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r. ciRig
Folklorunda Yaso konulu bildirimiz, adrndan da an"Anadolu
lagrlaca$i gibi Tiirkiye halkryie ilgilidir ve senkronik yiinteme (belli
bir zaman pargasrnl kapsayan ve olgulan btitiiniiyle igine alan) gcire hazrrlanmrgtir; bagka bir deyigle son otuz krrk yrlhk bir drinemi
kapsarnaktadrr. Bildiri igindeki fikirler, yorumlar, malzeme ve cirnehlerin EoEu, bildiri sahibinin iki yi once yayrmladrfr bir aragtrrrraslna 1 dayandrrrlmaktadrr.
<Yitirilenin bir daha yerine getirileSosyolog Hahn Alois:
mi5,e6gg'hin acrsl biittin toplumlarda yasrn antropolojik
temelini
olugtrrrmaktadrr" dedikten sonra, yasr, <toplumun bize <inemli saycirrdrfir insanlai'rn ve yakrnlarrmrzdan ,birinin kaybryle duyulan acr
ve iiziintiiyii, toplumsal kahplar iEinde ifade etmesidir"2 'diye tanrmlamaktadrr. $u halde biyolojik, toplumsal, ekonomik ve duygusai
bakrmlardan ba$h bulundu$Lrmuz bir insanrn yitirilmesinden
duydufumuz acr insancrl bir acrdrr ve yasa dc;niiStiifti zamen ancall
loplumun, bir bagka sciyleyigle geleneklerin. belirledi!'i karplar iqinde anlatrmrnr bulmaktadrr.
Toplumsal bir kurum

niteii$inde

goriilen yasia ilgili ddctler;

bu Adetlere bafih iglemler, kagrnmalar; acr Eekeni belli etme, belirii
bir siire yeni durumllna ahgtrrma ve giderek bu durumdan grkarma
amacrna ycinelik olarak iglemektedir.
,stiz konusudur.
deki antropolojik

Ancak iiliim

Aynr du-rum halkrmrz igin de

olayrrun evrenselli$inden

gelen temei.

benzerlih, bigimsel ve yiiresel tjzellikler bakrrnttt'

dan Eo$u zaman farkhhklar

giisterebilmektedir.

I Bkz. 6RNEK, S. V. : Anadolu Folklorunda Oliim, s. 81 - 92, 106- 10?
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IT. YAS KUR.UMUN{J OLU9TIJR.AN APE,TX,N,N.,iNiTNM,q
LAR, EErirt.riLE,R, OGPTPN.VE DA\iRANN$ KAI,TFI-.ARI
,,
a. Yas siiresi
Anadolu'da cilenin ardinclan <;,-astutirra)) llrn siiresi
an az iig:
giin en Eok da yedi sekiz yil arasrnda desigeir
bir zaman pargrsrnr
igine almaktadrr. Ancak gerek iiE gtiuliik, gerekse yedi
setiz yrlrrri
siirenin belirlenmesinde Eegitli etmenler .ol oyrru*akta,
c;z.eilikle
gok uzun siireli <yas tutmao larda ya da oyas jekmeo
lerde, yas Eeken kiginin ruhsal yaplsr, aile ya da topluin igindeki yeri
cinemli
bir rol oynamak'adrr. Ote yandan Llzurlsiireli yaslarda,
v^rr" g"r;k_
tirdiSi EoSukural ve kagtnmalann gevgedi[inij yash kimseniriclaha
sonra sdz konusu edece$imiz kaErnmalarrn biiyiik bir bc;tii[iine
cle
uymayarak gogu zamar sadece .,yash,, rolilnii biEimsel olaiak
siirdiirliigiinii belirtmek yerinde olur. Qiinkti yitirilen bir
kimse 'e
denli yasa, <izellikleuzun siireri yasa deler orursa olsun, insan
tabiatr dyle uzun boyiu acr Eekmeyeelverigi aegilair.
En az iig giinre bagrayanve seyrek orarak
da yedi - sekiz yrh iEi_
ne ala'yas siiresini bir rrafta, bir ay, krrk gii",
uii, uy, ui. vrir. iri,
yrldan gok olan zaman birimleri olugturmuftudrr.
Bu birimler iEeri_
sinde e' gok uygulananr krrk giinliik oh.rrdrij.
giino den son.
i'a srrasryleiig giin, bir hafta ve bir yrldan gok "rr.k
olanlai gelmck;"dir,
Iftrk giinliik yas siiresinin gok yay$ir olmair,
Eektisi acrdan, gerckse ciliimiin dolayh olarak bulagtrrdrlr pislenm"d",
u.r.,*u.i iqin
krrk gi-inliik bir siirenin gegmesinin gerekliliEine
inanrlmaktachr.
Yas si.iresi belii'ii za'man birimleriyle srnirlandrsr
gibi, cluru_
ma grire bu siirelerde tam bir kesinlige
de
gciriihnektc_
daihedigi
r-lir. Bu'da psikolojik, eko'onrik,
diisel g"t;rr"kr"r
trpi"*r"r
etrnenler belirleyici rol oynamaktadirlar. Syre
ki gok"""
yayg,n oru.,
"5tlk _gu_r,liik yas siiresinde' daha az ya ao aJu gok olan siirelcrin belirlenmesi iilenin :
a) Yakrnh$rna,uzakhsrna,
b) geng ya da yagh oluguna,
c) erkek ya da kadrn olnsuna.
d) kisilifine,
e) toplumsal yerine,
f) gevresine,
g) sayrhp sevilmesine,
h) iiliim bigimine,
i) bagsa$hsrnagelenreri' azhfrna, goklufuna ba[rrdrr.
Bu sciylediklerimizindrgrndadinser bayramrarrn
d.ayas sii:esini belirlemede rol oynadr$r gciriirmektedir.
i.;yt" ki, gosu y"rr".J",

