pây-der-ser,
Tâbût!.. O musîbet-i mükerrer,
Tâbût!.. O vahşet-i muannid,
Tâbût!.. O makber-i seferber,
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Tâbût!.. O inkılâb-ı hâmûş
Serhadd-i revân-ı akl-ı medhûş
(Tarhan 1982: 95).
Tabut geçerken ardından gidenler olduğu gibi, yoluna çıkanlar ona saygı gösterir, ayağa kalkar, selam
durur, sessizce izler, dualar eder. Ölümü anlatan bazı
şiirlerde bu özellikler öne çıkarılır. Recaizade, şiirimizin bu gözü yaşlı babası, oğlu Nijad’ın ölümünü konu
edindiği Ağlarken şiirinde ölüme ait düşüncelerini içten
ağlayışıyla dile getirirken, hem ölünün, hem de onu götürenlerin suskunluğuna dikkat çeker.
Tâbût!.. İçinde vakf-ı sükûn na’ş-ı muhterem
Mâtem çeker önünde büyük bir siyâh alem.
Hicrân yürür peyinde ser-efkende, beste-dem.
Tutmuş güzârgâhı bütün mevkib-i adem,
Âmâde-i selâm durur sâf-be-sâf hadem.
Bir tîğ-ı âteşîn sokulur kalbe dem-be-dem
(1997: 425).
Cahit Sıtkı ise Akıbet şiirinde omuzlar üzerinde dalgalanarak gidişi bir imge olarak alır:
Selâ verildiğine göre
Cami-i kebir minaresinde,
Günlerden Cuma olmadığı halde,
Muhakkak ölü var mahallede. İşte!
Olup olacağımız bu cenaze;
Geçiyor caddeden vakur ve sâde,
Dalgalar misâli omuzlar üzerinde
(Tarancı 1995: 159).
Şiirlerinde ölümü özleyen, ölümü farklı ilgilerle
güzelleştirerek konu edinen bir şairimiz, Ziya Osman
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Saba, bu gidişin gizemine dikkat çeker. Kalanlar hep bu
sırrı merak edeceklerdir:
Ahret dolsun içime kumruların “Hu..”sundan
Diyeyim, camiinin geçerken avlusundan.
Şu musalla taşında bir namaz yatacağım.
Bir tabutun içinde sır vermeden gidenler,
Orda, beyaz taşlarla yıllardır beni bekler,
Benim de gözlerime yakın olsun toprağım
(Saba: 36).
Günümüz şairlerinden İsmail Uyaroğlu ise onu bir
beşiğe benzetir. Elden ele verilirken içinde yatan “bebecik” uyanmasın diye sarsmamaya özen gösterildiğini
bir güzel söyleyiş olarak şiirine katar:
Sakınarak verilir
Elden ele beşik
Uyanmasın diye sarsılıp da
Uykuya yatmış bebecik
(2003: 25).
Tabutun musalla taşına konuşu, orada bekleyişin en
güzel benzetmesi kuşkusuz hemen dile geliveren şiiriyle Cahit Sıtkı’ya aittir. Belki de imge, birbiriyle dost bu
iki şairden birine aittir ve iki ayrı şiirde ortaya çıkmıştır.
Bir namazlık saltanatın olacak
Taht misali o musalla taşında
(1995: 187).
Musalla taşı taht ise, tabut, dolayısıyla içindeki kısa
bir zaman dilimi de olsa sultandır. Haliyle yine ölümü
yüceltme, farklı bir ilgiyle kurulmuş bir istiare söz konusudur.
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Tabut özenle yapılmıştır, özenle saklanır. Kırık dökük tabut olmaz. İnsanlar ölülerini böyle bir tabutla
taşımazlar. Ancak yine de o tahtadan ibarettir. Fakat
Cahit Sıtkı, bu zorunlu bineği başka bir cephesinden
bakarak, bile istene seçilen bir araç olarak alır:
		
Ankara’nın Hacıbayram Camii
Böyle yerlere yolumuz düşmese
Kimi şah olur garip derviş kimi
Musalla taşında yatan cenaze
İnsanı olduran erdiren sükût
Bir gün öleceğini aklında tut
Rahat bir yer olmalı ki şu tabut
Görmedim girmem diyen yiğit kimse
(Tarancı 1995: 195.
Sessizce ölüp gitmeyi isteyen Turgut Uyar, ölüsünün
kimseye dert olmamasını, bir garip kişi olarak taşınmayı ve bu gariplikle paralel gıcırtılı bir tabuta konmayı
düşler. Niye gıcırtılı? Tahtadan yapılmış bazı eşyanın
çıkardığı sestir bu. Kapı gıcırdar, merdivenin basamakları gıcırdar. Bir de yükü ağırsa eğer, kağnı gıcırdayarak
gider. Çağrışım doğrudan bunlara değildir ama, üzerinde düşününce tahta ilgisinden hareketle yakınlıklar
kurmak mümkündür:
Şöyle sessizce ölüp gitmeliyim
Bir yaz gecesi Gülhane parkında
Şu hazin ömrü tamam etmeliyim..
...
İnsanlar her günkü gibi şen şakrak
Tabutum Merkez Efendi’ye giderken
Üç beş kişinin omzunda gıcırdayarak.
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Birkaç kişi başlarını eğsinler,
Sonra ardımdan bakıp acıyarak;
-Bir garip ölmüş desinler…
(Kasır 1998: 164)
Şair bu, her zaman herkesle aynı olmayı istemez.
Farklılık onun varlığıdır. Farklı olacak, farklı söyleyecek, farklı hayaller kuracaktır. Fazıl Hüsnü Dağlarca,
Ölü şiirinde bu türden farklılıkları dile getirirken omuzlarda sallanmadan taşınmak ister:
Hangi mahallede imam yok
Ben orada öleceğim
Kimse görmesin ne kadar güzel
Ayaklarım saçlarım ve her şeyim.
Ölüler namına âzâde ve temiz
Meçhul denizlerde balık,
Müslüman değil miyim, hâşâ
Fakat istemiyorum kalabalık.
Beyaz kefenler giydirmesinler
Sızlamasın karanlığım havada
Omuzlardan omuzlara geçerken sallanmayayım
Ki bütün azâlarım hülyâda.
(Kasır 1998: 109-110)
Omuzlarda taşınan, taşıyıcısı insanlar olan tek kişilik
bu binit, taşıdığı yükten hareketle farklı benzetmelere
konu olmuştur. Bu benzetmelerde kültürel etkileşimin
yanı sıra, yaşanan devrin ve coğrafi şartların da etkisi
olduğu kanaatindeyiz. Dinî şiirin ilk lirik şairlerinden
Yunus, onu hem bir sal hem de tahta at olarak adlandırır. Yunus’un dilindeki salaca dört kollu düz bir tahtadır. Bu ilkel şeklin zaman içinde daha emniyetli bir
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hale getirilerek yan taraflarının kapatıldığını söylemek
mümkündür.
Salacamı götürdiler makbereme yitürdiler
Halka olup oturdılar Allah sana sundum elüm
(1972: 106)
Bazı şiirlerinde de o, yine devrin kültürüyle bağlantılı olarak ata benzetilmiştir. İstiare açıktır:
Su getüreler yumağa kefen saralar komağa
Ağaç ata bindüreler teneşire düşdi gönül
(1972: 98)
Gele şol Azrâil duta assı kılmaz ana ata
Binem şol ağaçtan ata gidem hey dost diyü diyü
(1972: 129)
Bu türden bir benzetmenin kullanımına Yunus’tan
bir asır sonra yaşamış bulunan Şeyyâd Hamza’da da
rastlamaktayız. O, ilginç bir benzerlik ilgisiyle “adem
ayaklı” diye sıfatlandırır.
Ağaç at başı yok âdem ayaklu
Taşur sinleye bu halkı revandur.
(Akar 1987: 3)
At benzetmesinin kullanımında farklı etkilerden söz
etmek mümkündür. Eski Türklerde, ölen kişinin cenazesinin konduğu çadırın etrafında atla dönülmesi, ölü
ile at arasında bir yakınlığın kurulmasına imkân vermiş
olabilir. Yine bir yas ifadesi olarak ölünün atının kuyruğunun kesilmesi yahut düğümlenmesi veya atlardan
bir kısmının kurban edilerek mezara konulması bilinen
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ritüellerdendir. Kurban edilen atların derileri ve başlarının sırıklara takılması âdeti ise ölünün, üzerinde cennete gideceği atı göstermektedir (Çoruhlu 2002: 124-5).
Tabutun omuzlarda yahut uzak mesafeler söz konusu olduğunda at ya da katırla taşınması batı kültüründe
de vardır. Ortaçağ döneminden itibaren tasvirlerde bu
türden taşımaları gösteren imgeler söz konusudur (Aries 2004: 230).
Ata binip gitme imgesinin içinde gelinin ata binmesiyle bağlantılı bir çağrışımın da olabileceğini söyleyebiliriz. O da beyazlar giyinmekte, hep birlikte alınıp
götürülmektedir. Yunus’un dilindeki bu at benzetmesine Cumhuriyet devrinin iki büyük şairinde de rastlamaktayız. Necip Fazıl bir an kendini tabutta düşünerek
duygularını şöyle dile getirir:
Bilmem, kaçı kaç geçe,
Bilmem, kaça kaç kala;
Ya erkence, ya geçce,
Sıram gelir, hoppala!
Altımda gacır gucur,
Kişner durur cansız at...
İşte servili çukur;
Ve ölümsüz hakikat! (Kısakürek 1991: 124)
Ölümü anlatırken kurduğu farklı benzetme unsurları içerisinde ata yer verme Fazıl Hüsnü’nün şiirinde de
karşımıza çıkar. Hatta birçok benzerlik ilgisiyle:
Ölüler bir ata benzer
Nice yorgun olsalar da
Ölüler bir ata biner.
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Ak kavaktır belki ölü
Ta yeşilliği görünmez
Ak kavaktır belki ölü
Ölüler en uzun ırmak
Büyük susuzluğu bizim
Ölüler en uzun ırmak
(Kasır 1998: 111)
Başka örnekler bulmak mümkündür. Ancak asırlar
sonrasında kurulan bu ilgi, söylediğimiz yakınlığı göstermek için yeterlidir. Coğrafyanın etkisiyle hayatımızda, kültürümüzde yer alan ve zamanla yaygınlaşan bir
ulaşım aracı olarak sal, kayık yahut gemi, sonraki dönemlerde şiirde farklı benzetmeler içerisinde kendisine
yer bulmaya başlar. Engin denizlere doğru yol alan,
uzaklara, bilinmezliklere doğru giden bir binek aracı olarak gemi, böylesi bir uzaklaşmayı anlatmak için
şair hayalini fazla zorlamaz. Yine Tanpınar, ölümün bir
deniz yolculuğu şeklinde düşünülmesinin insan muhayyilesinin en aslî hayâllerinden biri olduğunu söyler
(1982: 170). Asıl olan onu diğer unsurlarla beslemektir.
Bu türden istiarelerin ilk örneklerinden biri Akif’e aittir.
Ahiret Yolu şiirinde şair, duygularına yelken açtırmakta
tereddüt etmez:
Sefîne-pâre ki sırtında mevc-i bî-hissin,
Yüzer... önünde ademden nişâne bir engin,
Çeker durur onu sahil-cüdâ açıklarına;
Bakar mı taşın üstünde durmuş ağlıyana?
Cenâze dûş-i cemâatte çalkalandıkça,
O tahta-pâreye benzerdi, düşmüş emvâca.
...
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O tahta-pâre-i câmid, o iğbirâr-ı samût,
Güzergehindeki eşbâhı bir mehîb sükût
İçinde haşr ederek, dalgalarla seyrediyor;
Zemîne bakmıyor artık, semâ deyip gidiyor
Bu mahmilin neye sık sık değişsin efrâdı?
Suâli fikre büyük bir hakikat anlattı.
(Ersoy 1994: 128-129)
Ölüm - deniz yolculuğu ilişkisini, daha geniş benzerlik ilgileriyle Yahya Kemal’in daha önce verdiğimiz Sessiz Gemi şiirinde de görmekteyiz. Ölümü enginlere açılma, meçhule doğru yol alma olarak nitelendiren şair,
bunu gemi ile somutlaştırırken bu yolculukta el kol sallanmaması, sessizce yol alma gibi özelliklerle ölünün
tabutla taşınmasını çağrıştıran bir anlam derinliğinin
var oluşunu belirtmekle yetinmiştir. Gerçi Nihat Sami
Banarlı, tabutun soğuk bir cisim oluşuna dikkat çekerek buradaki geminin tabut olarak değerlendirilmesine özellikle karşı çıkmaktadır. O da anlatılanın ruhun
gidişi olduğunu söyler (Banarlı 1983: 32). Bizce şair,
belki de bu soğukluğu katmamak için şiirini bu derece
sembollerle örmüştür. Burada aynı imgenin Tanpınar
tarafından Rıhtımda Uyuyan Gemi şiirinde kullanıldığını
söylemekle yetinelim (1976: 37).
Necip Fazıl da aynı gemi imgesini bir beytinde kullanırken, Cahit Sıtkı’nın at benzetmesini farklı bir bağlamda istiareleştirir:
Ufka bakarlar; Ölüm uzakta mı, uzakta…
Ve tabut bekler, suya inmek için kızakta…
(Kısakürek 1991: 143)
Bachelard’ın psikanaliz metodunun insan hayatındaki dört unsura dayandığını söyleyen Tanpınar, bu
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unsurların hayatımızda tesirlerinin olduğunu kendisi
de kabul eder. Ateş, su, hava ve topraktan oluşan bu
dört unsurun başında su gelmektedir, der. Suyun ruhî
hayata tesirinin fazla olduğunu, onunla temasın bizde
hafızamıza kadar gittiğini belirttikten sonra eski kavimlerin ölülerini suya attıklarını, belki ilk geminin de
bir ölü olduğunu, suyla ölüm arasında kurulan yakın
ilginin farklı imajlarla düşüncemize, hayatımıza, oradan da edebiyatımıza girdiğini ifade eder (2002: 226).
Ki bu hatırlatmada Nuh’un gemisinin de hemen akla
gelmemesi mümkün değildir. Gemi Cahit Sıtkı’da açık
bir benzetme olarak vardır:
Dolaştığım denizlerce düşünüyorum,
Bineceğim son gemi değil midir
Hayır sahibi omuzlarda giden tabut.
.................
Gün gelip gidersem şayet,
Öyle severekten gideceğim ki,
Karanlık kıyılardan bile olsa,
Candan selâmlarım,
Civarımdan geçecek gemileri;
Güneşli gemileri;
Şarkılı gemileri;
İçlerinde kendim varmışım gibi!
(Tarancı 1995: 158)
Yahya Kemal gibi Sedat Umran da gemiyle çıkılan
bu yolculuğu biraz ayrıntılı tasvir eder. Onda da her ne
kadar ölüm gemiye benzetiliyor gibi görünse de ölüm
kavramı içinde gizlenen bir ilgi olarak tabut vardır ve
bu söyleyiş şiire bir kapalılık kazandırmaktadır. Rotasının belirsizliği, yolcularının uyuyor oluşu, zamandan
kopmuş bulunması ve karanlık imgesiyle yeni bir dikkati barındırır Kara Gemi şiiri de..
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Ölüm kara teknesiyle geçer unutuluş denizinden
Direğinde dalgalanan karanlığın bayrağı
kaptansız geminin ne rotası belli, ne durağı
bu sessizlik uyuyan yolcuları yüzünden.
Korkusu yok devrilmekten, batmaktan yana
Kim bilir hangi eller yokluğun dokunda
Çakarak omurgasına hiçlik çivilerini
umutsuzluk yüküyle doldurmuş anbarını
zamanı bölmelerinden sızdırmayan bu geminin
kör bir ışık yansır dışa ıssız dehlizlerinden
(Umran 1993: 38)
Ölen bir yolcudur. Yolculuksa ölüme… Mademki
hayat ile ölüm iç içe. At olsun, gemi olsun, yolcu bir
şeye bindirilecektir ve gidilecektir. Öyleyse bu yolcu,
trenle de gönderilebilir. Ümit Yaşar bir Ölüm yolcusu
ağzıyla treni sorar, ona binmeyi tercih eder. Gidiş de,
dönüş de ölümedir:
Yolcuyum, topladım bavullarımı
İçimde bavullar dolusu keder
Bekletme, ne olur söyle biletçi
Bu yollar, bu tren nereye gider.
Öylesine çaresizim, yalnızım
Ben ölmüşüm, yaşamışım kime ne
Vakit dar, yol uzun, haydi biletçi
Kes bir bilet, gidiş - dönüş ölüme!
(Kasır 1998: 161)
Günümüz şairlerinden Hüsrev Hatemi ise onu hıza
ayarlı olarak anlatmayı tercih eder. Ölüm bir jet gibi gelir ve gelir gelmez ayaklarınızı yerden keser. Ölümün
bu hızı, kaçınılmaz sonun ifadesi içindir. O, bu ayrılık
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için daha modern taşıma terimlerini kullanır. Jet gibi gelen ölüm sonrasında yolcu yoluna “farları siyah yanan”
taksiyle devam edecektir. Gideceği yer ise son duraktır:
Siyah madendendir ölümün jeti,
Tekerlekleri pistten kesilir.
Kesilmesiyle birlikte yolculuk biter,
Havalimanı karşıda belirir.
Dünyada –henüz unutmadınızKaranlık siyahtı, burada aksi
İşte sizi almağa gönderilmiş;
Farları siyah yanan bir taksi.
-Eve bir telefon mu?..
		
Hayır, yarın nasıl olsa onlar da
			
Buradadır.
Otel mi? Yok devenin ayağı!..
“Yolcunun burası sürekli durağı.”
(1990: 23)
Sonuç olarak, ölümü anlatırken biz insanlar onu hayatımızda yer tutan belli kavramlarla anlatmayı tercih
etmiş, onu sıradanlaştırmışız. Benzetme insanın anlaması, kavraması için olduğu kadar farklı anlatması için
de başvurulan bir yoldur. Hayat gibi ölümün de bir
yolculuğa benzetilmesi tabii bir durumdur diyebiliriz.
Her yer değiştirme bir yolculuk, her yolculuk da bir aktarımdır. Bunu için binecek, taşınacak vasıtalara ihtiyaç
vardır. Ancak ilginç olan, ölüm yolculuğunda vazgeçilmez binek olan tabutun zamanın şartlarına göre farklı
ifade biçimlerine konu olmasıdır.
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Eski Türklerde “Başka Bir Dünyada Yaşantı Mekânı”
Olarak Mezar (Defin) Odası

Ö

Yaşar Çoruhlu1

n-Türklerden itibaren İslam öncesi Türk topluluklarında, öldükten sonraki hayat üzerine
yapılan araştırmalar henüz yeterli bir birikim
oluşturmamaktadır. Bu konuda faydalanılabilecek eski
metinler dışında bilhassa arkeolojik kaynaklar önemle
ele alınmalıdır. Biz bu çalışmamızda arkeolojik verileri
ön planda değerlendirmekle birlikte, onları destekleyen
çeşitli kaynakları da gerektiği kadar kullanacağız.
Çalışmamızda konumuz açısından ilgileneceğimiz
Türk toplulukları, Budizm ve Maniheizm gibi dinleri de
kabul eden kavimler dışında, “kurgan kültürü”ne sahip
topluluklar olacaktır. Elbette ki birbirine bağlı ama değişik özellikleri olan pek çok Türk topluluğunda yalnızca
kurgana, daha doğrusu bir kurganın altındaki mezara,
ölüyü gömme şeklinde defin uygulaması söz konusu
değildi. Başka değişik uygulamalar da bulunmakla birlikte biz burada sadece kurgan içindeki ölü odası ya da
bölmesinin (veya bir oda oluşturulacak şekilde büyük
bir kurgan söz konusu değilse defin çukurunun) öldükten sonra yaşanılacak dünya için nasıl düzenlendiğini
ele alacağız. Bu sebeple başka gömü şekilleri gibi, kurganla ilgili birçok ayrıntıya da değineceğiz.
Eski Türkler, öldükten sonra bu dünyadakine benzer bir hayat yaşayacakları başka bir dünyaya gideceklerine inanıyorlardı. Sözü edilen dünya - daha önce ya1 Doç. Dr. Yaşar Çoruhlu, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul.
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yınlanan bir makalemizde de ifade ettiğimiz gibi - bize
göre “paralel dünya” olarak algılanabilir.2 Çeşitli eski
metinlerde ve kitabelerde bir kahraman veya hükümdarın ölümünden bahsedilirken onun “uçtuğu” veya
“ayrıldığı”ndan söz edilmesi, ölen kişinin yok olduğuna inanılmadığını gösterir; ayrıca bu eski kaynaklarda onun başka fakat benzeri bir hayat yaşayacağı ama
bu dünyaya geri dönmeyeceği, birleşmenin ancak bu
dünyadakinin de öteki dünyaya göçmesiyle mümkün
olacağı vurgulanmış olmaktadır. T. Tekin’in Kül Tigin
Kitabesi’nin güneydoğu yüzündeki satırının yorumlu
çevirisi bu konuyla ilgili güzel bir örnek olarak ele alınabilir (kitabenin yazarı Yollug Tigin diyor ki): “Uçup
gittiniz. Gök(lerde de) hayattaki gibi (olasınız).”3 Yine
benzeri şekilde bir örnek olarak zikredeceğimiz Elegeş
yazıtında ise konuyla ilgili şu satırlara rastlıyoruz: 1.
“Akrabamdan, okluğumdan, ayaklı atımdan (?), nâfile:
avam halkımdan ayrıldım, nâfile.” Ya da 12. “Kuyda
prensesimden, sizlerimden, ne çâre, özde oğlum sizlerimden ayrıldım”.4
Hâlihazırda yaşanılan bu dünyanın bir benzeri, bir
paraleli olarak algılanan başka bir dünya söz konusu
olduğu için, yaşantılarının benzeri şekilde ve benzeri
bir meskende geçeceğine, bir anlamda başka bir boyut,
zaman ve mekânda süreceğine inanıyorlardı. Bu nedenle çoğu kez mezarları - bu dünyadaki meskenleri
gibi - “ev” olarak kabul ediyorlardı. Böylece kurganlar
hem maddî hem de soyut anlamında bir “ev” olarak
inşa ediliyordu.
2 Yaşar Çoruhlu, “Eski Türklerde Ölüm”, Cogito, Yapı Kredi Yayınları - üç
aylık düşünce dergisi, S. 40, Yaz 2004, İstanbul 2004, s. 250-251.
3 Talat Tekin, Orhon Yazıtları, Ankara 1988, s. 24-25.
4 Hüseyin Namık Orkun, Eski Türk Yazıtları, Ankara 1987, s. 591.
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Kurgan söz konusu olduğunda, şimdi bulunulan ile
gidilen dünya arasındaki ilişki terminolojik anlamda da
mevcuttur. Nitekim sözünü ettiğimiz mezarlara, daha
doğrusu üzerindeki koruyucu kısma “kurgan” denmesi iki dünya arasındaki bu paralelliği bize sunmaktadır.
Korı- kökünden gelen ve korumayı ifade eden “kurgan”
kelimesi5 aynı zamanda bu dünyada ikâmet edilen yerleşim yerlerine de ad olmuştur. Çünkü özellikle erken
Ortaçağ Türk topluluklarında “kurgan” denen yerleşme yerleri (kentler) de söz konusu idi. Bunlar da kale
(ordu - kent) şeklinde olmaları veya etrafındaki duvarları yüzünden “korumak” fiiliyle ilgilidir ve mezarlarda olduğu gibi bunlarda da “kurgan” kelimesi “insanın
korunduğu yer” anlamındadır. Benzeri husus “ev” kelimesi için de geçerlidir. Nitekim eski Türklerde gömü
hazırlığı olarak gerçekleştirilen uygulamalarda, cesedin
bir süre “öy veya üy” denilen (yurt tipi) çadırlarda bekletilmesi ve kurganın inşasından sonra buraya nakledilmesi, mezarın da ev olarak düşünüldüğünü göstermektedir. Bir kısım eski kaynaklardaki bazı ifadeler bu
hususu çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Mesela Kül
Tigin’in ölümü üzerine onun anılması ve adına kurban
kesilip törenler düzenlenmesi için yaptırılan Kül Tigin
mezar külliyesinde, Kül Tigin’in hayatı ile ilgili parçaları bulunmuştur. Fresko tekniğinde yapılmış resimlerin yer aldığı mekânın, kitabe metninde de “bark” yani
“ev” olarak nitelendiğini görüyoruz: “Kül Tigin koyun
yılının on yedisinde öldü, dokuzuncu ayın yirmi yedisinde cenaze merasimini yaptık. Barkını, nakışlarını,
abide taşını maymun yılında yedinci ayın yirmi yedisinde (= 21 ağustos 732) hep birden takdis ettik...”6 Tabiî
5 Yaşar Çoruhlu, Hun Sanatı, Türkler, (Ed. H. C. Güzel - K. Çiçek - S. Koca),
C. 4, Ankara 2002, s. 56
6 H. Namık Orkun, age., s. 53.
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olarak ev bir mikrokozmos olduğu için mezar da bir
mikrokozmos idi. Ev kelimesinin aynı zamanda yaşanılan toprak, ülke ve vatanı ifade etmesi de bu konuyu
desteklemektedir. Bilge Kağan kitabesinin doğu cephesinde 32. ve 25. satır bunu çok güzel izah ediyor: “Birinci ordu dışarıya (sefere) çıkmıştı. İkinci ordu evde (=
yurtta, vatanda) idi.”, “İtaat altına aldım. Hepsini eve
(= vatana) getirdim.”7
Bazı kaynaklardan, bu konunun Müslüman Türk
topluluklarında da etkisini devam ettirdiğini görmekteyiz. Bunun en tipik örneği, Büyük Selçuklu Sultanı
Sancar’ın türbesinin inşası ile ilgili olarak karşımıza çıkıyor. Selçukname’de Sultanın kendisinin, yaşıyorken
bu türbeyi tasarladığı ve onu “ahiret evi” (dârü’l-âhiret)
olarak adlandırdığı belirtilmektedir.8 Ortaçağ metinlerinden biri bu söylediklerimizi destekler mahiyettedir,
yani kurganın yaşanılan bir ev gibi düzenlendiğini net
bir dille ifade etmektedir. Plano Carpini şöyle demektedir: “... Dünyadaki hayata veda ettikten sonra başka bir
dünyada yaşayacaklarını ve orada, hayvan sürülerini
çoğaltacaklarını, yiyip içeceklerini ve eskiden canlı olarak ne yaptılarsa o dünyada da aynı şeyleri yapacaklarını sanıyorlar.” Carpini cenaze törenlerini de bu konuyla
bağlantılı olarak şöyle açıklıyor: “Ölü, çadırıyla birlikte
gömülmektedir; öteki dünyada da bir evi olabilsin, süt
verecek bir kısrağı olsun ve at sürüsünü çoğaltabilsin ve
bineceği atları olabilsin diye önüne bir masa, et dolu bir
7 H. Namık Orkun, age., s. 64, 60.
8 Ahmed bin Mahmud, Selçuk-nâme, (haz. Erdoğan Merçil), C. II, İstanbul
1977, s. 81. Bu hususlar ve diğer ilişkili konular için ayrıntılı olarak bk. Yaşar Çoruhlu, Kurgan ve Çadır (Yurt) ‘dan Kümbet ve Türbeye Geçiş, Geçmişten
Günümüze Mezarlık Kültürü ve İnsan Hayatına Etkileri Sempozyumu - 18-20
Aralık 1998 AKSM İstanbul, İstanbul 1999, s. 47-62.
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tencere ve kısrak sütü dolu bir küp konulmaktadır.”9
Görüldüğü gibi Türk ve bozkır topluluklarına mensup
insanlar, öldükten sonra da bu dünyadakine benzeri bir
dünyada ve kendi evlerinde olduğu gibi kurganlarda
yaşayacaklarına inanıyorlardı.
Kurganlar çok genel ifadeyle “tümülüs” görünümünde mezarlardır. Esasında kurgan denilen kısım, mezarın üzerindeki sunî tepe kısmı veya belki, varsa onun
hemen altındaki cesedin bulunmadığı ön mekândır. Bu
nedenle bu düzenlemeye “kurganlı mezar” demek daha
doğrudur. Bu mezarların ilk örneklerine iç Asya’nın
kimi proto - Türk sayılabilen eski kültürlerinde rastlamaktayız. M.Ö. 3. binin sonları ile 2. binin başlarında
Afanesyeva Kültürü, M.Ö. 2. binin başlarına tarihlenen
Okunyev Kültürü, M.Ö. 2000-1700’lerden itibaren sözü
edilen Andronovo Kültürü, en erken M.Ö. 1300’lerde
başlayan Karasuk Kültürü, M.Ö. 6. Yüzyılda başlayıp
M.Ö. 1. Yüzyıla kadar devam eden Tagar kültürü ve
Taştık kültürü gibi kültürlere ait mezarlar, bazı örnekleri biraz farklı olmakla birlikte, kurgan tipi mezarları
ya da onları ortaya çıkaran tipte mezarları içermekteydiler.
Afanesyeva mezarlarının üstü, taş parçaları ile kaplı
olup toprak yüzeyinde mezar kısmının etrafı ayrıca daire şeklinde alçak bir kuşatma duvarıyla kuşatılıyordu.
Özellikle bu tipi, dış görünüşü bakımından kurganlarla
ilişkilendirebiliriz. Okunyev Kültürü’nde ise daha çok
kare kuşatma duvarı ortasında, kare şeklinde odacıklar
bulunuyordu. Andronovo mezarları, yine daire veya
dikdörtgen şeklinde alçak kuşatma duvarı içindeydi
9 Plano Carpini’den nakleden, Jean-Paul Roux, Altay Türklerinde Ölüm,
(çev. A. Kazancıgil), İstanbul 1999, s. 171.
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ve genel düzenleme kurgan tipindeydi. Gömünün yapıldığı kısım daha sonraki Proto - Türk ve Hun ya da
Göktürk kurganlarında olduğu gibi az yüksek bir sunî
tepe oluşturan toprakla kapatılmıştı. Karasuk kültürüne ait mezarlar da kurgan şeklinde idi. Bu dönemde
alçak kuşatma duvarı nadiren daire, daha çok da kare
şeklindeydi. Defin yerinin üstünde yine sunî bir alçak
tepe bulunmaktaydı. Tepenin üzeri Ortaçağa kadar
Türk topluluklarının kurganlarında olduğu gibi ayrıca
küçük taş parçalarıyla kapatılmıştı. Altaylarda olduğu
gibi bazı yerlerde ise sunî tepeciklerden bir kısmının üstünün düz olduğu görülür. Tagar ve Taştık devri TingLing denilen ve birçok Türk topluluğunun atası olan
halkların kültürüdür. Bu dönemde sonraki devirlerde
olduğu gibi ölünün gömülmeden önce çadırda teşhir
edilmesi geleneği ve büyük cenaze törenleri ortaya çıkmıştır. Bu törenler sonucunda ceset kurganın altındaki
defin odasına gömülüyordu. Bir kısmı Hun devrine ait
olan Pazırık mezarlarının bir bölümü de bu döneme ait
olmalıdır.10 Aynı zamanda Hsiung-nu’larla bağlantılı
olan Taştık Kültürü’ne ait M.Ö. 3. Yüzyıl kurganlarında ise, çatının sunî tepe altında “yurt” çatılarını andırır şekilde yapıldıkları dikkati çekmektedir.11 Aşağıda
sözü geçen İskit topluluklarına ait olduğu kabul edilen Kostromskaya kurganında da çatı sırıklarla konik
10 Hunlardan önceki İç Asya kültürlerindeki mezarlar hakkında ayrıntılı olarak bk. Anonim, Afanesyev Kültürü, Türk Ansiklopedisi, C. I, Ankara
1943, s. 164; Anonim, Tagar Kültürü, Türk Ansiklopedisi, C. XXX, Ankara
1981, s. 332; A. P. Okladnıkov, Ancient Population of Siberia and Its Cultures,
Cambridge- Massachusetts, 1959, s. 23; Mikhail P. Gryaznov, Southern Siberia, (Rusça’dan çev. J. Hogarth), Geneva 1969, s. 47-48, s. 51-66, 89-90-93;
Karl Jettmar, Art of the Steppes - The Eurasian Animal Style, (Rusça’dan çev.
Ann E. Kapp), Methuen - London 1967, s. 72, 74 - 81; Bahaeddin Ögel, İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi Orta Asya Kaynak ve Buluntularına Göre,
Ankara 1988 (3.baskı), s. 10-42.
11 Karl Jettmar, age., s. 80
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bir biçimde yapılmıştı. Bu tür çatı yapımı Müslüman
Türklerde iyice gelişmiş ve taştan yapılmış olarak kümbetlerde karşımıza çıkacaktır. Hunlara ve Göktürklere
atfedilen kurganlar da dış görünüşü ile sunî bir tepenin
altında yer alan definle ilgili bölümlerden ibaret idiler.
Mezar üzerindeki tepe bazen toprak, bazen taş bazen
de toprak-taş karışımından oluşuyordu. Tepe üzerinde
yer alan taşlar kimi zaman gelişigüzel, kimi zaman ise
düzgün bir şekilde ve çember oluşturacak biçimde yerleştiriliyordu.
Kurganlar çoğu kere bulundukları yerde tek başına
yer almıyordu. Etrafta kutsal bir alan, kurban ve tören
yeri gibi belirli şekilde düzenlenmiş yerler de bulunabiliyordu. Bilhassa tunç devri ve sonrasında dikilitaşlar, geyik taşları ve heykeller bu mezarların üzerinde
veya yakınında bulunuyordu. Bunlar, Tanrılar, ruhlar
veya ölen atalarla ilgiliydi. Proto-Türk, Hun ve Göktürk dönemlerinde dış düzenlemeye bunlar da dahildi.
Daha sonra bilhassa Göktürk döneminde balbal denilen az işlenmiş ama insanı simgeleyen taşlar da buraya
eklenmiştir. Balballar, önemli veya kahraman kişilerin
sağlığında alt edip öldürdüğü, bunu yapmakla da öbür
dünyaya göç ettikten sonra ona bağlı olmak veya hizmet etmek zorunda bıraktıkları kişi ya da kişileri; çoğunlukla güçlü düşmanları ifade eder.
Göktürk kurganlarında mezar üzerindeki heykellerin bir bölümü mezardaki kişiyi temsil ediyordu. Kazakistan’daki (Merke kutsal yeri) Göktürk kurganları
üzerinde, bazen kadın - erkek heykelleri birlikte bulunuyor bazen ise tek başlarına yer alıyorlardı Aynı mezar
üzerinde iki kadın heykelinin görüldüğü de oluyordu.
Böylece söz konusu düzenlemeler az sonra bahsedece165
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ğimiz defin odasının tertibi ile birlikte, ölen kişiye öteki
dünyada bu dünyadakine benzer bir yaşam alanı sunmaktadır.
Genel kurgusu itibariyle içten dışa doğru ceset odası veya bölmesi, atların konulduğu bölüm, varsa daha
yukarıda hazırlık mekânı ve en üstte çoğu kere üzeri
iri taşlarla kapatılan ve mezarın kazılışı esnasında çıkan toprağın yığıldığı bu düzenleme (= kurgan) aynı
zamanda kozmolojik bakımdan da simgesel değer taşır.
Sunî tepe hem “kutsal dağ” kültlerine hem de “gök”e,
dolayısıyla “Gök Tanrısı”na yakınlığa işaret eder; ayrıca bu tepeler “dünyanın ekseni” kavramıyla da ilişkilendirilebilirler.
Cesedin bulunduğu defin odası -eğer bir oda veya
özel bölüm var ise- çoğunlukla, doğal toprak seviyesinin altında kalmaktadır; yani ceset, oluşturulan toprak
tepenin içinde değil, daha aşağıdadır.
İster bir hazırlık mekânı olsun isterse olmasın, kurgan odaları Pazırık kurganları, Noın Ula kurganları,
şibe, katanda, başadar, tüekta (veya tuyahta), esik kurganı, ulandırık ve ukok platosu gibi birçok kurganda
geçme şeklinde birbirine raptedilen tomruklardan yapılmıştır.12 Bazen düzenleme öyle yapılmıştır ki içten
dışarıya doğru odalar veya bölmeler birbirinin içine geçen, dıştaki daha geniş kutular gibidir (Resim 5). Pazırık
Kurganı için iddia edildiği gibi, bazı mezarlarda içteki
çift veya tek duvarlı defin odasının üzerinde, ağaç direklere oturan bir çadır veya gölgeliğin olduğu da ileri
sürülür.13 Benzer örneklere başka yerlerde de rastlıyo12 Bu kurganlar hakkında bk. Yaşar Çoruhlu, Hun Sanatı, s. 55-65
13 E. D. Phillips, The Royal Hordes Nomad Peoples of the Steppes, London 1965,
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ruz. Odanın çatısı bir veya birkaç sıra halinde tomruklarla kapatılır. Bu tomrukların üzerine de ağaç dalları
ve kabukları (bazen kutsal kayın ağacından), kökler ve
çalılar yerleştirilir. Daha yukarıda ise biraz önce bahsi
geçen sunî tepe bulunur.
Asıl defin odası, bir kısım örneklerde merkezde olmakla birlikte başka mezarlarda üst seviyedeki odalar
veya bölmeler ile alttaki odaların aynı eksende çakışmadıkları da görülür. Nitekim ceset odasının genellikle
kurganın merkezinde aranması her zaman sonuç vermez. Asıl definin yapıldığı oda, mezar üstündeki kısmın başka bir köşesine denk gelen kısmında (daha altta) olabilir. Bütün bu odaların toprağın içinde yer aldığı
derinlik seviyesi de birbirinden farklı olabilir. Bir ev
veya evin odası gibi düzenlenmiş ceset odası, çoğu kere
dörtgen şeklindedir ve yukarıda söylediğimiz şekilde
tomruklarla inşa edilmiştir. Genellikle duvar ve çatı
gibi (duvarlar bazen çift duvardır) taban da ahşaptır;
ancak düzleştirilmiş ve sıkıştırılmış toprağın ya tamamen ya da kısmen taşla döşenmiş olduğu da görülür.
Bütün bunların dışında, Avrasya Bozkır kültür kuşağında içinde belirgin bir mimarî yapıya sahip olmayan,
yine de kurgan denilebilecek bazı daha küçük ve basit
mezarlar veya tamamen taştan inşa edilmiş daha gösterişli kurgan denebilecek mezarlar da vardır. Örneğin,
Türk toplulukları gibi yine bir kısmı Türk olan İskitlerin
bazı kurganları taş odalı veya tonozlu idi. Öte yandan
daha erken tarihli ama Proto-Türklerle ilişkilendirilebilecek kültürlerden Okunyev Kültürü’nde, mezar odaları orta kesimde yatay taşların üst üste yerleştirilerek
örülmesi suretiyle oluşturulmuş duvarlara sahip lahit
fig. 94 izahatı.
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veya odacıklara konuyordu. Benzeri şekilde taş küçük lahit ya da odacık şeklinde (bunlar bazen çok sığ
olmaktadır) kurgan gömü yerleri, Andronovo ve Karasuk kültürlerinde de vardı. Ceset konulduktan sonra
çukurun üzeri iri birkaç taş parçasıyla kapatılıyordu.14
Ahşap olarak inşa edilmiş defin odaları bozkır kuşağının diğer bölgelerinde de yaygındır ve Anadolu’yu
da özellikle kuzey ve orta bölgeleri açısından bu kuşağa dahil edersek, kabaca aynı tarza işaret eden Firig
Kralı Midas’ın kurgan biçimindeki mezarına kadar da
gidebiliriz. Burada paralellik birazdan sözünü edeceğimiz iç düzen açısından da çok kuvvetlidir. Orta ve İç
Asya’daki Türk topluluklarının bir ev olarak gördüğü
mezarın ve ölü odasının iç düzenlemesi, aynı zamanda
fikir olarak eski Mısır dahil, dünyanın çeşitli yörelerindeki ölü odaları için de geçerlidir.
Eski Türklerde mezar odaları veya defin odasının
daha çok ağaçtan yapılmasının bir sebebi de ağacın
aynı zamanda kutsal olmasından kaynaklanmaktadır.
Çünkü “dünya ağacı” kozmik eksen olarak önemli olduğu gibi aynı zamanda bazı Türk topluluklarında
Tanrı veya kendisinden insan veya kavmin türediği
Tanrısal bir varlık olarak kabul edilmişti. Bu nedenle
“paralel dünya”da “yeniden doğabilmek” için kutsal
olan ağaç da, kutsal olan toprak gibi gerekliydi. Aynı
zamanda bu nedenle ölü veya ölülerin cesetleri ağaçtan
oyulmuş lahitlerin içinde yer alır. Cesedin doğrudan
doğruya odanın zemini üzerine yatırıldığı uygulamalar da az değildir. Bazen tabut olarak da nitelendirilen,
ağaç lahit içine koyulduğu durumlarda kimi zaman iç
14 Aynı kültür döneminde Ob ve Yenisey bölgesinde kütüklerle kapatılmış
ahşap defin odası bulunan örnekler de vardı. Bk. M. P. Gryaznov, age., s.
90, 98-100
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içe birkaç tabutun söz konusu olduğu da görülmektedir15. Bu, başka yerlerde de evvelce veya günümüzde
de görülebilen bir uygulamadır.
Ağaç oyma lahitler çoğu kez insan gövdesinin formunu hatırlatır tarzda yapılır. Onların kapakları veya
gövdeleri en çok hayvan üslûbuna uygun, hayvan figürleri ile donatılmıştır. Bunlar diğer eşyalarda yer alan
hayvan figürleri ya da biçimleri gibi dekoratif ögeler
olmaları yanında, bu dünyada olduğu gibi öbür dünyada da ölünün ruhunun veya kendisinin korunması
fikrine yönelik ruhlara (veya hayvan ata - analara) ait
tasvirler olarak kabul edilmektedirler. Bu hususa sadece bir genel bir de tabut üzerinden iki örnek verelim: 1.
ve 2. Pazırık kurganlarında değişik eşyalar üzerindeki
horozlar karanlığın kötü ruhlarından korunmaya işaret
ediyor olmalıdır. Çünkü horoz, ötüşüyle karanlığı sona
erdirmekte ve aydınlığı getirmektedir.16
Bir diğer örnek ise II. Başadar Kurganı’ndaki lahit
üzerine oyulmuş kaplan tasvirleridir. Kaplan koruyucu bir ruh sayıldığı gibi aynı zamanda güç-kuvvet
simgesi olarak yönetim veya yöneticilere işaret eder.17
Benzer hususlar tabutlar (yani ağaçtan oyma lahitler)
ve tabut örtüleri üzerindeki figürler için de geçerli ol15 Bu tabut veya ağaç lahitlerin çoğunluğu ahşaptır, kazılarda rastlanmamakla birlikte Jordanes’a göre Attila’nın cesedi ilki altından, ikincisi gümüşten, üçüncüsü de demirden olan, birbiri içine yerleştirilmiş tabuttan en
içtekine konulmuştu. Ancak biz, bu bilginin doğru olduğunu sanmıyoruz.
Bk. Jean-Paul Roux, age., s. 242.
16 Türk sanatında horoz simgesi için bk. Yaşar Çoruhlu, Türk Sanatında
Görülen Horoz ve Tavuk Figürlerinin Sembolizmi, Türk Dünyası Tarih Dergisi, S. 91, Temmuz 1994, s.; Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Anahatları,
İstanbul 2002, s. 148-149.
17 Yaşar Çoruhlu, Türk Sanatında Hayvan Sembolizmi, İstanbul 1995, s.
141-154.
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malıdır. Bunlar dışında çeşitli hayvan-atalara veya
ruhlara işaret eden tasvirler ve yaradılış destanları ile
ilgili hayvanlar da eserler (eşyalar) üzerinde desen veya
hayvan biçiminde nesneler olarak mezarlarda yer alır.
Eğer ağaç oyma lahit kullanılmışsa, ceset bunun içinde, daha çok yan tarafı üzerine ve en güzel elbiseleri
giydirilmiş olarak yatırılırdı. Bu elbiseler tören elbiseleri idi. Bazen ağaç lahitin kullanılmadığı durumlarda
da ceset yan tarafı üzerine yatırılabiliyordu Ölüyü yan
tarafı üzerine gömme geleneği özellikle Andronovo
Kültürü’nden beri görülen bir uygulamadır. Bu gelenek ortaya çıktıktan sonra birçok İç Asya kültüründe
görülmüş, proto - Türk ve Hun kurganlarında da yaygın olarak karşımıza çıkmıştır. Ancak söz konusu erken
kültürler ve Hun devirlerinde de, iç Asya’nın çeşitli bölgelerinde cesedin sırt üstü veya karın üstü yatırıldığı
da olmuştur. Sırt üstü durumda, ayaklar bazen gövdeye doğru çekilmiş şekildedir. Yan tarafı üzerine yatılan
durumlarda hocker tarzında (=cenin pozisyonu) - yeniden doğmaya işaret edecek şekilde - oluşturulduğu
örnekler de Afanesyeva ve Andronovo dönemlerinden
beri karşımıza çıkar. Hatta daha geç devirde, bu dünyadaki yaşantının aynen devam ettiğini göstermek üzere
örneğin Oğuzlarda oturur pozisyonda gömme de söz
konusu olmuştur.18 İç Asya’da erken kültürlerden beri
yapılmış mezarlarda insan başlarının değişik yönlere
döndürüldüğü örnekler çoktur. En çok görülen yönlerden biri doğudur.
18 Bu hususta Arap seyyahı ve elçisi İbn Fadlan şöyle der: “Aralarından
biri ölürse onun için ev gibi büyük bir çukur kazarlar.Bundan sonra cesedini alıp
hırkasını (elbisesini) giydirir, kuşağını ve yayını kuşandırırlar. Eline, içinde nebîz
olan ağaçtan bir kadeh verip, önüne içinde nebîz bulunan ağaçtan bir kap koyarlar.
Daha sonra ölüyü çukurda oturtup üzerini tavanla örterler. Mezarının üzerinde
çamurdan kubbe gibi bir tümsek yaparlar...” Bk. İbn Fadlan, Seyahatnâme(si),
(Ramazan Şeşen), İstanbul 1995, s. 40.
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Cesedin yakılmadan konulduğu durumlarda, onun
hemen yakınına - bazen belirli bir düzenle yerleştirildiği anlaşılan -, öncelikle silahlar ve kişiye özel eşyalar konulur. Bunlar eğer ceset lahit içindeyse içeriye de
konulabilir. Ölen kişi doğrudan doğruya ahşap veya
başka şekilde olan zemine uzatılmış ise silahlar ve eşyalar cesedin yakınına konur. Esik Kurganı’ndaki prens
cesedinde olduğu gibi kılıç, hançer gibi silahlar, kimi
zaman ölünün giydiği elbisenin veya zırhın kemerine
takılı veya asılı olarak görülür. Cesedin daha çok sırtüstü uzatıldığı durumlarda başının altına ahşap veya ahşap üzerine madenî kaplama bir yastık da konulabilir.
Kurganlarda gömülen erkek, kadın, çocuk cesetlerine bakıldığında bunların elbise, takı, silah ve diğer
eşyalarının, o topluluğun kültür özelliklerini yansıttığı
gibi aynı zamanda toplumsal tabakalanmayı da ifade
ettiği görülür. Nitekim en çok eşya ve silah, erkek cesetlerinin yanında bulunur. Altın kullanımı bunlarda daha
çok görülür. Aynı mezarda kadın veya çocuk cesedi
varsa, bunlar daha sade ve az sayıda eşyaya sahiptir.
Bununla birlikte yönetici konumda olan kişinin karısı
da çok önemli olduğundan, bazen kadın için de erkeğe
yakın derecede ihtişamlı bir gömü söz konusu olabilir.
Kadına özgü sayılan eşyalar açısından (örneğin takılar)
doğal olarak kadınlar daha zengindir. Elbiseler kadın
ve erkekte, genel açılardan birbirine benzemekle beraber kadın, erkek ve çocuğun giydiği başlıklar veya takılan kemerlerde rütbeye işaret eden farklılıklar da söz
konusudur.
Önemli kişilere ait kurganlarda, lâhitin içinde yer
alan ölü, çoğu kez mumyalanmış olarak yerleştirilmiş-
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tir.19 Bu mumyaların en sağlam kalmış örneklerinden 5.
Pazırık Kurganı’ndaki mumya bugün Leningrad Hermitage Müzesi’nde sergilenmektedir. Bir diğer iyi durumdaki mumya ise Natalya Polosmak ve ekibi tarafından Ukok’ta kazılmış bir kurgandan çıkarılan bir kadın
soyluya ait mumyadır. Eski Mısır’dan Orta Asya’ya ve
Amerika kıtasında And Dağları’na kadar, dünyanın çok
eski toplumlarında yaygın olarak görülen mumyalama
kültürünün, böylece Bozkır kültüründe ve bu kültürün
başta gelen temsilcilerinden Türklerde de önemli olduğu görülmektedir. Mumyalayıp gömmenin temel sebebi, vücudun öldükten sonra tekrar dirilmesi için gerekli
kısımlarının muhafaza edilmesi isteğidir. Bu anlamda
en yaygın olan inanış kemiklerin sağlam kalmasını sağlamaktır. Nitekim bu yüzden, Orta ve İç Asya’da eski
Türk inançlarına mensup topluluklarda ve onlara komşu olan birçok toplulukta “dirilmenin kemiklerden olacağı” inanışı yaygındır.20
Hatırlanacak olursa, bu hususu ifade etmek üzere
bazı şamanlar, kostümleri üzerine omurga, göğüs kafesi, kol ve bacak kemiklerini ifade eden şeritler dikiyor,
bazen de kemikler iliştiriyorlardı. Öte yandan geç proto-Türklerden Göktürk devrine kadar olan dönemlerde, toprak içinde bir odaya ya da çukura yerleştirme ya
da doğrudan toprağa gömme dışında, cesedi yaktıktan
sonra küllerini bir vazo veya kap içinde gömme anlayışı da vardır. Bu şekilde, kül kaplarına keramik veya
madeni eşya olarak rastlıyoruz. Bazı örnekler ise kapkaçak taşıyan taş heykellerin elinde görülmektedir. Buradaki simgesel düşünce ise föniksin küllerinden doğ19 Jean-Paul Roux, age., s. 259-260.
20 Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Anahatları, İstanbul 2002, s. 73
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ması gibi ölünün de küllerinden doğacağına dair inanış
olabilir. Cesedi doğrudan toprağın içine yerleştirme
durumunda ise toprağın yaratıcı gücünün göz önüne
alındığı muhakkaktır. Bilindiği gibi eski Türk topluluklarının önemli bir kısmında toprak, can ve güç verendir.
Örneğin Köroğlu Destanı’nın Türkmenistan varyantında
Köroğlu’nun bir mezarda doğduğu anlatılır. Aynı hususu ifade etmek üzere zayıf doğan Yakut çocuklarının toprağa bastırılarak güçleneceklerine inanıldığı da
araştırmacılar tarafından belirtilmektedir.21
Bir erken Türk kültürü olduğunu söylediğimiz Tagar Kültürü’nün ikinci evresinde, bazı kafataslarının
yüz maskesi elde etmek için kille kalıbının alındığı, arkeolojik kazılarda tespit edilmiştir. Kurganlarda ölü maskeleri daha geç devirlere kadar devam etmiştir. Masklar genel olarak takıldığında o mask neyin tasviri ise
onun kişiliğine bürünüldüğüne inanıldığına göre,22 birebir ölünün yüzünün kopyasının çıkarılması, onun dirilişinin sağlanmasına yönelik bir uygulama olmalıdır
Masklar ayrıca koruma, gizleme gibi anlamları da içerir.23 Öte yandan bazı mezarlarda, cesetlerde veya ceset
yakınında, kırmızı renkli boyaya veya ölünün yüzünde
maskelere rastlanması, yine öteki dünyada dirilme konusu ile ilgili olmalıdır. Nitekim hayat sıvısı olan kan,
kırmızıdır ve kırmızı renk kötü ruhlardan koruyan bir
renk olarak algılanır. Mesela eski Çin kültüründe kırmızı belki de hayat veren renk olarak düşünüldüğü için,
mezarlara cesetle beraber zincifre veya kırmızı tebeşir
21 Yaşar Çoruhlu, age., s. 123
22 James Hall, Illustrated Dictionary of Symbols in Eastern and Western Art,
London 1994, s. 130
23 J. C. Cooper, An Illustrated Encyclopaedia of Traditional Symbols, London
1992, s. 104.
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de gömülüyordu.24 Benzeri şekilde İç Asya’da M.Ö. 3.
binde ortaya çıkan Baykal bölgesi kültürlerinden olan
Kitoy kültüründe, mezarlarda iskeletlerin üzerine kalın bir tabaka hâlinde kırmızı aşı boyasının sürüldüğü
tespit edilmiştir. Bunun sebebi kırmızı boyanın ölünün
kanı olarak nitelendirilmesidir. Demek ki bu renk hayat kaynağına işaret etmektedir. En erken M.Ö. 3000’in
sonunda görülmeye başlanan Afanesyeva Kültürü inanışlarında da ölünün kanını temsil etmesi gereken aşıboyasının önemi vardı.25 Proto-Türk topluluklarının söz
konusu olduğunu düşündüğümüz bu kültür topluluklarından başka, onların torunları olan Hsiung-nu kavimlerinden Cye-gular’ın da kırmızı renge hürmet gösterdiğini Çin resmî hanedan yıllıklarından Tang-Şu’dan
öğreniyoruz (217 b: s. 4143 b).26 Esasında kırmızı rengin
bu ve benzeri anlamlarla insanlığın en erken çağlarından beri önemsendiğini biliyoruz. Kırmızı toprak boya
olan okr, prehistorik devirlerde öbür dünyaya yolculuğunda muhtemelen ölüye kuvvet verdiği düşünüldüğü
için cesedin yanına konuyordu.27 Böylece ölü, yeniden
dirildiğinde yaşayacağı bu dünyaya paralel özelliklere
sahip olan öteki dünyada dirilmeyi garanti altına alacak
biçimde mezar odasına yerleştirilmektedir.
Kurgan tarzındaki mezarların defin odalarında bazen
birden fazla kişinin gömülü olduğu görülmüştür. ProtoTürk ve Türk kurganlarında gömülenler Avrupaî, Mongoloid veya bunların karışımından oluşan tiplerdir. Tek
24 Wolfram Eberhard, Çin Simgeleri Sözlüğü (çev. A. Kazancıgil-A. Bereket,
ek.Y. Çoruhlu), İstanbul 2000, s. 175.
25 A. P. Okladnıkov, Tarihin Şafağında İç Asya (çev. A. Şenel), Erken İç Asya
Tarihi, (Der. Denis Sinor), İstanbul 2000,
26 W. Eberhard, Çin’in Şimal Komşuları, (çev. N. Uluğtuğ), Ankara 1996
(2.baskı), s. 68.
27 Belkıs Mutlu, Efsânelerin İzinde, İstanbul 1968, s. 9.
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başına ya da eşi veya çocuğu ile gömülme en çok görülen şekildir. Sadece kadınlara ait mezarlarda da bazen
çocukla defnetme görülmektedir. Kurganlarda çocuk
yaştakilerden, ortalama kırk yaşlarına kadar olan kişilerin gömüldüğü örnekler vardır. Bazı Türk topluluklarında ise çocuklar gömülmemiştir veya nadiren mezara
konulmuştur. Bu bir Andronovo Kültürü geleneğidir
ve geç dönem İç Asya Türk topluluklarına da ulaşmış
bir uygulamadır. Gryaznov’a göre daha hayatın başlangıcında ölen çocuklar ağaç kovuğuna gömülmüş veya
ağaçlara asılmış ya da ağaçların üzerine yerleştirilmiş
olmalıdır. Yine bu araştırmacı, Sibirya topluluklarından Teleütler ve günümüzün Hakasları’nda da benzer
geleneğin olduğundan söz eder. Bu her ailenin, insan
ruhlarının kuş biçiminde yaşadığı bir ağacının olduğu
inanışından kaynaklanmıştır. Bir kadının vücuduna bu
kuşlar girdiğinde kadın hamile kalıyor ve çocuğu dünyaya getiriyordu. Çocuk bir yaşından önce öldüğünde,
onun ruhu ağaca geri dönüyordu ve böylece yeniden
doğmayı bekliyordu. Bu yüzden çocuklar tabut içinde
omuzlarına kanatlar dikilmiş olarak bir ağaca asılıyordu.28
Erkek cesetleri ile birlikte kadın veya çocukların gömülmesi, bir kısım kaynaklarda insan kurbanı olarak
değerlendirilmiştir. Ancak dünyanın çeşitli yerlerinde
olduğu gibi, en erken ön Türk devirlerinde söz konusu
olabilecek bu uygulamanın, Hun devrinde çok geçerli olduğunu sanmıyoruz. Belki kurgan inşası sırasında, geçen zaman içinde kişinin karısı veya çocuğu da
ölmüş olursa onunla gömülmüş olması mümkündür.
Bazen özel durumlar da söz konusu olabilir. Nitekim
Göktürklerle ilgili Çin kaynaklarında Göktürk hüküm28 Mikhail P. Gryaznov, age., s. 96.
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darının ölümü üzerine, onu çok seven vezirinin onunla
ölmek istediğine dair bilgiler buna işaret etmektedir.
Örneğin Tung-Tien 197. bölümde (1070/B) Göktürk kağanı Tou-pi (Hsie-li) ölümünden sonraki olaylar şöyle
anlatılıyor: “8. (634) yılda öldü. Onun devlet adamlarına gömmeleri emredildi. Kui-i-wang ünvanı sunuldu.
Öldükten sonraki ünvanına Huang dendi. Onun eski
veziri Hu-lu-Ta-kuan (Uluğ Toygun) T’u-yü-hun-hsie
üzüntüsünden kendi boğazını kesti ve (1070-C) onunla
birlikte gömüldü.”29 Belgenin devamında kağanın mezarının yanına gömüldü deniyorsa da bu ifade bizim
söylediğimiz konunun da doğru olabileceğini gösteriyor.
Bir kısım kurganlarda yas ifadesi olan kesilmiş at
kuyrukları yanında, örgülü kadın saçlarına da rastlanması kadının ölüyle beraber gömülmesi gerekmediğinin bir göstergesidir. Kadın saçlarına bazen tutam
halinde, keselerde de rastlanmıştır. Saç kesme Türk topluluklarında yüzyıllar boyunca yapılan bir uygulama
olduğuna göre, bu bir yas ifadesi olarak kabul edilmelidir; ya da çok eski dönemlerde var olan insan kurbanından vazgeçilmiş onun yerine simgeler veya nesnelerin
mezarda yer alması uygulamasına geçilmiş olduğu düşünülmelidir.30
Şu ana kadar açıkladığımız hususlar, eşyalar, düzenleme ve uygulamalar, ölen kişinin öteki dünyadaki yaşantısı için, büyük kurganlarda çoğu kez yeterli görülmemiştir. Örneğin ölenin en sevdiği atı veya atları da
onunla birlikte gömülmüştür.
29 Ahmet Taşağıl, Gök-Türkler, Ankara 1995, s. 106.
30 Yaşar Çoruhlu, “Selçuklu sanatında görülen kuyruğu düğümlü at tasvirlerinin ikonografik ve ikonolojik mahiyeti”, VI. Millî Selçuklu Kültür ve
Medeniyeti Semineri Bildirileri (16-17 Mayıs 1996), Konya 1997, s. 232.
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Atlar çoğu kez ayrı bir bölme veya odada ve ölünün
bulunduğu derinlikten daha yukarıda veya farklı bir
yerde bulunur. Ölüyle aynı yerde gömüldüğü de olur
ama bu daha ziyade seyis veya hizmetliler içindir. Bazı
İskitlere atfedilen kurganlarda örneğin Kostromskaya
Kurganı’nda olduğu gibi ölünün ya da ölülerin yer aldığı merkezî kısmın etrafında, atlar daha yukarı seviyede ve dört ana yöne göre yerleştirilmişlerdir. Bunlar
belki de yönlerin renk simgelerine göre konulmuştu
Arkeolojik kazılar sonucunda, kurganlarda pek çok
at kadavrasına rastlanmıştır. Çoğu yerde bunların koşumları, örtüleri, bazen de başlıkları ile birlikte yer aldıklarını görmekteyiz. 1. Pazırık Kurganı’ndaki geyik
masklı at, eski çağlarda geyik kültünün at kültünden
daha önemli olduğuna işaret etmektedir. Bunlar el sanatları, süsleme sanatı ve sembolizm bakımından da
mühim özellikler içerirler. Bazı kurganlarda, atların
belli bir düzende yerleştirildikleri görülüyorsa da çoğunda karışık konulmuşlardır. Birçok kurgana bilim
adamlarından önce soyguncular girdiği için insan cesetleri gibi at kadavraları da çoğu kez tahrip edilmiştir.
Eski Türk topluluklarında atın, özellikle bozkırlarda
alp tipinin ortaya çıkmasından sonra (bilhassa Tagar
devrinden itibaren) çok önem kazandığını biliyoruz.
Eski metinler ve destanlarda kahramanın en yakın dostu, kahramana yakın hatta bazen ondan üstün özelliklere sahip olarak görülen atın, mezarda da sahibini takip
etmesi doğal karşılanabilir. Ayrıca onun “yas sembolizmi” ile ilgili olarak da mezarda yer aldığını söylemiştik. Bu yüzden zaman zaman ölünün atının kuyruğu
kesilmekte veya bağlanmaktadır; Göktürk devri Talas
yazıtlarından birinde de vurgulandığı gibi: “atının kuy177
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ruğunu oturup bağladım.”31 Bu kitabede kitabeyi ölen
Beğ Çur adına diken kişi, onun ölümü üzerine taşını
diktiğini ve atının kuyruğunu yas ifadesi olarak ve aynı
zamanda ölümüne işaret olarak bağladığını söylemiş
olmaktadır. Bahsedilen uygulamanın dışında, bazen
ölü için kurban edilen veya yuğ töreninde yenilen atların kadavraları da mezar içine konulmakta veya aşağıya atılmaktadır.
Mezarı veya defin odasını bir “yaşantı odası” durumuna sokmak için bu anlattıklarımızla yetinilmediği
de olur. Bu durumun en güzel ifadesi ölü için konulan
yemek kalıntılarının, kazılarda ele geçmiş örneklerinin
bulunmasıdır. Bunlar sehpa veya küçük masa olarak niteleyebileceğimiz masalar üzerindeki kaplarda veya kazanlarda bulunan pişmiş et parçalarıdır. Bunun dışında
evin döşenmesi için gerekli olan hemen her şey, temsilî
olarak güzel örnekleriyle mezarlarda yer almıştır. Keçe
yaygılar, halılar ve diğer dokumalar kimisi yere yaymak, kimisi duvarlara asılmak, kimisi de lahit-tabut
örtüsü ve at örtüsü olarak kullanılmak üzere defin odasına yerleştirilmiştir.
Defin odalarına, bütün bunların dışında, ölüye yeni
evinde kullanılmak üzere sunulan hediyeler - ki bugün
bile yeni ev almış bir dostumuza ilk gidişimizde “ev hediyesi” götürüyoruz -, çeşitli alet-edevat, buhur kapları
ve bitkileri, güzel koku şişeleri veya bitkileri, deri veya
kumaş çantalar, keseler, kandiller, deri, tekstil materyal, ahşap, madenî, topraktan yapılmış başka eşya ve
eserler az veya çok oranda konulmuştur. Söz konusu
eser veya eşyaların boyutları gerçek boyutunda olabil31 Hüseyin Namık Orkun, age., s. 327.
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diği gibi onların minyatür kopyaları şeklinde de olabilmektedir.
Sonuç olarak eski Türklerde özellikle “kurgan” denilen mezarlardaki defin odalarında odanın şekli, cesedin
korunmasına yönelik işlemlerden geçirilerek mezara
konulması, onun yatırılış biçimi, giysisi, aksesuarları,
silahları, onunla ilgili çeşitli eşyalar, yiyecekler, atlar
vb. her şey, gerçek (olduğu düşünülen) veya sembolik planda “ölünün öteki dünyada buradakine benzer
bir hayat yaşayacağı” düşüncesine göre tespit edilmiş
ve tertip edilmiştir, diyebiliriz. Müslüman olmuş Türk
topluluklarında bu düşünce sadece sembolik olarak
türbe ve kümbetlerde devam etmiş, eski inançlar bazen
kısmen bazen de tamamen ortadan kalkmıştır Mezarın
ölünün evi olduğu düşüncesi ise devam etmiştir.
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Eski Türklerde Mezar Geleneği

T

Cengiz Alyılmaz1

ürk mezar geleneği tarihinin çok eskiye dayandığı bilinmektedir. Zira bugün büyük bölümü
Moğolistan’da, Doğu Türkistan’da, Tuva’da,
Altay’da, Kırgızistan’da, Kazakistan’da, Özbekistan’da,
Azerbaycan’da, Anadolu’da bulunan eski Türk mezarlarının birçoğu milattan önceki yıllara tarihlendirilmektedir. Bu mezarların en karakteristik olanları, Türk yaşayış ve inanışından derin izler taşıyan kurganlardır.
Saka, Hun, Avar, (Kök)türk, Uygur ve Kırgız dönemlerinin hepsinde var olan kurgan geleneğinin temelinde ise, “ölen kişiye ev (eb, öy, üy) yapma, oba (yuba,
yuva), yurt, ger, kerekü, çadır kurma” düşüncesi yatar2.
Bugün Anadolu’nun birçok yerinde (Kars, Ardahan,
Iğdır, Erzurum, Ağrı, Van…) kızgınlık anında insanlar
birbirlerine “evin yapılsın”, “ocağın dikilsin” şeklinde
cümleler sarf etmektedirler. “ölesin”, “mezarın yapılsın” anlamlarına gelen bu ifadeler köklü bir geleneğin
dile yansımasını göstermeleri bakımından önemlidir.
Genç yaşta ölenler için “evinden gitti”; gün görüp devran sürmüş, yaşını başını alıp ölenler için de “evine gitti” şeklinde ifadeler kullanılması da aynı düşüncenin
ürünüdür.
Kurganlar, esas itibariyle iki kısımdan oluşurlar.
Toprağın üstündeki (birinci) kısım çadırın dışını; topra1 Doç. Dr. Cengiz Alyılmaz, Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim
Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, Erzurum.
2 Eski ve yeni Türk mezarlarının birçoğunun üzerinde rastlanan ve konunun uzmanlarının genelde “baklava dilimi” adını verdikleri damgaların /
tasvirlerin gerçekte eb (ev, yuva, yurt, vatan) anlamlarına gelen damga (B)
ve bu damganın farklı şekilleri olduğunu belirtmek isteriz.
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ğın altında kalan (ikinci) kısım ise çadırın içini sembolize eder. Kendi içinde bölümlere ayrılan, duvarlarına
(Pazırık kurganında olduğu gibi) bazen halılar, kilimler
ve işlemeli keçeler asılan, içine süs ve kullanım eşyaları
yerleştirilen bu kısma, “mezar odası”, “ölü odası”, “ceset odası” vb. adlar verilmektedir3
Ölen kişinin mumyalı veya mumyasız olarak eşyalarıyla (bazen de atıyla ve hizmetkârlarıyla) (Ögel 1988)
birlikte gömüldüğü kurganların ortalarında veya baş
taraflarında boyları 1-3,5 m arasında değişen tasvirli
ve damgalı taşlar bulunmaktadır. Söz konusu taşlarda
Türk boyları tarafından olağanüstü özellikleri olduğuna inanılan ve kutsal sayılan varlıkların (güneş, ay...) ve
hayvanların (geyik, teke / dağ keçisi, kurt, at, kartal, yılan...) tasvirlerine yer verilmiştir4. (Kök)türk ve Uygur
dönemlerinde yerlerini yazıtlara ve heykellere bırakan
bu tasvirli ve damgalı taşlar, dar anlamda çadırların
(eblerin, obaların, öylerin, yurtların, gerlerin) ortasındaki direği (kayın ağacını); geniş anlamda ise “hayat
ağacı”nı (evreni, uzun ömrü, ebediliği, ölümsüzlüğü)
hatırlatır. Bugün mezarların başlarına, mezarlıklara
ağaç dikilmesi, bu inanışın ve geleneğin devamı niteliğindedir.
Uzunlukları 5-50 m; yükseklikleri 3-10 m arasında
değişen kurganlar, gerçekte soyluların (kağanların, kumandanların ve devrin ileri gelenlerinin) mezarlarıdır.
Nitekim kurganlara ait dikili taşlar üzerindeki damgalar ve tasvirler de bunu açıkça ortaya koyar. Bu sebeple
kurganlar eski Türk mezar geleneği içinde ayrı bir yere
3 Ayrıntılı bilgi için bk. Çoruhlu 1998: 45-85; Memiş 1987; Radloff 1994 I:
85-176; Roux 1999: 294-311.
4 Konu hakkında ayrıca bk. Alyılmaz 2003: 329-379.
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ve öneme sahiptirler. Dönemlerinin gösterişli ve ayrıcalıklı mezarlarının büyük bölümü bugün bulundukları
ülkelerde (farklı dinlere ve ırklara mensup olsalar da)
insanlar tarafından ziyaret yerine çevrilmiştir.
Tanrı’nın “kut” verip “kutlu” ve “soylu” yarattığı
hanedandan / devlet yönetiminden kimselerin kurganlarının / mezarlarının yakınlarına gömülmek de eski
Türk inancında büyük bir onur sayılmıştır. Moğolistan,
Tuva, Hakasya, Kırgızistan, Kazakistan… vb. Cumhuriyetlerde karşılaştığımız çoğu Saka ve Hun dönemlerine
ait bu tür mezarlar / mezarlıklar5 birçok bakımdan da
(şekil, yapı… vb.) sonraki dönemler için örnek teşkil etmiştir. Nitekim bugün bile devlet başkanlarının, idarecilerin mezarlarının yanına eşlerinin, çalışma arkadaşlarının; evliya, sahabe, şeyh, dede… vb. din ulularının
mezarlarının yakınlarına ise müritlerin mezarlarının
yapılmasının temelinde de aynı düşünce yatmaktadır.
(Kök)türk ve Uygur dönemlerinde soylu kimselerin
(kağanların, kumandanların, beylerin…) üç ayrı mezarının olduğu görülür. Bu mezarlardan ilki, ölen kimsenin cesedinin ve eşyalarının da içinde yer aldığı; daha
ziyade dağlarda, yüksek tepelerde, sarp kayalıklarda,
ormanlık arazilerde, yönü değiştirilmiş nehir yataklarında inşa edilmiş, kurgan ve saklı kabir / saklı ev
şeklindeki gerçek mezarlardır. İkinci mezar türü, ölen
kişinin gerçek mezarını saklamak / gizlemek amacıyla yapılan sahte mezarlardır. Üçüncüsü ise, hem ölen
kişinin adını yaşatmak, anısını canlı tutmak, ona saygı
gösterip bağlılık bildirmek, hem de asıl mezarın yerini
5 Bu kurganlarda kutsal sayılan alanın belirgin şekilde taşlarla çevrili olması; tören ve saygı yolunun yer alması, büyük bir bölümünde tasvirli, geyikli
ve damgalı taşlar bulunması başta (Kök)türk dönemi mezarları olmak üzere sonraki dönem Türk mezar yapısına da örnek teşkil etmiştir.
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gizli tutmak amacıyla yapılan temsilî mezarlardır. Gerçek mezarların birçoğunun bugün yeri bilinmezken; bir
kısmı ne yazık ki, son yıllarda define avcıları tarafından
içleri boşaltılıp harabeye döndürülmüştür.
Sahte mezarlar, gerçek mezarların içinde yatanları
ve onlara ait eşyaları kötü niyetli kimselerden korumak
amacıyla yapılmış birer tuzak niteliğindedirler. Bu mezarlar açıldıklarında içlerindeki zehirli maddeler havayla temas edip solunum yollarına zarar vermekte ve
insanın ölümüne neden olmaktadır.
Temsilî mezarlara gelince: sunak masasına ait dikdörtgen şeklindeki taşları (sanduka taşları) işlemeli,
tasvirli bazen de üzeri damgalı ve yazılı olan; içinde
ceset bulunmayan ancak zaman zaman ölen kişiye ait
bir kısım eşyaları barındıran bu anıt mezarlar, genelde
herkesin görebileceği, gelip geçtiği yerlere (yol kenarlarına, ovaların merkezlerine veya akarsu civarlarına)
yapılmıştır.
Türk tarihindeki en ilgi çekici anıt mezar külliyeleri
hiç şüphesiz ki, II. (Kök)türk Kağanlığı dönemine aittir. Söz konusu anıt mezar külliyelerinin en önemlileri
Moğolistan’daki Arhangay Aymag sınırları içinde kalan Koçho-Tsaydam bölgesinde (1091378, 48 T 0337319,
UTM 5269389) bulunmaktadır. Koçho-Tsaydam bölgesi, dönemin birçok anıt mezarını (başta Bilge Kağan ve
kardeşi Köl Tigin adına inşa edilen anıt mezar külliyeleri olmak üzere) üzerinde barındırmaktadır. Bu anıt
mezarların buraya inşa edilmesinin temelinde ise, İpek
Yolu’nun kollarından birinin buradan geçmiş olması,
bu yoldan geçen herkesin anıt mezarlara saygı göstermesi, anıt mezarlara ait yazıtlarda verilen mesajların
her yere iletilmek istenmesi düşüncesi yatmaktadır.
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Bilge Kağan, Köl Tigin anıt mezar külliyesini ve yazıtını herkesin görebilmesi için merkezî bir yere inşa
ettirdiğini de şu cümlelerle ifade etmektedir: on ok oglınga tatınga tegi bunı körü biling bengü taş tokıtdım ...ser
... taka erig yerte irser ança erig yerte bengü taş tokıtdım bititdim anı körüp ança biling: On-Ok oğullarına ve yabancılarına kadar (herkes) şunu iyice görün bilin: Ebedî taş
hâkkettirdim. (Burası)... (bir) mevki olduğundan, ayrıca
kolay erişilir (bir) yer olduğundan, böyle kolay erişilir
(bir) yerde ebedî taş hâkettirdim, yazdırttım. Onu görüp öylece bilin (ve öğrenin). KT G 12-136
(Kök)türk ve Uygur dönemlerinin meşhur kağan ve
kumandanlarına ait anıt mezarların bir kısmı, külliye
niteliğindedir ve son derece gösterişlidir: bengü taş tikdim tabgaç kaganta bedizçi kelürtüm bedizettim mening sabımın sımadı tabgaç kaganıng içreki bedizçig ıttı angar adınçıg
bark yaraturtum için taşın adınçıg bediz urturtum taş tokıtdım köngülteki sabımın urturtum: Ben ebedî taş diktim,
Çin hakanından ressam ve heykeltıraşlar getirttim, (Köl
Tigin’in türbesini) süslettim. (Çinliler) benim sözümü
kırmadılar (ve) Çin hakanının has sanatçılarını gönderdiler. Onlara olağanüstü bir türbe yaptırttım; içine (ve)
dışına olağanüstü resim ve heykeller koydurttum....
(Ebedî) taş hâkettirdim. Gönlümdeki sözlerimi (buraya) kazıttım. KT G 11-12 (Alyılmaz 2005: 22-23).
Bu külliyelerde temsilî mezarı kuşatan / içinde barındıran (içi, dışı savaş ve av tasvirleriyle süslenmiş)
türbeler (ebler barklar), sunak taşları / sunak masaları,
heykeller, balballar, yazıtlar, tören alanları, saygı yolları... bulunur (foto: 31). Moğolistan’daki (Kök)türk ve
Uygur dönemlerine ait Öngöt, Bugut, Köl Tigin, Bilge
6 Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Alyılmaz 2004: 181-192.
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Kağan, Bilge Tonyukuk, Ongi, Köl-İç-Çor, Moyun Çor...
anıt mezar külliyeleri bu özelliklere sahiptir. Ancak söz
konusu anıt mezar külliyelerinin hemen hemen hepsi
açık alanda bulundukları için bugün harabe hâlindedir
ve eski görüntülerinden tamamen uzaktır. Anılan anıt
mezarlardan Bilge Kağan’a ait olanında 2001 yılı Ağustos ayında yürütücülüğünü Türk İşbirliği ve Kalkınma
İdaresi Başkanlığı’nın yaptığı Türk-Moğol Bilim Heyeti
tarafından kapsamlı bir kazı gerçekleştirilmiş; kazıda
sunak taşının kuzeyinde anonim bir anıt mezar tespit
edilmiştir. Bu anonim mezar külliyesinde sunak masasına ait işlemeli taşlar, altın, gümüş, bakır, demir ve
değerli taşlardan oluşan süs ve kullanım eşyaları ortaya
çıkarılmıştır. Bugün Ulaanbaatar’daki tarih müzesinde
muhafaza edilen kıymetli eserler arasında üzerinde
umay kuşu tasviri bulunan bir sorguç, ibrikler, ritüel kaplar, heykeller, kemer tokaları, küpeler, altın ve
gümüş plâkalar, değerli taşlar ve kumaş parçaları yer
almaktadır. Söz konusu buluntular kazı heyeti tarafından bilim dünyasına ne yazık ki, “Bilge Kağan Hazinesi” olarak duyurulmuştur. Ancak tarafımızdan yapılan
incelemelerde, buluntular içinde erkeklere (kağanlara)
ait hiçbir kullanım eşyasının (zırh, taç, altın kemer, ok,
okucu, sadak, yay, kılıç, kama, bıçak, süngü, süngü ucu,
eyer, üzengi, at gemi, mühür, sikke… vs) yer almadığı;
2500 adet buluntunun hanedandan bir kadına (katun)
ait, çoğu altından ve gümüşten yapılmış süs ve kullanım eşyasından (sorguç, yüzükler, küpeler, boncuklar,
kemer tokaları, kaftan süsü plakalar, ritüel kaplar, heykelcikler, kumaş parçaları vd.) oluştuğu; bunların da
Bilge Kağan’ın kendisine ait hazineyle ilgisinin bulunmadığı belirlenmiştir7.
7 Buluntuların görüntüleri için bk. Alyılmaz 2005: 167-176.
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(Kök)türk, Uygur ve Kırgız dönemlerine ait yönetici mezarlarının / mezar külliyelerinin en karakteristik
yönlerini hiç kuşkusuz, yazıtlar, heykeller ve balballar
oluşturur.
Çoğu (Kök)türk harfleriyle yazılmış yazıtların bir
kısmı, dönemlerinin resmi tarihine ait bilgileri; bir kısmı ise ölen kimselerin yaşam öykülerini, ayrılık acısını
dile getiren metinleri içerir.
(Kök)türk, Uygur ve Kırgız dönemlerine ait, dönemin ileri gelenlerinin mezarlarında genelde bire bir
ölçülerde yapılmış insan heykelleriyle (taşbaba ve ayrıntılı insan heykelleriyle) karşılaşılmaktadır. Bu heykellerin büyük bölümünün başları, sonraki yıllarda
birbirine düşman kavimler tarafından parçalanmıştır.
Külliyelerde insan heykellerinin yanında olağanüstü
özellikleri olduğuna inanılıp kutsal sayılan veya ölenin
gücünü, kuvvetini, kahramanlığını temsil eden hayvan
heykellerine de (koç, arslan… vd) yer verilmiştir.
Bugün araştırmacıların bir kısmının “müteveffanın
hayatta iken öldürdüğü düşmanları temsilen” diktirildiğini; bir kısmının ise “mezarda yatana (kağana, kumandana…) bağlılık / saygı için” diktirildiğini iddia
ettikleri8 balballara, daha ziyade Hun, (Kök)türk ve
Kırgız dönemlerinin erkek mezarlarında rastlanmaktadır. Orhun yazıtlarında geçen bazı cümleler balbalların
ne amaçla dikildikleri hakkında bilgi vermektedir: …
eçim kagan uça bardı başlayu kırkız kaganıg balbal tikdim:
… Amcam kağan vefat etti; (amcam kağan için) önce
Kırgız hakanını balbal (olarak) diktim (Köl Tigin Yazıtı
Doğu, 24-25) (Tekin 2006: 30-31).
8 Konu hakkında ayrıntılı bilgi ve farklı görüşler için bk. Gömeç 2001: 14;
Yılmaz 2006: 111-126.
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Balballar, saygı / tören yoluna paralel olarak doğuya doğru sıralanmışlardır. Çok nadir de olsa
(Moğolistan’da Bugut bölgesinde) balbalların batıya
doğru sıralananlarıyla da karşılaşılmaktadır. Uygur dönemine ait mezarlarda balbal bulunmaması, Budist ve
Maniheist yaşayış ve inanıştan kaynaklanmıştır.
(Kök)türk ve Uygur dönemlerinde karşılaşılan
temsilî mezar inşa etme geleneği, sonraki yüzyıllarda
hem Türkistan’da hem de Anadolu’da az da olsa devam
ettirilmiştir. Dede Korkut, Köroğlu, Nasrettin Hoca, Yunus Emre... gibi önemli şahsiyetlerin Türk dünyasının
farklı bölgelerinde temsilî mezarlarının / türbelerinin
bulunması da bunu açıkça ortaya koymaktadır.
Eski Türk mezarları içinde kurganlarla aynı döneme
ait oldukları hâlde son derece basit yapılı, gösterişten
uzak mezarlar da vardır. Sayıları kurganların sayısından onlarca kat daha fazla olan, kimi dikdörtgen, kimi
kare, kimi höyük kimi yuvarlak biçimdeki bu mezarlar,
halk (bodun)a aittir ve kültür tarihimiz açısından en az
soylulara ait mezarlar kadar önemlidirler.
Kurgan geleneği, Türklerin tam yerleşik hayata geçmelerinden ve İslamiyeti kabul etmelerinden sonra
daha da geliştirilerek “türbe”, “kümbet”... adları verilen yeni şekilleriyle devam etmiştir. Ancak bu yeni türler, “mezar” özelliği taşımalarının yanı sıra mükemmel
yapıları ve yazıtları sayesinde ait oldukları dönemlerin
en önemli mimarî, epigrafi ve sanat eserleri olma kimliğine de sahiptirler. Prof. Dr. N. Diyarbekirli bu hususta
şunları kaydetmektedir: Sanat tarihimizin mezar mimarisi
ile ilgili kısmı Türklerin ata kültüne bağlılığı dolayısıyla zenginleşmiştir. Onun yapı strüktürünü oluşturan unsurların
ana hatlarını Türk kültürünün temellerinde aramamızın ge188

