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             ÖZET 

 Bir toplumda ölüm ve sonrasında yapılan tören ve uygulamalar, o toplumun 

inançlarının genel çerçevesinin anlaşılması için önemli ipuçları içerir. Bu tören ve 

uygulamalar toplum ilişkilerini canlı tutan ve topluma mensup bireylerin neredeyse tamamını 

kapsayan sembolik değerlerle doludur. Özellikle geleneğin tesirli olduğu toplumlarda bu tür 

törenler, o toplumun fertleri için günlük hayatın önemli bir parçası olmuştur. Bu sembollerden 

hareketle toplumsal yapının oluşumu, işleyişi ve keyfiyeti hakkında bilgiler elde edilebilir. 

Diğer taraftan bu törenlerin tesirini kaybetmesinden veya alanının daraltılmasından o 

toplumun geleneğe bağlı yapıyı sürdürüp sürdürmediği ya da gelenekten ne kadar uzaklaştığı 

da anlaşılabilir. Bu bağlamda ölüm etrafında oluşmuş geleneği ortaya koyma adına yapmış 

olduğumuz “Diyarbakır’da Taziye Geleneği” konulu bu çalışmamızda, etrafında çok önemli 

sosyal ilişkiler gelişen, sosyal destek anlamında canlılığını koruyan ve önemli bir gelenek 

olan taziye hakkında bilgiler vermeye çalıştık.  
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TRADITION OF CONDITION IN DİYARBAKIR 

Abstract 

Ceremonies and practices performed in a society after death contain important clues 

for understanding the general framework of the beliefs of that society. These ceremonies and 

practices are full of symbolic values that keep social relations alive and cover almost all of the 

individuals belonging to the society. Especially in societies where tradition is influential, such 

ceremonies have been an important part of daily life for the members of that society. Based on 

these symbols, information can be obtained about the formation, functioning and arbitrariness 

of the social structure. On the other hand, it can be understood whether that society maintains 

the tradition-based structure or how far it has moved away from the tradition, as these 

ceremonies lose their influence or their scope is narrowed. In this context, in this study on 

"Condolence Tradition in Diyarbakir", which we have done in order to reveal the tradition 

formed around death, we tried to give information about condolence, which is an important 

tradition that maintains its vitality in terms of social support, around which very important 

social relations develop. 

 

 Key Words: Diyarbakır, Condolence, Tradition, Social Support, Death 

 GİRİŞ 

Ölümsüz bir yaşam olmadığından ilk çağlardan günümüze kadar insanoğlu ölümü 

düşünmüş ve onu tanımlamaya çalışmıştır. Kişilerin dünyaya bakış açılarına göre tanımlanan 

ölüm, hayatın her alanına; sanata, edebiyata, bilime ve felsefeye konu olmuştur. Çağlar 

boyunca insanları etkilemiş ve yönlendirmiş bir gerçeklik olan ölüm, sadece atık olarak geride 

ceset bırakan biyolojik bir olay
2
 olmayıp aynı zamanda gerçekleştirilen uygulamalarla sosyal 

hayatı ilgilendiren bir durum haline gelir. Ölümle ilgili inanç ve pratikler ölümden önce 

başlar, ölüm sürecinde ve ölümden sonra da devam eder. Bu tür inanç ve uygulamalar, 

toplumsal bir gerçeklik olarak ölümün sosyolojik okumaya tabi tutulmasını mümkün kılar. 

            Sosyoloji, ölümün “yaşamsal fonksiyonların sona ermesi” şeklindeki biyolojik 

tanımını sosyal faktörlerle ilişkilendirilerek ele almaktadır. Sosyolojideki en önemli kabul 

                                                           
2
 Louis-Vincent Thomas, Funeral Rites, Çev. Nermin Öztürk, (Cenaze ayinleri), Necmettin Erbakan 

Üniv.İlahiyat Fakültesi Dergisi Yıl 2003, s 238 
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ölümün, ölen kişi için biyolojik olarak bir son anlamına gelirken, geride kalanlar için yarattığı 

yoksunluk süreci içinde sosyal ilişkilerle birlikte şekillenen keder, ağıt, yas, taziye gibi 

kavramlar çerçevesinde vücut bulan ritüellerden dolayı sosyal bir olgu olduğudur. Ölüm ve 

sonrasında yapılanlar ve bunlara yüklenen anlamlar sosyo-kültürel, etnik yapı, zaman ve inanç 

ile ilgili değişkenlere bağlı olarak bir kültürden diğerine farklılıklar gösterebilmektedir. 

Kimilerine göre ölüm bir yok oluşu ifade ederken kimilerine göre sonsuz, yeni bir hayata veya 

asıl hayata başlamaktır. Bu farklı anlayışlardan dolayı ölüm ve sonrasında her toplumun 

kendine göre ölümü anlamlandırmasına bağlı olarak yaptıkları ölüm/ölüm sonrası 

uygulamalar, adetler ve inanışlar vardır. Bu uygulama ve inanışlar o toplum bireylerince 

benimsenir ve uygulanırlar. Bu şekilde sonuçları ve göstergeleri
3
 açısından sosyal bir olaya 

dönüşen ölüm, ölüm sosyolojisinin konusu olmaktadır. 

            Ölüme ilişkin ritüeller toplumdan topluma değişmekle birlikte önemli işlevlere 

sahiptir. Ölüm çevresinde kümelenen ve ölüyle toplum bireylerini kuşatan bu inanmalar, 

adetler, törenler ve kalıplaşmış davranışlar başlıca iki gruba ayrılabilir. Bunlardan birincisi 

ölenin öte dünyaya gidişini kolaylaştırmak; onun hem dünyada bıraktıklarının gözünde hem 

de öte dünyada mutlu bir ölü olmasını sağlamak için yapılan uygulamalardır. İkincisi ise, 

ölenin yakınlarının ruhsal durumlarını düzeltmek, onlara destek olmak ve onları yeniden 

topluma dâhil etmek amacıyla yapılanlardır.
4
  Bir toplumun kültürünü, düşünüş şeklini, 

toplumsal yapının temellerini ve toplumun geçirdiği değişimleri anlamak için ölüm ve onun 

etrafında geliştirilen ritüeller önemli unsurlardır. Bu uygulamalara bakılarak toplumun 

kültürel birikimlerinin kaynakları en iyi şekilde anlaşılabilir. 

