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ÖZET 
Geleneksel Hakas inancında temel olarak ölüm, ruhun insan vücudunu terk ederek 
başka bir dünyaya gitmesi olarak algılanır. Hakas Türkçesinde “ölmek” eylemini ifade 
etmek üzere kullanılan ondan fazla fiil ya da ifade bulunmaktadır. Bu ifadeler Hakas 
Türklerinin ölüm, bu ve öteki dünya üzerine düşüncelerini de çok iyi yansıtmaktadır. 
Örneğin öl pararğa“ölmek” yerine kullanılan ürep pararğa  “eskimek, aşınmak”  fiili 
Hakasların esasen geçici bir tür kılıf olarak gördükleri bedenlerinin aşınmasıyla ölümün 
geldiği ve kılıfından çıkan ruhun (tın’ın) öte tarafta “tigi çurtasta”, gerçek hayata “sın 
çurtasxa” kavuştuğu düşüncesini ifade etmektedir. Hakas Türklerinde defin merasimi 
cenazenin yıkanması, giydirilmesi, tabuta konulması ile başlayıp mezarın kazılması, 
mezarın içine konulacak nesnelerin hazırlanması, cenazenin defnedilmesi, anma 
ateşinin yakılması mezarlıktan dönüş ile ilgili çok çeşitli geleneksel uygulamaları 
içermektedir. Defin merasimini belirli günlerde yapılan anma günleri izlemektedir. 
Hakaslarda geleneksel defin merasimleri XX. yüzyılın başına kadar korunmuştur. Bugün 
Hakaslarda, yüz yıllardır birlikte yaşadıkları Rus toplumunun etkisiyle geleneksel defin 
tarzı değişmiş olmakla birlikte temel unsurlar korunmuştur. Hâlen defin törenlerinde ateş 
yakma, ateşi doyurma, mezarın etrafını dolaşma gibi uygulamalar, belirli günlerde 
yapılan anma törenleri devam etmektedir. 
ANAHTAR SÖZCÜKLER 
Hakaslar, ölüm, gelenek, defin, cenaze töreni, mezar, mezarlık, ölüyü anma törenleri, 
öte dünya, ruh 
ABSTRACT 
In the traditional believes of Khakas people death is perceived that leaving of the 
soul from the human body into another pleace. In Khakass Turkish there are a lot of 
words which is used for act of death. These words show very well how perceive 
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death and afterlife in Khakass people. For example using the verb ürep pararğa 
“become old, erode” instead of öl pararğa “to die” describe that the Khakas 
people perceive human body as temporary sheath and with eroding this temporary 
sheath become death, after going out the soul (tın) from this sheath, and it retrieve 
“in another life/ tĭgĭ çurtasta” “to the true life/ sın çurtasxa”.  There are a lot of 
traditional rituals in funeral ceremonies of Khakass people like washing and dressing of 
dead, preparation of things for putting into grave with dead, burying of dead, 
lighting commemoration fire, turning from cemetery. Commemorations follow the 
funeral ceremony. Traditional funeral ceremonies in Khakass people protected up to 
beginning of 20th century.  Today, a lot of traditional funeral rituals have changed 
because of the influence Russian society. Only some basic elements of ceremonies 
have protected.  Inspire of all this changes some practices like lighting fire in funeral 
ceremonies, feeding the fire, turning around of the grave and commemorations in 
special days are still continuing. 
KEYWORDS 
Khakass people, death, dead, traditions, burial, funeral ceremony, greve, cemetery, 
commemorations, afterlife, soul. 

        

1. Giriş 

Güney  Sibirya’da  yaşayan  Türk  halklarından  biri  olan  Hakaslar  bugün  Hakas 
Cumhuriyetinde,  ayrıca  Krasnoyarsk  Krayı  ve  Tuva’da  yaşamaktadırlar.  Güney 
Sibirya’nın merkezinde, Abakan  nehri ve  onun  çok  sayıdaki  kollarının  vadisinde, 
Çulım  nehrinin  yukarı  kısmında  ve  Yenisey’in  orta  mecralarının  sol  yakasında 
bulunan Hakas Cumhuriyeti 61,9 bin km²’lik bir alanı kaplamaktadır. Daha önceleri 
Krasnoyarsk  Krayı  içinde  iken,  1991  yılında  Kraydan  ayrılarak  ayrı  cumhuriyet 
statüsü kazanan Hakasya Cumhuriyeti, kuzey ve doğuda Krasnoyarsk Krayı, batıda 
Kemerovo Oblastı,  güney  ve  güneybatıda Dağlık Altay Cumhuriyeti  ve  güneyde 
Tuva Cumhuriyeti ile komşudur. 2002 sayımlarına göre toplam nüfusları 75622 kişi 
olan Hakaslar  (http://www.perepis2002.ru/index.html?id=11)  birbirinden  hem  ağız 
hem yaşayış biçimi bakımından az çok ayrılan 6 grup olarak ele alınmaktadır: Kaçlar 
(Haastar), Sagaylar (Sağaylar), Beltirler (Piltir), Koyballar (Hoybal), Kızıllar (Hızıllar),  
Şorlar (Sorlar) (Butanayev 1998:3; Mihaylov 1999: 276 ‐277).  