~ Defin ~

rektiği görüşü giderek ağırlık kazanmaktadır. Tarihin en erken devirlerinden itibaren Türk toplulukları arasında devlet
için yararlı hizmetler yapmış, il tutmuş kağanlara, beylere,
alperenler, vatana hizmet etmiş bey ve kağan eşlerine, melikelere, devlet büyüklerine, ata kültüne gösterilen saygı, örf ve
adetlere bağlılık dolayısıyla abidevi mezarlar yapılmış, sanatın büyülü dili ile milletimiz bu “alp soylu” kişilere şükran
borcunu ifade etmeye çalışmıştır. Bu abideler Çin’in Kansu
eyaletinden Macaristan ovalarına, Anadolu’ya kadar uzayan
bozkır kuşağında serpiştirilmiş durumda bulunmaktadır.
Tarihin akışı içinde yeryüzünde başka hiçbir millet bu kadar
geniş bir alana abidelerini yayamamıştır (Diyarbekirli 1991:
53-62).
Bugün Türk dünyasının her yerinde din uluları için
geçmişten derin izler taşıyan türbeler; devlet büyükleri
ve soylular için anıt mezarlar; halktan kimseler için basit yapılı mezarlar yapılmaya devam etmektedir. Bazı
mezar taşları üzerindeki tasvirler, fotoğraflar, resimler, damgalar ve yazılar da hiç şüphesiz ki, Sakalardan,
Hunlardan, Avarlardan, (Kök)türklerden… bugüne intikal eden bir geleneğin yaşatılmasından ibarettir.
Kaynaklar:
Alyılmaz, Cengiz (2003). Epigrafik Belgelemeler ve Yüzey Araştırmaları / Epigraphic Documantation and
Surface Researches, Moğolistandaki Türk Anıtları Projesi 2001 Yılı Çalışmaları / Work For The Project Turkish
Monuments İn Mongolia İn Year 2001, Ankara, s. 329379.
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Anıtkabir

A

Emine Gürsoy Naskali1

tatürk 10 Kasım 1938’de vefat etmişti. Toprağa tevdi edilip defnedilmesi ancak 15 yıl
sonra 10 Kasım 1953’te gerçekleşebilmişti. Bu
15 yıllık süre içerisinde Atatürk’ün naaşı Ankara’da Etnoğrafya Müzesinde bir masanın üzerinde bekletilmişti, çünkü yapılması kararlaştırılan anıt mezar bir türlü
inşa edilmiyor, ihaleleri yapılmıyor, Rasattepe’deki anıt
mezarın temeli 1944’te atılmış vaziyette duruyordu.
Atatürk sonrası CHP anıt mezarın yapımıyla ilgilenmiyordu.
14 Mayıs 1950’de iktidara gelen Demokrat Parti,
Genel Başkanı Celâl Bayar’ı Cumhurbaşkanı seçmişti. Bayar, Cumhurbaşkanı seçildiğinin ilk haftasında
Anıtkabir’in inşaatı konusunu ele almıştı. Bayar şöyle
anlatıyordu:
“Bir defterim vardı, oraya günlük işlerimi not ederdim.
Bu günlük notların ilk maddesini, daima Anıtkabir teşkil
ederdi. Anıtkabir yapılıncaya ve o büyük eşsiz insan, ebedî
istirahatgâhına terkolununcaya kadar not defterimin birinci
maddesi değişmemiştir.
Cumhurbaşkanlığımın ilk haftasında Anıtkabir’e gittim,
planları inceledim ve ilgililerden bilgi aldım. İşler çok ağır bir
tempo ile yürütülüyordu. Hükûmeti sürekli ve aralıksız bir
takip ile harekete geçirdim. İnşaat hızlandı. Zaman buldukça
gidiyor, çalışmaları yerinde izliyordum.”2
1 Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali, İstanbul.
2 Celâl Bayar, Başvekilim Adnan Menderes, (derleyen: İsmet Bozdağ), Baha

193

~ Defin ~

Bayar, Anıtkabir’in mimari planlarında da bir değişiklik yapılmasını istemişti. Orijinal planlarda Anıtkabir’in mozole bölümünün üstünde bir kümbet bulunuyordu. Bu kümbet bir teknik zorluk yaratmaktaydı.
Hem bu sebep hem de Anıtkabir’in daha yalın bir siluet
oluşturması düşüncesiyle bu kümbetin kaldırılmasını
talep etmişti.
Anıtkabir’in heykelleri, kabartmaları, yazı ve mozaik
işleri de DP döneminde yarışmaya açıldı ve yaptırıldı.3
9 Eylül 1951 günü Türk sanatçıları için açılan yarışma
sonuçlandı: Giriş yolu aslanlarını ve iki adet heykeli
Hüseyin Anka, Anıt’a çıkan merdivenlerin sağ duvar
rölyefini İlhan Koman, sol duvar rölyefini Zühtü Müridoğlu, bayrak direği kaidesi rölyeflerini Kenan Yontuç,
freskleri Tarık Leventoğlu, yazıları da Emin Barın gerçekleştirecekti.4
Matbaası, İstanbul.
3 http://www.anitkabir.info/index.php?action=viewarticle&artid=5
“Anıtkabir heykel ve kabartma yarışması, sanatçılarımız arasında büyük
ilgi gördü. Yarışmaya birçok sanatçı katıldı. Yarışmaya gönderilen eserler
birer birer gözden geçirildi, jüri üyelerinin gizli verdikleri notlara göre değerlendirildi (26.1.1952). Alınan sonuç şöyle idi: Alle’nin başında, soldaki
erkek grubunun, Alle’nin başında sağdaki kadın grubunun birinciliğini ve
Alle’nin arslan heykeli birinciliğini Hüseyin Özkan, Şeref Holü’ne çıkan
merdivenlerin sağındaki kabartma kompozisyonu birinciliğini İlhan Kuman, merdivendeki hitabet kürsüsü süsleme birinciliğini ve bayrak direğinin altındaki sembolik kabartma birinciliğini Kenan Yontuç, İnkılap Kulesi
kabartması birinciliğini, Barış Kulesi kabartması birinciliğini, Müdafaa-ı
Hukuk Kulesi kabartması birinciliğini ve Misak-ı Millî Kulesi kabartması
birinciliğini Nusret Suman, Şeref Holü’ne çıkan merdivenlerin solundaki
kabartma kompozisyonunun birinciliğini, Mehmetçik Kulesi kabartması
birinciliğini, Hürriyet Kulesi kabartması birinciliğini ve İstiklâl Kulesi kabartması birinciliğini Zühtü Müridoğlu kazanmıştır. 23 Nisan Kulesi’nde
(birinci yok), ikinci gelen Hakkı Atakulu’nun eseri uygulanmış, ZaferKulesi ve Cumhuriyet Kulesi kabartmalarını başarı ile ifade eden eser bulunamamıştır.”
4 Selçuk Mülayim, Yüzyılın (1900-1999) Kültür ve Sanat Kronolojisi, Kaknüs,
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İnşaat faaliyetlerini Başvekil Adnan Menderes de yakından takip ediyordu. Yine Bayar’ın ifadesiyle:
“Başvekil Adnan Menderes de Anıtkabir’le yakından ilgileniyordu. İkimiz de yakından takip ettiğimiz için bu konuda birbirimize verecek taze haber bulamazdık. Yürümeyi
çok seven Başvekil Menderes, sık sık Anıtkabir’e uğrayarak
hem yürüyüş yapıyor hem de çalışmaların hızlandırılmasına
teşvik ediyordu.
Aziz Atatürk’ün Etnoğrafya Müzesi’nin bir tahta masasında yattığını düşünmek benim için dayanılmaz bir sızı idi.
Sürekli izlemelerle nihayet üç yıl sonra Anıtkabir tamamlandı. Başvekil Adnan Menderes’le birlikte son bir defa daha
Anıtkabir’i gözden geçirdik, karar verdik ki içinde bulunduğumuz 1953 yılının 10 Kasımında Atatürk’ü ebedî makberesine tevdi edebiliriz.”5
Anıtkabir’in tamamlanması ve Atatürk’ün nihayet
toprağa tevdi edilmesi Bayar’ı memnun eden hadiseleriden biridir. Bu duyguyu şöyle anlatır:
“Eğer cumhurbaşkanı olmanın bir faniye kazandırdığı şereften ayrı bir değeri ve hazzı varsa, o da benim için, sevgili
Atatürk’ü Etnoğrafya Müzesi’nden alıp Anıtkabir’deki ebedî
medfenine tevdi ettiğim tarihi günü yaşamış olmaktır. Protokolün en küçük ayrıntısına kadar ilgilendim. Bir gün önce bir
prova yapıldı. Mesafeler ölçüldü, adımlar hesaplandı ve ona
göre bir program düzenlendi...
Türkiye’nin her tarafından, her ilden heyetler geliyordu.
Bu gelen heyetler beraberlerinde birer torba da toprak getiİstanbul 1999.
5 Celâl Bayar, age.
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recekler ve böylece Atatürk, vatanın her karışından alınmış
toprakların üzerine son ve büyük uykusunu uyumak için
uzanacaktı. Sayısız çelenk gelmişti. Bu çelenklerle Anıttepe,
çiçektepe olmuştu. Her birinin üstünde Atatürk sevgisini
parlatan bir söz vardı. Ama bir tanesi var ki, onu unutamadım. Bu çelengin üstünde bir tek kelime yazılı idi: Ölmedin.
10 Kasım sabahı Ankara semasında altın gibi bir güneş
parlıyordu. Etnoğrafya Müzesi’nden tabutu aldık. Mevkip
yola çıktı. Radyo istasyonlarımız, bütün Türkiye’ye ve bütün dünyaya bu ulu insanın sözlerini, hayatını, kendisi için
yazılmış şiirleri yayıyordu. O gün gözyaşları, insanların
yüzlerini bir kere daha yıkadı. Yürekler, paslanmaz Atatürk
sevgisiyle bir kere daha doldu. Ankara yolları, parlak Kasım
güneşi altında çiçek ve sevgi dolmuş, taşmıştı. İki yüz bin insan, Atatürk’ün tabutu peşinde gözyaşı dökerek yürüyordu.
Etnoğrafya Müzesi’nden Anıttepe’ye kadar olan mesafeyi
4,5 saatte tükettik. Aziz nâ’şını vatan toprakları üzerine tevdi
ettikten sonra, gözyaşlarımı tutamadığım uzun bir konuşma
yaptığımı hatırlıyorum. Onu, duya duya, seve seve söyledim,
söyledim, söyledim... Ve sonra sözlerimi şöyle bitirdim:
“Atatürk, sen bizdendin, seni halife yapmak, padişah yapmak isteyenler oldu. İltifat etmedin. Millî irade yolunu seçtin.
Hayat ve şahsiyetini milletin hizmetine vakfettin. Türk’ün
gıpta ettiği, övdüğü ve övündüğü vasıflara maliktin. Bütün
meziyetlerinle Türk milletinin ta kendisi idin.
Şimdi seni, kurtardığın vatanın her köşesinden gönderilen mukaddes topraklara veriyoruz. Bil ki, hakikî yerin, daima
inandığın ve bağlandığın Türk milletinin minnet dolu sinesidir. Nur içinde yat.”6
6 Celâl Bayar, age.
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Resim 1: Celâl Bayar Anıtkabir’in iki mimarından biri olan
Orhan Arda’ya mozolenin üzerindeki kümbetin kaldırılmasını
önerirken. (Emine Gürsoy Naskali arşivi)

Resim 2: Celâl Bayar Anıtkabir inşaatını gezerken. (Emine
Gürsoy Naskali arşivi)
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Resim 3: Celâl Bayar inşaat halindeki Anıtkabir’i, Anıtkabir’in
iki mimarından biri olan Emin Onat ile birlikte gezerken. (Emine Gürsoy Naskali arşivi)
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Resim 4: Celâl Bayar Anıtkabir düzenlemesi hakkında mimar Emin Onat’tan bilgi alırken. (Emine Gürsoy Naskali arşivi)
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Resim 5: Celâl Bayar Atatürk’ün tabutunun başında. (Melih
Aktaş arşivi)

Resim 6: Çanakkale şehitleri anıtına Anıtkabir’den giden
toprağı Cumhurbaşkanı Celâl Bayar, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan
Polatkan, Ethem Menderes, Mükerrem Sarol huzurunda Ankara Valisi Kemal Aygün teslim alırken. (Nilüfer Gürsoy arşivi)
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10 Kasım 1953’te Celâl Bayar’ın Anıtkabir’de söylediği nutkun tam metni:
“10/Kasım/1953
Reisicumhur Celâl Bayar’ın Atatürk’ün Cenazesinin
Anıt-Kabir’e Nakli Münasebetiyle Anıt-Kabir’de Türk Milletine Hitabeleri:
Büyük Türk Milleti,
Atatürk, tam 15 yıl önce bugün, hayata gözlerini kapamıştı.
O gün, bütün Türk Milleti gözyaşı dökmüş, insaniyet
âlemi elemimize iştirak etmişti. Çünkü Türk Milleti büyük
bir evlâdını, beşeriyet, insanlık idealine hâdim en kuvvetli
rüknünü kaybetmişti.
Şimdi, şu anda, mâneviyatını ruhlarımızda mukaddes
bir varlık halinde yaşattığımız Kemal Atatürk’ün “fâni
vücud”unu ebedi medfenine, “Anıt-Kabir” adını verdiğimiz
buraya tevdi etmek için toplanmış bulunuyoruz.
Milletlerin hayatında sayılı günler vardır.
Türk Milletinin de “kara günü’ olan 10/Kasım/1938’den
bu yana, O’nun yokluğundan doğan istirap ve hicranlarımız
dinmemiş, millî matemimiz eksilmemiş, minnet borcumuzla
beraber devam etmektedir.
Yurttaşlarım,
Tarih bize gösteriyor ki, yeni devir açan ileri milletler,
evvelâ büyük evlât yetiştirmişlerdir. Kemal Atatürk de hiç
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şüphe yok ki, bu müstesna, harika şahsiyetlerden biridir.
O’nun yarattığı, milletine hediye ettiği muhteşem eserlere
baktıkça şu hükme varılır:
O, büyük bir askerdir. O, emsalsiz bir devlet adamı, müstesna bir inkılâpçı ve mânevi gıdasını, memleketine hizmet
aşkını, içinde yetiştiği cemiyetten, bu millî ilham kaynağından alan bir dâhi idi.
Bu maskadını tahakkuk ettirme yolunda, karşısına çıkan
bütün tehlikeler, memleketin büyük bir kısmını istilâ altında
bulunduran yabancı ordular, istibdat ve gerilik adına yer yer
korkunç ayaklanmalar, hattâ ölüm cezasına mahkûm oluşu,
bütün bunlar O’nun çelik iradesini asla sarsmadı.
Tarihî bir hakikattir ki, Millî Mücadele’nin en mühim merhalesini, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, millî hâkimiyetin
yegâne ve hakiki mümessili olarak, fevkalâde salâhiyetlerle işe
başlaması teşkil eder. Büyük Millet Meclisi için, kendisi, haklı olarak, “En büyük eserimdir” derdi.
Büyük Millet Meclisi’nin kurulması ve laik, demokratik Cumhuriyet rejiminin hukuki mesnedini teşkil eden
Anayasa’nın vücuda getirilmesi ile yepyeni bir Türk
Devleti’nin sağlam temelleri atılmış oldu. Bu suretle Atatürk, yeni Türk Devleti’nin banisi ve dünya çapında devlet
adamı olmak şeref ve vasfını kazandı.
Büyük asker Atatürk’ü, yalnız fıtri cesareti ile bir kahraman tanımak, noksan bir görüş olur.
O, “strateji ve tatkik” sahasında, kendisine mahsus engin bilgileriyle askerlik mesleğinin en kudretli mümessili,
dâhiyane buluşlariyle harb üstadı, tek kelime ile, emsalsiz bir
kumandandı.
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O, yüksek kumanda mevkilerinde bulunanların, yalınız
askerî değil, siyasi ve iktisadi geniş bir dünya görüşüne sahip olmalarını isterdi. Çünkü kendisi, bizzat bu hasletlere
haizdi.
Asker Mustafa Kemal’in Türk Milleti’nin mukadderatında çok mühim tesiri olmuştur.
O’nun idare ettiği ve her defasında kazandığı şan ve şehamet dolu meydan muharebeleri, millî hayatımız için birer
dönüm noktasıdır. Bu zaferler, millet olarak, varlığımızın devamını sağlamıştır.
Anafartalar kahramanı genç General Mustafa Kemal,
Millî Mücadele’nin en felâketli anında da kurtuluş ümidinin tek sembolü olarak, kurtarıcı olarak, millî ordunun başındadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularına başkumandan seçilmiştir. O zaman, Başkumandan Mustafa Kemal
harikulâde bir irade ile haykırmış:
‘Hayır, milletimiz esir olmıyacaktır. Müstevlileri behemehal mağlup edeceğim, bütün millete, bütün âleme ilân ediyorum’ demiştir.
Netice herkesçe malûmdur. Eşsiz bir zaferle İstiklâl
Şavaşı’nın esas umdesi ‘Misak-ı Millî’ tahakkuk ettirilmiş,
milletimiz millî hürriyet ve istiklâline kavuşmuştur.
Vatandaşlarım,
Atatürk’ün en kuvvetli tarafı da inkılâpçılığıdır. Bilindiği
gibi, devrini yaşayıp ikmal etmiş ‘teokratik’ nizamın hâkim
bulunduğu cemiyetler, istenildiği gibi inkişaf edememişlerdir. Geri kalmış bir cemiyetin, muasır bir devlet kurup yaşatması da mümkün değildir. Memleketimizde, son bir iki asır
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zarfında, ileri bir idare kurmak gayretlerinin birçok defalar
tekrarını görürüz. Fakat yarı teokratik bir temel üzerine muasır medeniyet seviyesinde bir devlet kurmanın mümkün olamayacağı, birçok acı veya kanlı tecrübelerle anlaşılmıştır.
Atatürk, itibar ve mânasını kaybeden teokratik ve monarşik padişahlık idaresine bir kıymet izafe etmenin doğru olmadığını anlamıştı. Artık memleket için mesum olan bu idareye
karşı çevrilen her silâh, kendilerince mukaddesti.
Atatürk, İmparatorluğun mütereddit ricali gibi, iki zıt
ucu telif şeklindeki çıkmazda bocalayıp kalmadı. Cesur adımlarla ilerledi.
Kendisine rehber olan prensiplere göre ‘Hakiki Mürşit
İlimdir’. Milletlerin hayatında muasır ve hakiki ilim ve onun
yarattığı vasıtalar ise ancak Garp medeniyetinde bulunabilir.
Türkler, bu muasır medeniyet camiası içinde yerlerini almalı,
kendi ifadeleriyle devam ediyorum:
‘Türkiye Cumhuriyeti halkı, tamamen asri ve bütün mâna
ve eşkâliyle, medeni bir içtimai heyet haline gelmelidir’.
Bu prensiplerin tatbik edilmesi neticesindedir ki, memleketimizde, eski hayat ve eski hukukun yerine yeni hayat tarzı
ve medeni hukuk kaim oldu. Kıyafette, görüş ve düşünüşte,
zihniyette esaslı değişiklikler oldu. Bugün, tam mânasıyla
medeni bir cemiyet olmanın gururunu yaşıyoruz.
Yurttaşlarım,
Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı da çok ileri ve geniştir.
Vatandaşlar arasında müşterek rabıtanın, birlik idealinin,
ancak hodbin olmayan bir milliyetçilik anlayışı içinde tahakkuk edeceğine inanırdı.
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Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı çok insanidir. Onun
dünya meselelerini görüş ve muhakeme tarzı işte bu insani
milliyetçilik anlayışına sıkı sıkı bağlıydı.
Beşeriyetin tek bir vücut, milletlerin de bunun birer uzvu
olduğuna kaniydi.
‘İnsan evvelemirde mensup olduğu milletin varlığı ve saadeti için çalışmalı, fakat cihan milletlerinin de huzur ve refahını korumalıdır,’ derdi.
Egoizmi ve tahakküm zihniyetini, bütün insanlık için
felâket ve sefalet menbaı sayar, beşeriyetin hakiki saadetinin,
cihan sulhu içinde, ancak milletlerin hak ve hürriyetlerine riayetle temin edileceğini söylerdi.
Muhterem vatandaşlarım,
Atatürk’ün çok kısa olarak belirtmeye çalıştığım müstesna
vasıflarının ve bunların neticesi olan emsalsiz başarılarının
bir teki dahi, bir fâniyi milletler nazarında, tarihte, ebedileştirmeye kâfi gelir. Halbuki O, devlet kurmakta, devlet idare
etmekte, askerlikte, inkılâpçılıkta, ayrı ayrı en mümtaz vasıflara sahip olduğunu bütün cihana göstermiş, yirminci asrın,
en önde bir lideri olduğunu ispat etmiştir.
Atatürk,
Sen, bizdendin, seni halife yapmak, padişah yapmak isteyenler oldu. İltifat etmedin. Millî irade yolunu seçtin. Hayat
ve şahsiyetini milletinin hizmetine vakfettin. Türk’ün gıpta
ettiği, taziz ettiği, övdüğü ve övündüğü vasıflara maliktin.
Bütün bu meziyetlerinle, Türk’ün ta kendisi idin.
Simdi Seni, kurtardığın vatanın her köşesinden gönderilen mukaddes topraklara veriyoruz.
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Bil ki, hakiki yerin, daima inandığın ve bağlandığın Türk
Milleti’nin minnet dolu sinesidir.
Nur içinde yat.”
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Mezar Taşları Üzerindeki Sembolik İfadeler

K

Ali Rıza Özcan1

ültürel miras, milletlerin hafızasını oluşturur.
Mezar taşları ve mezarlıklarımız geçmişimizle kurduğumuz köprünün en önemli ayaklarından biridir.
“Ziyaretgâh, ziyaret edilen yer” anlamlarına gelen
mezar karşılığında Türkçede “makber, kabir, medfen
ve merkad” da kullanılır. Mezarların bir arada bulunduğu yerlere ise, “hazire, mezarlık, mezaristan, kabristan” denmektedir. Mezar taşları, mezarın baş ve ayak
tarafında bulunurlar ve “şahide” adını alırlar. Baş taraftakine “baş taşı”, ayak tarafındakine “ayak taşı” adı
verilir. Bazen baş taşı tek başına olabildiği gibi, ikisi beraber de bulunabilir.
İslamiyette vefat eden kişinin mezarına taş kitabe
ve ayak taşı dikme ananesi yoktur. İnsanı ölümünden
sonra anıtlaştıran somut taş simgeler ve yapılar meydana getirme düşüncesi şüphesiz bu geleneğin İslamiyet öncesi Türklerin hayat tarzında mevcut olan “Ata
Kültü”nden ve özellikle Şamanizm inancından geldiğini ortaya koymaktadır. Bu somut simgeler, Türklerin
tarih boyunca atalarına ve geçmişlerine gösterdikleri
saygının değişmez ifadesinin tezahürüdür (Ülker 1999:
233).
Osmanlı mezar taşları üzerine kabartma veya oyma
olarak işlenmiş motif ve şekillerin sembolik anlamla1 Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza Özcan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, İstanbul.
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rı vardır. Taşın genel formundan, taş üzerindeki çok
küçük bir ayrıntıya varıncaya kadar sembollerin çok
zengin biçimde kullanıldığı görülmektedir. Sembolik
ifadelerin çokluğu hayatı anlama ve yorumlama hususundaki zenginliğin mezar taşına yansımasıdır. Bu
zenginliği görmek için eski mezar taşlarıyla günümüz
mezar taşlarını karşılaştırmak kâfidir.
Türk kültür coğrafyasında önce Göktürk balbalları
şeklinde ortaya çıkan, Anadolu’da Selçuklu ve Beylikler döneminde gerek içerik gerekse form açısından zenginleşen mezar taşları, 15. yüzyılda Osmanlı etkisiyle
klasik çizgilerini kazanmaya başlar (Işın 1994: 438).
Kültürümüzde çok önemli bir yere sahip olan, yerli
ve yabancı herkesi etkileyen mezarlıklarımız, açık hava
müzelerimiz denecek kadar güzel taşlarla süslüdür.
Mezar taşları yalın olduğu gibi çok süslü de olabilmektedir. Mezarda yatan kişinin sosyal hayattaki konumu,
ekonomik durumu mezar taşına yansımaktadır. Ölen
kişinin ekonomik ve sosyal durumu iyi ise mezar taşı
kitabeleri devrin en namlı şairlerine sipariş edilir, yazısı meşhur hattatlara yazdırılıp usta hakkaklara işletilir ve ortaya çıkan mezar taşları da birer sanat eseri
olurdu. Türk mezar taşı işçiliği bilhassa Edirne, Bursa
ve İstanbul’da en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
Bir şeyin yerine geçen, onu temsil eden ve onu hatırlatan şeye “simge” denir. Duyularla ifade edilemeyen
bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, rumuz, timsal, simgeye de “sembol” denir. Bayrak vatanın, tilki
kurnazlığın, köpek sadakatin, pervane ve bülbül aşkın,
aslan cesaretin sembolüdür. Sembolün şekliyle muhtevası arasındaki ilişki her zaman kolay anlaşılmayabilir.
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Bu yüzden bazı sembollerin anlaşılması için merak ve
eğitim gereklidir. Gizli olanı keşfetmek, bilmek ve öğrenmek için perdeyi aralayabilmek ve öğrenmeye çalışmak söz konusudur (Taşkıran 1997: 60).
Mezarların biçimleri, taşları üzerinde bulunan yazılar
ve sembolik işaretler bize mezarda yatan kişi hakkında
çeşitli bilgiler vermektedir. Mezar taşlarından kabirde
yatan kişinin kadın, erkek yahut çocuk mezarı olduğu
kolayca anlaşılabilir. Çocuk mezarlarının boyları küçüktür. Kadın mezar taşlarının en dikkat çeken yönü çiçeklerle süslü olmalarıdır. Ayrıca mezar taşlarında takı olarak kullanılan gerdanlıklar ve kolyeleri sembolize eden
şekiller de bulunur. Erkek mezar taşları ise, başlıklarından tanınır. Mezar sahibinin mesleği, bağlı olduğu tasavvufi neş’esi taşın formunun belirlenmesinde önemli
göstergelerdendir. Erkek mezar taşları üzerinde en sık
görülen başlıklar; sarık, kavuk ve fes formundaki başlıklardır. Osmanlı mezar taşları üzerinde kişinin kimliğini
belirten sembolik ifadeler çokça kullanılmıştır.
Osmanlı mezar taşlarının, Anadolu Selçukluları ve
Beylikler Devri mezar taşlarına göre en bariz özellikleri
daha sade ve yalın oluşlarıdır. Selçuklu taç kapılarında
görülen ve mezar taşlarına da yansıyan karmaşık, kavranması zor ışık gölge oyunları Osmanlı mezar taşlarında görülmez. Son dönem mezar taşlarında natüralist
anlatımın daha fazla öne çıktığı görülür.
Mezar Taşlarında Sembolik İfadeler, Mesleki Semboller
Devlet ve din adamlarının, askerî kurum mensuplarının, esnafın, sanatkârın, ilim adamlarının başlıkları
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birbirinden farklıdır. “Mevlevî, Selimî, Yusufi, Celâlî,
Mücevveze,2 Edhemî, Ahmedî, Cüneydî, Kallâvî,3
Örfî, Serdengeçti, Düzkaş, Kalafat, Dardağan, Mollayî,
Paşayî, Zaimî, Kâtibî,4 Kafesî, Perişâni, Çatal, Horasanî
(hâcegân), Silahşor” gibi isimler alan serpuşlar devleti
oluşturan sosyal sınıflar tarafından giyilirdi. Hayattayken giyilen serpuşlar, mezar taşlarının başlık kısımlarında kültürel sembol olarak kullanılıyordu.
Mezar taşlarında 1828 yılından itibaren giyilmeye
başlanan fesler de çok görülen başlık biçimlerindendir.
Fesler hangi padişaha ait ise mezarda yatan kişi de zamanın padişahının döneminde yaşamış kişidir. II. Mahmud döneminde feslerin en güzel örneklerini görmek
mümkündür. Bu dönemde giyilen feslere “Mahmudî
fes” denir. Sultan Abdülaziz döneminde kullanılan feslere “Azizî”, Sultan II. Abdülhamid devrinde giyilen
feslere de “Hamidî fes” adı verilmiştir. Mezarlıklarda
en çok görülen fes “Azizî fesi”dir.
Yeniçeri mezar taşları, üzerlerindeki simge ve başlıklarla, Osmanlı mezar taşları içinde ayrı bir yere sahiptir.
101 Yeniçeri ortasıyla 61 Yeniçeri bölüğünün damgaları
birer simge olarak taşlar üzerine işlenmiştir. “Nalıncı
keseri, ters kılıç, çizme, çark-ı felek, çifte makas, nalın,
fener, süpürge, merdiven, dama, üç balık, üç bayrak,
zurna” gibi isimler alan bu simgeleri yeniçeriler kol ve
bacaklarına da işletiyordu. Yeniçerilerin Sultan Mah2 İstanbul’da 17. Yüzyıl’ın ortasından itibaren görülür. Sarayda yüksek makam sahibi kişilerin tören kavuğudur.		
3 Kallavi kavuklar, Osmanlı yönetiminde Sadrazam, Kubbealtı vezirleri ve
Kaptan-ı deryalar tarafından kullanılırdı. Bu kavuklar yalnızca orduyla birlikte sefere çıkıldığında ve arife günleri giyilmekteydi. Büyük boyutlu olup
aşağıdan yukarıya doğru daralır.
4 İstanbul mezarlıklarında en sık rastlanan başlıklardandır.
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mud devrinde ortadan kaldırılmasıyla izleri mezarlıklardan bile kaybolmuştur.
Mezar taşları üzerinde kişinin mesleğine ve uğraştığı
işlere ait sembollere de rastlamak mümkündür. Ressamın paleti işlenirdi mezar taşına, askerin madalyası...
Mesleği ile birlikte meşrebi de taş üzerinde yerini alırdı.
“Cellat” mezarları ayrı bir yerde bulunur ve ahalinin defnedildiği mezarlıklara gömülmezdi. Cellat mezar taşları üzerinde beddua edilmesini engellemek için
herhangi bir bilgiye de rastlanmazdı. 1.70-1.90 cm boylarında bulunan taşlardan günümüzde Piyer Loti’ye
çıkarken yeni defin yapılan mezarların arasında kalan
dört adet mezar taşından başka örnek kalmamıştır.
Bunlar da kaybolmak üzeredir.
Dinî Semboller
Tarikat mensuplarına ait taşların başlıklarında mistik sembolizm oldukça barizdir. Hayattayken giyilen
başlık, mezar taşının üst kısmında yer alır. Mesela Mevlevi mezar taşlarının başlık kısmı, tarikatın sembolü
sayılan “sikke” şeklindedir. Mevlevi taşlarında kişinin
tarikat içindeki statüsü çok belirgin ifade edilir. Tarikata intisap edip derviş olanların taşlarında “destarsız dal
sikke” vardır. Şeyhlerin taşları “destarlı sikke” şeklinde
olup birkaç türe ayrılırlar. Tarikata intisap edip yalnız
“muhîb” derecesinde kalanların mezar taşlarında ise
başlık olarak sikke yoktur. Bunun yerine sikke, bir sembol şeklinde taşın gövdesine işlenmiştir. Bu uygulama
diğer tarikatlarda da mevcuttur.
Bektaşi şeyhlerinin mezar taşlarında çoğunlukla on
iki terkli (dilimli) “Hüseynî” ve dört terkli “Edhemî”
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başlık kullanılmıştır. Bektaşilere ait mezar taşlarında
ayrıca on iki köşeli “teslim taşı” ile “teber” ve “keşkül”
gibi tarikat eşyalarına da rastlamak mümkündür.
Kâdirî ve Nakşî tarikatlarına ait mezar taşı başlıkları
ise “müjgânlı”dır. Ayrıca Kâdirî mezar taşlarında on sekiz köşeli yıldız ile sekiz yapraklı gül motifli kabartmalar vardır. Diğer tarikatlara ait mezar taşları ise, başlarındaki “terk” sayısına göre ayırt edilirler. Bayramîlerde
altı, Celvetîlerde on üç terkli başlık bulunur.
Tarikat taşları arasında en ilginç mezar taşları
Melamî / Hamzavîlere ait olanlardır. Bu tarikat, özel
derviş kıyafet ve taçlarını reddettiği için mezar taşlarında başlık bulunmaz. Melamîler bütünüyle gizlilik
esasına uydukları için ancak ölümlerinden sonra başsız
- ayaksız anlamına gelen “bî-ser ü bî-pâ” denilen değişik taş formuyla rahatlıkla ayırt edilebilirler. Taşların
üzerinde kişinin tarikatla ilişkisine ait bir bilgi yoktur,
sadece isim ve mesleğinden bahsedilir.
Sembolik Şekiller ve Motifler
Mezar taşlarında en yaygın kullanılan ağaç sembollerinden biri de “Hayat ağacı” motifidir. Bu motif, Orta
Asya kökenli olup, kullanımı M.Ö. 8. yıllara kadar iner.
Hayat ağacı ve dalındaki kuş figürleri ölünün kendisini temsil etmekte ve onun Allah katına yükselmesini
sembolize etmektedir. Hayat ağacı bolluk ve bereketin
simgesidir. “Meyveli ağaç” ise, insan-ı kâmili temsil etmektedir.
Ölüm ve faniliğin sembolü olarak kullanılan “servi
ağacı” da mezar taşlarında en çok rastlanan motiflerdendir. Kendine has bir kokusu olan ve yaz kış yeşil
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kalan servi, vahdeti, yani birliği sembolize eder. Allah
lafzının ilk harfi olan elife de benzetilen servinin rüzgarda sallanırken çıkardığı “Hû” sesiyle Allah’ı zikrettiğine inanılır. Servinin dalları başka cins ağaçlardaki
gibi, rüzgârda kolay kolay sallanmaz. Bu hâli ile servi,
sabrın ve temkinin de sembolüdür. Dik ve doğru duruşu ile doğruluğu ve dürüstlüğü simgelerken şairlere
ilham verir. Tebrizli Saîb bir vecizesinde “Sen bir fakirin bir yerine batmış olan dikeni çıkartırsan, o diken bir
gün senin medfeninin servisi olur..” derken (Çulpan
1961: 17), Mevlâna da Mesnevi’sinde “Cömertlik cennet
servisinden bir daldır” diyerek servinin kutsallığından
bahseder (Gölpınarlı 1981. 483).
Servinin en üst dalının eğri durması Yaradan karşısında boynu bükük kalmayı, aczi ifade eder. Mezar
taşlarında görülen boynu bükük servi, yitirilenin ardından boynu bükük kalmayı ve sabretmek gerektiğini
hatırlatır. Servi kurak denebilecek, hatta başka ağaçların tutunamayacakları kireçli yerlerde dahi çok az su
ile idare edebilen kanaatkâr bir ağaçtır. Bunun yanında
servinin yeşil kısımlarının zamanla görünüş farklılıklarına uğraması bu ağacın dikkati çeken başka bir özelliğidir. Genç servinin yeşilliği yere yakın, gövdesinin görülen kısmı ise daha kısadır. Yaşlı servide yeşil kısmın
zamanla yerden yukarıya doğru uzaklaştığı, yeşilliksiz
gövde kısmının da daha uzun bir manzara gösterdiği
göze çarpar; adeta gözle fark edilmeksizin, çok uzun
yıllar süresince havalanan yeşil bir balon gibi… Bu keyfiyet, ağacın alt dallarındaki tabii budanma denilen ve
servide uzun seneler sonra etkisi fark edilen olay ile ilgilidir. Yeni sürgünler daima dalların uç tarafındadır.
Geçmiş yıllardan kalan ve sürelerini dolduran pul yapraklar dökülmeye başlayınca yerleri boş kalmaktadır.
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Tabii budanma neticesi bir yandan alt dallar eksilirken
bir yandan pul yaprakların azalması servinin yere bağlılıktan sıyrılıp göklere doğru yöneldiği hissini verir. 17.
yüzyıl şairlerinden Tebrizli Saîb bir beytinde şöyle der:
Kes izi kayd-ı hazân u bahar şud azâd
Ki hem çu serv ez în bag çîd dâmen ra
“Hazan ve bahar kaydından azat olan kimse,
Servi gibi, bu fani dünyadan eteğini çeker…”
(Çulpan 1961: 19)
Mezar taşı üzerindeki “servi içinde servi motifi” doğumda ölen kadını ve doğurduğu kız çocuğunu sembolize etmektedir.5 “Haşhaş bitkisi ve çam kozalakları” ise
ebedi uykuyu ve cenneti temsil etmektedir.
Taşlar üzerinde sıkça görmeye alıştığımız “geometrik biçimler”in kökü Orta Asya’ya ve inanç olarak
Taoizme bağlanır. Eşkenar dörtgen, altıgen, kare ve
daire; sonsuzun, kâinatın sembolleridir. İç içe geçmiş
çok kenarlı geometrik biçimler her dönemde sevilerek
kullanılmış olmasına rağmen Anadolu’da daha çok Selçuklular devrinde kullanılmıştır. İslam sanatında geometrik biçimler, sonsuzluk ve süreklilik göstererek Allah fikrini hatırlatırlar.
“Meyve” motifi ölümsüzlük sembolüdür. Müslüman için hayatın meyvesi cennettir. Bu sebeple meyve,
sembol olarak Allah’a dönüşü ifade eder. Zira meyve
geleceğin tohumunu içinde taşır, çünkü o özdür. Eski
toplumlarda da çiçek ve meyveler, verimlilik, üreme
ve berekete ulaşmak için adak olarak kullanılmıştır.
Mezar taşlarındaki meyve tabağı içinde yer alan “nar,
5 A. Süheyl Ünver’den naklen.
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armut, üzüm, erik, kayısı, kavun, karpuz, ceviz, limon,
hurma, incir” gibi meyve örnekleri, hayat, bereket ve
bolluk sembolü sayılmaktadır. Zira nar, incir ve hurma
Kur’an’da cennet meyvesi olarak anılmaktadır. Ayrıca,
Hz. Muhammed’in hutbe verirken hurma ağacına dayanması ile ilgili olay da Müslümanlarca bu ağaca gösterilen sevginin tezahürünün sebeplerindendir.
Anadolu mezar taşlarında yaygın olarak kullanılan
motiflerin başında “kandil” motifi gelir. Bu motif, ölünün yolunu aydınlatıcı bir mana ile yüklüdür ve bazı
örneklerde kandilin karın kısmında “Allah” yazdığı
için Yaradanı sembolize eder. Nûr sûresinin 35. ayetinde “Allah, göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun
misali tıpkı içinde lamba bulunan bir kandil gibidir. O
lamba kristal bir fanus içindedir; o fanus da sanki inciye
benzer bir yıldız gibidir ki, doğuya da batıya da nispet
edilemeyen mübarek bir ağaçtan, yani zeytinden (çıkan
yağdan) tutuşturulur. Onun yağı neredeyse, kendisine
ateş değmese dahi ışık verir. (Bu) nur üstüne nurdur.
Allah, dilediği kimseyi nuruna eriştirir.” buyrulmaktadır. Anadolu’da ilk örneklerinin Selçuklular döneminde görüldüğü kandil motifi, günümüze kadar değişik
kompozisyon ve biçimlerde sevilerek kullanılmış bir
motiftir. Mezarda yatan kişinin kabrini aydınlattığına,
onu karanlıklardan yani bilinmeyen tehlike ve felaketlerden koruyacağına inanılır.
l2. yüzyıldan itibaren çokça kullanılan “lale” motifi
ise, vahdet-i vücudu yani Allah’ı sembolize etmektedir.
Zira Allah ismindeki harfler ile lale kelimesinin yazılışındaki harflerin ebcet hesabına göre sayı değerleri
aynıdır. Hilal kelimesi de bunlardandır. Lale ile gülün
bir arada kullanıldığı örnekler de mevcuttur. “Gül”ün
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süsleme sanatlarında ve özellikle mezar taşları üzerinde görülmesinin sebebi ilahi güzelliği sembolize etmesi
ve Hz. Muhammed’in remzi olmasından kaynaklanmaktadır. Bu yüzden “verd-i Muhammedî” veya “gül-i
Muhammedî” isimleri de verilen gülün kokusunun,
Hz. Muhammed’in kokusu olduğuna inanılır. Bu yüzden sarıklarda, kavuklarda ve diğer başlıklarda bu motife sıkça rastlanır. Gonca, gülün açılmamış, yani halvet
hâlidir. “Yakası dar, teng-dil, yüzünü dürmüş, uykuya
varmış” gibi sözlerle de ifade edilen gonca, “mahzen-i
esrar”dır, dudaklarda “hem-râz”dır. Gonca sırrını sakladığı hâlde, gül açılıp saçılarak sırrını âleme faş etmektedir. Başların tacı olan gül, aynı zamanda cennet çiçeğidir. İbrahim Peygamber’in, ateşe atılınca gül bahçesine
düştüğüne inanılır. “Sümbül” motifi, Halvetîliğin ve
Sümbüliye tarikatının sembolü olarak kullanılmıştır.
“Yasemin çiçeği” ise Hz. Fatıma’nın sembolüdür.
Mezar taşları üzerinde çok çeşitli çiçeklerin stilize
edilerek kullanıldığı görülür. Bunun yanı sıra çiçeklerin tabiattan, olduğu gibi alınarak kullanıldığına da
şahit oluruz. “Lale, gül, sümbül, karanfil, yıldız çiçeği,
buhur-ı Meryem, şakayık, küpe çiçeği, hasekiküpesi,
nergis, süsen” ve birçok çiçek, taşların üzerinde açmaya
devam etmektedir.
16. ve 17. yüzyılda bulaşıcı hastalıktan ölen çocuk
sandukalarının üzerleri kumaş desenleriyle kaplıdır ve
bel kısımlarına işlenen kemer üzerindeki “kama” ya da
“hançer”, hayatlarının kısa kesildiğini anlatır. Hançer
motifi, ruh ve bedenin alakasının kesilmesini de ifade
etmektedir. Orta ve İç Asya’da tasvir edilmiş olan bu
motif, kurban, yemin, itaat, sadakat gibi önemli konuların sembolü olması ve ölünün ruhunu şeytan ve kötü
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ruhlardan koruduğuna inanılması sebebiyle mezar taşlarının üstünde tasvir edilir.
Kadın mezar taşlarında kadını simgeleyen süs motiflerine, yani “gerdanlık, küpe, broş, çiçek” gibi motiflere oldukça sık rastlanır. Kadın mezar taşlarında l8.
yüzyıldan sonra Batı tesiri süsleme çok fazla hissedilir
ve çok süslü mezar taşları görülür. Gelinlik çağına gelmeden ölen kızların mezar taşlarında, kitabenin üzerinde gelinin boynunu ve hotozunu andıran kabartma ve
işlemeler görülür. Taşın boyun kısmına çeyiz sembolü
olan “gerdanlık ve küpeler” işlenir. Yüzün olduğu boşluğu da çiçekler doldurur. Uzaktan bakıldığında çiçeklere sarılmış bir kadın heykelini andıran taş, sembolizm
açısından bir zirvedir. Yine gelinlik çağında ölen genç
kızların mezar taşlarına işlenen “ters lale” yahut “ağlayan gelin çiçeği”, Doğu ve Güney Doğu Anadolu’da
baharda açan, çiçekleri aşağıya bakan bir bitkidir. Ters
lale, Hıristiyanlar için de kutsal bir çiçektir. Hz. İsa çarmıha gerildiğinde Hz. Meryem’in döktüğü gözyaşlarıyla yetiştiğine inanılan bu çiçek, Asurlularda her sabah
göbeğinden su akıttığı için “ağlayan lale” adıyla anılmaktaydı.
Taun, yani vebadan ölenlerin mezar taşlarına dairevî
işaretler hakkedilirdi.
“Mühr-i Süleyman”, bolluk, bereket ve güç sembolü
olarak kullanılır. Motifin, Süleyman Peygamber’in yüzüğünden mülhem olduğu ve üzerinde ism-i azamın
yazılı olduğu rivayet edilir. İsm-i azam ise Allah’ın en
büyük adıdır. Yahudiler bu işaretteki her açıya, İbrahim, İshak, Yakub, Musa, Harun ve Davud peygamberi isnat ederler. Yüzüğün üzerindeki üçgenler tılsımlı
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kabul edilir. Bir inanışa göre üçgen, stilize edilmiş bir
gözdür. Bu açıdan ele alınca üçgenleri her yöne bakan
gözler olarak kabul etmek mümkündür.
Mezar taşları üzerindeki simge ve semboller muhakkak bu kadarla sınırlı değildir. Bugün yanlarından geçerken sadece bakıp geçtiğimiz mezar taşlarımız kültür
ve medeniyetimizin tapu kayıtlarıdır.
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Resim: 1. Ters lale adıyla bilinen Fritillaria İmperialis çiçeği

Resim: 2. Kafesî destarlı sarıkta gül ve lâle motifleri
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Resim: 3. Üç servi ağaçlı mezar taşı
(Hekimoğlu Ali Paşa haziresi)
Resim: 4. Hamidî fesli 1862 tarihli mezar taşı
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Resim: 5. Azizî fesli mezar taşı (Eyüp Sultan mezarlığı)
Resim: 6. Mahmudî fesli mezar taşı (Eyüp Sultan Mezarlığı)
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Resim 7: Çiçeklerle süslü kadın mezar taşları
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Resim: 8. Çiçeklerle süslü 1877 tarihli kadın mezar taşı
(Hekimoğlu Ali Paşa haziresi)
Resim: 9. 1851 tarihli Mahmudî fesli mezar taşı
(Hekimoğlu Ali Paşa haziresi)
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Resim: 10. Ağlayan gelin yahut ters lâle motifi
(18. yüzyıl Turhan Valide Sultan Türbesi haziresi)
Resim: 11. Topçubaşı mezar taşı (Eyüp Sultan mezarlığı)
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Resim: 12. Hamidî fesli Mevlevî sikkeli mezar taşı
(Eyüp Sultan mezarlığı)
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Resim: 13. Mezar taşında nar motifleri
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Tatar ve Nogay Türklerinin İslamî Mezar Yazıtlarında
Yaşam ve Ölüm Kavramı

D

Svetlana Çervonnaya1

oğu Avrupa Türk bölgelerinde, Altın Orda
döneminde ortaya çıkan ve 13. yüzyılın ikinci
yarısından itibaren Kazan ve Kırım Tatarları,
Nogaylar ve diğer Türk halklarının kültüründe sürekli
olarak gelişen İslami mezar yazıtları çeşitli sanat türlerinin terkibini oluşturmaktadır. Bu sanat türleri arasında mimarlık (mezar taşının yapısı, şekli, silüeti), plastik
sanat (oyma ve kabartmalar), grafik (hat ve desenler) ve
edebiyat (yazılı metinler) sayılabilir. Dolayısıyla İslami
mezar yazıtları, disiplinler arası araştırmaların konusu
olmakta ve arkeoloji, etnografya, filoloji, dil bilimi, sanat tarihi, genel tarih gibi birçok sosyal bilim alanı için
kaynak teşkil etmektedir.
Yaşam ve ölüm kavramlarının insani niteliğini, birbirine karşıt iki durumun bir arada yaşaması -hatta çelişkilerin diyalektik birliğini ilan eden felsefi paradigmaya
göre çatışması- belirler. Bir taraftan tipik Tatar ve Nogay
Türkleri mezar taşları, kendilerine özgü oyma, plastik
dekorlarıyla birlikte belli bir tarihî bilgi, felsefi ve dinî
düşünce içerir; ölmüş insanla ayrılığın getirdiği acı ve
üzüntüyü şiirsel heyecanla ifade ederek, insana verilen
en büyük armağan olan yaşamın değerini vurgular ve
yaşamında önemli yerlere ulaşan (kahramanlığa yükselen, yüksek ahlaki değerlerin, maddi ve manevi gücün,
güzelliğin örneği hâline gelen, bir halkın, soyun ve ailenin şerefini taşıyan) insanın aktif rolünü ortaya çıkarır.
1 Prof. Dr. Svetlana Çervonnaya, Nicolaus Copernicus Üniversitesi, Torun / Polonya.
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Diğer taraftan, İslami mezar yazıtlarının estetiği, teselli
unsurunu taşır; dünyevi hayatın faniliğine karşı, semavi
cennet saadetinin ebediliğini vurgular. Bu saadet hem
mezar taşı metinlerinde hem de sembolik çizimlerde lotus, üzüm salkımları gibi bitki motifleri, namazlıklardaki nakışlarda olduğu gibi ölmüş kişinin ruhunun gittiği
cennet bahçelerini hatırlatır.
Kazan ve Kırım Tatarları ile Nogayların İslamî mezar taşları yekpare ve değişmez bir görüntü arz etmez. Mezar taşı sanatı, belirli tarih ve kültür alanının
özelliklerine, etnik yapıya ve zamana göre farklılıklar
gösterir. Çeşitli yerlerde ve türlü zaman dilimlerinde
hayata ve ölüme bakış farklılık gösterdiği gibi, ölenin
kişiliği ve önemi, mezar taşını yapanların düşünceleri ve ölen kişiye besledikleri duyguları, sanatçının
(mimar, oymacı, şair vb.) ustalığı ve bireysel yaklaşımı gibi etmenler de farklılıklar yaratmıştır. Bu arada,
mezar taşının somut görüntüsünü belirleyen bireysel
yaklaşımın bazen -kısmen de olsa- toplumsal zihniyet,
yaygın dinî inançlar ve değerlerle uyuşmadığını dikkate almak gerekir.
Bütün bu olası farklılıkları dikkate almakla birlikte,
yine de Doğu Avrupa Türk halklarının mezar taşlarının
yansıttığı hayat ve ölüm anlayışının kültürel bütünlüğe
sahip olduğunu ve paralellikler bulunarak tahlil edilebildiğini vurgulamak gerekir. Söz konusu bütünlüğü,
nesilden nesile geçen sanat geleneklerinin devamlılığını, İslami dünya görüşü esaslarının değişmezliğini,
köken olarak Göktürk Kağanlığının zengin kültür bütünlüğüne bağlanan ve ortak göçebe yaşamdan gelen
Doğu Avrupa Türk halklarının tarih ve kültür yakınlığı
sağlar.
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Kazan ve Kırım Tatarları, bugün birbirinden farklı
halklar olarak değerlendirilmekle birlikte Altın Orda’nın
oluşturduğu ortak ‘Tatar’ kökenine dayanmaktadırlar
ve bu etnik köken adlarına da yansımıştır. Ayrıca, Rus
tarihçiliğinde Nogayları da Nogay Tatarları olarak adlandırma geleneği vardır. Bu noktada Nogayların Tatarlardan bağımsız bir etnik grup olduğunu belirtmek
gerekir. Bununla birlikte, Deşt-i Kıpçak’ın Türk nüfusunun kültür kökleri birbirine öylesine bağlanmıştır ki,
burada anlatılmakta olan mezar taşlarında da Nogaylarla Tatarlar arasındaki ortak özellikleri görebiliyoruz.
Bunlar arasında ilk sırada, özellikle güney bölgelerinde, Kırım’da ve Nogay bölgesinde Türk mezar taşlarının insan biçiminde yapıldığı dikkati çeker. Aslında bu biçim özelliği İslamiyetin putperestlik karşıtlığı
-heykellerin, insan yüzlerinin ve canlıların tasvir edilmesinin yasak olması- ile çelişmektedir. Dikey olarak
toprağa dikilen, sivri ya da yuvarlak şekilli bir uçla veya
başlık betimlemesinden oluşan mezar taşı, bir insan
gövdesini andırır. Kırım ve Nogay geleneğinde başlıklı
mezar taşı -bu geleneğin nispeten geç dönemde, 17-18.
yüzyıllarda ortaya çıktığını belirtmek gerekir- o kadar
gerçekçi bir görünüm arz etmiştir ki görenler “mermer
sarıklar”dan, “kadın başlıkları ve kalpakları”ndan, “göçebelerin keçe şapkaları”ndan söz etmişlerdir. Puşkin
bir şiirinde Bahçesaray mezarlarını şöyle betimler: Hükümdarların son meskenini, / Han mezarlarını gördüm: /
Mezar sütunlarının başına / Mermer sarıklar takılmış.
Sarıklar insan başının varlığını düşündürür. Dolayısıyla Tatar mezar taşlarında bir insan kafasının varsayıldığı söylenebilir. 1925 yılında Kuzey Kırım’da bir
arkeolojik çalışma sonucu bulunan ve Osman Akçok235

~ Defin ~

raklı tarafından tanıtılan2 14. yüzyıl mezar taşları da
yuvarlak tak, kesik piramit veya üçgen alınlıktan oluşmuş, böylece yuvarlak, dörtgen veya üçgen bir baş görüntüsü yaratılmıştır. Baş motifi, dilbilim kaynakları tarafından da desteklenir, örneğin Nogaylar mezar taşına
bas kazık derler. Kazan Tatarlarının mezar taşlarına kabir
taş, Kırım Tatarlarının mezar taşlarına ise tekil taş3 denir
ama sadece Nogay dilinde sütun ile baş arasında bağlantı kuran bir köken bilgisi temeli bulunmaktadır.
Tatar mezar taşlarının insan vücudunu andırması, İslam öncesi Türk anıt geleneğine bağlanmaktadır.
Göktürk Kağanlığı’na dahil olan geniş Avrasya topraklarında mezarların üzerine veya tarihî önemi olan
herhangi bir mekan (savaş yeri, ülke sınırı vb.) üzerine taş balballar dikilmiştir. Bu gelenek Türk coğrafyasında, özellikle Kıpçak toplumunda 11.-12. yüzyıllara
kadar devam etmiştir. Çok yönlü ve ayrıntılı olarak
incelenmiş olan söz konusu gelenek4, kahraman askere
-boy beyi, önder, savaşta hayatını kaybeden kişi- anıt
dikme anlayışı ile ilişkilidir. Bu anlayışın İslamî mezar
taşlarında devam ettirilmesi, eski Türk plastik geleneğinin Altın Orda döneminden başlayarak ve hanlıklar
döneminde devam ederek yeni İslamî sanata aktarılması, şekil benzerliğinin yanı sıra (İslamî mezar taşları,
baş kısmıyla ve tüm silüetiyle Avrasya bozkırlarında
2 Bk. Osman Akçokraklı 1927b; Akçokraklı 1996.
3 Kırım’ın tarihi ve kültürü üzerine çalışan, 19. Yüzyıl’ın meşhur araştırmacısı Petr Keppen, bu kelimeyi şöyle açıklar: “Dikey duran taşları Tatarlar,
tik ‘dik’ ve tikme ‘dikme’ ve taş kelimelerinden oluşan tekil taş kelime grubuyla adlandırırlar.” (Keppen 1837: 31.)
4 Bu konuda yazılmış birçok eserden Doğu Avrupa alanı ile daha yakından
ilgilenen arkeolog S. A. Pletneva’nın eserlerini önerebiliriz: Pletneva 1974;
Pletneva 1990. Ayrıca Karaçay tarihçisi H. H. Biciev’in eserini de zikretmek
gerekir: Bicivev 1993 (Bu eserin bir kısmı, Türk balbalların sınıflandırılmasına ve özelliklerinin ve aidiyetlerinin açıklanmasına ayrılmıştır (217-250).
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yüzyıllarca gözlerin aşina olduğu taş asker figürlerini
andırır) yeni Müslüman kültürün ve yeni dinî dünya
görüşünün içinde eski Türk göçebe kültürüne özgü
olan ölüm, ölümsüzlük, onur kavramlarının da (onurlu yaşam ve ölüm, savaşta canını feda eden kahraman
askerin şanı, onun ruhunun ölümsüzlüğü) yer aldığını
gösterir.
Tatar mezar taşlarının insan vücuduna benzerliği
-bu benzerlik her ne kadar belli belirsiz, tarihi geçmişin derinliklerinden gelen bulanık bir anı hâlinde olsa
da- halkın hayat ve ölüm konusundaki tasavvurlarını
göstermek için önemli ipuçları sunar. Ölen kişi, çağdaşlarının ve torunlarının hafızasında bir insan olarak korunmaktadır. Mezar taşının insan vücudunun omuz ve
baş kısımlarını andıran genel görüntüsünün ve açıkça
betimlenmiş “başlık” unsurunun yanı sıra, erkek, kadın
ve çocuk mezar taşları için kullanılan farklı oranlar da
taş sütunun insana benzerliğini ortaya koyar; çünkü
uzun boylu, heybetli bir erkeğin vücudunu ya da narin,
kırılgan bir kadının hatlarını ya da küçük bir çocuğun
bedenini çağrıştırır.
Bir insan vücudunu ve başını andıran, aynı zamanda toprağa dikilen taştan bir anıtın ne kadar derin ve
zengin sanatsal anlamlar içerebildiğini 1925-1927 yılları
arasında Eski Kırım’da (Solhat harebeleri) yapılan arkeolojik araştırma sırasında bulunan ve ilk olarak Osman
Akçokraklı tarafından tanıtılan (Akçokraklı 1927a: 22)5
gökbilimci Urus Hoca’nın mezar taşında görebiliriz.
Taş sütun, kaligrafik yazı deseni ile çevrilmiş bir yarı
küre ile taçlanmıştır. Yarı kürenin üst kısmı, gökyüzündeki yıldız kümelerini andıran nokta nokta deliklerle
5 Urus Hoca anıtı 24 numarada tanıtılmıştır.
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süslenmiştir. Yıldız kümelerinin yerleşiminde ve gökyüzünün küre biçimindeki betimlenmesinde görülen
ve anıtın yapılış tarihinden (14. yüzyılın sonu) oldukça ileri olduğu anlaşılan gök bilgisi, ayrı bir araştırma
konusu olabilir. Bu yazının konusu çerçevesinde ise bu
mezar taşının anıtsal tasavvuru önem kazanmaktadır.
Anıt, hayatını bilime ve bilgiye adamış olan ve ölümsüz şanını buna borçlu olan bir insanı simgeleştirmektedir. Bilgi sahibi olan bu insan diğer dünyaya göçmüş
olsa da onun sahip olduğu bilgi zenginliği yok olmamış, insanlara armağan olarak kalmıştır. Anıtın karmaşık metaforik anlam sisteminde taş sütunun başındaki
yıldızlarla süslü gök kubbe aynı zamanda insan kafası
-yıldızlı desen burada bir sarığın kıvrımları yerine geçer- olarak da algılanabilmekte ve bu çağrışım, bu sanat şaheserinin insani düşüncesine ve felsefi derinliğine
çok uygun düşmektedir. Anıtın yaratıcısı Orta Çağ’ın
derinliklerinden Yeni Çağ’ın ilmî ve ahlaki anlayışının
önüne geçmiş ve Kant’tan çok önce insanlara “üstümüzdeki yıldızlı göğün ve içimizdeki ahlaki yasanın”
muhteşemliğini açmıştır. Son yirmi yıl boyunca Eski
Kırım’da çalışmalarına devam eden arkeoloji araştırma
ekibinin başında bulunan M. G. Kramarovskiy’nin fikrine göre, Urus Hoca anıtı bütün Müslüman dünyası ve
Doğu Avrupa sanatı için eşsiz bir öneme sahiptir.6
Olgun Müslüman kültürü içinde rastlanması oldukça şaşırtıcı olan insan vücudu motifine dikkat çekmek6 Yazarın M. G. Kramarovskiy ile Eski Kırım’da Ağustos 1995’te yaptığı
söyleşiden. Urus Hoca anıtı 2001 yılına kadar Eski Kırım Bölgesi Tarih
Müzesi’nde Taş Anıtlar Bölümü’nde korunmuştur. Fakat bundan sonraki
akıbeti meçhuldur, çünkü arkeolojik buluntuların Kırım’dan götürüldüğüne karşı kızgınlık duyan ve bunu Tatar Kırım’ının sömürü talanının devam
ettirilmesi olarak değerlendiren Kırım Tatarları, müzeyi basarak Müslümanlık mezar taşlarını götürmüşler ve çeşitli yerlerde saklamışlardır. Anıtın St. Petersburg’a götürülüp götürülmediği belli değildir.
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le birlikte, Tatar mezar taşları için bunun genel olarak
belirleyici bir özellik olduğunu söylemek doğru olmaz.
Neticede söz konusu anıtlar heykel değil, insan vücudu
ile ancak belli belirsiz bir benzerliğin, bir andırmanın
söz konusu olduğu taş levhalardır. Bunların estetik anlatım sistemi daha ziyade soyut bir temele dayanır: Taş
levhanın geometrik şekli, cami veya medrese girişlerine
ya da mihraba benzer mimarisi ve kenar deseni, düzenli ve ritmik kaligrafik yazı dizeleri vb. Tatar mezar
taşlarının anlamlı içeriğini ve estetik çarpıcılığını oluşturan ana unsurlar esasen bunlardır ve bunların kökenleri Türk balbal geleneğinden tamamen farklı olan başka geleneklere bağlıdır: İslami gelenek ile runik yazılı
Türk taş levha geleneği.
Cami, saray, türbe girişlerine benzer kemer motifi,
geniş bir felsefi ve şiirsel metafor çerçevesinde -cennet
kapısı, cennete giriş- değerlendirilen ve birbirine zincir
gibi bağlanan kavramlarla -ölüm, mezar ve mezar taşilgilidir ve özel bir anlam taşır.
Bunlarla birlikte, mezar taşlarında yer alan desenler de anlam yüklüdür ve Müslüman Türk halklarının
dünyaya bakışını, hayat ve ölüm tasavvurlarını açıklayan kavramları simgeleştirir. Örneğin, Kırım sanatına
Selçuklu kültüründen geçen örgü süsü (kıvrımlı süs)
ölenin ruhunu cennete götüren talih ipi olarak algılanmıştır.7 Yine Anadolu etkisinin ürünü olan selvi motifi,
hem kederin simgesi hem de ebediyetin sembolü ‘hayat
ağacı’, ‘dünya ağacı’ olarak düşünülmüştür. Kırım aracılığıyla bu motifler Nogay sanatına da geçmiş ve güney doğu Avrupa’da Aşağı İdil ve Ural’dan Dobruca’ya
7 Kırım anıtlarında Selçuklu desenlerin etkisi hakkında bk. Başkirov 1926;
Aybabina 2001.
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kadar uzanan bölgede rastlanan Nogay mezar taşlarında yansımasını bulmuştur. Bütün Türk halklarında gülbezek motifi, gökyüzündeki cisimlerle ilgili inançlara
bağlı olarak gelişen çok eski bir motiftir. Güneşin ve
aynı zamanda çiçeğin -Bulgar-Tatar sanatında çoğunlukla papatya, yakın dönem Kırım Tatar sanatında ise
kabarık bir gül şeklinde- simgesel ifadesi, dünyanın yaratılışı, bütün canlıların güneşin ışığı altında büyüyüp
serpilmesi ve çok çeşitli ve karmaşık dünyanın ilahi
bütünlüğün kutsal amacına hizmet edişi kavramlarıyla
derinden bağlantılıdır.
Mezar taşı yapıcıları öncelikle ölenin İslam ümmetine aidiyetini vurgulamak istemişler, bu amaçla ayrıntılı
şekilde işlenmiş simgesel dil kullanmışlardır: Uçları yukarıya bakan hilal, altı köşeli yıldız vb.8 Söz konusu simgeler, hem yerleşim açısından - çoğunlukla taş levhanın
üst kısmında, kemerin altında yer almaları - hem başka yöntemlerle - örneğin, boyutlarının büyütülmesi ya
da altın boya ile boyanmaları - vurgulanmış ve böylece
insanın hayatında başlıca önem arz eden ve ölümden
sonraki kurtuluşunu sağlayan hususun, ölenin Müslüman olmasının, altı çizilmiştir. Sıklıkla bu husus, simgesel anlatımın da ötesinde doğrudan Kelime-i Şehadet’in
veya Kur’an’dan ayetlerin mezar taşına yazılması suretiyle ifade edilmiş, böylece olgun İslam sanatının ruhuna uygun olarak söze ağırlık verilmiş, yazılanı okuyup
anlayabilen bilgili insana hitap edilmiştir. Bu durumda
anıtın sanatsal ağırlık merkezini yazının güzelliği (hüsnühat) teşkil etmiştir. Bu yazılar zaman, mekân ve etnik
8 Bu bilgiler 1999-2000 yıllarında Nogay bölgesi yerleşim yerlerinde Karaçay-Çerkez Cumhuriyeti Adıge-Habl ilçesi Erken Yurt, İkon Halk ve
Stavropol bölgesi Kanglı Minvodov ilçesi köylerinde yazarın yönetiminde
yapılan araştırma gezisi sırasında elde edilmiştir. Fotoğraflar ve yazıtların
görüntüleri yazarın özel arşivinde bulunmaktadır.
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bölgelere göre çeşitli yazı türleriyle yazılmıştır. Örneğin İdil Bulgar bölgesinin erken dönemine ait anıtlarda
arkaik kûfi, aynı bölgenin daha sonraki dönemlerinde
sülüs, 18-19. yüzyıllarda Kazan arkası ve Kama çevresindeki Tatar mezar taşlarında nesih ve talik, Kırım
Hanlığı dönemi anıtlarda ise divani yazı kullanılmıştır.9
Ancak Tatar mezar taşı sanatının ve bu sanatın
yansıttığı tasavvurların içeriği, İslamî simgelerle ve
kavramlarla sınırlı kalmamıştır. Tataristan, Kırım ve
Nogay bölgesinde bulunan zengin malzemenin araştırılmasından elde edilen bulgulara göre, sadece geç
modernleşme dönemlerinde değil, İslam’ın Altın Orda
alanında gelişmeye başladığı ilk dönemler ile Kazan,
Astrahan, Kırım ve diğer hanlıklar dönemlerinde bile
mezar taşı yapıcıları için -dolayısıyla, bu sanatın ortak
üreticisi ve tüketicisi olan toplum için- ölenin hangi kabileye, aileye ait olduğunun belirtilmesi -kabile damgasının kazınması (bu gelenek bugün Nogaylarda hâlâ
korunmaktadır)10 ve ölenin adının ve onun atalarının
adlarının sıralanması-, mesleği, sosyal statüsü, yaptığı
ya da başlattığı işler, kazandığı zaferler, ailesi, kabilesi,
ulusu ya da tüm insanlık için yaptığı iyilikler gibi bilgilerin kaydedilmesi büyük önem arz etmiştir. Bu tür
kayıtlar, geleneksel Tatar kültüründe hayatın anlamı
konusundaki anlayışın çok yönlü olduğunu ve sadece
din unsuru ile yetinilmediğini gösterir.
Sadece ölüm tarihinin hicrî takvime göre belirtilmesi, Müslüman mezar taşlarının karakteristik özelliğidir, fakat bu geleneğin bozulduğu, mezar taşlarında
Hıristiyanlıkta olduğu gibi doğum ve ölüm tarihlerinin
9 Geniş bilgi için bk. Yusupov 1960.
10 Bk. Kereytov 2004.
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birlikte verildiği, portrelerinin yerleştirildiği Sovyet döneminin çok öncesinde bile insanların ölüm sınırında
durmadıklarını ve ölüm öncesine ait zaman dilimini
anlamlı içerikle doldurmaya meyilli olduklarını görüyoruz. Muhtemelen bu durum İslamî kurallara aykırı
olarak değerlendirilmelidir: Mezar taşının yapılış anında, ölen dindaşlarını son yolculuğa uğurlarken ve ölüm
sonrasını düşünmeye yoğunlaşmaları gerekirken, insanlar her şeye rağmen hayatı düşünmeye devam etmişler, ölenin neler yaşadığını hatırlayarak başarılarına
sevinmişler, kusurlarına ve şansızlıklarına üzülmüşler,
hatta bazen zaaflarını da anmışlar, ama en çok ayrılıkla
kederlenmişlerdir.
Bu noktada biz, Tatar-Nogay çevresinde İslam’ın kitlesel yaygınlığına ve güçlü etkisine rağmen Tatar kültüründe ve anlayışında hiçbir zaman aşılamayan “hayat
ve ölüm” karşıtlığı ile karşılaşıyoruz. Hakiki Müslüman için cennete ulaşmanın, gerçek dünyaya geçmenin
yolu olan ve dolayısıyla sevinçle karşılanması gereken
ölüm, Tatar çevresinde İslam kültürünün geliştiği bütün dönemlerde toplum tarafından hem sevilen insandan ayrılmanın verdiği bireysel acı ve keder hem doğal
gidişatı bozan beklenmedik bir olay olarak algılanmıştır. Tatar mezar taşlarında - özellikle 17-18. yüzyıllarda
Kırım Hanlığı’nda - sıklıkla rastlanan “Ölüm, her faninin içeceği zehir dolu kadehtir.” ifadesi, Tanrısal yazgıya boyun eğmekten ziyade, insanın doğal olarak zehir
içmeye isteksizlik bildirdiğini düşündürmekte, bu yaklaşım artık laikleşmeye doğru adım atan yeni ilerici çağı
yansıtmaktadır.
Yukarıda açıkladığımız düşünceleri İdil-Ural ve Kırım bölgelerinde bulunan İslamî mezar taşlarındaki
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metinlerden bazı örneklerle açıklayalım: Örnekleri sadece Altın Orda devri Kazan Hanlığı dönemi İdil Ural
bölgesi ve Altın Orda devri Kırım Hanlığı Kırım bölgesinden alınmıştır. Örnekleri bunlarla sınırlamamızın sebebi, diğer bölgelerdeki (Astrahan Hanlığı, Nogay toprakları, Kafkasya Türk bölgeleri, Tataristan’dan 17-18.
yüzyıla ait mezar taşları) anıtlar hakkındaki araştırma
ve yayın eksikliğidir.
Burada sözü edilecek olan mezar taşlarının her biri
İdil boyu ve Kırım Tatar Müslümanlarının dünyaya bakışının, ölüm ve hayatla ilgili tasavvurlarının sadece bir
yönünü değil birçok yönünü gösterir. Üslup ve içerik
farklılığı bu metinlerin ortaya çıktığı tarihî şartlarla ilgilidir. Bazı metinler taşta sağlam olarak saklanamamış,
aşınma ve bozulmalar olmuştur. Yine de eksik cümleler
bile dönemin ölüm fikrini vermesi açısından önemlidir.
19. yüzyılın sonlarında Bulgar harabelerinde bulunan ve 1291 yılı ile tarihlenen bir mezar taşının altında
“... Dindar, orucunu tutan, cömert, bakire, iyi huylu,
abdestli ve namazlı, iyi eylemler sahibi, iki dünyada kadınların tacı, Buraşbek Bey’in kızı Sabar-İlçi”nin yattığı
(Katanov (1895): 263-268) belirtilir.
Tataristan’da Büyük Pitreç köyü yakınlarında bulunan 1303 / 1304 yılına ait bir mezar taşının üst kısmındaki Arapça dinî ibareler mezar taşı metninden bitki
deseniyle ayrılmıştır. Kûfi yazısıyla yazılan 12 satırlık
metin aşağıdakileri içerir: “Bütün canlılar ölümü tadar.
Rabadan’ın kızı S-b-t (?) anıtıdır. Üzerinde Tanrı’nın
rahmeti vardır. Bu dünyadan göçüşünün tarihi 703 yılıdır. Ölüm bir kapıdır, bütün insanlar bu kapıdan girerler...” (Bulatov 1963: 56-71)
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Tataristan’daki Kaban harabelerinde bulunan dört
metreye yakın yükseklikteki (380 x 96 x 40) görkemli
mezar taşında yer alan ve tarihçi Ş. Mercani tarafından
okunan metin şunları içerir: “Burası büyük ve soylu
hükümdar, saygın ve muzaffer emir, milletin ve dinin
övüncü Mir Mahmud’un oğlu Hasan Bek’in mezarıdır”
(Mercani 1885: 56).
Bulgar harabelerinde bulunan 1317 tarihli (hicri 717)
mezar taşı şu satırlardan oluşur: “Yiğitlerin yiğidi, yüreklerin yüreği, bilginlere saygı gösteren, yetim, dul
ve yoksulların savunucusu, Musa’nın oğlu kuyumcu
Şahidullah’ın mezarıdır” (Yusupov 1960: 412).
Tataristan’da Çistopal’a bağlı Tolkiş köyü yakınında, 1348 tarihinde yapılmış mezar taşında mezarın sahibi hakkında şunlar yazılıdır: “Alay’ın oğlu Alhamad’ın
oğlu Yakub’un oğlu Aleki... 749 tarihinde... Kanlı bir
gün idi...” (Yusupov 1972: 51).
Erken döneme ait (13.-14. yüzyıl) bazı Bulgar-Tatar
mezar taşlarında Bulgar kültüründeki yeni İslamî dünya görüşü ile eski geleneklerin birbiriyle mücadelesine şahit oluyoruz. Örneğin Kazan’da Tataristan Ulus
Müzesi’nde bulunan 1288 yılına ait Bulgar dönemi mezar taşında olduğu gibi kimi anıtlarda kanatlarını açmış
kuş resmedilmiştir ki, araştırmacı D. G. Muhametşin’in
fikrine göre bu, Bulgarların ölenin ruhunun bir kuşa
(genellikle şahine) dönüşerek uçup gittiğine dair eski
inançları ile ilgilidir (Muhametşin 1988: 205-217). Bazı
mezar taşlarındaki yazılar da bu resimlerle mantıksal
bir bağ sergiler ki bu yazılarda putperest inanışlarla ilgili özellikler görüyoruz. Örneğin Mamadış ilçesi Aşağı
Yaki köyündeki 1310 tarihli bir anıtta güneşi simgeleyen
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ikili çemberin altında kûfi yazıyla “Merhametli Tanrı’nın
adıyla melun şeytandan kurtulurum” (Hakimzyanov
1978: 108-109). yazılıdır. Benzer bir yazıt Başkurdistan’daki Eski Kalmış köyünde, 14. yüzyıl anıtında eski
runik yazı harfleri ve damgalarla yer alır: “Melun şeytandan Tanrı’ya sığınırım...” (İşberdin 1980: 64)
Kazan Hanlığı dönemine, 15. yüzyılın ikinci yarısı
ve 16. yüzyılın birinci yarısına ait anıtlarda kullanılan
dinî ibareler artık tamamen İslamî dünya görüşü ile uygunluk içindedir. Tataristan’daki Dubyaz ilçesi Çuvaşlı
köyünde 1542-1543 tarihli anıtta “Bütün canlılar ölümü
tadar” cümlesinden sonra “949 yılı Muharrem ayı başında Hafız’ın oğlu Alikaça fani dünyadan ebedi dünyaya gitmiştir” diye yazar (Yusupov 1963: 72-81). Aynı
mezar taşının yan yüzeylerinde ise “Peygamberimiz
buyurur ki yaşam leştir, bunu arzulayan köpeklerdir”
yazısı yer alır (Yusupov 1963: 80).
Ancak kimi zaman 16. yüzyılın düşünen insanının bireysel duygularını yansıtan cümleler dinî ibarelerin telkin ettiği görüşlerle çelişir. Tataristan’daki Nokrat köyü
mezarlığında bulunan Seyittek’in oğlu Cihanşah’ın
1552 yılında dikilen mezar taşında şunlar yazılıdır:
“Ölümün sevindiği, bizimse sevincimizin nankör şahin
gibi uçup gittiği bir gündür... Sevdiğimizi bulamayız
artık... Giderek tüm umutlarımızı da götürdü... Kedere
boğularak gitti... Ah, delikanlı, çok acılıyım, canımı al!”
(Yusupov 1960: 61). 1530 tarihli bir diğer Kazan mezar
taşında “Baki olan Tanrı’dır” ibaresinden sonra şu bireysel acı ifadeleri yer alır: “936 yılında Zilkade ayında
Şah Muhammed Ali Bek kâfirin elinden şehit düşmüştür, bu anıtı merhumun oğlu Tengri Kulı Bek yerleştirmiştir” (Hudyakov 1923: 267-268), yazılıdır.
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Kırım Tatar mezar taşlarında bulunan metinlerde de
dinî itaatkârlıkla insancıl duygusallığın birbirine karıştığı şiir örnekleri görüyoruz. 14. yüzyılın 30-40’lı yıllarına ait, Eski Kırım’daki 145 mezar taşı 1925’te arkeolojik
araştırma gezisi sırasında tespit edilmiş, incelenmiş ve
Osman Akçokraklı tarafından bir araya getirilerek kataloğu yapılmıştır. Bunların içinde 95 kitabe vardır. Bunlarda sadece dinî bir ibarenin ve ölenin ismi ve ölüm
tarihinin yer aldığı kısa metinlerin yanı sıra uzun şiirsel
kitabelere de rastlanır. Bunların bazıları dinî bir ilhamla
dini bütün Müslümanın uymak zorunda olduğu kuralları, hayat ve ölüm ile ilgili tasavvurları tasvir eder. Örneğin, katalogda 13 numarayla yer alan mezar taşında
-bütün bu mezar taşları Kırım Tatarlarının sürgün edilmesi sırasında yok edilmiştir- şunlar yazılıdır: “Bu bir
bahçedir, Ahmed’in oğlu merhum Sengli Esedulla’nın
mezarıdır. 738 (M 1337) yılı Şevval ayı. Peygamber
efendimiz buyurmuştur ki ‘Öldüğünüz gibi yaşayacaksınız ve yaşadığınız gibi öleceksiniz; ölüm bir kadehtir ki her insan içecektir, ölüm bir kapıdır ki her insan
girecektir; Allah’ın elçisi doğruyu söyler’ (Akçokraklı
1927a: 13 numaralı yazı). Diğer bazı yazıtlarda dinî kuralların katı çerçevesine girmeyen bireysel acı, şüphe,
çaresizlik sezilmektedir. Bazı anıtlarda yer alan metinler güya ölenin kendi sözleri gibi yazılmıştır. Örneğin
katalogda 25 numaralı mezar taşında şu sözler yer alır:
“Ne acı, geçti hayatım, geçti faydasız; gamsız geçirdim,
feryatlarım yardım etmedi, günahlara boğuldum. Beni
affedecek bir dostum yok, merhum kul Ehi Alemdar’ın
mezarıdır” (Akçokraklı 1927a: 25 numaralı yazı). Diğer
bir mezar taşında -katalogda 41 numarada- yazı daha
da kısadır, ama duygusal etki bakımından daha çarpıcıdır: “Bu kabir Saadettin Kırımlı’nın oğlu Alaaddin’e aittir. Tanrım affet” (Akçokraklı 1927a: 41 numaralı yazı).
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Kırım Hanlığında 15-16. yüzyıldan 18. yüzyıla doğru
mezar taşlarında genel eğilim olarak barok sanat tarzına uygun gösteriş, artarak gelişmiştir. Metinler, mezarların şekilleri, işlemeler daha gösterişli yapılmaya çalışılmıştır. Örneğin Bahçesaray’daki han mezar taşlarının
yazıtlarını tarih sırasıyla karşılaştıralım:
1699 yılı: “Yüksek sarayların kapıcılar başı Ali oğlu
merhum Hacı Kenan’ın ruhuna fatiha. 1111 yılı.”
1729 yılı: “Bu mezarda güzel bir zat yatmaktadır ki
zarif tenini kader toprakla örtmüştür, merhume Memek Sultan. 1142 yılı.”
1744 yılı: “Ölüm bir kadeh şaraptır ki her canlı tadacaktır, mezar ebediyetin meskenidir” Selim Giray Han
yazıtından.
1762 yılı: “Kalga Saadet Giray. Kara kader toprağa
Cengiz soyunun ipliğinden bir elmas gömdü. Kırım
emiri Saadet Giray’ın birçok elması vardı, bu elmaslardan biri de adil ve akıllı Baht Giray Sultan’dır, Saadet
Giray toprakta yatarken Baht Giray mutlu olsun. Tay
Hamdi ölüm yılını yazdı. Böyle bir mutluluk içinde
cennette süslü tahtında otursun. 1176 yılı.”
1763 yılı: “Kırım hanının oğlu, henüz çocukken hayattan ayrıldı ve ebedi dünyaya göçtü, cennet kuşu fani
dünyayı bırakıp manevi bahçeye uçtu. Ben Mücemi iç
çekerek onun ölümünü yazdım, Bahadır Giray ebedi
bahçeye geçti. 1177 yılı.”11
Son dönem mezar yazıtları daha çok laik, romantik,
şiirsel eserler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlarda
11 Yazıtların tercümeleri şu kaynakta verilmiştir: Borzenko 1850.
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askerlerin kahramanlığı, güzel kadınların zarafeti, hayatın kıymeti ve insan onuru işlenmektedir. “Meşhur
Giray Han’ın mesleği savaşmaktı, gökyüzünün gözleri
ona denk birini görmemiştir”, “Ah kalbim fani dünyaya aldanma, er geç pişman olacaksın, göreceksin ki o
sana gülüyor ve seni aşağılıyor”, “Dünya bahçesinde
bir güldün, maalesef soldun, yüce Tanrım beni cennet
bahçesine yerleştir”, “Feraha Sultan Hanım bu saadet
dünyasını terk etti, bizi acıyla sarstı. Hayatının 12. yılında aniden ölüm kadehinden içti, güneş dünyaya bir
bakış atarak bulutların arkasına gizlendi. Sanki melek
geldi ve gitti, Feraha Sultan’ın meskeni cennet oldu”12.
Böylece, Müslümanlık geleneğinin, Tatar toplumunun dünya görüşünün karmaşık dinamiği ile etkileşim
içerisinde geliştiğini, söz konusu dinamiğin modernleşme ve laikleşme süreçlerinin derinleşmesiyle birlikte
gittikçe hızlanarak Tatar dünyasını değiştirdiğini görüyoruz.
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Mezar Taşlarında Yaşam ve Ölüm Motifleri
İzmir’de Osmanlı Dönemi
R. Eser Gültekin1
Giriş