DİYARBAKIR’DA TAZİYE UYGULAMALARI 

            Ölüm, insanoğlu için dayanılması en zor acılardan biri olarak, ölenin yakınlarına çok 

büyük acı verir. Bundan dolayı tanıdık kimseler bu acıyı paylaşmak ve teselli edip destek 

olmak için ölen kimsenin ailesini ziyaret ederler, onları yalnız bırakmazlar. Ölüm olayını 

duyan akraba, komşu ve dostların, bu olaydan duydukları üzüntüyü ölen kişinin birinci derece 

yakınlarına bildirmesi olayına “taziye” denmektedir. Bu olayın bir diğer adı da başsağlığıdır 

                                                           
3
 Zülküf Kara, Ölüm Fenomeni Üzerine Bir Din Sosyolojisi Araştırması –Kayseri Örneği- (Erciyes Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü- Yayınlanmamış Doktora Tezi) Kayseri, Şubat 2009,  s. 1. 

4
 Nilgün Çıblak, “Anadolu’da Ölüm Sonrası Mezarlıklar Çevresinde Oluşan İnanç ve Pratikler”, Türk Kültürü, 

Sayı 474, 2002,  s. 2 
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ki bu da ziyaret sırasında gelenlerin ölenin yakınlarına hitaben söyledikleri “başınız sağ 

olsun” ifadesinden kaynaklanmaktadır.
5
 Ölen kişinin geride bıraktığı ailesi ve yakın akrabaları 

halk arasında “cenaze sahibi” olarak adlandırılmaktadır.  

Cenaze sahibini teselli etme, acısını paylaşarak hafifletme, ona destek olma
6
 

anlamlarına gelen taziye hem acıyı hem de yası azaltmaya yönelik pek çok kültürde mevcut 

olan bir uygulamadır. Küskünlerin barışmalarına vesile olan, acıların paylaşıldığı, sosyal 

dayanışma ve bütünleşmenin önemli bir unsuru olan taziye, geleneksel değerler ve 

uygulamalar bağlamında sosyal değişme ve çözülme sürecine rağmen Diyarbakır’da hala 

güçlü bir şekilde varlığını sürdürmektedir. Taziyeler eş, dost, akraba ve komşuların bir 

dayanışması olarak algılanır. Yakınlarını kaybeden insanların kendilerini yalnız hissettikleri 

bir zamanda eş, dost ve tanıdıklar tarafından teselli olmaları, maddi-manevi sıkıntılarının 

hafiflemesi sağlanır. Taziyeye katılmayanlar “cemaat adamı veya toplum adamı değil” 

denilerek ayıplanır. Ölüm olayının gerçekleşmesiyle beraber teçhiz ve tekfin işlemlerinde 

yardımcı olmak üzere bir araya gelen dost, akraba ve komşular defin işleminden sonra da bu 

desteklerini sürdürüp ölü sahibine taziyelerini ileterek acısını paylaşıp hafifletmeye çalışırlar.    

            Ölen kimsenin yakınları esnaf ise belirli bir süre dükkânlarını kapalı tutarlar. Bu süre 

bazen birkaç günü bulabilmektedir. Bu şekilde ölüm dolayısıyla dükkânlarını birkaç gün 

boyunca açmayanlar dükkânlarına “taziye dolayısıyla kapalıyız” yazısı asarlar. Dükkânın 

uygun yerine belirgin bir şekilde asılan bu yazı ile işyerinin açılmama sebebi bildirilmekle 

beraber bir bakıma ölüm olayı da ilan edilmiş olur. Bununla çevredekiler haberdar olurlar ve 

taziyeye giderler. Diyarbakır’da yaşayanlar arasında mazeretsiz olarak birinin taziyesine 

gitmeme küslük sebebi sayılır. Böyle davranan kişi kınanır. Taziyesine gitmediği kimseler de 

kendisinin taziyesine gelmezler. 

TAZİYE YERİ 

            Diyarbakır’da, halkın çok önem verdiği taziye ziyaretlerinin kabul edildiği mekânlar 

zaman içerisinde sosyal değişime ve modernleşmeye bağlı olarak bazı değişimler göstermiştir. 

Aşağıda bu değişime ilişkin bilgiler verilmiştir. 

                                                           
5
 Kara, a.g.t, s.157 

6
 Vehbe Zuhayli, İslam Fıkıh Ansiklopedisi, Risale Yayınları, İstanbul 1994, Cilt 3, s. 92 
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         a-Geleneksel Boyut 

Önceleri taziye uygulamaları ölünün veya yakınlarının evlerinde, tek katlı evlerin avlu 

denilen kısmında, bazı apartmanların giriş katlarında sosyal maksatlı kullanımlar (düğün, 

nişan, taziye vb) için ayrılmış yerlerde, camilerde, kahvehane, çay ocağı veya boş bir dükkân 

bu iş için tutularak yapılırdı.   

            b-Taziye (Yas) Evi 

            Diyarbakır’da kentleşmeyle beraber nüfus hareketleri hızlanmış, şehir nüfusu etnik ve 

demografik olarak değişimler göstermiştir. Modernleşme ile beraber geleneksel geniş ailenin 

yerini çekirdek aile almış, birey yaşadığı hayata ve insanlara yabancılaşmaya başlamıştır. 