18.  yüzyıl  başlarından  itibaren  yoğun  Rus  etkisi  ve  Hristiyanlaştırma 
faaliyetlerine maruz kalan Hakaslar, bugün geleneksel yaşantılarına ve eski kamlık 
inançlarına ait temel unsurları korumaya devam etmektedirler (resim 1, resim 2, resim 
3 ).  

Rus kültürünün etkisinin nispeten az hissedildiği XIX. yüzyıl sonlarında Hakas 
geleneksel  hayatı  ile  ilgili  ilk  bilgilere  19.  yüzyılın  ilk  yarısında  Fin  dilbilimci  ve 
etnograf M. A. Castrén  aracılığıyla  ulaşıyoruz.    1845‐1849  yılları  arasında Urallar, 
Altay ve Sayan Dağları bölgesini gezen Castrén, bu süre içinde Minusinsk Bölgesinde 
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de bulunmuş, Kaç, Koybal, Kızıl, Kamasin, Sagay ve Beltirlerin gelenekleri, dünya 
görüşleri,  dinî  inançları  ile  ilgili  kayıtlar  da  tutmuş,  bu  kayıtlar    “Puteşestvie  po 
Laplandii, Severnoy Rossii i Sibiri v 1838‐1844, 1845‐1849 gg.“ (Magazin zenlevedeniya. 
Sobranie  starıh  i  novıh  puteşestviy,  t.VI,  ç.II, Moskva,  1860)  başlıklı  çalışmasında  yer 
almıştır. Hakaslarda  defin merasimleri  ile  ilgili  ilk  halk  ağzından  derlemelere  de 
Hakas  dilbilimci  ve  folkloristi  N.F.Katanov’un  sayesinde  ulaşmaktayız. 
N.F.Katanov’un derlediği metinlerin  yer  aldığı Obraztsı  narodnoy  literaturı  tyurkskih 
plemen’in IX. cildinde (S. Peterburg,1907A) Hakaslarda defin ve anma törenleri üzerine 
9 metin, bir  efsane ve de ölüm  ile  ilgili bazı  inançlar bulunmaktadır. Sagaylardan 
sıradan cenazenin defni ve anma törenleri üzerine üç (Kĭzĭnĭñ ürä:nĭ “İnsanın ölmesi” 
(s.235), Tek kĭzĭnĭ kömgänĭ, ebĭrĭg etkänĭ  “Sıradan insanın defnedilmesi ve anma töreni” 
(s.575), Ebĭrĭg etkänĭ “Anma töreni yapılması”  (s.575)); kamın defnedilmesi üzerine iki 
metin(Tü:r etkänĭ, qam kömgänĭ “Şaman davulunun yapımı, kamın defni” s.566; Qam 
kĭzĭnĭ kömgänĭ “kamın defnedilmesi”  s. 573); ölüm ile ilgili türlü inançlar (s.572‐573), 
yeni doğmuş bebeğin cenazesinin kaldırılması üzerine bir metin (Purunğı Tadar kebĭ 
“Eski Tadar/Hakas Adeti” s.602); Beltirlerden ölen bebekli bir kadının defni üzerine 
bir  efsane metni  (365‐366)  ile  cenazenin  kaldırılması üzerine  bir  (s.374‐376),  anma 
töreni  üzerine  bir  (s.376‐378),  kamın  gömülmesi  üzerine  de  bir metin    (“Qamnı 
kömgänĭ”  (s. 564)) yer almıştır. Beltirlerde  cenazenin kaldırılması ve anma  törenleri 
üzerine  olan  iki metin  ve  Türkçeye  tercümeleri N.F.  Katanov,  Bilimsel  Eserlerinden 
Seçmeler, Hakas Folkloru ve Etnografyası Metinleri (Ankara, 2000, s.295‐298) adlı kitapta 
da  yer  almış,  Doç.Dr.  F.  Özkan’ın  “Sibirya  Türklerinin  Geçiş  Törenleri”  başlıklı 
bildirisinde  de  bu  malzeme  değerlendirilmiştir  (Uluslar  Arası  Türk  Dünyası  Halk 
