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 G�R�� : 
 
 Bu çal��mada, Mardin-K�z�ltepe yöresinde ya�amakta olan “Sofrada Kelle” gelene�i 
ile, Karaçay toplumunda tespitini yapt���m�z “Sofrada Kürek Kemi�i” gelene�ini 
kar��la�t�r�yoruz. Bu kar��la�t�rmay�; sofra adab�,halk inançlar�, parçalar�n ülü�türülmeleri, 
da��t�m� yapan�n uymas� gereken vecibeler ve gelece�e yönelik anlamland�rmalar itibariyle 
yap�yoruz. Var ise bu uygulamalarla ilgili efsaneleri özetliyor, her iki cao�rafyadan tespitini 
yapabildi�imiz ilgili dualara aç�klamalar getirme�e çal���yoruz. 
 
 Karaçaylar Kuzey Kafkasya’da Karaçay Balkar’da ya�arlarken, onlardan bir k�sm� da 
Anadolu’nun muhtelif yörelerinde daha ziyade da��n�k ya�arlar (Ya�ar Kalafat, “Karaçay 
Malkar Türklerinde Kar��la�t�rmal� türk Halk �nançlar�” Karaçay Balkar Tarihi, Toplum ve 
Kültür, karam yay�nlar�, Ankara 2003, s. 100-132) Güneydo�u Anadolu’dan yapm�� 
oldu�umuz tespitler ise, Mardin K�z�ltepe’de, Derik ve Maz� Da��’n�n köylerinde 
görülmektedir. Milik, Küçük Me�kok,  Büyük Me�kok, Kanisipi, Akyaz�, Yolalt�, Esenli, 
Uluköy, Sencerli, Yedikarde� ve Yüceli köylerinde bu inanç ve uygulama ya�amaktad�r. Bu 
yörenin etno kültürel yap�s� Kuzey Kafkasya ile az-çok mü�terekli arz eder. Kültürümüzde ki 
kelle/ba�  anlay���n�n derinliklerindeki mistik muhtevay�, sözlü kültürümüze yans�m�� 
örnekleri ile de çal��mam�zda aç�kl�k getiriyoruz. Bildirimizin sonunda her iki kesimde 
ya�anm�� inanç fenomeninin �slamiyetten evvel ba�layan geli�me  seyir ve �ekline de aç�kl�k 
getirme�e çal���yoruz. 
 
 MET�N: 
 
 Ba��n, canl�lar�n vücut yap�lar� ve bu arada ya�amlar�nda ayr� bir yeri ayr� bir 
anlamland�r�lmas� vard�r. Güney Kafkasya’da Azerbaycan ve Gürcistan’�n Borçal� gibi Türk 
bölgelerine yenim edilirken  “Ba��n ve ba��m için” veya “Ba��m hakk�” denir. Aya�a veya 
kola de�il de ba�a ant içilir. Sadaka verilirken “Ba��n gözün hayr�na” denir ve  verilecek 
nesne ba�a doland�r�l�r. Manas Destan�’nda Kökütey Han çocu�unun “Ba� Sadakas�” olarak 
her gün 6 teke 4 o�lak kurban eder. (Ya�ar Kalafat, Do�u Anadolu’da Eski Türk �nançlar�n�n 
�zleri, Ebabil Yay�nlar�, Ankara 2006, s.97-98) Sayg�s�z nankörlük noktas�na getirilince “ba�a 
kalkmak” denilir. Küfürbaz insanlar uyar�l�rken “Ba�a bilhassa buruna sövme onu Allah 
bizzat kendisi yapm��t�r” denilir. Bir i�in ba��ndan itibaren sakatl��� anlat�l�rken “Bal�k ba�tan 
kokmu�” denir. Murad�m�z ba� ile ilgili de�im ve benzerlerini tespit de�il �üphesiz. �uras� 
muhakkak ki bedende ba� maddi ve manevi anlamda herhangi bir organdan farkl�d�r. Bu hal 



sadece insanlar için de�il hayvanlar için de böyledir. Nitekim “Ba� Çeken Öküz” ko�ulu 
oldu�u arabay� yönlendiren öküzdür. “Ba� Götüren At” acemi binicinin sürdü�ü tarafa de�il 
kendi tercihine göre yön seçer. �nsanlar için “Kelle Koltukta” tabiri cesareti anlat�l�rken böyle 
olan binek hayvanlar� da vard�r. Güçlülü�ü veya Ammans�zl��� anlat�l�rken y�lan ve efsanevi 
varl�klar�n yedi kuyruklar�ndan de�il de “Yedi Ba�l�” olduklar�ndan söz edilir. 
 
