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DOĞUM
U ygurlar’da ç jc u k doğduğu
zam an
ona, ilk olarak aile büyüklerinden bir h a 
nım tarafından kaym ak ve ceviz ezilerek
verilir. Buna Yağızlandırma» denilir. B u
nun sebebi, koyun gibi salim olması dile
ğidir. Eğer bu bulunm azsa o zam an kay
mak yedirilir.
Çocuğun doğum u anında, doğum y a
pan kadm a refakat eden hanım a «Doğum
anası» denilir. D oğum anası çocuk doğduk
tan sonra, çocuğun göbeğini dibinden bağ
lar, diğer kalan bölüm ü de çocuğun beli
ne bağlar. Birkaç gün sonra göbek düşer.
Buna da «Kindik düştü» denilir. Düşen gö
bek b ir ağaç üzerine, h atta küçük bir çu
buk üzerine bağlanarak evin b ir köşesine
konulur. Göbek diişdükten sonra, keçi kı
lından dokunm uş bir kilim tozu ile göbe
ğin üzerine basılır. Bu çocuğun sıcak, so
ğuk şeylere dayanıklı olm ası içindir.
A D VERME
Çocuk doğduktan üç gün sonra aile
den yaşlı bir erkek tarafından ona ilk adı
verilir. K ırk günden sonra da «ad toyu»
denilen büyük b ir ziyafet düzenlenir. Sa
bah hatim yapıldıktan sonra, b ir imam ta 
rafın d an asıl isim konulur. İsim konulur
ken
çocuğun yüzüne bir duvak ör'.üliir.
İm am çocuğun sağ kulağına ezan, sol k u 
lağına da kaam et getirir ve çocuğun ism i
ni 3 defa kulağına fısıldar. D aha sonra ço-j
cuğun yüzü açılır. Örtü olarak kullanılan
kum aş im am a verilir. Çocuğun isim veri
lirken yüzünün örtülm esi «Bişerm» haya
sız olm am ası içindir.
K azaklar’da ite, isim verilirken babası
hangi işle uğraşıyorsa, o anda elinde b u 
lunan alet ismi de verilebilir. Meselâ, d o 
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ğum esnasında, çocuğun babası otlun ke
siyorsa «Balta» ism i... gibi. Eğer, doğum
yapan kadının çocukları doğum dan hemen
sonra ölüyorsa, o zam an da «Turgan, T u r
sun, Allahverdi» gibi isimler konulur. Uy
gurlar’da bu tü r isimlere ek olarak «İgcmberdi, T ü ra p ...» isimleri verirler.
Çocuğun kırk gün içinde saçı büyü
yünce traş edilir, ilk saçı traş eden berbere
çocuğun saçı ağırlığında altın, yoksa sa
daka verilir.
‘ SÜ NN ET
Çocuk en az yedi yaşında sünnet et
tirilir. Sünnet genellikle N isan ayında, A!)'
dallar tarafından yapılır. Sünnet olacak ço
cuk, kendini sünnet edecek sünnetçiyi elin
den tu tarak evine getirir. Ev sahibi biraz
pam uk bulundurur. Çocuğun yakınları to p 
lanır. B unlardan bir tanesi çocuğu tutar.
Bu kimseye «H atm ağası» denilir. Daha
sonra çocuk sünnet edilir. Çocuk ağladığı
zam an, ağzına haşlanmış yum urta verilir.
Çocuğu görmeye gelenler sünnet hediyesi
olarak çeşitli şeyler getirirler. Ama bu h e
diyeler arasında m utlaka yum urta b u lu 
nur. Sünnet sonrası kesilen parça, T ürkis
ta n ’da bol m iktarda bulunan «Çığ» adlı
ağacın üzerine takılır ve kurutulur. D aha
sonra alınıp çocuğun kesilen tırnağı ile
bir yere göm ülür1.
ALBASTI
U ygurlar, «Albastı» yerine «Kara bas
mak» tabirini kullanırlar.
Yeni doğum
yapmış olan kadın üç gün yalnız bırakıl
maz. Evde geceleri ışıklar yanık bırakılır.
H a tta bu işlem k ırk gün bile devam eder.
A lbastı’dan korunm ak için hastanın y asa
ğının altına K u r’an, eve de silah konulur.
K adınlarda albastı ile ilgili bir belirti sezil-

7

diğinde «Pocan» patlatılır. Albastı cinlerin
bir çeşidi olarak düşünülm ektedir.