Edebiyatı Kurultayı  Bildirileri,  26‐28 Mayıs  2000, Ankara,  2002,  s.595‐608).  Jean‐Paul 
Roux da Eskiçağ ve Ortaçağda Altay Türklerinde Ölüm (İstanbul, 1999) adlı eserinde sıkça 
Katanov’un  verdiği  bilgilere  atıfta  bulunmaktadır.  W.Radloff’un  Sibirya’dan  adlı 
eserinde (Leipzig, 1884) Fin bilim adamı M.A. Castrén’in şahit olduğu bir defin töreni 
ile  Hakaslarda  defin  törenleri  üzerine  verdiği  bilgiler  aktarılmıştır  (Sibirya’dan 
(Çev.Ahmet Temir),  c.II,  İstanbul, 1994,  s. 141‐143). Hakas  tarihçi ve  etnolog V.Ya. 
Butanayev,  önce    ‘kara  ruh’un  ölüler  ülkesine  gönderilmesi  ile  ilgili  bir makale 
yayınlamıştır:  “Obryad  izgnaniya  “çernoy  duşi”  v  stranu  myortvıh  u  hakasov” 
(Şamanizm  kak  religiya:  genezis  rekonstruktsiya,  traditsii,  Yakutsk,  1992).  Daha  sonra 
Traditsionnaya kul’tura i bıt hakasov (Abakan, 1996),  sonra da Etniçeskaya kul’tura hakasov 
(Abakan, 1998) adlı çalışmalarında hem çağdaş derlemelere hem de N.F. Katanov’un 
derlemelerine  dayanarak  Hakas  Türklerinde  defin  ve  anma  törenleri  ile  ilgili 
uygulamaları ele almıştır. Hakas folklorist Yelena Antonovna Abdina’nın Hara pazıñ 
hıyın  tüsse…  (Pogrebal’nıy  obryad  hakasov)  (Abakan  1994)  adlı  çalışmasında  da 
Hakaslardaa defin töreni ile ilgili uygulamalar hakkında bilgi verilmiştir. Hakas bilim 
adamı  L.V. Anjiganova  da  Traditsionnoe mirovozzrenie  hakasov  (Abakan,  1996)  adlı 
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eserinde  Hakasların  geleneksel  olarak  kendilerini  çevreleyen  maddî  ve  manevî 
dünyayı algılayış şekilleri üzerinde dururken Hakasların ölüm ve öteki dünyayı nasıl 
algıladığı konusunu da ele almıştır. Oldukça genç yaşta, 26 yaşında hayata gözlerini 
yuman genç Hakas araştırmacı İ.P. Çebodayev’in Hakaslarda doğum, evlenme, ölüm 
gibi geçiş ritüellerini ele aldığı Traditsionnaya semeynaya obryadnosti hakasov (Abakan, 
1996)  çalışmada  da  hem  Hakaslarda  defin  töreni  hem  de  ölüyü  anma  ile  ilgili 
uygulamalara  yer  verilmiştir. Başka  bir Hakas  araştırmacı M. Yu. Arçimaçeva da 
2001’de Sayan‐Altay halklarının dil, kültür ve tarihlerinin korunması ve geliştirilmesi  
meselelerinin  ele  alındığı  konferansta Hakasların  defin merasimlerinde  geleneksel 
dünya  görüşlerinin  yansımalarını  inceleyen  “Opredeleniye  mesta  i  znaçeniya 
traditsionnogo mirovozzreniya  v  pogrebal’noy  obryadnosti  hakasov”  (Aktual’nıye 
problemı  soxraneniya  i  razvtiya yazıkov,  kul’tur  i  istorii narodov Sayano‐Altaya, Abakan, 
2001) başlıklı bir bildiri kaleme almıştır. 

Bu  makalede  şimdiye  kadarki  etnografik  malzeme  ve  değerlendirmelere 
dayanılarak Hakaslar’ın ölümü algılayışı ve ölüm  ile  ilgili geleneksel uygulamalar 
geniş bir şekilde ele alınmaktadır.  

