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 Türk boylar� aras�nda en eski ve köklü inançlardan biri ‘atalar kültü’dür. Eski 

Türklerde, atan�n öldükten sonra ruhunun birtak�m üstün güçlerle donanaca�� ve bu sayede 

ailesine yard�m edebilece�i inanc� vard�r. Korku ve sayg� kar���k bir duyguyla atalar�n 

ruhlar�na kurbanlar sunulur, mezarlar� kutsal kabul edilirdi.1 

 Anadolu'da ölü gömüldükten sonra çe�itli zamanlarda mezar� ziyaret edilir. 

Toplumumuzun her kesiminde, mezarl�klar belirli kurallar içerisinde yap�l�r. Halk kültüründe 

mezarl�klarla ilgili çe�itli inanmalar vard�r. 

 Adana ve çevresinde mezar ziyaretleri ve mezarl�klarla ilgili adet ve inanmalardan 

baz�lar� �unlard�r: 

� Mezara ilk ziyaret, gömüldü�ünün ertesi günü yap�l�r. Ba��nda Kuran okutulur. K58, 
K37, K110 

� �kinci günü mezarda simit da��t�l�r. K142 

� Mezara 3.günü gidilir. Mezar düzeltilir. K101, K119 

� Mezara arife günleri ve bayramlarda gidilir. K8, K58, K38, K78 

� Mezar per�embe günleri ziyaret edilir. K110 

� Mezar ziyaretine giderken, bir “murt dal�” k�r�l�r, mezar�n ba��na dikilir. K56 

� Arife günü mezarl�kta çocuklara �eker da��t�l�r. K19, K8 

� Mezar�n üstüne bu�day taneleri ve �eker at�l�r. K7 

� Arife günü ziyarete giderken, evinin bahçesinden “arife topra��” al�n�r, mezar�n 

üstüne dökülür. K8 

� Mezar ziyaretlerinde “buhur” yak�l�r, su dökülür, dua okunur. K82 

                                                           
*Ay�e BA�ÇET�NÇEL�K, Adana Halk Kültüründe Do�um-Evlenme-Ölüm, Alt�n Koza Yay�nlar�:50, Ulusoy 

Ofset, Aral�k 2009, Adana. 
1 Ahmet Ya�ar OCAK, AKDTYK, TTK Yay�nlar� VII. Dizi, Sa: 140, TTK Bas�mevi, Ankara, 1992,s.10-14. 
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� Mezar ziyaretinde, mezarl���n üstündeki kuru otlar temizlenir, sa� ve solundaki 

vazolar�n çiçekleri temizlenir. K86 

� Mezarl��a girince “selam” verilir. Kabre gelince, yine selam verilir. Ölünün 

ayakucuna geçilir, Kuran okunur. K78 

� Mezar�n ba�ucuna çömelerek, Kuran okunur. K75 

� Mezarl��a ölen ki�i kad�nsa, kocas�; erkekse, kar�s� gitmez haramd�r, nikâhtan 

dü�mü�tür. K100 

� Mezarl��a erkekler gider. K63, K119 

� Mezarl��a adetliyken gidilmez. Adetli ve k�rkl� kad�n mezarl��a girdi�inde ölüler 

onu ç�plak görürmü�. K142, K143 

� Bayramlarda ve arife günü ölü ziyaretçi bekler, kimse gelmezse üzülürmü�. K19  

 Adana ve çevresinde, mezar ziyaretleri ölünün gömülmesinden sonraki günde 

ba�lamak üzere, per�embe ve cuma günleri ile “arife günleri” ve bayramlarda yap�lmaktad�r. 

Arife günü, mezarl��a ölenin bahçesinden “arife topra��” götürülmektedir. Ziyaretlerde 

mezar�n ayakucunda duruldu�unda, ölenin ziyarete geleni görece�i ve sevinece�i dü�ünülür. 

Mezar ziyaretlerinde, mezar sulanmakta, kuruyan otlar temizlenmekte, ölünün hayr�na orada 

bulunanlara çörek ve �eker da��t�lmakta, ölünün ruhu için Kuran okutulmaktad�r. 