K azaklar’da da, albastı terim i yerine
«K ara bastı» kullanılm aktadır. D oğum ya
pan hanım uzun süre baygın kalırsa, onun
karabaştı olduğuna inanılır.
A lbastı ile ilgili b ir K azak hikâyesi şöyle d ir: G ençlerden biri «Buzağı kapmaca»
oyununda bir atı çok beğenir. O ata sahip
olm ak ister. A m a atın sahibi zengin oldu
ğu için, ata ne kadar para verilirse de atı
satmaz. B ir gün at sahibinin kızı K ara
bastı olur. Kızın tedavisi için, oğlanın da
yısını çağırırlar. Çocuk ve dayısı ata b i
nip kızı tedaviye giderler. Y olda çocuk
dayısına «K ara bastı»nm nasıl b ir şey ol
duğunu sorar. O da çocuğa «İki parm ağı
mın arasından bak» der. Çocuk oradan
bakınca, iki-üç yaşlarında, sarı saçlı bir
çocuk görür. Sözkonusu çocuğun elinde
bir de ciğer vardır. .Çocuk bunları dayısı
na söylediği zam an, dayısı çocuğa «İşte
o, karabastıdır > der. Dayısı karabastıyı gö
rünce «Zalim onu nereye götürüyorsun?
Koy bakalım onu aldığın yere» deyince,
K ara bastı onu tekrar hastanın içerisine
takar ve hasta iyileşir. Aynı zam anda bu
kimse «Git zalim burada ne işin var?» di
yerek onu kovar. A dam m kızı iyileşince
adam bu kimseye «Dile benden ne diler
sen» der. O da atı ister ve alır. Böylece
çocuk at sahibi olur.
EVLENME
U ygurlar’da çocuk evlenme çağma
gelince anne ve babası o n a ...n m kızını
alacağını bildirir. Oğlanın görüşüne başvurulsa da karar m utlaka anne ve b ab a
nındır. B unun üzerine kız tarafına b ir ta 
ne aracı gönderilir. Bu kişiye «Saye Kılgan» denilir. Kız tarafı bu işe razı ise, oğ
lanın ailesi tarafından kızevine istemeye
gidilir. Bu olaya «Söz Taşlama» adı ve
rilir. Oğlanevi elbiselik kum aş, yüzük
vb. ile Birhon tokaç (özel
yapılmış
12 ekmek) alarak kız tarafına götürür. Bir
sofra içinde götürülen bu ekmek ve he
diyeler kız tarafına varınca, o n lara tak 
dim edilir. Bu olaya da «Fatiha Boldı» de
nilir. Kızın anne ve babası bu ekmeğe eli
ni süriip, elini ağzına götürür. D aha sonra
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«Haşkallah (Tanrı korusun)» deyip boh
çayı kapatıp içeri götürür. Kız tarafı, e k 
meğin altındaki leğen içine ipek bir k u 
maş koyup, onu tekrar oğlan tarafına ve
rir. Bu sırada çay içilir. Oğlan tarafı «Çok
rahm et, bizi kırmadınız, kabul ettiniz» de
yip, saygı ve sevgi duruşu gösterip evden
ayrılır. D aha sonra, kızm akrabaları, kız
babası tarafından eve çağrılıp, onlara çay
ikram edilir, buna «Meslehet Çayı» deni
lir. A krabaların görüşleri alınır.
G örüş
genelde olum lu olur. Bu merasim den son
ra kızın verilmesi işi resmileşmiş olur.
İkinci defa oğlan tarafı kızevine £,clip alacakları eşyaları tesbit ederler. Buna
«Dtiğünlük kestik» denilir. B ütün b u alış
verişler bittikten sonra, düğün başlar.
D üğün için önce «Bargak» yani daveti
ye dağıtılır. Davetiyenin ardından düğün
yemeği için pirinç, yağ, odun ve tuz gelin
evine götürülür. Yem ekler hazırlanır. Bu
arada oğlan «Yiğit Koldaş» adı veriden
sağdıçlarla kızevine gelir. Eğer dam at ada
yı kızevine atla gelmişse, atının ayağı al
tın a genellikle beyaz veya kırmızı keçe se
rilir. Oğlan attan inm eden kız yakmlarm d an biri oğlana bir fincan içinde b u 
lunan kaymağı, sapma beyaz pam uk sa
rılm ış b ir kaşıkla sunar. Oğlan kaym ak
ta n b ir kaşık aldıktan sonra, onu kaşıkla
diğer arkadaşlarına dağıtır. A ttan inerler.