İ

nsanoğlunun doğaya bakarak her canlının öldüğünü görmesine karşın; ölenlerin yeryüzüne
tekrar dönmelerine ilişkin inançları dolayısıyla
tamamen yok olup ortadan kalkmadıkları, belirli bir
süre sonra yine gelecekleri ve ruhlarının sürekli olduğu düşünülmüş, bir bilinmeyen sona gitmekten korkan
insanlar, bu olgu ile binlerce düşünce, inanış ve uygulamalar ortaya çıkarmışlardır.
İşte bu korku ve ölümsüzlük arzusu nedeniyle ilk
dinsel inançlar da ölüm düşüncesi etrafında gelişmiştir. Bütün canlılar içinde, ölüme ritüelist bir yaklaşım
sergileyerek ölülerine sahip çıkan, törenler düzenleyen
ve ölüleri gömerek mezarlıklar oluşturan tek canlı insandır.
Mezar taşları, üzerindeki yazı ve süslemelerle yapıldıkları çevrenin ve dönemin inançlarını, sanatını, yaşam biçimini, halkbilimini ortaya koyan ancak son zamanlarda hızla yitirdiğimiz belgelerdir. Mezar taşlarına
işlenen tüm motifler birer süsleme unsuru olmakla birlikte, sembolik anlamlarıyla da ilgi çekmektedir. İnsanoğlu tarihsel süreç içerisinde sevinç, keder ve korkularını çeşitli sembollerle yansıtmaya çalışmıştır. Mezar
taşlarına süsleme öğesi olarak yansıyan bu sembolik
anlatımlarda yaşam ve ölümle ilgili motifler de yer al1 Doç. Dr. R. Eser Gültekin, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü, İzmir.
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maktadır. Yaşam ve ölüme ilişkin düşünceleri dile getirmesi açısından mezar taşları önem kazanmıştır.
Osmanlı toplumunda yaşamla ölüm o kadar iç içedir
ki kişiler evlerinin önündeki bahçelerine ya da her gün
gittikleri camilerin bir köşesine gömülebilmektedir. Bugün bile herkes bu mezarlıkların arasından geçebilmektedir. Bunlardan biri hâlâ kentin ortasında, göğe doğru
yükselen servileriyle adeta park görünümündeki Kuşadası Adalızade Mezarlığı’dır. Güzelbahçe Yaka Köyü
Mezarlığı da, yerleşim yerini tepeden seyreden denize
karşı konumlanmış adeta bir mesire yeri gibidir.
İnsanlar ağacı, yaşamının uzunluğu, kesildiği zaman
kökünden yeniden sürmesi, bir kısmının devamlı olarak yeşil kalması, yaprakları dökülenlerin ise ilkbaharda tekrar yeşillenmesi, göğe ve doğa güçlerine yakınlığı
gibi nedenlerle kutsal saymıştır. Kökleriyle toprağın
derinliklerine inen, dallarıyla gökyüzüne uzanan ağaç,
dünyanın yaratılışı ve insanoğlunun var olmasını içeren söylencelerde en çok kullanılan süslemelerden biridir. Tek tanrılı dinlerden önceki inançlarda ağaç, Ana
Tanrıça ile bağdaştırılmış ve Ana Tanrıça’nın ağaçtan
yontuları tapınakları süslemiştir. Tek tanrılı dinlerin
insanın yaratılışını anlatan bölümlerdeki ortak nokta
yasaklanmış bir meyvenin ağacıdır. Bir rivayete göre,
yılan tarafından korunan bu ağacın meyvesini yiyen
Âdem ve Havva cennetten kovularak, ölümsüzlüklerini kaybetmişlerdir. Yeryüzünde ölümsüzlüğü bulmayı
başaramayan insanoğlu, dirilmeye veya ruhun ölümsüzlüğüne inandığından, duygularını hayat ağacı motifiyle yansıtmıştır (Erbek 1986a: 27-30). Bunun değişik
örnekleri İzmir’de Güzelbahçe Yaka Köyü ve Kuşadası Adalızade Mezarlığı’nda görülmektedir. Orta Asya
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inanışına göre, hayat ağacının altında bekçi olarak bir
yılan veya ejderha çifti bulunurdu (Oğuz 1983: 46). Kuşadası Adalızade Mezarlığı’ndaki bir mezar taşında,
hayat ağacının altında, karşılıklı olarak yerleştirilmiş iki
ejderha figürü dikkati çekmektedir. Meyve veren ağaçların yanı sıra, vermeyen ağaçlar da çeşitli dönemlerde
hayat ağacı simgesi sayılmıştır. Bunlara örnek olarak
kayın, çam, meşe, sedir, ılgın, akasya, çınar, söğüt verilebilir (Öney 1968: 27; Eren 1984: 9; Ateş 2002: 139-144).
İzmir’de Osmanlı dönemi mezarlıkları arasında meşe
palamudunun hayat ağacı olarak kullanıldığı tek örnek
Güzelbahçe Yaka Köyü’ndedir (Foto. 1).
Birçok uygarlıkta rastlanan ve hayat ağacı simgesi
olarak kabul edilen en önemli ağaçlardan biri servidir. Servi, tüm mevsimlerde yeşilliğini koruyan, uzun
ömürlü, güzel kokulu, doğa şartlarına dayanıklı, uzun
boylu, doğrudan gökyüzüne yükselen ve rüzgarda kolayca eğilmeyen bir ağaçtır. Bu ağaç, üzgün ve durgun
görünümünün yanı sıra, koyu yeşil rengiyle insanların dikkatini çektiğinden matem sembolü olarak da
kullanılmıştır. Özellikle Osmanlı mezar taşlarında ve
çeşmelerde 16. yüzyıldan 19. yüzyılın sonuna kadar
uzunlukları 10 cm’den 2 m’ye kadar çeşitli servi motifleri görülmektedir. Bu motifler çoğunlukla tek başına,
sade bir şekilde ele alınmakla birlikte, bazen yanında
asma dalları, üzüm salkımları ve güller de bulunmaktadır (Foto. 2). Betimlemelerde bazen servi motifinin içi
boydan boya uzanan kıvrımlarla bazen zikzak motifleriyle doldurulmuştur. Bazen de servi motifinin yanlarında çıkıntılara rastlanmaktadır. Söz konusu çıkıntılar
ay, verimlilik ve doğurganlığı ifade eden boynuz motifi olarak yorumlanmaktadır (Tayanç 1962a: 4). Mezar
taşlarında servi motifinin sağa ve sola doğru eğilen üst
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kesimi, nadir olarak dik şekilde betimlenmiştir. Tepelerin eğik olarak resmedilmesi kutsal bir varlığa saygıyı,
boyun eğmeyi ve teslimiyeti ifade etmektedir (Erbek
1986a: 27-30; Oğuz 1983: 31; Tayanç 1962a: 4). Çoğu zaman mezar ayak taşlarının ön ve arka yüzlerinde, insan boyutunda servi motiflerine rastlanmaktadır. Bu
süsleme, kadının servi boylu, narin ve duygulu olduğunu yansıttığı için kadınlara ait mezar taşlarında daha
fazla yer almıştır (Tayanç 1962a: 4; Çulpan 1961: 122).
İzmir’de Agora, Hacı Mahmut Camii Haziresi, Kokluca, Urla, Foça, Kuşadası Adalızade, Tire mezarlıkları ile
Birgi Karaosmanoğlu Camii Haziresi’nde az sayıda görülen bu motif, Güzelbahçe Yaka Köyü Mezarlığı’nda
daha çok kullanılmıştır ve çeşitlilik arz etmektedir.
Mezar taşları üzerinde gül, lale, yasemin, sümbül,
karanfil, nergis gibi çiçek motiflerine de yer verilmiş ve
bu motiflerin zamanla hayat ağacının yerini alan ölümsüzlük sembolleri olduğu düşünülmüştür. Genellikle
gül ve lale motifleri serbest biçimde uygulanırken; yasemin, sümbül, karanfil, nergis gibi çiçekler daha çok
vazo veya çiçek demetleri içinde betimlenmiştir. Bu
tarz süslemeler, İzmir’deki Osmanlı Mezarlıklarının
hemen hepsinde, genellikle kadın baş taşlarını taçlandırmaktadır.
Mezar taşlarında en çok kullanılan gül, sevgiliyle özdeşleştirilen ve pek çok kaynakta adı Hz. Muhammed
ile birlikte geçen bir çiçektir (Yardım 1997: 280). Gülün
peygamberimizin kesmekte olduğu tırnağından veya
yüzünden damlayan bir ter parçasından çıktığı varsayılmıştır. 17. yüzyılın sonlarına doğru çok sık kullanılan
katmerli güller, 18. yüzyılda da her demette ve vazoda
dikkati çekmektedir (Tayanç 1962b: 20). Mezar taşla254
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rında bezeme motifi olan gül, bazen üsluplaştırılarak
gülbezek veya gülçe şeklini almıştır (Demiriz 1981: 34;
Sözen 1986: 95). Değişik boyutlardaki gülbezek motiflerine Anadolu’da çeşme, sebil, türbe, lahit ve mezar taşlarında rastlamak mümkündür (Erbek 1986a: 28). Bunlar Osmanlının geç devirlerine kadar mezar taşlarında
kullanılmıştır (Önder: 1969). İzmir’de bu tür süslemelerin kullanıldığı mezarlıklar arasında Pınarbaşı, Tire,
Menemen, Eski Foça, Birgi, Emir Sultan, Güzelbahçe
Yaka Köyü, Kuşadası Adalızade ve Urla gelmektedir.
Ender olarak erkek mezar taşlarının baş kısımlarında,
çiçek takma geleneğinin bir yansıması olarak fes, sarık,
kavuk üzerine işlenmiş çiçek ve gül motifleri dikkati
çekmektedir. Bazen genç kız veya gelinlik çağında iken
ölenlerin başucu taşları gerdanlıklı mezar taşı olarak adlandırılmakta; tomurcuk gül, inci dizileri ve gerdanlık
motifleri ile bezenmektedir. İzmir’de sayıları az miktarda olsa da, hemen hemen her mezarlıkta rastlanan bu
tür mezar taşları 16. yüzyılın başlarından, 20. yüzyılın
başlarına kadar devam etmiştir (Tayanç 1966: 21-31; Tayanç 1979: 40-41). Buna ait örnekler, Güzelbahçe Yaka
Köyü, Kuşadası Adalızade ve Çeşme’deki Osmanlı dönemi mezarlıklarında görülmektedir.
Türklerin Avrupa’ya tanıttığı lale, bir devre adını
vermiş ve tüm dünyada sevilerek ilgi görmüştür (Ünver 1971: 268). Lalenin eski harflerle Allah kelimesine
benzetilmesi, Türk kültüründe ve mistisizminde önem
kazanıp benimsenmesine ve 17. yüzyılda doruğa çıkmasına neden olmuştur. Doğal veya stilize edilmiş bir şekilde tek, buket veya başka çiçeklerle birlikte kullanılan
lalenin 16. yüzyılda oval olan formu, 18. yüzyılda iyice
uzamış, 19. yüzyılda yerini gül’e bırakmıştır (Demiriz
1986: 355-357). Lale motifi bazen gül, gülbezek ve baş255
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ka çiçeklerle birlikte hayat ağacına sarılmış bir şekilde
resmedilmiştir (Erbek 1986b: 26). İzmir’deki Osmanlı
Mezarlıkları’nda genellikle kadın baş taşlarında rastlanmaktadır.
Mezar taşlarında hayat ağacı tasviri ile birlikte görülen ve hayat suyunu simgeleyen havuz, fıskiye, su, su
kabı, vazo ve kupa motifleri, cennet bahçelerinin sembollerinden olup, temizliği ve günahlardan arınmayı ifade
etmektedir. Zira ölümden sonra hayatın oluşması için
suya gereksinim vardır. Söz konusu bezemeler genellikle kabartma olarak mezar taşlarına, içinden güller ve
hayat ağacı motifleri çıkan tasvirler şeklinde işlenmiştir. Osmanlı dönemi mezar taşlarında çeşitli formlarda
ve sıkça tasvir edilen bu süslemeler, özellikle 16. ve 17.
yüzyıl mermer ve çini örneklerde yoğun bir şekilde kullanılmıştır (Erbek 1986b: 30; Ünalan 1993: 7; Akar 1969:
267; Ögel 1999: 75-76). İzmir Hacı Mahmut Camii Haziresi, Urla, Kuşadası Adalızade, Tire’deki mezarlıklarda
ve Birgi Karaosmanoğlu Camii Haziresi’nde lahit ve
başucu taşlarında görülen içi çiçekli, yapraklı vazo tasvirleri ve su kapları dikkat çekicidir.
Osmanlı mezar taşları ölen kişinin sadece kimlik bilgilerini aktaran bir taş parçası olmamış, yaşam ve ölüm
üzerine ince bir işçilikle betimlediği motiflerle ona derin anlamlar da yüklemiştir. Örneğin ölen bir kimsenin
arkasından yapılacak en önemli şey duadır. En bilinen
dua, “Allah onun kabrini cennet etsin” dileğidir. Bu duayı taşa geçiren sanatçı, meyve motifleriyle “Biz cennet
meyvelerini taşa kazıyoruz, Allah da ona gerçeğini ikram etsin” demek istemiştir. Kur’an-ı Kerim’in birçok
yerinde geçen cennet tasvirlerinde anlatılan nice meyve
motifi böyle resmedilmiştir. Bu meyvelerden en yaygını
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hurmadır. Kur’an’da, hurmadan bahsedilen yerlerden
biri de En’am Suresidir. Burada nar bahçeleri ve üzüm
bağlarından da söz edilmektedir (En’am Suresi, 99-141).
Ayetlerde geçtiği üzere mezar taşlarında hurma gibi
asma dalları ve üzümler, çatlamış iri taneli narlar dikkati çekmektedir. Tin Suresinde zeytin ile beraber incire
de yemin edilerek insanın en güzel şekilde yaratıldığı
anlatılmaktadır (Tin Suresi, 1-4). Mezar taşlarında betimlenen meyve motifleri arasında tabak tabak sıralanmış incirler de görülmektedir (Uğurluel 2004). Meyve
kâseleri daha çok kadınlara ait mezar taşlarında dikkati
çekmektedir ve 18.-19. yüzyıl sanat anlayışına, süsleme
programına uygun olarak, natüralist bir üslupta, adeta
bir natürmort gibi işlenmişlerdir (Arık 1988). Örneğin
Agora’da lahit tarzı mezarların yan yüzleri üzerinde,
Foça, Çeşme ve Adalızade Mezarlıkları’nda baş taşlarında kâse içinde üzüm, nar ve incir motifleri yer almaktadır.
Hayat ağacının diğer bir şekli olarak düşünülen, İslamiyette cennete özgü ağaçlar arasında sayılan hurma,
ölümle yaşam arasında bir köprü oluşturarak sonsuz
yaşamı simgelemektedir (Oğuz 1983: 24-31). İslamiyette
cennet ağacı olarak kabul edildiğinden, o dönem süslemelerinde sıkça görülmektedir. Hurma, ağaç şeklinde
simgelendiği gibi yaprak olarak da betimlenmiştir (Erbek 1986b: 29-30). 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren
sadece mezar ayak taşlarının iç yüzeylerine işlenmiştir
ve 19. yüzyılın sonuna kadar Osmanlı mezar taşlarında
varlığını sürdürmüştür (Tayanç 1966: 23). Mezar taşlarının genellikle ayak taşlarında bulunan hurma motiflerinde ağacın yaprakları, bulunduğu taşın tüm yüzeyini
kaplamaktadır. Alt kısımda, aşağıya doğru sarkan çok
taneli hurma hevenkleri ve onların ucunda yere doğru
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kıvrılan ince dallar dikkati çekmektedir. Ender görülen
bu motif, Agora, Kokluca ve Kuşadası’ndaki Osmanlı
mezar taşlarında görülmektedir.
Akantus veya kenger olarak bilinen yabani enginar
motifi de, Selçuklu ve Osmanlı dönemi taş işçiliğinde
önemli bir yer tutmuş ve hurma gibi kutsal ağaç kabul
edilmiştir (Erbek 1986b: 27). Bu nedenle kadın baş taşlarını taçlandıran bir süsleme unsuru olmanın yanı sıra,
vazo içindeki betimlemelerde de kullanılmıştır. Bunun
sıkça rastlanan örnekleri arasında Emir Sultan, Hacı
Mahmut Camii Haziresi, Güzelbahçe Yaka Köyü, Urla,
Çeşme, Foça, Kuşadası Adalızade, Tire’deki mezarlıklar ve Birgi Karaosmanoğlu Camii Haziresi’nde bulunmaktadır.
Meyvesi yeniden doğuşu, ölümsüzlüğü ve bereketi, çiçekleri ise mutluluğu simgeleyen nar, şekil olarak
dünyayı, içindeki taneler insanları, aralarındaki zar
ise insan gruplarını ifade etmektedir. Anadolu’da Hitit Tanrıçası Kubaba’nın elinde görülen nar, zamanla
Afrodit’in simgesine dönüşmüştür. Side şehrine adını
veren ve şehrin sembolü olan nar; Hıristiyanlık’ta Meryem Ana’yı, Anadolu Türkmen aşiretlerinde ise Fatma
Ana’yı temsil etmektedir (Ateş 2002: 175-176; Akar:1978:
25). Agora, Kuşadası Adalızade ve Foça’daki mezar taşlarında örnekleri görülen bu motif, hece tahtalarında da
çoğu kez kabuğu soyulmuş, taneleri belirgin bir şekilde
betimlenmiştir.
Hayat ağacı, cennet bitkisi sayılan asma ve üzümün
kökeni çok eskilere, Sümerlere dek uzanmaktadır. Sümerler hayat simgesi olarak dev bir asma yaprağı kullanmışlardır. Eski Anadolu Uygarlıklarında da asma
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ve üzüm kutsal sayılmıştır. Örneğin Hititlerde tanrısal
bir meyve olarak kabul edilen üzüm, İvriz’deki kabartmada bereket tanrısının elinde başaklarla birlikte
betimlenmiştir. Bu düşünce Türk topluluklarında da
görülmektedir (Erbek 1986b: 27). Eski Türkler, asma
ve üzümü kutsal sayarak günlük kullanım eşyalarına
da resmetmiştir. Söz konusu motifler Osmanlı mezar
taşlarında en çok kullanılan süsleme unsuru olmuştur.
Asmanın servi ağacı ile birlikte kullanılması, diğer bir
deyişle asmanın serviye helezonik bir biçimde sarılması, dirilerek uzaklara gitmeyi sembolize etmektedir (Erbek 1986b: 26). Bunun örnekleri İzmir Güzelbahçe Yaka
Köyü, Hacı Mahmut Camii Haziresi, Agora, Kokluca,
Tire, Kuşadası Adalızade ve Foça’daki Osmanlı mezarlıklarında mevcuttur.
İnanışlara göre incir, yaşam, güç ve yüksek bilgiyi
ifade etmektedir. Ancak, ölümsüzlüğün de sembolü sayılmaktadır. Bunun nedeni, fiziksel olarak uzun süren
ömrü olmayıp, bir ilim ağacı olmasıdır. Çünkü sonsuza
dek yaşayacak ve yaşatacak uğraşın, ancak ilim alanında olduğuna inanılmıştır. Anadolu’da ise doğurganlığı
ve soyun ölümsüzlüğünü anlatmaktadır (Ersoy 2000:
379). Ender rastlanan incir motifi, bir meyve tabağı içinde betimlenmiş olarak Agora, Tire ve Kuşadası Adalızade mezarlığında görülmektedir.
Mezar taşlarındaki kandil motifi evreni yani sonsuzu, dolayısıyla Tanrı’yı ifade etmektedir. Diğer bir
deyişle, ölüye Allah’tan şefaat istemek anlamını vurgulamaktadır (Karamağaralı 1992: 19). Ayrıca öteki
dünyaya gidenin yoluna ışık vermesi düşüncesinin
yanı sıra, yaşamın bir kandil alevi gibi kısa olduğunu
belirtmek amacıyla da kullanılmıştır. Zira ateşe ve ışı259
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ğa saygı eski Türklerin başta gelen inanışlarındandır.
Ölen kimsenin ruhunun diğer âlemde güzel kokularla
dinlenmesini sağlamak amacıyla da bu süslemeye yer
verilmiştir. Geride kalanların, ölen kimsenin ardından
güzel kokulu kök ve bitkileri yakmaları çok eski bir inanışın kandillerde simgeleştirilmesidir (Tayanç 1962c:
21). Osmanlılarda 15. ve 16. yüzyıl mezar taşı örneklerinde rastlanılmadığı hâlde, 17. ve 18. yüzyılda mezar
ayak taşlarının iç yüzeylerinde sık olarak kullanıldığı
dikkati çekmektedir. Mezar taşları üzerinde, zincir ile
asılı durumda betimlenen kandil motifleri çeşitlilik
göstermektedir. Bazı örneklerde zincir, kandil ağzı ile
tutturulmuş iken bazılarında kandil yanındaki üç halkadan bağlanmaktadır. Kandil motifi Agora, Emir Sultan, Güzelbahçe Yaka Köyü ve Tire’deki mezar taşları
üzerine az sayıda işlenmiştir.
Mezar taşları üzerine serpiştirilmiş ay, bitkisel karakterde işlenmiş yıldız motifleri simgesel anlamları
yanı sıra dolgu motifi olarak da değerlendirilmiştir (Daş
1996: 28-29). Ay, eski çağlardan beri insanların ilgisini
çeken, kimine korku, kimine sevgi veren ve doğurganlığı simgeleyen bir gök varlığıdır (Eyüboğlu 1998: 54-61;
Ateş 2002: 135-144). Şamanizm’de ay, soğuğun, karanlıklar ve geceler diyarının; güneş ise sıcağın, aydınlığın
ve gündüzün sembolüdür (Ögel 1995: 187-204). Ölüm,
soğuk ve karanlık (ay), yaşam ise sıcak ve aydınlık (güneş) motifleriyle mezar taşlarına yansımış olmalıdır
(Daş 1998: 30). İzmir’deki Osmanlı dönemi mezarlıklarında, sıkça karşılaşılan cami ve haziresini betimleyen
gece tasvirli mezar taşları örneklerinde bu tür öğelere
rastlanmaktadır. Bunlar genellikle 17. yüzyılın sonlarından itibaren görülmeye başlamış ve 19. yüzyılın sonuna kadar devam etmiştir (Karamağaralı 1992: 23).
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Erkek mezar taşlarında rastlanan kılıç, kama, hançer
motifleriyle, ölen kişinin mesleği yansıtılmakla birlikte
yaşamın kısalığı da ifade edilmektedir. 15. ve 16. yüzyıl
Osmanlı dönemi mezar taşlarında kılıç motifi yanı sıra
hançer’in de kullanıldığı dikkati çekmektedir (Arseven
1983: 1813). Hançer, yakın dövüşte kullanılan, düz veya
kavisli bir gövdeye sahip, sivri uçlu bir silah olup, kın içerisinde belde taşınmaktadır. Hançerin kınında olması o
kişinin hayatta olmadığını göstermektedir. Osmanlı mezar taşlarında hançerler üstü açık lahitlerde lahitin yan
yüzüne, kapalı lahitlerde ise mezarın üzerine işlenmektedir. İzmir’de Osmanlı dönemi mezar taşlarında kılıç
motifi ender görülmektedir ve en güzel örneği Agora’da
Süleyman Fethi Bey’e ait mezar taşında yer almaktadır.
Kama ve hançer örnekleri ise Güzelbahçe Yaka Köyü,
Tire ve Çeşme mezarlıklarında mevcuttur. Bu motifler
Güzelbahçe Yaka Köyü ve Çeşme’deki örneklerde insan
bedeni şeklinde tasarlanmış bir mezar taşında dikkati
çekmektedir (Karamağaralı 1997: 115-147).
Sonuç
Anadolu’da hangi kente uğranırsa ya şehir içinde,
ya da yol kenarlarında yıllara tanık olmuş nice uzun
servileriyle bir Osmanlı Mezarlığına rastlanır. Merhum
ve merhumelerin, bir döneme damgasını vurmuş nice
fanilerin baş ve ayak uçlarında yıllardır nöbet tutan
mezar taşları, özellikleriyle ve süslemeleriyle dikkati
çeker. Bunlar ilk bakışta taş olmakla birlikte, bize anlatmak istedikleri vardır.
Bilindiği gibi, İslam dinine göre canlı varlıkların resmini yapmak, Allah’ın yaratma gücünü taklit etmek
anlamına gelmektedir. Putlara tapmayı reddeden İslam
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dini, bu nedenle resim yasağını getirmiştir. Bunun sonucu İslam süsleme sanatına, bitkisel ve geometrik bezemeler egemen olmuştur. Söz konusu bezemeler Lale
devrinden sonra, Osmanlı süsleme sanatında da görülmektedir (Arık 1988; Demiriz 1986; Eyice 1980). Osmanlılarda farklı malzemeler üzerine çeşitli tekniklerde
uygulanan bitkisel süslemeler, 18. yüzyıldan itibaren
abartılı boyutlarda stilize edilerek mezar taşlarında da
uygulanmıştır. Mezar taşlarına işlenen bu tarz süslemeler, ölümün soğukluğunu yok eden, yaşam ve ölüme
farklı bir bakış açısı getiren mesajları da içermektedir.
Bunlardan biri, Orta Asya kültürlerinin bir uzantısı olan
hayat ağacı motifidir. Sürekli yeşil kalmasıyla sonsuz
yaşamı simgeleyen servi ağacı çeşitli şekillerde betimlenmiştir. Ancak daha sonra hayat ağacının yerini gül,
lale, yasemin, sümbül, karanfil, nergis gibi çiçek motifleri almıştır. Bazı erkek mezar taşlarının fes, kavuk,
sarık gibi başlıkları veya dolamları arasına yerleştirilen
gül motifleri de dikkati çekmektedir. Çiçeklerin içine
konduğu vazo, kupa, su kaplarının yanı sıra fıskiye ve
havuz tasvirleri de cennet bahçelerini simgelemiştir.
Zira su, hayat demektir. Yine mezar taşlarında betimlenen ve cenneti ifade eden hurma, nar, üzüm, incir gibi
hayat ağacının sembolü taneli meyveler, eski çağlardan
beri süsleme unsuru olarak kullanılmıştır.
İzmir’de Osmanlı dönemi mezar taşlarına yansıyan,
yaşam ve ölümle ilgili motifler hem erkek hem de kadın
mezarlarında baş ve ayakucu taşlarını süslemiştir. Hayat ağacı, servi, üzüm, sarmaşık, hurma ağacı daha çok
kadın ve erkek mezarlarının ayakucu taşlarında görülmüştür. Meyve tabakları, vazo ve çiçek desenleri kadınlara ait mezar taşlarına özgü iken; kılıç, hançer ve kama
motifleri erkek mezar taşlarında kişilerin meslekleri yanı
sıra yaşamın kısalığını da gözler önüne sermektedir.
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İzmir’in eski mezarlıklarında yer alan, ancak talan
edildiği için sayıları gittikçe azalan sanat eseri niteliğindeki Osmanlı mezar taşları, bir dönemin hayat anlayışını, ölümün bir yokluk olmadığını eşsiz güzellikteki
mermer işçiliği ile şiirsel bir dille anlatmanın yanı sıra
yaşam ve ölümü sembollerle gözler önüne sererek kültürümüzü dünden bugüne taşıyan birer belge niteliğindedirler. İzmir’deki, söz konusu mezar taşlarının dünyanın çeşitli yerlerinde olduğu gibi açık hava müzesi
niteliğinde değerlendirilmeleri mümkündür.
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Resim:1. Güzelbahçe Yaka Köyü Mezarlığı. Bir başucu taşından hayat ağacını sembolize eden Meşe Palamudu motifi.
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Resim: 2. Güzelbahçe Yaka Köyü Mezarlığı.
Bir ayakucu taşında, servi motifine sarılı asma dalları
ve üzüm salkımlarından oluşan kompozisyon.

267

~ Defin ~

Mezar Taşı Metinlerinde Ölüm

M

Nâmık Açıkgöz1

ezar taşları, hayat ile ölüm arasındaki, hayat açısından son, ölüm açısından ise ilk
noktadır. Hayatın bitiş noktasını ifade eden
son ve ölüm anından itibaren başlayan ahiretin de ilk
anını ifade eden bu cümleler, birinin bitişinin, diğerinin başlangıcının dile getirilişidir. Bu metinlerde, ezelî
ve ebedî, mutlak ve mukadder, kaçınılmaz hakikat olan
ölüm ile ilgili düşünceler, mermere kazınmış olarak görülmektedir. Yani bu metinler mutlak hakikatin, tevil
götürmeyen bıçak sırtı görüş ve ifadeleri; aynı zamanda, “giden” ile “kalan”ın son diyaloğudur. İşte bu metinlerde ölüm, düşünülen ve hakkında fikirler üretilen
bir kavram olarak değil, bizzat yaşanan bir mutlak hakikat olarak karşımıza çıkar. Yani bu, “ateşin düştüğü
yer”den kopan bir çığlıktır. Bu çığlık, Muğla ve yöresinde bulunan eski yazılı mezar taşlarından hareketle
incelenecektir.
Mezar taşlarında, metin türü itibarıyla, mensur ve
manzum olmak üzere, iki tür metin bulunmaktadır.
A) Mensur Mezar Taşı Metinleri
Mensur metinler, “Hüve’l-Bâkî, Âh Mine’l-Mevt,
Hüve’l-Hallâku’l-Bâkî, Lâ Hayye İllâ Hû…” gibi,
Allah’ı ululama ve ölümden yakınma formelleriyle
başlar; “merhûm ve mağfûr” gibi, ölen kişi için edilen
bağışlanma dileği ile devam eder; ölenin lakabı, adı zik1 Prof. Dr. Namık Açıkgöz, Muğla Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili
ve Edebiyatı Bölümü, Muğla.
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redildikten sonra fatiha isteği ve ölüm tarihi ile biter. Bu
tür mensur metinlerde, ileride üzerinde durulacak olan
manzum metinlerdeki gibi, hissî bir nitelik pek yoktur;
sadece, ölünün ruhuna Fâtiha suresinin okunma isteği
vardır:
Hüve’l-Bâkî
Ateş oğlu Mehmed Çavuş rûhuna fâtiha.
Sene 1323 (1908)
*
Küçük yaşda iken vefât eden
Berber-zâde Hacı Süleymân Efendi mahdumu
Ahmed burada medfûndur.
Rûhuna fâtiha.
Sene 1322 (1904)
*
Hasan Kâdı-zâde İsmâ’il Ağa kerîmesi ve
Hacı Memiş Ağa zevcesi
Emetullâh rûhuna fâtiha.
19 Kânûn-ı Sânî 1341 (19 Ocak 1925, Pazartesi)
*
Hacı Osmân Ağa-zâde
Hacı Memiş Ağa rûhuna fâtiha.
22 Mart 1321 (4 Nisan 1905, Salı)
(Muğla, Hamursuz Mezarlığı)
*
Hüve’l-Bâkî
Müskebi’de nal’l-bend Süleymân ustanın kerimesi
Leylâ Kadın rûhuna fâtiha.
Sene 1294 (1877)
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*
Merhûme ve mağfûre
Havvâ Hanım rûhuna el-fâtiha.
Sene 1190 (1776)
(Ortakent)
Fakat az da olsa, bu tür metinlerin yazılı olduğu mezar taşlarında ölü ile ilgili iyilik dilekleri, dua istekleri
ve ölenle ilgili duygular da bulunur:
Emîr oğlu Molla Mehmed’in oğlu
cennet-mekân ve firdevs-âşiyân
merhûm es-Seyyid Molla Hüseyin rûhuna fâtiha.
Sene 1213 (1798-1799)
*
Hüve’l-Bâkî
Gençliğine doymadan murâd almayan
merhûm ve mağfûr
Hacı Mahmûd’un oğlu
Ali Beşe’nin rûhuna fâtiha.
Sene 1214 (1799)
*
Hüve’l-Bâkî
Burada Bodrum kazâsı eşrâfından
Hasan Ağa kerîmesi ve Mustafa Beğ zevcesi
Hadîce Hanım medfûndur.
Rûhuna bir fâtiha ithâf ediniz ki
bir gün olur siz de buna muhtâc olursunuz
Mevlidi Vefâtı
1285 (1868) 12 Safer 1344 (1 Eylül 1925, Salı)
*
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Hüve’l-Bâkî
Gençliğine doymadan murâdına ermeyen
Müskebi’de Ali’nin kerîmesi
Esmâ Hanım rûhuna fâtiha.
Sene 1255
(1839)
(Ortakent)
B) Manzum Mezar Taşı Metinleri
Manzum mezar taşları da, mensurlarda olduğu gibi,
yaygın “Allah’ı ululama” formelleriyle başlar ve bunu
ölen kişi ile ilgili manzum metinler takip eder. Metnin
sonunda da, ölenin lakabı, adı ve ölüm tarihi verilir.
Ölüm ve ölen kişi ile ilgili duyguların ifade edilmesi
için manzum metinler çağrışım, imajinasyon ve mecazî
söyleyişle beraber, ritim ve ahenk açılarından daha uygundur. Bu metinlerde, ölüm ve şiir hassasiyeti birleşerek daha etkili bir anlatım sergilenir.
Mezar taşı metinlerindeki ölüm düşüncesini, metinlerin tasnifleriyle ele almak gerekir. Bu tasnifi, genel
olarak ölüm karşısında takınılan tavır ve metnin aidiyeti olmak üzere, iki grupta yapmak mümkündür:
1) Genel Olarak Ölüm Karşısında Takınılan Tavır
Mezar taşı metinlerinin büyük bir kısmında ölüm ile
ilgili duygu ve düşünceler olumsuzdur. Bunun böyle
olması, son derece tabiidir. Çünkü ölüm, mukadder ve
en kesin bir ayrılıktır. Fakat ölenin yaşlı veya genç olmasına göre metinlerin hissî yönü, genelde bir farklılık
göstermektedir.
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Genç ölümlerinde hayata doymamışlık, derin bir
üzüntü, acı ve hayıflanma hissi ön plana gelmektedir ve
bu zaman zaman şikâyetçi bir his ile ifade edilmektedir.
Hatta bu, kimi zaman bir tahammülsüzlük sergilemeye
kadar varmaktadır.
İnsan tabiatında, genel olarak genç ölümleri karşısında yaşanan his, üzüntü ve acıdır. Bu hissi, Yunus Emre,
“Bu dünyada bir nesneye, / Yanar içim köynür özüm. / Yiğit iken ölenlere / Gök ekini biçmiş gibi” mısralarıyla, genç
ölümünü, tam olgunlaşmadan biçilen ekinlere benzeterek dile getirir ve bu durum karşısında, insanın içinde
bulunduğu üzüntü ve acıyı, “içi yanmak; özü köyünmek: yanmak” ifadeleri ile şiirleştirir.
Mezar taşı metinlerinde, hayatının genç çağında
veya çocuk denecek yaşta ölenler için, “açılmamış gonca, yuvadan uçan kuş, tazeliğine ve gençliğine doymamak, muradına ermemek, dünyadan kâm almamış
olmak” gibi ifadeler kullanıldığı görülmektedir. Bu tür
metinlerde, ebeveynden ayrılmak acısı ve hayıflanma
duyguları ön plandadır:
Yat yavrum küçük mezârda
Çürüdün unutmuyor
Unudur mu acabâ
Annen seni cihânda?
Tomurcuk bir gül idin
Buramda.
Şâhîn-zâde Ahmed Nurî Beğ’in kızı
iki yaşında Neclâ rûhuna fâtiha.
1927
*
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21 Receb 1307 (13 Mart 1890, Perşembe)
Âh Mine’l-Mevt
Çün ezelden böyle takdîr eylemiş Zü’l-celâl
Âh ile zârlık ile tâzeliğime doymadım
Çün ecel peymânesi dolmuş bilmedim
Hasretâ fânî cihânda tûl-i ömr sürmedim
Turan Mehmed’in oğlu İsmâ’il rûhuna fâtiha.
*
Sene 1330 (1911)
Dâr-ı fenâdır pür-mihen
Aldanma zâ’ir olma şen
İbret ararsan işte ben
Pek genç iken giydim kefen
Mâtemle gerçi pür-halel
Gevherli târîhim gerçi güzel
Hakkı Beğ’i zâlim ecel
Yakdın pek esef genç iken
(Muğla, Hamursuz)
*
Hüve’l-Bâkî
Muğlalı Ca’fer Efendi civâna vâh vâh
Nâgehân geldi ecel sayf-ı adni etdi cây-gâh
Pek edîb hem de lebîb bir zât idi
Oldu tekmîl bunda ahlâk-ı hüsün bî-iştibâh
Fevtini takdîr-ı gurbetle bunun Hak kadrini
Etdi âlî işte “kad mâte şehîden”dir güvâh
Hâme-i mâtemle fevtin yazdı târîhin Ziyâ
Cây-gâhın pür-ziyâ eylese hemân ol İlâh
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Merhûmun râhıyçün fâtiha.
22 Cemâziyelevveli, sene 1327
(11 Haziran 1909, Cuma)
*
Hüve’l-Bâkî
Bir kuş idim uçtum yuvadan
Ecel ayırdı beni anadan babadan
Müskebi’de Bekir Ağa kerîmesi Hadîce Hanım
rûhuna fâtiha.
Sene 1295 Z(ilhicce) (Ekim 1878)
(Ortakent)
*
Âh Mine’l-Mevt
Âh ile zâr kılarak tâzeliğime doymadım
Çün ecel peymânesi dolmuş murâdım almadım
Hasretâ fânî cihânda tûl-i ömr sürmedim
Firkatâ takdîr böyle imiş tâ ezelden bilmedim
İstanköylü Hasan Ağa kerîmesi Â’işe Hanım rûhuna
fâtiha.
Sene 1302 fî 15 Şa’bân (30 Mayıs 1885)
Ağlasın dostlar bana hep olmasın bir dem cüdâ
Kaldı hasretle peder âh hasretâ vâh hasretâ
Nevbahâr-ı ömrümün devşirmeden bir sünbülün
İki gözüm nûru geldi erdi fermân-ı Hudâ
….
Elyebî el-Hâcc Mahmûd Ağa buldu câ
Rûhuna el-fâtiha
Sene 1167 fî 27 N (17 Haziran 1754)
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Hüve’l-Bâkî
Cihâna doymadan cânım
Ecel aldı girîbânım
Tâ’ûn zahmetine düş olup
Böyle emr etti Sübhânım
Hacı Mahmûd kerîmesi
merhûme Hadîce Kadın rûhuna fâtiha.
Sene 1214 (1799)
*
Âh Mine’l-Mevt
Tıfl iken çiçekden yetdi va’desi
Ağlayıp kaldı pederiyle vâlidesi
Nur-ı aynın bu idi hem ciğer pâresi
Gitdi elden dilde kaldı yâresi
Hasan Ağa kerîmesi Mazlûm Hanım rûhuna fâtiha.
Sene 1204 (1789)
*
Âh Mine’l-Mevt
Sene 1319 5 Z (ilhicce) (15 Mart 1902, Cumartesi)
Vâlideynin sevgili ferzendi âh
Doymadan girdi hüsûfa sanki mâh
Ali Beğ-zâde Ömer Beğ’in hafîdesi Â’işe rûhuna fâtiha.
Hüve’l-Bâkî
Doymayıp gençliğine
Çünki oldu nâ-mûrâd
Rahmete mütağrak
Edip onu Rabbü’l-ibâd
El-Hâc Za’îm-zâde Ahmed Ağa’nın kerîmesi
merhûme Râziye Dudu
rûhuna fâtiha. Sene 1220 (1805)
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Hüve’l-Bâkî
Gençliğine doymadan murâdına ermeyen
Müskebi’de Ali’nin kerîmesi
Esmâ Hanım rûhuna fâtiha.
Sene 1255 (1839)
*
Hüve’l-Bâkî
Âh ile zâr kıldık
Gençliğime doymadım
Çün ecel peymânesi dolmuş
Bir murâdım almadım
İsmâ’il oğlu Ahmed kerîmesi
merhûme Â’işe Hatun rûhuna fâtiha.
Sene 1315 (1897)
(Ortakent)
Yaşlı ölenlerin metinlerinde ise, üzüntü hissi olmakla beraber, daha ağır basan bir duygu olarak derin bir
kadere rıza ve tevekkül, bu tevekküle dayanan bir teselli vardır. Metinlerde bu teselli, ölümle ilgili âyetlerin
zikredilmesiyle dile getirilir. Bu âyetler, “Küllü nefsün
zâ’katün: Bütün nefisler ölümü tadacaktır.” (Kur’ân-ı
Kerîm, Âl-i İmrân Suresi, 185.; Enbiyâ Suresi 35. Ankebût
Suresi, 57. âyetler), “İrci’î: Rabbine dön.”(Kur’ân-ı
Kerîm, Fecr Suresi, 28. âyet), “lâ yeste’hirûne:Bir an
bile ertelenmez” (Kur’ân-ı Kerîm, A’râf Suresi, 24. ayet;
Yûnus Suresi, 49.ayet; Nahl Suresi, 61.ayet.) ve “küllü
men aleyhâ fân: Yeryüzünde bulunan her şey fânîdir”
(Kur’ân-ı Kerîm, Rahmân Suresi 26.ayet.) âyetleridir:
1298 (1880)
Ey ziyâret eyleyen ehl-i vefâ
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Rûhuma bir “fâtiha” kılsan atâ
“Küllü nefsin zâ’ikât” âsârına
Kıldı mazhar cismimi emr-i Hudâ
Türîdî oğlu Fettâh zevcesi Â’işe rûhuna fâtiha.
*
Hüve’l-Bâkî
Mazhar olup “küllü men aleyhâ fân” sırrına
Zikr için hakk etdirdim bu sengime
Yaraşlı Hacı Muhammed tutdu burada makâm
Ol sebebden zâ’irân fâtihadır temennâm rûhuma
Sene 1954
*
1326 (1908)
Bulmadık derdine dermân-ı muvâfık derdâ
“İrci’î” emrin işidip hemen etdim seyrân
Dedi fevtine mücevherle Zekâ’î târîh
Eyleye kabrini Hak ravza-i firdevs-i cinân
Mahmûd-zâde Süleymân Efendi ehli Züleyhâ ruhıyçün fâtiha.
*
Cümle derde bir devâ vermiş Hudâ
Dâ’î mevte “irci’i”den mâ-‘adâ
Hükm-i “lâ yeste’hirûn”a tabî’î
Avnî Efendi etdi emre iktidâ
Âh pek genç gitdi dâr-ı fenâdan
Firkati çıkmaz gönülden ebedâ
Sene 1332 (1913)
(Muğla, Hamursuz)
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Bazı yaşlıyken ölenlerin mezar taşlarında, ölü için
dua isteme, ölenin hayattayken yaptıkları, dünyanın
faniliği, ölümün kaçınılmazlığı ve Allah’tan mağfiret
dileme ön plana çıkar; üzüntü geri planda kalır:
Hüve’l-Hallâkü’l-Bâkî
22 C.âhir fî sene 1313
(10 Aralık 1895, Salı)
Müftî Sa’deddîn Efendi câre fâh
Konya’nın Hoca köyünden rû-be-râh
Ders ü irşâd ü fetâvâsıyla bu
Muğla’yı tenvîr edip pür-intibâh
Zâ’irâ bu merkad-i gül-bûya gel
“Fâtiha”-hân ol edeble bî-günâh
Post-nişîn-i Nakşbendî Hâlidî
Vâlid ü üstâz ü şeyhim hem-penâh
Kalb-i mâtem (Nûrî’dir) târîhe zamm
Tayr-ı rûhu ten kafesden kaçdı âh
*
Andelîb-i rûhu uçdu ber-alâ
Iyş u nûşu âb-ı kevserden ola
İrtiyâz-ı cennet olsun merkadi
Âsiye vü Meryem olsun hem-demi
Yemm-i bahr-i rahmete tağmîd-veş
Yâ İlâhî eyle envârın reşâş
Şevherâ târîh-i kûd u tarh ile
Şehper-i mergin küşâde kıldı âh
279

~ Defin ~

Zevce-i müfti mâder-i Nûrî Â’işe binti Süleymân.
25 Şevvâl 1296 (12 Ekim 1879)
*
Lâ Hayye İllâ Hû
1328 1330 (1912/1913)
Âkıbet bu dâr-ı fânîye gelen eyler vefât
Nice hûn-rîz mevtden olmaz necât
Enbiyâ vü evliyâ hep gitdiler encâmında
Mâsivâ-yı Hak’da yokdur mâ-hasal sebât
Ayn-ı cevherî çıka söyleye Süreyyâ târîhin
Gitdi iklîm-i vücuddan şems-i envâr-ı hayât
Cevdet(?) oğlu Sâdık zevcesi Nazîfe rûhuna fâtiha.
*
Ey melce’-i abd-i za’îf sensin melâz-ı her-lehîf
Rahmin bana olsun elîf v’erhamnâ ente Mevlânâ
Ey âlim-i sırr-ı uyûb v’ey gâfir-i cerr-i zünûb
Lutfun umar abd-i nahîf v’ağfir lenâ zünûbenâ
Ey sâtir-i şerr-i uyûb v’ey kâşif-i zarr-ı kürûb
Afvın ola dâ’im redîf v’ağfi’annâ uyâbenâ
Fermânınla geldim hemân Kur’ân’ı eyledim hemzebân
Afvın kıla cây-ı latîf eltafıyla yâ Rabbenâ
Edip hulûs ile du’â söyleyip târîhin Ziyâ
Abdin Süleymân Rabbenâ dedi gitdi dâr-ı bekâ
Fî 20 Ağustos 1310 (1 Eylül 1894, Cumartesi)
Hurrirehu Ziyâ (Muğla, Hamursuz)
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2) Metnin Aidiyeti
Manzum mezar taşı metinlerinden bazıları ölenin,
bazıları da dirilerin ağzından yazılmıştır.
Ölenin Ağzından Manzumeler: Bu tür metinlerde,
ölen kişi Allah’tan mağfiret diler, dirilerden kendisi için
dua ister ve kendisinden ibret alınmasını tavsiye eder:
1325 (1907)
Hüve’l-Hallâkü’l-Bâkî
İlâhî arz edip geldim sana
Âşıkım çokdan beri ben sana
Afvına mağrûren etdiğim isyânlarım
Eyle mağfiret sen Rabb’im bana
Berber-zâde el-Hâcc Hâfız Süleymân Efendi rûhıyçün
rızâ’en li’llâhi’l-fâtiha.
(Muğla, Hamursuz)
*
Yâ Hû
Ziyâretten murâd bir du’âdır
Bu gün bana ise yarın sanadır
Tarîk-ı Bektaşî’den Koca Bekir Ağa oğlu
Bekir Fahrî Baba’nın rûhuna el-fâtiha.
Sene 1292 Fî 29 Zâ
(27 Aralık 1875, Pazartesi)
*
Beni kıl mağfiret ey Rabb-i yezdân
Be-hakk-ı arş-ı a’zam nûr-ı Kur’ân
Gelip kabrim ziyâret eyleyen ihvân
Edeler rûhuma bir “fâtiha” ihsân*
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Bekir Ağa zevcesi Âyişe Hanım rûhuna fâtiha.
Târîh-i vefâtı 27 Ramazan 1927
(2 Eylül 1880, Perşembe)
Âh Mine’l-Mevt
El çekip bi’l-cümleden ettim bekâya rıhleti
Terk edip geriye mâl ü mülkü devleti
Kim gelip kabrim ziyâret eyleyen ihvânımız
Okusunlar rûhum için “kul hüvallâh” âyeti
Hacı Mehmed Ağa’nın kerîmesi Habîbe Hanım
rûhuna fâtiha.
Sene 1256 fî 15 Nisan (27 Nisan 1840, Pazartesi)
*
Âh Mine’l-Mevt
Âh ile zâr kılarak tâzeliğime doymadım
Çün ecel peymânesi dolmuş murâdım almadım
Hasretâ fânî cihânda tûl-i ömr sürmedim
Firkatâ takdîr böyle imiş tâ ezelden bilmedim
İstanköylü Hasan Ağa kerîmesi Â’işe Hanım rûhuna
fâtiha.
Sene 1302 fî 15 Şa’bân
(30 Mayıs 1885, Cumartesi)
*
Hüve’l-Hallâku’l-Bâkî
17 (Şaba)n. 1305 (29 Nisan 1888, Pazar)
Yürü ey bî-vefâ dünyâ seninle el-vedâ olsun
İşin cevr (ü) cefâ dünyâ seninle el-vedâ olsun
Fenâdan el çekip yâ Rabb bekâya eyledi rıhlet
Kerem kıl cürmümü afv et kim(?) makâm olsun
İlâhî ben günâh-kârı haşırda eyleme rüsvâ
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Dilerim cürm ü isyânım senin afvınla mahûf olsun
Merhûm Ca’fer Ağa rûhuna fâtiha.
*
Âh Mine’l-Mevt
Yâ İlâhî gelmişim dîvânına rahm et bana
Lutfun ile meskenim kıl cenneti yâ Rabbenâ
Ser-te-ser yakdı vücûdum çâre olmadı bana
Dilerim Hudâ’dan ede ihsân ukbâda bana
Müskebili müteveffâ Ali Beğ zevcesi
Hâce Â’işe kadının rûhuna fâtiha.
Sene 1303 fî 15 Zi’l-ka’de.
(15 Ağustos 1886, Pazar)
(Ortakent)
*
Âh Mine’l-Mevt
Mazhar oldum bezm-i hayât-ı nefs-i mutma’ine
Nâgehân “irci’î” emrine karşı
Tasdîk-i îmân ile sehv ü hatâ etdim
“Küllü nefsin zâ’ikatün mevt” sırrına karşı
Dehr için bîhûde efkâr etmiş idim
Yâ Rabb Gafûr u Rahîm ü Rahmân ismine karşı
El-merhûm ve mağfûrun leh
Tavaslı Hacı Ali Ağa oğlu
Helvacı Mustafâ
rûhuna rızâ’en li’llâhi’l-fatiha.
(Muğla, Hamursuz)
Dirilerin Ağzından Manzumeler: Bu tür manzumelerde, yukarıdaki bazı örneklerde de görüldüğü gibi,
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ölenin özellikleri sayılır ve onun için dirilerden dua,
Allah’tan da mağfiret dilenir.
Hüve’l-Bâkî
Çün ecel geldi ona olmaz amân
Cürmünü afv eyle yâ Rabb-i Mennân
Mağfiret kıl olmasın hâli yaman
Mazhar-ı nûr-ı şefâat kıl her zamân
Hâcı Za’îm oğlu Ahmed Ağa’nın kerîmesi
merhûme Hadîce Hatun rûhuna fâtiha.
Sene 1228 (1813) (Ortakent)
*
Rûhuna “fâtiha” ihdâ edelim
Silme-zâde Hacı Ali Ağa’nın
Herkesi iyilikle memnun ederdi
Hüsn-i hulku müştehir idi anın
Cennet-i a’lâda bulsun hoş makâm
Mazhar-ı eltâfı olsun Hudâ’nın
1332 (1913)
*
Cihânın pîç ü tâbından ferâgat eyleyip geçdin
Henûz tâze arûs hâlinde râh-ı rıhleti seçdin
Erip hîşânı ey bânû-yı nev dil-hûn-ı mâtem-zen
Şehâdet sancağın açıp riyâz-ı cennete göçdün
Çıkıp evce Zekâ’î cevherî târîhini yazdı
Sürûş-ı âlem-i gaybla berâber perr ü bâl açdın
Hacı Ali kerîmesi,
Şükrü Efendi halîlesi Hafîze Hanım rûhuna fâtiha.
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Hüve’l-Hayyü’l-Kayyûm
Yok bu dünyâ-yı denîde bir ahad ferhunde-fâm
Pâdişâh olsan da encâmî olursun telh-kâm
Gör bu gün Hamza Hayâtî Beğ defîn-i hâkdir
Ol vatan-perver ki vermiş idi ... nizâm
Okuyup seng-i mezârın “fâtiha”-hân ol hemân
Et du’â kabrin Hudâ etsin yerin dârü’s-selâm
Eşk-i çeşmim Zekâ’î yazdırdı târîh mevtine
Sâl-i fevtidir bin üç yüz hem otuz dokuz tamâm
Merhûm ve mağfûr Âsım Beğ-zâde
Hamza Hayâtî Beğ rûhuna fâtiha.
Sene 1339 (1920)
*
Sene 1319 (1901)
Hû meded peyk-i ecel savbına pûyân oldu âh
Cân-ı pâki bâğ-ı me’vâya şitâbân oldu âh
Şîme-i hûbu kulûb-ı akrabâdan cây-gîr
Olmuş iken şimdi diller hep perîşân oldu âh
Beş nefer evlâdını Mevlâ’ya tevdî’ eyleyip
Hûriler gülzârına uçup hırâmân oldu âh
Taşına bi’z-zât Zekâ’î yazdı cevher târîhin
Firkatiyle dîdeler hûn sîne nâlân oldu âh
El-merhûmetü ve’l-mağfûretü lehâ
Hacı Nasûh-zâde Hacı Halil Efendi halîlesi Adîle
rûhuna fâtiha.
(Muğla, Hamursuz)
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Sonuç
Mezar taşı metinlerinde en çok işlenen temalar,
üzüntü, murada ermeme, Allah’tan mağfiret dileme,
ölümün mukadder olması, dünyanın faniliği, ölenden
ibret alma vb.dir. Bunlardan başka, bütün mezar taşlarının ortak özelliği, ölülerin ruhları için, dirilerin Fatiha
ve İhlas surelerinin okumasının istenmesidir.
Ölüler için, ısrarla Fâtiha ve İhlas surelerinin istenmesinde önemli sebepler vardır: Ümmü’l-Kitab
veya Fâtihü’l-Kitab olarak da anılan Fâtiha suresinin Kur’ân’ın özünü ihtiva etmesi, Hz. Ali’nin, “Ben
Kur’ân’ın sadece Fâtiha suresini tefsire kalksam, ömrüm vefa etmez” demesi; bazı İslam bilginlerinin ise,
“Ulu Tanrı, sadece Fâtiha suresini inzâl etmiş olsaydı,
bu sure bütün beşeriyeti tedvire kâfî gelirdi” gibi kabul
ve inanışlar, bu surenin ölenin ruhu için çok okunmasına yol açmıştır. Bilindiği gibi, bu surede, âlemlerin
Rabbi olan, merhamet ve din günü (hesap, mahşer)nün
sahibi olan Allah’a hamd edilir ve arkasından, kulluğun sadece ona yapıldığı, sadece ondan yardım istendiği ifâde edilerek insanları doğru yola getirmesi, iyiliğe
erdirmesi ve sapkın olmayanların yoluna eriştirmesi
için dua edilir. Dikkat edilirse, bu ayetler her ne kadar
Allah’ın sözleri iseler de, Allah’ın kullarına hitabı değil,
kulların Allah’a hitabı şeklindedir ve ölen kişi, kendi
ruhu için okunan bu sureyi sanki kendi okuyormuşçasına dirilerin okunmasını istemektedir. Ayrıca, ölenle
rin haşr olacağı din gününün sahibi olan Allah’ın çok
açık bir şekilde zikredilmesi, mahşer gününe dirilerden
daha yakın olan ölüler için bir kurtuluş ümidi özelliği taşımaktadır ki, bu da bu surenin ölünün ruhu için
okunmasındaki sebeplerden biridir.
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İhlas suresi de, Allah’ın vahdaniyyet ve samedaniyyeti (Allah’a muhtaç olma, O’nun muhtaç olmaması ve
zevalsizlik) ile beraber, doğmamışlığı ve doğurmamışlığı, benzeri ve dengi olmadığı özellikleri çerçevesinde, Allah’ın birliği inancını en açık bir biçimde anlatan
sure olması sebebiyle okunan bir suredir. Bu sure de,
Fatiha’da olduğu gibi, kulun Allah’a hitabı şeklindedir.
Kul bu sureyi okumakla, Allah’ın birliğini tekit ve teyit etmektedir. Kulun ruhu için bu surenin okunması,
onun okuması yerine geçecektir. Bu yüzden dirilerden
bu âyetlerin okunmasını istemektedir.
Ruhu için Fâtiha ve İhlas sureleri okunan ölünün,
Allah’ın mağfiretine mahzar olacağına inanılmaktadır.
Sonuç olarak şunu söylemek mümkündür: Mezar
taşı metinlerinde, üzüntü, acı, hayıflanma, mağfiret dileme, tevekkül ve kadere razı olma duyguları ile teselli
kaynağı olan ölümün dinî yönü iç içe girmiş şekilde yer
almaktadır.
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Tuva ve Şor Türklerinin Destanlarında Ölüm

T

Mehmet Aça1

uva Türklerinde (Tuva’da ve Moğolistan’ın
Sengel bölgesinde yaşayanlar), hem destan
hem de masal türünü karşılamak amacıyla
2
“tool” terimi kullanılmaktadır.3 Kahramanlık destanlarına “maadırlıg tool” ya da “maadırlıg epos” denilirken
destan için ayrıca “hikâye” anlamına gelen “tooju” terimi de kullanılmaktadır (Grebnev 1960; Aldın-ool-vd.
1968: 416; Orus-ool 1994: 3-8; Kuular 1995: 3-11; Orusool 1990: 3-12; Orus-ool 1997: 17; Grebnev 1976: 19; Kuular 1976: 44; Kırgıs 1997: 39).
Tuva Türklerinin masalları ve kahramanlık destanlarıyla ilgili neşir ve araştırmalarda bazı kahramanlık
konulu metinlerin hangi tür içerisinde ele alınması gerektiği zaman zaman tartışma konusu olmuştur. Kimi
araştırıcılarda “maadırlıg tool / epos” (kahramanlık destanı) kavramı içerisinde değerlendirilen kahramanlık ko1 Prof. Dr. Mehmet Aça, Balıkesir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Fen - Edebiyat Fakültesi, Balıkesir.
2 Radloff başta olmak üzere, bazı araştırıcılarca “tool” teriminin Moğolca’dan alıntı bir kelime olduğu ifade edilmektedir: “Benzer yapılar Türklere komşu olan toplumların dillerinde de bulunur. ‘Destan’ anlamındaki
Moğolca ‘tuul’dan Tuva Türklerinin kahramanlık anlatısı için kullandıkları
‘tool’ kelimesi ödünç alınmıştır ve her iki dilde de kahramanlık destanı anlatıcısı için uygun türetmeler vardır. Moğolca, ‘tuulç’ ve Tuva Türkçesindeki, ‘toolçu’. Radloff 1893-1911: III’de geçen ‘tol’ maddesi ile karşılaştırınız”
(Reichl 2002: 63). Moğolca’daki ‘tuul’ ve ‘tuulç’ kelimeleri için ayrıca bk.
Bazılhan 1984: 481.
3 “Altay Türklerinin ‘çörçök’ü gibi, Tuva Türklerinin ‘tool’u, her türlü anlatmayı ifade eder. Bu anlatmalar, ister peri masalları olsun, ister kahramanlık destanları veya kahramanlık masalları olsun aynı kelimeyle ifade
edilir.” (Reichl 2002: 147)
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nulu bir metin,4 diğer kimi araştırıcılarca “tool” (masal)
kavramı içerisinde değerlendirilmiştir. Bilindiği üzere
masal (“tool”) türü ile destan / kahramanlık destanı
(“maadırlıg tool”, “maadırlıg epos”, “tooju”) türünü birbirinden ayıran bazı belli başlı özellikler söz konusudur. En başta gelen fark, destanın manzum,5 masalın ise
mensur olmasıdır.6 Destanların konu ve kompozisyon
4 Meşhur destan araştırıcısı L. V. Grebnev, “Daş-Hüreň Attıg Tana-Herel”,
“Möge Şagaan-Toolay”, “Kaňgıvay-Mergen” gibi kahramanlık konulu manzum metinlerin genel ideolojik eğilimleri ve sanatsal özellikleri nedeniyle
diğer sıradan masallardan (“anaa tool”) farklandıklarını, ayrı bir tür olarak
kabul edildiklerini, folklor biliminde bu tür metinlere “epos” (“tooju”) denildiğini yazmaktadır (Grebnev 1976: 19).
5 Grebnev, destan ya da “maadırlıg tool”ların manzum olmalarına rağmen
bazı derleyicilerce mensur bir şekilde yazıya geçirilmeleri sonucunda destan metinlerinin mensur da olabileceği, bu tür metinlerin kahramanlık konulu masallar (“mögelik tool”) olarak da adlandırılabileceği tartışmalarını
gündeme getirmiştir: “TNİYALİ enstitüsünün arşivinde bulunan kahramanlık destanlarının metinleri, anlatım ya da derleme sırasında genelde
mensur olarak yazıya geçirilmiştir. Bu yüzden okunduklarında sanki bir
masal metni okunuyormuş gibi gelebilir. Oysa, bu doğru değildir. A. S. Toguy-ool, bu konu hakkında şunları yazmaktadır: “Tuva folklorunda saygın
bir yere sahip olan kahramanlık destanları, bazı araştırıcılar tarafından kahramanlık masalı olarak görülmektedir. Bu doğru değildir; çünkü, bu destanlar manzumdurlar ve her zaman ırlanırdı. Ayrıca, bu metinler kendilerine has motiflere sahiptirler. Sadece bazıları son zamanlarda manzumluk
ve ezgilik özelliklerini yitirmişlerdir (A. S. Toguy-ool, “Opıt İssledevoniya
Tuvinskogo Stihoslojeniya”, Uçenie Zapiski TNİİYALİ, 1. s., Kızıl 1953, 94).
Anlatıcı ya da destancılar bugün de destanların eski anlatılış tarzını yitirmemişlerdir. Bunları dinlerken (“ırlap ıdar” ya da “alganıp ıdar”) destanın
belirli ritmik yapısını ve şiirlik yapısının unsurlarını çıkarmak mümkündür.” (Grebnev 1960: 38)
6 1994’te “Pamyatniki Fol’klora Narodov Sibiri i Dal’nego Vostoka” serisinden yayımlanan Tuvinskie Narodnıe Skazki (Novosibirsk 1994) adlı kitabın girişine yazdığı “Mir Tuvinskoy Skazki” (s. 10-34.) başlıklı yazısında
Z. B. Samdan, “mögelig tool” adını verdiği kahramanlık konulu masalların
çoklukla derleyiciler tarafından mensur bir şekilde yazıya geçirildiğini, halbuki bu tür metinlerin toolçular tarafından geleneksel destanlar gibi, manzum bir şekilde anlatılmakta olduğunu yazmaktadır (Samdan 1994: 15).
Samdan’ın, kahramanlık masalı olarak nitelendirdiği metinlerin, anlatıcılar
tarafından manzum bir şekilde terennüm edildiğini; fakat derleyiciler tarafından nesir halde yazıya geçirildiğini ifade etmesi de Toguy-ool ve Greb-
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özellikleri ile ideolojisi onların masal metinlerinden
ayrılmalarını sağlamaktadır. Masallar (“tool”), mensur
metinlerdir ve destan (“maadırlıg tool”) ve efsanelerden
(“toolçurgu bolgaş töögü çugaa”) ideoloji, tema, yapı, hacim, şekil özellikleri bakımından ayrılmaktadır.7 Kanaatimizce, kahramanlık konulu manzum metinleri “maadırlıg tool” ya da “maadırlıg epos” (kahramanlık destanı)
diye adlandırmak, az önce genel özellikleri hakkında
bilgi verdiğimiz mensur metinleri de sadece “tool” (masal) diye adlandırmak, sorunu çözmeye büyük oranda
yardımcı olacaktır.
Anlatı metinlerinin kimi araştırıcılarca masal, kimilerince de destan olarak nitelendirilmesinde, muhtemelen Güney Sibirya bölgesi Türk topluluklarının destan
metinlerinde masal ve mitoloji dünyasına has pek çok
unsurla fantezinin ağırlıklı olarak yer alması etkili olmuştur. Ayrıca bazı destan metinlerinin geleneğin zayıflaması ya da bozulması neticesinde masal formunda
anlatılmaya başlanmasını da adlandırma konusunda
dikkate almak gerekmektedir. Bazı derleyicilerin (V.
Radlov, vd.) destanları, manzum bir şekilde nakleden
anlatıcılardan derleyip de nesir ve özet halinde yayımladıkları gerçeğini de mutlaka göz önünde tutmak gerekmektedir (Aça 2002a: 764). Ayrıca Tuvalı anlatıcıların (“toolçu”) hem masal hem de destan anlatabilme
vasfına sahip olduklarını da bu bağlamda unutmamak
nev gibi araştırıcıların bu tür metinlerin destan olarak nitelendirilmesi gerektiği görüşünü desteklemektedir. Nitekim Samdan’ın giriş yazısı yazdığı
kitaba alınan “Hayındırıňmay Bagay-ool” (51-225. s.) adlı “mögelig tool” da
tam anlamıyla olmasa bile büyük oranda manzum özellik sergilemektedir.
Kanaatimizce bu metni, hacim, konu, ideoloji ve şekil özellikleri nedeniyle
kahramanlık destanı olarak nitelendirmek daha doğru olacaktır.
7 Tuva Türklerinin masallarının konu, tema ve şekil özellikleri için bk. Koptelov 1964: 57-67; Samdan 1994: 1034; Kuular 1976: 44-65.
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gerekmektedir. Belki de başta zikredilmesi gereken bir
başka neden de bazı derleyicilerin derledikleri mit ve
efsane metinlerini destan adı altında yayımlamalarıdır.
Tuva kahramanlık destanları (“maadırlıg tool / maadırlıg epos”), geleneğin bozulması sonucunda nesir halinde anlatılan metinlerle destancılar tarafından manzum halde terennüm edilmelerine rağmen derleyiciler
tarafından derlendikten sonra çoklukla özet halinde
mensur bir şekilde yayımlanan metinlerin dışında,
manzumdur (Orus-ool 1997: 35). Ayrıca Tuva Türkleri arasına Tibet, Moğol, Buryat topluluklarından geçen
“Kezer-Mergen”, “tooju” (hikâye) adı altında nesir olarak
anlatılıp yayımlanmıştır.8
Tuva kahramanlık destanlarının konu ve kompozisyon özellikleri üzerinde, başta L. V. Grebnev (Grebnev
1960: 23) olmak üzere Baysklan (Baysklan 1987: 6-19)
ve Orus-ool (Orus-ool 1990: 6-9; Orus-ool 1997: 21-22;
Orus-ool 2001: 24-31) gibi araştırıcılar tarafından durulmuştur. Burada sadece Grebnev’in tespitlerine yer
verilecektir. Grebnev, kahramanlık destanlarını konu
ve kompozisyon özellikleri bakımından üç gruba ayırmaktadır:
1. Bahadırların sadece eş bulmak ya da aramak
için sefere çıkışlarını ve mücadelelerini anlatan destanlar: “On Beş Harlıg Alday-Sümbür”, “Aldın-Çaagay,
Anaa-Mergen”, “Han-Şilgi Attıg Ham-Möge”, “Kañ-KaraMöge”, “Tanaa-Herel”, vd.
2. Bahadırların gelin ya da eş aramakla beraber hanlara karşı yürüttükleri mücadeleleri anlatan destanlar:
8 On Çüktüň Eezi, On Horannıñ Ündüsün Üsken Açıtı Kezer-Mergen Dugayında Tooju, hzl. D. S. Kuular, 2. b., Kızıl 1995.
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“Möge-Şagaan-Toolay”, “Küçün-Hüreñ Attıg Hürü-Maadır”, “Kajır-Kara-Haan”, “Arzılañ-Kara Attıg HunanKara”, “Bayan-Toolay”, “Arzılañ-Kıskıl Attıg ArzılañMergen”, vd.
3. Bahadırların sadece hanlara ve yabancı istilacılara karşı yürüttükleri ve kazandıkları mücadeleleri anlatan destanlar: “Kañgıvay-Mergen”, “Ulug-Kara-Möge”,
“Hööküy-Kara”, “Öleedi-Mergen”, “Erge-Kara-Sıybıñ”, vd
(Grebnev 1960: 23).9
Tuva Türklerinin destancılık geleneği hakkında verilen bu kısa bilgilerden sonra Şor Türklerinin destancılık
geleneği hakkında yine yukarıda olduğu gibi, yüzeysel
bilgiler aktarılacaktır.
Şor Türkleri arasında “kay”, “kay şörçek”, “nıbak”
adları verilen kahramanlık destanları (“Kan Pergen”,
“Altın Sırık”, “Öleñ Tayçi”, “Kartıga Mergen”, “Ak Kan”,
“Kan Kes”, vd.) “komus-kobıs” ya da “kay komıs” eşliğinde “kay”lanmaktadır. Bu destanlara “nartpak”, “şörçek”
gibi isimler de verilmektedir (Dırenkova 1940: X). “Şörçek” masal ve destanları adlandırmak için kullanılan
genel bir terimdir. Farklı iki türün aynı isimle adlandırılması diğer bazı Türk topluluklarında da görülmektedir. Bazı anlatmaların hangi tür içine dâhil edilmesi
gerektiği konusu, halk edebiyatı araştırmalarının en
temel problemlerindendir. Güney Sibirya Türk topluluklarının destanlarının “masal” mı, “efsane” mi yoksa
“destan” olarak mı adlandırılacağı konusu V. İ. Verbitskiy, E. M. Meletinskiy, B. N. Putilov, G. N. Potanin, A.
Kalaçev, A. S. Orlov, A. L. Koptelov, S. M. Malov, V. M.
9 Tuva kahramanlık destanlarının konu ve şekil özellikleri hakkında daha
ayrıntılı bilgi için bk. Ergun-Aça 2004: 29-39.
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Jirmunskiy, N. K. Dimitriev gibi araştırıcıların zihnini
meşgul etmiş ve ortaya farklı görüşlerin çıkmasına neden olmuştur.10
Şor Türkleri arasında destanlar, tıpkı Altay ve Hakas Türklerinde olduğu gibi, “kay”lanmaktadır. “Kay”,
göğüs ya da gırtlaktan çıkarılan boğuk ve makamlı ses,
“kayla” ise “gırtlak sesiyle destan terennüm etmek” anlamına gelmektedir. Şor Türklerinde, destan ve masal
türlerinin adlandırılmasında bazı problemler olmakla
birlikte, bu iki türün anlatıcıları farklı isimlerle adlandırılmaktadırlar. Masal anlatanlara “nartpakçı”, “nıbakçı”;
destan kaylayanlara ise “kayçı” adı verilmektedir (Dırenkova 1940: X-XI).
Şor Türklerinin kahramanlık destanları, A. İ. Çudyakov tarafından destanlarda ele alınan konular ve tipler
bakımından dört gruba ayrılmıştır:
1. Çok eski dönemlere ait, bahadır avcılar hakkında
anlatılan destanlar: “Ak-Kan”, “Ak Ölen”, vd. Bunlar,
arkaik tabakaya aittirler ve Altay Türklerinin av ve avcılıkla ilgili destanlarına benzemektedirler.
2. Daha geç dönemlere ait sayısız destan: “Kan Pergen”, “Çaş Kaya”, vd. Bunlar, bahadırlar ve kabileler
arası savaşları anlatan destanlardır.
3. Sosyal ilişkileri, bahadırların haraç alan kağanlara
karşı yürüttükleri mücadeleleri ve bahadırların yoksulları gözetip kollamalarını anlatan destanlar: “Altın Sırık”, vd.
10 Güney Sibirya Türk topluluklarının kahramanlık konulu anlatılarının
destan mı, masal mı yoksa efsane olarak mı adlandırılacağı konusunda
araştırıcıların ileri sürdükleri görüşler hakkında bk. Puhov 1973: 27; Aça
2000; Ergun-Aça 2004: 28-29.
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4. Destancılar, şarkıcılar ve müzik aletleri hakkındaki destanlar. Bu tür destanlarda destancı ve şarkıcıların
toplum içerisinde büyük öneme sahip oldukları anlatılmakta, onların faaliyetleri ve ölümleri konu edinilmektedir.
Çudyakov, bu tür bir sınıflandırmanın bütün Şor
destanları bir araya getirilip incelenmediği için “şimdilik” kaydıyla “şartlı” bir şekilde yapıldığını ifade etmiştir (Çudyakov 1998: 18).11
Tuva ve Şor Türklerinin destancılık gelenekleri hakkında verilen bu kısa bilgilerden sonra Tuva ve
Şor Türklerinden derlenip yayımlanan yirmi civarında kahramanlık destanı üzerinde yapılan incelemeler
sonrasında ölümle ilgili tespit edilen dikkat çekici bazı
hususlar aktarılacak, üzerlerinde yorumlar yapılmaya
çalışılacaktır.
Destana Atılan Düğüm: Yağmalanan Obalar, Öldürülen Akrabalar
Tuva kahramanlık destanlarının konu ve kompozisyon özellikleri hakkında ayrıntılı bilgiler veren S.
M. Baysklan, üç tip konu-kompozisyon özelliğinden
söz etmektedir: a) Üç kuşağın hikâyesinin anlatımı, b)
İki kuşak-iki ayrı olayın anlatımı, c) Bir kuşağın kahramanlıklarının anlatımı (Baysklan 1987: 7-9). Üç kuşağın hikâyesini anlatan destanlara “Möge Şagaan Toolay”ı
örnek veren Baysklan, destandaki üç kuşağın hikâyesi
hakkında şunları yazmaktadır:
11 Şor destanlarının şekil, anlatıcı, icra ve diğer bazı özellikleri hakkında
daha geniş bilgi için bk. Dırenkova 1940: XXVIII-XXXIX; Çudyakov 1998:
11-32.
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“İlk bölümde, bahadır Möge-Şagaan-Toolay ile atı
Arzılañ-Kıskıl vardır. Möge, ölümünün yaklaştığını
hissedince en büyük ağabeyi Aldın-Aas’ı oğlu MögeBayan-Dalay’ı çağırması için gönderir ve oğluna Lama
Koldu-Burhan’ı manastırdan getirmesini emreder.
Oğlu bu emri yerine getirir. Lama, hastanın yatağının
yanında kutsal kitabı okur ve bu sırada Möge-ŞagaanToolay ölür.
İkinci bölüm, Möge-Bayan-Dalay’ın eve dönüp uykuya yatmasıyla başlamaktadır. Kahramanın atı, düşmanın saldıracağını kahramanın karısı Say-Kuu’ya
önceden bildirmektedir. Karısı, Möge-Bayan-Dalay’ı
uyandırır ve bahadır ata binip kutsal Idık-Bora’nın tepesine çıkarak Ak-Han ve Kadın-Kara ile savaşmaya
başlar. Möge-Bayan-Dalay yenilir ve öldürülür. Düşmanlar obayı yağmalarlar.
Üçüncü bölümde Say-Kuu’nun oğlu olur. Oğlan
büyür, ava gider ve ilk kahramanlığını sergiler: Maralı
öldürüp karnını yararak yuttuğu zavallı insanları kurtarır. Maralın derisinden de düşmanların geçemeyeceği
bir barınak yapar. Delikanlı, av sırasında Aldın-Aas ile
karşılaşır ve onun dedesinin büyük ağabeyi olduğunu öğrenir. Aldın-Aas, yeğenine daha önceden nişanlı
olduğunu ve nişanlısının adının Malçın-Ege Haan olduğunu söyler. Hem kızın hem de delikanlının ana babaları, eski geleneklere göre çocukları daha küçükken
birbirleriyle nişanlamışlardır. Dede, delikanlıya atını
ve tüm savaş teçhizatlarını verir. Yaşlı adam delikanlıya “Arzılañ-Kıskıl Attıg Moguçi Kara-Kögel” adını
verir. Kara-Kögel, zorlu bir seferden sonra Malçın-Ege
Haan’ın obasına varır ve bütün rakipleriyle mücadele
eder. Rakipleriyle ettiği mücadele üç bölümden oluş298
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maktadır ve sonuçta Kara-Kögel, mücadeleden galip çıkar. Nişanlısını ve bütün hayvanları alıp anasının evine
döner. Kara-Kögel, eve geldikten sonra anasından, babasının başından geçenleri anlatmasını ister. Sihirli ilaçlar vasıtasıyla babasını diriltir ve daha sonra Ak-Han
ile Kadın-Kara ile savaşır. Savaşı kazanıp bol ganimetle
akrabalarına döner.”
Böylece, “Möge-Şagaan-Toolay” destanında üç kahramanın başından geçen olaylar ayrı ayrı anlatılmakta; fakat torunun başından geçen olaylar daha geniş
bir şekilde anlatılmaktadır. En büyük personajlardan
olan dede, hayatının son günlerinde ortaya çıkmakta
ve hiçbir kahramanlık sergilememektedir. İkinci personaj olan baba, düşmanlarla savaşıyor ve babası gibi
yiğitlik yapamadan ölüyor. Buradan çıkan sonuç, ikinci bölümün ilk bölüme benzediği yer, kahramanların
yiğitlik yapamadan öldükleridir. Üçüncü kahramanın,
yani torunun hayatı epik bir biyografi gibi gözükmektedir, yani doğumundan evlenmesine kadar düşmanlarla savaşması, tüm mücadeleleri kazanması anlatılmaktadır. Böylece genel anlatım şu şekilde olmaktadır:
1. Dedenin son günleri, 2. Dedenin oğlunun, yani esas
kahramanın babasının ölümü, 3. Tüm dramatizm ve
torunun hayatta başarılı olması.
Bu tür bir yapı, yani üç kuşağın hikâyesinin anlatılması, “Kuçun-Huran Attıg Huru-Maadır”, “Kajır-KaraHan”, “Boktu-Kiriş, Bora Şeeley”, “Arzılañ Kıskıl Attıg
Artılan-Mergen” gibi destanlarda da görülmektedir.
Tüm bu destanlarda ilk kuşağın temsilcileri bir kuralmış gibi ölüyorlar ya da düşmana esir düşüyorlar.
İkinci kuşak kahramanların hayatı doğumlarından evlenmelerine kadar devam ediyor (“Möge Şagaan-To299