dlenin yakrnlarr oii.im tarihinden sorlra gt--lcnilk bayrama kadar ge
gen siire iqinde yaslartnt siirdiiriirler:; ltomguiar da bu bayraml onlann yas bayramr olarak kabul ederlcr, ziyaretlerine giderler, gontil
ahcr ,davrairrglarda bulunurlar; boylece riliirn tarihinden sonra ge'
len ilk dinsel bayram arasl yas siiresi olarak kendili$inden ortaya
qrkmrg bulunur. Bu bayramlar de$iqili yerlere gore defigik adiar
alrrlar. Ornefiin bu bayrama Stvas, Zara ile Malatya'da3 uyas bayra'
mrr, Ayag'da okederli bayramr, Cubuk'da "acth bayramo, Divri$i'de
,.,karh bayram" denmektedir.o
Ote yandan yas sii;:esinin ve ),oEuuluStrnun cinse giire de$igiklifii de dikkati Eekmektcdir. Anadolu'da erkeklere bakarak kadrnlar
daha uzun siire tutmaktadrrlar.
Birtakrm bagka konularda olriu[u gibi, bu konuda da erkeide kadrn arasrndaki cins ayrlml ile
buna eklenecek psikolojik, toplumsal ve ekonomik etkenler, her iki
cinsin yasla ilgili tutum ve davranrglarlnl belirlernektedir. Kadrmn
ciuygrr-saih$r, anrlanira gok daha srkr bafh olugu, durumu
gere$i
QoEu zaman evde bulunugu, bagsa$liSrna gelenleri kargrlamasr; <ite
)'anCan toplumsal kiqiligini kocasr aracrh$ryle kazanmasr ve ondan
el<onomik destek bulmasi; bu destegin kaybryla da bi.iyiik bir degigiklik bunahmrna dilgmesi, acrsrna yofunluk ve siireklilik kazancirrmaktadrr. Buna kar,srhk erke$in, karrsrnrn oli.imii ile toplumsal yerini, mesleiini ve kigilifini yilirniemcsi; gergekqili$i, drsa dciyas
irr-iklti$.i, ekonornik sorurmlulu!-u, igini siirdi-lrrne zorunlulufu
si-iresini kadrn gibi uzatmasilll engellemektedir'.
b) Yastn t,e )tash oltnannt beraberinde getirdi\i lcagrnntoiar:
Yas si-iresince gerek kadln, gerek erkek, gerekse ailenin citeki
iiyeler-i birtakril ;eyleri yapmaktan kagrntrlar'. Genellikle renkli vc
siisli.i geyler giyilmez, siislenilmez, gczmeye, e$lenceyc, i$c gidiinez,
yrkanilmaz, traq olunrnaz. Btt arada nigan, diili-in, siinnet vb. tciren
ler ya ileri bir tarihe erteienir ya da sesiz sc',dasrzyaprlrr. I(omgular
vc akrabalar da ili;ki de; ecelerinc gcire, birtakrm gevlere dikliat
cderek yash ailenin aclslna ortak ve saygrir olmaya gahgrrlar. Bti
durum, cjlenin iiyesi bulundufu cetnaatln ya da toplulufun yasa ka'
drgrntrlmasrnr gristerrnektedir. Qi.inkii birinin oliimii,yakrnlarrnrn
cLa,bafh bulundu$u certaattn ve toplumun ilyelerini de derece de'
rcce etkilemekte, onlartn dengesel dura$anh$tnr sarsmaktadrr.
c)

