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Ölümle İlgili Adetler: 
Ölüm döşeğindeki hasta dua okunmasını isterse yada imamı çağırtırsa öleceği 

düşünülür. Ölü can çekişirken bolca su verilir. Komşular sıraya girip “Bir kaşık su 

nasibim olsun” diyerek su içirtirler. Bu uygulamanın ölecek kişinin imanını kurtardığı 

düşünülür. Ölüm gerçekleştikten sonra ölünün üstü soyulur.                         

 

Eğer akşam vakti öldü ise ertesi sabaha kadar yatakta bekletilir. Ayak baş 

parmakları ve çenesi iple veya bezle bağlanır. Gözleri açık giderse hasret gitti denilir. 

Ölünün şişmemesi   için  karnına demir tabak koyulur.Bütün bu işlemlerde ve daha 

sonraki işlemlerde konu- komşu herkes birliktedir. “Ölünde komşuyla dirin de 
komşuyla” denmektedir.  

 

Ölünün yanına kedi girmesin diye kapı, pencere kapatılır. Çünkü ölünün 

üstünden kedi atlarsa ölünün yüzünün (simasının) değiştiğine inanılır.Ölünün 

yakınları, komşular mezarını kazarlar. Ölüyü yıkamak için yaşlı bir kadına su ısıttırılır 

ve karşılığında belli bir miktar katkı olması amacıyla para verilir. Isıtılan suyun 

altından kor alıp eve taşımanın kötü olduğuna inanılmaktadır. Ölü kendi avlusunda 

dua bilen iki kişi tarafından yıkanır. Erkekleri de köyün imamı ve dua bilen diğer köylü 

erkekler yıkarlar. Herkes evin önüne dolar. Ölüyü yıkarken bir tas su nasibim olsun 

derler. Ölü yıkandıktan sonra uzunluğu 1metre 70 cm olan12 metrelik  patiskadan 

kefene sarılır. Erkekler için kefen iki parçadan oluşur. Biri gömlek gibi sarılır diğeri de 

belden bağlanır.  

 

Camide üç tabut bulunur. Cenaze namazı caminin arkasında bulunan musalla taşının 

önünde kılındıktan sonra ölü omuzların üzerinde omuzdan omuza geçirilerek 

mezarlığa götürülür. Tabutun üzerine yeşil örtü dışında özel şeyler konmaz. 

Erkeklerde bel hizasına kadar kadınlarda göğüs hizasına kadar kazılan mezara kıble 

yönünde yan konduktan sonra tahtanın üstüne ot serilir. Bu sayede ölünün üstüne 

toprak gitmez.  

 

Ölünün arkasından gözyaşı dökülmemelidir. Bunun ölüyü su içinde bıraktığı  

söylenir. Eğer çok ağlanırsa ölünün rüyada görülemeyeceği düşünülür. Perşembe 

akşamları ölülerin geldiklerine inanılır. Ölü evine akşam yemeğini komşular  
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tarafından götürülür. Şerbet ve lokum dağıtılır. Ölüm durumunda muhtar kayıt tutar. 

10 gün içerisinde kaydı tutmak zorundadır.                                               

 

11. gün para cezası olur. Ölünün ilk hafta 7’si, sonra 40’ı ve 52’si yapılır.Bu 

zamanlar da mevlüt okunarak ibadet edilir,dualar okunur. Köy içinde en net 

görülebilecek yardımlaşma evlilikte ve ölümde gerçekleşir. Ölünün kalan eşyaları ölü 

toprağa verildikten bir gün sonra yıkanır. Dini vecibelerin yerine getiren, namaz kılan 

insanlara verilir.  

  

RÜYA: çift sürmek= kara toprak ölüme yorulur.                                

Rüyada ölü görmek ziyaretçi var demektir. Çıplak erkek : kadın ölümüne, Çıplak 

kadın :erkek ölümüne yorulur. 

Kar :soğukluk– kaza-ölüm, Yeşillik :kar, Durusu : gözyaşı; Bulanık su : iyiliktir, Beyaz 

at : Azrail,Mavi boncuk: gözyaşı, İplik : yol Rüyada ölüye bir şey verirsen biri ölecek 

derler. Ölü verirse bir şey olmaz. 


