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Çoruhlu’nun bəlirttiğinə gö
rə, “bu kurganlar və çadırlar İs- 
lamiyət’tən sonrakı Türk məzar 
mimarisinin ən önəmli iki kay- 
nağını meydana gətirməldədir" 
(2011, s. 158). Bunun yanı sıra 
məzarların üzərlərinə dikilən 
“taşbaba", “taşata" ya da “təş
nənə” adı verilən heykəllər də 
bugünkü məzar taşı gələnəğinin 
təməlləridir.

Məzar taşı gələnəği İslami- 
yət’ə ait bir unsur değildir; nite- 
kim Arap Yarımadasında bu gə- 
lənəğə rastlanmamaktadır. Ayrı
ca toplu məzar ziyarətləri də 
ölülər kültüylə alakalı əski Türk
lərdən günümüzə ulaşan bir 
adəttir (Güngör, 2007, s. 4). Ölü 
gömməylə ilgili bir diğər adət 
isə ölülərin günəş battıktan son
ra gömülməməsidir. Bunun sə
bəbi əski Türklərdə güneş bat- 
tıktan sonra yerin mühürlendiği- 
nə və bu vakittən sonra yer ka- 
zılırsa kötü ruhların dışarıya çı- 
kacağına olan inançtır (Güngör, 
2007, s. 4). Bugün bu inanıştan 
habərimiz bilə olmadan aynı uy- 
gulamayı yerinə getirmektəyiz.

Eski Türk inanışlarındaki 
ölülere ilişkin uygulamalardan 
günümüze ulaşanlardan biri de 
ölü aşıdır. Bugün ölen kişilerin 
ardından dağıtılan helva ya da 
yemek eski Türklerdeki “yoğ" 
törenlerinin bir devamı şeklin- 
dedir. iltar, yoğ törenlerini “eski 
Türkler, ölülerine aş vermeyi en 
önemli görev sayar ve yoğ adını 
verdikleri törenier düzenlerlerdi. 
ilk çağlarda aş doğrudan doğru
ya ölüye verilir, yani mezarına 
konuiur veya dökülürdü” şeklin- 
de açıklamaktadır (2003, s. 3). 
Dcha sonra İslamiyet’te bu tö- 
ren ölünün sevabına aş dağıtıl- 
ması şekline dönüşmüştür. 
Anadolu’da kişi ölümünün kır- 
kıncı, elli ikinci, nadiren de 
üçüncü ve yedinci günlerinde 
yemekle anılır. Bu sayılar günü- 
müzde bize bir şey ifade etme- 
se de eski inanç sisteminde be- 
lirli anlamları vardır; “inanışlara 
göre ölüler ancak ölümlerinden 
üç, yedi ya da kırk gün sonra 
verilen cenaze şöleninin ardın
dan bir daha dönmemek üzere 
ölüler alemine giderler” (Elia- 
de’den akt. Çoruhlu, 2011, s. 
151). Eskiden ölülerin ruhlarını 
huzura kavuşturmak için yapı
lan bu uygulamalar günümüzde 
hala farklı biçimlerde varlığını 
sürdürmektedir.

İsim koyma ile ilgili adetler

Ölümlə ilgili adətlərdə olduğu 
kadar, doğumla ilgili adətlərdə 
də İslamiyət öncəsindeki inanış
ların izlərinə rastlanmaktadır. 
Günümüzdə yəni doğan çocuğa 
veriləcək olan isim büyük önəm 
taşımaktadır. Özəlliklə konulacak 
olan ismin ailə büyüklərinin isim- 
ləri arasından seçilməsi sık sık 
karşılaşılan bir durumdur. Bu du
rumun atalar kültüylə ilişkili oldu
ğu açıktır. Çocuğun ismini taşıdı- 
ğı atasının özəlliklərinə sahip ol
ması istənmektədir. “Yani ismin 
içərdiği anlamı və nitəliği sahibi
nə gəçirdiği inanılmaktadır" 
(Candan, 2011, s. 413). Bu bağ- 
lamda çocuklara konulan isimle- 
rin anlamları da çok önəmlidir. 
Çocuklara uzun ömürlü olmaları 
için Durmuş, Yaşar, Satılmış, 
Satı gibi isimlərin konulması əs
ki Türklərdən günümüze kadar 
uzanan adətlərdəndir (İnan, 
1986, s. 207). Çocuğa konulan 
ismin bir nəvi çocuğun kadəri ol
duğuna inanılmaktadır.