2. Hakasların ölümü algılayışı 

Geleneksel Hakas inancında temel olarak ölüm, ruhun insan vücudunu terk ederek 
başka  bir dünyaya  gitmesi  olarak  algılanır. Hakas  Türkçesinde  “ölmek”  eylemini 
ifade etmek üzere kullanılan ondan fazla fiil ya da ifade bulunmaktadır. Bu ifadeler 
Hakas  Türklerinin  ölüm,  bu  ve  öteki  dünya  üzerine  düşüncelerini  de  çok  iyi 
yansıtmaktadır. Örneğin öl pararğa“ölmek” yerine kullanılan ürep pararğa  “eskimek, 
aşınmak”    fiili Hakasların esasen geçici bir  tür kılıf olarak gördükleri bedenlerinin 
aşınmasıyla ölümün geldiği ve kılıfından çıkan ruhun (tın’ın) öte tarafta “tigi çurtasta”, 
gerçek hayata  “sın  çurtasxa” kavuştuğu düşüncesini  ifade  etmektedir. Sın  çurtassar 
parıbıstı “gerçek hayata gitti”,  tĭgĭ  çirzer parıbıstı  “öte  tarafa gitti”,  xıñ  pol  pardı “toz 
oldu”, toozıl pardı “bitti”, nanıbıstı “geri döndü”, parıbıstı “gitti”, çat xaldı “yatıp kaldı”, 
soop  pardı  “soğudu”  gibi  ifadeler de  “ölmek”  için  kullanılan  örtmecelerdir. Hakas 
Türkçesinde öl pararğa “ölmek” fiili yarattığı hoş olmayan duygular sebebiyle oldukça 
seyrek, genellikle de hayvanlar için kullanılmaktadır (Kazaçinova, Tatarova 1997: 12). 

2.1. “Öteki dünya” anlayışı 

Hakas geleneksel düşüncesine göre yaratıcıların, türlü ruhların yaşadığı yukarı dünya  
‐ “xan tigĭr”, insanların yaşadığı orta dünya ya da güneşli dünya ‐ “künnĭg çir” ve de 
Erlik Han’ın yaşadığı aşağı dünya ‐“ayna çirĭ” bir bütün olarak bulunur (Anjiganova 
1996: 5; Butanayev 1996: 169).  
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Erlik Han’ın da yaşadığı aşağı dünya aynı zamanda ölenlerin gittiği yerdir ve 
yaşam aşağı dünyada da orta dünyadaki gibi sürer. Orta ve Aşağı dünya bir bakıma 
birbirinin aynadaki  ters görüntüsü gibidir. Orta dünyada olumlu sayılan bir  takım 
özellikler aşağı dünyada olumsuz, olumsuz sayılanlar da olumludur. Örneğin kırılmış 
kap ya da yırtık elbise öte tarafta bütün olacaktır (Anjiganova 1996: 7). Diğer taraftan 
öte dünya ya da aşağı dünya bir kötülük kaynağı olarak değil, sadece farklı bir hayat 
formu olarak  algılanır  (Anjiganova  1996:  8). Türlü yasaklarla  aşağı dünya ve orta 
dünyanın  sakinlerinin  birbirlerine  dokunmadan,  zarar  vermeden  varlıklarını 
sürdürmeleri  sağlanmaya  çalışılır. Örneğin  gün  batımı  esnasında,  yani  aşağıdaki 
ruhların harekete geçme  zamanında uyunmaz, gürültü  çıkarılmaz, kavga  edilmez 
(Anjiganova 1996: 9).  

Geleneksel Hakas düşüncesinde kötü davranışların hemen bu dünyada 
cezasını  bulacağına  inanılır.  Bu  ceza,  hastalık,  avdaki  başarısızlık, 
hayvanların ölümü vb. olabilir. Tabiatın düzenini bozucu davranışlar, kadere 
karşı çıkmak gibi daha büyük sayılan günahlar ise çocukların, hatta soyların 
ölümü,  ailenin  karşı  karşıya  kalacağı  türlü  felaketlerle  cezalandırılırlar. 
(Anjiganova 1996: 26).  

2.2. Hakas geleneksel inanç sistemindeki çeşitli ruh şekilleri 

Hakaslarda yaşam ve ölüm bir şekilden başka bir şekle geçiş olarak algılanır.  İnsan 
bedeni hayatta iken ve öldükten sonra değişik ruh şekillerine sahip olur.  