Eğer kız tarafının m alî durum u iyi ise,
oğlana bir köşk yapar. Y oksa oğlan, kom 
şu bir eve gider. D am at ve sağdıçlar ününe önce kız tarafının yemeği getirilir.
Bu, daha çok et kızartm asıdır. K ız ta ra 
fından verilen yemekte oğlana, onun anne
ve babasına b irer koyun kuyruğu getirilir.
Bu olaya «K uyruk Tartm a» denir. D aha
sonra oğlan tarafının yemeği sunulur. D a
h a önce dam at ile anne ve babasına ya
pılan muam ele, şimdi de kız tarafına ya
pılır.
Y em ekten sonra «Nikah kılm ak» de
n ilen nikah kıyılır. N ikah yapılır yapıl
m az, bir fincan içinde tuzlu suya bastı
rılm ış iki parça ekmek vardır. B unlardan
biri oğlana, diğeri de kıza yedirilir-. N i
kahtan sonra oğlan sağdıçlarla eve gidip,
orada bekler.
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Ev yakınsa hanım lar gelini yaya, ola
rak getirirler. Uzak ise, at ve eşek arabası
ile gelin getirilir. G elinin önünü kesen
çocuklara ceviz, üzüm veya p ara verilir.
Gelin eve on metre kalınca, evin önüne
beyaz bir bez serilir. Bu bez parçası ge
lin ilerledikçe oradaki davetliler tarafın 
dan yırtılarak paylaşılır. D am atevinin önüne üç adet büyük ateş yakılır.
Gelin
ateş etrafında dolaştırılarak üzerinden a t
latılır. G elin eve gelince, kendisine sunu
lan bir tas su ile abdest alır. Bu abdest
suyunu daha sonra evin dört köşesine dö
ker.
G elinle iki yenge birlikte gelirler. K a
labalık dağılır. İki yenge ile dam at ve ge
lin başbaşa kalır. İki yenge yatakları se
rip gelini dam ada teslim eder. O iki yen
ge başka bir odada kalırlar.
Ertesi gün kahvaltı için kızevinden
yemek gelir. Bu yemek birlikte yenilir. İki
yenge yemek getirenle birlikte döner ve
aynı zam anda kızm bakirelik nişanını k ı
zın anne ve babasına götürür.
Y üz açm a m erasim i yedi veya on
gün sonra yapılır. H er iki taraf da b irb ir
lerine hediye verirler. Ayrıca b ir hafta
sonra, kız babasının evine dam adın ak 
rabaları davet edilir. Buna «Çılatku» de
nilir. A m aç akrabaların tanışm alarını sağ
lam aktır.
N işan merasimi yoktur.
Söz kesildikten sonra ise kıza «namzed oldu» denilir.
ÖLÜ GÖMME ÂDETLERİ
U ygurlar ölülerini saptırm a/sapıtm alı
m ezarlara gömm ektedirler. Ölüm kom şu
ve yakınlara haberci gönderilerek duyuru
lur. Ölü için salat okunm az. Ölü m utlaka
evde yıkanır. Ölü yıkanan evin tünlüğünde bir kişi ölü yıkanm caya kadar «Ta-ha»
suresini okur. Ölü suyu ısıtılan ateş ise,
üzerine toprak atılarak söndürülür.
Ö len kim senin m ezarda göğsüne «Cevapnâıne» adlı b ir kağıt konulur. Bu k a
ğıtta
«Peygamberim
M uham m ed/D inim
İslâm ’dır» ibareleri yer alır.
Ölü m ezara konulduğu zam an, ölü
nün kefeni üzerine cem aat tarafından to p 
lanarak üzerine «üç ihlas» okunm uş to p 
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rak serpilir, daha sonra ölen kimsenin er
kek çocuğu, o cemaatın en yaşlısına, b a
basının nasıl b ir adam olduğunu sorar. O
da m üm kün olduğunca iyi cevap vermeye
gayret eder. D aha sonra m ezarlıkta K u r’an
okunur. Ayrıca imam, yüksek sesle abdestin farzlarını sayar, tekrar K u r’an okunur
ve cemaat dağılm adan ölü evine gelir. Bu
rada K u r’an-ı Kerim okunur. K om şuların
getirdiği yemekler misafirlere ikram edi
lir. .Ölü sahibi m ezarın yanm a çadır di
ker. B urada m addî durum una göre 3-5-711...41 güne kadar K u r’anı K erim okutur
(devamlı).