Bütün bu gelişme/değişmelerle beraber taziye ritüelleri de değişimler göstermiştir. Özellikle 

1980’li yılların sonlarına doğru şehre yoğun göçle beraber nüfus yığılması olmuştur. Göç 

sonrası oluşan plansız nüfus yoğunluğundan dolayı Diyarbakır’daki kentleşme süreci, 

sanayileşme ve beraberinde getirdiği modern sosyal kurumlarla desteklenmediğinden, kentte 

gerek istihdam ve gelir düzeyinde ve gerekse kültürel alanlarda çarpık bir tablonun ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. Gecekondulaşmanın artması, kentsel bütünleşmenin 

sağlanamaması, yoksulluk, suç oranındaki artış bu kontrolsüz göçlerin en önemli sonuçları 

olmuştur. 

Yoğun göçü sindiremeyen şehir kültürü bazı alanlarda yerini çevre kültürüne 

bırakmıştır. Diğer bazı alanlarda olduğu gibi ölüm ve sonrası ile ilgili uygulamalar da 

değişime uğramıştır. Daha önce olmayan taziye evi kültürü, bu şekilde şehre gelip yerleşen 

kimselerin birbirlerine destek olmak maksadıyla ortaya çıkardığı yerler olmuştur. Kentteki 

heterojen sosyal yapıda, çevre il, ilçe ve köylerden göçen hemşeri grupları ölümden 

kaynaklanan sıkıntılı zamanlarında birbirlerine destek olmak istemişlerdir. Fakat şehirdeki 

apartman hayatının oldukça kalabalık olan taziyeler için uygun olmaması ve bazı sıkıntılara 

sebep olmasından taziyeleri kolaylaştıracak “yas/taziye evi” adıyla mekânlar yapılmaya 

başlanmış veya bu iş için özel çadırlar yaptırılmıştır. Bu mekânlar daha sonra yakın çevrede 

yer alan ilçe ve illerde hatta yurdun büyük kısmındaki yerleşim yerlerinde ortaya çıkmıştır. 

Günümüze gelindiğinde hemen hemen her mahallede ve köyde taziye evleri açılmış veya bu 

iş için özel yerler tahsis edilmeye başlanmıştır. Belediyelerin halkın hizmetine sundukları 

taziye evlerinin yanı sıra çok sayıda, belli bir yerleşim yerine ait (il, ilçe ve köyler), onların 

adını taşıyan ve onların maddi katkılarıyla kurulan taziye evleri de bulunmaktadır. Bazı 

camilerde veya cami çevrelerinde de camii cemaati ve hayırsever kimselerin maddi 

katkılarıyla taziye evleri kurulmuştur.  



 

50 
 

Kadim Hikmet Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi - Sayı: 6 - Yıl: 2022 - Haziran 

İlk yapılmaya başlandıkları dönemde; 

 Gelenekte taziyenin evde yapılması ve bunun ölüye sevap kazandıracağı, 

 Sırf taziye için yer yapmanın israf olacağı, halka gereksiz bir yük getireceği, 

 Taziyeye gelen kalabalığın verdiği birçok sıkıntının yanı sıra “ev kirlenmesin, 

düzen bozulmasın” diye taziyeye gelen misafirlerin ev dışında bir mekânda 

ağırlanmasının ayıplanması gibi düşüncelerle yapımı yadırganan ve tepkiyle 

karşılanan taziye evlerinin -uygulamada sağladıkları pratik faydalardan dolayı- 

sayısı Diyarbakır il merkezinde elliyi geçmiştir. Ayrıca ilçeler ve köylerde de 

çok sayıda taziye evi açılmıştır. 

 Şehirleşmeyle birlikte ortaya çıkan sosyal şartların bir sonucu olarak ilk kez 

Diyarbakır’da görülmeye başlanan taziye evleri kurulurken dikkat edilen bazı hususlar vardır. 

Bunlar; 

a) Taziye evinin, topluluğun çoğunluğunun yaşadığı yere yakın olması. Her köy ve 

ilçe topluluğu yoğun olarak yaşadıkları yerde taziye evlerini kurar. 

b) Ziyaretçi sayısı çok fazla olduğundan apartmanların normal girişlerinden farklı 

girişleri olan yerler veya dükkânlar satın alınarak taziye evi için düzenlenir. 

c) Çok işlek veya iş yerlerinin çok yoğun olduğu caddeler üzerinde olmamasına dikkat 

edilir. 

d) Adres tarifi kolay olacak yerler olmasına dikkat edilir. 

e) Kadın taziye evlerinin erkek taziye evlerine yakın olmasına dikkat edilir. Bu 

şekildeki mekânsal yakınlıkla taziye ziyaretlerinin kolaylaştırılması hedeflenmiştir. 

Bu hususlarla beraber lavabo, mutfak, namaz yeri gibi ihtiyaçlardan dolayı mekânın 

büyük olmasına dikkat edilir. Bu özelliklere sahip mekân temin edildikten sonra taziye yeri 

olarak tasarımı yapılır. Gelen kimselerin oturabilmeleri için oturma yerleri (sandalye, sedir 

veya kanepe türünden şeyler olabilir) yapılır. Bunlarla beraber verilecek ikramların 

konulacağı sehpalar yerleştirilir. Her taraftan görülebilecek en uygun yere din adamı için 

masa konur. Genellikle masada hocanın sesini rahat bir şekilde duyurmasını sağlayacak ses 

sistemi vardır. Hocanın oturacağı bu masanın hemen yanında cenaze sahiplerinden, gelenleri 

karşılamak için ayakta bekleyemeyecek, taziye yerinde hizmet edemeyecek, yaşça büyük 

olanlar otururlar. Taziyeye gelen kişilere ikram edilmek üzere çay ve diğer içeceklerin 

hazırlandığı ve yemeğin verildiği mutfak kısmı vardır. Ayrıca maddî destek düşüncesiyle 
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getirilen çay, şeker gibi malzemeler de mutfakta muhafaza edilir. Taziye yerinde bulunmasına 

dikkat edilen diğer en önemli bölüm de namaz kılmak üzere düzenlenen namazlık kısmıdır. 