 Türk halk irfan�nda et ile kemik aras�nda da  önem ba��nt�lar� kurulup öncelikler 
belirlenmi�tir. Soy sop sümük/kemikle belirlenmi� “sümü�ü bats�n sümü�üne çekmi�” denir. 
Bazen da asil bir davran�� anlat�lacaksa “sümü�ünün gerektirdi�i gibi davrand�” denilir. 
 
 Ba�� belirleyen ö�elerden birisi de muhakkak ki saçt�r. Sofrada kelle gelene�i ile veya 
kemik fal� ile bir kemik olan ba� ve ondaki k�l�n ne ili�kisi olabilir. Halk irfan�nda ba�taki 
k�llar�n diplerinde Kuzey Sibirya Türklerine göre “kut” Müslüman O�uz Türklerine göre de 
“Melek” yatmaktad�r. Bunun içindir ki, saçlar bilhassa kad�n saçlar� ulu orta saç�lmaz bununla 
ilgili söylenceler geli�tirilmi�tir. Erkeklerin gö�üs k�llar�n�n altlar�nda da meleklerin 
ya�ad�klar� �eklinde baz� inanç tesbitleri hat�rl�yoruz. “�nsan art��� kutsald�r, onlar geli�i güzel 
at�lmazla” denilirken t�rnak ile saç da kast edilmi� olmaktad�r. Haç farizas�nda, vücudundan 
k�l dü�en her aday beheri için ayr� ayr� sadaka vermek durumundad�r. T�pk� hacda avlanmada 
oldu�u gibi. Kurt ve at gibi muhtelif organlar�ndan s�k�nt�lara çözüm aranan hayvanlar�n saç, 
yele, k�llar� ile de ilgili halk inançlar� vard�r. Çocuklara saç toyunun yap�lmas� bu toyun 
etraf�nda geli�tirilmi� olan inançlar ve nihayet özel önem verilen bu saçlar�n muhafaza 
edilmek istenilmesi bir anlam ifade etmeli. Bu arada kirpik ve onun dü�mesi ile ilgili inançlar 
da yok say�lamaz. 
 
 Hikmetli �ah�slara dair anlat�lan baz� efsane ve menk�belerde; kesilip eti yenilen 
hayvan�n mesela bir koyunun artan parçalar� özellikle kemikleri at�lmaz nefes sahibi ilgili 
duay� okur, gerekli dilekte bulunur ve o hayvan kesilip yenilmeden evvelki can� haline döner. 
 
 Ön aç�klama denilebilecek bu izahlardan sonda as�l konumuz olan, kemik ba� ili�kisi 
ba�lam�nda Karaçay ve K�z�ltepe halk inançlar�ndaki ili�kiye. Sofraya kelle koyma gelene�ini 
biz s�k görülmese de günümüzde büyük ölçüde unutulmu� olsa da, Türk kültürlü halklar�n 
Kafkasya bölgesinin yan� s�ra, Türk kültür co�rafyas�n�n idil Ural bölgelerinde de 
görebiliyoruz. Bize göre Mardin yöresinin bilhassa K�z�ltepe bölgesi Kafkasya’dan göç 
alm��t�r. Kafkas halklar�ndan Çeçen ve Çerkez göçü veya iskan� yüzy�llara göre de�i�mekle 
birlikte, Güneydo�u Anadolu’da kalmay�p Suriye ve Ürdün istikametinde bir hat 
olu�turuyordu. Türkiye’nin bu bölgesinde Gaziantep ve Kahramanmara�’ta da mevcudiyetleri 
bilinen bu halklar taraf�ndan an�lan kültür bölgeye ta��nd�lar. Hatta Sar�kam�� Çerkezleri ki 
bunlar�n büyük bir k�sm� Kafkas halklar�ndan olan Oset lerden meydana gelmi� olmalar�na 
ra�men, Kafkasyal� anlam�nda  Çerkez olarak bilinirler. Osetlerin bir k�sm� Hint-Avrupa 
kökenli iken, di�er bir k�sm� Macarlardan hareketle Proto Türk’türler. Sar�kam�� Kafkas 
halklar� aras�nda söylenen ve hatta Do�u Karadeniz halk kültüründe de varyantlar�na rastlanan 
bir söze göre “E�e�in kafas�n� sofran�n üst ba��na koymu�lar yuvarlan�p a�a��ya dü�mü�” Bu 
söz hak etmedi�i ve ta��yamayaca�� bilinen kimseye iltifat yap�lmamal� anlam�ndad�r. 
 