Nevruz, Hıdrellez ve 
yılbaşı kutlamaları

Nevruz, Hıdrellez, yılbaşı gibi 
kutlamalar da günümüzden çok 
öncesine uzanan gelenekler ara
sındadır. Yıl dönümleri ve mev- 
sim değişiklikleri tarım ve hay- 
vancılığa bağlı ilkel toplumlar 
için çok önemli olgulardır; canla
nan doğa ve güneşin doğuşu tö- 
renlerle kutlanır. Birçok topluluk- 
ta birbirine benzeyen bu tarz tö- 
renler görüldüğü gibi, islamiyet 
öncesi Türk topluluklarında da 
görülmektedir. Nevruz’la başla- 
yacak olursak, Nevruz günümüz
de uygulamalardaki belirli farklı- 
lıklarla birlikte Orta Asya Türk 
Toplulukları, İran, Balkanlar ve 
Anadolu’da aynı tarihlerde kutla- 
nan ve her toplumun kendine öz- 
gü bir nedene dayandırdığı bir 
bayram niteliğindedir (Artun, s. 
1). Genel olarak Nevruz, yeniden 
canlanışın, baharın ve bereketin 
sembolüdür. Bu bayram tarih bo
yunca Anadolu’da da çeşitli ad
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larla kutlanmıştır (Artun, 1999, 
s.1). Bugün Anadolu’daki Nevruz 
kutlamalarını Türklerin İslamiyet 
öncesi başka adlarla kutladıkları 
bahar bayramları ve Anadolu’da
ki bahar şenliklərinin biçimlen- 
dirdiği söylenebilir. İslamiyet ön
cesi Türklerde, Nevruz’la ilişki- 
lendirilen Yayık kaldırma töreni 

vardır. Bu tören adını insanların 
koruyucu ruhu olan Yayık’tan al- 
maktadır. “Tören ilkbaharda, da
varların ve kısrakların sağılan ilk 
sütüyle bulgurun karıştırılmasın- 
dan oluşturulan lapanın saçılma
sı şeklinde yapılır. Bunun baha
rın gelişini kutlama (Yeni Gün/- 
Nevruz) uygulamalarıyla ilişkisi 
olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim 
bu törende de gelen yılın faydalı 
olması temenni edilir” (Çoruhlu, 
2011, s.33). Nevruz ateşinin de 
İslamiyet öncesi Türk toplulukla- 
rında görülen ateş kültüyle ilgili 
olduğu aşik?rdır. Doğayı canlan
dıran güneşin uzantısı olan ateş,

arındırıcı özelliği olan bir külttür; 
yeniden dirilişin kutlandığı bu- 
günde, kötülüklerden arınmanın 
sembolüdür. islamiyet sonrasın
da Nevruz’un kutlandığı gün olan 
21 Mart’a yeni anlamlar yüklen- 
miştir. Allah'ın yəryüzünü 21 
Mart’ta yarattığı, bugünün Hz. 
Muhammed’in pəygambər oldu

ğu gün olduğu, Aləvi-Bəktaşi 
inançlarında Hz. Ali’nin doğum 
günü və pəygambər olduğu gün 
olduğu önə sürülərək, İslami bir 
kimlik kazandırılmıştır (Artun, 
1999, s. 3). Sonuç olarak, yəni 
yılın gəlişini kutlayan bir bayram 
olan Nevruz bir bahar bayramı 
olarak yerini və önəmini koru- 
muş, fakat farldı kültürlərlə tanış- 
masından dolayı yəni anlamlar 
da kazanmıştır.