Bazı taziye evlerinde bu kısım cemaatle namaz kılmaya imkân verecek şekilde küçük bir 

mescit olarak düzenlenmiştir. 

Köylerde büyük oranda eski taziye geleneklerinin yaşamasıyla beraber şehirdekilere 

benzer sebeplerden dolayı buralarda da şehirdekiler gibi taziye evleri ve çadırların yapımına 

başlanmıştır. Taziye evleri; mekânın genişliği, adresin kolaylıkla bulunabilmesi, ısıtma-

soğutma kolaylığı, kadın-erkek karışımını önlemesi, yemek, abdest, namaz gibi ihtiyaçların 

sağlanmasında, gelenlerin hepsinin tek mekânda olması ve birbirlerini görebilmesi açısından 

büyük kolaylıklar sağlamıştır.  

Alevîlerde de Sünnîlerle benzer şekilde daha önceleri evlerde yapılan taziyeler, taziye 

evlerinde yapılmaya başlanmıştır. Ayrıca şehir merkezindeki cemevi taziye evi olarak da 

kullanılmaktadır. Süryanilerde ise taziye yeri olarak ölen kimsenin evi veya kilise salonu 

kullanılmaktadır.  

         c-Kadın Taziye Evi 

Kadınlar arasında da taziye ziyaretleri olmaktadır. Kadınlar genellikle erkeklerden ayrı 

bir yerde ya ölen kimsenin evinde ya da en yakınlarından uygun olan birinin evinde otururlar. 

Taziye maksadıyla gelen kadınların taziye dilekleri taziye sahipleri tarafından kabul edilir. 

Erkekler için yapılmış olan taziye evlerinin pratik faydalarını gören Diyarbakır halkı benzer 

şekilde kadınlar için de taziye evleri kurmaya başlamıştır. Erkekler için yapılmış olan taziye 

evlerinin hemen yanında kadınlar için taziye evlerinin de açılmaya başlanması ile daha önce 

çoğunlukla birbirinden uzak farklı mekânlarda yapılan kadın-erkek taziye ziyaretlerine “aile 

olarak” gitmek böylece kolaylaşmıştır. 

Kadınlar da erkekler gibi taziye kurulan yerde gelenlerin taziye ziyaretlerini kabul 

ederler. Erkeklere oranla kadınlar taziye yerinde daha fazla kalarak cenaze sahibinin acısına 

ortak olurlar. Cenaze sahibinin ağlamalarına eşlik ederler, Kur’an-ı Kerim’den bölümler 

okurlar, dualar ederler, ağıtlar yakarlar. Kadınların eski taziyelerinde komşu veya akrabalar 

tarafından taziye evine özellikle siyah yazma getirilmesi uygulaması vardı. Taziye sahipleri 

bu yazmaları bağlarlardı. Dışarıdan gelip de cenaze sahiplerini tanımayanlar bu “karalar 

bağlamış” kimselerin acılı cenaze sahipleri olduklarını anlarlardı. Taziyeye giden kadınlar, 

süslenmemeye ve ziynet eşyalarını takmamaya, giyim kuşamlarının çok gösterişli olmamasına 

özen gösterirler. 
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            d-Taziye Evinin Sosyal Dayanışma ve Kaynaşmaya Katkısı 

 

Taziye evlerinin sosyal dayanışma ve kaynaşmaya da katkıları vardır. Başka illerden 

gelmiş olan veya köyden çıktıktan sonra köy ile irtibatı kopan ve kendi köylüsünü 

tanımayacak derecede uzaklaşan insanlar bu taziye evleri aracılığıyla tekrar bir araya gelip 

tanışma/kaynaşma fırsatı bulmuşlardır. Zaten taziye evlerinin kurulması için maddi kaynak da 

bu şekilde hemşeri gruplarının yardımlarıyla temin edilmektedir.  

Taziye evinin yapımında dinî duygularla beraber köyün veyahut topluluğun şerefi de 

düşünülerek davranılır. Çünkü açılan taziye evleri belirli bir köy veya topluluğun adını taşır. 

Taziye dışında bir iş için kullanılmayan bu yerler çoğu zaman kapalıdırlar. Bu sebeple başka 

köyden/ilçeden/şehirden insanlar da taziyeleri için buraları kullanabilmektedirler. Bu şekilde 

başka köy ve grupların tabelaları altında taziyeleri kabul etmek kimi insanlar için kendileri 

adına bir eksiklik kabul edilmektedir. Bu durum taziye evlerinin yoğun bir şekilde açılmasına 

sebep olmuştur. 

 TAZİYE SÜRESİ 

Diyarbakır’da yaşayan tüm inanç müntesipleri için taziye süresi ortalama üç gündür. 

Aynı yerde yaşayanların üç günden sonra taziyede bulunmaları (daha önce gelmemeleri için 

bir sebep yoksa) cenaze yakınlarının acılarını tazelememek maksadıyla pek uygun görülmez. 

Köylerdeki taziyeler de normalde üç gün olmakla beraber bazı durumlarda bu süre 

uzayabilmektedir. Köy dışına dağılmış akraba ve tanıdıkların ölüm haberini geç almaları, 

zamanında gelebilecek imkân bulamamaları, ölenin genç veya saygın biri olması gibi 

durumlar taziye süresini uzatabilmektedir. Taziyenin bitiminden sonra da cenaze sahibi olan 

evin büyükleri birkaç gün boyunca herhangi bir mazeret sebebiyle taziyelerini sunamamış 

olanlar gelebilirler düşüncesiyle evlerinde otururlar. Taziyeye gelememiş olan komşu ve 

tanıdıklar taziye bitiminden sonra evine dönen cenaze sahibini evinde ziyaret ederek 

başsağlığı dilerler. Ulaşım ve iletişimdeki gelişmelerin yanı sıra taziyelerin ev dışında bir 

mekânda kabulü de taziyenin süresini kısaltmıştır. Çünkü bu mekânlardaki taziye süreleri 

halkın ortak kabulü ve uygulaması ile ortalama üç gündür. Üç günden sonrası için 

gelen/gidenin yoğunluğuna bakılarak karar verilir. 