~ Defin ~

olay” hariç). Onlar genelde ölenleri diriltiyorlar ya da
düşmanın elindeki ilk kuşağın ölü kahramanlarını kurtarıyorlar. Üçüncü kuşağın kahramanlarının kaderleri
de doğumdan evlenmelerine kadar anlatılmaktadır”
(Baysklan 1987: 7-9).
Baysklan’ın ifadelerinden de anlaşılacağı üzere,
baba-oğul ikilisi ya da dede-baba-oğul üçlüsünün
hikâyelerini anlatan destanlarda, dede ile babanın ya
da sadece babanın düşmanlar tarafından öldürülmesi,
destanlarda çözülmesi gereken asıl düğümün atılmasına neden olmakta, atılan düğüm de ikinci ya da üçüncü
kuşağı temsil eden oğul ya da toruna çözdürülmektedir. Dede ile babanın ya da tek başına babanın öldürülmesiyle destanın esas kahramanın obasından çıkması
için bahane yaratılmaktadır.
Yukarıdaki açıklamalar da göstermektedir ki, Güney
Sibirya Türk destanlarında işlenen en temel konulardan
birisi, obası-yurdu düşman bahadır ver hanlar tarafından yağmalanarak ana ve babası öldürülen, obası yağmalanan, öksüz-yetim kalan bahadırların yağmalanan
obalarını, mallarını kurtarmak ve öldürülen yakınlarının intikamını almak için çetin bir mücadele vermeleridir.12 Zikredilen husus, Tuva kahramanlık destanlarının
yanı sıra Şor kahramanlık destanlarında da sıklıkla görülmektedir.
Wilhelm Radloff tarafından Şor Türkleri arasından
derlenen “Karattı Pergen” de (Radloff 1999: 388-405),
oğlu ve kızı olmayan Altın Han, Kuskun Alıp tarafından öldürülür ve geride kalan karısı bir oğlan çocuk
dünyaya getirerek onu Kuskun Alıp’tan koruyabilmek
12 Konu hakkında daha ayrıntılı bilgi için bk. Aça 2003.
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için yerin yedi kat altına gizler. Daha doğduğu andan
itibaren babasız olan Karattı Pergen, kendisini öldürmek isteyen Kuskun Alıp’tan amcası sayesinde kurtarılır ve yetiştirilir. Destanın ilerleyen bölümlerde Karattı Pergen’in amcası ile birlikte girdiği mücadeleler
olağanüstü bir atmosferde anlatılmaktadır. Destanda,
yüz beş yaşındaki Altın Han’ın Kuskun Alıp tarafından
öldürülüşü ve ölümünden sonra yaşlı karısının yetim
bir bahadır dünyaya getirişi, destanda şu şekilde anlatılmaktadır: “Yüz beş yaşındaki Altın Han adlı bir han
yaşlı karısıyla yaşarmış. Ne oğlu ne de kızı varmış. Bir
gün yaşlı karısı ağlayarak ‘Sen yaşlandın, kocadın, otuz
göğün arkasından dostun Kuskun Alıp gelecek ve seni
öldürecek, hayvanlarını götürecek’ deyip kocasının öldürüleceğini önceden bildirmiş. Bunun üzerine atına
binip yola koyulan Altın Han, yolda arkadaşı Kuskun
Alıp’a rast gelmiş. Kılıçla vuruşmuşlar, yedi gün süren
dövüşten sonra Altın Han ölmüş. Kuskun Alıp hayvanları götürmüş, yaşlı kadının gözünü çıkarmış, ata bindirip onu da götürmüş. Altın Han’ın Ulug Piligci ve Kiçig
Piligci adındaki iki Zaysanı kadını serbest bırakmasını
istemişler. Kuskun Alıp’ın ülkesine varınca hayvanların
yanına bir kulübe yapmışlar ve kadını oraya yerleştirmişler. Kadın hayatta kalmış. Ulug Piligci, yaşlı kadının
kulübesine gelince bir çocuğun ağladığını duymuş, kadın bir oğlan çocuk doğurmuşmuş. Oğlanın doğumundan haberdar olunmaması için Ulug Piligci, yerin altına
bir çukur kazmış ve çocuğu oraya gizlemiş...” (Radloff
1999: 388-390).
Yine Radloff tarafından Şor Türkleri arasından derlenip yayımlanan “Altın Ergek” (Radloff 1999: 419-435)
adlı destanda, Altın Sabak adındaki bir kadının yetim
bir oğlan kardeşinden söz edilmektedir. Yetim oğlan,
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gördüğü rüyalarda babasının bir bey olduğunu, düşmanları tarafından öldürüldüğünü görür. Sonunda ablasından, bir bey olan babasının Dokuz Kara Monguz
tarafından öldürüldüğünü öğrenir. Henüz üç yaşında
olmasına ve ablasının yedi yaşını beklemesini söylemesine rağmen yetim çocuk beyaz sarı atı Arandjula ile yola
koyulur. Kahramana Altın Ergek adı da bizzat atı tarafından verilmektedir. Göğün yedinci katına kadar atıyla
birlikte çıkan Altın Ergek, yolculuğu sırasında bir dostuna uğrar ve onunla birlikte yoluna devam eder. Dokuz
Monguz’un yurduna vardıklarında Altın Ergek’in atı,
Dokuz Kara Monguz’un üç oğlu tarafından yakalanıp
öldürülmek istenir. At, üç oğlanın elinden Altın Periste tarafından kurtarılır. Altın Periste, salladığı kamçıyla
üç oğlanın kafasını koparır. Atıyla birlikte Dokuz Kara
Monguz’un yurduna saldıran Altın Ergek, ülkeyi yağmalar, canlı namına bir şey bırakmaz. Bahadır, böylece
babasını öldüren ve hayvanlarını sürüp götüren Dokuz
Kara Monguz’dan intikamını almış olur.
Felaket ve Ölümlere Karşı Önceden Uyarılan Bahadırlar
Tuva ve Şor destanlarında kahramanlar, çeşitli yardımcı varlıklar tarafından (insanlar, atlar, kuşlar, vd.)
başlarına gelecek felaketler, ölümler karşısında önceden
uyarılmakta, yapılan uyarılar genelde dikkate alınmakta, bahadırlar uyarılar sayesinde felaketlerden, ölümlerden kurtulmaktadırlar. Aksi durumların yaşandığı,
yani bahadırların uyarılara rağmen ölüme ve felaketlere uğradıkları destanlardan da söz etmek mümkündür.
Yardımcı insan ve hayvanlar, sadece uyarmakla ve felaketi önceden haber vermekle yetinmemekte, verdikleri
akılla da bahadırların hayatlarını kurtarmaktadırlar.
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Tuva ve Şor kahramanlık destanlarında, destan kahramanlarının felaket ve ölümler karşısında uyarılmasında hayvanların (at, deve, kara buğra, kara koç, vd.)
özel bir yeri vardır. Kanaatimizce bunda da hayvanların felaketlere karşı insanlara göre çok daha duyarlı olması etkili olmuştur.
Tuva kahramanlık destanı “Şöögün-Bora Attıg ŞöögünKöögün”de,13 kimsesiz yaşlı karı koca, obalarının yağmacı
bir bahadır tarafından yağmalanacağı haberini hayvanlardan almaktadır. Yaşlı karı koca, hayvanlarının (develerin başı olan katı kara buğra, kara koyun başı katı kara
koç, yılkıların başı Kurtun-Kula aygır) uyarısı üzerine
saklayabilecekleri kadar malı buzullu ala tayganın tepesindeki ters ağızlı kara mağaraya saklar. Uyarının arka
arkaya üç ayrı hayvan tarafından üç kez yapılmış olması, ciddiye alınmaktadır. Felaketin hayvanlar tarafından
önceden sezilmesi ve müstakbel mağdurların uyarılması hususu, diğer bazı kahramanlık destanlarında da
görülen bir şeydir. Özellikle de atların felaketleri önceden sezdikleri ve binicilerini uyardıkları görülmektedir.
“Maday-Kara” (Naskali 1999) gibi bazı destanlarda, felaketi önceden sezen hayvanlar obayı, yaşadıkları taygayı
terk eder. Yaklaşmakta olan felaketi, sadece hayvanlar
hissetmemekte, diğer canlı varlıklar da hissedebilmektedir. “Kozın-Erkeş”te bahadırın babası Ak-Bökö’nün başına yakında bir felaket geleceği, altında oturduğu ağacın
tavrından, yani bir damla göz yaşı dökmesinden anlaşılmaktadır (Surazakov 1959: 115-116).
“Han-Şilgi Attıg Han-Hülük” adlı Tuva destanında
obasını yağmalayan ve karısını kaçıran dokuz canlı
13 Arı-Haan. Tıva Ulustuñ Maadırlıg Tooldarı, 5. c., (hzl. S. M. Orus-ool),
Kızıl 1996, s. 162-166.
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göksel varlık Deer oglu Demir-Möge’nin canlarından
birisini taşıyan alaca kara akbabayı vurup öldüren ve
yüreğini yutmak isteyen Han-Hülük, atı Han-Şilgi’nin
müdahalesiyle yüreği bir kara taşın üzerine bırakır. Yürek, üzerine konduğu kara taşı yakıverir. Böylece bahadır, atı Han-Şilgi’nin bilgisi ve akıllığı sayesinde zehirlenip kül olmaktan kurtulur.14
Tuva Türklerinin “Şöögün-Bora Attıg Şöögün-Köögün”
destanında, kahraman Şöögün-Köögün, babasının obasını defalarca yağmalatan Demir-Kara Çançın’ın kendi
bıçağıyla ciğerini söküp yemek ister, atının uyarısı ile
ciğeri kaya üzerine soğutmaya bırakır; fakat kara kaya
eriyiverir. Bahadır, rakibinin bağırsağını çıkarıp kuşanmak ister; fakat atının uyarısıyla büyük dağa sarıp soğutmasını söyler. Bahadır denileni yapınca büyük dağ
eriyiverir.15
Tuva Türklerinin “Erelzey-Mergen, Haragalzay-Mergen Alışkılar” adlı destanında Narın-Çiñge-Hem’i yurt
tutan Erelzey-Mergen ve Haragazlay-Mergen adlı iki
kardeşten söz edilmektedir. Aynı ırmağın aşağısını
yurt tutan zengin mi zengin Kapşılday-Mergen adında
bir kağan vardır ve bu kağan, Erelzey-Mergen’in kendi obasına saldıracağını düşünüp bahadırın gücünü
öğrenmeleri için iki adamını gönderir. İki adam, bahadırın ve atının olağanüstülüğünü görüp kağanlarına
gelerek bilgi verir. Kağan ertesi gün yirmi beş adamıyla Erelzey-Mergen’in obasına gelir. Uyuyan bahadırın
üzerine ok yağdırırlar, kılıçla öldürmeye çalışırlar; fakat bunlardan hiç etkilenmeyen bahadır uyanıp geldiğinde, gerçek niyetlerini gizleyip dostçasına gelmiş
14 Arı-Haan. Tıva Ulustuñ Maadırlıg Tooldarı, s. 15-16.
15 Arı-Haan. Tıva Ulustuñ Maadırlıg Tooldarı, s. 194-196.
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gibi görünmek zorunda kalırlar. Bu sırada HaragalzayMergen gelir ve Erelzey-Mergen gelenleri saklar. Haragalzay, kardeşine Kapşılday-Mergen’in kötü bir adam
olduğunu, obasına gittiğinde asla içki içmemesi gerektiğini söyler. Fakat Kapşılday-Mergen’in obasına davet
edilen Erelzey-Mergen, sunulan içkileri içip sarhoş olur
ve derin bir çukura hapsedilir. Yakalanmak istenen atı
kaçar ve Haragazlay-Mergen’i durumdan haberdar
eder. Bahadır gelir ve kardeşini kurtarır. Erelzey-Mergen, Kapşılday-Mergen’den öc almak için kağanın obasına varır ve kağanın, kızını verme teklifi üzerine onun
hayatını bağışlar (Aça 2004: 577-585).
Tuva Türklerinin “Kañgıvay-Mergen” adlı destanında
Kañgıvay-Mergen, kız kardeşi tarafından obasına geri
döndüğünde rakı içmemesi yönünde uyarılır. Fakat,
kız kardeşinin uyarılarını dikkate almayan Kañgıvay
Mergen, kocasını Han-Küçü ile aldatan karısı KaranÇüzün tarafından sarhoş edilir ve Han-Küçü ile karısı
tarafından bir kaya üzerinden denize atılarak öldürülür
(Ergun-Aça 2004: 501-503).
W. Radloff tarafından Şor Türkleri arasından derlenip yayımlanan “Han Pergen” destanında, kendisine
ihanet eden kız kardeşi Han Argo ile evlenen ve mallarını yağmalayıp götüren Kara Mös’ün peşine Han
Alıp’la birlikte düşen Han Pergen, yolda uğradığı bir
evde bir kadına rastlar. Kadın, Han Pergen’e, kız kardeşine giderse öleceğini, gitmemesi gerektiğini söyler.
Kadın, Han Pergen’e ruhunun kız kardeşi tarafından
götürüldüğünü, ruhunun altından bir kılıç, altından
bir ok olduğunu, gittiği takdirde boğazını kendisinin
kesip öleceğini söyler. Kadın, gitmekte ısrar eden Han
Pergen’e kendi kocasının da onun halkı ve mallarının
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peşi sıra gittiğini, altından kılıç geldiği takdirde “Ben
Han Pergen’im, altın kılıç beni vurma” demesini, dediği takdirde kılıcın kendisini kesmeyeceğini söyler. Ok
gelirse “Ben Han Pergen’im, altın ok ruhumu vurma”
demesini, demediği takdirde okun kendisini öldüreceğini söyler. Kız kardeşinin obasına vardıklarında Han
Alıp, kötü ruhları öldürür. Han Argo, ağabeyinin üzerine kılıcı fırlatır, Han Pergen, kadının öğrettiği sözleri
söyleyince kılıç onu öldürmez. Kız, bu kez oku fırlatır;
fakat, Han Pergen, kendisine öğretilen sözleri söyleyerek ölümden kurtulur. Otağa giren Han Pergen, Kara
Mös’ü dövüp öldürür (Radloff 1999: 357-359).
Aynı destanda Han Pergen, evlendiği Cez Alıp’ın
kızı ve yoldaşı Han Alıp ile birlikte obasına döner. Karısı, eve girmez. Kadın, bahadıra buraya girerse öleceğini, başka bir ev yapmaları gerektiğini söyler. Üçü birlikte yeni eve girerler ve orada yaşamaya başlarlar. Han
Pergen’in kız kardeşi eve gelir; fakat Han Pergen’in karısı onun selamını almamasını söyler. Kız kardeşi Han
Pergen’i evine içki içmeye davet eder ve karısı gitmemesi için uyarır. Han Alıp, Han Pergen’in yerine gider
ve sarhoş olur. Atına binip yola çıkar; fakat attan düşüp
ölür, ruhu ağzından değil de kürek kemiklerinin arasından çıkar. Atı da ölür. Bu kez Han Pergen gider kız
kardeşinin evine, çokça içip sarhoş olur. Han Pergen,
kız kardeşinin evinden ayrılır, Kara Mös ile Argo Han,
bütün halkı ve malları sürüp götürür. Çok sarhoş olan
ve ölmeyen Han Pergen, gökten inen bir kız tarafından iyileştirilir. Gökten ipek bir örtüyle inen kız Han
Pergen’in etrafında dönerek onu yelpazeler, etrafında
üç kez dönünce Han Pergen iyileşir, şuuru geri gelip
canlanır. Gökten inen kız, Han Alıp’ı da diriltir (Radloff
1999: 353-356).
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Şor Türklerine ait “Kaan Kes” destanında karısı Altın Suuçu, Kaan Kes’e, dostu Altın Kartıga’nın yurdunun sıkıntı içerisinde olduğunu, kara denizin kıyısında
yaşayan Ay Kara Atlı Kara Kazan ve Kara Kartığa adlı
kardeşlerin haraç almak için Altın Kartığa’nın obasını
yağmalamakta olduklarını bildirir ve ona yardıma gitmesi gerektiğini söyler. Kaan Kes, kızıl ala donlu atına
biner ve yola çıkmak üzereyken karısının bir uyarısıyla
karşılaşır. Karısı, kızıl ala donlu atın kamçılanmamak
üzere yaratıldığını, ne kadar acele ederse etsin onu
kamçılamaması gerektiğini, aksi takdirde büyük bir
uğursuzluğun, büyük bir belanın olacağını söyler. Nitekim destanın ilerleyen bölümlerinde Kaan Kes, atını
kamçılar ve bundan dolayı yolundan azar, çeşitli sıkıntılar çeker, göze görünmez kara iblisten defalarca dayak
yer (Dırenkova 1940: 25-70).
Ölüm Zamanları Önceden Bildirilen Kahramanlar
Bazı Tuva ve Şor destanlarında kahramanların ne
zaman ölecekleri, ya kendilerine birileri tarafından önceden bildirilmekte ya da kendileri hissetmektedirler.
Şor Türkleri arasından Radloff tarafından derlenen
“Karattı Pergen” adlı destanda, yüz beş yaşındaki Altın
Han adlı bir hanın öleceği, yaşlı karısı tarafından önceden kendisine bildirilmektedir. Bir gün yaşlı karısı ağlayarak “Sen yaşlandın, kocadın, otuz göğün arkasından
dostun Kuskun Alıp gelecek ve seni öldürecek, hayvanlarını götürecek” deyip kocasının öldürüleceğini önceden bildirir. Bunun üzerine atına binip yola koyulan Altın Han, yolda arkadaşı Kuskun Alıp’a rast gelir. Kılıçla
vuruşurlar, yedi gün süren dövüşten sonra Altın Han
ölür. Kuskun Alıp, yaşlı kadının gözlerini çıkarır, ata
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bindirip onu da hayvanlarla birlikte götürür (Radloff
1999: 388-389).
Radloff tarafından Şor Türkleri arasından derlenen
“Ay Möke” adlı destanda altmış göğün ardında yaşayan Kızıl Tas, bir gün altın sedef kar biçiminde gökten
iner ve Altın Arık’ın otağının kapısından girip şunları
söyler: “Beyim, efendim Altın Arık, yüz altmış yaşıma
geldim, yüz altmış yaşıma ulaşıncaya kadar tek bir yiğit
beni yenemedi. Bu denizin ucunda Yaradan’ın bir atı
yetişiyor, efendisi Kırçagan Han’dır, seni almak için üç
gün sonra gelecek. Yüz altmış yıl hiç yenilmedim, yedi
yıl dövüşüp öleceğim. Ölü kemiklerimi dokuz karaçam
ağacının tepesine kaldırın. Karaçam ağaçlarının köklerinde benim gibi bir Kızıl Tas doğacak...” der (Radloff,
1999: 405-406). Destanda, ölen Kızıl Tas’ın kemikleri,
Ay Mökö tarafından vasiyet edildiği üzere dokuz karaçam ağacının tepesine konulmaktadır.
Şor Türklerinin “Han Pergen” adlı destanında, Cez
Alıp’la vuruşup yendikten sonra hayatını bağışlayan
Han Pergen, yoldaşı gökten inen Han Alıp’ın tavsiyesi üzerine Cez Alıp’ın kızıyla evlenir ve obasına döner.
Han Abakay, obasına dönen Han Pergen’e kıpırdamamasını ve ne zaman öleceğini öğrenmek istediğini söyler. Han Abakay, Han Pergen’in ölmeyeceğini söyler.
Abakay, bir de Han Alıp’ın ne zaman öleceğine bakar
ve bahadırın öleceğini, ruhunun kürek kemiklerinin
arasından çıkıp gideceğini söyler (Radloff 1999: 352).
Gerçekten de, destanın ilerleyen bölümlerinde Han
Alıp, Han Abakay’ın dediği biçimde ölür; fakat, daha
sonra gökten inen bir kızın devreye girmesiyle yeniden
dirilir.
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N. P. Dırenkova tarafından yayımlanan Şor Türklerine ait “Ak Öleñ-me Kır Öleñ” adlı destanda, Kır Öleñ,
ağabeyi Ak Öleñ’in öleceğini önceden bildirir. Büyük
kardeş Ak Öleñ, bir gün kardeşi Kır Öleñ’in ağladığını
görüp neden ağladığını sorar. Kardeşi de ona, gökten
düşecek bir demir okun yüreğine saplanacağı ve kendisini öldüreceğini söyler. Gerçekten de, çok geçmeden
gökten düşen demir bir ok gelip Ak Öleñ’in yüreğine
saplanır ve onu öldürür. Ölen Ak Öleñ, atının bulup
getirdiği şifalı, sihirli ot (“tirig tınnıg ot”) sayesinde yeniden dirilir (Dırenkova 1940: 154-156).
Alpların Uzun ve Olağanüstü Kapışmaları Sonrasında Gelen Ölüm (Alplara Mahsus Mücadele ve
Ölüm)
Tuva ve Şor kahramanlık destanlarında, tıpkı diğer
Türk topluluklarının kahramanlık destanlarında olduğu gibi, alpların karşılaşmaları ve kapışmaları (güreşmeleri) hemen hemen benzer bir şekilde anlatılmaktadır. Güreşçiler, günlük-aylık mesafelerden peşrev
çekerek rakiplerinin üzerine gelirler. Rakipler birbirlerini incelerler ve olağanüstü vücut özelliklerine sahip
olan birbirlerinden çekinirler; güreşeceklerine pişman
olurlar; fakat verdikleri karardan da asla dönmezler.
Birbirlerini kavradıklarında etleri kızışmaya başlar.
Koltuklarının altından ak köpüklerin fışkırıp sağa sola
saçılması etlerinin ısındığı anlamına gelirken koltuk altından çıkıp da sağa sola dağılan kara köpükler de kızan etin soğumaya başladığını gösterir. Rakibini kavrayan bahadır, onu göğe kadar kaldırır ve yere çalar. Sırt
üstü ya da baş aşağı yere çakılan rakibin şiddetinden
yer sarsılır, gök gümbürder. Bahadırların kapışmaları
aylar, mevsimler boyunca sürer. Çalışma hazırlanırken
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yapılan okumalar sırasında, Tuva Türklerine ait destanlarda alpların kapışmalarının çok daha kapsamlı ve
olağanüstü boyutta anlatıldığını gözlemlenmiştir. Aşağıda, Tuva ve Şor destanlarındaki alpların taraflardan
birisinin ölümüyle biten olağanüstü kapışmalarına yer
veren bazı örnekler yer almıştır. Bu arada, bu tür kapışmaların her zaman ölümle sonuçlanmadığını, bazı
durumlarda kapışma sonrasında yeni dostlukların kurulduğunu da ifade etmemiz gerekmektedir.
Tuva kahramanlık destanlarından “Alday Buuçu”da,
Han Buuday ile Deer oglu Demir Möge arasında geçen
uzun ve olağanüstü mücadele, bütün ayrıntılarıyla anlatılmakta, göksel bir varlık olan Demir Möge’nin yenildikten sonra gökten istediği yardımın (yıldırımın) ıskalaması üzerine korkunç bir ölüme maruz kaldığı ifade
edilmektedir:
İki er kara kayayla ak kayanın
Çarpıştığı gibi
Tokuşup tutuşuvermişler.
Dağ üstünü düzleyip
Düz yeri uçurum kılıp
Kuru yerden su çıkarıp
Sulu yeri kurutuncaya dek tutuşmuşlar.
Bir ayın otuz gününce,
İki ayın altmış gününce
Üç ayın doksan gününce
Tutuşuvermişler.
O yerin toprağından, tozundan
Yuvalı kuş yuvasından azıp
Çocuklu kişi çocuğundan azıp
Yavrulu mal yavrusundan azıp
Kalıvermiş.
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Gök oğlu Demir-Möge’nin iki koltuğundan
Üç yaşında inek kadar köpük
Çıkıp saçılıvermiş.
Böyleyken
Gök oğlu Demir-Möge’nin basan ayağı,
Çakılı çakı gibi
Kara yere şırlayıp çakılıp girip
Tutan kolu demir kıskaç gibi,
Han-Buuday’ın iki gırtlak borusunu
Demir kıskaç gibi
Tutup sıkıvermiş.
Gök oğlu Demir-Möge’nin eti kızıp
Han-Buuday’ın tuttuğu yerini
Yakıp oyarmış.
Han-Buuday’ı
Dünyasına tepip atayım dediğinde
Çaylağın kaçısınca tutturmadan
Aleminden aşık gibi atmak isteyince
Şahinin çevikliğiyle
Tutturmamış kalmış.
Han-Şilgi at bakıp görmüş ki,
Gök oğlu Demir-Möge’nin
Eti kızıvermiş.
Han-Buuday’ı tutan
Güç veren dermanı kalmamış.
Han-Şilgi at, kutsal pışkırığını pışkırıp
Kutsal sidiğini işeyince
Gök oğlu Demir-Möge’nin üstüne,
Yavaş yavaş yağdığında
Keçe kadar kar yağmış.
Küçük küçük yağdığında
Masa kadar kar yağmış.
O anda Demir-Möge’nin eti tekrar kararıp
Soğuyup sönüvermiş.
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İki koltuğunun altından
İki üç yaşında inek gibi
Kara köpükler çıkıp sıçrayıp
Bozkırda çarpışıp yuvarlanmışlar.
İşte o zaman yiğit erin bütün eti boranlanıp
Bütün vücudu kaynayıvermiş.
Böyle olunca, Han-Buuday’ın
Basan ayağı çakılan çakı gibi
Kara yere çakılıp saplanmış.
Demir-Mögenin tuttuğu yerinden
Sıkıp kıstırıvermiş.
Gök oğlu Demir-Möge’yi
Dünyasına atıp göndereyim dediğinde
Çaylağın kaçışınca yakalanmadan,
Âlemine aşık gibi fırlatıp atayım dediğinde
Şahin çevikliğiyle yakalanmamış.
İş böyleyken Gök oğlu Demir-Möge’yi
On yöne aşırırcasına çevirip,
İnce kemiklerini çıtırdatırcasına savurup
Dört yöne aşırırcasına savurup
Kalın kemiğini gıcırdatırcasına savurup
Gözünün odu yanıp sönercesine döndürüp
Gençliğinden beri bir şey kaldırmamış olan
Toy omuzunun üstüne kaldırıp
Gökyüzünü zangırdatıp
Kara yeri titretip
Alıp yere çalmış.
Şimdiyse Han-Buuday, Demir-Möge’nin
Sandık gibi ak kocaman
Göğsünün üstüne oturuvermiş.,
Üç gün dinlenip
Altmış kişinin bitiremediği
Ak gümüş tütün çubuğunu
Ara vermeden içmiş de,
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Demir-Möge’nin ak alnına
Tak tuk vurup boşaltıvermiş:
“Öldürülecek kişinin sözü alınır,
Öldürülecek ineğin kanı alınır,
Son sözün nedir, dostum?” diye
Sorup durmuş.
Gök oğlu Demir-Möge ise:
“Söyleyecek sözüm de yok,
İsteyecek arzum da yok.
Hüürtüñ-Kızıl tayganın beyi
Çereen-Demiçi atlı
Han-Buuçu denilen kişinin oğlu
Han-Şilgi atlı Han-Buuday adlı kişi
Beni öldürüp bitirdi!
Gökyüzü atam, neredesin?
Kara yer anam, neredesin?” diye inlemiş.
Böyle deyince
Koca kara bulutlar
Sağa sola hareketlenince:
“Bu kişi andını bozdu,
Ama ben atımı
Çağırıp dilemedim” diye
Han-Buuday düşünüvermiş.
Kara bulut kararıp gelince,
Gök Tanrı şimşeği çakınca
Han-Buuday şahin çevikliğiyle
Kalkıp kaçıverince
Gök oğlu Demir-Möge’nin üstüne düşmüş.
Tarla faresi yalayacak ıslak yok,
Sıçan yalayacak nem yok kılıp
Parçalayıp dağıtıvermiş (Ergun-Aça 2004: 254-256).
Şor destanlarından “Kaan Kes”te bir bahadırın elinde can çekişen ve kendisini bizzat adını zikrederek im313
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dada çağıran ihtiyarı kurtarmaya giden Kaan Kes ile
yabancı bahadır arasındaki mücadele dokuz gün boyunca sürer ve sonunda Kaan Kes, rakibini göğe doğru
kaldırıp yere çalar. Ölen bahadırın cesedi dağ, dökülen
kanı da kanlı dere olur. Destanda bu olay şu şekilde anlatılmaktadır: “O sırada Kaan Kes duysa, ak denizin kıyısında acı bir çığlık çıkar. Ondan sonra duyduğu, kara
duman, sis arasından bir bahadır kişinin bağırıp durmasıdır. ‘Ölür günümde niçin beni kurtarmazsın Kaan
Kes!’ diye bağırıp durur. Bunu duyan Kaan Kes ayağa
kalktı. ‘Beni zikredip bağıran kardeşim kim ki?’ deyip
dışarı çıktı. Ak denizin kıyısına yürüyüp kara sisin arasına girdi. Baksa, başına kır düşmüş ihtiyar kişi bahadır
elinde çırpınıp durur. Ağzının kanı nehir gibi akıyor,
göğsünün kanı göl olup durur. Yürüyüp varıp Kaan
Kes, ihtiyar kişiyi ayırıp uzaklaştırdı. Bahadırın yakasından tuttu. Âdeti başka tutuştular, yürüyüşü başka
kapıştılar. Dokuz gün boyunca tutuştular. Dokuzuncu
günün sonunda elindeki bahadırı göğe doğru kaldırdı.
Bahadırı fırlatacağı ak taşlı toprağa getirip fırlattı. Ölen
cesedi dağ oldu, dökülen kanı dere oldu” (Dırenkova
1940: 30).
Dırenkova tarafından yayımlanan “Ak Kan” adlı destanda Altın Tayçı’nın yabancı bir bahadırla (Kök Kan)
giriştiği mücadele çok daha uzun ve ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır. Mücadele sonrasında Altın Tayçı
ölmekte, cesedi dağ, dökülen kanı göl olur. Destanda,
Ak Tayçı’nın Kök Kan tarafından öldürülüşü şu şekilde anlatılmaktadır: “[Kök Han] Altın Tayçı’yı yakasından tuttu, ak yazıya doğru sürükledi. Kök Han, Altın
Tayçı’yı tutup döveyim dese de Altın Tayçı dövdürmedi, vuruşmadan durdu. Kudurmuş köpek gibi kapıştılar, kudurmuş inek gibi tos vurdular. Kayış gibi birbir314
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lerine dolaştılar. On iki gün buyunca vuruştular. On iki
günün sonunda Altın Tayçı, sürçülmez yerden sürçtü,
kayılmaz yerden kaydı. Bahadır az tutundu, kara yere
çok dayandı. Ayakla az yürüdü, avuç içiyle çok dayandı. Çuval gibi silkeledi, kayış gibi doladı. Sürüklediği
sırada kara yer büzüldü, kara deniz çalkandı. Duran
ağaç durup kırıldı, yatan ağaç yatıp kırıldı. Ulu dağın
kıyısından kara dökme demir zırh ziyen, tayga gibi bir
kız yürüyüp geldi. Kız, yürüyüp gelip Altın Tayçı’yı tutup ak yazıya küredi. Şaşı gözlü Kök Han ile kendisi
tutuştu. Tutuşa tutuşa üç günü geçirdiler. Ağarıp gelip
ay battı, göğerip gelip gün battı. Kara duman arasından
kızı çıkıp geldi. Yüyüyüp gelip vuruştu. Uzak yerdeki
ulu ağaç uçup kaldı, Aklı göklü bulut üstünden bahadır
çizmesi parladı. Yerin tozu göğe yükseldi, göğün bulutu yere indi. Bahadırın düştüğü yerden kızıl yalın tutuştu, gökten kara şimşek çaktı. Kara duman arasından
kekeme Kök Han yürüyüp çıktı. Altın Tayçı’nın ölen
cesedi dağ, dökülen kanı göl olur. Altın Tayçı kekeme
Kök Han’ın elinden ölür” (Dırenkova 1940: 168-170).
Öldürülmek Üzere Olan Rakibe Son Sözünü Söyletme
Tuva kahramanlık destanlarında birebir mücadeleye
giren alplardan galip gelen, rakibini öldürmeden önce
son sözünü söylemesi ya da son dileğinde bulunabilmesi için fırsat vermektedir. Yenilen ve öldürülmek üzere
olan bahadırın son sözü ya da dileği yerine getirilmeye
çalışılmaktadır. Yenilen ve öldürülmek üzere olan bahadırın son sözleri çoğu zaman vasiyet kabilindendir.
Kimi durumlarda da yenilen bahadır, hayatını kendisine verilen son sözü söyleme fırsatından yararlanarak
kurtarabilmektedir.
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Tuva kahramanlık destanlarından “Şöögün-Bora Attıg Şöögün-Köögün”de, Demir-Kara Çançın’ı yere vurup
kara göğsünün üstüne oturan Şöögün-Köögün, öldürmeden önce Çançın’dan son sözüyle isteğinin ne olduğunu sorar. Basılan Demir-Kara Çançın, ancak sol ediğinin tabanındaki bıçağıyla öldürülebileceğini söyler.
Eğer böyle yaparsa kendisi gibi güçlü bahadır olacağını
da ilave eder. Şöögün-Köögün, Demir-Kara Çançın’ı
kendi bıçağıyla öldürür.16
“Han-Şilgi Attıg Han-Hülük”te, rakibini yenen HanHülük, öldürmeye girişmeden önce ondan son sözünün ne olduğunu sorar, Kögeldey Mergen bağışlanmasını, kendisini dost olarak kabul etmesini söyler.
Han-Hülük, bahadıra bir daha kendisine kast etmemesi için and içirdikten sonra onu öldürmekten vazgeçip
kendisine dost edinir. 17
“Arzılañ-Kara Attıg Çeçen-Kara Möge”de güreştiği
Hüler-Möge’yi yıkıp göğsüne oturarak tütün içen Çeçen-Kara, Hüler-Möge’den son isteğinin, son sözünün
ne olduğunu sorar. O da bahadırdan bağışlanmasını dileyip kardeş-dost olmak istediğini bildirir.18
Ancak Kendi Silahları İle Öldürülülebilen Doğaüstü Varlıklar
Destanlardaki kimi doğaüstü varlıklar, belli yerlerinden sadece kendi silahlarıyla vurularak öldürülebilmektedir. Sadece kendi silahlarıyla belli yerlerinden
vurularak öldürülen doğal ya da doğaüstü kahramanla16 Arı-Haan. Tıva Ulustuñ Maadırlıg Tooldarı, s. 194-196.
17 Arı-Haan. Tıva Ulustuñ Maadırlıg Tooldarı, s. 21-23.
18 Arı-Haan. Tıva Ulustuñ Maadırlıg Tooldarı, s. 149-151.
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ra, başta “Dede Korkut Kitabı”ndaki Basat’ın Tepegeöz’ü
öldürüşünü anlatan boy (Ergin 1997: 213-214) olmak
üzere, masal ve destan türünden pek çok anlatıda (“Kozın-Erkeş”, “Erkemaydar”) rastlamak mümkündür (Aça
1998: 410-411).
Tuva kahramanlık destanlarından “Şöögün-Bora Attıg Şöögün-Köögün”deki Demir-Kara Çançın, ŞöögünKöögün tarafından ancak sol ediğinin tabanındaki
kendi sihirli bıçağıyla öldürülebilmektedir. Kendisinin
sihirli bıçağıyla ancak bu şekilde öldürülebileceğini
bildiren Demir-Çançın, bahadıra eğer böyle yaparsa
kendisi gibi güçlü bir bahadır olabileceğini de söyler.
Çançın’ın maksadı, Şöögün-Köögün’ü bir şekilde tuzağa düşürmek ve öldürmektir. Sol ediğinin tabanındaki
kendi bıçağıyla öldürülebilen Çançın’ın iç organları da
sihirlidir. Destanda Şöögün-Köögün, Çançın’ın kendi
bıçağıyla Çançın’ın ciğerini söküp yemek ister, atının
uyarısı ile ciğeri kaya üzerine soğutmaya bırakır; fakat kara kaya eriyiverir. Bahadır, rakibinin bağırsağını
çıkarıp kuşanmak ister; fakat atının uyarısıyla büyük
dağa sarıp soğutmasını söyler. Bahadır denileni yapınca büyük dağ eriyiverir.
Ayrı Ayrı Yerlerde Gizli Olan Dokuz Canı Ortadan
Kaldırarak Doğaüstü Varlığı Öldürme
Çalışmamıza esas teşkil eden destanlardan “Han Şilgi Attıg Han-Hülük”te, Deer oglu Demir-Möge’nin her
birisi ayrı ayrı yerlerde gizlenen dokuz cana sahip olduğu ve ancak bu canların hepsinin ortadan kaldırılmasıyla öldürülebildiği görülmektedir.19
19 Arı-Haan. Tıva Ulustuñ Maadırlıg Tooldarı, s. 3-60.
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Doğaüstü kahramanların birden fazla cana (ruha)
sahip olması ve bu can ya da ruhların bedenin dışında,
başka varlık ve nesnelerin içinde olması hususu, Türk
kahramanlık destanlarının en önemli özelliklerindedir. Nitekim, “Maaday-Kara”, “Er-Samır”, “Han-Püdey”,
“Altay-Buuçay”, “Kökin-Erkey”, “Kara-Par”, “KartagaMergen” gibi Altay destanlarında da canlarının her biri
bedenin dışında ayrı ayrı yerlerde gizli olan “Han Şilgi
Attıg Han-Hülük”ün Demir-Mögesine benzer olumsuz
tiplerden söz edilmektedir (Bekki 2004).
Göksel bir varlık olmanın yanı sıra yağmacı bir karaktere de sahip olan Deer oglu Demir-Möge’nin en
önemli özelliği, dokuz canlı olması ve canlarından her
birisinin ayrı ayrı yerlerde gizli olmasıdır. Ölümü de
ancak bu ayrı ayrı yerlerde gizli olan dokuz canının
ortadan kaldırılmasıyla mümkün olmaktadır. DemirMöge’nin dokuz canı,
a) Deer oglu Kök-Bora atında,
b) Yedi ırmağın ötesindeki yedi tayga ilerisindeki
yedi sakarlı küren geyikte,
c) Sarıg tayganın üstündeki alaca kara akbabada
ç) Otağının eşiğinin ağzındaki iki demir kavakta,
d) Obasının önündeki kalpak kara taşta,
e) Kürek kemiğinin arasındaki parmak ucu kadar
kara beninde,
f) Ediğinin arasındaki polat sarı çakısında
g) Çelik polat kılıcında
ğ) Eşiğinin paspasının altındadır.
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Destanda, Demir-Möge’nin öldürülebilme yolu ve
dokuz canının bulunduğu yerler bizzat hile ile DemirMöge’nin kendisine söyletilmekte ve ondan sonra gerekenler Han-Hülük tarafından sırasıyla yapılmaktadır.
Hain Akrabalar, Kıskançlık ve İhanet Sonucu
Ölümler
Tuva kahramanlık destanlarında her üç âlemin yağmacı, saldırgan han ve bahadırları ile mücadele etmek
durumunda kalan bahadırlar, bu çetin mücadeleleri sırasında zaman zaman yakın akrabaları ile dostlarının
ihanetine uğrayabilmekte, sırtlarından hançerlenebilmektedirler. Bahadırların yakın akrabaları ve dostlarının ihanetine maruz kalması hususu, “Dede Korkut
Kitabı”ndaki Bamsı Beyrek boyu başta olmak üzere Altay Türklerinin “Aytünüke”, “Kan-Tolo”, “Altay-Buuçay”
gibi destanlarıyla, Kazak Türklerinin “Erkemaydar” gibi
ertegilik-eposlarında da yoğun bir şekilde işlenmiştir
(Aça 1999).
Yakın akrabaların ihanetleri, çoklukla kıskançlık
ve aldatma arzusu ile ortaya çıkmaktadır. Bahadırlar,
ihanet eden yakın akrabalarla doğrudan mücadele etmemekte, ihanet eden yakın akrabaların neden olduğu
aksilikleri ortadan kaldırmak amacıyla yoğun mücadelelere girişmektedirler. Kıskananlar genelde kadındırlar
ve bu kıskanç kadınlar genellikle bahadırların eşlerini,
kız kardeşlerini kıskanmaktadırlar.
Tuva kahramanlık destanlarından “Boktu-Kiriş, BoraŞeeley”de göğün üçüncü katından Bora-Şeeley tarafından ağabeyi Boktu-Kiriş için getirilen üç han kızı, BoraŞeeley’i kıskanırlar ve başındaki bitleri temizlemeyi
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bahane ederek kulaklarına şiş sokup öldürürler (ErgunAça 2004: 418-421).
Diğer bir Tuva destanı “Aldın-Çaagay”da kardeşlerini kıskanan abla Avaa-Çeçen, obalarının yağmalanması ve Aldın-Çaagay’ın öldürülmesi için düşmanlara
çağrıda bulunan bir mektup yazıp kızıl göğüslü kara
samurun boynuna asar ve samuru kardeşinin verdiği
açılması zor sandığın içine koyup suya bırakır. Sandığı
bulan bir düşman bahadır obaya gelir ve hain ablanın
işbirliği ile sarhoş edilen Aldın-Çaagay bir çukura atılır.
Abla Avaa-Çeçen, düşman bahadırla birlikte bahadırın
obasına göçüp gider.
“Kañgıvay-Mergen”de ise Kañgıvay-Mergen’in karısı
Karan-Çüzün, Kañgıvay-Mergen’in obasını yağmalamaya gelip de bahadır tarafından çukura hapsedilen
Han-Küçü’yü çukurdan çıkarıp gizli aşk yaşar. Karan-Çüzün, Kañgıvay-Mergen’i sarhoş eder ve aşığı ile
birlikte öldürüp bir denize atar. Daha sonra da obayı
toparlayıp Han-Küçü’nün obasına göçer (Ergun-Aça
2004: 502-504).
İhanetin Feci Şekilde Ölümle Cezalandırılması
Tuva kahramanlık destanlarında hain ve kıskanç
kadınlar genellikle feci şekillerde cezalandırılmaktadırlar. Yalnız, “Boktu-Kiriş, Bora-Şeeley”deki göğün üçüncü katından getirilen üç kağanın üç kızı, göksel kızlar
olmaları hasebiyle sadece geldikleri yere gönderilerek
cezalandırılmışlardır. Kıskanç kadınlara, orta dünyada bahadır tarafından bu tür bir ceza kesilirken yukarı
dünyada kıskanç kadınların, babaları tarafından işkenceye maruz bırakıldıkları görülmektedir.
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İncelediğimiz destan metinlerinde feci şekilde ceza,
ya atların kuyruğuna bağlanıp parçalanarak ya da atların toynakları altına atılıp ezilerek çekilmektedir.
Türk masallarında çokça işlenen kırk katır, kırk satır bağlamında cezalandırma yöntemi, incelediğimiz iki
destanda atlara bağlanarak parçalanma şeklinde ortaya
çıkmaktadır.
Tuva Türklerinin destanlarından “Aldın-Çaagay”da
erkek ve kız kardeşine ihanet eden, obanın yağmalanması, ağabeyin öldürülmesi için düşman bahadırla işbirliği yapan, düşmanı obanın yağmalanması için davet
eden abla, kız kardeş tarafından hayvan sürülerine çiğnetilerek öldürülmektedir (Ergun-Aça 2004: 544-545).
“Kañgıvay-Mergen”de Karan-Çüzün, ayaklarından
iki ata bağlanarak parçalanmış, ihanetinin cezasını feci
bir şekilde çekmiştir (Ergun-Aça 2004: 519).
İhanet eden ya da kıskanç hain kadınların atın kuyruğuna bağlanıp parçalanarak öldürülmesi ya da cezalandırılmasının bir başka örneği “Boktu-Kiriş-Bora-Şeeley” destanında yer almaktadır. Boktu-Kiriş,
anasını kıskanıp da felaketine neden olan teyzelerini,
tıpkı Kañgıvay-Mergen’in hain karısını cezalandırdığı
gibi korkunç bir şekilde cezalandırmaktadır (ErgunAça 2004: 331).
“Kañgıvay-Mergen”deki öldürülen Karan-Çüzün’ün
“dökülen kanı çayır melikesinin kızıl örtüsü, kayanın
kızıl örtüsü” olur. İnek yalayacak kadar kemiği, tilki
koklayacak kadar kokusu kalmaz. Bu tür ifadeleri diğer
Tuva kahramanlık destanlarında da (“Boktu-Kiriş, BoraŞeeley”, vd.) görmek mümkündür:
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Ala kısrağı birlikte getirip:
“İşte, Karan-Çüzün kadın,
Birisi yurdun atı olsun-deyip
Karan-Çüzün kadını
İki bacağından iki kısrağa bağladığında
Vahşi ala kısrak
Arzaytı’nın kuzey tarafına koşturduğunda
Dökülen kanı
Çayır melikesinin kızıl örtüsü olup
Ala kısrağı güney tarafa koştuğunda
Dökülen kanı
Kayanın kızıl örtüsü
Sarı örtüsü olup,
İnek yalayacak kadar kemiği,
Tilki koklayacak kadar kokusu
Kalmamış (Ergun-Aça 2004: 519).
“Han-Şilgi Attıg Han-Hülük” destanında Han-Hülük,
kendisine ihanet edip karısıyla birlikte yaşayan, kendisini öldürüp de çukura atan Kögeldey-Mergen’i öldürdükten sonra kendisine ihanet eden Say-Kuu’nun yanına gelir ve maldan, sürüden ne istediğini sorar. Kadın
eski yeni iki elbise ile yabani ve uysal iki at ister. Atlardan birisine obalar arasında gezerken bineceğini, diğerini ise aç kaldığında yiyeceğini söyler. Bahadır, kadını
iki atın kuyruğuna bağlar ve kadın feci bir şekilde can
verir.20
“Arı-Haan”da, dostu Şala-Melçen tarafından atıldığı
çukurdan oğlu sayesinde çıkan Arı-Haan, Şara MelçenHaan’ın obasına gelerek Şara Melçen-Haan’ı feci bir şekilde öldürür, malını mülkünü sürüp obasına getirir.21
20 Arı-Haan. Tıva Ulustuñ Maadırlıg Tooldarı, s. 59-60.
21 Arı-Haan. Tıva Ulustuñ Maadırlıg Tooldarı, s. 97-98.
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Cesedi Ağaç (Karaçam, Melez Ağacı) Tepesine Kaldırma, Asma
Eski Türklerde, ölen kutlu kişilerin (han ve han soyundan olanlar) cesetlerinin yüksek bir yere ya da kutsal
olduğuna inanılan ağaçların tepelerine bırakıldığı ya da
defnedildiği, günümüzde çok iyi bilinen bir gerçektir.
Kutsal ağaçların ölenlerin ruhlarını Tanrı katına, yani
cennete ya da cehenneme gönderebilme kudretine sahip
olduğuna inanılmış ve kutsal ağaçların dallarına ya da
dibine defnedilen kişilerin ruhlarının Tanrı katına gitmesi arzulanmıştır. Özellikle de han ve han soyundan
gelenlerle destan kahramanlarının Tanrı katından kutsal
ağaçlar vasıtasıyla yeryüzüne indirildiğine dair inanç da
göz önünde tutulduğunda, ölen kutlu kişilerin ruhlarının
yine kutlu ağaçlar vasıtasıyla geldikleri yere, yani Tanrı
katına gideceğine dair inancın doğal kabul edilmesi gerekmektedir. Eski Türkler, yer altına ya da cehenneme
gideceği endişesiyle düzlük yerlere cenaze defnetmekten kaçınmışlar, düzlük yerlere cenaze defnettiklerinde
de mezarların başına, ruhların Tanrı katına gidebilmesi
için kutsal ağaçlar dikmişlerdir.22
Eski Türklerdeki cenazeyi kutsal oluğuna inanılan
ağaçlara defnetme geleneğinin uzantılarını, Şor Türklerinin destanlarında da görmek mümkündür. Nitekim
Şor destanlarından “Ay Möke”de altmış göğün ardında
yaşayan Kızıl Tas, bir gün altın sedef kar biçiminde gökten iner ve Altın Arık’ın otağının kapısından girip şunları söyler: “Beyim, efendim Altın Arık, yüz altmış yaşıma geldim, yüz altmış yaşıma ulaşıncaya kadar tek bir
yiğit beni yenemedi. Bu denizin ucunda Yaradan’ın bir
atı yetişiyor, efendisi Kırçagan Han’dır, seni almak için
22 Konu hakkında daha ayrıntılı bilgi için bk. Ergun 2000.
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üç gün sonra gelecek. Yüz altmış yıl hiç yenilmedim,
yedi yıl dövüşüp öleceğim. Ölü kemiklerimi dokuz karaçam ağacının tepesine kaldırın. Karaçam ağaçlarının
köklerinde benim gibi bir Kızıl Tas doğacak...” der.
Destanda ölen Kızıl Tas’ın kemikleri, Ay Mökö tarafından vasiyet edildiği üzere dokuz karaçam ağacının
tepesine konulmaktadır: Delikanlı gelir. “Ayakta durmaya başladığımda, henüz üç günlük bile değildim,
Yaradanım alçalacak, ömrüm kısa olacak. Altın Han’ın
çocuğu beyaz kula atlı Ay Mökö’yüm ben. Kızıl Tas’ın
kemiklerini gidip yukarı koyacağım” der. Yaya olarak
koşup gider. Altmış kat göğün ardına ulaşır altı adımda. Dokuz karaçam ağacının tepesini çekip birleştirerek
bağlar Ay Mökö. Kemikleri bunun üzerine koyar, yurduna geri döner (Radloff 1999: 405-408).
Kemikleri dokuz kara çam ağacın tepesine konulan
Kızıl Tas, altmış göğün ardında yaşayan ve gökten inen
göksel bir varlıktır ve öldükten sonra yine kutsal kara
çam ağacı vasıtasıyla göğe kaldırılmıştır.
Radloff tarafından derlenip yayımlanan Şor destanı
“Ak Tayçı”da, vaktiyle babasının kaçan iki atını çalan
Sarı Çelbegen’den hesap sorup obasına dönen Ak Tayçı, yaşlanıp ölen babası Ak Han’ı ve ardından ölen yaşlı
anasını defneder. Ak Tayçı, ihtiyar adamın ve kadının
kemiklerini demir kavağın tepesinde bir araya getirir.
Altından bir kutu yapar, ihtiyar adamın ve kadının kemiklerini onun içine koyar, kavağın tepesine yerleştirir
(Radloff 1999: 387).
Ölen kişinin cesedinin kutsal ağaç tepesine asılması ya da defnedilmesi geleneğinin bir başka uzantısı324
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na, yine Şor Türklerine ait bir destanda, “Altın Sırık”ta
rastlanmaktadır. Destanda ölen Altın Çıltıs’ın cesedinin
Altın Sırık ve Altın Şappa tarafından melez ağacının tepesine asılması ya da defnedilmesi şu şekilde anlatılmaktadır:
Altın Çıltıs’ın cesedini
Altın eyerden alıp
Altın tabut yapıp
Cesedi içine yatırıp,Altın melez ağacının tepesini
Yere eğerek
Altın tabutu ağaca asmışlar.
Serbest bıraktıklarında
Altın Çıltıs’ın cesedi
Üstteki otuz göğün
Işığıyla parlamış.
Üç gün boyunca
Altın çam ağacını dolanıp
Ağlaştılar.
Üç günün sonunda
Altın Sırık ile Altın Şappa
Yetmiş yeşil tayganın
Tepesinden yürüyüp indiler23
(Çudyakov-Nazarenko 1998: 383-384).
Ölüp Dirilme
Tuva ve Şor destanlarında düşman bahadırlar ve
doğa üstü varlıklar tarafından öldürülen bahadırlar,
23 Altın Çıltıstıñ ölgen sögün / Altın ezerdeñ al kelip / Altın karçak çazap
kelip / Pooğa çattır kelip, / Altın tıttıñ pajın / Püre tartıp kelip, / Altın
karçaktı anda as kelip, / Pojat turgannarda, / Altın Çıltıstıñ ölgen sögü
/ Üstüngüzü odus tegrige / Kıza sustaaş tuğranı. / Üş honukka şığara /
Altın tıttı evire çör / Sıktaştılar ılar. / Üş honuktuñ pajında / Altın Sırıkpa
Altın Şappa / Çetton aşkım çaş tayğanıñ / Tegeyneñ pastır tüje perdiler.
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büyü-sihir, şifalı otlar, ölüme neden olan nesnelerin ortadan kaldırılması gibi vasıtalarla genelde eşler, atlar
ve göksel varlıklar tarafından yeniden diriltilmekte ve
mücadelelerine kaldıkları yerden devam etmektedirler.
Ölüp-dirilme, Güney Sibirya ve Orta Asya Türk topluluklarının destanlarının en yaygın motiflerindedir.
Şor destanı “Han Pergen”de, evlendiği Cez Alıp’ın
kızı ve yoldaşı Han Alıp ile birlikte obasına dönen Han
Pergen, kız kardeşi tarafından içki içmeye davet edilir. Karısı gitmemesi için onu uyarır. Han Alıp, Han
Pergen’in yerine gider ve sarhoş olur. Atına binip yola
çıkar; fakat attan düşüp ölür, ruhu ağzından değil de
kürek kemiklerinin arasından çıkar. Atı da ölür. Bu kez
Han Pergen gider kız kardeşinin evine, çokça içip sarhoş olur. Han Pergen, kız kardeşinin evinden ayrılır,
Kara Mös ile Argo Han, bütün halkı ve malları sürüp
götürür. Çok sarhoş olan ve ölmeyen Han Pergen, gökten inen bir kız tarafından iyileştirilir. Gökten ipek bir
örtüyle inen kız Han Pergen’in etrafında dönerek onu
yelpazeler, etrafında üç kez dönünce Han Pergen iyileşir, şuuru geri gelip canlanır. Gökten inen kız, Han
Alıp’ı da diriltir (Radloff 1999: 353-356).
Aynı destanda görülen bir başka ölüp dirilme hadisesi de Han Pergen tarafından öldürülen kız kardeşin
yeniden diriltilmesi şeklinde gerçekleşmektedir. Kara
Mös’ü öldüren Han Pergen, kız kardeşini de öldürmek
ister; fakat kardeşi bağışlanmasını ister. Han Pergen,
kız kardeşini ortadan ikiye yararak öldürür. Gökten
inen bahadır Han Alıp, kızı öldürmemesini söyleyip
kemiklerini denize fırlatır. Han Pergen, halkını ve mallarını alıp obasına döner. Han Alıp, kızın denizde yüzen kemiklerini çıkarır, kemikleri ve eti yıkar ve Argo
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Han canlanıverir. Han Alıp, dirilen kızla evlenir ve
Han Pergen’in obasına geri döner (Radloff 1999: 359360).
Radloff tarafından derlenip yayımlanan Şor destanı
“Altın Tayçı”da Altın Tayçı, vaktiyle babasının kaçan
iki atını çalan Sarı Çelbegen’den hesap sormak için atlanır. Yolda giderken Sarı Çelbegen’in öldürdüğü bir
adamın başında ağlayan bir kadına rastlar. Kadın Ak
Tayçı’dan kocasını diriltmesini ister. Adam, Ak Han’ın
arkadaşıdır ve Sarı Çelbegen’le Ak Han’ın atlarını çaldığı için dövüşmüştür. Sarı Çelbegen de bunun üzerine
onu öldürmüştür. Tekrar yola koyulan Ak Tayçı, Sarı
Çelbegen’in yurduna varır ve orada birisi kendisinin
Sarı Çelbegen tarafından öldürüleceği yönünde uyarır.
Ak Tayçı, kendisini uyaran adama kızar ve oracıkta öldürür. Uyuyan Sarı Çelbegen’in çadırına giren Ak Tayçı, meydan okur ve tutuşurlar. Uzun tutuşma sonrasında sıcak bir rüzgâr eser, gücüne güç katar ve Ak Tayçı
Sarı Çelbegen’i göğe kaldırıp yere atar. Ölmeyen bedeni
ölür, kemikleri dağ olur, kanı deniz gibi akar. Altın Tayçı, kaybolan atlar ve oba halkı ile birlikte obasına geri
döner. Yolculuğu sırasında daha önce rastladığı kocası
öldürülmüş kadına bir kez daha rastlar, kadının ricası
üzerine cebinden çıkardığı altın bir bezi bir o yana bir
bu yana sallayarak dokuz yıl önce ölen adamı diriltir
(Radloff 1999: 386).
Dırenkova tarafından derlenip yayımlanan Şor destanlarından “Ak Öleñ-me Kır Öleñ”de, gökten düşen
demir bir okun yüreğine saplanmasıyla ölen büyük
kardeş Ak Öleñ, atının bulup getirdiği şifalı, sihirli ot
(“tirig tınnıg ot”) sayesinde yeniden dirilir (Dırenkova
1940: 154-156).
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Öldürülen kahramanların yeniden dirilmesi / diriltilmesi hususu, Tuva kahramanlık destanlarında da sık
sık işlenmiştir. Aşağıda, bu motifin bazı Tuva kahramanlık destanlarındaki görünümü hakkında kısa bilgiler verilecektir.
Tuva kahramanlık destanlarından “Kañgıvay-Mergen”de öldürülüp Sarı Deniz içine atılan KañgıvayMergen, denizden çıkarıldıktan sonra dört kardeş ve
Aksagalday Sayın-Havıtçı tarafından “arjaan-kuduk”
(kutsal kuyu suyu) ile yıkanır ve ağzından burnundan
nefes vererek diriltilir. Fakat dirilen Kañgıvay-Mergen,
ne konuşabilir ne de yürüyebilir. İncelendiğinde bir dişi
ile bir ayak parmağının eksik olduğu anlaşılır. Demir
süzgeç ile Sarı Deniz üç kez süzülür ve üçüncü süzmeden bahadırın parmağı bulunup yerine takılır. Diş aranır ve başı görünüp duran “dört yaşındaki inek gibi bir
ak taşın” bahadırın dişi olduğu anlaşılır. Onu da yerine
taktıklarında bahadır hem yürümeye hem de konuşmaya başlar (Ergun-Aça 2004: 507-508).
“Alday-Buuçu” destanında Han-Buuday, dönüş yolunda kocakarıya söz verdiği gibi öldürdüğü oğullarını
dermanlı şifalı otlarla iyileştirip tekrar hayata döndürür.
Kardeşler de tıpkı Kara-Bula gibi, bahadıra kardeş olup
onunla obasına gitmek için yola koyulurlar (Ergun-Aça
2004: 267-268). Aynı destanda, destanında Erlik-LovuñHaan tarafından ödü patlatılarak öldürülen HanBuuday, önce Erlik-Lovuñ-Haan tarafından yarı canlı
hale getirilir, daha sonra da kadını tarafından üzerinden
iki kere atlanarak diriltilir (Ergun-Aça 2004: 278).
“Boktu-Kiriş, Bora-Şeeley” destanında kardeşi BoraŞeeley Amırga-Kara-Moos tarafından öldürülen Boktu328
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Kiriş, kardeşini ardıç-arça ile temizler, baldırının etini
kesip kanını sürer, derman otunu ağzına tutup yedirerek diriltir (Ergun-Aça 2004: 344).
Aynı destanda, göğün üçüncü katındaki üç hanın üç
kızı için düzenlenen yarışlara ağabeyinin kılığında katılan ve yarışları kazanıp üç kızı ağabeyi için orta dünyaya indiren Bora-Şeeley, kutsal kaya içine defnettiği
ağabeyini kaya içinden çıkarır ve çadır kurmak için hazırladığı yere getirip bırakır. Kız ağabeyinin avucunun
içine bütün olup bitenleri yazarak boz bir tavşana dönüşüp orman içinde kayboluverir. Bütün olup bitenlerden
habersiz göğün üçüncü katındaki üç kağanın üç kızı,
ölü bahadırın yanına gelir. Bahadırın ölmesinin nedeni
olarak da onun sezgir hizmetçi kadın tarafından sürekli
kadın diye itham edilmesini gösteren kızlar, sırayla ölüyü dirilten şallarını bahadırın üzerine örtüp üzerinden
atlarlar ve bahadır üç atlama sonrasında dirilip ayağa
kalkıverir (Ergun-Aça 2004: 411-413).
“Boktu-Kiriş, Bora-Şeeley”de kıskanç yengeleri tarafından öldürülen kız, ağabeyi tarafından bir sandığa
konulup bir ak devenin üzerine defnedilir. Kızı taşıyan
deve kaybolur ve Bıdaakay-Taraa adlı yaşlı bir adamla
kızı tarafından bulunur. Bulanlar, kızın kulaklarındaki
şişleri çıkardıklarında kız yeniden dirilir (Ergun-Aça
2004: 418-421).
“Han-Şilgi Attıg Han-Hülük”te, Kögeldey-Mergen tarafından öldürülüp altmış kulaçlık çukura atılan HanHülük’ün atı, üst âleme çıkıp durumdan Han-Huva’yı
haberdar eder. Alt âleme inen Han Huva, çukurun başında bahadırın yardım ettiği canlıları (Gölün gök boğası, Üç taylık Sagaan İñgil, vd.) çaresiz bir şekilde ağ329
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lar durumda bulur. Bahadırın kardeşi Aldın Noyun’un
beline altmış kulaç ip bağlanır ve çukura indirilir. Altmış kulaç ipe bağlanan Han-Hülük, çukurdan güç bela
çıkarılır. Çukurdan çıkarılan bahadırın bacağındaki aybalta yarasından dolayı öldüğü görülür. Bahadır, Üstüü Korzaytı kızıl taygadan getirilen altın arjaan, ardıç
ve Sibirya ardıcı vasıtasıyla yapılan sihirle üzerinden üç
kez atlanarak diriltilir.24
“Arzılañ-Kara Attıg Çeçen-Kara Möge”de, at yarışını
atına daha önce karşılaştığı ihtiyarı bindirerek kazanan bahadır, at üzerinde ölüp kalan yaşlı adamı NarınDañgına’ya götürür. Kız, ölmüş adamı sihirle diriltir.
Çeçen-Kara’nın ölmüş olan ihtiyarı kendisine getirmesi
üzerine Narın-Dañgına, dedeyi altın bileziği ve üç çakıl
mücevheri ile efsunlar, üzerinden üç kez atlayıp diriltir.25
Aynı destanda, iblisin kendi obasında kel kara buzağı şeklinde doğduğunu, karısı Aldın-Dañgına’dan
öğrenen bahadır, tekrar ördek biçimine giren iblisle
mücadele eder; fakat iblis tarafından beli koparılarak
öldürülür. Bahadırın öldüğünü Narın-Dañgına sezer ve
kuş donuna girerek bahadırının cesedinin yanına gelir.
Narın-Dañgına, öldürülen bahadırını şifalı otlar ve sihirle iyileştirip diriltir. Narın-Dañgına, bahadırını şifalı
otla iyileştirir, üstünden üç kez atlayıp eteğinin içiyle
ve altın yüzüğüyle efsunlar. Bunları yapınca bahadır,
derin uykudan uyanmış gibi kalkıp gelir.26
Ölüp dirilme motifi, Türk destanlarının, halk
hikâyelerinin ve masallarının en yaygın motiflerinden24 Arı-Haan. Tıva Ulustuñ Maadırlıg Tooldarı, s. 55-57.
25 Arı-Haan. Tıva Ulustuñ Maadırlıg Tooldarı, s. 126-128.
26 Arı-Haan. Tıva Ulustuñ Maadırlıg Tooldarı, s. 143-144.
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dir. Motifin kaynakları ve işlevleri üzerinde araştırıcılarca çeşitli metinlerden yola çıkılarak yorumlar yapılmıştır. Burada, bu yorum ve değerlendirmeler üzerinde
durulmayacaktır;27 fakat adı geçen motifin yukarıda da
ifade edildiği üzere, destan, halk hikâyesi, masal ve hatta efsane metinlerinin vazgeçilmez motiflerinden birisi
olduğu ifade edilecektir.
Öteki Dünyanın Azap Çeken Ölüleri
Tuva Türklerinde, diğer Güney Sibirya Türklerinde olduğu gibi âlem, “Hayat Ağacı”28 ya da “Kozmik
Ağaç” vasıtasıyla birbirine bağlanan üç katmandan
oluşmaktadır: Yukarı-gök, orta-yer, alt-yer altı. Destan
kahramanları bazen her üç katmanda da hareket etmektedirler. Tuva Türklerine göre, yukarı dünyada
Han-Hurbustu ve ulusu; orta dünyada insanlar (hanlar
ve ulusları, bahadırlar); altta, yani yer altı dünyasında
ise Erlik (Erlik-Lovuñ-Han) ve halkı yaşamaktadır.29
Güney Sibirya Türklerinin kahramanlık destanlarında
Erlik, orta âlemdeki insanlara büyük zararlar verdiği
için kahramanlar, canavarlarla dolu yer altı dünyasına
gidip Erlik’i yok etmeye çalışmaktadırlar. Kahramanların yer altına inerek Erlik ve onun halkıyla mücadelesi
“Er Töştük”30, “Ak Tayçı”31 gibi, diğer Türk boylarına ait
27 Türk destanlarındaki ölüp-dirilme motifi üzerine yapılan değerlendirmeler için bk. Aça 2002b: 75-85.
28 Türkler arasındaki üç alemi birbirine bağlayan kutsal ağaç inanışıyla ilgili ayrıntılı bilgi için bk. Ögel 1995: 465-494; Ergun 2002.
29 Hurbustu ve Erlik’in Altay Türklerinin destanlarındaki yansımaları için
bk. Puhov 1973: 8-60; Dilek 1998: 328-331.
30 “Er Töştük” destanı için bk. Sarıpbekov-Mukasov 1996.
31 Yer altının hanı Temir Kağan, Tanrı’nın yolundan ayrılıp yeryüzündeki
kutlu insanları da kaçırmaya başlayınca Ak Tayçı, Tanrı nizamını sağlamak
için kutlu atıyla yer altına iner. Erlik’in yarattığı “sekiz ayrı demir kavağı”
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bazı kahramanlık destanlarında da yoğun bir şekilde
işlenmiştir. Kahramanlık destanlarında Han-Hurbustu
ve Erlik-Lovuñ-Haan’ın yanı sıra Albıs, Şulbus gibi kötülüğü temsil eden varlıklardan da söz edilmektedir.
Özellikle de “Alday-Buuçu” ve “Boktu-Kiriş, Bora-Şeeley” destanlarında Erlik-Lovuñ-Haan, Albıs ve Şulbus
olumsuz varlıklar olarak yer alırken Han-Hurbustu, üç
göğün üstündeki üç kağan Ay-Haan, Hün-Haan, UlugEge-Haan olumlu bir profil çizmektedir.
“Alday-Buuçu” destanında kahraman Han-Buuday,
sözlüsü olan kızı almak için sefere çıktığında KızaaKara-Hem’in aşağısına giderken birden her taraf kararır. Han-Buuday, birden karanlığın çökmesine şaşmış
durumdayken atı, aydınlık dünyayı (orta âlemi) geçip
karanlıklar dünyasına (alt âleme) indiklerini söyler. Alt
âlemdeki yolculuk sırasında tuhaf hallerde bulunan
bazı insanlarla (Dilinden demir çengele asılan kişi, gözünden çengele asılan kişi, kaya üzerinde birbirleriyle
didişip duran iki kişi, bir göğsüyle çocuk, diğer göğsüyle yılan emziren kadın, dokuz kat minder üstünde yatan
semiz kadın) karşılaşırlar ve atı bu insanların aydınlık
dünyada (hayatta) iken yaptıklarının cezasını karanlıklar dünyasında gördükleri için tuhaf hallerde olduğunu
ifade eder (Ergun-Aça 2004: 234-235). Burada dikkati
çeken nokta, dokuz kat minder üstünde yatan semiz
kadının dışındaki herkesin aydınlık dünyada iken yaptıklarının cezasını çekiyor olmalarıdır. Tasvir edilen yer
Erlik-Lovuñ-Han’ın yurdu olmakla birlikte, aydınlık
(“segis ayrı temir terek”) başından tutup yakar, kutsal kavağa (bay terek)
ekler. Demir kavağı, tekrar yarılan yerinden düzeltir, tutup iyice sıvazlar.
Temir Kağan’ın sert kemiği sakız gibi erir, demir kavağa gübre olur. Temir
Kağan’ın oğlu “Otuz Başlı Ok Cılan”ı yenerek yerin en karanlık diplerine
gönderir (Dilek 2002: 155).
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dünyada iken dokuz çocuk doğuran kadının dokuz kat
minder üstünde yatırılarak mükafatlandırılıyor olması
hayli ilgi çekicidir. Kanaatimizce tasvir edilen yer, öteki dünyayı teşkil etmektedir. Kahramanların karanlıklar ülkesinde ya da öbür dünyada yolculuk etmeleri ve
orada dünyada yaptıklarına göre cezalandırılan ya da
mükâfatlandırılan insanlarla karşılaşmaları, aşağıda da
üzerinde durulacağı üzere, Türkiye Türklerinden derlenmiş bazı masal metinlerinde de görülen bir motiftir.
Alt âlem ya da Erlik-Haan’ın yurdunun varlığı ve
bu âlemin eziyet çeken, cezalandırılan ölüleri hakkında
bize Tuva Türklerinin bir diğer destanı “Han-Şilgi Attıg
Han-Hülük” destanı da bilgi vermektedir. Destanda üst
âlemin laması Sunduk Lama, Han-Hülük’ü, vaktiyle alt
âlemdeki Ejeen Haan’a verdiği erkek ve dişi kuzularını
getirmesi için gönderir. Yola koyulan bahadır, Erlik’in
kızıl sırtının üzerine çıkıp bakar ve karanlık bir âlemin
varlığını görür. Atı, bahadırın gördüğü yerlerin Çiñge
Kara Hem ile Oñgar Kara Hem olduğunu ve bunların
bitişindeki yerin de Erlik’in ulu yalçın kayası olduğunu
söyler. Alt âlemde yolculuğuna devam eden bahadır,
kara sulu dereyi geçemeyen kadınları, kıl ipe binip de
kıçı delik deşik olan bir kişiyi, ayağına batan diken nedeniyle ağlayan bir lamayı görür. Atı, bunların bu durumlarının, aydınlık dünyada yaşarkenki davranışlarına, karakterlerine bağlı olduğunu söyler. Karşılaşılan
manzara, destanda şu şekilde anlatılmaktadır:
Öylece devam ederken,
Kara sulu dereyi
Birkaç kadın geçivermiş,
Birkaç kadın geçemeyip
Ağlaşırlarmış.
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Han Hülük durup:
“Bunlar ne yapan
İnsanlar böyle?” demiş.
Han Şilgisi de:
“Aydınlık dünyada çokça ağlayıp,
Duran kişilerin gözyaşı,
Kara sulu dere olarak akar.
Onun için onu geçiyorlar” demiş.
Sonra yoluna devam ederken bir kişi,
Kıl ipe binen bir kişi,
Kıçı delik deşik olmuş
Bağırıp çağırıp otururmuş.
“Bu ne yapan biridir?” diye
Han Hülük sormuş.
Han Şilgisi de:
Bizim aydınlık dünyadayken,
Birisinin biricik malına öldürürcesine binmiş,
Kişinin halince çekip
Durmaktadır” diye
Söylemiş.
Sonra yoluna devam ederken
Dikenli çalı arasında,
Lama’nın ayağına diken batmış,
Ağlayıp dururmuş.
“Bu ne yapıyor?” diye,
Han Hülük sormuş.
“Bizim aydınlık dünyamızda
Kitap, dua bilmez aptal lamadır.
“Ölen kişinin başına oturdum” diye
Kitap, dua okumuş.
O dikenli çalı oluvermiş,
Kendisine saplanmış...32
32 Arı-Haan. Tıva Ulustuñ Maadırlıg Tooldarı, s. 49-50.
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Yukarıda da ifade edildiği üzere öteki dünya ve öteki dünyanın azap çeken ölülerine Türkiye Türkleri arasından derlenen bazı masallarda da rastlanmaktadır.
Saim Sakaoğlu tarafından Gümüşhane bölgesinden
derlenen “Konuşan Bebek” adlı masalda bir padişah,
karısının tavsiyesi üzerine oğlunun bir gölden bulup
getirdiği peri kızını, oğlunu öldürerek kendisine almak
ister. Oğlunu öldürmeyi düşünen padişahın karısı ölüverir. Bir cadı karısının devreye girmesiyle padişah,
oğluna öteki dünyaya giderek ölmüş olan anasından
anahtarı alıp getirmesini söyler. Oğlan, peri kızının
tavsiyesi üzerine gölün kıyısına varır ve elindeki gül
çubuğunu suya vurur. Gölün içerisinden kızın anası
çıkar ve ondan bir eşek alır, eşeğe binip öteki dünyaya gider. Yolda giderken kargaların bir adamın etlerini kopardığını görür ve neden böyle olduğunu sorar.
Adam, neden böyle olduğunu dönüşünde anlatacağını
söyler. Oğlan, yoluna devam ederken sütleri bir kaptan ötekine boşaltan bir kadın görür, o kadın da neden
böyle yaptığını dönüşünde anlatacağını söyler. Yoluna
devam eden oğlan, anasını cayır cayır yanarken görür
ve neden yanmakta olduğunu sorar. Anası, babasının
kendisini öldürüp de karısını almak istediğini ve bundan dolayı yanmakta olduğunu, anahtarın da odanın
eşiğinin altında olduğunu söyler. Oğlan geri dönerken
daha önce gördüğü, sütleri bir kaptan ötekine boşaltan
kadına rastlar, kadın öteki dünyada süte su kattığını,
şimdi sütü sudan ayıramadığını söyler. Etleri kargalar tarafından parçalanan adama rastlar, adam, zavallı
hayvanları vurduğu için böyle olduğunu söyler. Oğlan
babasının yanına gelir ve anahtarın yerini söyler. Masalın devamında baba, oğlunu başka başka işler için
yola salar; fakat ettiğini bulur, taş kesilir (Sakaoğlu
2002: 303-304).
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Sakaoğlu’nun Gümüşhane bölgesinden derlediği bu
masalın bir benzeri, Şevket Beysanoğlu tarafından Diyarbakır bölgesinden “Padişahın Aşkı” adıyla derlenip
yayımlanmıştır (Beysanoğlu 1966: 203-212).
Beysanoğlu tarafından derlenen metinde oğlan, padişah tarafından ölmüş anasından incilerin yerini sorması
için öteki dünyaya gönderilir. Oğlan, karısını bulduğu
yılan deliğinden yer altına iner ve yolculuğu sırasında
sırt üstü uzanmış bir kadının üzerinde büyük bir değirmen çevrildiğini, bir kuşun konduğu ağacı yeşertiğini,
konmadığını ise sararttığını, ağaç dibinden oturan bir
kadının iki köpek yavrusu emzirdiğini, yol kenarında
yanan ateşten kurtulmaya çalışan bir adamın bir kısrak
tarafından tepilerek tekrar ateş içine atıldığını, iki kadının iplere dizmeye çalıştıkları incilerin tam iş bitmek
üzere iken her defasında dağılıp gittiğini görür. Oğlan
dönüş yolunda gördüğü tuhaf durumların nedenlerini
teker teker öğrenir:
a) İnci dizen kadınların dünyada iken hiç kimsenin
işine karışmayan ahretlik bacı olduklarını, mahşer gününe kadar da incilerle meşgul olarak vakit geçirmekte
olduklarını,
b) Kısrak tarafından her defasında ateşe itilen adamın dünyada iken çiftçi olduğunu, kendisini tepen kısrağa her defasında fazladan yük yüklediğini, kısrağı aç
ve susuz bıraktığını, bundan dolayı da kısrağın mahşere dek çiftçiden intikam almakta olduğunu,
c) İki köpek yavrusunu emziren kadının dünyadan
iken iki çocuk olan köpek yavrularını dövdüğünü, aç
ve susuz bıraktığını, bundan dolayı da şimdi iki köpek
yavrusu olan çocukları emzirmekle cezalandırıldığını,
336

~ Defin ~

ç) Konduğu ağacı yeşerten, konmadığını sarartan
kuşun, dünyada iken iki karılı bir adam olduğunu, her
iki karısına da eşit davrandığı halde kadınların hasetlik
ettiklerini, bundan dolayı da kadınların öldükten sonra
ağaca dönüştürüldüklerini, kuşun hangisinin üzerine
konarsa onun yeşermekte olduğunu, diğerinin de kurumakta olduğunu,
d) Sırtüstü uzanan kadının üzerinde değirmen çevirenlerin dünyada iken iki kardeş olduklarını, kadının
kocasından kalan mirası başka bir adamla yediğini, çocukları ele güne muhtaç bıraktığını ve bundan dolayı
da böyle bir cezaya çarptırıldığını öğrenir (Beysanoğlu
1966: 208-211).
Dikkat edildiğinde, Beysanoğlu tarafından derlenip
de yayımlanan metinde yer altındaki insanlardan inci
dizen iki kadının bir cezaya çarptırılmadıkları, mahşer
gününe kadar eğelenip vakit geçirebilmeleri için inci
dizmekte oldukları görülmektedir. Kadınların durumu
ve akıbeti, “Alday Buuçu” destanındaki aydınlık dünyada iken dokuz çocuk doğuran ve öteki dünyada dokuz
kat minder üstünde yatırılarak mükafatlandırılan kadının durum ve akıbetine benzemektedir. Ayrıca, oğlanın
yılan deliğinden yer altına doğru inmesi de, akla doğrudan alt âlemi, yani Erlik’in ülkesini getirmektedir.
Sonuç
Ölüm temasının yoğun bir şekilde işlendiği Tuva
ve Şor kahramanlık destanlarında, kahramanlar düşmanları ile girdikleri mücadelelerde büyük sıkıntılar
çekmekte, hatta öldürülmektedirler; fakat destanların
sonunda en son gülenler yine kozmosu, düzeni temsil
eden bahadırlar olmaktadır. Tuva ve Şor destanlarının
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bahadırları, zaman zaman ölmekteler; fakat kutsal güçler (göksel varlıklar) ve diğer yardımcı güçler (eşler,
atlar, vd.) tarafından tekrar hayata döndürülmekte ve
mücadelelerine kaldıkları yerden devam etmektedirler.
Destanların sonunda, intikamlarını alan ve kaosu temsil eden güçleri ortadan kaldıran bahadırlar yağmalanan obaları, malları ve kaçırılan eşleriyle birlikte yaşadıkları yurtlarına geri dönüp huzur ve mutluluk içinde
hayatlarını sürdürmektedirler. Bir başka deyişle, Tuva
ve Şor destancıları, oldukça iyimser bir tavır sergileyerek kötü tipler (hanlar, bahadırlar, göksel varlıklar, yer
altı dünyasının temsilcileri) tarafından bozulan kozmosu yine iyiyi ve adaleti temsil eden bahadırlara yeniden
tesis ettirmektedirler.
Tuva ve Şor kahramanlık destanlarında rakip ya da
düşmanından aman dileyene, onunla dost olmak isteyene ölüm yoktur. Fakat aman dileyenin de bir kez daha
düşmanlık etme şansı yoktur. Aksi takdirde bu, ihanet
ve ahdinde durmazlık olarak nitelendirilecek ve ihanet
eden ihanetinin bedelini canıyla ödeyecektir. İhanete,
düşmanla işbirliğine taviz yoktur, böyle bir durumda
faturayı kılıç kesmektedir.
Yağma ve adaletsizlik nereden ve kimden gelirse
gelsin hesabı sorulmakta, yağmacı ne kadar güçlü olursa olsun, yağmanın bedelini canı ve malıyla ödemektedir. Tuva ve Şor destanlarında, günümüz dünyasında
olduğu gibi, yağmaya boyun eğme, onu mazur görme
gibi bir şey yoktur.
Tuva ve Şor destanlarında kötüler ve zalimler, cezalarını sadece bu dünyada çekmezler, öteki dünyada da
çekmeye mahkûmdurlar.
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Tuva ve Şor destanlarında bahadırları harekete geçiren temel unsurların başında yabancı ve düşman han
ya da bahadırlar tarafından obalarının yağmalanması,
ana ve babaları başta olmak üzere, yakınlarının öldürülmesi ya da tutsak edilmesi gelmektedir. Bahadırlar,
obaya hâkim olan kozmosun kaosa dönüşmesi üzerine
yeniden kozmosu egemen kılmak uğruna mücadele etmektedirler ve bunun için de kötülerin ölümle cezalandırılması kaçınılmazdır.
Bütün bunlardan çıkarılması gereken en önemli sonuç da, Tuva ve Şor kahramanlık destanlarında kan
ve ölüm üzerine kurulu mücadelenin günümüz dünyasında yaşanan yağma, kan ve ölüm üzerine kurulan
mücadelelerden pek de farklı olmadığıdır. Onu günümüzdeki mücadelelerden ayrılan en önemli özellik ise
davalarında haklı olan bahadırların yağmacı zalimler
karşısında her zaman galip gelebilmeleri ve adaleti yeniden egemen kılabilmeleridir.
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Altay Türklerinin Destanlarında Ölüm

A

Mustafa Aça1

ltay Türklerinin destanlarındaki ölüm teması
ölüm öncesi, ölüm anı ve ölüm sonrası olmak
üzere üç safhada incelenebilir.