Yas giyimi ve yash otnta helirtisi

Anadolu'da yas giyminin

ren-ei karadt;-.5 Esasen bagka ulusla-

3 DUMAN, H.: Malatya'da Cenaze Adetleri, HBH., Cilt ?, Sayr 80, s. 174
I ORNEK, s. B4
s SUMER, F.: oEuzlar, s. 404

400

401
F'' : 26

l'rn gogunda olduSu gibi Tiirklerde cle yasrn rengi karadrr. oiuzlarda da yas belirtisinin liaralar giymek oldufunu biliyoruz. Bu gelcr:eEin selguklu devrindeki riirkmenler arasrnda, fran MoSollarrnda,
Timuriuiai'da,
Karakoyunlularda,
Akkoyunlularda,
Anadolu
b"yliklerinde ve Osmanhlar,Ca da siirdiiSii gciriilmektedir.6
Qok seyrek olmakla beraber kara yerine ak giyildifi de goriilmektedir. Bu konuda sadece tek bir <irnekle yetinecefim. inevi'nde
(cihanbeyli'de) yas renginin ak oldu$unu, ama ekonomik ko;ullarrn cjzel yas giyirni diktirmeye her zaman elverigii olmadrfrnr; onull
igin burahlarrn ngiyimiik takrmlarrnl) ter Eevirip beyaz astarlannr dr;a getirdiklerini baglanna da ak gember baEladrklannr, bciylece bagtan agaffr ak giyinmig olduklarnr biliyoruz.T
Bir bagka yas beli;:tisi cle giysileri ters giymedir.
Ornegirr
Kars'rn Yemengayrr Kciyiinde kadrnlar oliimiin 52. giiniine kadar giysilerini ters giyip baglarrna kara bagortiisii baplarlar. Aynr durum
van'rn l(arahan hciyii igin de siiz konusudur. Burada kadrnlar bir
ay siireyle giysilerini ters giyerler.8
Yash olmantn bir bagka belirtisi de sagla ilgili olanrdrr. yaslr
kadrnlar saglartni kestikelri gibi, cirgiilerini de grizerler. Gaziantep
dolaylarindaki Ttirkmen ve Baraklarda cilenin yakrn akrabasr olair
kadrnlar saglarrnr keserler. e urfa'da, 6len kimse, kadrnrn gok yakrnrysa, kadrn saglnrn bir yanrnr keser. Erzururn cevresinde, bir kadrnrn kocasr riliince:
"Bii' sagrmr af cirdiim,
Bir sagrmr kara ordilin,
Senin uSruna daErttrm" denmektedir.lo
d)