             Süryanilerde de normalde üç gün olan taziyeye geç duyanlar sonradan da gelip 

başsağlığı dileyebilir veya iletişim araçlarıyla taziye dileklerini iletebilir. 
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TAZİYENİN YAPILIŞ ŞEKLİ  

Diyarbakır’da taziye şu şekilde olmaktadır: İlk taziye, ölü gömüldükten sonra, 

mezarlıktan ayrılırken yapılır. Sonra topluca taziye yerine gelinir. Genellikle mezarlıktakiler 

de buraya gelip taziye dileklerini ilettikten sonra ayrılırlar. Taziyeye gelenler selam verip içeri 

girerler. Konuşup taziye dileklerini iletmeden önce ya gelen kişi Kur’an’dan bir bölüm (aşır) 

okur ve sonunda ölü için dua edip “el-Fatiha” der veya taziye yerinde oturan hoca ya da bu 

işleri bilen birisi her yeni gelen kimse veya grup için “el-Fatiha” deyip Fatiha okur/okutur. 

Sonra “Baki Allah, başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin” gibi ifadeler ile taziye sözleri 

söylenir. Gelenler yakınlık derecelerine göre 10–15 dakika veya en fazla yarım saat 

oturduktan sonra yine Fatiha okuyarak kalkarlar. Genellikle ölünün en yakınları kapıda 

durarak hem gelen kimseleri kabul ederler hem de gidenleri uğurlarlar. Taziyeye gelemeyecek 

durumda olanlar telefon ederek taziyelerini bildirirler. Taziye devam ediyorsa hocadan, 

telefon eden kişi adına “Fatiha” okutması istenir. Hoca da “falanca kişi telefonda taziye 

dileklerinde bulunup Fatiha okumamızı istedi, vekâleten el-Fatiha” diyerek Fatiha okutur.                                                                                          

Tanınmış, maddi durumu iyi olan kimseler basın-yayın yoluyla da taziyede 

bulunabilmektedirler. Bu durum daha çok maddi olarak varlıklı kimseler, siyasetçiler veya 

tanınmış sanatçılar için uygulanmaktadır. Gazeteye verilen ilan ile ölene rahmet kalanlara 

sabır ve başsağlığı dilenir. 

            Taziye ziyareti yapılırken ayrıca bazı şeylere daha dikkat edilir. Örneğin insanlar 

taziyeye tek başlarına gitmektense grup olarak gitmeyi tercih etmektedirler. İş yeri arkadaşları 

grubu, mahalle arkadaşları grubu, öğrenci arkadaşları grubu… gibi. Aynı ailenin bireyleri de 

aile içinde birlik ve beraberlik olduğunu göstermek maksadıyla aile büyüğü ile beraber 

gitmeyi tercih etmektedirler. Bu şekilde grup ile gidildiğinde taziye sahibine maddi destek 

amacıyla alınan şeylerin masrafı gruptakiler arasında bölüştürülür.  

            TAZİYE SÖZLERİ 

            Bütün inanç sahiplerinde taziye sözleri hemen hemen aynıdır. Sadece Müslümanların 

taziyelerinde çok sık tekrarlanan “Baki Allah” sözü Süryanilerde söylenmemektedir. Ortak 

kullanılan taziye sözlerini şu şekilde sayabiliriz; 

Allah sabırlar versin. 

Başınız sağ olsun. 
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Mekânı cennet olsun. 

Geride kalanlara Allah uzun ömür versin. 

Allah rahmet etsin. 

Allah gittiği yerde utandırmasın. 

Allah mağfiret eylesin. 

Allah taksiratını affeylesin. 

Allah başka acı vermesin. 

Acınız son olsun. 

O yattıkça evlatları yaşasın. 

Nur içinde yatsın. 

            TAZİYEDE İKRAM 

            Diyarbakır’da taziye maksadıyla gelen kimseler misafir kabul edildiklerinden, gelen 

misafiri en iyi şekilde ağırlama düşüncesiyle hareket edilir. Bu düşünce tüm inançlarda 

ortaktır. Taziyeye gelen kimselere çay, meyve suyu, şerbet gibi içecekler ikram edilir. 

Eskiden tepsiler üzerinde sigara da ikram edilirdi. Fakat kapalı alanda sigaranın yasak olması 

ve bu uygulamadan bazı insanların rahatsız olması dolayısıyla şu an bu uygulama kalkmış 

durumdadır. Eskiden özellikle genç erkeklerin ölümünden sonra mırranın (acı kahve) da 

ikram edildiği rivayet edilir. Bir yudum olarak fincanlara konup ikram edilen mırra acıyı 

sembolize ederdi. Fakat şu an mırra ikramı olmamaktadır. En fazla ikram edilen şey çaydır. 

Havaların sıcak olduğu zamanlarda soğuk içecekler de ikram edilmektedir. Yemek vaktinde 

gelen kimselere yemek verme uygulaması, cenaze törenlerinin mutlaka yerine getirilmesi 

gereken bir bölümü olarak algılanır. Kırsal bölgelerde, bunun için ölen kişinin ekonomik 

durumuna göre hayvan kesilerek yemek yapılır. Verilen yemeğin ölen kimse için sevap 

olduğuna inanılır.  