Sabah camiden çıkan cemaat
topluca mezarlığa gider. B urada K u r’an-ı
K erim okuyup evlerine dağılırlar. Burada
(K ayseıi’de) çadır
kurm a işi terkedilmiş
olup, sabah camiden çıkan cem aat to p lu 
ca ölü evine gelir. B urada K u r’an-ı K e
rim okunur ve sabah kahvaltısını burada
yapar.
Ölü göm üldükten sonra, mezar ü ze
rine yeşil yapraklı bir ağaç dalı dikilir.
Eğer mevsim kış ise, kurum uş çiçek dal
larını bir ağaca bağlayıp m ezara götürür
ler. Buna Güldeste adı verilir. M ezarlara
taş dikme âdeti yoktur. M ezar ziyaretleri
genellikle Perşembe, Cuma ve Cumartesi
günleri yapılır.
Ö lüm ün üçüncü gününden sonra «Ne
zir» adı ile bir yemek verilir. Y emek m al
zemesi ölü evinden getirilir. Ölüm ün ye
dinci günü ölüyü yıkayan hoca getirilir.
O na ölüden geriye kalan elbiseler verilir.
Ayrıca suyu ısıtan, döken ve yardım eden
kimseye eğer verilecek elbise yoksa, o za
man da birkaç metre bez verilir. Bugün
verilen yemekte pirinç bulunm az. Bu yeme
ğin m utlaka ham ur işi, kesilebilen bir ye
mek olm ası lazımdır. Bu yemeğe yedisi
denilir.
Ö lüm ün kırkıncı gününde, ölenin ya
kın akrabaları karşılıklı olarak birbirlerine
hediyeler verirler. D aha önce yas tutm ak
amacıyla traş olm ayan erkekler o gün traş
olurlar. Eğer ölen kimse, hatırı sayılır bir
bilgin veya devlet adam ı ise, o gün cenaze
ye katılanlar elbiselerinin tersini giyerler.
K adınlar yas için saçlarına beyaz bir
şerit bağlarlar. Buna «Karalık» adı veri-
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Iir:!. Erkekler ise yas işareti olarak bel
lerine beyaz bir kuşak bağlarlar. Bu da
aynı isimle anılır.
Ö lünün 52. günü için hiçb ir merasim
yapılmaz. Ölüm yıldönüm ünde m evlüt oku
nur. Bu mevlüt A rapça olup, Berzenci*
tarafından kalem e alınmış m ensur halde
dir.
Ölen kimseyi rüyasında gören yakını
onu zayıflamış ve perişan bir halde gö
rürse, sadakamız, duam ız olmamış diye
onun için sadaka verir.
R uh tekrar döner gelebilir diye ölü
evinde üç gün ışık yakılır. Aynı işlem ölü
nün yıkandığı yerde de uygulanır. Ayrıca
ilk kırk gün içinde, her Cuma gocclcri
evde ışıklar yanar halde b ıra k ılır1.
M ezar ziyaretlerinde, m ezarların üze
rine buğday, darı vb. şeyler saçılır ki, kuş
lar yesin diye. K abir ve Berat gecelerinde
de kabirler ziyaret edilir. Ölen kimsenin
ismi çocuklarına veya torunlarına verilir.
K azaklara gelince, onlarda kaza ile
ölm üş olanların m ezarlarına çaput ve bez
bağlanır. Bu tip m ezarlardan alm an top
raklar çeşitli hastalıkların tedavisinde ilaç
olarak kullanılır.
U ygurlar’dan farklı olarak K aza’clar'da ölüyü yıkayan kimselere, ölünün hangi
uzvunu yıkamışsa, onunla ilgili parça ve
rilir ki, «Teberik» (hatıra) olsun diye. Ö lü
nün kırkıncı günü, ölen kim senin akraba
ları kurbanlık hayvan getirir vc pişirile
cek yemek bu hayvanın eti ile yapılır. Ö lü
nün yüzüncü günü ise, akrabalar birer h e
diye ile ölü evine gelirler. Ölü sahibi de
onlara halı, kilim vb. hediyeler verir.