 Türk kültürlü halklarda, yemek masas�n�n itibarl� yeri ki, buras� salonun ve yemek 
yenilen masa, sini veya sofran�n üst ba��d�r, misafire ayr�l�r misafirin de en itibarl�s� en itibarl� 
kö�eye al�n�r. �imdilerde �ehir merkezlerinde pek kalmamakla beraber aile içerisinde de 
masan�n ve salonun itibarl� yerinde hanenin büyü�ü ve daha ziyade de erkek büyü�ü a��rlan�r. 
Masa ilkin ve ekmek konurdu. 
 



 Mardin’den tespitini yapt���m�z� aç�klad���m�z köylerdeki “Sofrada Kelle” yeme�i a�a 
ve zengin ailelerin ziyafetlerinde görülür. Bu ka��kla yenilmemesi gereken bir yemektir. Halk 
aras�nda “Bal�k tavuk ve kelle yenilir elle” diye bir tekerleme vard�r. Sofrada Kelle  yeme�i 
s�radan günlerde yenilen s�radan yemek de�ildir. O bayram, ni�an merasimi, ölüm ve mevlit 
yeme�i gibi özel günlerin yeme�idir. Bu tür merasim yemeklerinde Sofrada Kelle’nin belirli 
bir yeri vard�r. 20-30 koyun ve kuzunun kesildi�i bu günlerde, kelleler besmele ve tekbirlerle 
y�kan�r, ütülenip temizlenir. Kellelerin pi�irildi�i kazanlar ayr�d�r. Kellenin yan�nda pilav da 
olur. Yan�nda mevsimine göre haz�rlanm�� t�r��klar yaz�n domates, erik, taze fasulye kabak ve 
k���n kuru fasulye patatesten yap�l�rlar. Tüm yemek tepsilerinde kelle bulunmaz, gelmesi 
muhtemel yeni misafirler için ihtiyaten birkaç kelle ayr� tutulur. Bu uygulama birinci güne 
mahsus bir tedbirdir.  Çocuklar�n oturtulmad��� bu sofradan sonra onlara ayr�ca yemek verilir 
ve gençler sürekli hizmetle me�guldürler. Köyün imam�, ö�retmenleri varsa karakol komutan� 
di�er ileri gelenler kellenin bulundu�u sofraya davet edilirler. Kellenin parçalama i�i bu i�ten 
bilen birisine yapt�r�l�r ve parçalamada b�çak kullan�lmaz kellenin beyni dili gibi parçalar� e�it 
k�s�mlara ayr�larak da��t�l�r. Beyinin ak�l ve dilin ise konu�mak için yararl� oldu�una inan�l�r. 
Bu payla��mla ilgili latifeler yap�l�r. Sofradan kalkanlar ellerini s�cak su ile y�kar di�er bir 
odaya sigara ve ac� kahve içme�e çekilirler �mam taraf�ndan yap�lan sofra duas�ndan sonra 
ölmü�lerin ruhu için Fatiha okunur. (Abdülkadir Güler, Mardin Folkloru Gelenek ve 
görenekler, Marev, Ankara 1998, s.75-76) 
 
 Sofrada Kelle gelene�inde, sofrada et ne kadar çok olursa olsun, kellenin bulunmas� 
�artt�r. Sofran�n de�eri ve ailenin itibar� bu kelle ile ölçülür. Kelle sofran�n onurudur. 
Sofradaki her kelle mutlaka bir koynun kesilmi� oldu�unu gösterir. Ba�ka yerden kelle 
�smarlayarak getirmek ay�p ve töreye ayk�r�d�r. Gelenek kent ya�am�nda da 
sürdürülebilmektedir. (a.g.e. a.g.y.) 
 
 Karaçay’larda toplu halde yenilen itibarl� yemeklerde hayvan�n kürek kemi�i ustal�kla 
b�çak kullan�lmadan etinden s�yr�l�p ona bak�larak gerekli yorumlu konu�ma yap�ld�ktan 
sonra, kemi�in ucu kopmayacak �ekilde k�r�lmaktad�r. Anlat�lara göre bu kemik Hz. 
Muhammed’in at�n�n gemide tak�larak k�r�ld��� için yap�lan bu uygulama sünnettir. Bu 
kemi�e bak�larak fal aç�l�r. 
 