1. Ölüm Öncesi

Ölüm öncesi evre, yaşam-ölüm çizgisi arasındaki
geçiş sürecinin yaşandığı dönem olarak kabul edilebilir. Bu evre, hayatın sonunun geldiğine delalet eden
bazı fizyolojik, psikolojik ve hatta parapsikolojik değişiklerin gözlendiği bir evredir.2 Bu durumu bazı Türk
halk anlatmalarında kahramanların ölümlerinin önceden belli olması veya bu yolda belirtilerin ortaya çıkması şeklinde gözlemlemek mümkündür. Bu belirtiler
arasında kahramanın fiziksel ve ruhsal açıdan güçsüz
düşmesi ilk sırada yer alır. Güç ve iktidara dayalı bir
hayatın sonrasında düşüş olarak nitelendirilebilecek bir
süreci yaşayan kahraman, bedenin ücra yerlerinde veya
beden dışında gizlenen “can” ya da “ruh”un bertaraf
edilmesi ile ölür.3 Kahramanın veya düşmanının ruhu1 Öğr. Gör. Mustafa Aça, Giresun Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Giresun.
2 Sedat Veyis Örnek, ölümü düşündüren ön belirtileri Anadolu sahası Türk
halk inançlarından hareketle şu başlıklar altında tasnif etme yoluna gitmiştir: 1) Hayvanlarla ilgili önbelirtiler 2) Ev, ev eşyası, araç gereç ve yiyeceklerle ilgili önbelirtiler 3) Astronomik, kozmik ve meteorolojik olaylarla ilgili
önbelirtiler 4) Düşle ilgili önbelirtiler 5) Hastadaki psikolojik ve fizyolojik
değişikliklerle ilgili önbelirtiler 6) Tabut, kazma, kürek, kazan ve cesetle
ilgili önbelirtiler (Örnek 1979: 15-36).
3 “Can” veya “ruh” kavramları kimi zaman, ihtiyacı tam olarak karşılamayacak bir şekilde “ölüm ruhu” kavramı ile ifade edilmiştir. Söz konusu durum ve bu durumun çeşitli yönlerinin destanlardaki yansımalarına dönük
tespitler konusunda bk.: Bekki 2004: 53. Masallardaki yapısı açısından ise
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nun, Er Töştük destanında olduğu gibi, bazen atı bazen
de ilahi yardımcılar tarafından bedene yeniden canlılık sağlayacak şekilde geri alındığı görülür.4 Bu durum
kimi zaman da Alıp Manaş’ta olduğu gibi uzun süreli
mahrumiyet veya hapisle ifadesini bulabilmektedir.5
1.1. Ölümün Sezilmesi ve Savuşturulması
Altay Türklerinin destanlarında kahramanların yakınları (annesi, babası, eşi, vs.) veya kutsal özellikler
taşıyan hâmileri (ihtiyarlar, atlar vb.), çoğu zaman kahramanın öldürüleceğini sezer ve önlemler almaya çalışırlar. Ölüm öncesine ait bir unsur olan ölümü sezme ile
ilgili tespitlerimizden bazıları şöyledir:
“Er Samır” destanında babasının kendisine verdiği
yurdu idare eden destan kahramanı, ava çıkma arzusuna kapılır. Karısı Altın Tana, Er Samır’ın ava çıkarak
yurdundan ayrılmasına ısrarla karşı çıkar; ancak eşini
bu arzusundan vazgeçiremez. Er Samır, rıza almadan
yurdundan ayrılırken Altın Tana şunları söyler: “Kara
ormana gidince, / Nasıl geri döneceksin? / Bugün ava
gitme... / Bugün avlanmaya gidersen / Birimizden biri
ölür”6 (Dilek 2002: 34).
Er Samır yurdundan ayrıldıktan kısa bir süre sonra
Erlik’in damatlarından Kara Bökö yurdu basar ve Altın
bk.: Sever 2003: 161-164.
4 Türk destanlarında ölüp dirilme konusunda ayrıntılı bilgi için bk. Elçin,
1997: 61-62; Aça 2002b: 75-85.
5 Kuyu veya çukura hapsedilerek ölüme terk edilme motifi, Kuzey sahası
Türk destanlarında görülen ölüp dirilme motifinin daha yakın dönemlerdeki değişik bir ifadesi olarak kabul edilebilir. Konuyla ilgili örnekler için
bk. Aça 2003; Aça 2004: 8-18.
6 Kara cışka barala, / Kayra keleriñ, kandıy ne? / Bugün añdap barba. .. /
Bugün añdap atanzañ, /Bir-birübis barar.
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Tana’yı kaçırır. Durumu haber alan ve eşinin rızasını
almadan yurdundan ayrılan Er Samır, uzun sürecek
mücadelelere girişir.
Ölümün sezilmesi ile ilgili bir örnek de “Ak Tayçı”
destanında bulunmaktadır. Yer altındaki yurdunda
yaşayan Temir Kağan’ın düğün davetine, öldürüleceğini sezdiği için gitmeyen Ak Tayçı, sonunda bu davete
katılır. Temir Kağan’a eğlencelerin yapıldığı yeri soran
Ak Tayçı, Temir Kağan’ın tuzaklarıyla yüzleşeceği Ak
Saray’a gönderilir. Temir Kağan tarafından yeryüzünden kaçırılarak eş edinilen kadın durumu sezerek kocasına şöyle yalvarır: “Gözü ateşli yaratılmış, / Kabiliyetli, yakışıklı yaratılmış, / Bu garibi nasıl öldüreceksin!”7
(Dilek 2002: 148).
Kadının Temir Kağan’a söylediği bu sözleri Ak Tayçı
da duyar ama duymamış gibi davranır. Bu şekilde kendini bekleyen akıbetten haberdar olan kahraman başına
geleceklere karşı hazırlıklı olur.
Ölümün sezilmesi ve bertaraf edilmesi yolundaki
uygulamalara “Ak Tayçı” destanında başka bölümlerde de rastlanmaktadır. Destanın kahramanı olan Ak
Tayçı’yı çocukken kaçırarak büyüten Ak Börü, artık
delikanlı olan evladına gerçekleri anlatıp esas yurduna gönderirken Erlik Bey’le Temir Kağan’ın gün gelip
kendisini öldürmeye kastedeceklerini ve buna daha
yolda iken başlayacaklarını, bunlara hazırlıklı olmasını
şu sözlerle söyler: Şimdi yola çıkıp gitsen, / Her türlü insansa rastlarsın. / “Nasıl bahadırsın?” derlerse /
Söyleyeceklerin şöyle olsun: / “Beni yetiştiren babam /
Altmış kulaç kuyruklu / Ak Börü’dür. / Bindiğim atım
7 Közü ottu bütken / Köksi oylu bütken / Bu körkliydi ne öltürer?
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Ak Boro / Adımsa Ak Tayçı!... / Yola çıkışımın sebebi /
Babam için dünür olacağım, / teñeri kağan’ın genç kızı
varmış, / Onu alıp getirmeye gidiyorum” de. / Onlar
tekrar sana sorarlar: / Senin yüzün güzelmiş, / Böyle
yakışıklı bahadırın / Ölümü nasıl olur?” / Onlara şöyle
cevap ver: / “Yalnız insanın ölümü / Şiddetli soğuktan
olur herhalde, / Bindiğim atımın üstüne / Yapışıp donup kalırım” (de). 8 (Dilek 2002: 124-127).
Ak Börü’nün bu sözlerinin koruyucu birer efsun olduğu bir süre sonra anlaşılır. Ak Börü’nün yanından
ayrılıp hızla giderken yüz gelinle karşılaşan Ak Tayçı,
kendisine yöneltilen sorulara öğretildiği gibi cevap verir. Gelinlerin yanından ayrılan Ak Tayçı, bu defa yüz al
donlu atlı ile aynı diyalogu yaşar. Sorulan sorulara yine
Ak Börü’nün tembihlediği gibi cevap veren Ak Tayçı,
atlılardan da ayrılıp yoluna devam eder. Havanın soğumasıyla donma tehlikesi geçiren Ak Tayçı, dönüşte
gelinlerin ve atlıların, atları üzerinde donup kaldıklarını görür.
Altay Türklerinin destanlarında kaotik özellikler
taşıyan hükümdarlar, iktidarlarını kaybetme korkusu
ile ileride kendilerine rakip olabileceklerinden şüphelendikleri kahramanları yerine getirilmesi zor olan
şartlarla ölüme gönderirler. “Malçı Mergen” destanında Arslan Kağan, küçük damadı Malçı Mergen’i sözü
8 “Emdi atanıp corıktazan / Kandıy la uluska tuştarajıñ / “Kandır baatır
ediñ” -deze / Aydar sözin mındıy bolzın: / “Azragan adam meniñ / Altan
kulaş kuyruktu / Ak Börü bolgon edi. / Mingen adım Ak Boro, / Boyımnıñ
adım Ak tayçı!... / Azıyda corıktap cürele / Adama kiji kudalap koygom
/ Teñeri kaannıñ kalazı bolgon / Onu ekelerge baradım” dep ayt / Olor
oyto seneñ suraar: / “Erdiñ seniñ caraş emtir / Mınday caraş baatır seniñ
/ Ölümiñ kayda bolor uçurlu” / Olorgo karuunı mınayda ayt: / “Cañıs
kijiniñ ölümi / Caan soñktoñ bolgoy baza, / Mingen adımnıñ üstine / Caba
toñup kalgayım baza”
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edilen sebepten ötürü öldürmeye niyetlenir. Onu doğrudan öldürmek yerine eskiden yaşadığı gök denizin
kıyısında bıraktığı gök tosunu almaya gönderir. Malçı
Mergen görevi yerine getirmek için yurdundan ayrılmadan önce karısı Ak Şañkı’dan, getirmeye niyetlendiği tosunun gök denizin iyesi olduğunu, dolayısıyla
da kayınpederinin kötü niyetli olduğunu öğrenir. Ak
Şañkı’dan boğayı nasıl alt edeceğini öğrenen Malçı
Mergen bu tehlikeli görevi yerine getirmeyi başarır.
Malçı Mergen bunun dışında başka tuzaklarla da karşılaşır ama hepsinden de karısı Ak Şañkı’nın yardımları ve tavsiyeleriyle kurtulur (Dilek 2002: 240-250).
“Alıp Manaş” destanında Ak Kağan’ın kızını almak
için yurdundan ayrılan Alıp Manaş, ailesinin sezgilerini önemsemez. Yolculuk sırasında coşkun akan bir
suyun kenarına gelir ve suyun kenarında kayığıyla
bekleyen ihtiyardan kendisini karşı kıyıya geçirmesini ister. İhtiyar adam, Alıp Manaş’ı kıyıya geçirirken
daha önce aynı niyeti taşıyarak yollara düşen ve kendisinin karşıya geçirdiği ve bir daha haber alınamayan
yiğitleri hatırlayarak ağlamaya başlar. Alıp Manaş’ın
da diğerleri gibi dönmeyeceğini düşünen ihtiyar, durumu kahramana anlatır. Alıp Manaş, dokuz köşeli
bakır okunu ihtiyara vererek bu okun parladığı sürece
ölmediğinin anlaşılmasını ister (Ergun 1997: 102-103).
Alıp Manaş’ın ihtiyara verdiği dokuz köşeli bakır ok,
destanda kahramanın ruhunu temsil eden unsurdur.9
“Kozın Erkeş” destanında, Karatı Kaan’ın kızı Bayım Sur’u alıp kendine eş yapmak için obasından
9 Kahramanın evinden ayrılırken yaşadığının ispatı olacak nesneler bırakması motifi Türk halk anlatmalarında sıkça karşılaşılan bir motiftir. Anadolu sahası halk hikâyelerinde ve masallarında bu konuda çok sayıda örnek
vardır. Konu hakkında bk. Aça 1998, I. c.: 363-364.
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ayrılmaya karar veren Kozın Erkeş, halkının rızasını
almasına rağmen ihtiyar annesinin rızasını alamaz. İhtiyar kadın oğluna, giderse Karatı Kaan’ın kendisini
öldüreceğini anlatmaya çalışır. Bu uğurda defalarca
kılık değiştirerek oğlunu yolundan çevirmeye çalışsa
da başarılı olamaz. Kozın Erkeş her defasında ihtiyar
annesini obaya bırakıp yolculuğuna devam eder (Aça
1998, II. c.: 554-557).
Aynı destanın ilerleyen bölümlerinde Bayım Sur’u
babası Karatı Kağan’ın ve taliplileri Cedi Sapar kardeşlerin elinden alıp kaçan Kozın Erkeş, obasına dönmek üzere yola koyulur. Karatı Kaan kaçakların peşinden adamlarını göndererek zorla alıp gelmelerini,
beceremezlerse tatlı dille kandırmalarını tembihler.
Karatı Kaan’ın altı müzisyeni ile altı şarkıcı kızı Kozın
Erkeş’le Bayım Sur’u bulduktan sonra tatlı dille Koaın Erkeş’i kandırıp Karatı Kaan’ın yanına dönmeye
ikna ederler. Babasının kötü niyetini sezen Bayım Sur,
Kozın Erkeş’in gitmesini engellemeye çalışır ancak
başarılı olamaz. Son çare olarak babasının hazırladığı
tuzağın ayrıntılarını anlatarak bu tuzaktan nasıl kurtulacağını anlatır (Aça 1998, II. c.: 570-575).
1.2. Ölümü Çağrıştıran Belirtiler
Altay Türklerinin destanlarında ölümü çağrıştıran
belirtiler arasında yoldaş ve aynı zamanda kardeş olan
atın sezmesi ve uyarması ilk sırada gelmektedir. Bunun
dışında hayvanların kaçışması, kahramanı efkar basması gibi başka belirtiler de dikkati çekmektedir.
“Kozın Erkeş” destanında ömrünün sonunda bir erkek evlat sahibi olan Ak Bökö, oğlunun doğumundan
duyduğu mutlulukla ava çıkar. Av sonrasında yurduna
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dönmek için yola koyulan Ak Bökö, yedi dallı kutsal
ağacın altına gelir. Burada et kızartıp topşuurunu çalıp
yurdunu ve yedi dallı ağacı överken ağaçtan bir damla
topşuurun kılına düşer. Yukarıya bakan Ak Bökö kayın ağacının sözleri karşısında dayanamayıp ağladığını
görür. Bunun üzerine ölümünün yaklaştığını sezer ve
uykusuz gecenin ardından hızla obasına döner. Ak boz
atı, at direği yanına yıkılan Ak Bökö, oğluna Kozın Erkeş adını koyduktan sonra kısa bir süre sonra ölür (Aça
1998-II. c.: 551).
“Alıp Manaş” destanında, Alıp Manaş’ın göğü ve
yeri dinleyip sesler duyabilen atı Ak- Boz, Ak Kağan’ın
kızını almak üzere yolda ilerlerken duyduğu seslerden
Alıp Manaş’ı kötü bir akıbetin beklediğini sezer. Alıp
Manaş’a yola devam ettiği taktirde öleceğini söyler. Bu
sözlere hiddetlenen Alıp Manaş, atını döverek onu zebun eder. Gördüğü kötü muameleden ötürü zayıf düşen Ak-Boz yine de gelecek kötülüklere karşı temkinli
olur (Ergun 1997: 105-106).
“Kozın Erkeş” destanında Karatı Kaan ve Cedi Sabar
kardeşlerin kendisine hazırladıkları tuzaktan karısı Bayım Sur’un yardımıyla kurtulan ve kaçıp giden Kozın
Erkeş, bir süre gittikten sonra kutsal ağacın altında atını
bağlayıp uykuya dalar. Bu sırada Kozın Erkeş’i bulamayan Bayım Sur, kocasının dostu Kodur Uul’dan yardım
ister. Baştan beri Bayım Sur’da gözü olan Kodur Uul,
Kozın Erkeş’i arar ve onun kutsal ağaç altında uyuduğunu gördükten sonra durumu Karatı Kaan’a bildirir.
Kodur Uul, Karatı Kaan’ın askerleri ile birlikte kutsal
ağacın yakınlarına geldiği zaman Kozın Erkeş’in kızıl
konur atı kötülüğü sezer ve sahibini uyandırmak için
tırnağıyla kutsal ağacın böğrünü oyar ancak sahibini
uyandıramaz. Kızıl konur atın göz yaşı dökmesi de çare
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etmez. Kodur Uul ve beraberindeki askerler önce Kozın
Erkeş’e ok yağdırırlar. Sonrasında ise Kodur Uul kemeriyle Kozın Erkeş’in etini parçalar. Kendisine gelen Kozın Erkeş bu yapılanlardan ancak küçük yaralar almıştır
(Aça 1998, II. c., 580-583).
“Maaday Kara” destanında yaşlı Maaday Kara derin bir uykuya dalmış uyumaktayken karısı Altın-Targa, Maaday-Kara’yı uyandırır. Çünkü olağan dışı bazı
olaylar meydana gelmektedir. Maaday Kara’nın halkı
yurtlarından göçüp gitmiş, sürüler de otlakları terk
ederek kayıplara karışmıştır. Durumu gören MaadayKara savaş silahlarını kuşanır, halkıyla hayvanları geri
almak için yola koyulur. Oba halkının göçü ve hayvanların kaybolup gitmesi, obada bir felaketin yaşanacağı,
yaşlı bahadırın ya tutsak edileceği ya da öldürüleceği
anlamına gelmektedir. Nitekim çok geçmeden Maaday
Kara’nın obası Kara Kula Kağan’ın saldırısına maruz
kalır. Destanın kimi varyantlarında yaşlı Maaday-Kara, düşmanı tarafından esir edilip götürülürken kimi
varyantlarda da öldürülmektedir.10 Naskali tarafından
yayımlanan varyantta, düşman elinden oğulları Kögüdey-Mergen tarafından kurtarılan yaşlı Maaday-Kara
ile karısının ölümünden önce altın yapraklı bereketli
kavağın batı yönüne eğildiği görülmektedir ve bu durum yaşlı ana babanın yakında öleceğine yorulmaktadır. Nitekim, çok geçmeden yaşlı ana baba ölmektedir
(Naskali 1999: 21).
1.3. Yerine Can Bulma
İncelediğimiz destanlardan sadece “Ak Tayçı”da
karşılaştığımız bir motifte ise Ak Tayçı’yı elde etmek
10 “Maaday Kara” destanının Türkiye’deki yayım için bk. Naskali 1999.
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isteyen Ak Börü, Ak Tayçı’nın babası Ak Bökö’yü atından düşürür ve zebun eder. Bu sırada aralarında şöyle
bir diyalog yaşanır: “Er vücudum yaşlanıp da, / Ölüm
vaktim geldiğinde, / Altayın hayvanı da beni yıktı, /
Öldüreceksen çabuk öldür. / Öldürmeyeceksen eziyet
etme!” / “Ölmeyip dünyada kalmak istersen, / Canın
için neyini verirsin?” / “Ak malımdan mal vereyim, /
Halkımdan bölüp vereyim!” / “Öyle şeylere ihtiyacım
yok.” / “Altın Topçı eşimi al.” / “İhtiyar eşine ihtiyacım yok.” / “Ak Boro atımı al.” / “Ölecek atına ihtiyacım yok.” / “Tek oğlunu veriyor musun?” / “Almaya
niyetlendiysen al, / İlk çocuklarımı da büyütemedim!”11
(Dilek 2002, 112-117).
Böylece Ak Bökö kendi hayatına karşılık olarak
oğlu Ak Tayçı’yı Ak Börü’ye verir. Benzeri bir motifi
Dede Korkut Hikâyeleri’nde yer alan “Deli Dumrul”
boyunda da görmek mümkündür. Azrail’le yüzleşen
Deli Dumrul, kendi hayatına karşılık olarak sırasıyla
annesine, babasına ve sonunda da eşine gider. İçlerinden yalnızca eşi kendi hayatını feda etmeyi kabul
eder (Ergin 1994: 177-184). “Er Töştük” destanının
Kazak Türklerine ait bir varyantında da Ernazar,
kendisini öldürmek isteyen peri kızı Bektorı’ya sırasıyla malları, sekiz oğlunu almasını teklif eder; fakat
Bektorı teklif edilenleri kabul etmez. Çaresiz kalan
Ernazar, dokuzuncu oğlu Er Töştük’ü vermeyi teklif
eder ve böylece hayatını kurtarır. Peri kızı Bektorı, Er
11 “Er boyım karıyla, / Ölüktikke céde berenimde, / Altayıñ añı da meni
basındı / Öltürer bolzañ türgen öltür. / Öltürbes bolzañ tıñ kıynaba!” /
“Ölböy, bu carıkka artayın dezeñ / Tınıñ uçun neni bereriñ?” / “Ak malımdan mal bereyiñ, / Albatımdañ ülep bereyin! / “Ondıy neme kerek cok.”
/ “Altın Topçı ejimdi al.” / / “Kargan üyiñ kerek cok.” / “Ak Boro adımdı
al.” / “Sogum adıñ kerek cok.” / “Canıs uulın bereriñ be?” / “Amadap
turgan bolzoñ algayın, / Aldındagı da baldarımdı azırabagam!”
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Töştük’te gözü olduğu için Ernazar’ın teklifini kabul
etmiştir (Aça 2002a: 133-134).
2. Ölüm Anı
Altay Türklerinin destanlarında ölüm anının ayrıntıları içinde ölüme neden olan faktörler de ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.
2.1. Ölüme Neden Olan Faktörler
Altay destanlarında ölüme sebep olan faktörlerin
başında ihanet, tuzak ve intikam yer almaktadır. Yakın
akrabaları başta olmak üzere güvenilir adamları tarafından ihanete uğrayan destan kahramanı, akıbetinden
kaçamaz. İhanetin ölüme sebep olmasıyla ilgili bazı örnekler şöyledir:
“Altay Buuçay” destanında çıktığı avdan altmış yıl
sonra dönen destan kahramanı, Aranay ve Şaanay isimli düşmanlarıyla işbirliği yapan karısının ve kızının ihanetine uğrar. Yurduna döndüğü gün ailesi tarafından
sarhoş edilen Altay Buuçay, Aranay ile Şaanay tarafından öldürülür. Öldükten sonra yeniden dirilen Altay
Buuçay, karısı ve kızının yardımıyla hayatına kasteden
Aranay ve Şaranay kardeşlerden uzun mücadelelerden
sonra intikamını alır12 (Dilek 2002: 206-221).
“Malçı Mergen” destanında kayınpederi Arslan
Kağan’ın kendisine hazırladığı tuzağı karısı Ak Şañkı
yardımıyla öğrenen Malçı Mergen, düzenlenen ziyafette kendisine verilen zehirli içkiyi içmek üzere iken atı12 Yakınları tarafından ihanete uğrayan destan kahramanları hakkında bk.
Aça 1999: 18-23.
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nın durumu hatırlatmasıyla son anda kurtulur ve intikam olarak zehirli içkileri Arslan Kağan’a ve diğer altı
damadına içirir. Zehirli içkileri içenler yanarak ölürler
(Dilek 2002: 245-250).
“Kozın Erkeş” destanında karısı Bayım Sur’un tavsiyelerini tutmayıp Karatı Kaan’ın meclisinde kendisine
sunulan zehirli içkiyi içen Kozın Erkeş, bir süre sonra
şuurunu yitirir. Karatı Kaan ve Cedi Sabar kardeşler
onu bir demir kafese hapsederek kafesi ateşe verirler.
Kafes alev almak üzere iken boz sıçan olup yer altından
gelen Bayım Sur, ağzındaki suyu Kozın Erkeş’in suratına püskürtür ve kendine gelmesini sağlar (Aça 1998, II.
c.: 577-578).
“Kozın Erkeş” destanının sonunda kendisine kötülükler yapan Karatı Kaan’dan intikam almak isteyen
Kozın Erkeş, Bayım Sur’un yanından ayrılıp Karatı
Kaan’ın yurduna gider. Meydan okumasına karşılık bulur ve hiddetle karşı gelen Karatı Kaan’ı oracıkta öldürür. Bu sırada yoldaşı Baçıkay Kara’nın Karatı Kaan’ın
halkını öldürdüğü görür ve suçsuz halkı öldürmeye gerek olmadığını söyler (Aça 1998, II. c.: 598-599).
2.2. Ölüm Biçimi
Çeşitli sebeplerden ötürü ölümle yüzleşen destan
kahramanlarının ölüm biçimleri de Türk inanış ve
düşünüş kalıpları açısından dikkat çekici unsurlar taşımaktadır. Ölüm biçimi ile ilgili tespitlerden bazıları
şunlardır:
“Er Samır” destanında, Kara Bökö’yü öldürmeye çalışan kahraman, bunu bir türlü başaramaz. Kara
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Bökö’nün kanı yeryüzünü kaplamış ancak canı çıkmamıştır. En sonunda Kara Bökö kendi paçasında saklı
olan çelik bıçakla kendini öldürmesi için Er Samır’a yalvarır. Er Samır ancak bu çelik bıçakla Kara Bökö’nün
canını alır (Dilek 2002: 81).
Düşmanın canının ancak tek şekilde alınabilmesi,
bildirimizin önceki bölümlerinde belirttiğimiz, ruhun
başka bir yerde muhafaza edilmesi inanışının izlerini
taşımaktadır.13 “Can” gizli tutulduğu yerden çıkarılmadıkça veya ifşa edilmedikçe çıkmamaktadır. Bu durumu “Ak Tayçı” destanında da görmek mümkündür.
Erlik’le birlikte hareket eden Temir Kağan, Ak Tayçı ile
yer altı dünyasında giriştiği mücadelede mağlup olur.
Kamçısıyla Temir Kağan’ın etini kemiğinden soyan ancak canını almayı başaramayan Ak Tayçı, sekiz dallı kavağı başından tutup yararak kutsal kavağa ekler. Demir
kavağı, yarılan yerinden tekrar düzeltip iyice sıvazlar.
Temir Kağan’ın etinden ayrılan kemikleri ancak bundan sonra sakız gibi erir (Dilek 2002:155).
Altay Türklerinde ruhun saklandığı yer çoğu zaman
kemik veya kemik iliği olarak kabul edilir. Nitekim
“Altay Buuçay” destanında, Aralay ve Şaralay Altay
Buuçay’ı öldürdükten sonra dağılan kemiklerini bulup
yakmak için geri gelirler ama kemikleri bulamazlar.
Yurtlarına geri dönerek kemikleri yaktıkları yalanını
söylerler (Dilek 2002: 211). Ölüp dirilme motifi ile ilgili
tespitlerin yapılacağı bölümde de belirtileceği gibi Altay Buuçay sadık yardımcıları tarafından kemikleri bir13 Konuyla ilgili olarak göndermede bulunulan çalışmaların dışında
Anohin’in tespitleri dikkat çekicidir. Anohin’in tespitlerine göre Altay
Türkleri insanda ve hayvanda bulunan cana “süne” adını vermektedirler.
“Süne”, insan hayatta iken de vücuttan ayrılıp dağlarda, bozkırlarda dolaşabilir (İnan, 1987: 421).
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leştirildikten sonra yeniden hayat bulacak ve intikamını
alacaktır.14
Ölüm biçimi ile ilgili başka bir unsur da Kozın Erkeş destanında tespit edilmiştir. Yakın dostu Kodur
Uul’un karısı Bayım Sur’un kendisini öldürtmek istediği şeklindeki yalanına inanan Kozın Erkeş, bu utançla
yaşamaktansa ölmenin daha iyi olacağını söyler. Kodur
Uul’un işini tamamlamasını yani kendisini öldürmesini
söyler. Kodur Uul kılıcını Kozın Erkeş’in boynuna vurur ancak kılıç parçalara ayrılır. Bunun üzerine sarı saplı elmas kılıcını vererek bununla kendisini öldürmesini
söyler. Kozın Erkeş yere uzanır ve Kodur Uul’a kendisini nasıl öldürmesi gerektiğini tarif eder. Tarifi uygulayan Kodur Uul, Kozın Erkeş’i öldürür (Aça, 1998, II.
c., 584-585).
3. Ölüm Sonrası
Ölüm sonrası evrede, ruhun bedenden ayrıldıktan
sonraki yolculuğu ile ilgili inanışlar veya beden-ruh
bağlamında gerçekleştirilen uygulamalar ön plana çıkmaktadır.
3.1. Ölümün Tahmin Edilmesi
Altay Buuçay destanında karısı Ermen Çeçen ve kızı
Caraa Çeçen ile vedalaşıp ava çıkan Altay Buuçay, ara14 Altay Türklerinde ruhun saklandığı yerler konusundaki inanışlarla ilgili
olarak bk. Roux, 1994, 220-221; Roux 1999: 109-145. Bahaeddin Ögel, erken
dönem Türk tarihi ile ilgili tespitlerde bulunurken, özellikle İran kaynaklı
bazı mezheplerde ölülerin etlerinin kemiklerinden sıyrıldığını, kemiklerin de yakılarak küllerinin belli yerlerde saklandığı bilgisini vermektedir.
Ögel, Zerdüştlükte de görülen bu uygulamaların, Zerdüştlüğün Türkler
arasında etkili olduğu dönemlerde Türk kültürüne de geçmiş olabileceğini
belirtmektedir (Ögel 1991: 190-191).
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dan geçen altmış yıla rağmen yurduna dönmeyince karısı ve kızı tarafından öldü kabul edilir. Ermen Çeçen’in
isteği üzerine Caraa Çeçen, babasının yurdunu ve kendilerini almaları için Aranay ve Şaanay’a elçi gider (Dilek, 2002: 202-203).
3.2. Ölüp Dirilme
Ölüp dirilme, bildirimizin önceki bölümünde de kısaca belirttiğimiz gibi Güney Sibirya Türk topluluklarının destanlarında çok sık rastlanan motiflerden birisidir. Türk destanlarının geneline bakıldığında, destanın
başından itibaren çeşitli misyonlar yerine getirmek üzere ortaya çıkan destan kahramanı, bu misyonları yerine getirmeden destan sona ermez. Destan kahramanı
bazen, mücadeleleri süresince tuzağa düşürülmek veya
ihanete uğramak suretiyle ölür; ancak destan içerisindeki misyonu tamamlanmadığı için çeşitli vesilelerle
yeniden dirilir. Altay Türklerinin destanlarında da bu
yapısıyla ölüp dirilme sıkça görülmektedir.
Karısı Ermen Çeçen ve kızı Caraa Çeçen’in ihanetiyle Aranay ve Şaranay tarafından öldürülen Altay
Buuçay’ın kemikleri dağılır. Altay Buuçay’ın, avlanırken bindiği atı Bay Çookır, hayvan otlatırken bindiği
atı Kayçı Ceeren, savaşa giderken bindiği atı Kamçı
Ceeren ile iki boz köpeği ve boz doğanı parçalanan kemikleri kurttan kuştan korurlar. Aranay ve Şaranay’ın
bu kemikleri yakmaya geleceklerini sezen bu yardımcılar, kemikleri toplayıp emin bir yere saklarlar. Kamçı Ceeren, Altay Buuçay’ı yeniden diriltmek amacıyla
ilaç bulmak için yollara düşer. Yer Ana’dan aldığı tavsiyelerle Dokuz Başlı Celbegen’in üç koyun büyüklüğündeki kızıl kahverengi benini koparıp alır ve Altay
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Buuçay’ın kemiklerinin ayrılan eklem yerlerine sürer.
Benin artanını Altay Buuçay’ın ağzına sürünce Altay
Buuçay yeniden canlanır. Altay Buuçay’ın diriltilmesinden sonra sıra oğlu Erkemel’in diriltilmesine gelir.
O da Altay Buuçay’la birlikte öldürülmüştür. Kamçı
Ceeren, Erkemel’i diriltmek için de ilaç aramaya başlar.
Yer Anası’ndan dirilmenin ancak Teñeri Kağan’ın kızı
getirilirse mümkün olacağını öğrenir. Kamçı Ceeren,
bunun üzerine Temene Koo’yu babasının gökteki yurdundan kaçırıp getirir. Temene Koo kemikleri birleştirince Erkemel canlanır (Dilek 2002: 210-216).
Alıp Manaş, Ak Kağan’ın yurduna yaklaşınca yorgunluktan uykuya yenik düşer. Adamlarıyla birlikte
Alıp Manaş’ın bulunduğu yere giden Ak Kağan, ne
yaptıysa da uyuyan Alıp Manaş’ı öldüremez. Bunun
üzerine adamlarına bir çukur kazdıran Ak Kağan, Alıp
Manaş’ı çukura attırır. Dokuz ay boyunca uyuyan Alıp
Manaş, bu sürenin sonunda uyanınca eli kolu bağlı vaziyette çukurda olduğu fark eder. Hatasını anlayan ve
gitmemesi için yalvaran annesi, babası ve karısının, sözlerinde haklı olduklarını anlar. Alıp Manaş kuyuda yıllarca kalır. Ölüp dirilme motifinin hapsedilme gibi bir
şekilde tezahür ettiği bu destanın ilerleyen bölümlerinde, kahramanın Ak Boz atı, sahibini kurtarmaya niyet
eder. Denemeleri sonuçsuz kalan Ak Boz, derin uykuya
dalar ve uykusunda Küler-Bay Kağan’ın yurdunda bulunan birbirine benzer üç altın dağın eteğindeki kutsal
göldeki köpüğün Alıp Manaş’ı kurtaracağını görür. Bu
köpük, sönen ateşi tutuşturabilmekte, ölen yiğide can
verebilmektedir. Ak Boz, uzun uğraşlardan sonra altın
köpüğü yutar ve uçarak oradan uzaklaşır. Altı köpüğün
yardımıyla hem Ak Boz hem de Alıp Manaş, eskisinden
on kat daha güçlü hale gelir. Alıp Manaş köpüğü yu359
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tar yutmaz bağlı olduğu demirleri koparır ve çukurdan
kurtulur (Ergun 1997: 108-130). Destanda kahramanın
adeta yeniden can bulmasında, atının yanı sıra doğaüstü güçlerin de etkili olduğu görülmektedir.
Kocası Kozın Erkeş’i bulmak üzere Kodur Uul’u gönderen Bayım Sur, Kodur Uul’un getirdiği ölüm haberinin ardından onu kandırarak kendisini cesedin yanına
götürmesini ister. Yola koyulamdan önce kutsal suyu
ve altmış çeşit ilacı da yanına alan Bayım Sur, Kozın Erkeş, tuzak kurarak Kodur Uul’u öldürür. Çünkü Kodur
Uul, Kozın Erkeş’i bizzat kendisi öldürmüştür. Daha
önce de belirtildiği gibi başlangıçta öldürme eylemini
gerçekleştiremeyen Kodur Uul, Alıp Manaş’ın direktifiyle onun bıçağını almış ve kahramanı öldürmüştür.
Bayım Sur, Kozın Erkeş’in dağılan kemiklerini toplar,
kutsal suyla yıkar ve ak havlu sarıp örter. Kemikleri
kaynayan Kozın Erkeş’in bedenine can gelmez. Çaresizce ağlayan Bayım Sur’un feryadı Ülgen’e ve Erlik’e
kadar ulaşır. Ülgen ve Erlik Bayım Sur’un vazgeçmesini ve babası Karatı Kaan’ın yanına dönmesini söylerler.
Bayım Sur, Ülgen’le Erlik’in sözlerini reddederek çareyi
kendisi aramaya başlar. Ümitsizliğe kapıldığı anda kızıl
konur atı yeri deşerek sahibinin hayatını alan sarı saplı
elmas bıçağı ortaya çıkarır. Bayım Sur, bu bıçağı kutsal
suyla yıkadıktan sonra kocasının yüreğinin üzerine tutar ve Kozın Erkeş kendine gelir.
Diğer bazı destanlarda Ülgen veya Erlik’in, ölünün
diriltilmesine doğrudan müdahalede bulundukları
gözlemlenirken, burada yardım etmektense engel olmaya çalıştıkları dikkati çeker. Bir diğer dikkat çekici unsur ise, canın alınmasına vesile olan bıçağın aynı
zamanda ruhun geri getirilmesine de vesile olmasıdır.
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Burada zaman adeta geriye doğru işlemiş ve kozmos
yeniden hayata geçmiştir.15
3.3. Ölüm Sonrasında Kahramanın Obasında Görülen Değişiklikler
Kahramanların ölümünden sonra obasındaki kutun
sona ermesi ve kıtlığın hakim olması ölümün beraberinde getirdiği felaketler olarak belirtilmektedir. Altay
Buuçay’ın ihanet sonucu öldürülmesinin ardından yurdu, Aranay ve Şaranay tarafından talan edilir, halkı zulme uğrar, serveti yağmalanır. Üstelik Altay Buuçay’ın
karısı Ermen Çeçen Aranay’la, kızı Caraa Çeçen de
Şaranay’la kendi rızasıyla evlenir (Dilek 2002: 209-211).
3.4. Ölümün Aile Bireylerine İletilmesi
“Alıp Manaş” destanında, yıllar boyunca Ak Kaan
tarafından hapsedilen Alıp Manaş’ın akıbeti ailesi tarafından merak konusu olur. Bu amaçla Alıp Manaş’ın
dostu Ak Köböñ haber getirmek üzere gönderilir. Ak
Köböñ’ün gönderilmesinde Alıp Manaş’ın kazlar yardımıyla gönderdiği haber etkili olur. Alıp Manaş’ı tutsak
edildiği çukurda bulan Ak-Köböñ kendisine kazlarla
selam göndermediği gerekçesiyle Alıp Manaş’ı kurtarmak yerine, içinde bulunduğu çukurun üzerini iyice
kapatarak ölüme terk eder. Amacı Alıp Manaş’ın karısı
Kümüjek Aru’ya sahip olmak olan Ak Köböñ, dönüş
yolunda insan kemikleri toplar. Yurda dönünce Alıp
Manaş’ın öldüğünü, getirdiği kemiklerin de ona it ol15 Ölüp dirilme motifinin Altay Türklerinin halk anlatmalarında oldukça
yaygın olduğunu belirten Bahaeddin Ögel, incelemeye dahil ettiğimiz metinlerin dışında başka metinlerde de ölüp dirilme motifinin varlığını bizlere
bildirmektedir (Ögel 1993: 317-318).
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duğunu belirtir. Bu yalana inanan aile bireyleri yas tutar ve ağıtlar yakar16 (Ergun 1997: 117-120).
3.5. Ölüler Âlemi
Altay Türklerinin yaratılışla ilgili efsanelerinde de
görüleceği gibi üç kattan oluşan âlemin en altında yer
altı âlemi bulunmaktadır (Ögel, 1993: 451-465). Ülgen
tarafından sürgün edilen Erlik’in ve yaratıcı kuta sahip
olmasından sonra yarattığı yarımcılarının mekanı olan
bu dünya, Altay destanlarında olayların cereyan ettiği mekanıdır aynı zamanda. Kaotik güçlerle mücadele
eden destan kahramanı, sık sık yer altı dünyasına iner
ve yer altı hükümdarları ile savaşır. Bu mücadelelerin
ayrıntıları destanlarda anlatılırken yer altı âlemi ile ilgili olarak da yer yer bilgiler verilmiştir.
“Ak Tayçı” destanında Temir Kağan’la mücadele
eden Ak Tayçı, yer altı dünyasında karşılaştığı yedi kızdan şunları işitir: “Senin gözün ateşli yaratılmış, / Buraya niçin geldin? / Bu yerin kağanlarının / Suyu insan
kanı, / Yiyeceği insan etidir, / Kadehi insan başından,
/ Zalim yaratılışlılardır. / Buraya takılıp kalmadan /
Çabucak geri dön”17 (Dilek 2002: 150-151).
Aynı destanda Ak Tayçı, Temir Kağan’la karşılaştığında şu sözlerle ikramları reddeder: İnsanın etini, kanını yiyen / İnsanların yiyeceğini nasıl yerim18 (Dilek
2002: 148).
16 Ruh-kemik ilişkisi üzerinde durulurken gösterilen örneklerden birisi de
bu motiftir.
17 Közin senin ottu bütken, / Nege keldiñ bu cérge? / Mındagı cérdiñ kaandarı / Kiji kanı suuzındu, / Kiji edi kursaktu, / Kiji baktı ayaktu, / Kalcu
bütken albatı. / Bu cérge orolışpıy / Oyto türgen canıp kör.
18 Kijiniñ edi-kanın cigen / Ulustıñ kursagın kanayıp içeyin?

362

~ Defin ~

Kaynaklar:
Acıpayamlı, Orhan (1974). Türkiye’de Doğumla İlgili Adet
ve İnanmaların Etnolojik Etüdü, Ankara.
Aça, Mehmet (1998). Kozı Körpeş Bayan Sulu Destanı
Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma, 1. C., Konya. [Yayımlanmamış Doktora Tezi.]
Aça, Mehmet (1999). “Türk Kahramanlık Destanlarında
İç Mücadele ve Yakın Akrabaları Tarafından İhanete
Uğrayan Kahraman”, Milli Folklor, S. 44, 18-23.
Aça, Mehmet (2000). “Köne Epos” (Arkaik Destan) Kavramı, Türk Halk Hikâyelerindeki “Aşıklara Mahsus
Evlilik” Konusunun Kaynaklarından “Alplara Mahsus Evlilik”, Milli Folklor, S. 47, Güz, 11-22.
Aça, Mehmet (2002a). Kazak Türklerinin Destanları ve
Destancılık Geleneği, Konya, Kömen Yayınları.
Aça, Mehmet (2002b). “Şamanizm’deki Ölüp-Dirilme Ritüelinden Türk Kahramanlık Destanlarındaki
Ölüp Dirilmeye”, Milli Folklor, S. 54, 75-85.
Aça, Mehmet (2004). “Yaratılış Mitleri, Şamanizm ve
Tasavvuf Bağlamında Düşüş, Mahrumiyet ve Hapis”, Milli Folklor, S. 62, Yaz, 8-18.
Aça, Mustafa (2003). “Türk Halk Hikâyelerinde Zindan”, Türk Kültüründe Ayrıntılar: Hapishane Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve
Uygulama Merkezi, İstanbul 04-05 Aralık 2003.
Anohin, A. V. (1987). “Altay Şamanlığına Ait Maddeler”, çev. Abdülkadir İnan, Makaleler ve İncelemeler,
I. c., Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 404-453.
Bekki, Selahaddin (2004). “Türk Halk Anlatılarında
Ölüm Ruhu Motifi”, Milli Folklor, S. 62, Yaz, 53-66.
363

~ Defin ~

Boratav, Pertev Naili (1994). 100 Soruda Türk Folkloru, 3.
B., İstanbul, Gerçek Yayınları.
Dilek, İbrahim (1998). “Altay Türk Kayçılık Geleneği ve
Kayçı N. U. Ulagaşev”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat
Dergisi, S. 5, Bahar, 309-360.
Dilek, İbrahim (2002). Altay Destanları-I, Ankara, Türk
Dil Kurumu Yayınları.
Elçin, Şükrü (1997). “Göçebe Türk Destanlarında Ölüp
Dirilme Motifi”, Halk Edebiyatı Araştırmaları, C. 1, 2.
B., Ankara, 61-62
Ergin, Muharrem (1994). Dede Korkut Kitabı-I (Giriş-Metin-Faksimile). Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları.
Ergun, Metin (1997). Altay Türklerinin Kahramanlık Destanı-Alıp Manaş, Konya, Kömen Yayınları.
Naskali, Emine Gürsoy (1999). Altay Destanı Maaday
Kara, İstanbul, YKY.
Ögel, Bahaeddin (1991). İslamiyet’ten Önce Türk Kültür
Tarihi (Orta Asya Kaynak ve Buluntularına Göre). Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları.
Ögel, Bahaeddin (1993). Türk Mitolojisi-I, Ankara, Türk
Tarih Kurumu Yayınları.
Örnek, Sedat Veyis (1979). Anadolu Folklorunda Ölüm,
Ankara, 2. B., A.Ü. D.T.C.F. Yayınları.
Örnek, Sedat Veyis (1995). Türk Halk Bilimi, Ankara,
Kültür Bakanlığı Yayınları.
Roux, Jean-Paul (1994). Türklerin ve Moğolların Eski Dini,
çev. Aykut Kazancıgil, İstanbul: İşaret Yayınları.
Roux, Jean-Paul (1999). Altay Türklerinde Ölüm, çev. Aykut Kazancıgil, İstanbul, Kabalcı Yayınları.
364

~ Defin ~

Sever, Mustafa (2003). “Masallarda Dış Can (Canın Beden Dışında Saklanması)”, Milli Folklor, S. 60, Kış,
161-164.

365

~ TÜRKÇEDE ÖLÜM~

~ Defin ~

Eski Türkçede “Ölüm” İçin Kullanılan Sözler

İ

Hülya Arslan Erol1

nsanın, var olduğu günden beri bu dünyadaki yaşamını sorguladığı ve bu sorgulamaların da özellikle, insan hayatındaki en önemli üç noktadan
(doğum-yaşam-ölüm) ikisini oluşturan doğum ve ölüm
etrafında geliştiği görülmektedir.
Bu yüzden de her dilde olduğu gibi Türkçede de
ölümle ilgili kelimeler, dil dışı unsurlardan en fazla etkilenen sözler olmuştur. Bir başka deyişle ölümün, dinî,
kültürel vb. boyutları, onun dil içinde ifade edilişi sırasında kullanılan kelimelerin de hayatını belirlemiştir.
Ölümün insan hayatında korkulan bir gerçek olması,
bu kavramı ifade eden bazı kelimelerin tabulaşmasına
yol açmıştır. Bunun sonucu olarak da bu kelimelerin anlam alanlarında çeşitli değişiklikler meydana gelmiştir.
Örnek olarak ‘ölmek’ kavramını ifade etmek üzere uçfiilinin kullanılmasında, hem Türklerin dinî inancının
hem de tabunun etkisini görmek mümkündür (Roux
1998: 202). Nitekim eski Türk inancı içinde ölümün esas
nedenleri arasında, Tanrı’nın emirlerine karşı gelmek,
bir tabunun çiğnenmesi, hakarete uğramış hâkim ruhların intikamı, belki de bunların sonucu olarak kut ve
ülüg’ün yitirilişi ve nihayet büyücülerin faaliyetleri sayılır (Roux 1998: 203, Roux 1999: 83).
Hazırladığımız çalışmada Eski Türkçede ölümü ifade etmek üzere kullanılan kelimeler ve bu kelimelerin
anlam alanlarında zaman içinde meydana gelen deği1 Yrd. Doç. Dr. Hülya Arslan Erol, Gaziantep Üniversitesi Kilis Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Gaziantep.
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şiklikler tespit edilmeye çalışılmıştır. Eski Türkçe döneminde ölümü ifade eden kelimeler belirlendiğinde
görülmüştür ki bunların bir kısmı geçişsiz yapıda olan
“ölmek” kavramını, bir kısmı ise geçişli yapıda olan “öldürmek” kavramını karşılar. Bu iki grup yanında, daha
sonraki dönemlerde “ölmek” kavramını ifade etmek
üzere kullanılmış olmasına rağmen, o devirde henüz bu
anlama sahip olmayan kelimelerin oluşturduğu üçüncü
bir grup bulunmaktadır. Kısacası Eski Türkçe’de ölümü
ifade eden sözler, “ölmek” anlamını ifade edenler ve
“öldürmek” anlamını ifade edenler olmak üzere iki ana
başlıkta incelenmiştir. Eski Türkçe döneminde bu anlamlara sahip olmayıp, sonradan bu anlamları kazanmış kelimelerin o devirdeki kullanımları ise üçüncü bir
başlık olarak ele alınmıştır.
I. “Ölmek” Anlamını İfade Eden Kelimeler
adrıl- (ayrıl-): ET döneminde adır-’ın edilgen şekli
olan ayrıl- fiilinin “ölmek” anlamıyla kullanıldığı görülür. Temel anlamı “ayrılmak, parçalanmak” (Clauson
1972: 68-69) olan fiilin, bu dönemde “ayrılmak; ölmek”
anlamlarıyla kullanılmış olmasında öl- fiilinin tabu
özelliği kazanması etkili olmuş olmalıdır. Daha sonraki
dönemlerde bu anlamdan hareketle çeşitli yan anlamlar
da kazanmıştır. Kelimenin anlam alanı, kullanım oranına bağlı olarak oldukça genişlemiştir.
Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü ve Eski Türk Yazıtları’nda
da kelime “ayrılmak; ölmek” anlamlarıyla kayıtlıdır.
Adrıl-’ın Barlık yazıtlarındaki (Orkun 1987: 471-474)
kullanımı ve Uygurca Üç Hikâye’de (Müller, Gabain
1946: 24) adır- fiilinin kullanımı “ölmek” anlamını açıkça ortaya koymaktadır:
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“öz yigen alp turan altı oguz budunda üç yigirmi yaşımka
adırıldım.” (Barlık I. 2))
“isig özimizni adırma tip muntag tiyürler” (U C-24).
Roux (1998: 202; 1999: 63), Yenisey ve Tuva yazıtlarında geçen adırıldım ifadesi yanında bökmedim ifadesinin de “yeteri kadar zevk almadım”, “yararlanmadım”
anlamında, ekseri öltim “öldüm” şeklindeki daha sert
kelimenin yerine kullanıldığı kanaatindedir: “tengrideki
künke yerdeki elimke bükmedim / kuyda kunçuyımgaka özde
oglımka adırıldım”(ETY, s. 473). Göktürklere göre ölüm
aynı zamanda “aileden de bir ayrılma”dır. Bunun için
yazıtlarda ölenler, kimlerden ayrıldıklarını birer birer
sayarak “ayrıldım” ifadesini kullanırlar (Ögel 1988:
758).
Ayrıl- fiili, Eski Türkçeden sonra Eski Anadolu Türkçesi
döneminde anlam alanını “ayrılmak, boşanmak” (Bilgin 1996: 278), “bir yerden ayrılıp başka bir yere gitmek,
hicret etmek” (Topaloğlu 1978: 48) gibi anlamlarla genişletmiştir. Ancak Eski Türkçeden sonra tek başına “ölmek” anlamını ifade etmemiştir. Bugün Kazak Türkçesinde ayrıl- “1. yırtılmak 2. bölünmek, ayrılmak 3. ölmek,
yok olmak” (Iskakov 1974.I: 104), Kırgız Türkçesinde “1.
İkiye ayrılmak, bölünmek, birbirinden ayrı düşmek 2.
mahrum olmak” (Yudahin 1988: 70), Uygur Türkçesinde “ayrılmak, boşanmak, kaybetmek” (Necip 1995: 25),
Türkmen Türkçesinde ayrıl- “1. ayrılmak 2. Uzaklaşmak
3. bölünmek 4. işten çıkmak 5. kocadan ayrılmak 6. ölmek” (Tekin 1995: 40), Türkiye Türkçesinde de “1. ayırma işine konu olmak 2. bir yerden, bir kimseden, bir
şeyden uzaklaşmak 3. evlilik birliğini bozmak” (Türk
Dil Kurumu 1998: 180) anlamlarıyla yaşamaktadır.
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alkın-: alk-’ın dönüşlü şekli olan alkın- fiili de, ET’de
“bitmek, tükenmek, yok olmak” anlamlarıyla kullanılmıştır (Gabain 1988: 268; Arat 1986: 44). Eski Uygur
Türkçesi Sözlüğü’nde “bitmek, tükenmek, azalmak, eksilmek, kaybolmak” anlamlarıyla kayıtlıdır. Kelimenin
anlamlarını Clauson (1972: 138-139) “1) birinin (bir şeyi)
kendi çıkarı için kullanması; 2) birinin kendini kullanması, yorması; 3) kullanılmak, yorulmak” şeklinde
vermiştir. Alkın- fiili, Karahanlı Türkçesi döneminde de
“mahvolmak, yok olmak, bitmek, tükenmek” anlamlarıyla kayıtlıdır (Arat 1979: 18). Bugün Kırgız Türkçesinde alkın- “nefesi tutulmak, ateşlenmek, kızmak, ileri
atılmak, saldırmak, gayretle hücum etmek, taşkınlık
etmek” (Yudahin 1988: 29) ve Uygur Türkçesinde de “soluğu kesilmek” (Necip 1995: 10) anlamlarıyla yaşamaktadır.
“apam birök… nomug nomlap kodmasar, alkınmaz mu
erti tınlıglar? (TT III 64)” (Eğer öğretiyi esaslı bir biçimde
öğrenmeseydiniz, canlılar bitip tükenip gitmeyecek miydi?)
(Gabain 1988: 268)
“amtıga tegi yirtinçü
alkınmaz mu erti tınlıglar” (Arat 1986: 44)
“Kop anda alkıntıg, arıltıg. (KT, GC 9)” (Ergin 1991b:
66)
“İçikdük budun Tengri ölütmiş erinç. Türk budun ölti,
aklındı, yok boldı. Türk Sir budun yirinte bod kalmadı.” (T,
BC.3) (Ergin 1991b: 91)
arıl-: Orhun Abideleri’nde alkın- ile ikileme hâlinde
kullanılan ve aynı anlam alanına sahip olan arıl- fiili
372

~ Defin ~

de ET döneminde “ölmek, yok olmak” anlamında kullanılmış olan fiillerdendir (Ergin 1991b: 104). Kelime
daha sonraki dönemlerde daha ziyade “temizlenmek”
anlamıyla yaşamaya devam etmiştir. Bugün Kırgız
Türkçesinde “1. temizlenmek, yakayı kurtarmak 2. uzaklaşmak” (Yudahin1988: 44) anlamlarıyla varlığını sürdürmektedir.
“Kop anda alkıntıg, arıltıg. (KT, GC 9)” (Ergin 1991b:
66)
arta-: ET’de ‘bozulmak, mahvolmak’ anlamıyla kullanılmış olan arta-, “ölmek” ile aynı kavram alanını
paylaşır. Orhun Abideleri’nde (Ergin 1991: 104) artatşeklinde geçen fiil “bozmak, harap etmek” anlamında
kullanılmıştır. Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü’nde de “bozulmak, mahvolmak, mahvetmek” anlamlarıyla kayıtlıdır. Karahanlı Türkçesi döneminde de “bozulmak, kötüleşmek” (Arat 1979: 25; Arat 1992: IV) anlamıyla var
olmuştur. Bugün Altay Türkçesinde arta- “1. yaralanmak
2. bozulmak” (Naskali, Duranlı 1999: 28) anlamlarıyla
kullanılmaktadır.
“Türk budun ilingin törügün kim artatı udaçı erti?” (BK,
DC 19) (Ergin 1991b: 80)
boguzlan-: Orhun Abideleri’nde rastladığımız boguzlan- fiili de “boğazı kesilmek, boğazlanmak” anlamıyla
öl-’le aynı kavram alanına girer. Kıpçak Türkçesi döneminde “1. boğazlamak, hayvanı kesmek 2. öldürmek”
(Toparlı 1993: 44) anlamlarıyla kullanılmıştır. Bugün
Azerbaycan Türkçesinde bogazlan- “1. boğazından yapışılmak, tutulmak, yakalanmak 2. boğazı kesilmek, öldürülmek” (Altaylı 1994: 142), Anadolu ağızlarında ise
373

~ Defin ~

boğazlan- “iştahı açılmak, bol bol yemek” (Türk Dil Kurumu 1982: 322) anlamıyla kullanılmaktadır.
“Yirçi yir yangılıp boguzlandı” (T, KC.2) (Kılavuz yeri
şaşırıp boğazlandı) (Ergin 1991b: 94)
kaç-: ET döneminde ‘ölmek’ anlamında kullanılmış
olan başka bir fiil de kaç-’tır. “Sizime kırk yaşımda kaçtım (Kırkıncı yılımda kaçtım)” (Ça Köl, 4) (Clauson 1972:
589) şeklindeki kullanım göstermektedir ki kaç- fiili “ölmek” anlamıyla ET’de kullanılmıştır. “Ölmek” kavramı zaman zaman açık bir şekilde öl-, kergek bol-, uç- gibi
fiillerle ifade edilirken, zaman zaman da bu kullanımda olduğu gibi muğlak bir tarzda anlatılmıştır. DLT’de
kaç- “kaçmak, gitmek” anlamlarıyla kayıtlıdır. Bugün
Altay Türkçesinde “1. kaçmak, birinden gizlenmek 2. işten kaçmak” (Altaylı 1994: 440) anlamlarıyla, Türkiye
Türkçesinde ise, aralarında “yok olmak”ın da bulunduğu 18 ayrı anlamla kullanılmaktadır:
“1. kimseye bildirmeden bulunduğu yerden ayrılmak, firar etmek 2. hızla koşup bir yere saklanmak 3.
kendini göstermemek, rastlaşmamaya çalışmak 4. kaçınmak 5. sızmak 6. ipi kopmak 7. girmek 8. bir yana
doğru kaymak 9. görünmeden gitmek, savuşmak, sıvışmak 10. hızlı koşmak 11. yok olmak 12. yaklaşmak,
benzemek, andırmak. 13. kaçgöçe uymak 14. (kız, kadın
için) yasalara ve aile isteklerine karşı gelerek evlenmek
için evinden ayrılmak 15. (renk için) ağarmak, uçmak
16. yarışçı diğerlerinden hızla ayrılıp arayı açmak 17.
futbol veya basketbolda engelleyen adamdan kurtulmak veya pas alabilmek için boş alana koşmak 18. bazı
nitelik bildiren sözlerle birlikte ‘olmak’ anlamıyla yardımcı fiil gibi kullanılır” (Türk Dil Kurumu 1998: 1146).
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kal-: OA’da “kalmak, çaresiz kalmak, naçar kalmak,
kala kalmak” anlamlarıyla kayıtlı olan kal- fiili Roux’a
göre ET döneminde “ölmek” anlamıyla kullanılan fiiller
arasındadır. “ölügi yurtda yolta yatu kaldaçı ertigiz” (KT,
KC 10) şeklinde Orhun Abideleri’nde geçen kal- fiilinin
“ölmek” anlamında kullanılmış olabileceği görüşünde
olan Roux (1999: 149), bunu desteklemek üzere ayrıca
Irg Bitig’den “yaşlı bir bilge kadın [bir şaman ?] yerde kaldı. Bir tereyağ kaşığının ucunu yalamak suretiyle yeniden
hayata döndü. Ölümden kurtuldu (Irk Bitig, XIII; H. N. Orkun, II, s. 76).” parçasını da eklemiştir. Divanü Lugati’tTürk’te “kalmak, ırakmak” anlamlarıyla kayıtlı olan fiil,
Süheyl ü Nevbahâr’da “kuvvetten düşmek, iş yapamaz
duruma gelmek, düşkünleşmek, bitkinleşmek” anlamında kullanılmıştır.
“ölügi yurtda yolta yatu kaldaçı ertigiz” (KT, KC 10)
(Ergin 1991b: 75)
Bugün Kırgız Türkçesinde “1. kalmak, geri kalmak 2.
mec. Ölmek” (Yudahin 1988: 386), Kazak Türkçesinde “1.
kalmak 2. kağıt oyununda kaybetmek 3. durdurulmak,
başkalarından geride kalmak” (Iskakov 1980: V.578),
Altay Türkçesinde “1. kalmak 2. mec. ölmek 3. yardımcı
fiil” (Naskali, Duranlı 1999: 94) olarak kullanılmaktadır. Türkiye Türkçesinde 21 ayrı anlamla, anlam alanını
oldukça genişletmiş olarak karşımıza çıkar:
“1. olduğu yeri ve durumu korumak, sürdürmek
2. (zaman, uzaklık veya nicelik için) belirtilen miktarda bulunmak 3. konaklamak, konmak 4. oturmak, yaşamak, eğleşmek 5. hayatını sürdürmek, yaşamak 6.
varlığını korumak, sürdürmek 7. oyalanmak, vakit geçirmek 8. sınıf geçmemek 9. işlemez, yürümez duruma
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gelmek 10. geriye atılmak, ertelenmek 11. görevi veya
yetkisi içinde olmak, düşmek, durumu itibarıyla aşağı
seviyede bulunmak 12. bir şeyle kaplanmak, bir şeye
bulanmak 13. bir işi belli bir noktada bırakmak, ara vermek 14. miras olarak geçmek 15. yapamamak 16. belli
bir gelirle geçinmek zorunda bulunmak 17. yetinmek
18. sınırlanmak, bitmemek 19. olmak, herhangi bir durumda bulunmak 20. herhangi bir durumu sürdürmek
21. kök veya gövdeleri sonuna -e / -a ve -ip eki almış
fiillerle sürerlik bildiren birleşik fiiller oluşturur (Türk
Dil Kurumu 1998: 1178)”
kamıl-: Kamıl- fiilinin de Irk Bitig’de ve İyi ve Kötü
Prens Hikayesi’ndeki kullanımları öl-’in kavram alanıyla örtüşür niteliktedir. İyi ve Kötü Prens Hikayesi’nde
kam- “öldüresiye dövmek” fiili yanında kamıl- “boylu
boyunca yere uzanmış, yatmış olmak, paçavra gibi yere
yığılmak” fiili de geçer ki aynı eserde geçen şu cümle
kamıl-’ın anlam alanının öl- ile örtüştüğünü gösterir: “öz
kemişti ögsiredi tatlı ölüg teg kamılu tüşti” (LXI.7) (bilincini
yitirdi, bayıldı, ölü gibi boylu boyunca yere düştü). Divanü Lugati’t-Türk’te kamul- şeklinde geçen fiil için Kaşgarlı “söykenmek, yana yatmak” anlamlarını vermiştir.
Kıpçak Türkçesi döneminde “çalkalanmak, sallanmak”
(Grönbech 1992: 88) anlamlarıyla kullanılmıştır.
kergek bol-: ET’de nadir olarak, yüksek rütbeli kişilerin öldüğünü ifade etmek üzere kergek bol- ifadesi
kullanılmıştır (Roux 1999: 65) Vâcip olma, yani ölümün
Tanrı tarafından tayin edilmesi, ilk defa Göktürkler’de
görülür ve gerek oldu, yani öldü ifadesiyle Orhun
Abideleri’nde ortaya çıkar (Ögel 1988: 764, Roux 1998:
201). “Ölüm Tanrı’nın iradesine bağlıdır. Tanrı, canı
verdiği gibi, onu isteğine göre de geri alır: “Kül Tegin
376