  Adana ve çevresinde mezarl�ktaki a�açlar ve çiçeklerle ilgili adet ve inanmalardan 

baz�lar� �unlard�r: 

� Mezara a�aç dikmek sevapt�r. K78, K105, K56 

� Mezara "Bir dikili a�ac� dünyada kals�n.’ diye a�aç dikilir. K82 

� Mezarda "ruhu rahat etsin" diye a�aç dikilir. K86 

� Ölenin ameli iyiyse, dikilen a�aç tutar. K142 

� Mezarl��a çam, me�e, ard�ç, ladin, katran a�açlar� dikilir. K56 

� Mezarl��a dut, okaliptüs, servi, akasya, çam dikilir. Ku�lar sebeplensin diye meyve 

veren a�açlar dikilir. Nergis ve zambak dikilir. K12 

� Mezardaki ki�iyi sevdi�ini belirtmek için ve mezar�n güzel görünmesi için, mezara 

çiçekler dikilir. K34, K100 
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� Mezar güzel görünsün, çiçekler cennet bahçelerini and�rs�n, a�ac�n meyvesinden 

yiyen insanlar ve hayvanlar dua etsin diye, mezara a�aç ve çiçek dikilir. K102, K58, 

K38 

� Mezardaki a�aç salland�kça ölünün günahlar� dökülsün diye, dikilir. K102 

� Mezarda a�aç ve çiçek oldu�u sürece ölenin kabir azab� çekmeyece�ine inan�l�r. 

K117 

� Mezar�n iki ucuna a�aç dikilir. A�açlar rüzgâr estikçe zikrederler. Ölünün kabir 

azab�n� dindirirler. K45 K32 

� Dikilen a�aç ve çiçeklerin ölenin günahlar�na kefalet olaca�� dü�ünülür. K75 

� Mezarda a�aç var oldu�u sürece, kabirdekine sevap kazand�r�r. K119 

� Mezar kaybolmas�n diye a�aç dikilir. K110 

Adana ve çevresinde, mezarl�klara çe�itli çiçekler ve a�açlar dikilerek mezar�n güzel 

görünmesi ve kaybolmamas� sa�lan�rken, çiçeklerin ve a�açlar�n rüzgârda sallan�rken 

zikrettiklerine, böylece ölünün günahlar�n�n döküldü�üne, a�açlar�n meyvesinden yiyen 

canl�lar�n dualar�yla, ölünün günahlar�ndan ar�naca��na inan�lmaktad�r.  

Adana ve çevresinde mezarl�klarla ilgili inanmalardan baz�lar� �unlard�r: 

� Mezarl�k, geceleri kal�naca�� zaman en güvenli yerdir. K12, K101 

� Mezar�n üstüne bas�lmaz. A�açlar� kesilmez, budanmaz. Mezar�n üstü betonla 

kaplanmaz. K117 

� Mezarl�ktakilerin her ezan vakti kalk�p oturduklar�na inan�l�r. K4 

� Mezarl�ktan geçerken “fatiha” okunur, yüksek sesle konu�ulmaz. K105 

� Mezarl�klar uhrevi yerlerdir. K32 

� Mezarl�ktan ç�karken ölü arkas�ndan çekmesin diye, el yüz y�kan�r. K142 

� Mezarl�kta iyi insanlar varsa, mezarl�ktan geçenler onlar�n sohbetini dinlermi�. 

E�er kötüler varsa, duman basar, geçenler de korkarm��. K142 

� Mezar�n ayakucunda durursan, ölü seni görür. K143 

 Halk aras�nda mezarl�klar güvenli ve sayg� duyulan yerler olarak görülmekte, 

mezarlar�n ba��ndaki a�açlar kesilmemektedir. Mezarl�ktan geçerken yüksek sesle 

konu�ulmamas� ve dua edilmesi gerekti�ine inan�lmaktad�r. 
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 Anadolu halk�n�n tasar�mlar�na göre ruh, ki�iyi gerek sa�l���nda gerekse ölümünden 

sonra ya�atan bir cevherdir. Ruh ile can kavram� ayn� �ey olarak tasar�mlanmakta, ki�inin 

ya�ama gücü bu uçucu cevhere ba�lanmaktad�r.  