Yash ki;iyi ya da aileyi yeniden toplusna,kazandrnta

1. ,rYos kaldrma" ya da g,asdan Etkarmar',
Yasrn son bulmasr igin, belli yas si.irelerinin drgrnda, Eo[u kez,
riiiim olayrndan sonra gelen ilh dinsel bayramr da (ramazan
5ra da
iitr-rban) geqirmek gerekmektedir. Kimi yerlerde t' birden Qok baviamrn gegirilmesi de gerekli gciriilmektedir.
Yash bayramda, yash ailenirr tiyeler:i, ozellikle yaghlarr drgan
qtliirrazlar; komgular tarafindan ziyaret cdilirler. Zis,aretcilere tatli
6 SiiMER, s. 404
7 OZALP, i.: inevi'nde Oliim ve yas Gtirenekleri, TFA, Citt 5, Sayr 116, s. 325
I TAN, N. K.: Karahan'da Otti Gcimme ve yas Tutma, TFA., Cilt 9,
Sayl 1g9,
s. 3813
O?BA$,
O.:
Gaziantep
Dolaylannda
Tiirkmen
ve
Baraklar,
s.
b2
_:
l0
TURKDOG4N, O.: Erzurum ve eevresinde Sosyal Aragtrrmalar, s. 106
1l ERDTNTUG, N. : Ha1 Kcjyiiniin Etnolojik Tetkiki, s. 105106
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\./e geker yerine sigara, acr bahve sunulur. ZiyaretEiler, yash aileye
yeniden ba;sa$hSr dilerler, avutucu sozler soylerler.
Yasrn lialdrnlmasrirda yas giysileri de grliarrlrr. Ornelin Van'rn l{uradiye ilgesine baflr Karahan kciylinde yas bitince,
"ijliiniiri
yas tutan yakrnlannr kciyiin ileri gelenlerinden biri evine Eafrrrr.
Yemek yeniirneden iince, kadrnlarrn ters giysileri diizeltilir, baglarrndaki kara. 5,vssalar ahnrr, yerine al veya ak bir yazma ba[lanrr.
Erkeklerin sakallan trag edilir. Buna "yas katrdlrma> denilir. Yakrnlarryle beraber yas tutan kciyliiler de yas tutmazlar artrkrrr2 inevi'inde (Cihanbeyli'de) nyas bitecefinde, ni;anh bulunan krzlarrn
l<aynata ve kaynanalan gelinlik krza bir tahrm giyimle (iglik, gintiyan) birlikte agrk mor, vigne rengi bir yazma getirirler. Gelinlik,
getirilenleri giyerek yasrna son verir.o13 Siverek'de cili.i sahipleri gi
bi iiq giin kara giyinen komgular ve ahbaplar ilEiincii giin bunlan
t'l
Erkaup, ijlii evine renkli giysiler gcitiiriirler.
Yasdan grkmanrn gerektirdi$i tinemli bir Adet de yash aile i.iyelerinin yrkanmasrdrr. Bu Adet, suyun antrcr ve temizleyici niteli[iyle srkr srkrya iligkilidir.
Yash aileyi akrabalar ve komgular hamama Ea$rrdrklarr gibi,
yash aile de ,..ya.sharnamro yaparak akraba rte kom$ularr, <izellikle
olii iEin yernek gcinderenleri Eafrrir. Orne$in Erzincan'da ijliimden
bir hafta on giin sonra komgular ndli.i evinio hamama ga$irrrlar; hamamda yemek verilir. Urfa'da dlti sahipleri akra.balar tarafrndan harrrarna qafirnhr, erkekler de trag olmaya gcitiiri.iliirler. Zara'da <jliimden onbeg giin ya da bi;: ay sonra komgular yash ailenin kadrnlannt
cvlerine gcitiiri,ip yrkarlar. Merzifon'cla dliir-riin krrkrndan sonra altyaicn
r-abalar oyas hamamr )'aparlar., Olii sairipleriyle birliktc
komgular da gafrnltr. Hamamda Eafnhlara yiyeceli sunttltir. I(aysc'
ri'de krrk giinliik si.ire bitince irii.i sahipleri oacriarr dokiilsiin,,' dive
hamama gcitiiriiiiirakrabalarr ya da yakrn komgularr tarafindan
ler. Ilamamda meyve gazoz ikram edilir. Nifde'de ciltiniin yakrn ak'
rabalan olii sahiplerini nyasdan Erkarmak" igin hamama gcitiiriir1er.ols
Erzurum'da iig giin ya da bir hafta sonra <ilti sahipleri komgu
lia.dnlag hamama gafrrrrlar; Ea[nhlara hamamda bir geV ikram
edilnrez. Corum'da ciliiniin krrkrndan sonra ev halkr <(acrmlz siinsiino
12TAN, s. 3713
13oZALP, s. 335
14INAN, M.: Urfa ve Siverek'de Oliimle itiStiti
Sayr 66,s. 143
ts ORNEK, s. 85