~ Defin ~

vâdesi gelince öldü (kergek boldı)” (Kafesoğlu 1996: 296).
Kergek, Orhun Abideleri’nde “gerek, lüzumlu, gereken
şey, ihtiyaç; yokluk, yok”, kergek bol- da “yok olmak,
ölmek, vefat etmek” (“… ilig tutup törüg itmiş. Özi ança
kergek bolmış. (KT, DC 4)”) anlamlarıyla geçer.
Roux (1999: 148) ayrıca kergeksiz (Kuzey, satır 12;
Thomsen, s. 114; H. N. Orkun, I, s. 52) kelimesinin de
“kergek olmadan” anlamında ebedî olanı ifade etmek
üzere kullanıldığını belirtmiştir.
öl-: ET döneminde öl- fiilinin anlamı için Clauson
(1972: 125) “yaygın, fakat öldüğünü ifade etmek üzere uç-’ın
tercih edildiği yüksek rütbeli kişiler için kullanılmıyor” açıklamasını yaparken, Roux (1998: 203) Türkçede öl- “ölmek” fiilinin devamlı şekilde ve görünürde herhangi
bir yasak tanımadan kağan, hatun ve beyler için, hatta
bir milletin tümü için, ordular için, atlar için de kullanıldığını söylemektedir.
Roux’a göre (1999: 147) Eski Türk yazıtlarında öl- fiili
şu durumlarda kullanılmıştır: 1. Ciddi bir suçun ardında Gök Tanrı tarafından verilen bir cezanın belirtilmesi
söz konusu olduğunda, 2. Sosyal ve ailevi dayanağı olmayan kişilerden söz edildiğinde, 3. Hayvanlardan ve
hatta kahramanların hayvanlarından söz edildiğinde.
Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü’nde ölmek emgek, ölüg,
ölmeklig, ölüm, ölümçi, ölümlüg, ölgülüg gibi pek çok türeviyle yer alan fiil, “ölmek” anlamıyla kaydedilmiştir.
Orhun Abideleri ve Irk Bitig’de de aynı anlam alanıyla
kullanılmıştır.
“Ol yirgerü barsar Türk budun ölteçi sen. (KT, GC 8)”
(Ergin 1991b: 66)
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“Kanıgı ölmiş, köngeki tongmiş. Kangı nelük ölgey ol?
Beglig ol. Köneki nelük tonggay? Küneşke olurur ol. [(Kızın)
gözde sevgilisi ölmüş, kovası (da) donmuş. Gözde sevgilisi
niçin ölsün? Beydir o. Kovası niçin donsun? Güneşte duruyor.]” (Tekin 2004: 57).
Bugün öl- fiili, Altay Türkçesinde “ölmek” (Naskali,
Duranlı 1999: 143), Karaçay-Malkar Türkçesinde ‘ölmek’
(Tavkul 2000: 316), Kazak Türkçesi’nde “ömrün son bulması, dünyayı terk etmek” (Iskakov 1983: VII.535) ve
Türkiye Türkçesi’nde “1. yaşamaz olmak, hayatı sona ermek, can vermek 2. solmak 3. mec. bazı sebeplerle çok
sıkıntı veya acı çekmek 4. mec. değerini, geçerliğini,
gücünü yitirmek, kullanılmamak” (Türk Dil Kurumu
1998: 1725) anlamlarıyla yaşamaktadır.
tınsıra-: ETG’de “cansız olmak anlamıyla kaydedilmiş olan tınsıra- fiili de, bu anlamıyla öl-’in kavram alanıyla örtüşmektedir.
tor-: Orhun Abideleri’nde öl- ile ikileme hâlinde kullanılmış olan tor- “zayıflamak, harap olmak, bitmek”
anlamlarını ifade eder (“Anda kalmışı yir sayu kop toru
ölü yorıyur ertig. (KT, GC 9; BK, KC 7).). Irk Bitig’de de
“zayıflamak” anlamıyla kullanılmıştır (“Özlük at öng
yirde arıp öngüp toru kalmış” (17) ((Bir) binek atı çölde yorgunluktan (ve susuzluktan) bitkin halde kalakalmış).
tüş- (d-): ET döneminde ‘ölmek’ anlamında kullanılan bir başka fiil de tüş-’tir. Kelimenin anlamlarını Clauson (1972: 560) “hem isteyerek “(bir yere) yerleşmek; inmek;
(bir yere) çekilmek, geri çekilmek” ve hem de istemeden “(bir
şeyi) düşürmek” aşağıya doğru hareketlerin genel bir anlamına sahip” şeklinde vermiştir. Eski Türkçeden itibaren
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karşımıza çıkan bu kelimenin anlam alanı, bilhassa Eski
Anadolu Türkçesi döneminde oldukça fazla genişlemiştir. Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü’nde “1. düşmek, ölmek, inmek 2. düşme” anlamlarıyla geçen fiil, Dîvânü
Lûgati’t-Türk’te “düşmek, inmek” anlamlarıyla, Süheyl
ü Nevbahâr’da “1. âciz, çaresiz kalmak, sefil olmak, felakete uğramak 2. yere yıkılmak, bayılmak 3. savaşta ölmek, şehit olmak 4. kapılmak, tutulmak 5. vaki olmak”
anlamlarıyla kayıtlıdır. Kelimenin bu metinde “ölmek”
anlamında kullanımı için şu örnek tespit edilmiştir:
“Çeri sındı subaşumız düşdidi
Tutıldum u ben şeh bana buşdıdı” (4685) (savaşta ölmek, şehit olmak).
Ayrıca Kıssa-i Yusuf’da ‘düşmek, inmek, takip etmek’, Tarih-i İbn-i Kesîr Tercümesi’nde “1. çökmek, yıkılmak 2. yere düşmek 3. peşine düşmek, peşine takılmak
4. içine düşmek, atlamak, girmek 5. mevkiini, makamını kaybetmek 6. cansız kalmak, ölmek 7. isabet etmek,
denk gelmek 8. konmak, inmek, nüzul etmek 9. elbise
aşağı inmek”, Şerifî’nin Şehnâme Çevirisi’nde “1. aşağıya
doğru hızla inmek, düşmek 2. uğramak, giriftar olmak
3. gelmek, sığınmak 4. başa gelmek, vuku bulmak 5. ölmek 6. arız olmak” ve Tarama Sözlüğü’nde de “1. vaki
olmak, olabilmek 2. mağlûp olmak 3. müstevli olmak 4.
üzerine yürümek, hücum etmek 5. yakışmak, ait olmak
6. konmak, inmek, nüzul etmek 7. şehit olmak, savaşta
ölmek 8. başvurmak, intisap etmek 9. girmek, kapanmak, sığınmak 10. atlamak, girmek 11. yıkılmak 12. âciz,
çaresiz kalmak, sefil olmak” anlamlarıyla geçmektedir.
Kıpçak Türkçesi ürünü olan Gülistan Tercümesinde tüş- fiili “düşmek, uğramak, rastlamak, ele geçmek, (bir şey379
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den) ayrılmak”, Kıpçak Türkçesi Sözlüğü’nde ‘1. düşmek,
inmek 2. uğramak 3. rastlamak 4. ele geçirmek 5. isabet
etmek 6. konaklamak 7. düşmek, sakıt olmak 8. meydana gelmek 9. yüz çevirmek 10. durmak’ anlamlarıyla kayıtlıdır. Harezm Türkçesinde ise ‘düşmek, yıkılmak
(binek hayvandan), inmek, hakkına düşmek, isabet etmek, maruz kalmak, dışarı çıkmak, yenilmek, mağlup
olmak” (Ata 1998: 442) anlamlarıyla kullanılmıştır. Bugün Kırgız Türkçesinde tüş- “1. düşmek, inmek, sarkmak
2. işin aniliğini veya kuvvetini ehemmiyetle kaydetmeye yarar” (Yudahin 1988: 774) için, Türkiye Türkçesinde
ise oldukça geniş bir anlam alanıyla yaşamaktadır.
“1. Yer çekiminin etkisiyle boşlukta, yukarıdan aşağıya inmek 2. Durduğu, bulunduğu, tutunduğu yerden
ayrılarak veya dayanağını, dengesini yitirerek yukarıdan aşağıya inmek 3. Yere devrilmek, yere serilmek 4.
Hava taşıtları kaza sonucu hızla yere inerek çarpmak
5. Vücuda bol gelen giysi aşağı kaymak 6. Yağmak 7.
Vurmak, değmek, rastlamak 8. Vakti gelmeden (ölü)
doğmak 9. Atlanmak, aradan çıkmak, eksik kalmak 10.
Eksilmek 11. Bir zorunluk sebebiyle bulunduğu yerden
ayrılmak, gitmek 12. Aşırı ilgi veya sevgi göstermek 13.
Uğramak, kapılmak 14. Yakışmak, uygun gelmek 15.
Yakışık almak 16. Ödevi veya yetkisi içinde bulunmak
17. Bulunmak 18. Biriyle yaşamak, çalışmak, birlikte
olmak durumunda kalmak 19. Bir bölüşme sonunda
payına ayrılmak 20. Kötü bir sebeple istenmeden bir
yerde bulunmak 21. İş başından uzaklaşmak 22. Hızı,
gücü, değeri azalmak 23. (ısı, basınç ve ateş için) Eksilmek, azalmak 24. Düşkünleşmek 25. Bir yere ansızın
gelmek, damlamak, tesadüfen gelmek 26. Belirli zamana rastlamak 27. Fırsat çıkmak 28. Olmak, olumsuz bir
duruma girmek 29. Savaşta savunulmaz duruma ge380
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lerek teslim olmak 30. Bazı deyimlerde ‘yürümek, birlikte gelmek’ anlamlarında kullanılır 31. Bayağılaşmak.
32. Alışmak, müptela olmak” (Türk Dil Kurumu 1998:
658).
uç-: “Ruhun uçup Tanrı katına gittiğine” inanan
Göktürkler (Ögel 1988: 758), ölümü “uça barmak” yani
“uçarak gitme” sözü ile de ifade etmişlerdir. Roux (1999:
157), Türkçe’de ölmek anlamını belirtmek için uç- fiilinin törensel durumlarda ve istatistiksel olarak diğer kelimelerden çok daha fazla kullanıldığını ve bunun Moğolcada tam olarak göğe çıkmak fiiliyle karşılandığını
söyler. Kelimenin temel anlamı (kuş için) “uçmak”tır.
Clauson (1972: 19) anlamlarını “En eskisi, (üst seviyedeki biri için) bir şeref payesi olarak ‘ölmek’; diğerleri ‘büyük
bir hızla gitmek; gözden kaybolmak; seğirtmek; (renkler için)
solmak’ ve bir şekilde son zamanlarda Osmanlı Türkçesinde
‘bozulmak’” şeklinde vermiştir.
Uçma fikri büyük dinlerde ifade edildiği üzere tam
bir cennet anlayışını dile getirmemekle birlikte ruhların
yaşanılan yerden göğe yükseldiğini ifade eder (Çoruhlu 2002: 121). Türklerde ölünün göğe çıkması törenleri
hakkında Ögel şu bilgileri vermiştir:
“Ölüyü göğe çıkarma törenlerini, Türklerde de görüyoruz.
Türkler özellikle ölen büyük kağanlar için “uça bardı” yani
“uçarak vardı” derlerdi. Bu ölüler, herhalde uçarak göğe varıyorlardı. Bazı kaynaklara göre “ölü bir çadır içine konduktan sonra, atlarla 9 defa dönülürdü”. Bu dönüşün çok önemli
bir sebebi vardı. Tıpkı, tahta çıkma törenlerinde hükümdarın
konduğu “keçenin 9 defa döndürülmesi” gibi. Atlılar, ölünün
etrafında 9 defa dönerek, herhalde onu göğe çıkarmış oluyorlardı. Çünkü gök dokuz kat idi” (Ögel 1988: 761).
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Kelimenin tarihî metinlerdeki anlamlarını incelediğimizde elimizdeki en eski yazılı kaynaklardan itibaren
yan anlamlara sahip olduğu görülmüştür. Eski Türkçe
döneminde “uçmak, ölmek, havalanıp gitmek” anlamlarıyla kullanılan kelime (Caferoğlu 1993: 171; Ergin
1991b: 135), bu dönemden sonra “ölmek” anlamıyla
kullanılmamış, “1. uçmak 2. kaçmak, çıkmak, uçmak”
(Akkuş 1995: 871), “1. uçmak 2. mecazî uçarcasına hızla gitmek, hızla uzaklaşmak” (Kültüral, Beyreli 1999:
2449), “1. uçmak 2. at yarışında veya ok atışında bahse
girme” (Toparlı 1993: 219) anlamlarıyla varlığını sürdürmüştür.
“Kül Tigin koyn yılka yiti yigirmike uçdı” (KT, KDC)
(Ergin 1991b: 75).
“Kangım kagan uçdukda özüm sekiz yaşda kaltım” (BK,
DC 14) (Ergin 1991b: 79).
“Ol bilmedükügün üçün yablakıngın üçün eçim kagan
uça bardı” (BK, DC 20) (Ergin 1991b: 81).
“Kangım kagan ança ilig törüg kazganıp uça barmış”
(KA, DC: 16)(Ergin 1991b: 69).
Bugün Azerbaycan Türkçesinde “1. herhangi bir sebeple yıkılmak, darmadağın olmak / mec. yıkılmak,
yok olmak, mahvolmak, viran olmak 2. yüksekçe bir
yerden düşmek, devrilmek, yuvarlanmak” (Altaylı
1994: 1162) anlamlarıyla ve Türkiye Türkçesinde anlam
alanı oldukça genişlemiş şekilde yaşamaktadır:
“1. düşmeden durmak, havada yol almak 2. (uçak
vb. için) özel mekanizma ile yerden yükselmek, havada yol almak 3. gaz veya buhar durumuna geçmek 4.
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solarak yok olmak 5. aşırılmak 6. rüzgâr veya başka bir
itici güçle yerinden ayrılıp uzağa gitmek 7. yüksek yerden düşmek veya yuvarlanmak 8. çok sevinmek 9. yok
olmak, ortadan kaybolmak 10. belirmek 11. patlayıcı
madde ile parçalanmak 12. uçar gibi dalgalanmak 13.
çok hızlı gitmek 14. hava yolu ile gitmek 15. (dinî inanışa göre) ruhun ölümden sonra göğe yükselmesi 16.
(argo söz) keyif verici veya uyuşturucu madde aldıktan
sonra hayal âlemine dalıp gitmek” (Türk Dil Kurumu
1998: 2273).
üzül-: üz-’in edilgen şekli olan üzül- fiili de, ET döneminde “kırılmak, bitmek, kopmak; ölmek” (Gabain
1988: 307; Müller ve Gabain 1946: 115) anlamlarıyla
karşımıza çıkar (“isig özü üzülüp” (canı ayrılıp, ölüp) (Uigurica IV, B-19, C-72). OT döneminde “kopmak, koparılmak” (Dilçin 1991: 645) anlamlarıyla yaşamış olan
kelime, bugün Kırgız Türkçesinde “1. kopmak, kesilmek
2. ölmek, vefat etmek” (Yudahin 1988: 801), Altay Türkçesinde “1. kopmak 2. mec. ölmek, bitmek 3. ara vermek” (Naskali, Duranlı 1999: 199), Karaçay-Malkar Türkçesinde “1. kopmak 2. ağır hal almak” (Tavkul 2000: 425)
ve Türkiye Türkçesinde de “1. üzmek işine konu olmak
2. üzüntü duymak, kaygılanmak” (TDK 1998: 2323) anlamlarıyla varlığını sürdürmektedir.
yit-: “Kaybolmak, yok olmak” (Orkun 1987: 141)
anlamında kullanılmış olan yit- fiili, tor- fiili gibi öl- ile
ikileme hâlinde ortaya çıkar. Orhun Abideleri’nde “yitmek, kaybolmak” anlamlarıyla geçer “İnim Kül Tigin
birle iki şad birle ölü yitü kazgandım.” (KT, DC 27)).
OT döneminde “1. yetmek, kafi gelmek 2. yetişmek 3.
kaybolmak” (Dilçin 1991: 651; Özkan 1993: 471), “1. yormak 2. gücü yetmek 3. kavuşmak 4. ulaşmak 5. değmek
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6. itmek, sürerek götürmek 7. kafi gelmek 8. bir araya
getirmek 9. kaybolmak” (Toparlı 1993: 249) anlamlarıyla kullanılmış olan fiil, bugün Kırgız Türkçesinde citşeklinde “yok olmak, yitmek, kaybolmak, mahvolmak”
(Yudahin 1988: 217), Uygur Türkçesinde “yitmek, kaybolmak” (Necip 1995: 469) ve Türkiye Türkçesi’nde de
“1. yok olmak, ortadan kalkmak, kaybolmak 2. görünmez olmak 3. sahip olunan bir şey elden çıkmak” (Türk
Dil Kurumu 1998: 2454) anlamlarıyla yaşamaktadır.
yitlin-: Yit- fiili ile aynı anlam alanına sahip olan
yitlin- fiili de, Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü’nde “yok olmak, mahvolmak, yitmek”, Eski Türkçenin Grameri’nde
“geçmek, yok olmak, mahvolmak” (Gabain 1988: 312),
Maytrısimit’te “geçmek, kaybolmak” (Tekin 1976: 512)
anlamlarıyla kayıtlıdır. Yokad- fiili ile, yitlinür yokadur
şeklinde ikileme hâlinde kullanılmıştır (Clauson 1972:
891).
yod- (yot-): Eski Türkçe’nin Grameri’nde kayıtlı olan
yod- fiili için Gabain “mahvolma” anlamını vermiştir
ki “ölmek” ile aynı kavram alanına girdiğini gösterir.
Bugün hâlâ yoy- şeklinde yaşayan yod- fiili “silmek,
bozmak, mahvetmek” (Atalay 1986: 795) anlamında da
kullanılmıştır. OT döneminde yo- “silmek, izale etmek,
yok etmek” (Dilçin 1991: 652) anlamlarıyla var olmuştur.
yokad-: yok’tan türemiş olan yokad- fiili de “yok
olmak” anlamına gelir (Clauson 1972: 900). ET döneminde “mahvetmek, yok etmek, yok olmak, ölmek” anlamlarıyla kullanılmıştır (Gabain 1988: 312; Caferoğlu
1993: 196; Orkun 1987: 145; Ergin 1991b: 141). Karahanlı
Türkçesi sonuna kadar “yok olmak, ölmek, yok etmek”
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(Atalay 1986: 798) gibi anlamlarla kayıtlı olan fiil, Kıpçak
Türkçesi Sözlüğü’nde yoha- “yıkılmak, mahvolmak, yok
olmak, yanmak” ve Tarama Sözlüğü’nde “yoklatmak,
el dokundurmak” şeklinde farklı anlamlarla karşımıza
çıkmaktadır. Bugün Uygur Türkçesinde yokad- “kaybetmek”, yokal- “kaybolmak” ve yoklat- da “yoklatmak,
aratmak” (Necip 1995: 469) anlamıyla, Altay Türkçesinde ise cokto- “yok etmek” (Naskali, Duranlı 1999: 63)
anlamıyla yaşamaktadır.
yok bol-: Yazıtlarda geçen yok bol- “hiç olmak” bazen tek başına, bazen de “Türk milleti öldü (öl-), mahvoldu, hiç oldu (yok bol-)” (T, BC 3), “… il birigme tengri Türk
budun atı küsi yok bolmazun tiyin özümün ol tengri kagan
olurtı erinç. (BK, DC 21)” cümlelerinde olduğu gibi diğer deyimlerle birlikte “ölmek” için kullanılmıştır. Bu
deyimin kullanımı çok esnek ve geneldir; anlamı, bazen
belirgin olarak öl- “ölmek” anlamına eş değerdir, çoğu
kez de muğlak halde, “ortadan yok olmak” kavramına
yakındır. Yok bol-’ın kağan, hatun, bütün Türk milleti
için, yüksek düzeyde kimseler, düşman veya boyunduruk altına alınan milletler, ordular için kullanıldığı görülmektedir (Roux 1998: 204; 1999: 150-151).
II. ‘Öldürmek’ Anlamını İfade Eden Kelimeler
balbal tik-: Abidelerde “ölmüştür, öldürülmüştür”
demek için sık sık balbal yapmak deyimi kullanılır. İ. N.
Veselovskiy’nin ortaya koyduğu gibi Türklerle Moğolların defin âdetlerinin özünde hanın öldürdüğü veya
onun için öldürülen adamların öteki dünyada ona hizmet edeceklerine dair şamanî bir inanç bulunmaktadır.
Göktürklerde bu fikrin yansıması olarak han tarafından
öldürülen adamların heykelini (balbal) dikmek âdeti
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bulunur (İnan 1995: 191, Roux 1998: 208, Roux 1999:
163-166). Orhun Abideleri’nde şu kullanımları tespit edilmiştir: “Kangım kaganka başlayu Baz kaganıg balbal tikmiş”
(KT, DC 16); “Başlayu Kırgız kaganıg balbal tikdim” (KT,
DC 25). Eski Türkçeden sonra balbal yap- deyimi artık
kullanılmaz olmuştur.
çok-: Orijinalinde (kuş için) “(bir şeye) çullanmak”
anlamına sahip olan çok- fiili de, “öldürmek” anlamıyla Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü ve İyi ve Kötü Prens
Hikayesi’nde (“yunt ud çokar koy lagzın ulatı tınlıglarıg
ölürür” (III.1)) kayıtlıdır. Kaşgarlı bu fiil için “inmek,
konmak” anlamını vermiştir. Mukaddimetü’l - Edeb’de
ise “toplanmak, yığılmak” (Yüce 1988: 112) anlamı
ile kayıtlıdır. OT döneminde “üşüşmek, başına çullanmak” (Argunşah 1999: 321) ve çoğu- şeklinde “gürültü yapmak” (Toparlı 1993: 62) anlamıyla kullanılmıştır. Bugün Uygur Türkçesinde çoku- şeklinde ve
“gagalamak” (Necip1995: 85) anlamıyla, Altay Türkçesinde çok- “toplamak” ve çokı- “(kuş için) yiyeceği gagasıyla toplamak” (Naskali, Duranlı 1999: 76) anlamında
kullanılmaktadır.
kiñşür-: “Suikast tertip etmek” anlamıyla Eski Türkçenin Grameri’nde kayıtlı olan kiñşür- fiili, bu anlamıyla “öldürmek” ile aynı kavram alanına girmektedir.
Dîvânu Lûgati’t-Türk’te kikçür- “iki kişiyi birbirine kışkırtmak; sürttürmek” kaydı bulunmaktadır.
kiter-: ET’de “ölmek”le aynı kavram alanını paylaşan ve Üç İtigsizler’de “gidermek, çıkarmak, uzaklaştırmak, ortadan kaldırmak” anlamıyla kayıtlı olan kiter- fiili (Barutçu-Özönder 1988: 156) (“anın tartmış erür
bo yoleşürügüg kavırıp üjikin kitermeknin…” (109a.1) (bu
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yüzden bu örneği vermiştir. (Bir ibarenin) kelimesini
kısaltıp gidermenin…)), két-’in ettirgen şeklidir. Türkische Turfantexte X, 122’de geçen alku korkınçlarıg kéterdeçi
örneğinde “ortadan kaldırmak” anlamı görülür. Karahanlı Türkçesi döneminde “gidermek, kaldırmak” (Atalay 1986: 336), EAT döneminde “gidermek, yok etmek”
(Karahan 1994: 356), “1. yok etmek, ortadan kaldırmak
2. uzaklaştırmak, defetmek, atmak, çıkarmak 3. kaçırmak 4. azaltmak, eksiltmek” (Özkan 1993: 318), kiter- “1.
gidermek, ortadan kaldırmak 2. uzaklaştırmak” (Toparlı 1993: 125) anlamlarıyla kullanılmış olan bu fiil, bugün
Türkiye Türkçesinde de “ortadan kaldırmak, yok etmek”
(Türk Dil Kurumu 1998: 854) anlamıyla yaşamaktadır.
ölür-: Öl- fiilinin ettirgen şekli olan ölür-, “öldürmek”
anlamıyla ET’nin sonuna kadar kullanılmıştır. Daha
sonra bu fiilin yerini öltür- almıştır. Eski Uygur Türkçesi
Sözlüğü’nde “öldürmek” anlamıyla ve ölürgü, ölürgüçi,
ölürt- gibi türevleriyle kayıtlıdır. Orhun Abideleri’nde
de “Kaganın yabgusın şadın anda ölürtüm. (BK, DC 28)”
cümlesinde görüldüğü gibi “öldürmek” anlamıyla kullanılmıştır.
sanç-: ET’de “mızraklamak, batırmak, bozguna uğratmak, vurmak” anlamlarıyla kullanılmış olan sançfiili, kavram alanı bakımından “öldürmek” ile örtüşür
(Orkun 1987: 96; Tekin 2004: 59). Daha sonraki dönemlerde de aynı anlam alanıyla var olmuştur (Atalay 1986:
487; Dilçin 1991: 632). Bugün Azerbaycan Türkçesinde
sanç- “1. batırmak, sokmak, giydirmek 2. takmak, geçirmek, tutturmak 3. dişlemek 4. bir şey batıyor gibi ağrımak 5. mec. kötü konuşup, ağır laf söyleyip kalbini
kırmak” (Altaylı 1994: 1015) anlamlarıyla kullanılmaktadır.
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sı-: Sanç- gibi sı- da “kırmak, yenmek, bozmak”
(Gabain 1988: 293; Atalay 1986: 510) anlamlarıyla
“öldürmek”in kavram alanı ile örtüşen fiillerdendir.
Anlam alanını zaman içerisinde “yeminini bozmak; sözünden dönmek” gibi anlamlarla genişletmiştir (Özkan
1993: 429).
tarık-: Tarık- fiili de “öldürmek” ile aynı kavram alanına girer. “Uzaklaştırmak, mahvetmek” anlamlarıyla
ET döneminde kullanılmıştır (Gabain 1988: 227). OT
döneminde “daralmak, içi sıkılmak” (Dilçin 1991: 638)
anlamlarıyla kayıtlı olan fiil, bugün Kırgız Türkçesinde “1. sıkıntı, zorluk hissetmek 2. kuvvetten düşmek,
gevşemek” (Yudahin 1988: 710), Karaçay-Malkar Türkçesinde “şikayet etmek, dert yanmak” (Tavkul 2000: 379)
anlamlarıyla varlığını sürdürmektedir.
“sokançıg ödiniñ eriginiñ yadılmış tıltagı üze yok antag
ayıg inçip tarıkmaguluk (HtG 14r22)” (sevimli öğreti ve talimatlar yayılmış fenalığın mahvedemeyeceği kötülük yok)
(Gabain 1988: 227).
üz-: Temel anlamı “(bir şeyi) yırtmak, koparmak
veya parçalamak” olan üz- fiili de ET’de “kırmak, koparmak, mahvetmek, yok etmek; uzaklaştırmak; delmek, parçalamak; öldürmek” (Müller ve Gabain 1946:
115, Gabain 1988: 306, Ergin 1991b: 137, Caferoğlu
1993: 179) anlamlarıyla kullanılmıştır. Kelime Karahanlı
Türkçesi döneminde “ip veya benzeri şeyleri kesmek”
(Atalay 1986: 720), Eski Anadolu Türkçesi döneminde de
“yüzmek, soymak” (Bilgin 1996: 581), “koparmak, kesmek, ilişkiyi kesmek, bitirmek” (Dilçin 1991: 645), “koparmak, kesmek, yüzmek, çeke çeke koparmak” (Ergin
1991a: 307) vb. anlamlarla anlam alanını genişleterek
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kullanılmıştır. Bugün de Kırgız Türkçesinde “koparmak,
kesmek” (Yudahin 1988: 800), Türkiye Türkçesinde de
“1. üzüntü vermek 2. bir şeyi geri çekerek gevşetmek,
sürterek aşındırmak” (TDK 1998: 2323) anlamlarıyla yaşamaktadır.
“etimizni yinimizni buza butarlayu etimizni yinimizni
üzüp iskep tançu tançu yiyürler…” (etimizi, derimizi parçalayıp parça parça yerler) (Tekin 1976: 78.23),
“Adınlarnıñ isig özlerin üzgeli kanmaz erdi” (başkalarını
öldürmekten zevk alır, bir türlü kanmaz idi) (C-44) (Müller,
Gabain 1946: 34).
yabrıt-: Yabrıt- fiili de sadece Orhun Abideleri’nde
karşımıza çıkan ve burada “yıpratmak, yok etmek” anlamıyla kullanılmış olan bir fiildir.
“Süsin anda sançdım, yabrıtdım…” (BK, DC 31) (Ergin
1991b: 83).
yok kıl-: Orhun Abideleri’nde edilgen olan yok bol- ifadesine karşılık etken yapı için yok kıl- kullanılmıştır (“Ol
süg anda yok kıldım. (BK, DC 25)). Roux’a göre (1998: 204)
özellikle yıkıcı bir iradenin ifade edilmesi söz konusu
olduğunda yok kıl- deyimine yer verilmiştir: “Mümkünse onları yok edelim” (harfi harfine “onları yok hale getirelim”) (T, DC 4).
III. ET Döneminde “ölmek, mahvolmak” Anlamını
Taşımayıp Sonradan Bu Anlamı Kazanmış Olan Kelimeler
al-: Eski Türkçe döneminde “almak, yenmek, mağlup
etmek, zapt etmek, işgal etmek, fethetmek; dinlemek,
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dikkate almak” (Orhun Abideleri’nde, “Kaganın anta
ölürtümüz, ilin altımız.” (KA.DC: 38)); “elde etmek, almak” (Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü) anlamlarıyla kullanılmış olan al- fiili, anlam alanı zaman içinde en fazla
genişleyen kelimelerdendir. Çoğu zaman yanına aldığı isme, fiile, aldığı eke, içinde bulunduğu cümle veya
metne göre çeşitli anlamlar kazanmıştır (Clauson 1972:
124-125).
Eski Anadolu Türkçesi döneminde “almak, öldürmek;
beraberinde götürmek” (Yüksel 1996: 297), “1. elde etmek, temin etmek, almak 2. ele geçirmek, 3. kurtarmak
4. satın almak 5. kabul etmek 6. tutmak 7. sürükleyip
götürmek 8. çalmak 9. çekip çıkarmak 10. zorla almak,
11. götürmek 12. evlenmek 13. yanına, beraberine almak
14. yok etmek, alıp götürmek” (Özkan 1993: 248, “Eger
hub suretlüler akl ve din ve dünya alıcılar degülmisseydi
pes zahidler nicesi halvet ihtiyar iderlerdi.” (27b-13) (yok
etmek)), “1. bir şeyi veya kimseyi bulunduğu yerden
ayırmak 2. yanına almak 3. elde etmek 4. satın almak
5. kazanmak, elde etmek, yenmek 6. kuşatmak, çevrelemek 7. bürümek, kaplamak 8. ortadan kaldırmak,
yok etmek 9. (acısını) çıkarmak” (Kültüral, Beyreli 1999:
2025) gibi anlamlarla anlam alanını oldukça genişletmiş
ve “almak, yok etmek, öldürmek” anlamlarını ifade etmek üzere yaygın şekilde kullanılmıştır.
Bugün Kırgız Türkçesinde “1. alma, kabul etme 2. satın alma” (Yudahin 1988: 17), Altay Türkçesinde “1. almak 2. satın almak 3. yıkamak 4. yardımcı fiil olarak”
(Naskali, Duranlı 1999: 23) ve Türkiye Türkçesinde de oldukça geniş bir anlam alanıyla yaşamaktadır (Şen 1999:
1071-1092). Kısacası ET döneminde “almak, yenmek,
mağlup etmek” anlamlarıyla kullanılmış olan fiil, daha
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sonraki dönemlerde “öldürmek, yok etmek” anlamlarını da kazanmıştır.
bar-: Temel anlamı “varmak” olan bar- fiili için
Clauson’un (1972: 354) verdiği anlam şöyledir: “‘varmak’, sık sık daha spesifik olarak ‘gitmek’.” Clauson’un
özel bir kullanım olarak nitelediği “gitmek” anlamı
Günay Karaağaç’ın da belirttiği gibi bir anlam değişikliğinin sonucunda meydana gelmiştir. Bu fiilin daha
Türkçenin tarihî devirlerinin başında anlam alanını
değiştirdiğini söyleyen Karaağaç (1994: 47) kelimedeki
gelişimi şöyle gösterir: “bar- ‘var olmak, (bir yerde) olmak,
bulunmak, gitmek, uzaklaşmak’.” Kelimenin yazı dilimizdeki anlamları için Mustafa Öner (1994: 59) şöyle der:
“Yazı dilimizde var- fiili ‘gitmek’ anlamının zayıflamasına
paralel olarak ‘ulaşmak, vasıl olmak; neticelenmek; belli bir
duruma veya düzeye gelmek; evlenmek’ gibi anlamlar kazanmıştır.”
Eski Türkçe döneminde “varmak, gitmek, ulaşmak”
anlamlarıyla kullanılmış olan bar- fiili (Caferoğlu 1993:
22), daha sonraki dönemlerde anlam alanını genişleterek “ulaşmak, evlenmek, gezinmek, yok olmak, hücum etmek” (Akkuş 1995: 887-888; Dilçin 1983: 227) gibi
anlamları da ifade eder hâle gelmiştir. Bugün KaraçayMalkar Türkçesinde “gitmek” (Tavkul 2000: 110), Azerbaycan Türkçesinde ‘1. gitmek, ulaşmak, gelmek, gelip
ulaşmak, varmak 2. sonuçlanmak, neticelenmek 3. mec.
dalmak, gark olmak, gitmek’ (Altaylı 1994: 1195) ve
Türkiye Türkçesinde “1. erişilmek istenen yere ayak basmak, ulaşmak, vasıl olmak 2. belli bir duruma veya düzeye gelmek 3. hoş olmayan bir sona ermek 4. bir şeyi
iyice anlamak veya duymak 5. acımadan, çekinmeden
yapmak 6. kadın, evlenmek 7. bir durumdan başka du391
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ruma geçmek” (Türk Dil Kurumu 1998: 89) anlamlarına
sahiptir.
büt- (bit-): Anlam alanı en fazla genişleyen kelimelerden biri olan bit-’in temel anlamı Clauson’un da söylediği gibi (1972: 298-299) “tamamlanmak” olmalıdır.
Kelimede zıt yönde iki anlam geliştiğini söyleyen Clauson, bunları “sona ermek, bitmek” ve “başlamaya hazır
olmak” şeklinde vermiştir. Kelime Eski Türkçe döneminde “bitmek, son vermek” anlamlarıyla kullanılmışken (Caferoğlu 1993: 38; Barutçu-Özönder 1988: 142).
Kaşgarlı’da “bitmek, yaratılmak, doğmak” anlamlarıyla kayıtlıdır. Kelimenin ET’den sonra EAT döneminde
“bitişmek, yapışmak; sonuçlanmak; batmak; üremek;
yetişmek; mahvolmak, tükenmek; hâsıl olmak; mahvolmak, iflas etmek” (Dilçin 1983: 36; Dilçin 1991: 593; Akkuş 1995: 472; Bilgin 1996: 299; Kültüral, Beyreli 1999:
2071) anlamlarını kazandığı tespit edilmiştir.
Bugün Kırgız Türkçesinde bütür- “bitirmek, bitirmek
üzere bulunmak” (Yudahin 1988: 157), Uygur Türkçesinde püt- “1. bitmek, iyi olmak, kapanmak, et bağlamak
2. tıkanmak” (Necip 1995: 329), Azerbaycan Türkçesinde
“1. tamamlanmak, sona vermek 2. neticelenmek 3. iyileşmek, bitişmek 4. Yapmak” (Altaylı 1994: 139) ve Türkiye Türkçesinde “1. tükenmek 2. sona ermek 3. çok yorulmak, güçsüz kalmak, çok zayıflamak 4. çok sevmek,
bayılmak” (Türk Dil Kurumu 1998: 316) anlamlarıyla
kullanılmaktadır.
ıçgın-: ET’de “kaybetmek, kaçırmak, elden gitmek”
anlamlarıyla kullanılmış olan ıçgın- fiili (Ergin 1991b:
113; Caferoğlu 1993: 56), Karahanlı Türkçesi döneminde
“yok edilmek; elden gitmek” (Atalay 1986: 214, Arat
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1979: 181) gibi anlamlar da kazanarak anlam alanını genişletmiştir.
“Türk törüsin ıçgınmış budunug eçüm apam törüsinçe
yaratmış, boşgurmış” (KA, DC: 13) (Ergin 1991b: 69).
keç- (g-): Eski Türkçe döneminde “geçmek” (Caferoğlu 1993: 69), “kaçmak, geçmek” (Gabain 1988: 279) anlamlarıyla kayıtlı olan keç- fiili, hem “geçmek, akmak”
(geçişsiz), hem “(bir şeyden) geçmek”, hem de “iptal
etmek, görmezlikten gelmek, ihmâl etmek (bir şeyi,
geçişli)” anlamına gelir. Karahanlı Türkçesi döneminde “geçmek, ölmek” (Atalay 1986: 289, Arat 1979: 232)
anlamlarıyla kullanıldığı, EAT döneminde ise “geçmek; geçip gitmek; bitmek, sona ermek; bahsedilmek,
anlatılmak” (Bilgin 1996: 363) ve “1. geçmek, gitmek
2. bitmek, sona ermek, tamamlanmak, geçmek 3. ilerlemek, geçmek 4. geride bırakmak, geçmek 5. doldurmak, tamamlamak, bitirmek 6. kabul edilmek, geçmek
7. temizlenmek, arınmak (kadınlar âdetten sonra) 8.
geçinmek, yaşamak 9. birikmek, toplanmak 10. artmak,
geçmek 11. geçip gitmek, uzaklaşmak 12. oturmak,
durmak” (Akkuş 1995: 563), “1. geçmek 2. hükmü ortadan kalkmak 3. gecikmek 4. güneş batmak 5. geçerli
olmak 6. tercüme etmek 7. geçip gitmek, öteye geçmek
8. ayrılmak, gitmek 9. ölmek” (Toparlı 1993: 111) gibi
anlamlarla anlam alanını oldukça genişlettiği tespit
edilmiştir.
Bugün Kırgız Türkçesinde “1. bir nehri geçit yerinden
geçmek 2. imtina etmek, vazgeçmek 3. affetmek” (Yudahin 1988: 428), Uygur Türkçesinde “1. nehri yürüyerek
geçmek 2. Bağışlamak” (Necip 1995: 193) anlamlarıyla
kullanılmaktadır.
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köç- (g-): köç ismiyle eş sesli olan köç- fiilinin temel
anlamı “göçmek”tir. Zamanla “ölmek” gibi mecazî anlamlar da kazanmıştır. “İkametgâhı değiştirmek, göç
etmek”; “göçebe olmak” ve mecazî “ölmek” (yani bu
dünyadan diğerine göç etmek) gibi bazı genişlemiş anlamlarla yaşamaktadır (Clauson 1972: 694). ET döneminde sadece “göçmek” anlamıyla karşımıza çıkan fiil
(Caferoğlu 1993: 76), daha sonraki dönemlerde “ölmek”
anlamında da kullanılmıştır. Kelimenin “ölmek” anlamıyla kullanımına en erken Harezm Türkçesi ürünü olan
Nehcü’l-Ferâdis’te (“göçmek, göç etmek, yola koyulmak,
yolculuğa devam etmek; ölmek”) rastlanmıştır. Kelimenin bu kullanımı tabu kaynaklı olmalıdır. Aynı metinde
geçen dünyadın köç- (40-14) terkibi de “ölmek” anlamını ifade etmektedir. Yine EAT’nin son dönemlerinde
yazılmış olan Şerifî’nin Şehnâme Çevirisi’nde “1. göç etmek 2. mec. ölmek (Çü vakt irişdi ol sultan-ı adil / Göçüp
kıldı beka darını menzil (272))” anlamıyla geçer. Kelime
Tarama Sözlüğü’nde “1. yurt değiştirmek, hicret etmek
2. irtihal etmek, ölmek” şeklinde kayıtlıdır. Günümüz
Türk şivelerinde de kelimenin bu anlamı yaşamaya
devam etmektedir. Azerbaycan Türkçesinde köç- “1. yaşadığı yeri değiştirmek 2. iklim, yem vb. sebeplerden
dolayı bir yerden başka bir yere uçup gitmek 3. kocaya
varmak, gelin olmak 4. mec. ölmek, dünyasını değiştirmek” (Altaylı 1994: 788), Kazak Türkçesinde köş- “sırı
uçmak, boyası gitmek” (düniyeden köş-: ölmek) (Iskakov 1980: V.246), Kırgız Türkçesi’nde köç- “göçmek, bir
yerden bir yere gitmek, göçüp gitmek, hicret eylemek”
(dünüyödön köç-: ölmek) (Yudahin 1988: 496) anlamlarıyla kullanılır.
kurıt-: kurı:-’ın ettirgen şekli olan kurıt- fiilinin temel anlamı “(bir şeyi Bel.) kurutmak”tır. Karahanlı
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Türkçesi döneminde “soldurmak, yok etmek” ve EAT
döneminde “perişan etmek, tüketmek” gibi yan anlamlar kazanarak anlam alanını genişletmiştir (Arat
1979: 292). Bugün Kırgız Türkçesinde kurut- “1. kurutmak 2. imha etmek, yok etmek” (Yudahin 1988: 526),
Türkiye Türkçesinde “1. suyunu ve ıslaklığını giderip
kuru duruma getirmek 2. canlılığını yitirmek 3. bazı
sebze ve meyvelerin buharlaştırılmasıyla kuru bir
durum almasını sağlamak 4. cılız duruma getirmek,
zayıflatmak 5. yiyecek ve içecekleri yiyip bitirmek 6.
uğursuzluk getirmek, yok etmek” (Türk Dil Kurumu
1988: 1419) anlamlarıyla yaşamaktadır.
Sonuç
ET’de “ölmek” anlamını ifade etmek üzere adrıl-,
alkın-, arıl-, arta-, boguzlan-, kaç-, kal-, kamıl-, kergek bol, öl-, tınsıra-, tor-, tüş-, uç-, üzül-, yit-, yitlin-, yod-, yok
bol- ve “öldürmek” anlamını ifade etmek üzere de balbal yap-, çok-, kiñşür-, kiter-, sanç-, sı-, tarık-, üz-, yabrıt-,
yokad-, yok kıl- kullanılmıştır. Bu fiillerden adrıl-, alkın-,
arıl-, arta-, boguzlan-, çok-, kaç-, kal-, öl-, sanç-, sı-, tarık-,
tüş-, uç-, üz-, üzül-, yod-, yokad-, yok bol- daha sonraki
dönemlerde anlam alanlarındaki değişikliklerle varlığını sürdürmeye devam etmiş, balbal yap-, kergek bol, kiñşür-, ölür-, tınsıra-, tor-, yabrıt-, yitlin-, yok kıl- ise
ET’nin sonuna ve kamıl- OT’nin sonuna kadar var olmuştur. Fiillerin anlam alanlarındaki değişikliklerde
bazen din, kültür gibi dil dışı, bazen de dil içi unsurlar
etkili olmuştur. Bunlar yanında ET’de “ölmek; öldürmek” anlamına sahip değilken yine aynı sebeplerden
dolayı zaman içinde bu anlamı da kazanan kelimeler
arasında ise al-, bar-, büt-, ıçgın-, keç-, köç-, kurıt- bulunmaktadır. Türkçenin en eski yazılı belgelerinde öl-’le
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aynı kavram alanını paylaşan 30 (otuz) ayrı fiilin bulunması, ölüm düşüncesinin Türk kültür hayatındaki
büyük yerini gösterdiği gibi, dilimizin eskiliğine de
bir işarettir.
“Bir dilin en eski yazılı belgelerinde, aynı kavram alanına
giren, aynı kelime ailesine ait olan ve ancak başka öğelerden
sonra meydana gelebilecek kelimelerin, yani üst kavramların
geçmesi, dilin eskiliği ve yazı dili hâline gelişinin tarihini kestirmede yardımcı olabilir” (Aksan 1989: 255).
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Kısaltmalar
EAT Eski Anadolu Türkçesi
ET Eski Türkçe
BK, DC Bilge Kağan Abidesi Doğu Cephesi
BK, KC Bilge Kağan Abidesi Kuzey Cephesi
KT, DC Kül Tigin Abidesi Doğu Cephesi
KT, GC Kül Tigin Abidesi Güney Cephesi
KT, KC Kül Tigin Abidesi Kuzey Cephesi
KT, KDC Kül Tigin Abidesi Kuzeydoğu Cephesi
OT Orta Türkçe
T, BC Tonyukuk Abidesi Batı Cephesi
T, KC Tonyukuk Abidesi Kuzey Cephesi
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Kutadgu Bilig’de Ölüm Kavramı

K

Nesrin Kaya1

utadgu Bilig, XI. yüzyılın dil özelliklerini taşıyan, Türk Edebiyatının elde bulunan en eski
İslami eseridir. Öğretici siyaset-name niteliği
taşıyan ve 85 baptan oluşan Kutadgu Bilig, her iki dünyada, tam manası ile kutlu olmak için lazım olan yolu
göstermek maksadı ile kaleme alınmıştır (Arat 1991:
XXV).
Tohliyev, Yusuf Has Hacip’in tasvirle sözlü edebiyat
ananelerini devam ettirdiğini, bunların eski Türklerin
dünya görüşü, tasavvur ve itikatlarının toplamıyla sıkı
bir ilişkide bulunarak ortaya çıktığını, bu tasvirin yazılı
edebiyat sınırlarında da korunduğunu belirtir (Tohliyev 1999: 1156).
Nazarov, Kutadgu Bilig’in Türklerin estetik düşünce
sistemini canlı bir biçimde yansıtan ilk eserlerden biri
olduğunu belirtmekte ve dilbilimsel, edebi, felsefi, siyasi, sosyal ve didaktik bakımlardan araştırılmaya değer
bir eser olduğunu ifade etmektedir (Nazarov 1989: 5).
Karşılıklı konuşma üzerine kurulmuş olan Kutadgu
Bilig’in dört şahsını rollerine göre birbirinden ayırt etmek güç olsa da, hükümdar Kün Togdı adaleti, vezir Ay
Toldı devleti, saadeti, onun halefi vezir Ögdülmiş aklı,
Odgurmış kanaati temsil ederler (Çağatay 1989: 39).
Arat’a göre, Ögdülmüş’in akrabası ya da kardeşi olan
Odgurmış akıbeti (hayat ve dünyanın sonu, ahiret) tem1 Yar. Doç. Dr. Nesrin Kaya, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe
Eğitimi Bölümü, Edirne.
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sil eder (1991: XXX). Çağatay, dini olarak, Odgurmış’ın
İslamiyeti değil Budizmi temsil ettiğini, Odgurmış’ın
ölümü ile Budist Türklerin kendiliklerinden yok olup,
gitmelerinin kastedilmiş olabileceğini ileri sürer (1989:
47, 48).
Çağatay, eserdeki dört şahıstan Ay Toldı ve
Odgurmış’ın ölümlerinin iki türlü hayat görüşünü
birbirinden ayırt etmek için konmuş olabileceğini, Ay
Toldı’nın saltanat içinde ölürken Odgurmış’ın yalnız
başına ölmesinin birbirine zıt olan iki hayat felsefesini
açıkladığını söyler (Çağatay 1989: 48).
Bu çalışmada, Kutadgu Bilig’de ölüm ile ilgili beyitler taranarak ölümün eserde ele alınışı konularına göre
tasnif edilmiş, bu konuların eserde ele alınışı örneklerle
desteklenerek açıklanmıştır.
Her iki dünyada mutlu olmanın yollarını gösteren
eserde, dünya-âhiret bir bütün olarak değerlendirilmekte, yaşanan dünyadaki işlerden el etek çekmenin
doğru olmadığı vurgulanmaktadır. Eserde ölüm ve
ölümle ilgili kavramlarla ilgili eğretilemeler yapılmış,
her zaman öl- kelimesi kullanılmamıştır. Böylece ölüm
üzerine verilmek istenen öğütler daha vurgulu, daha
somut dile getirilmiştir.
öl- fiilinin yanı sıra eserde mecaz olarak “bir dünyadan diğerine göçmek” anlamında keç- / keçür- / köç- “yok
olmak, bedenin yok olması” anlamında yokad- fiilleri
kullanılmıştır:
öküş beg karıttı karımaz özi
telim beg keçürdi kesilmez sözi (55-404)
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“O çok beyleri ihtiyarlattı, kendisi ihtiyarlamaz; çok
beyleri göçürttü, hiç susmak bilmez.”
kamug sen törüttüng ne erselerig
yokadur ne erse sen ök sen tirig (18-4)
“Her varlığı sen yarattın; varlık yok olur, bâki kalan
yalnız sensin.”
özüng köçgü mundın köçüng aşnu ıd
kerekligni algıl kereksizni tıd (162-1445)
“Sen buradan göç edeceksin, göç yükünü önceden
gönder; ancak lüzumlu olanları al, lüzumsuzları bırak”
“Mahşer günü” için mecaz anlamda “doğru ve yanlışın ayırt edileceği gün, gerçek gün” anlamında könilik
küni isim tamlaması, “büyük, önemli gün” anlamında
ulug kün sıfat tamlaması, “yeni hayata başlatmak” anlamında kopugı kopur- birleşik fiili ve “sonsuzluk” anlamında beka ismi kullanılmıştır:
sevüg savçı birle kopurgıl mini
elig tuttaçı kıl könilik küni (20-30)
“Mahşer günü beni sevgili Peygamber ile haşret, onu
bana şefâatçi kıl.”
olarnı meningdin sevindür tuçı
ulug künde kılgıl elig tuttaçı (23-62)
“Onları dâimâ benden râzi et; ulu günde onları bana
şefâatçi kıl.”
ilahi küdezgil mening könglümi
sevüg savçı birle kopur kopgumı (22-47)
“Ey Tanrım, benim gönlümü gözet; kıyâmette beni
sevgili Peygamber ile birlikte haşret.”
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kamug mü’minıg sen tözü yarlıka
yarınkı bekadın bu kün kıl lika. (54-397)
“Sen bütün müminlerin hepsine de mağfiret et; yarınki beka âleminden didârını bana bugün göster.”
Eserde, ölümün ele alınışını konularına göre şöyle
sınıflanmıştır:
1. Ölümün Sosyolojik Yönden İnsan Hayatına Etkisi, Ailede Neslin Devamı Olan Çocukların Babalarının Ölümünden Sonra Neler Yapması Gerektiği İle
İlgili Öğütler
Bu dünyada babanın çocuklarından önce ölümü
kaçınılmazdır. Ancak baba, arkasında hayırlı evlatlar
bıraktığı takdirde gözü arkada kalmayacaktır, soyunu
devam ettirecektir. Geleceği sembolize eden çocukların
babanın ölümünden sonra ne yapacağı eserde önemle
üzerinde durulan noktalardır. Ayrıca, baba ölse bile
çocukları varsa neslini devam ettirmekte, böylece baba
manevi anlamda yaşamaktadır. Ancak hayırsız evlat,
ölen anne ve babasını çabuk unutur, hayattayken de
anne ve babasını üzer. Çocukların hayırlı evlat olması ve saadete ermesi konusunda Allah’a yalvarılmakta,
son nefeste saadete ermeleri için nasıl davranmaları gerektiği anlatılmaktadır:
yana aydı ilig meselde kelir
uruglug kişi ölse urgı kalır (179-1623)
“Hükümdar devam etti:- Şöyle bir mesel vardır, asil
insan ölse dahi soyu kalır- dedi.”
atang öldi bardı sanga birdi pend
ata pendi tutsa şeker bolsa kand (514-5154)
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“Baban öldü, gitti ve bu ölümle sana öğüt verdi; baba
nasihatini tutarsan, o sana bal şeker olur.”
kiming oglı kalsa atada kidin
atama anı sen tirigde adın (340-3374)
“Öldükten sonra evladı kalan bir baba için, ‘yaşamıyor’ denilemez.”
kalı bolsa isiz ulıtgay seni
özüng ölse terkin unıtgay sini (341-3378)
“Eğer evlat hayırsız çıkarsa, hayat seni inletir; ölünce
de, seni çabucak unutur.”
2. Bu Dünyada Ölümün Kaçınılmaz Olduğu, Tanrı’nın Bir Emri Olan Ölüm İçin Yaşanan Ânı Boşa Geçirmemek Gerektiğine Dair Öğütler
Eserde sık olarak ele alınan konulardan biri ölümün
kaçınılmaz bir olgu olduğudur. Doğan her canlının ölüme hazır olması gerektiği dersini veren bu beyitlerde
hayattaki güzellikler, gençlik, mal mülk, para, şöhret
vb. dünya nimetlerine kapılmamak gerektiği, dünyanın
geçici olduğu düşünceleri ön plana çıkmaktadır. Ölümü her canlının yaşayacağı dile getirilmekte, dünya
güzellikleri ve bazı çareler sıralanarak hiçbirinin ölüme
engel olamayacağı dile getirilmektedir:
usal bolmagıl ay tirig boldaçı
tirig boldung erse özüng öldeçi (124-1066)
“Ey hayatta olan, gâfil olma; bugün dirisin, fakat bir
gün muhakkak öleceksin”
tiriglik tidüküng bu yil teg keçer
kaçar tutsa bolmaz anı kim bulur (86-693)
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“Bu hayat dediğin yel gibi geçer; tutmak olmaz, kaçar; onu kim bulabilir”
ay mungsuz idim mengü tutçı tirig
ölümke törüttüng bu sansız tirig (52-378)
“Ey ebedî, ölümsüz ve ihtiyaçtan vâreste olan rabbim, bu sayısız canlıları ölüm için yarattın”
Peygamberler bile ölüme karşı koyamamışlardır:
agır savçılarıg iletti ölüm
adın kim itügey ot em ya tolum (483-4838)
“Nice ulu peygamberleri ölüm götürdü; artık kim
ona karşı ilaç, deva veya silah bulabilir”
Ölüm hiç beklenmedik bir anda aniden gelir ve “rüya
gibi” bu dünyadan göçülür. Beklenmedik bir anda gelecek ölümden sonra yaşanacak dünya için önceden
hazırlanmak gerekmektedir. Hayat sevinç içinde geçse
de ölüm hatırlanarak ağlamaya hazır olunmalıdır. Yaş
geçip saçlar ağarınca ahirete hazırlanmanın bir faydası
yoktur:
yigitlik kaçar ol tiriglik uçar
bu tüş teg ajundın özüng terk keçer (39-231)
“Gençlik kaçar ve hayat uçar; bu rüyâ gibi dünyadan
kendin çabuk göçersin”
keçer kün içinde kereking alın
keçürgey sini öd itiging kılın (515-5162)
“Geçici günler içinden ancak lüzumlu olan şeyleri al;
zaman seni de geçirecektir, buna göre hazırlığını yap”
Ölümün her an gelebileceği hep akılda tutulmalıdır, gaflete düşerek dünya nimetlerine kapılmamalı ve
ölümden ibret alınmalıdır:
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usanma ölümke sakınma uzun
busugdın çıkar teg çıkar ödsüzün (482-4826)
“Gafil olma, ölümü uzak sanma; onu beklemediğin
bir anda pusudan çıkan bir düşman gibi karşında bulursun.”
tirigke adın hiç yok erse kıyın
tap erdi bu açıg ölümke bakın (538-5415)
“İnsan için başka hiçbir eziyet olmasa bile, bu acı
ölüme bakmak kafidir”
tap erdi yana bu ölümde basa
kara yir katında ölüp oprasa (538-5416)
“Ölümden sonra kara toprak altında çürüyüp dağılmak da yeter bir ibrettir”
Ölüm dünyadaki güzellikleri, süslü sarayları bir
anda viraneye çevirir; dünyadaki bütün maddi güzellikler anlamını yitirir:
ediz king bedizlig sarayıng kalıp
karangku yir evde yatur sen ulıp (159-1419)
“Yüksek, geniş ve süslü sarayların burada kalacak,
sen de inleyerek karanlık toprak evde kalacaksın”
Yaşanan dünya boş geçirilirse, açgözlü ve mağrur
davranılırsa, ölüm anında pişmanlık duyulur:
ölür men ökünçün akar köz yulum
tatıglar tatıgsız kılur bu ölüm (612-6178)
“Ölüyorum, peşimanlıktan iki gözüm iki çeşme
oldu; bu ölüm tatlıları tatsızlaştırıyor”
Yaşanan dünyada nimetlerin tam olması, başka bir
ifadeyle yükselişte zirveye ulaşmak ölümün habercisidir:
409

~ Defin ~

takı munda yigrek bilig sözlemiş
tükel bolsa ni‘met tüker yaş timiş (122-1047)
“Yine bu hususta bilgilinin daha iyi bir sözü vardır:
-Nimet tam olursa, insanın ömrü tükenir- der”
inigli agar ol agıglı iner
yaruglı tunar ol yorıglı tınar (122-1049)
“İnen yükselir, yükselen iner; parlayan söner ve yürüyen durur”
Ölümün kaçınılmaz olduğu bazı karşılaştırmalar, somut örneklendirmeler yapılarak etkili bir şekilde dile
getirilmiştir:
a) Doğum ile Ölümün Karşılaştırılması
Ne doğum ne de ölüm insanın kendi isteği ile gerçekleşir; her doğan mutlaka bir gün ölecektir:
kayu kim togar erse ölgü kerek
kayu neng agar erse ilgü kerek (126-1086)
“Doğan herkes ölmeye, yükselen her şey düşmeye
mahkumdur.”
b) Ölüme Karşı Malın Mülkün, Tabiplerin, İlaçların Çare Olmadığının İfade Edilmesi
Aşağıdaki beyitte hile “çare” anlamında kullanılmıştır. Ölümün kaçınılmaz oluşu onun önlenebilmesi için
hiçbir çarenin olmamasından ileri gelmektedir:
kamug nengke hile itig çare bar
meger bu ölümke ölüm hilesiz (135-1183)
“Her şey için tedbir, usûl ve çare vardır; fakat ölüme
karşı yoktur, ölüm çaresizdir”
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başıng köke tegse bedüklük atın
kirip yatgu ornung kara yir katın (482-4820)
“Büyüklük ve şöhretle başın ne kadar göklere yükselirse yükselsin, sonunda girip yatacağın yer kara toprağın altıdır”
ajunug neçe tirse öz ölgülüg
iki böz tegir ol sanga belgülüg (363-3616)
“Dünyayı ne kadar toplarsan topla, senin bundan
muhakkak olarak beraber götüreceğin ancak iki bez
parçasıdır”
Ecel geldiğinde sözün de bir faydası yoktur:
küremiş kürek erdi uş bu özüm
ecel tuttı iltür ne asgı sözüm (129-1118)
“Ben hayata kaçmış bir kaçak idim; şimdi ecel beni
yakaladı ve geri gönderiyor; sözün ne faydası var”
Ancak iyi ve doğru kişi helal mal sahibi olursa, bu,
her iki dünya saadetini kazanmasını sağlayacak, rahat
ve huzur içinde yaşayacaktır:
halal dünya bulsa kiş edgüsi
bulur iki ajun yigü kedgüsi (395-3924)
“Helal dünya malına sahip olan insan her iki dünyaya nâil olur; onun yiyeceği ve giyeceği eksik olmaz”
c) Ölüm Ânının Tanrı Tarafından Kesin Olarak Belirlendiği
Canlılar ne zaman öleceklerini bilmezler; ancak Tanrı, bütün insanların ölüm zamanını belirlemiştir. Bu
“ecel” anı, Tanrı’nın takdiridir:
kamug nengke vakt ol küni belgülüg
nefes tın tokırka sanı belgülüg (138-1213)
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“Her şeyin bir vakti vardır; günü bellidir; nefes alıp
vermenin sayısı bellidir”
d) Ölümün İyi-Kötü, Büyük-Küçük Bütün İnsanlara Geldiği
Bu beyitlerde, ölüm karşısında bütün insanların eşit
olduğu ifade edilmektedir:
isiz edgü kalmaz neçe tüz ölür
ulug ya kiçig tut kara yir bolur (171-1540)
“İyi ve kötü, hiçbiri kalmaz, hepsi de ölür; büyük ve
küçük, hepsi kara toprak olur”
e) Ölüm Karşısında İnsanın Âcizliği
ne munglug turur körse yalnguk özi
yorırda yatar eti keslür sözi (170-1528)
“Dikkat edersen, insan ne kadar âciz bir mahluktur;
yürürken, yere serilir ve sesi kesilir”
3. İki Dünya (İkigü Ajun) Kavramının Vurgulandığı ve Her İki Dünyadaki İşleri Düzenlemenin Nasihat Edilmesi
Kutadgu Bilig’de, yaşanan dünyanın geçici olduğu, insanın ölüm karşısındaki acizliği vurgulanırken,
dünyadaki işlerden el etek çekip münzevi bir hayat
yaşanması istenmez. Öyle bir denge olmalıdır ki dünyada işlenen ameller ahirette ebedi bir saadeti sağlamalıdır. “İki ajun”da da kutlu olmak için, uslu-başlı,
tavır ve hareketin doğru olması gerektiği, malı tutmasını bilmek gerektiği, gönül ve dilin doğru tutulması,
Tanrı’dan ne gelirse razı olunması, halka karşı merhamet gösterilmesi ve halka faydalı olunması gerektiği
dile getirilmektedir:
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elig birdi iki sunup tutguka
biri dünyaka tut biri ‘ukbika (368-3658)
“Uzanıp elde etmek için, insana iki el verdi; birini bu
dünya için kullanırsan, birini de ahiret için kullan.”
takı bir siliglig kılınçı köni
ikigü ajunda kutadur küni (183-1663)
“Bir de yumuşak huylu olan ve doğru hareket eden
insanın her iki dünyada günü kutlu olsun.”
yise birse dünya tirilse kutun
takı bir ajunda bu buldı töre (215-1976)
“Kendisi yaşar, başkalarını da yaşatır ve ömrünü
saadet içinde geçirirse, böyle bir insan âhirette de baş
köşeyi bulur”
Dünyada, menfaatsiz, ilahi bir sevgi ile hiçbir vakit
kızmadan sürdürülen bir arkadaşlığın kurulması, böyle
arkadaş ve ahbabın çok olması kişinin dünyada ve ahirette dileğine kavuşmasına yardım edecektir:
telim bolsa erke adaş koldaşı
yadıldı atı ilke itti işi (343-3409)
“Bir kimsenin arkadaş ve ahbabı ne kadar çok olursa, onun adı o nisbette memlekete yayılır ve işi yoluna
girer.”
bu dünya içinde bulur bu tilek
kalı ‘ukbi kolsa bu ol hem yülek (343-3410)
“O bu dünyada dileğine kavuşur; eğer ahiret saadeti
isterse, onu da bununla temin eder.”
İki dünyada mutlu olmanın yollarından biri, dünya
nimetlerinde istek arzularından uzaklaşmak, gereğinden fazla mal biriktirmemek, fazla malı fakirlere karşılıksız olarak dağıtmaktır:
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ol ajunka arnung bu ajun turur
munı kodmagınça anı kim bulur (480-4798)
“Senin o dünyadaki yerin bu dünyaya bağlıdır; bu
dünya hava ve heveslerinden vazgeçmeden, o dünyayı
kim kazanabilir?”
öküş kaznak urma sen altun kümüş
negü bulsa birgil ülegil öküş (526-5290)
“Çok altın gümüş toplayıp, hazine yapma; ne bulursan ver, çok dağıt”
Hükümdar kanunu doğru tatbik ettiği takdirde kıyamet gününde bahtiyar olacaktır:
törü tüz yorıtgıl budunka köni
kününg edgü bolgay könilik küni (155-1374)
“Halka kanunu doğru ve dürüst tatbik et ki, kıyamet
gününde bahtiyar olasın”
Beyler, hükümdarlar hizmetçilere zulmetmemelidirler; aksi takdirde cehenneme gidecekleri kesindir:
olar ma bayat kulları ol kamug
angar küç kılıp özke alma tamug (455-4530)
“(Hizmetçiler) Onlar da Allah’ın kuludur; onlara zulüm ederek, kendine cehennemi satın alma”
4. Ölümün Tanrı’nın Takdiri Olduğunun ve Tanrı’nın Ölümsüzlük Sıfatının Vurgulanması
Tanrı için sıklıkla, “kadim, eski, devamlı, ezelden
beri bilinen” anlamındaki bayat kelimesi kullanılmıştır. Ayrıca idi ve tengri ifadelerine rastlanır. Ölüm üzerinde öğütlerde bulunulurken, insanın âcizliğinin yanı
başında Tanrı’nın “yaratan, yetiştiren, göçüren, kadir,
baki” sıfatları dile getirilmiş, ölümün Tanrı’nın takdiri
olduğu ön plana çıkarılmıştır.
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bayat atı birle sözüg başladım
törütgen igidgen keçürgen idim (17-1)
“Yaratan, yetiştiren ve göçüren rabbim olan Tanrı’nın
adı ile söze başladım”
ölümke törüttti bu sansız konum
tirig barça ölgü angar yok ölüm (152-1347)
“Bu sayısız mahlukları ölüm için yarattı; diri olan
her şey ölecektir; yalnız kendisi için ölüm yoktur”
Dünya ve ahiretin aslında birer sembol olduğu, asıl
olanın iki ajun idisine, Tanrı’ya ulaşmak olduğu dile getirilir:
yorı iki ajun idisin tile
nerek dünya ‘ukbi ikigün bile (475-4742)
“Yürü, bu iki dünyanın sahibini iste; dünya ve ahiret, bu ikisinin de ne lüzumu var?”
5. Öteki Alem, Cennet-Cehennem İle İlgili Kavramların Tasviri
Ölümden sonraki hayatla ilgili birçok bilinmez üzerinde durulmakla birlikte, cennet, cehennem kavramları canlı örneklerle tasvir edilmiştir. Ayrıca kara yer
altında yalnız kalmak, zindanda dilek ve arzu aramak
gibi ifadelerle ölüm sonrasındaki bilinmezlik somut
nitelemelerle tasvir edilmektedir. uştmah-uçmak-cennet dilek, arzu ve saatlerin gerçekleştiği, sefa sürülen
mekân olarak, tamug-cehennem ise yanmak, azap çekmek gibi kavramlarla özdeşleşen bir mekân olarak tasvir edilmektedir:
özüm kalsa yalnguz kara yir katın
mangar ıdgıl anda öküş rahmetin (54-395)
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“Kara yer altında tek başıma kalınca, orada da sayısız rahmetini bana ulaştır”
tamugka ya uçmak begi bolguka
agırlık üçün ya uçuz kılguka (485-4855)
“O ya cehennemde yanmak veya cennette bey olarak
sefa sürmek için yahud bu dünyada itibarlı ve itibarsız
olmak için yaratılmıştır”
6. Mecaz Anlamda Ölüm
Eserde ölüm kimi öğütlerde, tasvip edilmeyen davranışların olumsuzlukları olarak anlatılırken, bu davranışlarda bulunan kişilerin hayatta olsalar bile gerçekte
bir ölüden farksız oldukları ifade edilmiştir. Böylece bu
davranışların olumsuzlukları çok keskin bir dille vurgulanmış olur. Bu şekilde ölümle özdeşleştirilen davranışlardan en çok üzerinde durulanlar: akılsızlık, himmet sahibi olmama, başkalarına yararı olmama, kötülük
yapma, çok yemek yeme, kız çocuğun vaktinde evlilik
yapmaması, evde ziyafet vermeme-misafir ağırlamama
gibi davranışlardır:
ukuşsuz ölüg ol ukuşlug tirig
ukuş munça tenglig adırtlar erig (201-1839)
“Akılsız ölüdür, akıllı ise diridir; akıl insanları bu şekilde birbirinden ayırt eder”
kiming himmeti bolmasa ol ölüg
ikigün ajunda bu bulmaz ülüg (229-2126)
“Himmet sahibi olmayan kişi ölüdür; o her iki dünyadan mahrum kalır”
berü kel tusulgıl kişike yara
tusulmaz ölüg ol tirigler ara (396-3930)
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“Buraya gel, insanlara faydalı ol; faydasız kimse diriler arasında bir ölüdür”
ked erke bolur kör yagı belgülüg
yavuzka yagı yok yavuz er ölüg (344-3417)
“İyi insanın düşmanı belli olur; kötünün düşmanı
yoktur; kötü adam zaten ölüdür”
öküş kördüm erni yava kıldı baş
küdezmedi bogzın kovı kıldı yaş (300-2894)
“Çok insan gördüm; boğazını gözetmediğinden,
beyhude yere başına kıydı ve hayatını heder etti”
aya koldaş erdeş söz aydım kese
bu kız togmasa yig tirig turmasa (453-4511)
“Ey dost, arkadaş, sana kesin bir söz söyleyeyim; bu
kızlar doğmasa, doğarsa yaşamasa daha iyi olur”
takı bir kişi aşka barmaz bolup
kişig me evinge okımaz körüp (468-4667)
ölüg ol munı sen tirigke sanma
katılma mungar sen tiriglik yime (468-4668)
“Biri de kendisi ziyafete gitmediği gibi, başkalarını
da evine davet etmez. Böyle bir insan ölüdür, sen onu
diriden sayma; ona katılma ve onunla birlikte bulunma”
Bilgisizlik, bir hastalık olarak nitelenir ve ibadetin
bilgi ile yapılması öğütlenir, bilgi ile yapılan ibadet, cehennem kapısını mühürler:
biligsiz kişi barça iglig bolur
igig emlemese kişi terk ölür (32-157)
“Bilgisiz insan hep hastalıklı olur; hastalık tedâvî
edilmezse, insan çabuk ölür”
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bilig birle yakgıl bayat tapgınga
bilig tamga bolur tamu kapgınga (328-3223)
“Tanrı ibadetine bilgi ile yaklaş; bilgi cehennem kapısını mühürler”
Ayrıca toplumda adının kötüye çıkması da ölümle
eşit tutulmuştur:
kiming atı isiz bolup artasa
angar yigreki ol tirig turmasa (448-4468)
“Kimin adı lekelenir ve kötüye çıkarsa, onun için hayırlısı ölmektir”
7. İnsan Ölse Bile Adının Ölümsüz Kalmasını Sağlayan Davranışlar
Hayattayken ölü olarak kabul edilebilecek insanların yanı sıra ölse bile adının ebedi olarak kalacağı insanlar betimlenir. İnsanın adının ebedi kalmasını sağlayacak en önemli davranışlar, “doğruluk”, “iyilik” ve
“cömertlik”tir:
atı edgü bolmış atanmış akı
akı ölse atı tirig tip ukı (41-257)
“İyi ad kazanmış, cömertlik ile şöhret bulmuştur; bil
ki cömert insan ölse bile, onun adı yaşar”
saran bolma ilig akı bol akı
kalır mengü ölmez akılık atı (157-1402)
“Ey hükümdar hasis olma, cömert ol, cömert; cömertliğin adı ebedi kalır ölmez”
köni bolsa yalnguk küni edgü ol
küni edgü bolsa kutı mengü ol (288-2757)
“İnsan doğru olursa, günü iyi olur; günü iyi olursa,
ebedi saadete kavuşur”
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Hayattayken söylenen iyi sözler de kalıcıdır, insanın
adının ebedileşmesini sağlar. Ancak kötü sözler başın
gitmesine bile sebep olabilir:
toguglı ölür kör kalur belgü söz
sözüng edgü sözle özüng ölgüsüz (34-180)
“Bak doğan ölür; ondan eser olarak söz kalır; sözünü
iyi söyle, ölümsüz olursun”
8. Hayatta İken Hangi Durumlarda Başın Kesilebileceği
“Hayata mâl olmak” anlamında baş ye-, başını vermek, hayatını yitirmek anlamında başın alsık- deyimlerinin kullanıldığı eserde2 toplum hayatında başını yitirmemek için neler yapılması gerektiğine dair öğütler yer
almaktadır.
Güzel sözler söylenmesi ve sözün kısa kesilmesi
öğütlenmekte; aksi takdirde, başkalarına kötü söz söylemek, dil uzatmak, bilgisizce söz söylemek, beylerin
söylemesi gereken sözleri söylemek, kendine hakim
olamamak gibi durumlarda başın kesilebileceği dile getirilmektedir:
elig til uzun kıldım erdi öküş
ölüm keldi tuttı tınım kıstı uş (129-1120)
“Çok defa başkalarına elimi ve dilimi uzattım; işte
ölüm geldi, yakaladı ve nefesimi kesti.”
başıng kolsa begler sözin sözleme
yana ilke yazma başıngnı yime (264-2514)
“Başını korumak istersen, beylerin söylemesi icap
eden sözleri sen söyleme ve memlekete karşı suç işleyerek, kendi başını yeme.”
2 Bu deyimlerle ilgili daha geniş bilgi için bk. Önler 1999.
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Hükümdarın hangi durumlarda baş keseceğine dair
aşağıdaki beyitler dikkat çekicidir:
bu üç neng turur er küdezmezse öz
başın alsıkar terk eşit uş bu söz (415-4119)
birisi bu begler sözin tutgu beg
küdezgü anı öz sevüg canı teg (415-4120)
ikinç yazmasa ilke tursa köni
özin ked küdezse bu bulgak küni (415-4121)
üçünç karşı içre köni tutsa öz
yırak tutsa tengsiz yaragsızda köz (415-4122)
“İnsan kendisini gözetmezse, şu üç şey derhal onun
başını götürür, bu sözü dinle. Birincisi, bu beylerin sözünü sözlerin beyi olarak kabul etmeli ve onu kendi
sevgili canı gibi tutmalıdır. İkincisi, dürüst olmalı ve
memlekete sadık kalmalı; karışıklık günlerinde kendisini iyice gözetmelidir. Üçüncüsü, saray içinde doğru
hareket etmeli; uygunsuz ve yakışıksız işlerden uzak
durmalıdır”
9. Hayatın-Hayatın Sonunun ve Ölümün-Ölümden
Sonrasının Sorgulanması
Ne zaman geleceği bilinmeyen ölümle sonuçlanan
ve ne kadar süreceği belli olmayan olan hayatta endişeden, karanlıktan başka bir şey bulunmaz. Bu dizelere
hâkim bir gelecek endişesi dikkat çekmektedir. Hayatın
ölümle sonuçlanacağı kesindir; ölüm sonrası dipsiz bir
çukurdur, ölüm olgusu, hâkimlerin bile çözemeyeceği,
akıllara durgunluk veren sırlarla doludur. Ölümden
sonraki hayat için karanlık âlem ifadesi kullanılır.
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keçigli turur bu ajun kalgusuz
bu kalmış tiriglik yime belgüsüz (490-4905)
“Bu dünya geçicidir, kalmaz; bu kalan hayatın da ne
kadar süreceği belli değildir”
tünek ol bu dünya ay dünya begi
tünek içre bolmaz sakınçta öngi (517-5185)
“Ey dünya beyi, bu dünya bir zindandır; zindan içinde endişeden başka bir şey bulunmaz”
yana yangu ermez keçürmiş kününg
negü kıldıng erse anundı tününg (141-1240)
“Fakat geçirdiğin günler bir daha geri gelmez; ne
yaptınsa-yaptın, artık karanlık âlemi seni bekliyor”
10. Ahirette Huzur İçin İbadetin ve Tanrı’ya Dua
Etmenin Önemi
Ahirete hazırlanmak için, dünyada iyilik ve doğruluk öğütlemenin yanı sıra ibadetin yerine getirilmesinin
gerektiği söylenir. Ancak ömrünün sonuna kadar sabırla ibadete devam edilmelidir, aksi takdirde, son nefeste
dalalete düşebilirler. Bunun tam tersi olarak asi kullar
son nefeslerinde doğru yolu bulabilirler:
tapugka irig bol yazukta tıdın
sanga teggü ermez tapugda adın (155-1380)
“İbadette gayretli ol, günahtan sakın; sana âhirette
ancak ibadetin faydası dokunur”
neçe ming tapugçı tapındı yılın
çıkar can ödinde yitürdi yolın (402-3987)
“Kaç bin kul yıllarca ibadet ile meşgul oldular ve tam
can verecekleri sırada dalalete düştüler”

421

~ Defin ~

neçe min tapugsuz yazukulug kulı
ahır tın keserde ongardı yolı (402-3988)
“Kaç bin asi günahkar kullar da, son nefesleri kesilirken, doğru yolu buldular”
du‘a birle yalnguk bulur edgülük
du‘a birle uçmak bulur mengülük (578-5833)
“İnsan dua ile iyilik bulur, dua ile ebedi cennete kavuşur”
11. Yiğitlik ve Savaşla İlgili Nasihatlerin Yer Aldığı
Beyitler
Savaşta düşmandan korkmamak gerektiği, bütün
zor şartlara rağmen hiç kimsenin ecelsiz ölmeyeceği
dile getirilir. Haysiyet sahibi olan insan savaş esnasında düşmana arkasını dönmez, vuruşarak ölür ya da öldürür. Kâfirlerle dövüşürken ölmek ölüm değildir; ölen
yiğidin adı ebedi olarak kalır. Savaş esnasında ihmalkâr
davranılmamalıdır, aksi durumda ihmalkâr davranan
kişi yürürken bile ölebilir. Savaşta ümitsizliğe düşen
kişiler ölüme yakındırlar. Savaşta düşman öldürülürse,
saygıyla kaldırılmalı ve çoluk çocuğuna sahip çıkılmalıdır.
ayıklıg turur bu ölüm belgülüg
ödi kelmeginçe er ölmez külüg (243-2286)
“Ölüm için, hiç şüphesiz, ecelin gelmesi lazımdır;
ecel gelmeden, hiçbir yiğit ölmez”
yüreklig tigüçi uvutlug bolur
uvutlug kişi ölse urşu ölür (244-2293)
“Cesur dediğin haysiyet sahibi olur; haysiyetli insan
ölürken vuruşarak ölür”
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Bu kâfir üçün tut er at süt olum
Ölüp tüşse kâfirde bolmaz ölüm (545-5485)
“Asker, ordu ve silahını kâfirlere çevir; kâfirler ile
dövüşürken ölmek ölüm değildir”
mungukmış kişiler ölümüg kolur
ölümüg koluglı er öldrü ölür (253-2397)
“Ümitsizliğe düşen insanlar ölümü ararlar; ölümü
isteyen kimse evvela öldürür, sonra ölür”
kalı ölmiş erse agırlap kötür
ogul kız bar erse angar hak yitür (254-2403)
“Eğer ölen olursa, hürmetle kaldır; çoluk çocuğu
varsa, onlara haklarını ver”
12. Ruh-Beden Bağı ve Ruhun Yükselip Ebedi Hayata Kavuşmasını Anlatan Beyitler
İnsan vücudu, ruhsuz boş bir kalıptan ibarettir.
Ölüm ruhun bedenden ayrılması anlamına gelmektedir. Vücut ve ruh ancak ölüm ile birbirinden ayrılır. Doğan-yaşayan, ölen ve öldükten sonra adı kalacak olan,
ruhtan başka bir şey değildir. Öldükten sonra ruhun
nereye gittiğini ancak Tanrı bilir. İki seçenek vardır: ya
aşağı inip felakete gider ya da yükselip saadete ulaşır,
ebedi bir hayat sürer.
kurug kaldı kalbüd uçup barsa can
bayat bildi kança barır erse can (169-1525)
“Ruh uçup gidince, vücut boş kalır; ruhun nereye
gittiğini ancak Tanrı bilir”
et özni negü teg kitergü bolur
meger kim ölüm tutsa kalsa kalur (361-3593)
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“Fakat vücudu nasıl bırakırsın; onu ancak ölüm senden ayırabilir”
ediz boldı ornı ay kutlug kuta
tengise kodı inse boldı yuta (170-1526)
“Ey devletli, onun yeri yükseklerdedir; onun yükselmesi saadet, aşağı inmesi felakettir”
13. Dünyada Yapılanların Karşılıksız Kalamayacağını, Mutlaka Hesap Verileceğini Anlatan Beyitler
Dünya bir tarlaya benzetilir ve yaşanan dünyada
ekilenlerin ahirette karşılığının alınacağı ifade edilir.
Nefis ve arzulardan vazgeçmeden ne dünya ne âhiret
kazanılır. Hayatı boşa geçirdiğinde bunun hesabı Tanrı
tarafından mutlaka sorulacaktır:
bu dünya içi bir tarıglag turur
negü ekse munda yarın ol ünür (474-4733)
“Bu dünya bir tarladır; burada bugün ne ekilirse, yarın o biçilir.”
seningdin ayıtgay munı bir bayat
bayat aytıgı bar yime edgü at (570-5740)
“Bir olan Tanrı bunu sana soracaktır; Tanrı hesap soracaktır, bundan başka iyi bir ad bırakmak da vardır.”
14. Ölümden Sonra Yapılan Törenler
Ölen kişinin ardından (Ay Toldı) fakirlere yog aşıölüm aşı, kümüş-gümüş ve agı-ipekli kumaş dağıtılır.
Oğullar babalarının ölümünden sonra yas tutmak yerine hayırlı işler yapmalıdır:
bu ay toldınıng kıldı oglı yogı
çıgayka üledi kümüş hem agı (173-1564)
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“Oğlu, Ay Toldı için, ölüm aşı yaptı; fakirlere gümüş
ve ipekli kumaş dağıttı”
keçürdi yime ök ata kadgusın
yakın kıldı özke kişi edgüsin (173-1565)
“Babasının matemini böyle hayırlı işler yaparak geçirdi; iyi insanları kendisine ahbap edindi”
Yog aşı bolur ya ölüg atınga
Ya ol at bulup aş birür yatınga (459-4577)
“Yahut bir ölü için yapılan yog aşı olur yahut bir bir
rütbe alınca, başkalarına ziyafet çeker”
Sonuç
Eserin büyük bir bölümünde Kün Togdı, Ay Toldı ve
Ögdülmiş devlet idaresi ve erkânından söz eder. Devletçilik ile ilgili nasihatlerin yanı sıra, hatta iç içe denebilecek bir biçimde ölümün insan hayatına etkisi ve öteki
dünyada saadete kavuşmak için bu dünyada yapılması
gerekenlerden söz edilmektedir.
Ölüm kavramı, en çarpıcı bir şekilde insanın mağrurluk, zâlimlik, dünya nimetlerine kapılma noktasında âcizliğini, çaresizliğini hissettirmek amacıyla dile
getirilmiştir. Ancak bu âcizliğe ve çaresizliğe rağmen
dünya işlerinden vazgeçmek öğütlenmez, ölüme rağmen dünyada iyilik, cömertlik gösterilirse, bilgi ile ibadet edilirse, mal biriktirilmeyip dağıtılırsa mutlu olunacağı, bu saadetin öbür dünyadaki saadeti sağlayacağı
vurgulanır.
İkigü ajun ifadesi eserde sıkça geçer; bu ifade ile öteki dünya kadar içinde yaşanan dünyanın da önemli olduğu vurgulanır.
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Hükümdarlar için yapılan nasihatlerde, zulmetmeme, hizmetçiye iyi davranma ve özellikle kanuna riayet
etme gerçekleştirilirse hem bu dünyada hem öteki dünyada (ikigü ajun) saadet yaşanacağı söylenmektedir.
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Ölüm Diyarında Hayat

Y

Sema Uğurcan1

azarlarımızın muhayyilesini ölüm ve ölüm
ötesi daima kurcalamıştır. Ölüm temasını
çok kullanan Abdülhak Hâmid ve Cahit Sıtkı, eserlerinde ölüm sonrasına, hayat-öte, dünya-ahiret
ilişkisine yer verirler. Bu çalışmada bu iki yazar ve aynı
konuya daha az değinen başka yazarlar üzerinde durulacaktır.
Abdülhak Hâmid Tarhan
Abdülhak Hâmid, karısının ölümünden sonra kız
kardeşinin taziye mektubuna şöyle cevap verir: “Iztırap
mabud-ı ilâhînin en doğru ve büyük delilidir ki bizim
şu âlemde sade hayal olmadığımızı bildirir. Ben uğradığım kederden anladım ki hiç değilse mevcudum.” (Enginün 1995: 361) Bu söz, ölümün Abdülhak Hâmid’e
mevcudiyetini hatırlattığını gösterir. Mevcudiyeti de
bu tezatlar şairine ölümü hatırlatacaktı. Bundan şu sonucu çıkarabiliriz: Abdülhak Hâmid’in hayatı çok sevmesi onu ölümden korkmaya götürür, ölüm korkusu
hayatı daha fazla sevmesine yol açar. Bu birbirine yol
açan hâlet için, Kanbur serisinde (yani İlhan 1913, Turhan
1916, Tayflar Geçidi 1917, Ruhlar 1922, Arzîler 1924 beşlemesi) “bu yuvarlakta intiha olmaz” formülünü kullanır (Enginün 2002: 187).2 Birbirini takip eden İlhan-Turhan tarihî piyesleri 1300’lü yıllarda, İran İlhanlılarının
1 Prof. Dr. Sema Uğurcan, Marmara Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İstanbul.
2 Yazıdaki alıntılar kitabın bu baskısına aittir. Özellikle serinin Tayflar Geçidi kitabından alıntı yapılmıştır (195-256).
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ülkesinde ve Osmanlılar’ın Kosova Savaşı cephesinde
geçer. Kahramanlar iktidar ve aşk uğruna savaşlar yaparlar, cinayetler işlerler. İkinci piyesin sonunda hepsi
ölür. Piyeslerin devamı Tayflar Geçidi diyalogunda, bu
kahramanlar ölümlerinden yaklaşık beş yüz yıl sonra,
Birinci Dünya Savaşı sırasında yer altında birer tayf olarak ortaya çıkarlar. Piyeslerde dram entrikası oldukça
yüksekken, diyalogda hareket nerdeyse hiç kalmamış,
yerini konuşmalar almıştır. Piyes kahramanlarının tayflarına, Hâmid’i etkileyen Doğu-Batı yazarlarının, Hafız,
Sadi, Dante, Hugo, Homeros, Shakespeare, Hayyam,
Firdevsi, Namık Kemal gibi yazarların tayfları da katılır. Tayflar ölümle yarım bırakmak zorunda kaldıkları
meseleleri öteki dünyada konuşma yoluyla halletmeye
çalışırlar.
Hâmid’in Tayflar Geçidi’ni “ölüm ötesi” açısından
tahlil ederken, dünya edebiyatındaki benzerlerinden
ve bunlar hakkında bir tenkitçinin yorumlarından söz
etmek gerekir. Rus tenkitçisi Bahtin, “Dostoyevski’nin
Yapıtlarında Tür ve Olay Örgüsü Kompozisyonunun
Karakterleri” (Bahtin, 2001: 209-315) başlıklı çalışmasında, yazarın ölüm ötesini işleyen iki hikâyesi üzerinde
durur. Birincisi mezarlıkta ölüler diyaloğuna şahit bir
genci anlatan “Bobok”, ikincisi rüyasında ölerek başka dünyaya gitmiş bir genci anlatan “Gülünç Adamın
Düşü” hikâyeleridir. Bahtin Dostoyevski’nin sanatında
karakteristik bulduğu bu hikâyeleri “Menippea” tarzı
romanlara ve “Sokrat tarzı diyaloglara göndermeler
yaparak metinler arası ilişkiler açısından değerlendirir.
Bahtin’e göre Menippea3 tarzı eserlerde, bir fikrin ve
3 Bu tarza eskiçağ Yunan filozof ve şairi Menippe de Gadare’ın Menippos
Taşlamaları kitabından hareketle bu ad verilmiştir. Yazıdaki vurgulamalar
bana aittir. (S.U.)
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taşıyıcısının sınanması, heterojen-bağdaşmaz görünen
şeylerin çarpıcı birleşimi, farklı konumdakilerin denkleştirilmesi, sefil doğacılık, serüven ve fantastik, karnavallaşmış dünya, kendi kendisinin parodisini yapma gibi özellikler bulunur. Sokrat tarzı diyalog ise iki
türlü işler: Birincisi sinkrisis dediği, diyalog sırasında
bir konuyla ilgili çeşitli bakış açılarının yan yana sıralanması ile, ikincisi anakrisis dediği, diyalog sırasında
kişinin muhatabının sözlerini meydana çıkarıp kışkırtması, onu fikrini açıklamaya adamakıllı zorlaması ile.
Dostoyevski’nin hikâyeleriyle Hâmid’in Tayflar Geçidi
arasında ölümden sonraki hayatı işlemesi açısından
benzerlik vardır. Bahtin’in bu hikâyeleri açıklarken kullandığı Menippea ve Sokrat tarzı metinler arası ilişkiler
metodunu, Tayflar Geçidi’ne uygulamak mümkündür.
Tayflar Geçidi’nde Menippea tarzı komik karnaval öğeleri bulunduğu, sinkrisis, anakrisis tarzı diyaloglarla da
bazı gerçeklerin tartışıldığı ve bazı sonuçlara ulaşıldığı
düşünülebilir:
I. Tayflar Geçidi’nde Ölüler Dünyası ve Menippea
Tarzı
Tayflar Geçidi’ndeki ölülerin bilinçleri, tartışma alanları, dünyadaki konumlarına tıpatıp uygundur. İlhan
ve Turhan piyeslerinin kahramanları sahneye, dünyaya
veda ettikleri anı hatırlayarak girerler. Öldükleri zamanla diyaloğun zamanı arasındaki beş yüz yıl sanki
hiç geçmemiştir. Emir Çoban’ın tayfı zaman konusunda şöyle der:
Yok beynimizde şimdi bizim dün, bugün, yarın
Birdir geçen seneyle geçen gün vefat eden
Beş asrı geçti olmuş idik târik-i cihan
Onlar da şimdi bunda ve hem-hâlimiz bizim (s. 214)
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Gerçekçi tasvirin fantastikle karışımının en güzel örneği, ölüler diyarındaki piyes kahramanlarının dış görünüşleridir. Ölüler tayf yani hayalet görünüşünde ve
iskelet hâlindedir. Uzuvları toprağın gerçek sahipleri
olan kurt, yılan, akrep gibi haşeratla içiçedir. Ölülerin
birbirinin dış görünüşüne dair söyledikleri arasında
en çok geçen şunlardır: “Kadid, bir gölgeden yoksun,
tahavvülde olmak, müteaffin türaba karışmış, kurtlu, şekl-i harab, gölgeden yoksul, cinsiyetsiz, yerlilerden (yani haşerattan) daha zehirli, siyah cesetli delik,
göz delikleri, et, saç ve kandan mahrum olma, cism-i
cerih”... Önceki iki piyesin kahramanlarından İlhan,
Dilşad, Bağdad gibi güzel olanların bu diyardaki bozulmaları üzerinde daha çok durulur. Dilşad, ağlarken
gözlerinden toprak dökülür. Yeryüzünde de çirkin ve
sakat olan Kambur, Timur gibilerin görünüşleri, ölüm
diyarında daha komik ve korkunç hâl almıştır. Kambur için “ahdeb-i kadid” (s. 224) Timur için “mumya”
(s. 216) ifadesi kullanılır. Timur’un tayfının çirkin dış
görünüşüne çirkin manevi özellikler eklenmiştir. Dünyada iken makberleri ölülerle dolduran bu tayf, şimdi
hem toprak hem kan kokmaktadır.
Tayfların birer birer ortaya çıktığı mekâna ait en sık
tekrarlanan kelime “yeraltı” ve “mezaristan” kelimeleridir. Ölülerin diğerlerinin arasına nereden geldikleri
pek belli değildir. Yazarın açıklaması ve kahramanların
ifadeleriyle şimdiki mekânları ve oradaki ikametlerine
dair birkaç ifade şöyledir: “Kıble-i muaazzama, türbe-i
sükût, hâk-i ademde gûşe-nişîn olmak, surah-ı kedjüm,
havza-ı iman, dar-ı ceza, zir-i asman-tehî, bir cihan-ı
müsavat olan adem, toprak, sengzar, kisve-i ebediyetle
örtülü bir zıll-ı nev-zuhur, müsaferet yeri, gerçek vatan
demek olan darü’l-âhiret, feza-yı hakikat.”
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Tayflar, yerin altında, yani mezarın içindedir. Üzerlerinde hakkında hükümler verdikleri yeryüzü-dünya vardır. Yeryüzünün üzerinde ise gökyüzü vardır.
Hepsi de bir ruh olarak gökyüzüne yükselmek isterler.
Hatta dünyadaki en güzel ilmin astronomi olduğunu
düşünürler (s. 235). Tayflar Geçidi’nin devamı olan Ruhlar diyaloğunda, Dilşad ile Kambur yeraltından gökyüzüne yükselirler.
Hâmid’in muhayyilesindeki öteki dünya, dinlerin
anlattığına tıpatıp uymazsa da benzeyen hususlar vardır. Mesela kabirde huzurlu yaşayanlar yeryüzünde
iyi iş yapmış kişilerdir. Hafız gibi saf ruhlar, YakubLizet gibi yeryüzünde kötülük yapmadan öldürülenler, Murad Hüdavendigar gibi iyi hükümdarlardır.
Shakespeare’in tayfı onlar hakkında şöyle diyecektir:
Ukbâda pâye almağa sâi olan kişi
dünyada doğrulukla görür bence her işi. (s. 248)
Onlar mezarlık âleminden ruhlar âlemine de yükselebileceklerdir.
Bahtin, karnavallaşmış dünyanın yansıdığı edebiyat
ürünlerinde, şahıslar arasında içli dışlılık, samimiyet,
teklifsizlik, sıcak temas, her şeyi parodiye döndürme
olduğunu söylemiştir. Tayflar Geçidi’ndeki karışık cesetler topluluğu da böyledir. Ölüm onların hepsini eşitlemiştir.
Gördüm demin Hülâgu vü Hayyam hem-nişîn:
Bir neyyir-i siyâh ile bir leyl-i âteşîn (s. 214)
Metinde “karnavallaşmış Menippea” dünyasına ait
başka komik unsurlar vardır. Diğerlerinin arasına bir
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tayfın katılması sırasında Kanbur’un “Victor Hugo,
aman! Bu da çıkmış mı gezmeğe?” (s. 236) ifadesi komik
bir izlenim uyandırır. Kalpten ölen, sonra kafası kesilen Gıyaseddin isimli ölümsüz kahraman, ölüler diyarında kendi eliyle kafasını yerine takmıştır. Dilşad ile
Bağdad, etten, saçtan soyunmuştur ama yüzleri peçe
ile örtülüdür. Ölüler yeryüzündeki hatalarından dolayı
birbirinden özür dilerler, bunu el öperek teyit ederler.
Bir tayfın diğer tayfın elini öpmesi komiklik uyandırır.
Yıldırım Bayezid’in “kardeş katli” icabınca öldürdüğü
Yakup Çelebi, dünyada kavuşamadığı sevgilisi Lized’le
öteki tayfların huzurunda birleşir. Tayfların en soytarısı
Kambur durumu şöyle değerlendirir:
Bir çift-i âşıkâneye ukbada bir düğün
Tabir-i bâridiyle yer altında bir zifâf! (s. 224)
Bu çeşit erotizm daha ileri gider. Yeryüzündeyken
evli olmalarına rağmen hiç beraber bulunmayan Kambur, kadidinde kan olsa Dilşad uğruna feda edebileceğini söyler. Dilşad sırf alay olsun diye ona şöyle seslenir:
Ben işte hâzırım, hadi al şimdi koynuna
Kambur’un tayfı bu söz karşısında ürkerek kaçar.
Manipea tarzı eserlerde görülen sefil gerçekçilik
en fazla mezarlık haşeratından söz ederken görülür.
Kambur’un koynundan birkaç kurt çıkarıp atarak
“Mahşer demek midir ne demektir bu muziyât, / Bunlar mezar içinde yürür mevt-i zî-hayat” sözlerine kızan Gıyaseddin “elverdi sıkletin yıkıl” (s. 224) diye bağırır.
Menippea özelliklerinden söz oyunları, kelimeyi
çifte anlamlarda kullanmak metinde göze çarpar. Kambur, yeryüzündeki karışıklıkları kadınların çıkardığını
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söyler. “Benât, illet, zucret, şâibe, menfaat” gibi bazı olumsuz anlamlı kelimelerin müennes olmasını, bunun delili
olarak sunar. Yahut ciddi anlamlı kavramları hafifleştirerek, başka alanlara kanalize ederek kullanır. Kambur,
mezarlık âleminde de çirkinlik ve sakatlığına takılanlara, “Geçtim Sırat’ı oynayarak almadan bilet” (s. 209) cevabını verir. Onun söz oyunlarından bazıları traji-komik,
bazıları kafiyeden doğan, ancak fazla anlam taşımayan
söz oyunlarıdır.
Bahtin’e göre karnaval kamuya açık alanlarda olur.
Her tür insan orada resmigeçit yapar. Üzerinde durduğumuz eserin adı Tayflar Geçidi’dir, insan muhayyilesi
zorlanırsa, kamuya açık meydanlardan birinin mezarlık
olduğu söylenebilir. Bu da traji-komik bir durumdur.
Ölüler diyarında yaşayanlar, hayat ve dünyayla ilgilenirler. İlhan yeryüzünün nimetlerini, aşk, kadın, saz ve
işreti özler. Ölülerin aktüel dünyayla ilgili dikkatleri en
çok savaşa yönelmiştir. O anda yeryüzünün en geniş katılımlı savaşı olmaktadır. Tayflar hayatları boyunca savaşmış, yazar olanlar savaşı konu edinmişti. 20. yüzyılda
gördükleri savaşlar onları daha çok şaşırtır. Zaman içinde teknolojinin ilerlemesiyle savaş tahribi yani ölümün
daveti artmıştır:
Müdhiş ne maktel oldu bugün sahne-i cihan
Binlerce beldeler oluyor dideden nihân (s. 237)
Bunu söyleyen Kambur, alaylı bir ifadeyle savaşı
“tevsi-i kabre hamle-i şîrâne” (s. 238) olarak kabul eder.
Durum Kambur’un Batı’ya karşı Türk imajını savunmasına vesile olur. Tayfların arasına “cism-i mükeffen”
adıyla (s. 255) yeni birinin gelişi iki dünyayı birbirine
bağlar niteliktedir. Diğer tayflar onun gelişine sevi433
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nirler. Çünkü İlhan’ın dediği gibi yeraltındaki yeknesaklıktan sıkılmışlardır. Yeni ölü ise dünya işlerinin
kötülüğünden bahseder. Böylece tayflar arasındaki konuşmalar biter.
II. Tayflar Geçidi’nde Sokrat Tarzı Diyaloglarla
Meseleleri Tartışma ve Gerçeğe Ulaşma
Tayflar Geçidi’nde ölüm diyarıyla ilgili karnavalımsı,
komik öğeler olduğu kadar ciddî konuşmalar da vardır.
Kahramanlar kaza-kader yahut Hıristiyan Batı karşısında Müslüman Doğu imajı gibi hususlarda konuşurlar.
Böylece bir gerçeğe, Batı’nın Doğu’ya haksızlık ettiği,
onun büyüklüğünü inkâr ettiği gerçeğine varacaklardır.
Konuşarak gerçeğe ulaşma, Sokrat tarzı diyalogların
temel özelliğidir. Yukarıda belirttiğimiz gibi Bahtin’in
kavramlarından, bir konuya ilişkin çeşitli söylemlerin
yan yana sıralanması demek olan sinkrisis ve sözün
sözle kışkırtılması demek olan anakrisis şeklindeki Sokrat tarzı diyaloglar, bu ulaşmanın şeklini tayin eder.
a) Ölülerin Kaza- Kader Konusunda Diyalogları:
Önceki iki piyesin kahramanları birbirlerine kötülük etmiş; savaşla, cinayetle, intiharla buraya gelmiş
kişilerdi. Onlar birbirini kışkırtırcasına amellerinin
“neden”ine dair sorular sorarlar. Muhataplarından
“kader” cevabını alırlar. Ölüler kader fikrine genelde
iki şekilde bakarlar. Birincisi, bilip bilmeden yaptıkları her şeyin âmili olarak, cüz’i iradelerini değil kaza ve
kaderi gösterirler. Böylece sorumluluk payından kurtulacaklarını düşünürler. İlhan, iktidar uğruna Çoban
ailesini yok etmesini, Bağdad, mensubu olduğu Çoban
ailesini karşısına alarak İlhan’a varmasını, çıldırması434
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nı, Dilşad’ın sevmesine rağmen aile intikamı uğruna
İlhan’ı öldürmesini, cinnet ve intiharını kadere bağlar.
Beşlemenin başkahramanı Kambur, sık sık bu dünyaya
neden geldiğini sorar. Sanat eserinin gerçekliği içinde o,
Bayezid’i yenen ve ölmesine sebep olan Timur’un babasıdır. Böyle birinin doğmasına sebep olarak dünyanın
kana boğulmasına yol açmıştır. Bayezid’in, kardeşi Yakup Çelebi’yi öldürmesi, Timur’un Bayezid’i esir etmesi hep kaderin sonucudur.
Bundan sonra ikinci kader anlayışı söz konusu olur.
Kanbur kaderin başka bir işleyişinden söz eder. İnsanın başına gelenler, amellerinin neticesidir. Kanbur, günahın kaderi oluşturmadaki rolünü Bayezid’e açıklarken, onun masum kardeşi Yakub’u öldürmesi cezasını
Timur’un verdiğini söyler.
hükm-i kazayı bilmiş ol ettirdi iktizâ,
ancak senin o kendi elinden çıkan kaza:		
Bâis senin sukutuna Yakup’un âhıdır
Galtîde ettiğin o ser-i bî-günâhıdır (s. 219)
Böylece insan iradesinin ve mesuliyetinin kaderi
oluşturduğu fikri işe girer. Kötü amelleri “kader sevkiyle” değerlendirmek yanlıştır. İnsan mesuliyeti söz
konusu olunca, tayflar paylarına düşen kabahatlerden
dolayı muhataplarından özür diler. Dünyada değil mezarda olduklarını tekrar hatırlarlar. Ölüm diyarında
geçirdikleri beş yüz yıl içinde hayattayken yaptıkları işlerin lüzumsuzluk ve saçmalığını anlamışlardır. Dante
bunu şöyle izah eder:
Tashih eden hatamızı ancak mezardır
Bilmem ne söyliyeyim ben ölümün kerameti
Mezar olmasaydı biz koparırdık kıyameti (s. 234)
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b) Ölülerin İslam İmajı Konusunda Diyalogları
Diyalog tarzı münakaşalarla halledilen bir konu da
İslam (içine Doğu, Osmanlı gibi unsurlar da girer) imajının müdafaasıdır. Ahmet Hamdi Tanpınar’a göre Abdülhak Hâmid, şimdiye kadar hakkı yenmiş İslamiyeti
insanlığın tek kurtuluş çaresi olarak düşünmektedir
(1997: 560). Tayflar konuşarak Batı Hıristiyan dünyasının Doğu Müslüman dünyasına haksızlık ettiği, onun
büyüklüğünü inkâr ettiği gerçeğine ulaşırlar. Bu konuda konuşanlar önceki piyes kahramanlarından sadece Kambur ve yazarlardır. Diyalogların temel sunuşu
olarak anakrisizm ve sinkrisizm burada da kendisini
gösterir. Sadi Dante’ye, Hafız ve Kanbur Hugo’ya kızar. Dante, İlâhi Komedya’da cehennem sakinleri arasında Hz. Peygamber’i de göstermiş, Hugo, Yunanlılara
duyduğu sevgiyle Türkleri onların mirasını yok eden
barbarlar olarak nitelendirmiştir. Hugo pek fikrini değiştirmez ama Dante Cehennem kısmındaki hatasından
çok pişmandır. Böyle yazmasının sebebi çok basit ama
Hâmid’ce yine önemli bir sebeptir. Sevgilisi Beatrice’yi
kaybedince saçmalamaya başlamıştır. Ayrıca Hz.
Muhammed’in en son ve en büyük peygamber olması,
bir Hıristiyan olarak onu kıskandırmıştır. “Avrupa Şarkı Bilmez” yazısıyla (1873) Batılıların bu imajlarına karşı müdafaa fikrini ilk ortaya atan Namık Kemal’in tayfı
da resmigeçide katılır vatan-millet sevgisini dile getirir.
Bir fikir konuşulurken, bunun zıttını söylemek diyaloglarda sık rastlanan özelliktir. Kemal’in vatan sevgisine
gayipten bir ses:
“Âlemde bil ki hakk-ı yegânen müsâferet
Kavmin benîbeşer, vatanın da dâr-ı âhiret” (s. 252) yorumunu getirir. Namık Kemal, dünyada savunduğu va436
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tan-millet sevgisinin ölümsüzlüğüne inanır. Bu sevgiyi
ahirete taşımaya niyetlidir. Gaipteki sese karşı gelir:
Sen bil ki âhiret dahi dünyadadır bugün (s. 253)
Böylece Namık Kemal, sınandığı durumda galip çıkmayı becerir.
Tayflar Geçidi, tam anlamıyla türlerin karışımıdır.
Şaka ile ciddi, fantezi ile gerçek bir aradadır. Bahtin,
Dostoyevski’nin dünya edebiyatında Sokrat-Menippea tarzı hangi örneklerden faydalandığını göstermiştir. Kaynaklarını gizleyen Abdülhak Hâmid için bunu
yapmak kolay değildir. Ancak yazarın diyalogu bir tür
olarak kullanmasında geleneğin rolü olabilir. Çünkü
kültürümüzde atışma geleneği vardır. Hâmid okumamış olsa da Kutadgu Bilig kitabı diyalog kullanımına
güzel bir örnektir. Ölümden sonra-ruhtan önceki dönemi işlemesi açısından eser, Dante’nin İlâhî Komedya‘sının “Âraf” kısmını andırır. Abdülhak Hâmid, bu
kitaba kaynak olduğu söylenen Ebu’l-Ara Maarri’nin
Risaletü’n-Gufran kitabını Arapçasından okumuş olabilir. İnci Enginün “tayf” fikrinin Hamlet piyesindeki tayf
hayaletten geldiğini söyler (1978: 230).
2. Cahit Sıtkı Tarancı’da Öteki Dünya
Cahit Sıtkı Abdülhak Hâmid gibi muhayyilesinin
gücünü her fırsatta ortaya koymaktan hoşlanan bir
yazar değildir. Hâmid’den bir başka farkı, onun konstantrasyon ustası olmasıdır. Aralarındaki benzerlik
ölüm korkusunun ikisinde de yaşama sevinci ve varlık
bilinci yaratmasıdır. Cahit Sıtkı, patetik unsuru az, pitoresk yönü basit, gündelik algılamalar içinde sıradan
söz dizimiyle oluşmuş, sade, duygu dolu bir şiir diline
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sahiptir. Şiirde kendi bakış açısını gözardı ederek, olayın, varlığın bizzat kendisini konuşturmakta ustadır.
Benzer dili, hikâyelerinde4 de kullanır. Gerçekçi Cahit
Sıtkı, ölüm söz konusu olduğunda fantastiğin dünyasına girmekten çekinmez. Ancak hikâyelerindeki fantastik, şiirleri gibi gösterişsiz, tabiî bir fantastiktir: Ölüler
arasında konuşma, Azrail ile insan arasında konuşma,
tenasüh etmiş biriyle yaşayan insan arasında konuşma
şekillerinde görülür.
“Neden Sonra” (Cumhuriyet, 26 Mart 1934) hikâyesi
son yolculuğunda menziline varmış birinin algılarıyla
başlar: “Bir vapurda mıydı ve denizde lodos mu vardı, yol
boyunca epey sallanmıştı. İskeleye yanaşmış olacaklardı ki
artık sallanmıyordu. Fakat niçin elektriği söndürmüşlerdi?
Yoksa cereyan mı kesilmişti? Ya neden böyle üşüyordu?”
Hikâye bundan sonra dünyayı bıraktığı son anın hatıraları yani sevenlerin üzüntüleri ve yeni âlemin tasviriyle devam eder: “Karanlık yavaş yavaş dağılıyor, gözlerinin önünde ömründe görmediği çehreler beliriyordu. Ne
kadar mahzundu bu çehreler! Gurbet illere düşmüş adamların memleketten yeni gelen hemşeriye bir çocuk tecessüsü ve
şefkatiyle sorduğu hararetli suallerin yağmuruna tutulmuştu.”
Sorular aile, aşk, dostluk, politika, iklim, tabiat, gündelik meşgaleler, duyular... dünyasına ait ampirik sorulardır. Ölüye başta bunlar saçma gelir: “Bu adamlar dünyanın dışında, başka bir seyyarede mi, yoksa ıssız bir adada
mı yaşıyorlardı... Kendi kendine artık illallah bu rüyadan
dedi ve her vakit yaptığı gibi uyanmak için sıçradı.”
4 Hikâyeci yönü az bilinen Cahit Sıtkı Tarancı’nın Cumhuriyet gazetesinde
yayınlanan hikâyeleriyle ilgili bir lisans tezi yapılmıştır: Ezber, 1979. Ayrıca
bk. Sağlık 2003.
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Yazarın bundan sonra söyledikleri, ölüm gerçeğiyle
baş başa kalışı ifade eder: “Fakat başı bir tahtaya değdi.
Ürperdi. Neden sonra...Öldüğünü anlamıştı. Artık kendisi
de o garip ve saçma sualleri soranlar arasındaydı.”
Ölümle sevilen her şeyin sona ermesi “Bir de Baktım
ki Ölmüşüm” şiirindeki şu mısrada özetlenmiştir:
Ne gurbetlere düşmüşüm
Nelerden olmuşum (Bezirci 1983: 144).5
Cahit Sıtkı’nın “Hayat Hasreti” (Cumhuriyet, 19
Ağustos 1939) mezarlığa yeni getirilen bir ölü ile on
senelik ölü arasında geçen diyaloğa dayanır. İki ölü
birbirlerine hikâyelerini anlatırlar. Konuşmaları genellikle soru cevap şeklindedir. Yeni ölen, hayatında her
şey muntazam, güzel gitmiş, mutlu yaşamış bir ölüdür.
O hayatı sevmiştir, bunda mutlu, sevgi dolu bir hayat
yaşamasının etkisi vardır. Aklı dünyadaki sevdiklerindedir. Öteki ölü anlatmaya başlar. Hayatında hiç mutlu
olamamış, mahrumiyetin her türlüsünü tatmıştır. Ancak yine de hayatı özlemektedir:
“Bütün bunlara rağmen hayatı çok arıyorum. O kasvetli, daracık tahtakurusundan yatılmaz odamı, leke içinde
olan eski elbisemi, su alan ayakkabılarımı öyle bir özledim
ki. Köprü altlarında yatmağa, günlerce aç kalmaya razıyım,
tek yaşayayım, soğuğu duyabileyim, açlığı hissedeyim. Yaşamak! Göğe bakmak hürriyeti, çiçek koparmak keyfi! Yürümek,
durmak, etrafa bakmak, taşın sertliğini, yaprağın yumuşaklığını, bulutların beyazlığını idrak etmek. Hele nefes almak!
Ya güneş ya yağmur ya kar... Kardeşim yaşamak başlı başına
harikulâde bir hadisedir. “
5 Cahit Sıtkı’nın şiirlerinin alıntısında kitabın bu baskısı kullanılmıştır.
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Önceden ölen, insanları değil ama hayatın ve dünyanın bizzat kendisini özlemektedir. Hayatı sevdiklerinden ibaret gören yeni ölüyle, hayatı insansız ama
ampirik bir dünyadan ibaret gören ikinci ölü mezarlarına çekilip mahşer gününü beklemeye devam eder. Bu
metin onun şiirlerinden bazılarını hatırlatır: Özellikle
“İnsanoğlu” şiirindeki şu mısraları:
Ölmek varsa günün birinde gayri,
Göz nuru, el emeği, alın teri
Yaşadığım iyi kötü günleri
Değişmem hiçbir cennet masalına (s. 145).
Hikâye ve şiirde beş duyu ile açık-seçik idrak edilen
dünyanın ahirete tercih edileceği fikri hâkimdir.
Cahit Sıtkı “Birinci Hayatı” (Cumhuriyet, 12 Mayıs
1939) hikâyesinde bir çeşit tenasüh-i ruhtan bahseder.
Kahraman şimdiki hayatında bir amele, önceki hayatında zengin bir paşazadedir. Bir esir kıza aşık olan genç,
onun Mısır’a satılmasından sonra masal kahramanı gibi
peşinden gider. Ancak yolda deniz kazasından ölür.
İkinci hayatı ise mutsuz, mahrum, sefih bir amele hayatıdır. Cahit Sıtkı’nın böyle bir konuyu niçin seçtiğine
dair elimizde bir işaret yoktur.
“Azrail’in Vicdan Azabı” (Cumhuriyet, 1 Mayıs 1938)
bu konuda daha ilgi çekici bir hikâyedir. Anlatıcı kahraman, cenazelerde daima karşılaştığı bir adamı tanımak
ister. Onun hikâyesini dinler. Azrail olduğunu söyleyen
adam, böyle olduğuna inanmayan muhatabına “İnanacağın gün gelecektir, bu mukadderdir” diyerek ölümün
varlığını hatırlatır. Azrail’in hikâyesine göre insan yaratıldıktan sonra, melekler arasındaki iş bölümünde ona
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bu vazife düşmüştür. Vazifesinden hoşnut değildir:
“Melekler içinde insanları en çok seven ben olduğum hâlde
öldüren de benim. Hiç istirahat zamanım yoktur, uyumak
nedir bilmem, kış yaz demeden gece gündüz faaliyetteyim...
Adamlarım var. Bir kere bütün tabii felâketler benim hesabıma çalışırlar. Hastalıklar benim en sadık bendelerimdir. Havsalanız almayacak kadar geniş, disiplinli bir teşkilât içinde
çalışmaktayım. Bu teşkilâtın müdürü ben olduğum için hepsinden ben mesulüm... Bu can almak işini ne kadar nefret ve
iskihkarla yaptığımı mümkün değil, tahmin edemezsiniz. Bütün canilerin, katillerin, cellatların vicdan azabını ben çekiyorum. İnsanlar beni ellerine geçirseler linç ederler... Son söz
olarak size şunu söyleyebilirim: Mahşer gününü ölülerden
fazla ben bekliyorum, çünkü o gün vazifem bitmiş, azabım
nihayete ermiş olacaktır.”
Bu hikâye Cahit Sıtkı’nın ölüm karşısında aldığı temel vaziyeti gösteren birkaç anahtarı vermesi bakımından önemlidir. Yukarıdaki mısralarda söylediği gibi hayat ve dünya o kadar aziz ve onun tecrübesini yaşayan
insan o kadar kıymetlidir ki, bunları bırakıp gitmesine
alet olan melek dahi bu durum karşısında hayıflanmakta, insan uğruna, insan gibi acı duymaktadır. Bu hikâye
Cahit Sıtkı’nın dünya, hayat ve insanı takdisine güzel
bir örnektir. Ancak kendisini şairliğe veren Cahit Sıtkı
hikâyeye “tâlîi” bir gözle, para kazanmayı sağlayan bir
araç gözüyle bakmaktadır.
Ve Diğerleri
Bu iki yazar dışında, ölüm sonrasını işleyen başka yazarlarımız da vardır. Hüseyin Suad, Ahirette Bir
Gün isimli tek perdelik oyunda beka âlemine göçmüş
ruhların dünyadaki hesaplaşmalarını burada devam
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ettirdiklerini anlatır (Gürsoy: 158-166). Yahya Kemal
“O Taraf”ta, Tanpınar “Selâm Olsun”da muhayyilelerindeki ölüm diyarını bize sunarlar. Yahya Kemal’in
“O Taraf” (Beyatlı: 72) şiiri bir rüyanın naklidir. Tasvir
ettiği öğeler, Yahya Kemal’in şiir anlayışına uygundur.
Ebediyet ümidiyle dolu şiirde, öteyi uhrevî, ruhanî ve
sükûnetli olarak sunar. Beyaz hayaletler, donmuş bir
zamanda sükûn içinde yaşar, bir çeşmeden su yerine
ışık içerler ve Allah’a şükrederler. Şiirin söz dizimi de
tasvir ettiği âlemin sükûnetine uygundur.
Tanpınar’ın “Selâm Olsun” şiiri, halk şairinin seslenişi tarzında başlar ama çabucak Tanpınar’ın edasına bürünür: Ölüler yeryüzüne, hayata dair özlemlerle
dopdoludur: Hepsi de güzel olan “kar, tipi, fırtına, bahçe, ışık, gölge, çocuk sesi...” sembolleriyle özlemlerini
anlatır. Ölüler unutulmuşluğun acısını yaşarlar:
Dönmeyen gemiler olduk açıktan
Adımızı soran, arayan var mı? (Enginün 1988: 28)
Bu çığlık, diğer bir saf şiir temsilcisi Cahit Sıtkı’nın
çığlığına çok benzer.
Sonuç
Üzerinde durduğumuz metinlerde ölüm ötesi tasvirler, yazarlarının genel söylemlerine ve dünyaya bakış
tarzlarına uygundur. Hâmid’de ölüm diyarı ve sakinlerinin tasviri Hâmid’e has bir muhayyilenin ürünüdür.
Hâmid’e has muhayyile, zıtlara dayanmış, karmaşık
bir muhayyiledir. Orada korkunçla güzel bir aradadır. Hâmid ölümü korkunç veya komik gösterdiği gibi
dünyadaki meselelerin orada devam ettiği de gösterir.
Hüseyin Suad Yalçın’ın Ahirette Bir Gün piyesi Tayflar
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Geçidi’ne benzer. Cahit Sıtkı’nın hikâyelerindeki öteki
dünya ile şiirlerindeki bu dünya, sadelik içindeki güzellikleriyle birbirini andırır. Hayat ve dünya o kadar
güzeldir ki onu süslemeye gerek yoktur. Cahit Sıtkı’nın
hikâyeleri ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın şiirinde,
ölüm diyarında ilgilenilen “bu taraf”tır. Sadece Yahya Kemal’de ahiret, İslam dininin müjdelediği şekilde
ebedî sükûn ve huzurun mekânı olarak görünür.
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Halk Müziğinde “Ölüm” Üzerine Yakılan Ağıtların
İcralarında Ortaya Çıkan Problemler ve
Çözüm Önerileri
Mehmet Ali Özdemir1
Giriş