K azaklar da m ezarlarına taş dikmez
ler. Ancak m ezar başlarına yatırılm ış olan
taşlara kendi boy işaretlerini çizerler.
NAZAR
K azaklar nazar değmesin diye nüsha
«Tumar» yazdırıp üzerlerinde taşırlar. Eğer
bir kim senin nazarım değdiğine inanılırsa,
o kimsenin elbise veya ayakkabısından
bir parça alınır. A lınan parça yogiye bölü
nür aclıraspan denilen üzerklik olunun si
yah taneleri ile yakılır ve nazar olan kimseye koklattırılır.
Ç ocuklara nazar değmesin diye beyai
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ve siyah koyun yünlerinden iplik yapılır,
bunların üzerine de boncuk takılarak b e
şiklere asılır. Bu işlem hayvanlar için de
yapılm akta olup, hazırlanan boncuklar on
ların boynuzlarına bağlanır. Y eni doğan ço
cukları nazardan korum ak için de, yeni
sokağa çıkarken onların alm larına is sürü
lür.
U ygurlar’da ise, nazar değmesin diye
evlere hayvan iskeleti, at nah, eşek nalı ve
ayrıca n a r çiçeği dalından ufak b ir kısım
ipe geçirilerek eve asılır.
CİN
G erek U ygurlar’da, gerekse K azaklar’da cin inanışı oldukça yaygındır.
U ygurlar’a göre, cinler b ir meydanda
tek başına duran ağaçlarda, ıssız evlerde,
ahır ve küllük gibi yerlerde bulunur. C in
ler insanlara beyaz yılan, beyaz kedi vc
keçi şeklinde gözükürler. H em en her şe
hirde cinli olarak bilinen yerler vardır. Kazaklar’a göre ise, cinler insanlar gibi dü
şünülm ektedir.
G enelde sar’a hastalığına yakalanmış
olan kim selere cin çarpmış denilir.
Cin
çarpm ış kişiler, Doğu T ürkistan’da hem sn
hem en h er köyde rastlanan Bahşi’lerce te
davi edilir. Bahşilik soy sürmez, kendili
ğinden bahşi olunur. Ancak bunlarda de
rece derecedir. Bahşi, cin çarpm ış b ir kim 
seye önce nüsha/m uska, sonra T a’viz ve
rir, daha sonra da «üfler». Üfleme b ir tu 
tam söğüt dalı alınarak yapılır. Bunun üze
rine okuyup üflendikten sonra, bununla
hasta olan adam a vurur. Bahşilerin çok
m eşhurları ise, ateşle tedavi yapar ve aynı
zam anda fal da bakarlar.
Ü flem e ve ta’viz sonucu iyileşmeyen
b ir hasta için, diğer b ir tedavi yöntemi
de «Peri oyunu»dur. Bu, şöyle yapılır :
T ürkistan’da evlerin dam larında b ir p e n 
cere vardır. Buna Tünglük denilir. S ara’ya
tutulm uş olan hasta eve getirilir. Sözkonusu tünglük’ün altına sağlam bir kazık
çakılır. K azıkla tünglük araşm a bir urgan
gerilir. H astaya bu urgana sarılması söy
lenir. H asta urgana sarılınca bahşi dua
okuyup elindeki davula yavaş yavaş v u r
m aya başlar. O davula vurdukça da hasta
urgana sarılm aya devam eder. Zam anla
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hem davulun ritmi, hem de insanin hare
keti hızlanır ve hasta tırm anışına devam
eder. Eğer hasta dam a k adar çıkarsa, o
hastanın iyileşeceğine, eğer oraya k ad ar çı
kam azsa bu da kötüleşeceğine delalettir.
D aha sonra bu adam ı alıp dışarda yanan
yedi ateşe götürür. A dam ın başı ö rtülü ol
duğu halde, Bahşi yanan bu yedi ateşin et
rafında adam ı döndürür. A dam ın başı üze
rinden de yedi defa ateş geçirerek «Cin
olsan da git, peri olsan da git» deyip söy
lenir. Bu yapılan işe «Ot göçiinnek» deni
lir.
C inlerin bulunduğu yere tüfekle ateş
edilince cinler kaçar. Ç in’de T iirkler’e tü 
fek verilmediği için bu işlemler «Pocan»
adı verilen kuvvetli b ir patlayıcı ile yapıl
m aktadır. Cinlerin yiyeceği ise, bizim yi
yeceklerimizin artığıdır.