 �nsan�n sa�l���nda bedeninde bulunan ve insana hayat gücü veren ruh, ölümünden 

sonra da sahibinin bir çe�it sembolü olarak ya�amas�n� sürdürmektedir. Halk kültüründe ruhla 

ilgili tasar�mlar soyutla somut benzetimler aras�nda de�i�mektedir. Sivas, Ankara/Derek��la'da 

rüya gibi, Merzifon, Eski�ehir/Türkmen'de ar� gibi, Erzurum/Sö�ütözü’nde güvercin gibi, 

Ankara, Erzurum, Çank�r�, Afyon, Sivas, Kayseri ve �çel'de sinek gibi, 

Afyonkarahisar/Dö�er'de kelebek gibi somut benzetmelerle ruh anlat�l�r.2 

 Adana ve çevresinde ruhlarla ilgili inanmalar: 

� Yedi güne kadar ruh eve gelir, gidermi�, oraya su koyarlar, günlük yakarlar, salavat 

getirirlerse sevinirmi�. Ar� olarak eve gelir suyu içer gidermi�. K142 

� Ruh cumaya ba�layan gece eve gelirmi�. Ev halk� iyiyse, elinde bir beyaz mendille 

gidermi�. Ev halk� iyi de�ilse, eline siyah mendili al�r, yüzünü kapat�r, kabrine 

döndü�ünde ne cennete ne cehenneme giremez, huzursuz olurmu�. K142 

� Ruh cuma ak�amlar� ziyarete gelirmi�. K17, K4 

� Per�embe ak�amlar� ölünün ruhu gelirmi�. Bunun için yemekten sonra üç 

külhüvallah bir Elham okunur. K8 

� Per�embe ak�amlar� baz� evlerde yeme�in bula���� y�kanmazm��. K12 

� Çocu�unun ac�s�na a�layan bir anaya, çocu�un ruhu “kelebek” olarak gelmi�. K12 

� Cuma ve pazartesi günleri ölünün ruhunu sevindirmek için çocuklara yiyecek 

verilir. AK20 

� Ölünün ruhu per�embe ak�am� evin etraf�nda dola��r, evde dua okunuyorsa 

sevinirmi�. K43 

� Cenaze kabre var�rken kabristandaki bütün ruhlar�n içleri “Acaba gelen bizden mi?” 

diye, c�z edermi�. K8 

                                                           
2 Sedat Veyis ÖRNEK, Anadolu Folklorunda Ölüm, A..Ü., DTCF Yay: 218, DTCF Bas�mevi, Ankara, 1979, 

s.61-64 
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� Ruhlar mezarlar�nda bulunur. Dünyadaki durumuna göre. E�er ameli iyiyse 

kabrinden cennete bir pencere aç�l�r, cenneti seyreder, bir melek k�yamete kadar 

ona e�lik edermi�. K75 

Adana ve çevresinde çocuk ölülerle ilgili inan��lar: 

� Çocuk ölüler do�rudan cennete gider. K78 

� Çocuk öldü�ü zaman anne babas�n�n �efaatçisi olaca�� umulur. K75 

� Çocuk ölülerin melek olacaklar�na inan�l�r. K43 

 Adana ve çevresinde ruhlar ile ilgili tasar�mlarda Afyonkarahisar/Dö�er'de oldu�u 

gibi, “kelebek gibi” Merzifon ve Eski�ehir/Türkmen'de oldu�u gibi “ar� gibi” benzetimi 

yap�lmaktad�r.  

 Adana halk kültüründe ruhlarla ilgili çe�itli tasar�mlar ve inanmalar vard�r. Dinsel 

ögelerin a��r bast��� bu inanmalara göre, ruhun evini ziyaret etti�i, özellikle per�embe ve 

cuma günleri bu ziyaretleri yapt��� ve dua bekledi�i dü�ünülür. Ruh bir “ar�” veya “kelebek” 

olarak tasarlanmakta ve ziyaretini bu �ekilde yapmaktad�r. Ruhlar�n canl� bir varl�k olarak, her 

an her yerde olabileceklerine, arkada b�rakt�klar� ile ilgilenmeye devam ettiklerine ve 

onlardan dua beklediklerine inan�l�r. �slamiyet öncesi inanç sistemlerinin kal�nt�s� olan bu 

dü�ünce, �slam dini ile de ba�da�m��t�r. 

 Bütün toplumlarda oldu�u gibi, Adana ve çevresinde de çocuk ölülerin melek 

olacaklar�na, do�rudan cennete gideceklerine inan�l�r. 