H

alk müzikleri doğdukları toplumların adları ile anılırlar. Toplumsal yaşamın kendi
dinamiğinden kaynaklanarak oluşan halk
müzikleri, değişerek ve gelişerek yeni müzik çeşit ve
türlerinin oluşmasına da kaynak olmuşlardır.
Yaşamın hemen her alanı ile ilgili ürünler verebilen
ve geniş konuları ile toplumların istemlerini dile getiren halk müzikleri, geleneksel yaşayışın bir parçası olarak varlıklarını günümüzde de sürdürmektedirler.
“Avrupa Ortaçağının sonlarında, müziğe ilişkin
kuramlar öne süren kilise adamları müziği, ince ve
bilginlere özgü bir kilise ve saray sanatı olarak kabul ediyorlardı. Kimi zaman da köylerinde yaşayan
köylülerle kasabaların emekçi insanları hâline gelmiş
eski köylülerin, gösteriler yapan gezginci halk oyuncularının yani hiçbiri özgür bir müzik eğitimi nimetlerinden yararlanmamış insanların kendi gündelik
yaşamlarında kullandıkları tümüyle farklı bir müziğin var olduğunu rahatsızlık duyarak fark ediyorlardı. Ortaçağ dünyasının sona erişini gösteren ulusların doğması olgusuyla birlikte, sıradan insanların bu
okul görmemiş müziği, bir ulusun kültür yaşamının
1 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Özdemir, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim
Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, İstanbul.
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önemli ve esinlendirici parçası olarak kabul edilmeye
başlandı. Sonraları bu müzik ‘Halk’ (folk) olarak adlandırılacaktı” (Finkelstein 1995: 30).
Ancak halk olarak adlandırdığımız insan toplulukları kendi toplumsal yaşamlarındaki farklılıklar ile küçük gruplara ayrılabilmektedirler. Bu farklılaşmanın
temel nedenlerinden biri, kültürü oluşturan yaşamsal
olguların oluş biçimi olarak değerlendirilebilir. “Kabile toplumlarında müziğin ekin ekme, ürün kaldırma,
kayıkçılık, avlanma, el zanaatları, çocukların büyütülmesi, savaş eğitimi ve hastalıkların tedavisi ile, doğum
ve ölümle, gençlerin ergenliğe kabulüyle ilgili dinsel
törenlerle yani, yaşamın her yanıyla, ilgisi vardır” (Finkelstein 1995: 30). Bu denli geniş bir yelpazede ele alınan halk müziklerinin köklerini tarihin derinliklerinde
aramak gerekmektedir.
Halk müzikleri bir oluşumdur ki; bu oluşum devam
eden, yani yaşanmakta olan bir sürecin gelinen noktasıdır. Geçmişte var idi ve gelecekte de devam edecek
olan sürecin bugününü anlamak ve onu açıklamak gerekmektedir. Halkın kendi yaşam koşullarından doğan
olay ve olgulardan hareketle, yerel müzik ve dil ifadelerinin bir araya gelmesiyle oluşan, kendine özgü; çalma, söyleme ve çalma-söyleme anlayışlarından oluşan
müzik ürünleri olarak tanımlayabileceğimiz Türk Halk
Müziği geleneksel bir kültür ürünümüzdür.
1. Halk Müziğinde Türler ve Çeşitler
(Özdemir 1998)
Halk müziğini bir tür olarak ele alırsak, bu türe bağlı
olan alt çeşitlerini şöyle sıralayabiliriz:
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a. Uzun Havalar
b. Kırık Havalar
c. Karma Havalar
Bu çeşitlere bağlı olan alt türden söz edebiliriz. Bunlar ise şöyle gösterilebilinir:
i. Çalgısal Türler (Ç)
ii. Sözlü Türler (S)
iii. Çalgısal / Sözlü Türler (Ç/S)

Halk Müziğinde Çeşitler ve Türler

Uzun Havalar

Kırık Havalar

Karma Havalar

Ç

Ç

Ç

S

Ç/S

ZeyAğıt,
Ağıt,
Açış,
bek
Bozlak,
Seyir, Bozlak,
Gezinti Maya Maya Halay,
Bar
vb.
vb.
vb.
vb.

S

Ç/S

S

Ç/S

ZayAğıtNinni,
bek,
lar,
DivanAğıt Semah,
Ağıtlar Güzellar
vb.
Deyiş
lemevb.
ler

2. Halk Müziğinde Ağıtlar
Sözlük anlamıyla “Ağıt”: “Ölen bir kimsenin gençliğini, güzelliğini, iyiliklerini, değerlerini, arkada bıraktıklarının acılarını veya büyük felaketlerin acılı etkilerini dile
getiren söz veya okunan ezgi, yazılan yazı, sağu, mersiye” (Türkçe Sözlük 1988) olarak tanımlanmaktadır.
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“Ölüm Üzerine Yakılan Ağıtlar”; bireylerin ölüm
olayına karşı acısını dışa vurduğu sözlere, ezgilere ve
sözlü ezgilere denmektedir. Ağıtların yakılış biçimleri daha çok doğaçlama olabileceği gibi daha sonraki
süreçlerde halk ozanları ve aşıklar tarafından da yazılmış olmaktadır. Ağıtlar hem kırık hava (Ek-1), hem
uzun hava (Ek-2) ve hem de karma hava (Ek-3) (Turhan 2003) olabilmektedirler. Ağıtlara konu olan olaylar
“tabiat afetleri, yenilgi ile sonuçlanan büyük savaşların
bıraktığı acılar, toplumca ya da birey olarak katlanılan
yangın, kıtlık, hastalık kırgını, ayaklanmaların ezilmesi,
ünlü kişilerin ölümü vb. acıklı durumlar, anıları derin
iz bırakan ve ağıtların doğmasına meydan veren olaylardır.” (Esen 1982)
Ağıtların ölen kişi veya kişiler için söylendiği bilinmektedir. Yörelerde ağıt yakıcılar belli kişilerdir. Bu
kişiler bazen yaktıkları ağıtların sonlarına “mahlaslarını” (isimlerini, imzalarını) koyarlar ve bazen de ağıdı
kimin yaktığı belli olmaz. Birçok yöremizde ağıt yakıcıların kadınlar olduğu görülmektedir. Nedeni ise törenlerin kadınlar tarafından düzenlenip yürütülmesidir. “Bir Divriklinin verdiği bilgiye göre tören ölünün
başında yapılır. Türkülere ve törenin gerektirdiği türlü
davranışlara, genel olarak bütün hazır bulunanlar katılır. Odaya her yeni gelen kadın ölünün en yakını ve
yaşça en büyük olanın (ailenin temsilcisi durumunda
bulunanın) boynuna sarılır; ağlar, ya da ağlar gibi yapar; baş örtüsünün ucu ile gözlerini siler; ağıdı çağırıp
söyleyen ağıtçının sesine sesini katarak ‘figan eder’; acı
feryatları, zaman zaman bütün törene katılanlarca bir
koro halinde tekrarlanır” (Boratav 1983: 444). Yukarıda
vermiş olduğumuz örnek, gelenek olarak ölüye ağlama
törenlerinde, törene katılan bireyin ve grubun tepkile450
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rini, davranışlarını açıkça ortaya koymaktadır. “İnsan
davranışlarına yön veren, onları etkileyen sosyal etmenler, toplumlara ve onların kültürel koşullarına göre
değişirler. Bu bakımdan insan davranışları ve bunları
etkileyen faktörlerin ne olacağı, hangisinin daha etkili
bulunacağı; o toplumun inançları, gelenek ve görenekleri, alışkanlıkları... tarafından adeta ‘şartlanır’ ve sınırlanırlar” (Öztabağ 1970).
Diğer yandan ağıtların bazıları da yapılan törenlerden çok sonra meydana gelebilmektedir. Yaşadığı toplumda çok sevilenler, genç yaşta feci şekilde ölenler gibi
sıra dışı kabul edilen ölüm olaylarının etkileri, uzunca
bir zaman toplumun belleğinde silinmemektedir. Bu
gibi etkilenmeler sonucunda yöreden veya başka bir
yöreden halk ozanları / âşıklar tarafından o olayla ilgili olarak ağıt yakılmaktadır (Örnek: Aşık Veysel’in
Atatürk’e Ağıt, 1 ve 2).
3. Ağıtların İletişim Süreci Açısından Değerlendirilmesi
İletişim; birey ile birey, birey ile toplum, toplum ile
toplum ve toplum ile birey arasıda bilgilerin aktarılışı olarak ele alınabilir. Hangi şekilde olursa olsun bilgi akışı belli aşamalardan meydana gelmektedir. Her
bilgi bir nedene bağlıdır. Bilginin ortaya çıkışını hazırlayan nedenler ne olursa olsun, çıktığı yer “kaynak”
olarak değerlendirilmektedir. Kaynaktan çıkan bilgiler
belli kodlamalarla “mesaj”lara dönüşürler ve “kanal”
aracılığı ile “alıcı”ya ulaşırlar. Alıcının kaynaktan gelen mesajı aldığını gösteren “Dönütler” (Geribildirim)
oluşur. Genel olarak bu aşamalara iletişim süreci denilmektedir.
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Ağıtların ortaya çıkmasını sağlayan nedenlerden biri
ölüm olayının olmasıdır. Yukarıda yapmış olduğumuz
alıntıdaki örneğe dönersek, ağıdı çağırıp söyleyen ağıtçı iletişim sürecinde üç aşamayı oluşturmaktadır. Ağıtı söyleyen kişi ölen kişi hakkında ya bilgi sahibidir ya
da tören öncesi ölenin yakınlarından bilgi edinmiştir.
Bu veriler doğrultusunda ağıdı söylemeye başlar. Ağıtın ortaya ilk çıkışını yani kaynağı oluşturur iken diğer
yandan da ezgi ve sözler ile söyleyeceği bilgileri kodlamaktadır. Yine yapmış olduğu kodlamayı bulunduğu
ortamda söylerken kanal görevini de üslenmiştir. Ağıtçıdan (kaynak ve kanal) gelen mesajlar alıcıya ulaşır ve
örnekte belirtildiği gibi “acı feryatları zaman zaman bir
koro halinde tekrarlanır”. Bu dönüt alıcıların kendilerine ulaşan mesajı doğru algıladıkları anlamına gelmektedir. Mesajların doğru algılandığı bilgisini edinen
ağıtçı, yeni mesajları göndermeye koyulur. Bireyden
başlayan iletişim süreci belli bir toplulukta dönütün
oluşmasıyla son bulmuş ve ortaya çıkan dönüt yeni bir
iletişim sürecini de başlatmıştır. Bu durumda topluluk
kaynak, mesajı kodlayan ve kanal olmaktadır. Alıcı ise
ağıt yakıcı olarak ele alınmalıdır. Burada birey-toplum
ve toplum-birey arasında bilgi akışı oluşmaktadır.
4. Ağıtların İcraları ve Ortaya Çıkan Sorunlar
Cumhuriyetin kurulmasıyla “müzikoloji araştırmaları, Atatürk’ün himayesi ve teşvikiyle çok erken zamanlarda başlamıştır” (Ögel 1992). Ancak elde yetişmiş
yeterli eleman olmadığından, yapılan araştırmalarda
bazı yanlışlıkların yapılmış olması kaçınılmazdı.
(Resmi anlamda 1926-1930 yılında İstanbul Konservatuarı tarafından başlatılan, Ankara Devlet Konservatuarı (1937452
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1952) ve daha sonraları TRT (1967) tarafından sürdürülen
araştırma gezilerinden yüzlerce halk ezgisi Anadolu’nun birçok bölgesinden toplanmıştır. Arada geçen sürelerde kişisel
araştırmalar da bulunmaktadır. Bu araştırmaların sonucunda toplanan ezgilerin notaları yazılarak çeşitli şekillerde yayınlanmıştır) (Özdemir 1998).
Yapılmış olan halk müziği araştırmaları, sonuçları
açısından değerlendirildiğinde birçok sorunun varlığı
hemen göze çarpmaktadır. Resmi arşivlerde bulunan
(ki başta TRT Müzik Dairesi gelmekte) birçok nota incelendiğinde, bilimsel anlamda yapılmış bir araştırmanın
sonucu gibi görünmemektedir. Özellikle derlenen ezgilerin yazılan notalarında;
a) Ölçülendirmelerde var olan eksiklikler veya yanlışlıklar,
b) Söz - müzik uyumunda var olan eksiklikler,
c) Çalgı ve söz notalarının aynı yazılması sonucu
oluşan eksiklikler,
d) Ezgilerin hızlarını belirtmede ortaya çıkan eksiklikler,
e) Ezgilerin türlerini ve çeşitlerini belirtme konusunda ortaya çıkan sorunlar,
f) Yine ezgilerin var olan hikâyelerinin ezgiyle birlikte yazılmamış olmasından kaynaklanan sorunlar, olarak sıralanabilir.
Yukarıda yazmış olduğumuz d, e ve f maddeleri ağıtların icralarında ortaya çıkan sorunlarla doğrudan ilgilidir. Şöyle ki:
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Resmi veya resmi olmayan kurumlarda halk müziği sanatçısı olarak görev yapan birçok kişi ağıtları icra
ederlerken, (çalınıp-söylenmesi) özellikle kırık havaları
olması gereken tempolarından hızlı icra etmektedirler.
Yine aynı bireyler görüntülü medyada icraatlarını yaparlarken “sözsüz iletişim” (Günay 2003) olarak adlandırdığımız jest ve mimikleri kullanırlarken ağıtın doğasına uymayan davranışlar sergilemektedirler (Örneğin
ezgiyi söylerken gülerek söylemeleri). Söz konusu kişiler ister kaynak veya kanal olsunlar, mesajları alıcıya
görsel ve işitsel olarak ulaştırırlarken doğru bir şekilde
sunamıyorlarsa alıcının da tepkisi doğal olarak farklı
olacaktır. Eğer olması gereken temponun üzerinde bir
tempoda icra ediyorlarsa, alıcıda oluşan dönüt de alkışla tempo tutma olarak meydana gelebilir ki; bu ağıdın
oyun havası olarak algılanmış olması gerçeğini ortaya
koyacaktır. Kaynağın jestler ve mimiklerle mesajları
sunmasında anlatımı güçlendirmiş olması beklenir. Anlatımı yanlış yönlendirebilecek jestler ve mimikler, mesajların alıcı üzerinde çelişkili olmasını sağlayacaktır.
Bu da doğru dönütlerin oluşmamasını oluşturacaktır.
Bazı ağıtların halk oyunlarında kullanılmakta olduğuna rastlayabilmekteyiz. Burada kaynaktan alınan
bilgiler kodlanırken değişkenlerin arttığını gözleyebiliriz. Bir yandan söz, bir yandan müzik ve bunlara bağlı
olarak dans figürleri her biri farklı birer değişken olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu değişkenlerin kanalları
da farklılık gösterebilirler, fakat icrada hepsi bir bütün
gibi davranırlar ve alıcı bir bütün olarak algılar. (Şunu
belirtmek gerekir ki, ağıtlarda mesajlar sadece söz ve
müzik ile iletişim sürecine katılmayabilirler. Bazen de
dans figürleri birer kodlama olarak algılanır.) Ancak bu
tür ortamlarda, bazen alıcılar danslı bir gösteriyi izler454
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lerken eğlence unsuru olarak algıladıkları için, tepkilerini alkışla eşlik etmeye kadar götürebilirler. Alıcının
bu türden davranışları, kanaldan gelen mesajları şartlı
olarak algılamakta olduklarından kaynaklanabilir.
Yaşadığımız toplum genel bir görgü ve anlayış olarak dans/oyun gösterilerini her zaman bir eğlence unsuru olarak algılamaktadır. Toplumdan meydana gelen
bu türden eksik kültürlenmenin dönütleri de farklılaşabilmektedir. Bu da kaynaktan başlayarak alıcının
oluşturduğu dönütte son bulan iletişim sürecinde ciddi
sapmalara yol açmakta ve dolayısı ile kültürel değerler
gelecek kuşaklara aktarılırken eksik, yanlış bilgilerin
kodlanmalarına neden olmaktadır.
5. Sonuç ve Öneriler
Halk müziğinde ağıtlar farklı çeşitlerde ve türlerde
karşımıza çıkmaktadır. Ölüm üzerine yakılmış ve söylenmekte olan ağıtların iletişim süreçleri açısından bir
değerlendirilmesi yapıldığında, yukarıda belirttiğimiz
sorunlara başkalarını da katmak mümkündür. Ancak
hemen göze çarpan veya çarpıcı olduğunu düşündüğümüz birkaç sorunu belirlemeye çalıştık. Bu sorunların
çözümünü sağlayabileceğini düşündüğümüz önerileri
de şöyle sıralayabiliriz:
a. Özellikle TRT ve diğer resmi kurumların arşivlerinde yer alan halk ezgilerinin –dolayısı ile ağıtların- notalarının üzerine, hızı (tempoyu) belirten
“metronom”larının doğru bir şekilde saptanması ve
yazılmasını sağlamak gerekmektedir. Yayımlanmış
olan ezgilerin elden geçirilerek eksiklerin giderilmesi
ve bundan sonraki süreçte yayınlanacak olan ezgilerin
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de metronomlarının belirlenmesi ile sorunlardan biri
çözümlenebilecektir.
b. Notaları yazılarak yayınlanmış ezgilerin, genel bir
kural olarak türlerinin ve çeşitlerinin notalar üzerinde
belirtilmesi gerekmektedir (“Kütahya’nın Pınarları Akışır” ezgisinin “ağıt” olduğunu belirtmek gibi). Türü ve
çeşidi bilinen ezgilerin icra edilişlerinde, icracıya (kanala) sunulan olanak sayesinde alıcıların da (dinleyici /
izleyici) doğru anlamasını sağlamış olacaktır.
c. Yine icracıların icraları esnasında jest ve mimiklerini kullanmalarına dikkat etmeleri gerekmektedir.
Mesajları alıcıya doğru ve etkili bir biçimde gönderebilmeleri için bu konu üzerinde önemle durmalıdırlar. Ayrıca icracılar (kanal) kaynaktan gelen mesajları (bunlar
kodlanmış da olabilir) doğru bir şekilde çözmelidirler.
İçeriğini anlayabildikleri ölçüde, daha iyi anlatabilirler.
O zaman kodlanmış olan mesajın tüm ayrıntılarını dikkatli bir şekilde çözümleyerek, yeniden alıcının anlayabileceği biçimde kodlamalıdırlar.
d. Başta üniversitelerin müzikle ilgili bölümleri olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlara da bu noktada
sorumluluk düşmektedir. Akademik ölçekli çalışmalar
ile bu ve benzer sorunların giderilmesine dönük çalışmalar yapılmalı, çalışma sonuçları icracılara ulaştırılmalıdır.
e. Yine ilgili öğretim kurumlarındaki derslerde aynı
çalışmaların sonuçları üzerinde durularak, yetişen kuşaklara bilgiler sağlıklı bir şekilde aktarılmalıdır.
Kaynaklar:
Boratav, Pertev Nail (1983). Folklor ve Edebiyat -2-, İstanbul: Adam Yayınları.
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Türk Dünyasında Ölümlük Halı, Düz Dokuma
Yaygı ve Keçe Geleneği
Bekir Deniz1
I. Anadolu-Türk Kültüründe Ölümlük Halı ve Düz
Dokuma Yaygı Geleneği

G

ünümüzde, Anadolu’daki geleneğe göre şehirde veya köylerde, dokuma bilen veya bilmeyen kadınlar, evlenmeden önce veya evlendikten sonra kendisi ve kocasının cenazesi üzerine
serilmek ve mezarlık dönüşünde, ölen kişinin hayrına,
camiye bağışlanmak üzere halk tabiriyle, kocası ve kendisi için halı veya kilim tımarlar, yani ölümlük halı veya
kilim dokur ya da hazırlarlar. Dokuma bilmeyenler ise,
dokunmuş halı ya da kilim satın alırlar veya ısmarlama
yoluyla, bilen kimselere dokuttururlar. Bazen ölen kişi
adına, aile fertlerinden biri tarafından da dokutturulup
camiye serilebilir. Halı ya da kilimin bir yanına da, dokuma sırasında, adına dokunduğu kişinin ismi ve ölüm
tarihi yazılır ya da tevazu gösterilerek herhangi bir şey
yazılmaz (Foto 1-3).
Ölümlük amacıyla dokunan halı veya kilim, bağışlayanın sosyal yapısıyla da ilgilidir: Varlıklı kişiler halı,
orta hâlli vatandaş cicim ya da zili, fakir durumdakiler ise kilim, hatta çul dokurlar. Sözgelimi Aksaray’da
halı veya kilim, Söke (Aydın) ve Kemalpaşa’nın (İzmir) köylerinde halkın yoz dediği, cicim teknikli dokuma, kırmızı kilim veya çul dediği, süslemesiz, tek
renk, kırmızı renkli kilimler dokunur (Foto 4-7).
1 Prof. Dr. Bekir Deniz, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, Antalya.
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Ölümlük halı ve düz dokuma yaygılar, özellikle yaşlı hanımlar tarafından, çeyizlik gibi, sandığın bir köşesinde saklanır. Darda kalınsa bile satılmaz. Ayrıca, halı
ya da düz dokuma yaygı sonuçta bir sergi veya süs malzemesidir. Ama her halı ya da kilim, çeyizlik olarak değerlendirilmesine karşılık, ölümlük halı sayılmaz:
Ölümlük bir dokuma, sergi olarak kullanılsa bile
cenaze mutlaka ölümlük halı veya kilimle taşınır ve
dokuma eski de olsa defin işleminden sonra camiye
bağışlanır. Fakir durumdakiler komşudan alınacak ya
da camiden ödünç getirilecek bir ölümlük kilime sarılarak taşınır. Camilerde üst üste serilen bu dokumalar
zamanla halı ve düz dokuma yaygı katmanları meydana getirir. Camilerin bir halı ve düz dokuma yaygı
müzesi gibi olmasının nedeni bundan kaynaklanmaktadır.
Anadolu’da ölümlük amacıyla dokunan bu halı, ya
da düz dokuma yaygılara genellikle ölümlük-dirimlik
denirse de farklı isimlerle de tanınır. Sözgelimi, Aksaray çevresinde ahretlik ve dünyalık, Emirdağ (Afyon)
civarında ölümlük, Manisa-Çanakkale yöresinde ölümlük-dirimlik, Isparta çevresinde ölümlük, ölümlük-dirimlik, ahretlik halı - kilim denir. Yine Isparta ve Beyşehir
(Konya) civarında, bu halının bir yerde saklamak için
kaldırılmasına da halı dürmek denir. İvrindi (Balıkesir)
civarında duru kilim, Kayseri, Konya, Niğde civarında
ahretlik, dünyalık halı / kilim, Denizli, Aydın yöresinde
sargı kilimi, Ereğli, Akşehir (Konya) çevresinde sümüklük, Aydın ve Söke civarında sümük sargılığı, Ereğli,
Karapınar, Halkapınar (Konya) ve Aksaray çevresinde
sal halısı-kilimi veya salaca halısı-kilimi isimleriyle bilinir
(Foto 2-7).
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Bu kelimelerin çoğu Türkçe kökenlidir: Ölümlük
halı-kilim veya ahretlik halı-kilim sözleri belki tamamen
Anadolu Türkçesiyle ilgilidir, ama duru kilim, sal kilimi, salaca kilimi-halısı, sümüklük veya sümük sargılığı
isimleri Orta Asya Türkçesine aittir. Sümüklük ve sümük sarğılığı isimlerinin, Orta Asya’daki anlamıyla
Anadolu’da hâlâ yaşıyor olması, Türk dili açısından
çok önemlidir. Buna karşılık, sümüklük, sümük sargılığı,
sal kilimi, salaca kilimi kelimeleri, Tarama Sözlüğü, Derleme Sözlüğü gibi kaynaklarda da yer almaz.
Anadolu’da dokunan ölümlük halı ve düz dokuma
yaygı örnekleri arasında halı, çul, kilim türü dokumalar görülür. Her bölgenin hatta her yörük grubunun ahretliği birbirinden farklıdır: Isparta çevresinde,
ölümlük-dirimlik halı denilen halılar kullanılır. Halının
eski veya yeni olması çok önemli değildir ama yeni
halı tercih edilir. Çanakkale yöresinde, renginden dolayı, halkın kırmızı kilim dediği, kenarları ilikli kilim,
zemini iliksiz kilim teknikli örnekler dokunur. Benzer
örnekler Gördes (Manisa) civarında yine kırmızı kilim
adıyla bilinir. İvrindi (Balıkesir) çevresinde duru kilim
denilen, kilim – zili tekniği karışımlı kilimler kullanılır ve genellikle kırmızı renklidir. Konya-Karapınar
çevresinde toplu kilim denilen, yan yana üç veya dört
göbekle süslü kilimler, Akşehir civarında yaşayan yörüklerde farda kilim, cenaze sargılığı veya sümük sargılığı
adı verilen, enine kuşaklarla süslü, kilim-zili tekniklerinin münavebeli uygulandığı örnekler veya bezayağı
teknikli, iliksiz kilimler dokunur. Genellikle iki şaklı
dokunan bu örnekler 80 x 80 x 300 cm. boyutlarındadır. Yine Ereğli civarında sal kilimi veya farda kilim denilen, eşkenar dörtgen şekilli, yan yana üç veya dört
göbekle süslü kilimler kullanılır. Aksaray civarında
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halı ve halkın çul adını verdiği yol desenli (çubuklu)
veya desensiz, iliksiz kilimlerle, göbekli kilim, kafalı kilim, toplu kilim denilen, yan yana üç veya dört göbekle
süslü kilimler ve dededen toruna kalacak kadar dayanıklı ve iyi dokunmuş torun kilimi adı verilen üç, dört
göbekle süslü, ilikli kilim teknikli, kilimler kullanılır.
Niğde ve Bor civarında, sekizgen şekilli, yan yana yerleştirilmiş üç veya dört göbekle süslü (toplu kilim) kilimler, Kayseri ve Kırşehir çevresinde ise yine iliksiz
kilim teknikli çul denilen, iliksiz kilimlerle, toplu kilimler görülür. Yozgat civarında kafalı kilim veya bayraklı kilim adı verilen ilikli kilim teknikli kilimler kullanılır. Söke (Aydın) ve Kemalpaşa (İzmir) çevresinde
yaşayan Tekeli Yörükleri’nde, halkın kırmızı kilim veya
çul dediği, süslemesiz, tek renk kırmızı kilimler ve
yoz dediği, cicim-kilim karışımı teknikli zili (sümük
sargılığı), Denizli civarında sargı kilimi denilen, iki, üç
göbekle süslü, ilikli kilim teknikli kilimler kullanılır.
Antalya civarında yaşayan Yörüklerde ise cenaze erkekse üzerine, kişinin sağlığında namaz kıldığı seccade serilir (Foto 2-7).
Halk tarafından herhangi bir nedenle camiye serilen
halı ve kilimler, geleneklere göre, caminin malı sayılır;
alınıp satılamaz. Bir başkası tarafından özel malı gibi
kullanılamaz. Kullanma hakkı tamamen bulunduğu
camiye aittir: Bu gelenek yeni ortaya çıkmış değildir.
Muhtemelen Selçuklular ve Osmanlılar devrinde de
vardı. Ancak o dönemlerde vakıf kuralları da bulunmaktaydı. Fakat her yapının vakfı yoktu (Deniz,1994:
283-296; Turan,1948:157). O dönemlerden kalma adını
bildiğimiz ölümlük halı yoktur, ama halılardaki sembolik bazı işaretler bu amaçla dokunduklarına işaret etmektedir (Foto 1).
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Yukarıda belirttiğimiz herhangi bir nedenle camiye
bağışlanan, hibe edilen halı veya düz dokuma yaygılar
vakıf eseri midir, yoksa bağış mıdır? Elbette bir malın
vakıf sayılabilmesi için vakfedildiğine dair hukuki kayıtların bulunması gerekir (Köprülü, 1942: 1-32; Berki,
1958: 1-18; Çağatay, 1978: 7-14; Yediyıldız, 1982: 1-28;
Yediyıldız, 1990). Hâlbuki camilere serilen halı ve düz
dokuma yaygılar, taraflar arasında herhangi bir sözleşme yapılmadan, hayır için serilmekte ve sonuçta caminin malı sayılmaktadır. Tıpkı vakıf kurallarındaki gibi
kişinin bağışladığı halıyı, ben fikrimden vazgeçtim, serdiğim dokumayı geri istiyorum gibi bir isteme hakkı
yoktur. Halkın inançlarına göre hiç kimsenin, böyle bir
davranışa tenezzül etmesi mümkün değildir. Belki bunun içindir ki, camiye serilen bir dokuma kişiler tarafından kısa bir süre sonra unutulur. Dolayısıyla, kişilerin
camiye serdiği halı ve düz dokuma yaygılar bir vakıf
mal değildir, vakıf gelirleriyle de satın alınmamıştır.
Ancak kendi içinde bir düzenle işleyen, belli kuralları
olan bir sistemdir, bir gelenektir.
Selçuklu ve Osmanlı döneminde cami, zaviye, medrese gibi dinî ve sosyal yapıların halı, kilim vb. sergi ihtiyacı, kaynaklar, yayımlanmış vakfiyeler, tahrir
defterleri, muhasebe bilançoları ile şer’iye sicillerine
göre, bir kişi tarafından hediye edilebildiği gibi, vakfediliyor, bir vakfa bağışlanan eşyalar arasında yer
alabiliyor, ya da vakıf gelirleriyle, eskidikçe satın alınması şart koşuluyordu (Deniz,1994:283-296).
Örnek olarak I. Alaeddin Keykubad’ın (1220-1227)
vezirlerinden Celâleddin Karatay’ın 1251 yılında
Konya’da inşa ettirdiği medreseye ait vakfiyesini verebiliriz (Turan, 1948: 142, 157).
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Vakfiyelere bakıldığında vakfedilen halıların sayısı
üç ya da beşi geçmemektedir. Yayımlanmış vakfiyeler
arasında en fazla vakfedilmiş halı ve düz dokuma yaygı
Kara Ahmet Paşa’nın vakfiyesinde görülmektedir (Yaltkaya, 1942: 83). Büyük bir cami veya medresenin bu kadar az sayıdaki sergiyle örtülmesi mümkün değildir.
Gerçi vakıf denildiğinde daha çok arsa, han gibi geliri
olan mallar kastedilmektedir. Halı veya düz dokuma
yaygıların, diğer vakıf malları kadar büyük ve önemli
şeyler olmadıkları için tevazu gösterilerek, vakfiyelerde
gösterilmemeleri de mümkündür. Ancak Süleymaniye
Cami gibi büyük yapıların çok sayıda halı ve düz dokuma yaygıya ihtiyaç duyduğu da kesindir. Büyük bir
ihtimalle, vakfı bulunan yapıların sergisi, vakfedilenler
dışında halkın bağışlarıyla, köy camileri gibi vakfı bulunmayan eserlerin örtüleri ise, bugünkü gibi, bağış geleneğiyle karşılanmış olmalıdır.
II. Türk Dünyasında Ölümlük Halı, Düz Dokuma
Yaygı ve Keçe Geleneği
Anadolu’daki ölümlük halı ve düz dokuma yaygı
geleneği Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetlerinde ve
Türk topluluklarında da vardır. Ancak Sovyet idaresinde yaşarken, gelenek devam ettirilmediği için çoğu
yerde bugün unutulmuş, Türk topluluklarında ise terk
edilmiş vaziyettedir.
Azerbaycan’da Ordubat civarında, kişi hasta yatağında iken yakınlarıyla helalleşir: Dost ve akrabalarına
borcu varsa bunları ödemek için vasiyette bulunur. Öldüğü zaman yakınları borcunu karşılar: İnsanlar daha
sağlığında, günahlarını affettirmek, bunlardan kurtulmak için mescide (cami) halı bağışında bulunur. Doku466
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ma yapmanın bilindiği yerlerde halı veya düz dokuma
yaygı dokunur, dokumanın bilinmediği yerlerde ise
satın alınır. Ancak alınan bu dokumanın alın teriyle kazanılması, helal olması şarttır. Söz gelimi bağış yapan
kişinin ceviz satarak kazandığı para ile alınan dokuma
kabul edilmez, çünkü bu cevizlerin içine komşu bahçenin cevizleri karışmış olabilir. Bunun yerine, hiç bir
düşünceye yer bırakmayacak tarzda elde edilen, söz gelimi maaş vb. bir gelirle alınması gerekir.2
Ağdam civarındaki köylerde ise cenaze kefenlendikten sonra halıya sarılır ve Anadolu’daki sala benzer bir
aletle mezara götürülür. Halıdan çıkartılan cenaze defnedilir ve halı eve getirilir. Üzerine 40 kova su dökülerek, 40 kere yıkanır ve kullanılmaya devam edilir. Bu
halı genellikle çeyizlik gibi saklanan veya az kullanılan
bir halıdır.3
Azerbaycan’da, palas (palaz) ve şedde adı verilen düz
dokuma yaygılar sergi ve ölümlük olarak kullanılır: Şedde, farklı renkteki çözgü ipleriyle balık sırtı veya düz sumak tekniğiyle yapılan, havsız (hovsuz) bir dokumadır.
İki şaklı (parça) dokunur. Geometrik desen, bitki motifi
ve hayvan figürleriyle süslenir. Özellikle deve ve at figürü görülür. Genellikle kırmızı, mavi ve beyaz renklidir. Kırmızı renkliler toy (düğün) perdesi ve ölümlük
olarak kullanılır: Toylarda çadır veya evin penceresine
gerilir. Bu nedenle toy perdesi (gelin perdesi) ve gerdeklik kırmızı kilim denir. Aynı kilim toy sahibinin cenazesi
2 Sayın Nazım Efendi Muradov’un (E.Ü Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü Arş. Gör.) 28.02.2003 tarihinde şifahen verdiği bilgilere
göre.
3 Bakü’den Sayın Vugar Caferov’un (1980 doğumlu) 25.04.03 tarihinde şifahen verdiği bilgilere göre.
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üzerine serilir: Şedde birleşmek demektir. Bu insanların
toy’da (düğün) ve ölümde birleştiğine (şedde), toydan
ölüme kadar şedde kullanıldığına işaret eder. Yine Azeri geleneklerine göre, Kurban Bayramında geline koyun
gönderilir. Koyun şedde gibi kırmızıya boyanır. Ayrıca,
kurban eti bölünüp, parçalara ayrılarak dağıtılır. Şedde
de parça parça, yani iki şaklıdır. Bu ailelerin parça parça
olduğunu (dağıldığını) ve ãhırda (ahiret) şedde gibi birleştiğini gösterir.
Azerbaycan’da, Anadolu’daki gibi, şedde hâli vakti
yerinde olan, palas ise orta hâlli vatandaşın kullandığı
ölümlük bir dokumadır. Palas’ın eskiden beri dokunduğu, sergi malzemesi olarak kullanılmasının yanı sıra
dervişlerin elbise olarak kullandığı, merasim ve cenaze
törenlerinde ise palazdan dikilen elbiselerin giyildiği
bilinmektedir. Günümüzde de palaza bürün elle sürün
şeklinde söylenen bir atasözü bulunmaktadır (AliyevaUlusoy, 1996: 35-37)4 (Foto 8).
İran Azerbaycanı’nda böyle bir gelenek yoktur. Genellikle camilerde, cenaze üzerine sermek için yeşil bir
örtü bulunmakta, birisi öldüğünde cenaze üzerine bu
örtü serilmektedir. Bazı yerlerde ise ölen kadının üzerine, giydiği siyah renkli çarşaf atılmaktadır.5
Kazakistan’da eskiden cenaze keçeye veya bir beze
sarılırdı (Köprülü, 1991: 86; Kesici, 2003: 46). Günümüzde de aynı gelenek devam etmektedir: Birisi öldüğünde
cenaze önce kefene, sonra keçeye (kiyiz) sarılır. Üzerine
4 Bakü-Halça Müzesi müdürü sayın Röya Tageyava’nın 24.5.03 günü şifahen verdiği bilgilere göre.
5 İran Azerbaycanı’ndan Hüşeng Mazhar’ın 27.03.2003 tarihinde şifahen
verdiği bilgilere göre.
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halı veya kilim (gilem) örtülür, bunun da üzerine kumaş serilir. Evde kılınan cenaze namazından sonra sal
benzeri (günümüzde ahşap veya demirdendir) bir aletle kabristana götürülür. Üzerindeki kumaşlar alınıp bir
kenara konur. Gilem bir yere serilir ve definden sonra
imam ve cenazeyi getirenler (süyekçiler) bunun üzerine
oturarak dua eder. Cenaze kiyiz içinde mezara kadar
getirilir ve keçeden çıkartılıp kefeniyle mezara defnedilir (Foto 9).
Cenazenin sarıldığı küyüz (keçe) ve üzerine örtülen
kilem (halı-kilim) dokunur ya da satın alınır. Cenaze sahibinin böyle bir hazırlığı yoksa yakın akrabalar tarafından temin edilir. Ayrıca ölenin anısına, sonradan da
dokunup, mescit (cami) ya da kesene (türbe)ye serilebilir. Buna eskertkiş gilem (hatıra halı-kilim) denir. Cenaze dönüşünde gilem, kiyiz ve kumaşlar eve getirildiği
bibi, ölenin hayrına fakir birine ya da molla (imam)a da
verilir (Foto 10).6
Kazakistan’da, ölen kişinin erkek çocuklarına, kardeş, amca ve yeğen gibi birinci dereceden yakın akrabalarına süyek denir. Süyekler cenazede hazır bulunur.
Cenazeyi süyekler yıkar. Bu kişiler üç gün boyunca, yas
işareti olarak, bellerine beyaz kuşak bağlar (Özbekler
kırmızı, Uygurlar beyaz kuşak bağlar). Cenazeye gelenleri karşılar ve taziyeleri kabul ederler. Cenazenin
taşınması, mezara konulması gibi işlerde de bu kişiler
en ön sırada yer alır. Cenazeye gelenlere ve mezarlığa
götürenlere de süyekçi denir.
6 Sayın Zagira Begejanova’nın 12.05.2003 tarihinde şifahen verdiği bilgilere
göre. Özellikle imama (molla) verme geleneği yaygındır. İmamlar da bu halıları pazarda satarak gelir temin etmektedir. Hatta, Kazakistan’da imamların cenazeye gitmek için birbirleriyle yarıştıkları söylenmektedir.
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Kırgızistan’da bir kişi öldüğünde tabutu üzerine
halı, kilem (kilim) veya kiyiz (keçe) örtme geleneği vardır. Ölünün mezara götürülmesi sırasında ölen kişinin
birinci dereceden akrabası, özellikle kızı veya oğlu tarafından bir örtü örtülür. Halk arasında da, “oğlu halı
örttü vb.” şekilde konuşulur. Zenginler genellikle halı,
orta hâlliler kilem (kilim), fakirler ise kiyiz (keçe) örter.
Mezarlıktan dönüşte bu örtü tekrar eve getirilir ve kullanılır. Anadolu’daki gibi bağışlama geleneği yoktur.7
Özbekistan’da, bir kişi öldüğünde önce çenesi bağlanır ve bir gün evde bekletilir. Akrabaları ve yakınları mavi elbise giyip bellerine kırmızı kuşak bağlarlar.
Yıkandıktan sonra kefene, sonra da halı, kilim (gilam),
ya da şalça dokumaya (çözgü yüzlü dokuma) sarılır ya
da dokuma, tabut üzerine örtülür. Ayrıca Kazaklardaki
gibi, ölenin anısına, yakınları tarafından sonradan da
dokunup, camiye veya türbe (kesene)ye serilebilir. Buna
estelik gilem (“hatıra halı-kilim”) denir (Foto 11).
Özbeklerde tabut demirden ve dört kollu yapılır. Bunun da üzerine bahmal denilen (Kırgızlar barkut derler),
halı, kilim ya da şalça türü, on kişilik caynamaz (namazlağı) örtülür. Ölen kişi ünlü biriyse mahallenin sonuna
kadar el üstünde götürülür, sonra arabaya konularak
taşınır. Cenaze üzerine serilen kilim, ya mescite verilir
ya da eve getirilip saklanır. Daha önceden pazardan alınıp evde saklanan ton (çapan), çorsı (kuşak), maksı (uzun
giysi, sığır derisinden yapılır), kalaç (maksı ile birlikte
giyilir), köynak (gömlek) mezarı kazanlara verilir. Cesedin yıkanması sırasında kullanılan kova, kumgan (ıbrık),
7 İzmir’de yaşayan Kırgız vatandaşı Sayın Maya Urseitova’nın 10.03.2003,
Türk-Kırgız Manas Üniversitesi’nden Sayın Doç. Dr. Kadirali Konkobaev’in
25.6.2003 tarihinde şifahen verdikleri bilgiye göre.
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çılapçın (legençe) gibi malzemeler de cesedi yıkayanlara
verilir.8
Cenaze mutlaka, erkek çocuğu, kardeşi, amcası, yeğeni gibi, ölenin birinci dereceden yakınları tarafından
yıkanır. Bu kişilere süyek denir. Süyek olmak kemik
bağı olan yakın akrabalığı ifade eder. Uzakta da olsa
süyek’ler çağırılır, gelmeleri beklenir. Gelmeden cenaze
yıkanmaz. Akrabalar da bu çağrıya katılır.9
Göçebe yaşayan Özbeklerde, cenaze kilime sarılır ve
üzerine çapan denilen, kaftan şekilli, yerel bir giysi örtülür. Aynı gelenek Türkmenistan ve Anadolu’da da vardır: Türkmenlerde cenaze kilime sarılmaz, ama tabut
üzerine yeşil bir örtü serilir. Üzerine de çapan örtülür.
Anadolu’da da cenaze halı veya kilime sarılmadığında
yeşil bir örtü örtülür. Üzerine de, ölen erkek ise ceketi,
kadınsa gelinliği veya feracesi (siyah giysi) konulur.
Türkmenistan’da da hasta birinin öleceği anlaşıldığında, yakınları çağrılır, kendisiyle vedalaşılır ki buna
razılaşmak denir, yani hastayla helalleşilir. Kişi öldüğünde, ağaç at denilen, ağaçtan yapılmış, dört kişi tarafından, omuzda, merdiven gibi yapılmış, bir aletle taşınır. Ölünün üzerine, kişinin sağlığında iken dokuduğu,
dokutturduğu veya satın aldığı halı veya düz dokuma
yaygılardan biri örtülür, ya da bir örtü serilir. Bu dokuma mezarlıktan dönüşte, ölen kişinin hayrına, cami
bulunan köylerde camiye serilir, bulunmayan köylerde
ise, bir türbeye bağışlanır, ya da köyün imamına verilir.
8 Türk-Kazak Üniversitesi’nden Sayın Saida Burhanidinova’nın (24 yaşında, üniversite öğrenisi), 10.03.2003 tarihinde şifahen verdiği bilgilere göre.
9 Karnak’dan (Türkistan-Kazakistan) Sayın Nadira Saidovna
Rahmankulova’nın (34 yaşında, lise mezunu), 22.6.2004 tarihinde şifahen
verdiği bilgilere göre.
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Bu dokumaya aklık denir. Ölen kişinin dokuması yoksa, imama, yine ölen kişinin hayrına, koyun, para veya
kıymetli bir eşya da verilebilir. Buna da aklık denir. İmama verilen aklık, halı, kilim, koyun dışında, kıymetli bir
eşya ise mutlaka bir bohçaya sarılarak verilir. Bu bohçaya düvünçek denir. Düvünçek mutlaka yeni ve beyaz
renklidir.10 Aklık, halk arasında temizlenmek-aklanmak
anlamını ifade eder. Cami veya imama aklık bağışlayan
kişinin günahlarından arınacağı ve temizleneceğine
inanılır. Dövünçek’in de mutlaka beyaz renkli olması ruhun temizlenmesi, arınması ile ilgili bir inanışı yansıtır.
Türk topluluklarından Başkurdistan’da mezar toprak içine oyulur. Cenaze lahit tahtası (sal) denilen, dört
kollu, ahşap bir aletle taşınır. Cenaze kefenlendikten
sonra üzerine hiç bir şey örtülmez ve imam tarafından
dua okunarak mezara yerleştirilir. Mezarlarda baş ve
ayak taşı bulunur. Baş taşı daha büyük yapılarak ölen
kişinin adı soyadı ve öldüğü tarih yazılır.11
Çuvaşlarda ceset tupok denilen sanduka içinde taşınır. Toprak mezar içine gömülür. Tupok evde dokunmuş, üç ayrı parçadan meydana gelen bir bez üzerinde
taşınır. Ölen kişi siyah elbise ile tupoka konur ve üzerine erkekse beyaz bir bez, kadın ise başına siyah bir örtü
örtülür. Mezara ayak taşı konur. Buna ölen kişinin adı
soyadı, ne zaman doğduğu ve öldüğü yazılır.12
10 Türkmenistan’da her köyde cami yoktur ama cenazeyi kaldıran bir
imam vardır (Sayın Samet Annnaorazov’un 24.02.2003 tarihinde şifahen
verdiği bilgilere göre).
11 Türk-Kazak Üniversitesi’nden Sayın İrşat Bikbulatov’un (17 yaşında,
üniversite öğrencisi), 10.03.2003 tarihinde, şifahen verdiği bilgilere göre.
12 Türk-Kazak Üniversitesi’nden Sayın Aleksandra Lepyeşkina’nın, (20
yaşında, üniversite öğrencisi) 10.03.2003 tarihinde şifahen verdiği bilgilere
göre
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Karaçay-Malkar Türklerinde halıya küyüz, kilime palas, keçeye de kiyiz denir. Cenaze üzerine daha önceden
satın alınan halı ya da kilim serilir. Cenazenin defninden sonra halı ya da kilim mescide (cami) serilir ya da
fakirlere verilir. Mescide verilen küyüz veya palaz mescidin malı sayılır.13
Kumuk - (Dağıstan) Türklerinde halıya halça, kilime palaz denir (kuzeyde yaşayanlar halı, güneyde yaşayanlar halça der). Cenaze halça ya da palaza sarılır.
Bu dokumalar satın alınır ve cenaze dönüşünden sonra
mescide verilir. Mescide serilen halı ya da kilim mescidin malı sayılır.14
Nogaylarda halı kilim dokuma geleneği hâlâ devam
etmektedir. Halıya kalçe denir. Daha önceden satın alınan halı ya da kilim sandıkta bekletilir. Birisi öldüğünde
cenaze üzerine kalçe örtülür ve mezar dönüşünde mollaya verilir.15 Aynı gelenek Romanya’da yaşayan Nogay
ve Kırım Tatarlarında da vardır. Ancak, Romanya’da
camiye bağışlama geleneği daha yaygındır.
Tataristan’da cenaze kefenlendikten sonra kilem (kilim)e sarılır. Cenaze dört kollu, ahşap bir salla taşınır.
Mezara konulduktan sonra kilem mescide verilir.16
13 Türk-Kazak Üniversitesi’nden Sayın Azmat Tekuyev’in, (24 yaşında,
üniversite öğrencisi) 10.03.2003 tarihinde şifahen verdiği bilgilere göre.
14 Türk-Kazak Üniversitesi’nden Sayın Abugaciev Esenbolat’ın, (19 yaşında, üniversite öğrencisi) 10.03.2003 tarihinde şifahen verdiği bilgilere göre.
15 Nogaylar günümüzde Ak-Orda (Nogay-Orda)’da yaşamakla birlikte,
Romanya, Hollanda (Galandiya), Çeçenistan, Karaçay-Çerkez Cumhuriyeti, Stavrapolum/Rusya ve Dağıstan Bölgesinde yaşamaktadır (Türk-Kazak
Üniversitesi’nden Sayın Mahmut Adjinurzayev’in (19 yaşında, Çeçenistan
Nogayı), 24.01.2004 tarihinde şifahen veridiği bilgilere göre.
16 Türk-Kazak Üniversitesi’nden Sayın Bulat Nogmanov (18 yaşında, üniversite öğrencisi), Elvira Avhadiyeva (18 yaşında, üniversite öğrencisi) ve
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Kırım Tatarlarında kilime palaz, (yere serilir) halıya
kilim, keçeye ise kiyiz denir. Kiyiz, palaz yerine de kullanılır. Kiyiz kış geldiğinde duvara ve soğuk olan yerlere
asılır veya sıkıştırılır. Cenaze üzerine maddi durumuna
göre halı veya kumaş örtülür. Eskiden her köyde cami
varken halı ve kumaşlar camiye verilmekteydi. İkinci
Dünya Savaşı sonrasında Rusların Kırım Tatarlarını
sürgün etmesinden sonra halkın durumu zayıflamış,
her köyde cami yapılmaz hâle gelinmiştir. Halı ya da
kumaşlar mollalara verilmeye başlanmıştır. Bu halı kilim ya da kumaşlar sandıkta saklanır, sergi malzemesi
olarak kullanılmaz.17
Tuva (Tıva)’larda cenaze ahşaptan yapılmış bir aletle
(haarjak) taşınır. Mezara bu aletle birlikte konulur. Kefen mutlaka beyaz renklidir. Beyaz üzüntü, acı sembolü sayılır. Mezara baş ve ayak taşı konularak baş taşına
ölen kişinin adı soyadı yazılır.18
Uygurlarda cenaze yıkandıktan sonra kefenlenir
(böz). Siyah ya da beyaz renkli bir keçe (kiğiz)ye sarılır
ve tabuta konulup, mezara götürülür. Defin sırasında
keçe çıkartılıp, kefeniyle birlikte gömülür.19 Ölen kişinin tabutu üzerine “ölenin ekonomik durumuna göre,
ipek halı (gilem), yün battaniye veya temiz, güzel ipten
dokunmuş bir örtü serilir” (Habibullah, 1993. 323; Rahman vd. 1996). Ölenin elbiseleri de Anadolu’daki gibi,
Rişat Hanbabayev’in (19 yaşında ve üniversite öğrencisi), 24.01.2004 tarihinde şifahen veridikleri bilgilere göre.
17 Türk-Kazak Üniversitesi’nden sayın Ömer Kencaliyev’in (22 yaşında),
24.01.2004 tarihinde şifahen verildiği bilgilere göre.
18 Türk-Kazak Üniversitesi’nden Sayın Çinçi Oorjak’ın (20 yaşında),
24.01.2004 tarihinde şifahen verdiği bilgilere göre.
19 Sayın Alimcan İnayet’in 28.02.2003 günü şifahen verdiği bilgilere göre.
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ölüyü yıkayan kişilere verilir. Yakınları elbisesini hatıra
olarak saklamak isterse, cenazeyi yıkayanlara elbise yerine para verilir (Foto 12).20
3. Değerlendirme ve Sonuç
Anadolu’da, günümüzde birisi hastalanıp, öleceği anlaşıldığında yakınları çağrılarak onlarla helalleşmesi, son bir kez görüşmesi istenir. Bu arada, dost ve
akrabaları da ziyaretine gelir. Kendisiyle helalleşir. İnsanlara karşı bilerek veya bilmeyerek işlediği suçlarından kurtulması, yaptığı haksızlıklar varsa karşı tarafın
kendisini affetmesi, Tanrı huzuruna günahsız gitmesi
için karşılıklı af dilenir. Hakları geçmişse, helal edilir.
Buna helalleşme denir. Öldükten sonra da giyecekleri
(elbise), ölen kişinin hayrına, fakirlere dağıtılır. Daha
önceden hazırladığı halı veya düz dokuma yaygılardan
biri tabutu üzerine serilir. Mezarlıktan dönüşte, bu halı
veya kilim, hayrına camiye bağışlanır.
Bugün Anadolu’da da cenaze üzerine halı ve düz
dokuma yaygıların yanı sıra, örtü adı verilen bir bez
de örtülebilir. Tabutun üzerine kapatılan örtü varsa
ölü evinden, komşulardan, yoksa camiden alınır. Bu
amaçla hacca gidenlerin getirdiği örtüler de vardır. Genellikle yeşil renkli olan ve üzerinde Arapça yazılmış
Kur’an’dan ayetler ile Allah, Hz. Muhammed ve dört
halifenin adlarının yazıldığı bu örtülere “tabut örtüsü,
Kâbe örtüsü, cenaze örtüsü, sal örtüsü” gibi isimler verilir (Örnek, 1979: 56).
Türklerin İslamiyete girmeden önce kefen kullandıkları bilinmektedir: Orhun yazıtlarındaki “cenaze kefe20 Sayın Alimcan İnayet’in 28.02.2003 günü şifahen verdiği bilgilere göre.
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nini getirdi ve onu dikti”, “ölüye özenle en güzel elbiselerini giydirdiler” gibi ifadeler bunu doğrulamaktadır.
Kaynaklarda, ölü kefenlendikten sonra, cenaze üzerine
halı veya kilim örtüldüğüne dair açık bir ifade bulunmamakla birlikte, Kaşgarlı Mahmud’un “ölü beylerin
ve hanların üzerine örtülen bir kumaştan bahsetmesi ve
buna esük denildiğini” söylemesinden yola çıkarak, cenaze üzerine kumaş vb. bir örtü serildiği anlaşılmaktadır (Roux, 1999: 241). Yine bazı kaynaklarda, Hunların
tabutlarını altın ve gümüş işlemeli kumaş ve kürkle örttükleri belirtilmektedir (İnan, 1972: 177; Kalafat, 1990:
102-109). Bu da tabut üzerine bir örtü serildiğini ortaya
koymaktadır. Bunun bir kumaş, halı-kilim veya keçe olması mümkündür. İslamî geleneklerde ise ölü mezara
kefenle konulmaktadır (Karaman, 1996: 3-15).
Orta Asya Türk inanışında insan öldükten sonra ruhu
göğe yükselmektedir: Çoğu kez bir kuş şeklinde düşünülen ama hiç bir zaman şekli ifade edilemeyen ruh,
Orta Asya’da yaşayan Türk topluluklarında kut diye
de isimlendirilmektedir (Roux, 2001: 166, 168). Günümüzde Başkurtlar kut’u “hayat, insana sağlık, mutluluk
getiren ruh ve can” şeklinde tarif etmektedirler.21 Bazı
yazarlara göre, Orta Asya Türk inanışlarında ruh insanın kendisinde (kalbinde), kanında veya iskeletindedir
(Roux, 1999: 109-145). Ruhun insan kemiklerinin tamamına yerleştiği varsayılmaktadır. Et çabucak çürüyüp
insan vücudunu terk ettiği için insan şeklinin sürekli
muhafaza edilmesini sağlayan, kemiktir. Bu nedenle kemiklerin korunması, aynı şekilde, iskeletle birlikte derinin ve kafatasının da muhafaza edilmesi gerekmektedir.
Ölüler mumyalanırken de bağırsaklar ve tüm et kısım21 Sayın Firdaus Hısamıtdınova’nın 24.06.2003 tarihinde Ankara’da şifahen verdiği bilgilere göre.
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ları çıkartılmakta, deri doğrudan kafatası ve kemikler
üzerine bırakılmaktaydı. Aynı biçimde hayvanların kemikleri de korunuyordu. Hayvanın yeniden doğacağına
inanılıyor ve “bir hayvanın tekrar dünyaya gelebilmesi
için kemiklerin hiç birinin kaybolmaması veya kırılmaması gerekiyor”du (Roux, 2001: 171). Bu nedenle, kan
gibi kemikler de kutsal sayılmaktaydı. Çünkü insan ve
hayvan iskeletinin hareketi yeniden doğuşu sağlayabilirdi. Kemik canlıyı geçmişe ve geleceğe bağlayan, kendisine atalarından miras kalan ve kendisinden sonraki
kuşaklara bıraktığı her şeydir. İskeleti yok etmek hayatı
yok etmek demektir. İskeleti muhafaza etmek, ölüme
rağmen varlığın devam etmesi anlamına gelmektedir.
Kafatasının saklanması ise ölen kişiye sahip olmayı ifade etmekteydi (Roux, 1999: 126-127, 134).
Göktürklerin ölülerini bir tabuta koyup ağaca astıkları söylendiği gibi çadırı ve eşyaları ile birlikte yaktıkları da ifade edilmektedir (İnan, 1972: 176-177). Eski
Kazaklarda ise bir keçeye sarılıp ağaca asıldığı ve kış
boyunca bekletildiği bilinmektedir. Bu işlemin kemiğin
temizlenmesi anlamına geldiğine işaret edilmektedir
(Roux, 2001: 275).
Anadolu’da sümüklük veya sümük sargılığı gibi yaşayan bir kelime de sümük kelimesidir: Halı, kirkit adı
verilen çok dişli bir aletle, kilim ise Aksaray çevresinde, sümük adı verilen üç dişli bir aletle dokunur. Benzer
alet Emirdağ çevresinde de görülür ve didik adıyla bilinir. Günümüzde demirden yapılan sümüğün eskiden
kemikten yapıldığı ve bu ismi aldığı düşünülebileceği
gibi sümüklüğün dokunduğu alet olduğu için dokuma
aletine sümük, dokunan ürüne ise (kilim) sümüklük denilmesi mümkündür.
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Günümüzde Özbeklerde kemik kutsal sayılmakta,
Anadolu’daki kan akrabalığını ifade etmektedir: Birisi
öldüğünde mutlaka süyekleri (birinci dereceden yakın
akrabaları) çağrılmakta, cenaze onlar tarafından yıkanmaktadır. Süyekin bu merasime katılmaması büyük bir
ayıp sayılmaktadır.
Özbeklerdeki bir başka inanış müçel yaş geleneğidir:
İnanışa göre her insan 12 yılda bir kemik tazelemektedir: Her 12 yılda bir (12, 24, 36, 48 vb. yaşlarda), 12. yılın
sonuna değin, süyeklerinin (kemiklerinin) yenilenmesi
için kendisine ait eşyalarını başkasına verir; hastalıklardan, kötülüklerden, başına gelebilecek her türlü felaketten kurtulacağına inanır. Eğer eşyasını vermemişse
meydana gelebilecek herhangi bir kötü olayı müçel yaş
geleneğine uymadığına bağlar.22 Bu, süyeğe karşı duyulan saygıyı ifade ettiği gibi 12 hayvanlı Türk takvimine
bağlılığı hâlâ yaşattıklarını da göstermektedir.
Konuya bu açıdan bakıldığında, Anadolu’da ölümlük kilime sümüklük, sümük sargılığı = süñük “kemik”
denilmesinin, ölüyü ceset olarak görmekten çok, kemik
(sümük, süñük) olarak görmesiyle, kemiği ölümsüz kılma (yaşatma) düşüncesiyle ilgili olduğu düşüncesindeyiz: Ölen kişi İslam inancına tâbi olsa da, doğrudan
Orta Asya Türk düşüncesindeki gibi kemiği hâlâ kutsal
saydığına işaret etmektedir. Nitekim günümüzdeki “eti
senin, kemiği benim” atasözü, başka mecazi anlamlarının yanı sıra, kemiğin kutsallığına da işaret etmektedir.
Yine günümüzde Anadolu’da, hayvan kemiği de gelişigüzel atılmaz. Olay belki sağlık koşullarıyla da ilgili
22 Kazakistan’dan Sayın Nadira Saidovna Rahmankulova’nın 22.06.2004
tarihinde şifahen verdiği bilgilere göre.
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görülebilir ama, herhangi bir nedenle ölen ya da kurban edilen hayvanların leş ve kemikleri mutlaka toprağa gömülür. Avcılar da yedikleri av hayvanlarının
kemiklerini toprağa gömerler. Özellikle geyik, inek gibi
hayvanların kafatasları evin giriş kapısı üzerine veya
bir başka yere asılır. Sözgelimi Alanya köy evlerinde,
evin giriş cephesine, genellikle kapı üzerine, kurumuş
hayvan başının çene kemikleri ikiye bölünerek karşılıklı asılır. Bu kurumuş başların nazara iyi geldiğine, aileyi
(horanta) hastalıklardan koruduğuna inanılır. Aksaray,
Niğde, Bor, Karapınar, Derebucak (Konya) çevresindeki gibi, evin damına dikilen, düğün bayrağı tepesine,
cığa adı verilen, kuş tüyleri, ayna, soğan gibi malzemelerin yanında, geyik veya herhangi bir hayvanın kurumuş başı takılır. Özellikle Yunddağ çevresinde (İzmir /
Bergama) gelin başına bahar dalları ve renkli kuş tüyleri takılır (Foto 13).
Eski Türk geleneklerinde, özellikle Oğuzlarda, AralHazar bölgesinde yaşayan Türklerde, cenazenin bir
sandalla suya salınması, nehir veya su kenarlarına gömülmesi geleneği bulunmaktaydı (Roux, 1999: 250).
Ayrıca, bir bez veya keçeye sarıldıktan sonra, bir ağaca
asılarak bekletildiği de bilinmektedir. Kaynakların ifadesine göre, Büyük (ulu) ve Orta Cüz’e mensup zengin Kazaklar kışın öldükleri vakit, onları hemen gömmezler, naaşı bir keçeye veya bir bez parçasına iyice
sararak bir ağaca asarlar ve ilkbahar gelir gelmez Yesî
(Türkistan)ye götürerek Kara Ahmed’in – onlar Ahmed
Yesevî’ye bu ismi verirler - mezarı civarında gömerler;
hatta zenginler, daha hayatlarında türbe yakınında bir
parça toprak satın alırlar ve öldükleri zaman oraya gömülürlerdi (Köprülü, 1991: 86; Kesici, 2003: 46). Bugün,
Orta Asya’da belki cenazeyi nehre salmak ya da ağaca
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asmak gibi bir gelenek yoktur, ama ünlü bir velinin mezarı veya türbesi yakınına gömülme geleneği hâlâ devam etmektedir.
Yine eski Türk geleneğinde, cenazenin bugün Anadolu’daki gibi tabut ya da sala benzer bir aletle taşındığı bilinmektedir. Tabut ya da salın nasıl yapıldığı
kaynaklarda açık bir şekilde anlatılmasa da, “Hunlar
ölülerini tabut içine koyarlardı. Tabut iki katlı olup, iç
ve dış tabutlardı. Bu tabutları altın ve gümüş işlemeli
kumaş ve kürkle örterlerdi” (İnan, 1972: 177); özellikle
beyler için çok görkemli, ahşap veya madeni tabutların yapıldığı da söylenmektedir. Ayrıca, ahşaptan sal
şekilli, daha basit, Eftalitler’deki gibi kalın ağaçlardan,
Yi-leulardar’daki gibi, birbirine geçirilmiş dallardan yapıldığı da bilinmektedir (Roux, 1999: 242). Burada tarif
edilen tabutların günümüzde Anadolu’da sal veya salaca, Türkmenlerin de ağaç at dedikleri ahşap aletlere
benzediğini düşünmek mümkündür. Anadolu’da sal
ya da salaca’nın kullanıldığını eski metinlerde de görmekteyiz (Tarama Sözlüğü, 1996:3261): Sal ve salaca
kelimesinin Anadolu dışında kullanıldığını bilmiyoruz,
ama tüm Orta Asya’da yaşayan Türk devletleri ve Türk
topluluklarında bu amaçla kullanılan aletlerle benzerliği dikkat çekicidir. Ancak, sal kilimi / halısı, salaca halısı / kilimi deyimleri, Anadolu’da, bunları dokuyan insanların dışında da fazla bilinmemektedir. Türk dilinin
etimolojisiyle ilgili kaynaklarda ise daha çok, su üzerinde yüzen sandal anlamıyla ele alınmakta ve etimolojisi
yapılmaktadır (Eren, 1999: 352; Tarama Sözlüğü, 1996:
3261; Derleme Sözlüğü, 1993: 3521).
Cenazeyi taşımak için tabut kullanıldığını da görmekteyiz: Tabut sanduka şekillidir ve sal gibi kolların480
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dan tutularak taşınır. Avrupai tarzdaki tabutlarda kol
(sap) bulunmadığı için onlardan ayrılır. Kanuni’nin
ölüm törenlerinin resmedildiği Zigetvarname minyatürlerinde Kanuni Sultan Süleyman’ın cenazesi tabutla taşınırken gösterilir. Eski metinlerde yine tabuttan
söz edilmektedir. Sözgelimi, XVI. yüzyıl şairlerinden
Rûhî’nin mersiyesinde bunu görebiliriz (İsen, 1994:
384).
Günümüzde Anadolu ve Azerbaycan’da cenaze üzerine örtmek için, fakir vatandaş çul-palaz, orta hâlli vatandaş kilim, cicim, zili, hâli vakti yerinde olanlar da
halı dokumaktadır. Palaz (palas) - çul, Anadolu’da iliksiz kilim tekniğiyle dokunan, üzeri basit şekilde yapılmış, çubuk-yol desenleriyle süslü dokumalara verilen
bir isimdir. Aynı dokuma Azerbaycan’da da görülür.
Teknik ve süsleme açısından basit bir dokuma olan palazın (palas) ölümlük olarak kullanılması çok ilginçtir.
Bizce palaz-çul’un basit bir dokuma oluşundan çok, yünün yoğun olarak kullanılışı, hayvan postu gibi görünmesi bakımından önemlidir. Bugün Azerbaycan’daki
palasa bürün elle sürün atasözü, sadece ölümlük olarak
kullanılışı açısından bakıldığında palaz (palas) - çul’un
önemli bir dokuma olduğunu göstermektedir.
Yine Türklerde keçe, hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır: Keçeden çadır (üy), elbise, kepenek, şapka, çizme
(çızma) yapıldığı gibi hakan başa geçtiğinde merasim
yapılır, keçe üzerinde havaya kaldırılırdı. Öldüğünde
de keçeye sarılarak mezara götürülmesi, Anadolu deyişiyle neredeyse beşikten mezara kadar keçenin kullanıldığını göstermektedir (Genç, 1997: 8-16). Beyaz veya
siyah renkli keçenin seçilmesi de, keçenin yapıldığı yünün cinsine göre, tıpkı palaz-çul, halı, kilim dokuma481
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lardaki gibi yününden keçe yapılan hayvana karşı duyulan saygı, İslamiyet öncesine kadar giden, bir totem
inancının izlerini taşımaktadır (Foto 9, 12).
Eskiden ve günümüzde de Kazaklar, Özbekler ve
Uygurlarda cenazenin yıkanıp kefenledikten sonra keçeye, Anadolu’da ve Azerbaycan’da halı, kilim veya
palaz gibi hayvan yününden mamul bir dokumaya sarılması ve bununla mezara götürülmesi Orta Asya Türk
geleneğinin devamıdır: Kaynaklara göre, şamanların
elbiseleri kuş ve hayvan şekillerini taklit etmekteydi. 24
Oğuz boyunun sembol kuşları vardı. Genellikle yırtıcı
kuşlardan seçilen ve Türk kültüründe töz diye bilinen
bu semboller Türkler için kutsal hayvanlardı. Moğolların ongon veya oykun dediği bu kuşlar / hayvanlar
Sibirya’da yaşayan kavimlerde insan şeklinde tasvir
edilirken (antropomorf), Türklerde hayvan şeklinde
kalmıştır (zoomorf). Kendilerinin bu kuşlardan (töz)
türediğine inanan Oğuzlarda, daha sonraları, hayvanata inancı gelişmiş, kendilerinin ayı, kurt, kartal, geyik, boğa, inek, koyun vb. hayvanlardan türediklerine
inanmaya başlamışlardır (Ögel, 1993: 33-57; Roux, 2001:
191). Nitekim bütün Türk destanlarında Türklerin kurttan türediği anlatılır (Ögel, 1993: 13-57). Bugün de kurdun sembol olarak kabul edilmesini bu geleneğin devamı olarak görmek gerekir.
Altay Türklerinin gündelik hayatta da bez ve keçeden hayvan-ata veya ongun-ata heykelleri yapıp, bunları insan gibi canlı olarak kabul ettikleri de bilinmektedir (Roux, 1999: 188-214). Kaynakların ifadesine göre
koyun ve keçi yünü, eti ve sütünden istifade edildiği için
de önemli hayvanlardı. Ayrıca, “koyun, koç ve keçi Gök
Tanrıya sunulan hayvanlar arasında yer almaktaydı.
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Tabgaçlar, anılan törenlerde ak buzağı, koç ve at kurban
ediyorlardı. Ataların ruhları veya kötü ruhlardan korunmak için kurban edilen koyun ve keçinin beyaz renkte olmayanları, yer tanrısının hayvanı da sayıldığından,
özellikle matem törenlerinde yere de kurban ediliyorlardı. Ayrıca koyun - koç on iki hayvanlı Türk takviminde
yıl simgelerinden biriydi” (Çoruhlu, 2000: 150). Günümüzde Kazakistan’da mezarların baş taşına veya türbelerin girişi üzerine koç boynuzu, yaban keçisi boynuzu
konulması, ölen kişinin erkek veya önemli bir kişi olduğunu yansıtmasının yanı sıra, eski totem hayvanlarına
karşı duyulan saygıyı da göstermektedir (Foto 14).
Yine, Göktürk ve Hoton Türkleri ölüler için at ve
koyun kurban ediyorlardı (İnan, 1972: 177, 186). Daha
sonraları da bunların isimleri Teke yörükleri, Karakeçililer gibi sülale, boy, Akkoyunlular, Karakoyunlular
gibi devlet isimleri hâlini almıştır. Bugün Anadolu ve
Azerbaycan’da koyun, koç, at şekilli mezar taşlarının
bulunması bu hayvanların kutsal sayıldıklarını doğrulamaktadır (Karamağaralı, 1999: 33-46). Bugün hâlâ
Anadolu, Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Uygurlarda ölülerin bu hayvanların yününden mamul halı, düz dokuma yaygı
veya keçeye sarılarak taşınması inanç ve geleneğinin
bu totem inancıyla ilgili olduğunu düşünüyoruz (Ögel,
: 29-57; Roux. 1999: 188-214; Roux, 2001: 186-197).
Türklerin İslamiyete girmesinden sonra, alp-eren
veya dervişlerin, genellikle hayvan kılığına girdiği
ve bu kılıkla sembolize edildiği bilinmektedir: Buna
Anadolu’da donuna girmek veya kisvesine bürünmek
denir. Sözgelimi Hoca Ahmed Yesevî turna, Abdülkadir Geylânî beyaz bir doğan kılığında görünürdü.
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Anadolu’da ise Bektaşi ve Melami dervişlerinin post
giydikleri bilinmektedir (Kaplan, 2003: 36): Ayrıca, Hacı
Bektaş-ı Veli güvercin; Abdal Musa geyik, Doğrul Baba
doğan kılığına girebiliyordu. Yine Geyikli Baba ismini
alan dervişlerin geyiğe bindikleri ve tepelerinde geyik
boynuzları bulunan şapkalar taşıdıkları bilinmektedir.
Bu nedenle de Anadolu’da, bugün bile veliler, Geyikli
baba, Merkepli baba gibi, kisvesine büründükleri (metamorphose) hayvanların isimleriyle telaffuz edilmektedir. Bu dervişler istedikleri zaman da âdem (insan)
donuna-kılığına bürünebiliyorlardı (Ögel, 1993:29-32).
Bu tasavvufta da, “posta oturmak, post nişin” olmak, en
yüksek mertebeye ulaşmayı ifade ettiği gibi, hayvan derisine veya hayvan yününden mamul palaz, halı, kilim
gibi bir dokuma giymesi ya da üzerine oturması, hayvan-ata kültüne bağlılığını da ifade etmektedir. Köylerde yaşlı kişiler, ocak veya sobanın kenarında post üzerinde oturur ki post, aile reisinin saygı duyulan yeridir.
Anadolu’da düz dokuma yaygılar ve ölümlük kilimler genellikle şak (iki parça) hâlinde dokunur: Şaklardan
her biri ayrı zamanlarda dokunduktan sonra bir araya
getirilip dikilir. Desenlerin birbirine denk gelmesi şarttır. Halk tabiriyle “desenleri denk getiremeyen avrat
(kadın) avrat sayılmaz”. Desenlerin birbirine denk gelmesi bir maharet ölçüsü sayıldığı gibi, Azerbeycan’dakine benzer şekilde, “insanların hayatta iken birbirinden ayrılabileceklerini ama ahrette (ahirette-ölümde)
birleşeceklerini, bir araya geleceklerini” sembolize eder.
Türklerde kırmızı, beyaz, siyah, mavi, mor gibi renkler en çok kullanılan renklerdir; Dede Korkut’ta, “ağ otak,
kızıl otak, kara otak” gibi, otağ ve renklerin adları geçmektedir (Gökyay, 1976: 1 vd.). Kaynaklar, buradaki ağ (“be484
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yaz”), kızıl, ve kara çadır ifadelerinin keçelerin yapıldığı
malzeme ve ak renkli keçenin zamanla sarararak boz
keçe (boz üy) anlamında kullanıldığını belirtmektedir.
İran Türkmenlerinin de “yeni, iyi durumda çadırlara ak
öy, is dolayısıyla kararan ve yıpranan çadırlara da kara öy
denildiği” belirtilmektedir (Tezcan, 2001: 67).
Kaynakta siyah, mavi, koyu mavi, mor, menekşe
renginin Türkler, İranlılar ve Moğollarda yas rengi olduğu ifade edilmekte (Tezcan, 2001: 67), matemi simgeleyen bu renklerin Timur ve Osmanlı devri minyatürlerinde de kullanıldığı belirtilmektedir (Bağcı, 1996:
163-168). Günümüzde Özbekler ölen kişiye yas işareti
olarak mavi elbise giyip kırmızı kuşak bağlamaktadır.
Ancak kaynaklarda mavi’nin gök rengi olduğu ve tanrıyı (gök rengi) temsil ettiği de söylenmektedir (Hey’et,
1996; 55-61).
Ak (beyaz) renk Türklerde aklık, temizlik, ululuk,
uğur, devlet, adalet, sancak, bayrak, alem, gibi kavramların yanı sıra (Ögel, 1991:377-400; Hey’et, 1996: 56),
ölüm ve ölüme duyulan üzüntü (Çoruhlu, 2000; 190191) ve yası da ifade etmekteydi (İnan, 1972: 196). Bazı
kaynaklar, “Türklerin tabutu ak keçe ile halıdan yapılmış bir katafalka koyduklarını” yazar (Karamağaralı,
(1997): 28-39). Bugün Kazak ve Uygurların cenazede,
ölüye duydukları üzüntü ve yastan dolayı beyaz kuşak
bağlamaları, türbe ve mezarlara beyaz bayrak asmaları,
türbe ziyaretine çıkan ve kendilerine ak jol (yol) diyen
insanların beyaz elbise giyip, beyaz bayrak taşımaları
bunu doğrulamaktadır (Foto 15).
Yine Türk kültüründe kara (siyah) renk büyüklük,
güç, yiğitlik, kahramanlık, mahal (yer) anlamlarının
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yanı sıra (Kafalı, 1996: 49-53) hastalık, üzüntü ve yas
işaretiydi: Kaynakların ifadesine göre, Orta Asya’da,
“biri hastalandığında evinin önüne bir mızrak konur ve
bu mızrağın etrafına da kara bir keçe sarılır. Bunu gören
hiç kimse içeri girmeye cesaret edemezdi” (Roux. 1999:
99).
Al (kırmızı) renk Orta Asya’da daha çok kızıl kelimesiyle ifade edilmiş, Ortaçağ’dan itibaren de kırmızı kelimesi kullanılmaya başlanmıştır (Nerimanoğlu, 1996;
63-73). Günümüzde de Orta Asya’da yaşayan Türk
devletleri ve Türk topluluklarında kızıl ve kırmızı aynı
rengi temsil etmektedir: Türklerde kırmızı batı yönünü
gösterir. Zafer ve savaşın rengi, bayrak adı ve hakanlık sembolüdür. Ayrıca sarı, kırmızı ve yeşil sancaklar
da hükümdarlık sembolü olarak kullanılmıştır (Genç,
1996: 41-48). Ancak bugün Özbeklerdeki gibi, ölen kişinin yakın akrabalarının kırmızı kuşak bağlaması, söz
konusu rengin yas işareti olduğunu da göstermektedir.
Kırmızı aynı zamanda mutluluk, ergenlik, gerdeklik,
saflık ve temizlik ifadesidir. Kaynaklara göre, “Dede
Korkut’ta evlenecek kız ve damat kırmızı kaftan giyerler. Gerdek otağı kırmızıdır. Kızlar diğer günlerde
dahi kırmızı giyerler. Kızıl elbise hizmet etmek ve ağırbaşlılık alametidir. Hakanın otağı da kırmızı renklidir”
(Hey’et, 1996: 58). Kırmızı aynı zamanda ateşi de ifade
etmektedir. Ayrıca, Orta Asya’dan itibaren Türkmenlerin kırmızı renk ve kırmızı başlık kullandıkları, Türklerin aşiret bayraklarının, özellikle savaşa götürdükleri
bayrakların da kızıl (kırmızı) renkte olduğu bilinmektedir (Hey’et, 1996: 58).
Ölümlük halı ve düz dokuma yaygılar, dokumanın
tekniği değişse bile, Azerbaycan ve Anadolu’da ge486
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nellikle kırmızı renklidir: Konumuz açısından, kırmızı
renk, eskiden daha çok ergenlik, gerdeklik ve mutluluk
rengi sayılmaktaydı (Ögel, 1991; 400-429; Çoruhlu, 2000:
186-187). Bugün de Azerbaycan’da şedde dokumalar
kırmızı renklidir. Şedde, gerdek gecesi çadıra perde olarak takıldığı için toy (düğün) ve gerdek perdesi de denir. Ayrıca cenazelik olarak da kullanılır. Anadolu’daki
ölümlük kilimlerin ve kınacı heybesi’nin genellikle kırmızı renkte dokunması bundan ileri gelmektedir. Bunun kırmızı rengi veren kök boyanın, teknik açıdan, iyi
bir renk olmasından kaynaklanan bir sonuç olduğunu
düşünmek mümkünse de, bu rengin kan, kan bağı gibi
yakın akrabalık duygularını ifade ettiği bir gerçektir.
Türk kültüründe kan ile ilgili geleneklerde, “Türklerin
kana çok büyük bir değer verdiği, ancak bunun akıtılmasından da endişe duydukları, özellikle de kendi yakınlarının kanının akıtılmasından nefret ettikleri” belirtilmekte, yine de kanın ruhun barındığı bir yer olduğu
ve kahramanlık duygusunu ifade ettiği söylenmektedir
(Roux, 1999: 126-127) (Foto 4-8).
Sonuç olarak, bugün Anadolu’da, cenaze üzerine örtmek ve ölen kişinin hayrına camiye bağışlamak üzere,
hanımlar tarafından, evlenmeden önce veya evlendikten sonra, kendisi ve kocası için halı veya düz dokuma
yaygılardan birisi (kilim, cicim, zili, sumak) dokunur.
Buna ölümlük halı-kilim, ölümlük-dirimlik halı-kilim,
ahretlik halı-kilim, dünyalık halı kilim, duru kilim, sargı kilimi, sümüklük, sümük sargılığı, sal kilimi, salaca
kilimi gibi isimler verilir.
Ölümlük halı ve düz dokuma yaygı dokuma geleneği, aslında bütün Türk dünyasında bilinmektedir. Ancak, bugünkü Türk Cumhuriyetleriyle Karaçay-Malkar,
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Kumuk, Nogay ve Uygurlar dışında, muhtemelen Sovyetler Birliği egemenliğinde yaşarken unutulduğunu,
cenazeyi halı ya da düz dokuma yaygıya sarmak yerine, muhtemelen İslam geleneklerine de uyarak, tabut
üzerine yeşil örtü örtme geleneğinin yaygınlaştığını
görüyoruz. Tüm Türk dünyasında cenazenin keçe, çul
(palas), halı, kilim, zili, şedde gibi yün ve yünden mamul dokumalara sarılması, Orta Asya Türk inanışındaki töz veya ongun kuşlar ve hayvanlar ile, Ongun-Ata
kültürüyle ilgili gibi görünmektedir. Özellikle Kazaklar, Özbekler ve Uygurlarda hâlâ, cenazenin keçeye sarılarak taşınması ve kefenle gömülmesi, Anadolu’da ise
halı ve düz dokumalara sarılarak taşınması, Orta Asya
totem inanıcının Anadolu, Türk Cumhuriyetleri ve akraba Türk topluluklarında günümüzde de yaşadığını
göstermektedir.
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Foto 1: Seccade halısı, XIV-XV. yüzyıl T.İ.E.M.
(G. Öney koleksiyonu).