Adet ve itikatlar,

IBII.,

Cilt 6,
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diye irarnama gider; hamama pekmezli yufka ekmefi ve,ciiri.im
gcitiiriiltr.
urfa ve Siverek'de der6 cenaze grktrktan krr gi.in ,oriru
rilenin ailesi hamama gider; entarilik, mendil, gorap, k-rnu,
Ecirek
gcindererek komgularl ve tanrdrkla'hamama
davet ederler. o6r*rur,
da ciliim olayrndan onbeg giin sonra, oyakrn dostlardan ya
da hrsrm_
lardan biri tilii evini hamama gasr'r. Buna (citii harnamr)
denir.
Epeyce kalabahk olan bu hamamda (a$rt aflanrr), cilenin
hatrrala.
yadedilir. Bu hamama, kim cilii yemesi gcindermigse
veya yoklat_
lnl$sa onlar gafnhr.or7
Yas hamamlnln belli kuralla'
ve usulleri vardrr. orne$i yine
sivas'dan verecefim: u... ya cilii sahibinin akrabasr, yu
Lorig.rlurdan biri ya da cilii sahibinin kendisi
-onbeg giin sonr.a hamarn yapar.
Kim cilii yeme$i gcindermigse, kim cilii eviniyoklamrgsa
onlar hu,'uma Ea$rrlrr. Mali dur-umn elverigli olanlar hamamr tiimden
tutarlar; olmayanlar ga$'h sayrslna gcire kurna tutarlar. yas
hamamln_
dan iki giin cince bir okuyucu E;karrlrr: oFilancanrn iki giin
sonra
yas hamamr vai:, ona gcire hazrrlanrn, der. yas hamaml'nl
diizenleyen kirnse ya da aile geker, kahve, sigara bulundurur;
EaSnhlara
l<ahve, sigara ikrarn edilir, sabun daErtrlrr. oli.i sahipl"ri
lio*u*u
girmecien cince aflagrrlar. sade kahve (acr kahve) igiiir.
sonra cilii
sahibinin biiyiigti ve kiigi.ikleri komgu-lan tarafindan- soyulup,
igeriyc sokulu;'. Bu zrard,a da maniler sciylenerek yeni bagtan
,gtugrlrr.
olii sahipierini komgulann geng krzlan ve taze gelinieri
yikarlur.
Yrkanip, elbiseler giyildikten sonra gekerli kahve igilir ve yeniden
bagsa[hfir dilelinde bulunulur. Bu arad,a hamamcrya, kiilharr.ryu .,r"
natrrlara da ikiger kahp sabun, kahve bahgig .r".ilirl.,
(N. Orneli,
I{. K., Sivas).18
2. oYas alnta, ye nyoklama,
Yasli aileyi giindeiik yagam di.izenine sokmanrn,
yasrnilan
uzaklagtrrmanrn bir
bagka bigimi de, ailenin yagh iiyesine, daha
gok da kadrn iiyesine hediye vermektir.
Hediye aracrhfry,le .,yas
almao ya da
"yoklama, coEu zaman az sonra de[inece$imii bagsa!_
h$r dileme ve
yeme$i, verme adetiyre ka'gmaktahr.
or'e[in"
"iilii
imranh ilgesine baSh Kevenli Kciytinde cjlii sahirbine yaE, bulgur,
geker ve meJrve gcitilriili.ir. 'e Srvas'da .,6lii evi igin y"-"k
giinderemeyen, cilii evini> yoklatrr. Bunun iEin ekseriyet oaprz tathhlrna igaret olmak izere birer tepsi baklava ile pe;kir vs. gcjnderiliro. ro
Qo16 INAN, s. 148
V. C.: Sivas Folkloru, Cilt TI, s. 22
17
rs 4$KUN,
ORNEK, s. 86
le ORNEK, s. 86 - 8?
2 0A $ K U N , s . 2 l - 2 2
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rum'da yash aileye geker goti.iri.irliir ve bagsa$hfr dilenir. Zara'da
elma ya da gay gekeri, sabun, ttilbent vb. ile yash aile "yoklanrrr.2'
Konya'da yash aileyi yoklatanlann mali durumuna gore verilen hediye bir kutu gekerden bir koyuna kadar deEiqmektedir. A)rbastr'da
*dlii gormeye> tath ile gidilir. 22Van'rn Muradiye ilgesine bafli Karahan kciyiinde ubagsa[h$r dilemeye gelenler tek tek de$il, beger
onar kigilik gruplar halinde gelirler. Bu gelenlerden zengin olanlar, kiiye gelmeden cince ciltiniin en yakrntna bir kog giinderirler.
Durumu elverigli olmayan kciyliiler de en az 5- 10 kg. olmak ijzele
gay gekeri ahp getirirler.o 23
III.

Bagsalhfr

dileme:

ve saSaltrcr giici.indcn yaBagsa$h$r dileme, sdzlin etkileyici
rarianarak hem aclyr, hem de yas siiresini azaltmaya ycinelik bir
Adettir. Olenin yakrnlan, tanrdlklan,
dostlan ciliimle ilgili citeki
frdetleri yerine getirmeseler bile, kederli ailenin acrslnr paylagma,k
ve ruhsal sarsintrsrnr dengelemek igin bagsag=hfirdilemekte, bu arada avutucu scjzler sciylemekte kusur etmezler. Bagsaflrfr dilemenin
en geEerli bigimi uoli.i evine" giderek yerine getirilenidir. Uzakta
olanlar da telgraf, telefon, mektup ve gazete ilAnlanyle bu ijnemli
g<irevi yerine getirmeye gahgrrlar.
En yahn bigimiyle
safolsun ya da bagrn sa[olsuno
"bagrnrz
kahbrnda anlatrmrnr bulan bagsafhlr dileme, oli.im giini-inden ba5iavarak bir yrla kadar uzayabilrrrektedir.2a
Bizim saptayabildi$imiz lialiplagmrg baqsa[h!r dilekleriyle,
acrh aileyi avutmak, giindelik yagamrna gekmek ve ciienin ardrndan
<yanrp yakrlmao nrn bogluSunu, bunun insan ruhunda agaca$r zilrarlarr belirtmek amacryla sciylenen scjzlerin baghcaian gulrlardrr :
Ba;mrz sa!,olsurz (hemem her yerde).
AIIah ba;ka acL yerfttesln (hemen her yerde).
Allah sizlere uzLnx iirnLir versin (hemen her yerde).
Allah ecir-sabs versht (EoEu yerde).
Allah evlatlartntza uzun 1ntiir versin (Aya;).
Allah geride braktrklarula
aclstn (Dura$an).
Mekdnt cennet olsun (Ankara, Qorurn, Sivas).
AIIah btt aayt unuttttracalc au vennesitt (Ankara, Dura$an).
Allah intan, KLff'att nasip etsin. (Qubuk).
2r ORNEK, s. 8?
z ORNEK, s. 8?
23 TAN, s. 3713
:r isl6m fikrhcrlart baSsaElrSr dilemeyi iiliimden itibaren iig gtin icinde l<abul
etmekte, siirenin uzatrlmastna kargr gtkmaktadrrlar.
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Allah
Allah
Allah
Allalz

o yatttkga sizleri yasatstn (Qubuk).
taksiratmt affetsitt (Srvas).
Eyyu.p Sultarc sabrt versin (Kayseri).
bir daha ciferinizi yakntastn (Kayseri).

Allah toprafrnrn yagrnr evlAtlarrna versin (Qorunt).
Allah elinizden aldr., bc"ri actstl,tt da ciferinizden alsut (Corum)
Gdriip gdreceiiniz btt olsun (Zara).
Hilkilm Allahtan, basmtz sagolsut (Burdur).
Allah b eterinclen saklasm (Qubuk).
Emir bilyiik yerden (Krzrlcahamam).
Atlah Fadinte ana sabrt yersin (Afyon).
Bunlar drgrnda daha gok avutucu yanlan a$r
da vardu:. Bunlar igin de cir:nekler verelim:

basan kahplar-

Ne yaparstntz, iilenle tiliinntee (Ayaq).
N eylersiniz hepirnizin gid eceEi ),er ora.s (Krzrlcahamam) .
Bugiin sana, yarux bana (Krzrlcahamam).
Oliint - kahm bizim igirt... (Duraian).
Diinyanm hali... giden gelnteT (Sivas).
Hepitniz o yolun yolcusttT,uz (Qankrn).
Konan gdger (Urfa).
Allah geng 6li.isii gdsten'nesin (NiEde).
Az ya;a, gok yaga. a.k$et nlevt (Kayseri).
iyil,er tez iililr zatert (Kayseri).
Olenle olilnmez (Ankara).
Mukadderat... ne yaparsm? (Giresun).
Bir de ijliisiine gok yanan kimseler igin, onlarr uyarmaya, akrlh ve sakin olma5'a Ea$rrernscizler vardrr. Bir kag cirnek de onlardap
verelim:
OtUyU gdnterler, deliye gLilerler, aklmt basma aI da, deli ohtut
( Siinli Koyii - Ankara).
Olenin ardmdan i:lntii; mii varki, kendini o kadar telef ecl.iyor'sun? (Qankrn).
Aklmt ba;uta al, aktlltca yan (Krzrlcahamam).
Qoluk gocu\unun iinil sffa (Lzyan, salcltca yan (KizrlcahamamJ.
Ne yapalun, elden ne gelir, yaztk lcendini btt'kadar harap etntc
(istanbul).2s
2s BAYRf, H.: istanbul Folkloru, s. 11?
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Olii yemefi:
olugturan Adetlerden biri de oiilii yeme[i" ya cla
Yas kullmunu
yeme$i> nin fonksioiilii agro adr altrnda verilen yemektir.
"Olii
Gerek "cilii evi",
etmesidir.
yonlanndan biri de yash aileyi belli
giiriildiifiii
kiiltiirlerde
eski
verilen;
gerekse komgular tarafrndan
gibi, zamanrmtzda gegitli toplumlarda da hAIA uygulanan bu evren26Anadolutda de$igik adlar verilmeksll nitelikteki yemek Adetine
tedir. Konuyle ilgili olarak saptayabildi$imiz adlardan bazt ornekIV.