 Karaçay/Balkar Mitolojisinin önemli bir k�sm� dünyan�n olu�mas� ile, kurulu�uyla 
ilgilidir. Kürek Kemi�i Fal�’nda , mekan uzay dü�üncesiyle ilgili olarak genellikle 3 ayl�k 
koyunun kürek kemi�i elle, b�çak kullan�lmaks�z�n etten ayr�ld�ktan sonra falc�/Jauruncu 
taraf�ndan bak�l�rd�. Kürek kemi�inin üzerindeki çizgilerin daha net görünmesi için, kemik 
biraz ate� üzerinde tutulur. Kürek kemi�ine ancak erkekler bakabilir. Törenden sonra kemi�in 
ortas� b�çakla delinir, kemikten soyulan eti ise falc� yer.Kürek kemi�i bir dünya haritas� olarak 
görülür. Kemi�in üzerindeki çizgilerden hareketle gelecek tahmin edilme�e çal���l�r Kemi�in 
aç�k merkezi üçgeni 3 bölüme ayr�l�r. En alt k�sm�na kö�eye Ocak/P�t�r denir. Bu k�s�mda 
falc�n�n fal bakt�ran�n aileleri ve kendilerine dair bilgi verir. Daha yukar� k�sm� avlu/arbaz’d�r. 
Buradan kom�ular�n gelece�i okunur. Daha yukar�s� ise, köy/el ve ülke/kral’a ait bilgi içerir. 
Kemi�in kenarlar�ndaki di�er bölümlerde kemi�in en ince yerinde akrabalar ve dostlar/jung-
teng’e dair bilgi okunur. Merkez k�sm�nda bir tarafta ölü er ki�i di�er tarafta ölü kad�n 
ki�i/ti�iriv’e, üst k�sm� d�� ülkeler ve dü�manlar� temsil eder. En alttaki çukur hükümdar�n 
kaderini belirler. Oca��n alt�ndaki k�s�m  falc�y� anlat�r buraya ba� denir. Kemi�in etraf�nda 
zedelenme olmu� ise, ölümü, hastal���, sava�� gösterir. Üst k�s�m erke�i ve onun ömrünü Gök 
belirler, alt k�s�m kad�n, onun ömrünü yer  toprak belirler.Bunlar�n aras�nda orta dünya vard�r. 
Kürek biçiminde oldu�u dü�ünülen yer kürenin dokuz bölümü vard�r.(Örüzlan Bolat-
Kansoubiy Miziev  “Kürek Kemi�i Fal�”, Yesevi, art 1994 S.3 s.50) 



 
 Eski Türklerde kurban kesmeden evvel din görevlisi Kurban Duas� okuyordu. 
Radloff’un yapt��� bir dua tespitine göre; 
  “Buraya gel genç bulut 
  Kürek kemi�ine basarak 
  Halk ve adamlar  
  Kürek kemi�ini ezecek siz de geldiniz” �eklindedir (Radloff, Sibirya’dan, 
�stanbul 1954-1957 ,s.237-240) 
 
 Kürek kemi�i ile yarad�l�� ba�lant�s� �slami anlat�da Adem ile Havva’ya kadar 
uzanmakta, havva2n�n Adem’in kürek kemi�inden yarat�ld���na inan�lmaktad�r. 
 
 Bölgede çok s�k sofra dualar�na da  rastlan�lmaktad�r. Bunlar çok kere Mardin 
örne�inde oldu�u gibi halk�n anlayabildi�i bir dille yap�lm�� k�sa bir aç�klamadan sonra 
Fatiha okunmas� duyurusu �eklinde olmakta bazen da tamamen Türkçe olmaktad�r ki, 
Gülbengler böyledir. Biz k�sa bir Türkçe duadan sonra konumuza dönece�iz. 
 