 Adana ve çevresinde mezarl�klar, yerle�im alanlar�n�n d���nda kurulmu�tur. �ehir 

merkezine hizmet eden iki büyük mezarl�k bulunmaktad�r. Köylerde ve kasabalarda ise, 

yerle�im alanlar�n�n d���nda ve yol kenarlar�ndad�r. �ehirdeki mezarl�klar, belediyelerin 

denetimi alt�nda oldu�u için düzenli ve bak�ml�d�r. Gerek �ehir merkezindeki mezarl�klarda 

gerekse köylerde süslü, yaz�l�, resimli, mimari yap�l� mezarlara rastlanmam��t�r.  

 Eski Türklerden günümüze kadar Türk toplumlar� için mezarlar ve mezarl�klar kutsal 

yerler kabul edilmi�, s�k s�k ziyaret edildi�inde ölülerin mutlu olaca��na inan�lm��t�r. “Atalar 

kültü” eskiden oldu�u gibi bu gün de i�levini sürdürmektedir. 
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Sözlü Bilgi Kaynaklar� 

K4:Serdar Semercio�lu, 32 ya�, Kadirli, lise, i�çi, Adana  

K7: Mustafa Nazik, 49 ya�, Karaisal�/ Çatalan, yüksekokul, emekli ö�retmen, Çatalan 

K8: Muharrem Atal, 63 ya�, Karaisal�/ Sar�konak, okumam��, çiftçi, Çatalan 

K12: Zekeriya Tunçdemir, 49 ya�, Karaisal�/ Çatalan, ilkokul, çiftçi, Çatalan 

K17: Emine Polat, 40 ya�, Kadirli/ Köseli, ilkokul, ev han�m�, Adana 

K19: Gülsüm Akta�, 37 ya�, Kozan/ Akçal�u�a��, ilkokul, ev hizmetlisi, Adana 

K20: Ay�e Çapaklar, 63 ya�, Ayd�n/ Cerenli, okumam��, ev han�m�, Adana 

K32: Fatma Ünal, 77 ya�, Pozant�/ Ömerli, ilkokul, ebe, Pozant� 

K33: Münevver Ada�, 44 ya�, Kadirli, yüksekokul, ö�retmen, Adana 

K34: Lütfiye Binbo�a, 42 ya�, Mara�, ilkokul, ev han�m�, Adana  

K37: Hay�rl� Özkan, 40 ya�,  Karata�/ Tuzla , lise, emekli, Adana 

K38: �ükran Yar�kkaya, 35 ya�, Kadirli, ilkokul, ev han�m�, Adana 

K43: Makbule Karagöz, 71 ya�, Adana, ilkokul, ev han�m�, Adana 

K45: Cennet Eken, 70 ya�, Karka Kekeç Köyü, okumam��, ev han�m�, Adana 

K56: Hamide Çopuro�lu, 85 ya�, Karaisal�/ A�a��yörükler, okumam��, ev han�m�, Karaisal� 

K58: Elif Ça��mlar, 50 ya�, Adana, lise, ev han�m�, Adana 

K75: Fadime Y�ld�z, 78 ya�, Balcal�, okumam��, ev han�m�, Adana 

K78: Nuriye Bakari�, 90 ya�, Selanik, okumam��, ev han�m�, Adana 

K82: Semiha Zöhre, 56 ya�, Adana, ilkokul, ev han�m�, Adana 

K86: Yasemin Ba�ç�, 58 ya�, Karata�, okumam��, ev han�m�, Adana 

K100: Suna Say�n,33 ya�, Elmal�, lise, ev han�m�, Adana 

K101: Havva Yurdakul, 63 ya�, Malatya, lise, ev han�m�, Adana 

K102: Hayriye Mert, 45 ya�, Adana, okumam��, ev han�m�, Adana 

K105:Fevziye Yal�m, 41 ya�, Adana, ilkokul, ev han�m�, Adana 

K110:Muhittin Topal, 38 ya�, Ceyhan, yüksekokul, memur, Adana 

K117: Döne Çal�k, 60 ya�, Osmaniye, ilkokul, ev han�m�, Osmaniye/ Hasanbeyli 

K119: Ebutalip Özdemir, 27 ya�, Adana, ilkokul, Çiftçi, Adana 

K142: Fatma Ketre, 60 ya�, Adana, okumam��, ev han�m�, Adana 

K143: Sebiha Y�ld�z, 65 ya�, Yumurtal�k/Ayval�k, okumam��, ev han�m�, Adana  

 