ler verelim:
(Qu,buk)
"Ke"
27)
nKrk ekme/i, (Balijren Bu. - Qankrrt, Erzurum gevresi
,<Kazrna takrtrct> (Divrifi, Giiney yciriikleria, Igel kciyleri2e)
krlq" (Divrifi)
"Olilntut
3o)
ol(rlc yenaefi, (Qetinkaya- Sivas, Tunceli
32,Alaca3',
Tunceli
<,Cana;e> Qetinkaya Stvas,
$ebinkarahisar
hi-iyiik 33
oZtlckun yeme\i" (Trafqin kciyii - Kayseri)
eknte\i" (Do$ankciy - Erzurum)
"Oiii
3+)
oKazma lciirek helvaso (Urfa - Siverek
3s)
oHayrat yemePi" (GazianteP
37,Burdur)
nOlii ast, (Karatepeliler 36,Alacahoyiik
(Tahtacrlar'u)
nHayuh rertnekr,
Bunlardan bagka <cilii yeme$i yerine sayrlan, fakat onun gibi
bir sofra nitelifii tagrmayan yiyecekier de vardtr:
n$enqek" (Kilis)
(Marag)
"KiincillLio
gi;re,ii" (Mara; 3e)
"Abi
a')
oLokma, (igel ao,istanbul
a2)
(iEel
nCan helvasu
26 Bkz. onNnr<. s. gg
t i<bgav - KrLrQ, Giizelova'dan Derlemeler, TED', Sayr Vf ', s' 89
2s (YALGIN), A. Rrza: Cenupta Tiirkmen Oymaklarr, Krsrm II' s. 76
n UGUR, s. 24
30ULUG, N.: Tunceli, s. 110
3l ULUG, s. 110
32OKUTAN, H. T.: $ebinkarahisar ve Civart, s. 411
33KOSAY, H. Z.: Alaca-Hciyiik, s. 33
34 iNAN, s. 143
3s sABRi. $.: HBH., Cilt B, savr 88 s. 2
36YALGIN, a. n.: Toroslarda Karatepeli B61gesi, s. 65
sz KO$AY, s. 33
38 YILMAZ. A. : Tahtacrlard-a Gelenekler, s. 82 - B3
se i NIUSFIKA.: HBH., Cilt 3, Sayr 25 26, s. 3
40UGUR, S. 25
41 BAYFif, s. 117
+z UGUR, s. 25
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giltgi" (Srvas)
"6lti
ekntelc" (Hayrnana)
"Yoftu't
uQay" (I(arahan Kciyii-Van ar, Qaydren kciyii - Srvas)
Olii sahipleri taraftndan I'erileu odlii yerne$i" nin listesi yiireclcn voreye de$igmekte; ckon,omik durum, ahgkanhk, ntevsim, cilenin vasiyeti gibi etkenler listenin zenginlifini ya da sadelilini belirtemektedir. Bu ycmefe alirabalar, komgular, tantglar, cenaze t6:'eninc katrlanlar, hocalar, mezar egiciler, yoksullar gafrrhr.
yeme[iu nin verilme zamanr defiqiklik gcistermektedir,
"Olii
Yemek, ciliim olaytnrn iiEiincii, yedinci, krrkrnct, elli ikinci giinlerinde verildiEi gibi yrldontimiindc, mezar dcinii;tinde (daha Eok kciylcrde gci:iiliiyor), mezar kaldrrrna strastnda, ilk pergembesinde va
da ilk akgamrnda da velilmektedir.
Komgular tarafrndan 6lii evi igin verilen yemek de ilk giinden
baglayara-k bir hafta on giin kadar siirmektedir. Komgulann verdiEi yemek bir yanryle toplumsal dayanrgmanln ve komguluk ili;kilennin gtizel bir orne$ini gdsterirken, bir yanryla da
evi> ndeki
"cilti
yiyecek ve igeceklei'in <iliim nedeniyle bozuldufu tasanmrna dayanrnaktadrr.
islAmiyet, halk tarafrndan yerine getirilen ciliimle ilgiii Adet ve
yeme$io ne de kargr grkmakiqlernlerin go$unda olduiu gibi,
"cilii
ta, bagsa$rfr iEin toplananlara yemek hazrrlamayr kederli olayla geligkili gdrmekte; n isldmiyete ayltrndtr diyerek, ancak ucjlenin evinde btilunanlara komgulan tarafrn,dan yemekler gcinderilmesinin" 4s
do$ruluSunu iiabul etmektcdir.
Sonug :
a) Yas litu.'umunlr oir-r;tui'an irdetlcr, inanmalar ve iglemler
bagka toplumlarda oldu$u gibi yr:rdumuzda da <ili.i sahiplerini bir
si.ire toplum ya da cemaatrn citeki iiyelerinden farkh bir bigimde
davranmaya ve yagamaya zorlamaktadrr. Belli zarrrar' siireleri, belli
giyimler, belli geyleri yapmaktan kaqrnmalar; yas siiresinin
bitinrinde yash aileyi yastan Erkarma igin gerekli iglemler yasrn ana gizgisini olugturrnaktadrr. Bunlarrn bir bciliimti gok yaygln durum.cla,Crr; bir bciliimiiyse sadece kirni yerlerde uygulanmakta ve yciresei ozellikleriyle dikkati
Eekmektedir. Yas gevresinde toplanan
Adctler, i.iyesini kaybetmig ailenin ve cemaatrn yagama di.izenini topIum adina ydnetmektedir. Sciz konusu ailenin yerini ve prestijini
lior-uyabilmesi igin, bagka ;eylerin yanrsrra yasla ilgili ddetleri de