Taziyelerdeki ikramların ölü sahibine maddi yük getirdiği düşüncesiyle bazen ileri 

gelen din adamları tarafından bu uygulamalar kaldırılmaya veya sınırlandırılmaya (sadece çay 

ikram edilsin) çalışılmıştır. Bu maksatla bazı taziye evlerinde “taziye yerimizde yemek ikramı 

yapılmamaktadır” yazısı yazılmıştır. Fakat toplum bu uygulamayı devam ettirmeyi o çevrede 

yaşayan geleneklere bağlı kesim tarafından kınanmamak için ve şan- şerefleri açısından bir 

gereklilik olarak gördüğünden yapılan ikramları kaldırmaya yanaşmamıştır. Ayrıca ikramların 

ölen kişi için sevap olacağı düşüncesi de bu uygulamanın devam etme sebeplerindendir.  
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Taziye boyunca yapılan masraflar için ölen kişinin akrabaları maddi destekte 

bulunmaktadırlar. Ölen kişinin maddi durumuna göre bu destek artıp azalmaktadır. Ölen kişi 

zengin biri ise genelde masraflar vasiyetiyle bıraktığı parayla veya çocuklarının kendi 

aralarında temin ettiği parayla karşılanır. Maddi durumu iyi olmayan kimseler içinse akrabalar 

ve tanıdıklar da sevap kazanma düşüncesiyle masraflara yardımcı olmaktadırlar. Ayrıca ölen 

evli kadınların akrabaları da şereflerini düşünerek ikramlar ve diğer şeyler için yapılan 

masraflara ortak olmaktadırlar. Bazı kimseler taziyede verilen ikramların, geride yetim 

bırakıp ölen kimsenin terekesinden yapılmasını doğru bulmazlar. Özellikle kadınlardan bu 

konulara çok dikkat edenler vardır. “Yetim malıdır” diyerek ikramları kabul etmeyenler de 

vardır. Aynı şekilde kadınlardan bir kısmının yetim bulunan evin gölgesinde bile 

oturmadıkları, orada oturmaları durumunda ev sahibinin su veya çay ikram edeceği ve 

bunların kabulü ile de yetim hakkına girilebileceğini düşündükleri rivayet edilir. 

            TAZİYEDE KUR’AN OKUMA, DUA ETME VE VAAZ 

Diyarbakır’da yapılan taziye uygulamalarında din görevlileri ve Seyda
7
 denilen din 

bilginleri etkin rol oynarlar. Din görevlisi taziye bitene kadar taziye yerinde oturur. Gelen 

kimselerin Fatiha okumaları maksadıyla her gelen kişi veya gurup için “el-Fatiha” diyerek 

ölen kimsenin ruhu için Fatiha okutur. Uygun zamanlarda dinî konularda vaazlar verir, fıkhî 

bazı konuları anlatır, cemaatten sorusu olanların sorularını cevaplamaya çalışır. Vaazlar 

sürekli el-Fatiha diye bölündüğünden genelde anlatılmak istenen konu tamamlanmadan 

kesilir. Dışarıdan gelen kişi “el-Fatiha” komutunu hocadan bekler. Hoca anlattığı konuyu 

tamamlamak maksadıyla bunu geciktirirse ya dinî bilgisi olmaya bazı kimselerden uyarı alır 

ya da gelen kimse ölünün ruhuna okumak/okutmak maksadıyla kendisi “el-Fatiha” der. Böyle 

sık sık konuşmalarının kesilmesinden dolayı hocalar çok fazla konuşmak istemezler. Ama 

orada oturanlar özellikle cenaze sahibi insanlar ölülerine sevap kazandıracağı düşüncesiyle 

hocanın konuşmasını, dua etmesini, Kur’an-ı Kerim okumasını isterler. Özellikle Arapça 

yapılan dualar toplumca daha fazla talep edilmektedir. Hocalar gelen-gidenin daha az olduğu, 

hareketliliğin azaldığı zamanlarda konuşmayı tercih ederler. Genellikle okunan Kur’an 

bölümleri doğrultusunda ölüm sonrası yaşam, dünyanın imtihan yeri olduğu, bela ve 

musibetlere karşı sabır konuları işlenir. Taziyede oturan hoca veya taziyeye gelen dinî bilgi 

sahibi kimseler sevabı ölü kimsenin ruhuna bağışlanmak üzere Kur’an-ı Kerim’den bazı 

                                                           
7
 Seyda: Medrese okumuş din bilgini.  
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bölümler okurlar. Okunacak belirli bir sure veya ayet olmamakla beraber çoğunlukla anlamı 

taziye için en uygun olan (iman, sabır ve ölümle ilgili) kısımlar okunur. Hoca anlamına 

bakmaksızın güzel okuduğuna inandığı herhangi bir yeri de okuyabilir. En fazla okunan 

Kur’an ayetleri ise anlamı bakımından taziye için en uygun olabilecek Bakara Suresi’nin 152–

157 ayetleridir. Bu ayetlerin anlamı şu şekildedir:     

            “Öyle ise siz beni (ibadetle) anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin; sakın 

nankörlük etmeyin! Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Çünkü 

Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülenlere "ölüler" demeyin. 

Bilakis onlar diridirler, lâkin siz anlayamazsınız. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık; 

mallardan, canlardan ve ürünlerden azaltma (fakirlik) ile deneriz. (Ey Peygamber!) 

Sabredenleri müjdele! O sabredenler, kendilerine bir belâ geldiği zaman: Biz Allah'ın 

kullarıyız ve biz O'na döneceğiz, derler. İşte Rablerinden bağışlamalar ve rahmet hep 

onlaradır. Ve doğru yolu bulanlar da onlardır.”  