 “Bu sofra nur 
 Sahibi Pir-i Nur 
 Gaza bela geri dur 
 Arts�n eksilmesin 
 Ta�s�n dökülmesin 
 Yiyenlere afiyet olsun 
 Kalanlara sa�l�k selamet 
 Ölenlere rahmet 
 El Fatiha” 
 
 Biz, bu tür toplu yemeklerde Karaçay halk ozanlar�n�n okuduklar� dua karakterli  özel 
parçalar� da derledik ancak onlar�n da hepsini ayr� ayr� ve yorumlu aktararak konunun d���na 
fazla ç�kmak istemiyoruz. Hasan Halöç’e ait olan bir sofra duas�/alg��� örne�i vermekle 
yetinece�iz 
 
 “Alg�� ayak, bal ayak, 
 Kolubur�a alay�k, 
 Car�k betden karay�k, 
 K�y�nlugdan kende kolay�k. 
 Car�s�nla cürekle 
 Taz bolsunla innetle 
 Kabul bolsunla innetle 
 Kabul bolsunla a�k� tilekle. 
 
 Tüz innet co�asin 
 Zarn� küfe a�as�n 
 A�hiladan ülge alay�k 
 Camanladan keng kolay�k. 
 
 Istavatla mall� bolsunla 
 Batmanla ball� bolsunla 
 Egiz-egi tölü tusun 
 Sekiz-sekiz nas�b cousun. 



 
 Semiz bolsunla molla 
 Bek bitsinle sabanla. 
 Ba�larina kolcetmezça 
 Tübü bela alan ötmezça. 
 
 Ol nas�b�n� biz tileybiz 
 Alg�� ayak kolubuzda, 
 Uça s�y da all�b�zda,  
 Allah bersin 
 
 Atn� çabhan�n,  
 Ögüznü tarthan�n, 
 Korku athan�n, 
 Oynu cünlüsün, 
 �ynekni sütlüsün. 
 
 Caz�b�z-cauumlu bolsun, 
 Küzübüz künlü bolsun, 
 K�s�b�z karl� bolsun 
 Har zab�t�z da barl� bolsun. 
 
 Süygenleri biz süreyça, 
 Süymegenle küyerça, 
 Tabuklar�n tüyerça, 
 Ayaklar� abuurça, 
 Cürekleri çar�l�rca. 
 
 Alg��ç� alg�� ayts�n, 
 Tü� Faygamber amin desin, 
 Allahu-Ta�ala kab�l etsin. 
 
 Amin-degen tilegin tabs�n 
 Amin demegen tilen kab�n 
 Amin” (Ya�ar Kalafat, K�r�m-Kuzey Kafkasya Sosyal Antropoloji Ara�t�rmalar�, 
Avrasya Stratejik Ara�t�rmalar Merkezi Yay�nlar, Yay�nlar�, Ankara, 1999) 
  
 
 
 
 
 Kelle ve Kelle Paça ile ilgili halk kültürümüzde ba�ka inançlar da vard�r. Kerkük’te 
cenaze ç�kan evde, 40 gün kelle paça pi�irilmez. Anadolu’nun bir çok yerinde hamile bayana 
bebek oynamaya ba�lama döneminden sonra kelle yedirilmez, yemesi do�ru bulunmaz 
Tunceli’de taraflar�n r�zas� ile yap�lan evliliklerde gerdek gecesi bir koyun veya koç kesilir, 
bir tür küçük toy yap�l�r. Buna kemik k�rma denir Ardahan’�n Ölçek köyünde, kurban 
kesildi�i zaman kemikleri bostana gözleri tarlaya gömülür ve böylece bereketin artaca��na 
inan�l�r. 
 
 SONUÇ: 



 
 Türk kültür co�rafyas�nda, birlikte ya�ayan halklar�n as�rlar boyu ürettikleri ortak 
kültürde henüz malaland�r�lmas� yeterince yap�lamam�� yüzlerce kült, yüzlerce kod ve tasnifi 
yap�l�p de�erlendirilmeleri tamamlanamam�� bir o kadar mit vard�r. Bunlar bizim ortak 
miras�m�zd�rlar. Bunlar kültürümüzün geçmi� dönemlerine ���k tutabilecek aynalard�r. 
Günümüzden çok uzak geçmi�e, ancak bunlar� inceleyerek, iltisaklayarak, anlamland�rarak 
yolculuk yapabiliriz  miraslar�n her türlüsünde oldu�u gibi, kültür miraslar� da daima 
pürüzsüz olmayabilmektedir. Kültürel miraslar�n dünya halklar� ile payla��lmalar�nda, 
�üphesiz öncelikli görev bölgenin insan� biz varislere dü�mektedir.. 
 
 
 