ICazaklar’da ise cinli bir adam şöyle
iyileştirilm ektedir : Baksı olan kişi önce
30-40 kişiyi yanm a toplar. Bu to p lan an k i
şilere abdest aldırıp, nam az kıldırır. B un
ları bir ateş etrafında toplar. K endisi baş
ta olm ak üzere «Subhanallah» diye zikre
başlar. Aynı zam anda dışarda b ir a 's ş ya
kılır ve ateş içerisine b irkaç tane kürek
konulur. Baksı tam cezbe haline gelince
«Patır (kürek)» der. H em en kızarmış kürek
getirilir. Baksı önce bu küreği yalar, daha
sonra da hasta olan kim senin sırtına ve
kafasına bu kürekle vurur. K ürek karanncaya kadar orada kalır, hasta da böylece
tedavi edilir. Baksılar U ygur bahşilerinde
olduğu gibi, fal da bakarlar. K azaklar, A f
ganistan’da bulunan birçok baksım n elin
de fal kitapları bulunduğunu da an latm ak
tadırlar.
YAĞ M UR DUASI
U ygurlar kuraklık olduğu, yağm ur yağ
madığı zam anlarda yağm ur duası yapm ak
tadırlar. K öyün küçük ve büyükleri to p la
nıp K u r’an okuturlar. B una «Hatme hacegân» adı verilir. Eğer bu dua ile yağm ur
yağmazsa, o zam an da «Sahra hatme» ya
pılır. Y ani, bütün köy m eydana toplanır.
Herkes yemek pişirir. Belli b ir taş suya
konulur ve belli sayıda çeşitli âyetler oku
nur. Bir boğum (top) çubukla da suya vu
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rulur. A nadolu’da olduğu gibi, dua esna
sında eller ters çevrilmez.
Eğer yağm ur çok yağarsa, onu din
dirmek için cem aatın hepsi sabah n am a
zından sonra cami avlusunda toplanır ve
hep bir ağızdan ezan okurlar.
DİĞER BAZI İNANÇLAR
Ay tu tulduğu zam an «husub», güneş
tutulduğu zam an da «kusuf» namazı kılı
nır. A yrıca, C um a’yı kıldıran im am ce
m aate iki re k ’at nam az kıldırır.
Dilok için ağaçlara b e z/çap u t bağla
nır.
K arga çift bağırırsa uğurlu, tek bağı
rırsa uğursuz sayılır.
Köpek ulursa uğursuzluk olur.
M üsük yam alak (Baykuş) öterse kö
tülük olur. Ö ttüğü yer harap olur.
H aşar karıncası (sarı küçük karınca)
bir evde bulunursa orası uğurlu sayılır.
Kirpi uğursuz kabul edilir.
1 Bu dıırum ilkel topluluklarda rastla
dığımız «Culte phallıque»le ilgili gözükmektedir (Uno Harva, Les representations Religieuses des Peuples Altaiques. Tr. Jean-louis porret, Galiimard,
1959, 110).
2 Tuz ve ekmeğin kutsallığı ifade edil
mektedir.
3 Yas tutarken beyaz giyme âdeti Türkler’e Çinliler’den geçmiş olmalıdır (Bkz.
Harva, 208).
* es-seyyid Ca’fer b.İsmail b.Zeyne’l Abidiîn b.M.el-Berzencî el-Hüseynî, M e
dine’nin Şafiî müftüsüdür. Doğum ta
rihi kesin olarak bilinmemekle birlikte,
1279 H.de doğduğu, 1317 H.de de M e
dine’de vefat ettiği ifade edilmektedir.
Birçok eseri bulunan Berzenci’nin sözkonusu mevlid kitabı
«el-Kevkebü’lEnver âlâ Ikdı’I-Cevher fi Mevlidi’nNebiyyi’l-Ezher» 1314 yılında Mısır’da
basılmıştır. Bkz. Bağdatlı İsmail Paşa,
Hediyyetü’l-Arifin, I, 256; Ömer Rıza
Kehhale, M u’cemü’I-Müellifin, Dımaşk,
1957, III, 134-135...vb.
4 Eski İranlılar’da ölünün ruhunu üç gün
üç gece evin etrafında dolaştığına ina
nılırdı (Bkz. Harva, 205).
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