Hıdrellez için de tam- olarak 
aynı durum söz konusu olmuştur. 
Hıdrellez de Nevruz gibi yeni yı- 
lın başlanğıcının, yazın gelişinin 
ateşle kutlandığı mevsimlik bir 

bayramdır. Hızır ve İlyas efsane- 
siyle İslami bir biçime bürünen 
ve adını da bu sözcüklerin birle- 
şiminden alan Hıdrellez, içinde 
gül ağacı, yeşil bitkiler, ağaçlar 
ve su motiflerinin olması ve ben- 
zer unsurların Orta Asya’daki 
kutlamalarda da kullanılması se- 
bebiyle Orta Asya kaynaklı gö- 

zükmektedir (Artun, 2007, s. 2). 
Su ve ağaç kültü, islami renge 
bürünen Hıdrellez’de de ana un
sur olmuş, Orta Asya’nın bu ba
har bayramı Anadolu’nun islami 
motifleriyle birJeşerek günümüze 
ulaşmıştır.

Hıdrellez ve Nevruz kutlama- 
larının önemli bir unsuru olarak 
belirttiğimiz ateş, Türkler için 
çok önemli bir külttür. Ateş te- 
mizler, kötü ruhları kovar. Kötü 
ruhları kovmak için ateş ve tütsü- 
ler yakılır. Ocaktaki ateş kutsal- 
dır; su dökülerek söndürülmez. 
Türklerin ateşe olan bu sayğısı 
devam etmekte ve geçmişteki 

asıl anlamı bugün unutulsa da 
hala tütsüler kullanılmakta, Hıd- 
rellez ve Nevruz gibi bayramlar
da ateşin üzerinden atlanmakta- 
dır.

Yılbaşı kutlamaları ve çam 
ağacı geleneğinin Orta Asya kö- 
kenli olduğu ise Sümerolog Mu- 
azzez ilmiye Çığ’ın yaptığı araş- 
tırmalar sonucu açığa çıkarılmış 
yeni bir bilgidir. Çığ, Bugünkü 
Noel Bayramı’nın eski Türklerde 
“Yeniden Doğuş-Çam bayramı” 
olduğunu belirtmiş ve Noel’in 
geçmişteki adının “Nardugan” ol
duğunu söylemiştir (inan, 2013). 
Türkler için güneş çok önemlidir 
ve gecelerin kısalıp, gündüzlerin 
uzamaya başladığı 22 Aralık’ta 
gece gündüzle savaşır. Uzun sü- 
ren bu savaştan sonra gündüz 
galip gelir ve bu, güneşin yeni
den doğuşu olarak algılanır. 
Türkler bu bayrama “Nardugan” 
derler; nar güneş, tugan da do
ğan anlamına gelir. Türkler de 
güneşin zaferini ve yeniden do
ğuşunu onlar için kutsal olan Ak- 
çam ağacı altında büyük şölen- 
lerle kutlarlar. Nardugan bayra
mının Hun akınlarıyla birlikte Av- 
rupa’ya taşındığını belirten Çığ, 
Hristiyanlıkla birlikte bu törenle- 
rin isa’nın doğumuyla ilişkilendi- 
rilip, Noel olarak kutlanmaya 
başladığını söylemiştir (inan, 
2013). Bu araştırmayla birlikte 
“Hristiyan adetleri” olarak eleşti- 
rilen Noel’e ilişkin uygulamaların 
kökeninin Orta Asya olduğu açi- 
ğa çıkarılmış ve Hristiyanlıkla bir 
ilgisi olmadığı dile getirilmiştir.

Yağmur duası geleneği
Anadolu’daki yağmur duaları

nı hərkəs bilir; kırsal kəsimlərdə 
insanlar toplanarak kurak məv- 
simlərdə yağmurun yağması için 
dua ədərlər. Bu gelə nəğ in də əs
ki Türk inançlarına dayanan 
uzun bir gəçmişi vardır. Şama- 
nist gələnəklərdə yağmur yağdır
ma, fırtına çıkarma vəya bunları 
durdurma gücünə sahip olduğu 
na inanılan bir taş vardır. Bu taşa 
“yada taşı’ dənir.
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