ozellikle geleneelden geldi$ince yerine getirmesi gerekmektedir.
igin olii sayapmalarr
a6gageleni
toplum,
gin afii baitrgr yieri"rd"
getirmeyenleri kryerine
Adetleri
tutrnakta,
ultr.rdu
baskr
tipl"iirri
namaktadrr.
bagsafh$t
b) Hern acLyr,hem de yasr azaltmaya yiinelik olan
krsa siiyararlanarak,
giictinden
sagaltrct
ve
etkiteyici
,orti.r
Acleti,
dengelemeye
Eahgmakt_areli de olsa acr gekenin r,thsal sarsrntrsrnr
dilefinin drdrr. Bu amagla ,ijyl"rr"n kahpla;mrg ..ba9rn safiolsun,
daha gok yurgt gizgisinde yor-umlayan dilekler
grnda, oliim ttuyrn,
olenin yerine getirilmezlifini
gergeklifini,
<iliimiin
-oldufunu
de vardrr. Ayrrca
bu bakrmdan 6levurgulayan;
kagrnrlmaz
igi'
herkes
ve
belirten avuolmadrfirnr
nin ardrn dan fazla yanlp yakrlrnanrn dofru
baqsa$h$r
de
siizler
ve
akricr
tucu avutucu oldu-g., fudur uyancl
hadar onem tagrmaktadrr.
oolii yerne$i"
c) ozellikle bagsa$hfr clilerne, uyokl:rttao_r,e
tazeili;kilerinin
r'e
koinguluk
dayanr;mallul
gibi Aietler toplumsal
sa$lamlagtrrrlmasrna
ve
cliizenlenmesirre
bagtan
yeni
-da
lenmesine,
dikhati gekmektedir'
frrsat rrermesi bakimrndan olumlu yanlar:ryle
tiir tutum ve davKiigiik yerlegme yerlerinde daha Qok giiriiien bu
ve
yoksundttr
genellikle
yagayanlar
raniglardan biiyiik kentlerdc
zorundaCtr'
baqrna
tck
goSu
zl.rrrar]'enirrek
ki$i acrsrnr
olclu$u gibi, yas konusunda da
d) oteki <iliimadetlerinde
giiriigleriyle-halkrn
resmi din kurulugll ve geEer:li dinsel yaytnlann
geligkiler' biribirarasrnda
yorumlayrgr
gtiriig, inanrg, algrlayrg ve
ve aydrnlatuyarmak
konuda
bu
Halkr
..or.lrr.
ierine ters diigm-el",
ve inanadetleri
tiii:
bu
genellikle
grirevlileri
din
olan
rnak zorunda
sorufakat
yetinmekte'
malarr sadece ,.batrl, Llarak nitelemekle
etoluqturan
diigi.incesini
halk
nun kok neCenlerine inmemekte,
bir sciyleyigBaqka
<inemsememektedirler'
kenleri deferlendirme5ri
yakrndan ilgilendi
ie etnolojil fotklo., sosyoloii gibi dinsel hayatr
gerefince- y-afarverilerinden
ve
ydntem
bilimlerin
toplumsal
ren
okullarda
yetigtiren
lanmamaktadrrlar. Kanrmrzca, din gcirevlileri
ve
aydrnlatmaya
da
aErlardan
ve kurslarda, toplum hayatrnr bagka
verilmelidir'
yer
yeterince
dallanna
bilim
giiziimlem"y" Elrgun

43 TAN, s. 3713
aa Bkz. Dcirt Mezhebin Frkrh Kitabt, s. 509
4s BA$oGLU, H. F.: islamiyetde Cenaze, s. 18
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