            Bunun dışında Bakara suresinin başı (2/1–5) ve sonu (Amenerrasulu, 2/285–286), 

Haşr suresinin sonu (59/20–24) da okunan bölümler arasındadır. Taziyede oturan hoca veya 

taziyeye gelen kimselerden dinî bilgi sahibi olanlar genellikle “Allah sevabınızı arttırsın, 

taziyenizi güzelleştirsin ve ölmüşünüze rahmet etsin” mealindeki Arapça duayı ettikten sonra 

ölen kimse için Fatiha okur/okutur.  

            ÖLÜM VE SONRASINDAKİ UYGULAMALARDA DİN ADAMLARININ 

ROLÜ 

            Ölüm olayının gerçekleşmesi anından taziyenin dağılmasına kadar olan süreçte din 

görevlileri, seydalar ve Alevi dedeler aktif olarak rol oynarlar. Bunlar teçhiz ve tekfin işleriyle 

ilgilenip cenazeyi kaldırırlar. Kur’an okunması, ıskat ve devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi, 

taziye yerinde oturup vaaz etme, Fatiha ve dua okuma/okutma görevlerini yaparlar. Din 

adamı, gelen-gideni görebilecek ve onlar tarafından görülebilecek en uygun yerde oturur. 

Ölenin yaşça büyük akrabaları hocaya yakın otururlar. Din adamı, her gelen/giden kişi veya 

gurup için Fatiha okutarak bir bakıma karşılama ve uğurlama görevi de yapar. Taziye yerinde 

Din adamlarına/hocalara çok büyük saygı gösterilir. Resmi din görevlileri (köy gibi küçük 

yerlerde) namaz vakitleri dışında, bitene kadar taziye yerinde otururlar. Önemli bir sebep 

olmaksızın taziyelerden uzak kalan din görevlileri toplumda hiç de hoş karşılanmaz.  
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             Süryanilerde de yıkama ve kefenleme dışında ölüm ile ilgili yapılan tüm 

uygulamalarda din görevlileri aktif rol oynarlar. Papaz/rahip denilen din görevlisi olmadan 

cenaze merasimi yapılmaz. Taziyede de din görevlisi hazır bulunarak dualar eder. 

            TAZİYE SAHİPLERİNE DESTEK MAKSADIYLA TAZİYEYE BİRŞEYLER 

GÖTÜRME  

         Cenaze sahibine destek olmak ve ölüm olayından dolayı maddi yükünü hafifletmek 

maksadıyla taziyeye gelen kimseler yanlarında bazı şeyler getirmektedirler. En fazla 

getirilen şeylerin başında taziye yerinde en çok tüketilen çay ve şeker gelmektedir. Havanın 

sıcak olduğu zamanlarda soğuk içecekler de getirilebilmektedir. Sosyal yardımlaşmanın 

güzel bir örneği olarak ölen kişinin yakınları veya komşuları yemek konusunda da ölü 

sahiplerine yardımcı olurlar. Taziye müddetince ölen kimsenin akrabaları ve komşularının 

ölen kimsenin evine yemek yapıp götürmesi güzel bir davranış olarak kabul edilir. Çünkü 

ölen kişinin ailesi yemek yapmakla uğraşamayacağı için yakınlarının, onlara yemek 

hazırlayıp götürmesi, Hz. Muhammed’in (s.a.v) bir tavsiyesi olarak uygulanmaktadır. Bu 

uygulama, aynı amaçla ve aynı biçimiyle Anadolu’nun her bölgesinde yerine 

getirilmektedir.
8
 Rivayete göre: “Cafer b. Ebî Tâlib şehid edilince, Hz. Peygamber (s.a.v) 

şöyle buyurdu: Cafer’in ailesine yemek yapıp götürün. Çünkü başlarına kendilerini meşgul 

edecek bir musibet gelmiştir.” demiştir. 

            Taziyede bir veya birkaç kişi bir araya gelip bir öğünün yemeğini hazırlayabilirler. Bu 

durumda başkasının da yemek getirip israfa neden olmaması için cenaze sahibine önceden 

haber verilir. Şehirdeki taziyelerde genelde hazır yemek getirilir ve bu yemek servis/hazırlanış 

kolaylığından dolayı daha çok pide/lahmacun olmaktadır. Pek tercih edilmese de sulu yemek 

verildiği de görülmektedir. Köylerde de çay ve şekerle beraber, yapılacak yemeklere katkıda 

bulunmak amacıyla yağ, pirinç, et, piliç ve mevsimin yemek yapımında kullanılan sebzeleri 

gibi gıda maddeleri getirilir.  

            Süryanilerde de eskiden sosyal destek anlamında gıda maddeleri getirenler olmakla 

birlikte son yıllarda bu uygulamaya rastlanmamaktadır.  

                                                           
8
 Kara, a.g.t. s.160. 
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            TAZİYELERDEKİ UYGULAMA FARKLILIKLARI  

            Toplumsal sınıfların ölüm olayına bakışı, ölüme/ölüye yaklaşım biçimi, ölüme dair 

kültürel değerler düzeyinde farklılıklar göstermektedir. Toplumdaki bazı gruplar ölüm olayını 

doğal karşılama ve böylelikle ölüm karşısında daha soğukkanlı, resmi belki de yapay bir tavır 

alırken, toplumun diğer bir kısmı ölüm olayı ile adeta yıkılır, ölümün yıkıcı etkisi onlar 

üzerinde oldukça güçlü olur, derin izler bırakır.
9
 Bu bağlamda ölen kimse yaşlı, statüsü düşük 

biri ise gösterilen toplumsal üzüntü fazla olmazken, genç, toplumda saygınlığı olan biri ise 

üzüntü daha fazladır. Bu durumda taziyeye katılım çok daha fazla olduğundan taziye süresi 

uzayabilmektedir. 

            Toplumca yaşlıların ve hastaların ölümü normal karşılandığı için taziyelerinde pek bir 

hüzün göze çarpmaz. Ölümün onlar için kurtuluş olduğu düşünülür. Gençlerin ölümü ise 

zamansız olarak düşünüldüğünden toplumda acı çok daha fazla olur. 