Foto 2: Seccade halısı (Ölümlük halı), Milas (Muğla), yün.
V.G.M. Müzesi. B. Deniz, 2002.
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Foto 3: Seccade halısı (Ölümlük halı), Milas (Muğla), yün.
V.G.M. Müzesi. B. Deniz, 2002.

Foto 4: Kırmızı kilim (sümük sargılığı), Söke - Aydın,
100 yıllık, B. Deniz, 2002.
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Foto 5: Toplu kilim, Arısama (Konya), XVII-XVIII. yüzyıl
Arısama Cami, B. Deniz, 1979.

Foto 6: Yoz kilim (sümük kilimi), zili, Tuzla Köyü (Söke - Aydın), 100 yıllık, B. Deniz, 1998.
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Foto 7: Namazlağı (havutlu namazlağı) - zili, 145 x 106 cm.
yün. Barutçu Köyü (Selçuk-İzmir), 100-150 yıllık, B. Deniz, 1997

Foto 8: Şedde (ölümlük kilim), Azerbaycan, (R. Tageyava’dan).
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Foto 9: Türkistan’da (Kazakistan) cenazenin keçeye sarılı
vaziyette mezara getirilmesi, B. Deniz, 18.08.04.

Foto 10: Sozak (Çimkent-Kazakistan) - Şeyh Ahmet Cami
halısı (sekiz göbekli gilem), detay, 210 x 175 cm. çözgü pamuk,
yaklaşık 30 yıllık, kenar suyunda “Karlıgaştan eskertiş atasına”
(Karlıgaş’tan dedesine hatıra) yazılı, B. Deniz, 29.05.2004.
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Foto 11: Turbat (Kazıkurt-Kazakistan), İsmail Ata Külliyesi,
Eski cami, “estelik, ajemizge nemerelerinden” (Torunlarından
ninemize hatıra), yazılı bir Özbek gilemi (halı), ayrıntı, çözgü
pamuk, yaklaşık 20 yıllık, ayrıntı, B. Deniz, 02.05.04.

Foto 12: Uygurlarda cenaze töreni, Abdukerim Rahman Reveydullah Hemdullah - Şerif Kuştar, Uygur Örp-Adetliri,
(Uygur Örf ve Adetleri), Sincan Yaşlar-Ösmürler Neşriyatı,
Urumçi, 1996’dan).
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Foto 13: Gelin başı, Yunddağ (Manisa) yöresi, B. Deniz,1985.
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Foto 14: Türkistan (Kazakistan) - Karaşık Töbe Mezarlığı 2 Nisan 2004.

Foto 15: Otrar (Kazakistan) - Besik (Beşik) Töbe,
ak jolcular (ak yolcular), 20.05.04.
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“Ölüm” Olgusunun Türk Dokumalarına Yansıması
Filiz Nurhan Ölmez1
1. Giriş

H

ayatın bir parçası olan “ölüm” olgusu insan yaşamındaki doğum, evlenme gibi geçiş dönemlerinden sonuncusu olup bu olgu
etrafında kümelenen, Türk kültürüne has bir biçimde
geliştirilen çeşitli inanç, âdet, gelenek, görenek ve töre
bulunmaktadır. Modern insanın ataları, en erken süreçlerden itibaren yaşamlarında tutunacak, güvenecek,
inanacak gizli bir varlık aramışlardır. Dünyanın dört
bir yanında insanlar, inanç sembollerini taş, toprak,
maden, seramik ve dokumalarda dile getirmişlerdir.
Bu inançlar görsel malzemeye dökülerek, insan - kültür - uygarlık - sanat ilişkisinde değerlendirilen objeler
ortaya çıkmıştır.
Türk maddi kültürünün önemli belgelerinden olan
halı, kilim, cicim, zili, sumak gibi dokumalara “ölüm”
olgusu hem motif ve motiflerin birleşmesiyle oluşan
desen kompozisyonlarıyla, hem de “ölümlük-dirimlik
dokumalar” gibi kullanım eşyaları olarak yansımıştır.
Halı ve kilimler başlangıçlarından itibaren sadece
insanların fiziksel ihtiyaçlarını değil, aynı zamanda psikolojik beklentilerini de karşılamak için üretilmişlerdir.
Söze dökülemeyen duygular sessizce ifade edilmek
istendiğinde renkler, motifler, teknikler düzleminde
bir araya getirilmiş ve farklı bir anlatım dili oluşturan
1 Yrd. Doç. Dr. Filiz Nurhan Ölmez, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, Isparta.
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fevkalade dokumalar ortaya çıkmıştır. Türk dokumalarındaki motiflerin ve renklerin anlamları bölgelere
göre farklılık göstermesine rağmen, motifler ve renkler,
genellikle dokuyucusunun duygu ve düşüncelerini aktarırken, dini inançları, asaleti, gücü, yaşamı ve ölümü
sembolize etmiştir. Tarihte renklerin çeşitli sembolik
anlamları olmuş, renkler çeşitli devirlerde, çeşitli amaçlar için kullanılmışlardır. Örneğin; kırmızı aşkı, sevgiyi;
yeşil muradı; mavi asaleti; kara yası; sarı toprağı, bereketi simgelemiştir.
Dokumalar sadece dokumacının hünerini göstermekle kalmamış, ayrıca onların yaşama, sevdiklerine,
olaylara dair mesajlarını da iletmişlerdir. Binlerce yıldır
dokunagelen ve ata sanatımız olan halıların, kilimlerin,
her bir motifi ayrı bir sembol olmuştur. Bugün farklı
yörelerde geleneksel yöntemlerle dokunan halılar ve
kilimler bölgeden bölgeye uzayıp giden renk ve motif
farklılıklarıyla Anadolu’nun dili olmaya devam etmektedir (Günyol 2001).
Bu bildiride Türk dokumalarına yansıyan “ölüm” olgusunun, “ölümü doğrudan sembolize eden motifler”,
“ölümle ilgili motifler” ve “kullanım alanı olarak ölümlük-dirimlik dokumalar” başlıkları altında ele alınması
amaçlanmıştır. Yapılan incelemelerde ölümü doğrudan
sembolize eden motiflerin, kuş, koç, koyun, at, bıçak,
servi, sandık, haşhaş, yaprak, küpe, geyik, ibrik, kırkayak, yel eğdi gibi motifler olduğu belirlenmiştir. Ölümle
ilgili geliştirilen başlıca motiflerin ise “ölümden sonraki yaşam”, “ölümsüzlük”, “yeniden doğuş”, “cennet”,
“ölüme neden olabilecek kötülüklerden korunma” kavramlarını sembolize eden motifler olduğu ve başlıca
muska ve nazarlık, pıtrak, çengel ve haç, ejderha, kartal,
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göz, el, parmak, tarak, saç bağı, su yolu, akrep, hayat
ağacı, kurt izi, koçboynuzu, cami, türbe, çakmak, ok,
çark-ı felek motiflerinin kullanıldığı tespit edilmiştir.
Ayrıca “ölümlük-dirimlik” dokuma geleneği konusunda bilgi verilmiş, halen bu geleneği sürdüren Isparta,
Kula, Afyon, Denizli gibi bazı yörelerimizdeki kullanım
özelliklerine ilişkin örnekler verilmiştir.
2. Ölümü Sembolize Eden Motifler
Ölüm olgusu, Anadolu insanının dokumalarında
hem korkulan ve korunulmak istenen hem de büyük
bir olgunluk ve metanetle her an karşılamaya hazır
olunarak beklenen bir kült görünümündedir. Bu yüzden çeşitli yörelerimizin dokumalarında, değişik motifler ile sembolize edilmiş ve ölümün verdiği acı, onu
karşılamaya hazır oluş ya da onu sevdiklerinden uzak
tutma arzusu motiflerle dile getirilmiştir.
Kuş Motifi
Dokumalarda ölümü sembolize eden en dikkat çekici motif kuş motifidir (Erbek 2002) (Şekil 1). Örneğin
Hakkari kilimlerinde kullanılan “muhabbet kuşu” motifi faniliği yani insanın ölümlü olmasını sembolize etmektedir (Anonim 2004a).
Anadolu inançlarında Türk halı ve kilimlerinde,
çeşitli anlamları sembolize eden çok farklı kuş türleri
motif olarak kullanılmıştır. Baykuş ve kara karga gibi
kuşlar kötü şans anlamına gelmekte; kumru, güvercin
ve bülbüller de iyi şansı simgelemektedirler. Kuş figürü
mutluluğun, güç ve kuvvetin, keyif ve sevginin sembolüdür.
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Kuş, Anadolu’da kurulmuş çeşitli yerleşimlerin
imparatorluk sembolüdür. Göktürk ve Uygur devirlerinde kartal ve diğer yırtıcı kuşların, hükümdarların
ve beylerin timsali olduğu bilinmektedir. Bu kuşların
onların koruyucu ruhu veya hukuki sembolü olduğuna dair bazı işaretler vardır. Örneğin; Ak-Sungur, Bey
ruhunun timsali olarak görülmektedir. Sungur aynı
zamanda hükümdarlık sembolüdür. Kartal, Kültigin’in
baş heykelinde de beylik timsali ve koruyucu ruhtur
(Kazar 2003).
Kuşlar ayrıca ilahi mesajcılara ve uzun bir yaşama
işaret eder. Ejderha ile dövüşen Anka kuşu, baharı haber verir (Anonim 2004b). Efsaneye göre hayat suyu
Soma’yı veren bitkiyi Anadolu’ya zümrüd-ü anka kuşu
getirir. Bir masal kahramanı olan bu kuşun kırmızı ve
altın renkli uzun tüyleri vardır ve cenneti anlatır. Ömrünün sonuna gelince bahar ağacı dallarında yaptığı
yuvasını ateşe vererek kendini yakar ve böylece yeni
bir anka dünyaya gelir. Bu efsane ile yeniden doğuşu
ve ölümsüzlüğü simgeler.
Tasavvufta gözle görülmemesinden dolayı vücuttan
ve dünyanın maddi ağırlığından kurtulmuş ruhu simgeler (Arseven 2002).
Şamanizmde insan ölürken ruhunun kuş biçiminde
bedeninden çıkıp gittiğine ve başka bir bedene girdiğine inanılmaktadır. Budizmde de benzer şekilde ruh,
beden öldüğü zaman bir başka bedenle tekrar dünyaya
gelmektedir. Alevi, Bektaşi evliyasının menkıbelerinde
de kuş motifi çok kullanılmaktadır. Örneğin; Hacı Bektaş, Ahmet Yesevi onu Anadolu’ya gönderdiği zaman
“güvercin donu”nda gelir. Burada verilmek istenen
mesaj; Horasan erenlerinin savaşçı değil, barış sever
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insanlar olduğu mesajıdır. Onlar, insanların gönlüne,
kalbine hitap eden kimselerdir ve bu yüzden güvercin
donunda gelirler (Ocak 2001).
İnançlardan, efsanelerden, günlük yaşamdan dokumalara yansıyan kuş motifleri ise bazı yörelerimizde desenin ana parçasını oluşturmaktadır. Örneğin, İstanbul
Vakıflar Müzesi’nde bulunan 19. Yüzyıl’a ait TekirdağŞarköy kilimlerinin, Ankara Etnografya Müzesi’nde
bulunan 18. Yüzyıl’a ait Giresun-Şebinkarahisar kilimlerinin ana desenlerini çeşitli stilize kuş motifleri oluşturmaktadır. Benzer şekilde kuş figürü Konya kilimlerinin de vazgeçilmez motiflerinden biridir. Isparta yöresi
Eber kilimlerinde kullanılan “turna katarı” motifi de
örnek olarak verilebilir.
Ayrıca Marby halısı kuş motifinin kullanıldığı en eski
halılardandır (Yetkin 1991). Beyaz zeminli Uşak halıları sınıfında incelenen “Kuşlu Uşak” halılarının İstanbul
ve Konya Müzeleri’nde çok güzel örnekleri bulunmaktadır (Aslanapa 1987).
Koç, Koyun ve At Motifleri
Koç, koyun ve at Türk sanatı ve kültüründe pek çok
şeyin olduğu gibi ölümün de sembolüdürler, koç ayrıca kötülüklerden koruyucu bir semboldür. Koyun, koç
başı gibi motifler mezar taşı süslemelerinden halılara
geçmiş motiflerdir (Deniz 2000; Çoruhlu 2002).
Divriği Ulucamii’nden İstanbul Vakıflar Müzesi’ne
giden çok sayıda Selçuklu dönemi halısında koyun ve at
motifleri yer almaktadır. Afyon-Emirdağ, Konya, Kars,
Malatya, Gaziantep ve Balıkesir kilimlerinde, Hakkari
sumaklarında, Sivas cicimlerinde, Elazığ, Döşemealtı,
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Kars, Kütahya-Simav halılarında koç ve koyundan türeyen motifler desenlerin esas ögelerini oluşturmaktadır.
Bıçak Motifi
Bıçak kurban törenini, intikamı ve ölümü ifade eder.
Ayrıca kılıç veya hançerde olduğu gibi herhangi bir
şeyi bölmeyi, herhangi bir şey ile alakayı kesmeyi de
anlatır. Yani insanın sahip olduğu olumsuz özelliklerden kurtulması veya tercih edilene ulaşılması anlamı
söz konusudur. Bu nedenle ölümün simgesi olduğu
gibi, örneğin şehitliğin de sembolüdür (Çoruhlu 2002).
Klasik Osmanlı dönemi halılarında kullanılan ve hançere benzediği için “hançer yaprak” adı verilen motif,
Yozgat çevresinde dokunan kilimlerde kenar suyu olarak kullanılan “bıçkırlı su” motifi ve “hızar dişi”, “palta
ağzı” motifleri bu türe örnektir (Deniz 2000).
Servi Motifi
Servi motifi mezar taşlarından dokumalara yansıyan
ve ölümü simgeleyen bir motiftir. Ayrıca güzel kokulu, hiç solmayan yeşil rengi ile güzellik ve sonsuzluk
simgesi; uzun ömürlü oluşu nedeni ile Hayat ağacının
değişmez motifidir ve ölümsüzlüğü de simgeler. Ağaç
kültü insanlığın en eski çağlarından gelmektedir. Kula
ve Gördes halılarında servi ağacı motifine sıkça rastlanmaktadır. Servi ağacı, gül ve ev motiflerinin bir arada
kullanıldığı halılar “mezarlıklı halı” adı ile bilinmektedir (Anonim 1998).
Sandık Motifi
Bu motif genellikle genç bir kızın çeyiz sandığını
simgeler. Bu sandığın içindeki nesneler, eşinin evinde
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kullanılmak için olduğundan genç kızın beklentileri
ve ümitleri dokuduğu, ördüğü ve üzerine nakış işlediği parçalara yansıtılır. Erkek evine götürmek üzere
çocukluğundan başlayarak ördüğü danteller, oyalar,
dokuduğu halılar, kilimler onun mutlu yarınlarının
sembolüdür. Sandık motifi halılarda, dikdörtgen ve
kare şeklinde stilize edilmektedir (Şekil 2). Çanakkale,
Yuntdağı, Kula, Toroslar’da yapılan dokumalarda sandık motifi ölümü simgelemektedir. Malatya yöresinde
sandık motiflerinin kilimlere konması yaygındır (Anonim 2004b).
Haşhaş ve Küpe Motifleri
Haşhaş motifi büyülü gücü ve ebedi uykuyu simgeler (Anonim 2004c). Konya Müzesi’nde bulunan 18.
Yüzyıl’dan kalma bir halıda haşhaş motifleri kullanılmıştır (Anonim 1998). Küpe motifi ise Bardız kilimlerinde ölümü simgelemektedir (Kuşhan 1986). Elazığ
Müzesi’nde bulunan 19. Yüzyıl’a ait Gaziantep halısının desenlerini oluşturan motiflerden biri de küpe motifidir.
Yaprak Motifleri
Yaprak motifi doğum ve ölümü sembolize eder. Düşen yaprak ölümü, filizlenen yaprak da doğumu, sonsuzluğu simgeler (Anonim 2004c). Türk İslam Eserleri Müzesi’nde bulunan 18. Yüzyıl’dan kalma, Antalya
Müzesi’nde bulunan 19. Yüzyıl’a ait Konya halılarının
kalın bordürlerindeki yaprak motifleri, New York Metrolpolitan Müzesi’nde bulunan 17. Yüzyıl’a ait yıldızlı Uşak halısının madalyonunda bulunan geniş palmiye yaprakları örnek verilebilir. Ankara Etnografya
Müzesi’nde bulunan 18. Yüzyıl’a ait Gaziantep halısı507
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nın geniş bordürlerinde kullanılan çınar yaprakları cennet bahçesini sembolize etmektedir (Anonim 1998).
Geyik Motifi
Antropolog ve arkeolog araştırmacı Ester Jacobson,
Sibirya halkları ile ilgili araştırmalarında İskitler öncesi
dönemde geyiğin ölümü ve yaşamı simgelediğini belirtmektedir (Ocak 2001). Ladik halılarında kullanılan
geyik motifi ölümü sembolize etmektedir. Geyik figürü
dokumalarda daha çok yol gösterici nitelikte, kılavuz
anlamını taşımaktadır.
Kırkayak ve Yel Eğdi Motifleri
Denizli Uzunpınar yöresinde dokunan cicimlerde
kullanılan kırkayak motifi ve kilimlerde kullanılan yel
eğdi motifi ölümü ve kötü şansı simgelemektedir (Şekil
3, 4).
İbrik Motifi
İbrik motifi, insanı günahlardan sıyıran kutsal suyu,
bunun yanı sıra hamileliği, yaşamaya başlamayı ve yaşamın temel maddesi olan suyu temsil eder. İbrik motifi Mucur ve Gördes halılarında kullanılan motiflerdir.
18. Yüzyıl Mucur seccadelerinde mihrabın her iki tarafında simetrik bir kompozisyonla verilen ibrik motifleri
bu türün en güzel örnekleridir (Aslanapa 1987).
Isparta’da da ölümlük-dirimlik olarak dokunan halılarında kullanılan ibrik motifi, Isparta-Kuyucak kilimlerinde kullanılan ibrik motifleri ölümü sembolize
etmektedir (Şekil 5).
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3. Ölümle İlgili Motifler
Türk dokumalarında ölümle ilgili geliştirilen başlıca motifler; “ölümden sonraki yaşam”, “ölümsüzlük ve
sonsuzluk”, “yeniden doğuş”, “cennet”, “ölüme neden
olabilecek kötülüklerden korunma” kavramlarını sembolize eden motiflerdir.
Muska, Nazarlık ve Pıtırak Motifleri
Nazar insanların bakışlarında bulunduğuna inanılan doğa üstü, tahrip edici, yıkıcı ve bilhassa çocuklara zarar veren, hastalık, sakatlık getiren, sonuçta insanı
mutsuz kılan, mutluluğun düşmanı, çarpıcı, öldürücü
bir psikolojik güç olarak kabul edilir. Bazı insanların
bakışlarında bir güç olduğuna, bu bakışların kötülüğe,
zarara, şansızlığa ve hatta ölüme bile sebep olduğuna
inanılır (Örnek 2000). Nazarlıklar işte bu kem bakışların etkisini azaltan çeşitli nesnelerdir ve böylece onu taşıyanları korumaktadır. “Muska” ise sahibini tehlikeli
dış faktörlerden korumak için, sihirli ve dini bir güce
sahip olduğuna inanılan yazılı bir tılsımdır. Bundan
korunmak için genellikle omuza, boyuna, evin içine,
dışına, beşiğe takılan değişik türde muskalar kullanılır
(Erbek 2002). Muska ve nazarlık motifleri, halılarda genellikle göz şeklinde, mavi içine beyaz nokta işlenerek
ya da motifler arasında üçgen şeklinde görülür (Şekil
6). Türkmen ve Yörük halılarında koruyucu nitelik taşımakta olup kötü ve kem gözlere karşı, dokuyan ve kullanan insanı koruması arzusuyla yapılmıştır. Balıkesir
- Yüncü kilimlerinde, Kütahya, Mersin, Afyon-Emirdağ
cicimlerinde, Van ve Kars halılarında muska ve nazarlık motiflerine sıkça rastlanmaktadır.
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Pıtırak, insanların giysilerine ve hayvanların tüylerine
yapışan pamuksu bir bitkidir. Pıtırağın üzerindeki dikenlerin kötü gözü uzaklaştırdığına inanan Anadolu insanı
onu nazarlık motifi olarak kullanmıştır. Diğer taraftan
“çiçeklerle dolu” anlamına da gelen “Pıtrak gibi” deyimi,
bu motifin bolluğun bir sembolü olarak un torbalarının
üzerinde kullanılmasına neden olmuştur. Mersin - Yörük
cicim ve zililerinde, Muğla, Bodrum, Adana, Karatepe kilimlerinde, Kütahya, Konya, Tokat halılarında pıtrak motifine sık rastlanmaktadır (Erbek 2002) (Şekil 7).
Çengel ve Haç Motifleri
Türk halılarında haçlar ve çeşitli çengel tipleri insanları tehlikelerden koruması için sık sık kullanılmıştır.
Çengel motifi kötü gözün etkisini yok etmek için kullanıldığı gibi dişil-eril kavramları arasında bir köprü
olarak da kullanılagelmiştir. Kadın-erkek, dağ-vadi, deniz-dalga, ölüm-yaşam gibi zıt ve değişik kavramları,
düzlemleri hatta odakları birleştiren hareketleri sembolize etmektedir. Niğde-Bor zililerinde, Afyon-Alanyurt
cicimlerinde, Konya, Malatya, Bingöl, Kars kilimlerinde, Konya-Beyşehir, Elazığ, Kars, Kırşehir-Mucur halılarında, Kars sumaklarında sıkça kullanılan motiflerdir
(Erbek 2002).
Haç motifi ise basit olarak yatay ve dikey iki çizginin kesişmesinden oluşur. Haç motifinin dört ayrı yönü
işaretleyen şekli itibariyle kötü bakışları dört ayrı parçaya bölüp dört bir yana savurduğuna inanılmaktadır.
Anadolu’da çok kullanılan bir semboldür. Milas, Uşak,
Döşemealtı, Kars ve Kütahya halılarında, Sivas, Eskişehir, Konya kilimlerinde kullanılmış bir motiftir.

510

~ Defin ~

Göz Motifi
Bir görsel algı organı olan göz, aynı zamanda entelektüel algının da sembolü olarak kullanılmaktadır.
Göz motifleri insan gözünün kem bakışlara karşı en iyi
koruyucu olduğu inancından ortaya çıkmıştır. Nazar
veya kem göz denilen zararlı ve öldürücü bakışların
suçlusu olan göze karşı en kesin tedbir gene gözdür
ve kutsal mavi rengin ortasına konulan göz noktasıyla
simgelenir. Genellikle geometrik şekilde işlenir. Dokumalardaki göz motifi yörelere göre değişiklik gösterir. Göz; üçgen, kare, dörtgen, eşkenar dörtgen veya
bir haçla dörde bölünmüş olan eşkenar dörtgen, bazen
sivri bir kaşın altına bazen de bir dörtgenin içine işlenen bir nokta ile belirtilir. Göz motifi, Afyon sumaklarında, Konya, Eskişehir, Balıkesir-Yüncü, Çankırı,
Aydın kilimlerinde, Antalya-Döşemealtı halılarında
kullanılan bir motiftir.
El, Parmak, Tarak Motifleri ve Beş Sayısı
Bir elin parmaklarını ifade eden beş sayısı kem göze
karşı bir önlemdir. Halılarda beş bordür, beş parmaklı
el veya beş nokta gibi çeşitli şekillerde görülür. El, parmak ve tarak motifi, parmakların kem gözlerden koruduğunu temsil eden beş çizgi ve beş noktayı kapsar. El
motifi verimlilik ve iyi şansı birleştirir. Aynı zamanda
bu motif, Hz. Muhammed’in kız kardeşinin elini sembolize ettiği için de, kutsal bir anlam taşır. Tarak motifi
genellikle evlilik ve doğum ile ilişkilidir. Bu motif, evlenme arzusunu ve doğumu kem gözlere karşı korumayı ifade eder. Birçok yöremizin kilim, cicim gibi düz dokumalarında ve Kars ile Erzincan halılarında kullanılan
motifleridir.
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Su Yolu, Hayat Suyu ve Bardak Motifleri
Su yolu suyun insan hayatındaki önemini vurgular.
Anadolu’da su yaşamın kendisidir. Anadolu kadının
bütün gün iç içe olduğu su, dokumalarında da motif
olmuştur. Anadolu masallarında hayat suyu veya ab-ı
hayat olarak anılan su içildiğinde, insanı ölümsüz kılan,
yaşlı insanları gençleştirip kuvvetlendiren, çirkin kızları dünya güzeline dönüştüren bir sihirli iksirdir. “Su
yolu” halılarda genel olarak ya “su” tabir edilen bordürlerde ya da sedeflerde kullanılır. Hayatın vazgeçilmez kaynağı olan su kutsaldır ve hayat suyu ile bardak
motifleri ölümsüzlüğü temsil eder. Anadolu’nun birçok
yöresindeki Kilim, cicim ve zili dokumalarda, Kars, Gaziantep ve Yağcıbedir halılarında kullanılan motiflerdir
(Şekil 8).
Akrep Motifi
Akrep, dağlık, kurak ya da rutubetli hemen her yörede rastlanabilen ve Anadolu insanının kendini koruma
ihtiyacı hissettiği bir hayvandır. Akrep motifi sembolik
olarak şeytanın ruhunu temsil eder. Bir efsaneye göre
akrep şöyle der “Ben ne doğal ruhum, ne de şeytan.
Bana dokunan herkese ölüm getiren bir yaratığım. İki
boynuzum ve sağa sola savurduğum bir kuyruğum var.
Boynuzlarımın adı acımasızlık ve nefret, kuyruğum ise
hançerdir. Ben sadece bir kez doğururum. Diğer yaratıklarda bereketin simgesi olan doğurganlık, benim için
ölümün işaretidir”.
Sürekli açıkta ve ona dokunacak kimseye ölümü aşılamaya hazır bir zehir kesesi ile biten kuyruğu, her an
öldürmek için pusuda bekler, kötü niyetin ve nedensiz
kavganın somut bir simgesidir.
512

~ Defin ~

Anadolu yaygılarından kilim, pürüzlü dokusundan
dolayı, akrebin üzerinde zorlukla yürüdüğü bir yüzeydir. Yani dokuma, akrebin dokumanın sahibine ulaşmasını engellediğinden koruyucu bir işlev görür (Erbek 2002). Ayrıca, bilindiği gibi Güney-Doğu Anadolu
Bölgesi sıcak olduğundan, bu bölgede akrep ve benzeri
hayvanlar bol bulunmakta, zehirlenme sebebiyle sık sık
ölümler meydana gelmektedir. Anadolu insanı kendisine zarar verebilecek akrebe karşı korunmak için akrep
motifi yerleştirdiği dokumaları kullanmıştır. Türk dokumalarının zemin ve dış bordür süslemelerinde akrep
motifine sıkça yer verilmektedir.
Arka arkaya beş çocuğu ölen Avşar kadını, dokuduğu seccadelerin mihrap bölümüne akrep başlı beş mihrap motifi koyarak acısını dokumada dile getirmektedir
(Durul 1983). Akrep motifi Döşemealtı halılarının da
karakteristik motifidir (Şekil 9).
Hayat Ağacı Motifi
Hayat ağacı motifi geniş anlamda sürekli gelişim ve
değişim içinde yaşayan evreni ve sonsuzluğu, Şamanizmde hayatı sembolize eder (Erbek 2002; Ocak 2001).
Evrenin üç elementini, toprağın derinine inen kökleriyle yer altını, alt dalları ve gövdesiyle yeryüzünü, ışığa
yükselen üst dallarıyla cenneti birleştirir. Yeryüzü ve
cennet arasındaki iletişimi sağlar. Anadolu motiflerinde hayat ağacı “can ağacı” olarak da nitelendirilir.
Anadolu’da mezar taşlarında oldukça yaygın olarak
kullanılır.
Ladik halılarının XVII. Yüzyıl örneklerinde mihrap,
hayat ağacı motifi ile süslenir. Bu motif, ölümsüzlüğü
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araştırmanın ve ölümden sonra yaşam olduğu umudunun bir nişanıdır. Birçok yörenin dokumalarında hayat
ağacının üzerine görülen kuşlar zamanı gelince uçacak
olan can kuşlarıdır. Can, ruh ile eş anlamlıdır. Hakkari kilimlerinde de ölümsüzlüğün sembolüdür (Anonim
2004a). Gaziantep halıları gibi bazı yöre halılarımızda
kuş, ejderha ve hayat ağacı motifleri bir arada kullanıldığında ruhun sürekliliğini ve ölümsüzlüğü ifade etmektedir (Şekil 10).
Kurt İzi ve Kurt Ağzı Motifleri
Göçebelerin doğada sık sık karşılaştıkları yırtıcı hayvanlardan korunmak için dokudukları motiftir. İnsanlar bu motifi kurtlardan ve canavarlardan korunmak
için kullanırlar. Tarih öncesi zamanlarda, insanlar tehlikeli hayvanlardan kendilerini korumak için bu hayvanları taklit etmenin veya onlara benzer şekiller yapmanın
doğru olduğuna inanmışlardır. Birçok yöremizin kilim
dokumalarında yer bulan bu motif, Mersin-Mut yöresi
halılarında kullanılmaktadır.
Koç Boynuzu Motifi
Koç boynuzu motifi, güç, kuvvet, sıhhat ve saadetin,
erkek üretkenliğini yaşatma ve koruma gücünün simgesidir. Yalnızca koç boynuzu motifiyle bezeli dokumalar, kadının dünyasından çok erkekleri simgelemeyi amaçlar. Koç boynuzunun yandan spiral görünüşü
ruhun sonsuzluğa giderken çizdiği yolu ve sonsuzluğu
simgeler. Ayrıca bu motif kesilen kurbanları da temsil
ettiği için, halılara dokunarak sevabın sonsuz olacağı
simgelenir (Erbek 2002).
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Yıldızlar ve Lotus (5, 6, 8, 12 Köşeli Yıldız) Motifleri
İnsanla ilgili gizleri ifade eden altı köşeli yıldız evrensel sırları da simgeler. Kutsallığı sebebi ile on iki köşeli
yıldız sık sık Selçuklu-Osmanlı süslemelerinde ve hatta
paralar üzerinde zühreyi temsil etmiştir. Zühre iyilik
ve yenilenen hayatın simgesi, sekiz köşeli yıldız ise doğumdan ölüme kadar olan yaşam çizgisinin ifadesidir.
“Lotus çiçeği” ölüm ve hayatla iç içe bir semboldür (Çoruhlu 1989:157). Sekiz köşeli yıldız motifi “yıldızlı Uşak
halılarına” ismini vermiştir (Yetkin 1991).
Çark-ı Felek Motifi
Bazı çok eski motiflere değişik zamanlarda değişik
anlamlar yüklenmiştir. Bunlardan çark-ı felek motifinin
kökeni Milattan Önceki yüzyıllara kadar gider. Vaktiyle dört rüzgar tanrısını temsil etmiş olduğu gibi günümüzde de sonsuzluğu, dönen dünyayı, dönen kaderi,
feleğin ve aşkın çemberini simgeler. Birçok yöre kilimlerimizde ve Bergama halılarında kullanılmıştır.
Çakmak ve Ok Motifleri
Çakmak motifi ölüm, ayrılık gibi mutluluğu engelleyen kötülüklere karşı evi, aileyi ve sevdiklerini korumak
amacıyla dokunan bir motiftir (Anonim 2004c) (Şekil
11). 18. Yüzyıl Konya-Karapınar ve 19. Yüzyıl Konya
halılarında “çakmak motifi” korunma sembolüyle kullanılmıştır (Anonim 1998). “Ok motifi” ise cesaretin ve
korkusuzluğun, tehlikelere, ölüme meydan okumanın
sembolüdür. Halılarına bu deseni dokuyan kadınlar,
kocalarının güçlü olduğunu anlatmak isterler. Ok motifi
Yuntdağı dokumalarının karakteristik motifidir.
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Yılan Motifi
Her yıl deri değiştirmesi nedeniyle yeniden doğuşun, ölümsüzlüğün ve sonsuzluğun simgesi olan yılan,
mitolojilere göre birçok yararlı ot ve bitkiyi insanlara
öğreten ancak insanoğlunun ölümsüzlük otunu bulmasına ve yemesine mani olan bir hayvandır. Sağlık ve
sıhhat simgesi olan yılan, hayat ağacının vazgeçilmez
bekçisidir. Yeniden doğmak, ölümsüzlük ve sonsuzluğu anlatır. Yılan motifi Taşkale halılarının karakteristik
motifidir.
Ayrıca cennet temasını tasvir eden 19. Yüzyıl Milas
halılarında kalın bordürün bir köşesine yılan motifinin
konulduğu görülmektedir (Anonim 1998). 19. Yüzyıl
Konya kilimlerinin bordürlerinde ve Hatay-Reyhanlı
ve İçel-Mut yöresi kilimlerinde yılan motifi kullanılmaktadır (Şekil 12) (Anonim 1995).
Cami, Türbe Motifleri
Bu motifler Yahyalı halılarının bordürlerinde görülen motifler olup dokuyan kişinin Allah sevgisini,
ondan iyilik, sağlık dilediğini anlatır ve ebedi seyahatinden yani ölümünden sonraki cennet arzusunu sembolize eder (Şekil 13).
Kaplumbağa Motifi
Kaplumbağa, Tonyukuk abidelerinde sütun altlarında kullanılmış olup şaman geleneklerinden gelen,
etnografyamızda nazara karşı kullanılan kutsal bir motiftir (Diyarbekirli 1972). Kaplumbağa uzun ömürlülük,
ölüm gibi anlamlara işaret eder (Çoruhlu 1993).
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Anadolu’da halk arasında “tosbağa” olarak da bilinen kaplumbağa motifi, elibelinde motifine benzeyen
geometrik bir formda sunulur. Özellikle Kula, Manisa
- Selendi, ve Kütahya yöresi kilimlerinde, Karakeçili kilimlerinde kaplumbağa motifi kullanılmaktadır (Onuk
ve Akpınarlı 1995, Deniz 2000).
Ejderha -Dragon (Grifon) Motifleri
Ejderha motifinin Anadolu dokumalarında kullanılması çok eski tarihlere dayanmaktadır. Ejderha motifi
Doğu Türkistan, Orta Asya, Sümer, Hitit, Frig, Urartu,
Helen, Roma, Bizans, Fars, İslam, Selçuklu ve Osmanlı
kültüründe ölümsüzlük, bekçilik, koruyuculuk ve şifa
sembolü olarak kullanılmıştır. Her yerde var olabilen,
her iklimde ve bölgede yaşadığına inanılan, denizin,
göğün, dağın, ormanın, kutsal, hayali hayvanı dragon
(grifon), ağzından alevler saçması ve doğa üstü bir görünüme sahip olması sonucu (çok başlı, çok ayaklı, çok
kuyruklu) bir güç, kuvvet ve kudret simgesidir. Ejderha, aslan gibi ayakları, yılan gibi kuyruğu olan ve kanatları bulunan mitolojik bir yaratıktır. Ejderha, hava
ve suyun efendisidir. Ejderha ve ankanın uçuşunun,
bereketli bahar yağmurları getirdiğine inanılır. Kocaman bir yılan olduğuna inanılan ejderha, hazinelerin ve
hayat ağacı gibi sırlı nesnelerin koruyucusudur.
Ejderha Türk kültür ve medeniyetinde sık görülen
bir hayvan türü olup, Sümer efsanelerinden Gılgameş
Destanlarında, ölümsüzlük otunu yemesinden dolayı
ilk defa söz edilir. Asklepios’da çift başlı yılan olarak
ortaya çıkar ve şifa dağıtır. Yani sağlık sembolüdür.
Selçuklu kervansaraylarında, çeşmelerde ortaya çıkar,
ebedî hayat, sonsuzluk ve mutluluk sembolüdür. Ef517
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sanelerde ortaya çıkar, büyük hazinelerin bekçisidir,
tezhip sanatında ebedi hayat, uzun ömürlülük sembolü
olarak ortaya çıkar. Hz. Musa’nın bastonu ejder şeklini
alarak Allah’ın mucizesini insanlara göstermiş, bunlardan dersler alınması istenmiştir. Ebedî hayat otunu yiyen yılanın, halkın hayâl gücü ile daha da büyütülmesi sonucu ejderha adını alan yaratık, ebedî hayat zehri
sebebi ile ilâç, yani dertlere derman olarak mitoloji ve
simgelerde yer almıştır (Bayram 1996).
Ejderha motifli halıların en önemlileri Divriği Ulucamii’nden İstanbul Vakıflar Müzesi’ne giden çok sayıda
Selçuklu dönemi halısıdır. Ejderli uşak halıları XVII.
Yüzyıl’da ortaya çıkmıştır (Yetkin 1991).
Kırşehir halılarında, halının “sandık” adı verilen bölümünün iç kısmı “yatık S harfi” şeklinde uzanan “çift
başlı ejder” motifleriyle süslenir. Ayrıca Kayseri, Erzurum, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas kilimlerinde de
ejder motiflerine rastlanmaktadır (Şekil 14, 15).
4. Ölümlük Dirimlik Dokumalar
Anadolu’da dokumacılık bir gelenek olarak halen devam ettirilmesine rağmen geçmişte, halı ve düz dokuma
yaygıların, bugünkünden çok daha fazla kullanım alanı
bulunduğu görülmektedir. Halı ve kilimler, çeyiz hazırlamak, evlerde yer yaygısı, perde veya yük önünü kapatmak amacıyla kullanmak, süs eşyası olarak kullanmak için dokunmuşlardır. Kışın soğuk girmemesi için
kapılık adıyla üretilen dokumalar kapı önüne asılmıştır.
Kayseri, Kırşehir, Niğde ve Aksaray civarlarında “mendil” ya da “okuntu” adı verilen, gelin olacak kız tarafından yakın akrabaları düğüne davet etmek için dokunan
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dokumalar, davetiye yerine kullanılmıştır. Anadolu’da
yorganı bastırması ve sıcak tutması amacıyla, yorgan
üstüne örtmek için dokunan “yorgan kilimine” aynı zamanda cenaze üzerine de serildiği için “ölümlük-dirimlik kilim” de denilmektedir. Bu kilimler genellikle desensiz dokunur ve bu özelliliği yüzünden halk arasında
“bozluk” olarak da adlandırılır (Deniz 2000).
“Tabut üzerine dokuma serme” geleneği ile ilgili olarak rastlanan en eski bilgi 18. Yüzyıl’ın başlarında gelen Macar hatırat edebiyatının şaheserlerinden biri olan
Küküllo eyaletinin Lord Vekili Baron Peter Apor’un
anılarında yer almaktadır. Bu çalışmanın burada belirtilen parçaları bize Doğu halılarının eski Macar hayat tarzının nasıl büyük ve organik elementleri olduğu
hakkında fikir vermektedir. Eserde geleneksel gömme
törenleri 10. paragrafın konusunu meydana getirmektedir ve şu betimlemelere yer verilmektedir: “Ölünün yatırılmasına yarayan platform üzerinde, birtakım güzel
ve kızıl Türk halıları ve platformun altında büyük bir
İran halısı yayılmıştı... ve eğer birisi yabancı bir yerde
ölürse ve kefen için kumaş malzeme acilen bulunamıyorsa, bir takım güzel görünüşlü Türk halıları ölünün
üzerine yayılırdı.” (Batari 1997).
Cami, medrese, mescit, şifahane gibi dini ve sosyal
yapılarda dokumaların en nadide örnekleri dekorasyon
amacıyla kullanılmıştır. Dokumalar bu kurumlara hayır amacıyla serilebildiği gibi, vakıf eser olarak da bağışlanmıştır. Günümüzde de dokumalar camilere serilmektedir.
Anadolu’da kadınlar, genç kızlık çağında ve evlendikten sonra hem kendisi hem de kocası için, sağlığın519
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da veya öldükten sonra, hayrına camiye serilmek üzere
halı ya da kilim dokumuşlardır. Bu dokumalar, taraflardan biri ölünceye kadar saklanır. Özellikle yaşlı hanımlar bu dokumaları kefenlik bezleriyle birlikte sandığın
bir köşesinde hazır halde bekletirler.
Türk gelenek ve adetlerine göre yaşlılar, ölümünden
sonra kullanılacak olan tabut örtüleri, havlu takımları ve kefenleri, bohçalarda saklamaktadır. Bohça, ufak
denk biçiminde bağlanmış örtü olarak da tanımlanabilir (Beksaç 2004). İçinde, hayatın son geçiş dönemi olan
“ölüm” den sonra kullanılacak eşyaları taşıyan bohçalar, yüklendiği bu önemli görevi yerine getirmek üzere
özenle ve çok çeşitli motiflerle işlenerek hazırlanmaktadır. Bohçalar üzerine işlenen motifler amacının tersine
sanki “ölüm” hiç gelmeyecekmiş gibi bolluk, bereket
ve mutluluk ifade eden, sevgi ve güzellikle bütünleşen,
çintemani, ejder, lale ve karanfil çiçekleri, kozalak ve
nar motifleri ile süslenmektedir.
Öldükten sonra kişinin bu dünyadan götürebileceği tek malının, yaptığı iyilikler ve camiye bağışlayacağı
bir kilim ile birkaç metrelik bir kefen olduğu inancıyla
“dünyalık” olarak saklanır. Erkek ya da kadın öldüğünde, dokuma cenaze üzerine serilir, mezarlıktan dönüşte,
ölen kişinin hayrına camiye serilir. Camiye bağışlanan
bu dokumalara ölümlük-ahretlik ya da ölümlük-dirimlik dokuma adı verilir. Anadolu’nun farklı yörelerinde
değişik isimlerle bilinir. Örneğin Çanakkale yöresinde
ölümlük kilim, Konya, Aksaray, Kayseri, Kırşehir çevresinde ahretlik kilim, Manisa, Denizli, Aydın çevresinde sargı kilimi (tabuta sarılan kilim manasında) olarak
bilinmektedir. Bu dokumalar bağışlandıktan sonra caminin malı sayılır. Hiç kimse tarafından alınamaz, kul520
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lanılamaz, kullanma hakkı tamamen serildiği camiye
aittir. Bağışlanan dokuma geri istenmez ve bunlar diğer
dokumalar gibi alınıp satılamaz. (Deniz 2000).
Isparta’nın bazı köylerinde de ölümlük-dirimlik kilim
ya da halı kullanma âdeti halen devam etmektedir. Burada ölümlük-dirimlik olarak dokunan halılarda kırmızı
ve yeşil renkler tercih edilmektedir (Gökmen 2004). Kula
halılarında da ölümlük dirimlik olarak dokunan halı çeşidi bulunmaktadır.
İzmir - Selçuk ve Aydın civarında yaşayan Yörükler tarafından dokunan ölümlük-dirimlik kilimler ilikli
ve iliksiz kilim tekniği ile sadece kırmızı renkte dokunmaktadır (Deniz 2000).
Çanakkale Ayvacık yöresinde dokunan fardalı kilimler ilikli kilim tekniği ile dokunur, camilere serilirler
ve bu yüzden ölümlük-dirimlik kilim olarak bilinirler
(Deniz 1998).
Denizli civarında ölen kişinin tabutu üzerine serilen
ve mezarlıktan dönüşte camiye bağışlanan kilim “sargı
kilimi” olarak adlandırılır.
Aksaray yöresinde büyük, gösterişli, iki şak halinde,
kaliteli malzemeyle dokunan, dededen toruna kalacak
kalitede dokunduğu için “torun kilimi” adı verilen dokumalar yaşlı hanımlar tarafından sandığın bir köşesinde saklanır ve ahretlik (ölümlük) olarak kullanılır (Deniz 2000).
Ölümlük-dirimlik kilim dokuma geleneği 1960’lı yıllardan sonra terk edilmeye başlanmıştır. Ancak gelenek
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devam etmekte ve makine halıları ölümlük-dirimlik
olarak kullanılmaktadır.
5. Sonuç
Anadolu dokumalarında kullanılan motiflerin sembolik anlamları ve içerikleri birbirini destekleyici ve
tamamlayıcı niteliktedir. Aralarında çok iyi bir uyum
ve bütünlük söz konusudur. Motiflerin birbirleriyle
uyumlu simgesel anlatımı çağlar boyunca önemini ve
içeriğindeki derin anlamları yitirmeden günümüze kadar gelmiştir. Özellikle teknoloji yorgunu toplumlarda
bu tür insani kavramların ve simgelerin giderek önem
kazandığı günümüzde halı-kilim dokumaları geleneksel sürekliliğini korumaktadır.
Ölüm olgusu da dokumalarda kullanılan motiflerde
sembolik olarak yerini almıştır. Özellikle farklı sembolik anlamları da olan kuş, koç, koyun, at, bıçak, servi,
sandık, haşhaş, yaprak, küpe, geyik, ibrik, kırkayak, yel
eğdi motifleri bazı yöre dokumlarına ölümü sembolize etmek amacıyla konulmuştur. Ölüm sembolü olan
bu motifler halı, kilim, cicim, zili ve sumaklarda farklı
motiflerle bir araya gelerek çeşitli hikâyeleri olan desen
kompozisyonlarında kendilerini göstermişlerdir.
Ayrıca “ölümden sonraki yaşam”, “ölümsüzlük”,
“yeniden doğuş”, “cennet”, “ölüme neden olabilecek
kötülüklerden korunma” gibi ölümle ilgili kavramları
sembolize eden motifler de vardır. Bu motiflerin bazıları muska, pıtrak, çengel, ejderha, kartal, göz, tarak, saç
bağı, su yolu, akrep, hayat ağacı, kurt izi, koçboynuzu,
cami, türbe, çakmak, ok, çark-ı felek gibi motifler olup,
köklü bir geçmişe sahip olan, farklı anlam ve sembolle522
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ri bir arada barındıran, Türk dokumalarının birçoğunu
süsleyen motiflerdir.
Bunlara ek olarak dokumalar çeşitli kullanım alanları içinde de dokunmuş ve ölümlük-dirimlik dokumalar
olarak Türk dokumacılık sanatı içindeki yerini almıştır. Bazen gösterişli, bezen sade, ama mutlaka kaliteli
olacak şekilde dokunan bu dokumaların en güzel örnekleri camilerde halen kullanılmakta, en eski örnekleri müzelerde muhafaza edilmektedir. Maddi kültür
zenginliklerimizden olan ölümlük-dirimlik dokumalar
kullanımı azalmış olsa bile halen anlam ve önemini muhafaza eden değerlerimizdendir.
Doğanın kaçınılmaz gerçeği olan ölüm olgusu, dokumalara bir son olarak değil bir başlangıç, bir süregeliş olarak yansımasıyla dikkati çekmektedir. Ölümü
sembolize eden motifler ve desenler hikâyeleriyle Anadolu ve Türk insanı var oldukça varlığını sürdürecektir.
Kaynaklar:
Anonim , (1995). Anatolian Kilims 2. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 170.
Anonim, (1998). El Dokuması Türk Halıları Kataloğu. C.
2. Ankara.
Anonim, (2004a). “Hakkari Kilimleri”. www.hakkarim.
comç Er. Tar. 13.04.2004.
Anonim, (2004b). “Motiflerin Dili”. www.siskoosman.
com. Er. Tar. 13.04.2004.
Anonim, (2004c). “Motiflerimiz”. http://www.tokmakhali.com/trmotif.htm Er. Tar. 13.04.2004.
523

~ Defin ~

Arseven, İ. C., (2002). “Alevi-Bektaşi Folklorunda “Kuş”
Motifi”. www.alewiten.com Er.Tar. 03.12.2002.
Aslanapa, O., (1987). Türk Halı Sanatının Bin Yılı. İstanbul: Eren Yayıncılık, s. 120-187.
Batari, F., (1997). “Macaristan’daki Klasik Türk Halıları”.
Uluslararası IV. Türk Kültürü Kongresi Bildirileri. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, s. 69-75.
Bayram, S., (1996). “Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı
Müzesi’nde Bulunan Hayvan Figürlü Halılarda Ejder Kaplumbağa-Akrep-Kertenkele Figürü”. www.sadibayram.com Er. Tar. 13.04.2004.
Beksaç, Ş. N., (2003). “Osmanlı Yaşamında Bohçanın Yeri”.
http://www.dergi.org./Yıl:5, S. 27-28, Temmuz-Ekim.
Çoruhlu, Y., (1989). “Lotus İkonografisi ve Uygur Sanatında Lotus”. Uluslararası Osmanlı Öncesi Türk Kültürü
Kongresi Bildirileri. S. 155-168. Ankara: Atatürk Kültür
Merkezi Yayınları.
Çoruhlu, Y., (1993). “Türk Sanatında Görülen Hayvan
Figürlerine Gök ve Yer Sembolizmi Açısından Bir Bakış”. Uluslararası III. Türk Kültürü Kongresi Bildirileri. I.
Cilt, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.
Çoruhlu, Y., (2002). “Orta Asya’dan Anadolu’ya Lahit veya Taş Sandukalarda Görülen Hançer-Bıçak
Tasvirlerinin Sembolizmi”. Ocak-Şubat. Sanat Tarihi
19/1032. www.dergi.org
Deniz, B., (1998). Ayvacık (Çanakkale) Yöresi Düz Dokuma
Yaygıları. (Kilim-Cicim-Zili). Ankara: Atatürk Kültür
Merkezi Yayınları, s. 69.
Deniz. B., (2000). Türk Dünyasında Halı ve Düz Dokuma
Yaygıları. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları,
s. 58-59-85.
524

~ Defin ~

Durul, Y., (1983). “Avşarlar ve Dokuma Sanatlar”. II.
Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri. C. V.,
Maddi Kültür. Ankara, s. 75-79.
Diyarbekirli, N., (1972). Hun Sanatı, İstanbul.
Erbek, M., (2002). Çatalhöyük’ten Günümüze Anadolu Motifleri. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 190.
Günyol, Z., (2001). “Motiflerle Hikâye Yazmak: Halıcılık”. Semerkand. Aylık Dergi. Ağustos Sayısı. www.
semerdand.com . Er. Tar. 13.04.2004
Kazar, M., (2003). “Türk Sanatında Kartal (Çift Başlı Kartal) ve Diğer Kuş Motiflerinin Kaynağı ve Sembolizmi”.
http://www.dergi.org./Yıl:5, Sayı: 27-28, TemmuzEkim.
Kuşhan, G., (1986). Bardız Kilimleri. Gazi Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
Örnek, S. V., (2000). Türk Halk Bilimi. II. Baskı. Ankara:
Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 132.
Ocak, A. Y., (2001). “Tarih ve Menâkıbnameler” - 1. Bölüm
46. http://pc12.soc.metu.edu.tr/index.html Er. Tar.
13.04.2004.
Onuk, T., F. Akpınarlı, (1995). Şanlıurfa Karakeçili Kilimleri. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.
Yetkin, Ş., (1991). Türk Halı Sanatı. Genişletilmiş 2. baskı.
Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, s. 20-2193.
Kaynak Kişi:
Gökmen, Y., 70 yaşında, emekli, Modern Evler Mahallesi, Isparta, 12.09.2004.
525

~ Defin ~

Şekil 1. Kuş motifi

Şekil 2. Sandık motifi

526

~ Defin ~

Şekil 3. Kırkayak motifi

Şekil 4. Yel eğdi motifi
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Şekil 5. İbrik motifi

Şekil 6. Muska ve nazarlık motifi
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Şekil 7. Pıtırak motifi

Şekil 8. Hayat suyu motifi

Şekil 9. Akrep motifi
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Şekil 10. Hatay ağacı motifi

Şekil 11. Çakmak motifi

Şekil 12. Yahyalı halılarının bordüründe kullanılan türbe motifi
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Şekil 13. Yılan motifleri

Şekil 14. Kilimlerde kullanılan ejderha motifi

Şekil 15. Halılarda görülen ejder motifi
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27
Dağlarca, Fazıl Hüsnü 146,
148
Dağlık Altay Cumhuriyeti
63
Danimarka 116
Dâr çekmek 101
Dede Korkut 48, 188, 317,
319, 341, 353, 364, 398,
484, 486, 489, 492
Derbendî, Muhammed
Tâkî 108
Deşt-i Kıpçak 46, 54, 57,
235
Dicle 21
DİTİB 120, 121, 132
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Divan-ı Lügati’t-Türk 45,
375, 376
Diyanet İşleri Başkanlığı
120
Diyarbekirli, Nejat 188191, 516, 525
Dobruca 57, 239
Doğrul Baba 484
Doğum 118, 241, 369, 410,
448, 501, 507, 511
Dostoyevski, Fyodor Mihayloviç 428, 429, 437,
443
Dua 71, 104, 105, 125, 127,
256, 271, 279, 281, 284,
286, 334, 422, 469, 472
Ebu’l-Ara Maarri 437
Ecel 274, 275, 277, 282, 284,
285, 411, 422
Eftalitler 480
Ehl-i Beyt 97, 108
El-Makdisi 69
Enbiyâ Suresi 277
Engin, İsmail 96, 109
Enginün, İnci 437
Erlik Han 66
Ermeniler 43
Er Samır Destanı 346, 347,
355, 356
Er Töştük Destanı 331, 342,
346, 353
Esik Kurganı 171
Eski Anadolu Türkçesi
371, 379, 388, 390, 402
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Eski Kırım 237, 238, 246
Eski Türkçe 370, 382, 384,
389, 391, 392, 393, 402
Eski Türkçenin Grameri
384, 386, 398
Eski Türkler 13, 17, 50, 56,
159, 259, 323
Etnoğrafya Müzesi 195,
196
Fatiha Suresi 101, 105, 286,
287
Fena fillah 96
Fransa 116
Fremdarbeiter 116
Gardizî 70
Gastarbeiter 116
Genceli Nizamî 54
Geylânî, Abdülkadir 483
Göç 114, 115
Gök Tanrı 313, 377
Göktürk balbalları 210, Kağanlığı 236, - kurganları 165
Göktürkler 45, 48, 51, 52,
100, 376, 381
Grekler 30
Grumbates 18, 20-24, 26,
28, 36
Gumilev, L. N. 28
Gül 217, 223, 263
Gülistan Tercümesi 60,
399, 400
Gürcistan 55
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Hacı Bektaş-ı Veli103, 109,
484, 504
Hafız 245, 428, 431, 436
Hakas Cumhuriyeti 63, Türkleri 63
Hakaslar 63, 67, 69, 73, 75,
76, 81, 82, 83, 85
Hakasya 63, 70, 71, 73, 79,
80, 83, 90, 92, 183
Hakk 96, 99, 100, 102, 105,
108
Hakk’a yürümek 96
Halı 461-467, 469-476, 481484, 486-488, 493, 494,
498, 501, 503, 506, 518,
520-522
Hamidî fes 212
Han Pergen Destanı 305,
306, 308, 326, 327
Han-Şilgi Attıg HanHülük Destanı 303, 316,
322, 329, 333
Harezm Türkçesi 394
Hatemi, Hüsrev 152
Hayat Ağacı (Yaşam Ağacı) 214, 258, 262, 264,
331, 513
Hazar Denizi 21, 35
Heftalitler 20
Helalleşme 475
Herodotos 32, 33, 39
Hindliler 30
Hıristiyanlık 258
Hırvatlar 43
Hollanda 116, 473

Horasan 18, 31, 37, 110,
504
Hoton Türkleri 483
Hsiung-nu 19, 164, 174
Hunlar 18, 26, 36, 45, 49,
100, 480
Hugo, Victor 432
Hüdavendigar, Murad
431, 489
Hüve’l-Bâkî 269, 270, 271,
272, 274-278, 284
Hz. Ali 97, 108, 286
Hz. Meryem 219
Hz. Muhammed 217, 218,
254, 436, 475, 511
Hz. Musa 518
Irk Bitig Destanı 375, 376378, 401
İbadet 103, 119, 120, 417,
421, 425
İbn Fazlan 46, 48, 49, 51,
53, 54, 58
İbrahim Peygamber 218
İç Asya 164, 168, 170, 172,
174, 175, 218
İdil-Bulgar Türkleri 48
İhlas Suresi 105, 287
İkinci Başadar Kurganı 169
İkinci Şapur 18, 21, 22
İkinci Dünya Savaşı 114,
122, 474
İlâhi Komedya 436
İmam Cafer Buyruğu 104
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İnsan Kurbanı 36
İranlılar 31, 33, 485
İskitler 49, 57, 508
İslam 48, 49, 58, 61, 95, 100,
108, 111, 120, 124, 126,
127, 131-133, 159, 216,
236, 240-242, 261, 262,
264, 286, 436, 443, 478,
488, 490, 507, 517
İslamiyet 17, 209, 364, 482
İsveç 116
İyi ve Kötü Prens Hikayesi
376, 386
Joinville, Jean de 52, 53
Kâbe 475
Kabir 55, 101, 105, 108, 183,
209, 236, 246
Kabristan 209
Kaçlar 63, 81, 83, 85, 91
Kafkas Hunları 19
Kañgıvay-Mer-gen Destanı
328
Kansu 29, 189
Kanuni Sultan Süleyman
481
Kara Ahmet Paşa 466, 492
Karaçay-Malkar Türkçesi
401
Karadeniz 17, 18, 28, 49, 59
Karahanlı Türkçesi 372-73,
384, 387-88, 392-94
Karakalpaklar 49
Karakeçililer 483
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Karani, Aşık Veysel 451
Kara-şahr 29
Karasuk Kültürü 163
Kaşgarlı Mahmut 45, 47,
59, 376, 386, 392, 476,
489
Karatay, Celâleddin 465,
492
Katanov, N. F. 64, 65
Kazakistan 29, 30, 51, 165,
181, 183, 468, 469, 471,
478, 483, 491, 497, 498,
500
Kazak Türkçesi 378, 399
Kazan Hanlığı 243, 245
Kefen 147, 274, 475, 519,
520
Kelime-i Şehadet 105, 240
Kemal, Namık 428, 436,
437
Kidaritler 19
Kionitae 17, 18, 22
Kionitler 18, 20, 21
Kionit Hunları 17
Kıble 100, 126
Kıpçaklar 43, 46, 47, 52, 54,
56, 59, 100
Kıpçak Türkleri 50, 58
Kıpçak Türkçesi 59, 60,
373, 376, 379, 380, 385,
402
Kısakürek, Necip Fazıl
140, 148, 150, 154
Kırgızlar 17, 27, 49, 70, 470
Kırım Hanlığı 241-243
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Kırım Tatarları 233, 234,
235, 238
Kızıllar 63, 82, 83, 85, 91
Koman, İlhan 194
Kostromskaya Kurganı
177
Koyballar 63, 91
Kozın Erkeş Destanı 349352, 355, 357, 360
Köroğlu 173, 188
Köroğlu Destanı 173
Kubaba 258
Kumanlar 52
Kuman / Kıpçaklar 43
Kül mezarı 26
Kültigin 45, 48, 504
Kültigin Kitabesi 160
Kümbet 53, 188, 194
Kumuk Türkleri 473, 488
Kur’an-ı Kerim 107, 108,
217, 222, 240, 256, 257,
475
Kurban 32, 36, 48, 54, 56,
78, 79, 81, 102, 105-108,
147, 161, 165, 178, 218,
468, 479, 483, 506
Kurgan 53, 54, 161, 163,
164, 166, 167, 168, 175,
179, 181, 183, - kültürü
159
Kutadgu Bilig 9, 396, 397,
403, 404, 412, 426, 437
Lahit 74, 167-171, 178, 255257, 472

Lale 217, 218, 255, 262, 265
Lehler 43
Leventoğlu, Tarık 194
Maaday Kara Destanı 341,
342, 352, 364
Macaristan 28, 189, 524
Mağfiret 279, 281, 284, 286,
287, 406
Mahşer günü 405
Makber 142, 155
Makedonlar 43
Malçı Mergen Destanı 348,
349, 354
Maniheizm 17, 159
Marcellinus, Ammianus
19, 21, 22, 40
Maveraünnehir 18, 30, 31,
35, 37
Mazdaizm 17, 27, 30, 32,
33, 35, 36
Memluklar 49
Menderes, Adnan 12, 193,
195
Menippea 428, 429, 431,
432, 437
Mevlid 107, 108
Mezar 8, 11, 39, 60, 73, 75,
78, 100, 125, 154, 159,
165, 181, 190, 209-216,
218, 220-223, 231, 233235, 237, 240, 242, 251,
253, 254, 256, 257, 259,
260, 262-265, 269, 272,
273, 286, 287, 435, 490
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Mezarlık 73, 79, 101, 123,
124, 136, 209, 431-433,
461
Mezarlıklı halı 506
Mısır 49, 54, 58, 168, 172,
440
Midas 168
Mühr-i Süleyman 219, 220,
222
Mukaddimetü’l - Edeb 386
Mumyalama 51, 172
Musalla taşı 141
Musevi 126
Müridoğlu, Zühtü 194
Müslüman 34, 60, 123, 126,
127, 129, 146, 162, 165,
179, 216, 237-242, 434,
436
Nahl Suresi 277
Namaz 99, 144, 464
Nasrettin Hoca 188
Nazarov, Bahtiyar 403, 426
Necatigil, Behçet 138
Nehcü’l-Ferâdis 394
Neolitik dönem 29
Nogaylar 233, 236, 473
Nogay Türkleri 233
Noın Ula kurganları 166
Oğuzcan, Ümit Yaşar 136,
152
Oğuzlar 45, 48, 100
Okunyev Kültürü 163, 167
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Orhun Abideleri 372, 373,
375-78, 383, 386, 387,
389, 390, 398
Orhun Kitabeleri 45, 47
Orhun Yazıtları 49, 54, 189
Orta Asya 19, 21, 27-31, 34,
36, 40, 50, 54, 57, 164,
172, 190, 191, 214, 216,
221, 252, 262, 326, 364,
463, 466, 476, 478-480,
482, 486, 488, 517, 524
Orta Çağ 148, 161, 162,
238, 447, 486, 491
Osmanlılar 221, 428, 464
Ossuarium 31, 34, 35
Ögel, Bahaeddin 27- 29,
31, 32, 40, 52, 59, 164,
182, 190, 256, 260, 264,
331, 342, 357, 361, 362,
364, 371, 376, 381, 400,
452, 457, 482-485, 487,
491
Ölümden sonraki yaşam
502, 509, 522
Ölümlük Halı 9, 461, 466
Ölümsüzlük 216, 237, 251,
254, 502, 509, 516, 517,
522
Ölü yemeği 72
Önasya 33
Öteki dünya 66
Özbekistan 181, 470, 483
Özbekler 469, 482, 485, 488
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Pakistan 29, 38
Pamirler 31
Paralel dünya 160, 168
Pazırık kurganları 166
Persepolis 34
Pers İmparatorluğu 32
Persler 33
Proto - Türk 164
Puşkin, Aleksandr Sergeyeviç 235
Radloff, Wilhelm 300
Rahmân Suresi 277
Recaizade Mahmud Ekrem 143
Risaletü’n-Gufran 437
Roma 18, 21, 517
Romanya 55, 473
Roux, Jean-Paul 64, 69,
163, 169, 172
Rubrouck, Guillaume de
52, 53, 54
Ruh 44, 46, 67, 68, 77, 78,
88, 120, 169, 218, 345,
357, 423, 431, 476, 504,
514
Rûhî 481
Rumi, Mevlana Celaleddin
121, 215
Ruslar 43
Rusya 28, 473

Sasaniler 18, 32, 34
Seccade 493, 494
Selçuklular 61, 216, 217,
464
Selçukname 162
Servi 214, 215, 216, 225,
253, 254, 259, 262, 267,
502, 506, 522
Shakespeare, William 428,
431, 443
Sibirya 13, 30, 63- 65, 94,
111, 175, 190, 293, 295,
296, 300, 326, 330, 331,
358, 482, 508
Siwa kültürü 9
Slavca 25
Slovaklar 43
Slovenler 43
Soğd 19, 31, 33
Soğdiana 20, 35
Soğdlar 30, 33
Sovyetler Birliği 488
Süleyman Çelebi 108
Süleymaniye Camii 466
Süleyman Peygamber 219
Sultan Abdülaziz 212
Sultan İkinci Abdülhamid
212
Sümerler 258
Sünnî 106, 109
Suriye 49

Saba, Ziya Osman 138,
143, 155
Sagaylar 49, 63, 82-3, 88, 91

Şamanizm 59, 110, 209,
260, 363, 399, 490
Şefaat 259
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Şerifî’nin Şehnâme Çevirisi 379, 394
Şit Peygamber 103
Şorlar 63
Şor Türkleri 295, 296, 300,
301, 305, 307, 308, 340
Tabgaçlar 483
Tabut 7, 71, 78, 81, 135,
140, 141, 143, 145, 155,
345, 480, 519
Tacikistan 29
Tagar kültürü 163
Tagisken kültürü 29
Tahtacılar 98, 101, 109,
110, 111, 112
Tamar Hatun 49
Tang-Şu 174
Tanpınar, Ahmet Hamdi
139, 149, 150, 155, 436,
442-444
Tanrı 29-31, 45, 71, 96, 135,
168, 183, 243, 245, 259,
286, 313, 323, 331, 369,
376, 377, 381, 411-12,
414, 415, 418, 421, 423,
424, 475
Tanrı Dağları 29, 30, 31
Tarancı, Cahit Sıtkı 139,
143-145, 150, 151, 155,
427, 437-444
Tarhan, Abdülhak Hâmid
142, 155, 427-431, 436,
437, 442-444
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Tarih-i İbn-i Kesîr Tercümesi 379
Taştık Kültürü 28, 36, 164
Tataristan 241, 243-245,
473
Tatarlar 235, 236
Tayflar Geçidi 427-429,
431, 433, 434, 437, 442
Tebrizli Saîb 215, 216
Teke yörükleri 483
Teleütler 175
Tengri 245, 372
Tiflis 49
Timur 430, 435, 485
Ting-Ling 164
Tin Suresi 257
Toharistan 35
Tohliyev, Ganister 403, 426
Trakya 59, 101, 403
TRT 453, 455
Türbe 12, 53, 179, 185, 188,
239, 255, 430, 469, 470,
479, 485, 503, 522, 530
Türkçe 55, 58, 108, 154,
181, 220, 370, 381, 382,
389, 391-393, 398, 401403, 449, 457, 463
Türk Halk Müziği 448
Türkiye 18, 39, 110, 113120, 123-125, 127-133,
190, 195, 196, 202-204,
221, 223, 265, 333, 335,
340, 352, 363, 371, 374,
375, 378, 380, 382, 383,
384, 387-392, 395, 525
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Türkiye Türkçesi 378, 384
Türkler 13, 17, 31, 36, 37,
39, 45, 49, 50, 55, 56, 60,
106, 115, 123-125, 128,
131, 132, 159, 161, 176,
204, 259, 323, 331, 340,
357, 381, 482, 485
Türkmenistan 173, 471,
472, 483
Tuva 8, 63, 181, 183, 291,
292, 293, 294, 295, 297,
300, 302, 303, 304, 305,
307, 309, 310, 315, 316,
317, 319, 320, 321, 325,
328, 331, 333, 337, 338,
339, 371, 474, - Cumhuriyeti 63, - Türkleri 294
Umran, Sedat 151
Urus Hoca 237, 238
Urus Hoca anıtı 237, 238
Uyaroğlu, İsmail 144
Uyar, Turgut 145
Uygurca Üç Hikâye 370
Uygurlar 469, 488
Üç İtigsizler 386, 397

Wesendonk, O. G. von 20
Yakup Çelebi 432, 435
Yalçın, Hüseyin Suad 441,
442, 444
Yaradan 215, 308, 323
Yasin 97
Yeni Çağ 238
Yeniden doğuş 502, 509,
522
Yenisey 27, 30, 63, 91, 168,
371, - Irmağı 27
Yesevi, Hoca Ahmet 479,
504
Yıldırım Bayezid 432
Yontuç, Kenan 194
Yuğ 178
Yunus Emre 146, 147, 148,
155, 188, 273
Yûnus Suresi 277
Yusuf Has Hacip 403
Zaratuştra 32
Zerdüşt 31, 32
Zigetvarname 481
Zümrüd-ü anka kuşu 504

Vaftiz 76
Vefat 101, 102, 104, 106,
122, 127, 131, 187, 193,
209, 377, 383, 429
Vikingler 30
Volga 30
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