            Ölümün şekli de taziyede/yasta uygulama farklılığına sebep olabilmektedir. Uzun 

süreli bir hastalığı çekip ölen kimse genç dahi olsa ölüm onun için bir kurtuluş olarak 

düşünüldüğünden üzüntü nispeten daha az olur. Öldürülen kimseler için üzüntüyle beraber 

öfke olduğundan (intikamı alınıncaya kadar düşüncesiyle) bazen taziye kurulmadığı da 

görülmektedir. Trafik kazası gibi sebeplerle ölenler için de üzüntü fazla olur. Çünkü bu 

durumda ölüm hem ani gelmiştir hem de çoğu zaman ceset kötü bir şekilde parçalanmıştır. 

Ölen kimsenin maddi durumu ve statüsü taziyede uygulama farklılığına sebep olan bir diğer 

etkendir. Ölen kimse statü sahibi olmayan sıradan bir kimse ise taziyesine pek katılım 

olmadığından taziye üç günle sınırlı kalır. Fakat ölen kimse toplumda söz sahibi bir kimse ise 

taziyesi de ona göre olur. Hem katılım fazla olur hem de taziye uzayabilir. Her dönemde 

özellikle iktidar partisindeki siyasetçilerin taziyeleri çok kalabalık olmaktadır. 

            TAZİYE VE PROPAGANDA  

Diyarbakır’ın kendine has siyasi ortamında taziyelerde, ölen kişi üzerinden diğer 

insanlara mesaj verme veya taziyeyi mesaj verme yeri olarak kullanma uygulamaları da 

gözlemlenmektedir. Siyasi ve ideolojik grupların/partilerin toplumda etkin olduklarını 

göstermek, taziyelere katılıp toplumun acılarını paylaştıklarını gösterip kendilerine prestij 

                                                           
9
 Kara a.g.t, s.256. 



 

59 
 

Kadim Hikmet Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi - Sayı: 6 - Yıl: 2022 - Haziran 

sağlamak ve reklamlarını yapmak maksadıyla taziyelere katıldıkları, burada düşüncelerini 

topluma ulaştırma çabasında oldukları görülmektedir. Taziye maksadıyla bir araya gelmiş 

bulunan topluluğa kendi fikirlerini anlatma ve kendilerini kabul ettirme çabasında olan siyasi 

görüş sahibi kimseler dinî bilgi sahibi ise kendileri, dinî bilgileri yoksa yanlarındaki din 

adamları aracılığıyla kendi fikirlerine uygun vaazlar verirler. Yapılan konuşmalarda olduğu 

gibi edilen duaların da siyasi düşünceye uygun ve o düşüncedeki bireyleri kapsayıcı olmasına 

dikkat edilir. Taziyede insanlar duygusal açıdan hassas olduklarından bazen, siyasî bir 

düşünceye sahip din adamları da kendi ideolojilerine göre mesaj verme imkânı bulurlar. Dinî 

konulardaki Türkçe/Kürtçe vaazlarla kendi inançlarını empoze etmeye çalışırlar. 

Siyasi gruplar, kendi düşüncelerine göre “şehit” saydıkları kimselerin taziyelerine çok 

önem vermektedirler. Grubun üyeleri ve sempatizanları taziye ziyaretine gelip ölen kimsenin 

acısına ortak olmakla beraber ölümlerin kendilerini korkutup caydıramayacağı bilakis daha 

sıkı kenetlenmelerine ve ideolojilerine daha sıkı bağlanmalarına sebep olacağı izlenimi 

vermeye çalışırlar. Bu durumda gelen/gidenin çokluğu ve taziye ile mesaj verilmek istenmesi 

nedeniyle taziye süresi genellikle uzamaktadır. Bazen ölen kimsenin yakınlarının, 

taziyelerinin ve acılarının bu şekilde istismar edilmesine karşı tepkiler gösterdikleri de 

olmaktadır. 

SONUÇ  

Taziye, ölen kimsenin ardından yakın/uzak akrabaları, arkadaş ve dostları bir araya 

getirip yaşanılan acıya ortak ederek adeta toplumsal bağları güçlendirmektedir. Böylelikle 

taziye toplumda birleştirici ve bütünleştirici bir işlev üstlenmektedir. Sanayileşmekte olan, 

dışa açık ve yoğun göç alan, bölgenin sosyo-ekonomik ve kültürel coğrafyası içerisinde 

kendine has bir sosyal dokuya sahip olan Diyarbakır'da yaşayan Müslüman (Sünnî/Alevî) ve 

gayri Müslim toplulukların taziye uygulamalarına bakıldığında, genel itibariyle birbirine çok 

benzedikleri görülmektedir. Sadece inanç farklılığından kaynaklanan bazı değişiklikler 

olabilmektedir. Özellikle Alevîlerdeki uygulamalar Sünnî topluluklardakilerle büyük oranda 

benzerlikler göstermektedirler. Ayrıca toplumsal ihtiyaçtan doğan taziye evleri, taziye 

sahipleri için kolaylıklar sağlayan pratik mekânlar olmanın yanında sosyalleşmeyi ve grupsal 

bütünleşmeyi de sağlamaktadır. 
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 Diyarbakırda genel olarak taziye önemli bir olaydır. Taziye evlerinde toplanmak, 

yemek yemek, ölen kişiye Fatiha ve dua okumak temel taziye geleneklerinden bazılarıdır. 

Aynı zamanda taziye evlerinde vaazlar verilir. 

 Taziyelere gitmek önemli bir konudur. Zira taziyelere gitmeyen akrabalar arasında 

dargınlıklar oluşmaktadır. Taziyeler akrabaların birliğini sağlayan bir unsur olarak görülür. 
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