İnsanın  hayatı  onun  canı/  tın  “nefes”  ile  ilgilidir.  Ak  Yaratıcı/Ax  çayan,  tın’ı 
insanlara  yerin  altında  kaynayıp  duran  bir  kaynağın  üzerinde  esen  bir  rüzgârın 
esintisinden vermiştir.  Ölüm esnasında tın kalp civarında bir yerden kopup bir kuşa 
dönüşerek  boğazdan  ölüler  ülkesi  “üzüt  çirĭ”nin  bulunduğu  gün  batımına  doğru 
uçup gider  (Butanayev  1998:  198; Butanayev,  1996:  156). Hakaslar ölümden  sonra 
tın’ın yaşamaya devam ettiğine inanırlar. Tın eğer günahsız bir insan ya da bebekten 
kopmuş  ise  hemen  yeni  bir  bebekte  hayata  devam  eder. Halk  inancına  göre  tın, 
turnaya veya çayır kuşuna (toygar) dönüşür. Bu yüzden baharda uçup gelen turnalar 
öncelikle mezarlığın  çevresinde uçarak bir yıl  içinde kaç kişinin öldüğünü kontrol 
ederler  (Butanayev, 1998: 198).  

Başka bir ruh şekli olan “çula” insanın ikizidir. Çula, geceleyin parlayan figürler 
olarak  kendini  gösterir  ve  geçici  olarak  insanın  vücudunu  terk  ederek  dışarıda 
dolaşabilir. Bu yüzden uyurken başın yorgan veya battaniye  ile örtülmemesi, yüz 
yıkanmadan  yatılmaması  gerekir.  Aksi  takdirde  gece  dolaşmaya  çıkan  çula’nın 
döndükten sonra sahibini bulamayacağından korkulur. Çula sahibini bulamadığında 
kişinin görme yeteneğini kaybedeceğine inanılır  (Butanayev, 1998: 199). 

Ölümden sonra çula insanın gözünden çıkarak (Arçimaçeva 2001: 166) sürün ya 
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da süne’ye dönüşür. Sürün ya da süne ölümden sonraki bir yıl içinde anma törenleri 
sırasında canlı insanların arasında dolaşır.  Süne aşağı dünyaya gittiğinde üzüt adını 
alır.  Künnĭg  çir’i  terk  etmek,  yakınlarından  ayrılmak  istemeyen  üzüt,  sürekli 
yakınlarına türlü sesler ve işaretlerle kendini bildirmeye çalışır. Üzüt, yakın, sevdiği 
kişiyi beraberinde de götürmek  isteyebilir. Bu yüzden hem ölenin  ruhunun huzur 
bulması  hem  de  yaşayanların  varlıklarını  sürdürebilmeleri  için  bir  tür  korunma 
yöntemi denebilecek türlü törenler yapılır (Butanayev, 1998: 199; Anjiganova 1996: 25).   

Başka bir ruh şekli de  insanın yaşam gücü olan xut’tur.  İnsanlar xut sayesinde 
yaşar ve yaşama çabasına girer. Ölümden sonra xut, xaran  (kara  ruh) adını alır ve 
insanın öldüğü yerde kalır (Butanayev, 1998: 199; Anjiganova 1996: 23).    

Ayrıca  İyus  vadisinde  yaşayan  Hakaslarda  iki  ruh  şeklinden  daha  söz 
edilmektedir: Cesedin yanında kalan ve ölüden geriye kalanları korumakla görevli 
olan ööp ve ölümden sonraki kırk gün boyunca ölenin sağlığında gezdiği yerlerde 
dolaşan ibĭrkĭ  (Çebodayev 1996: 42‐43). 

3. Hakasların ölüm karşısındaki tavırları: 

Hakaslarda ölüm karşısında çok büyük bir acı göstermek, yüksek sesle ağlamak, aşırı 
gözyaşı dökmek hoş karşılanmaz (Butanayev, 1998: 210; Anjiganova 1996: 25). Aksi 
halde hem ölenin  öte  tarafta  rahatsız olacağına hem de  canlı kişinin  ruhunun da 
ölenin peşinden  sürüklenebileceğine  inanılır. Ölen kişinin  ruhu geri çağrılmaya da 
çalışılmamalıdır, aksi takdirde ölenin ruhunun öte dünyaya geçişi zorlaştırılmış olur. 
Hakaslar  ölüm  karşısında  sadece  avuç  içlerini  birbirine  vurmak  suretiyle  acılarını 
ifade ederler. Bu aynı zamanda kötü ruhları kovma yöntemidir (Anjiganova 1996: 26).  

4. Defin ile ilgili törenler 

Altay  halklarında  ölümü  inceleyen  Jean‐Paul Roux  bu  halklarda  temel  olarak  üç 
yöntemin  kullanıldığına  işaret  etmiştir:  toprağa  gömme,  yakma  ve  cesedin 
sergilenmesi (Roux 1999: 218). Hakaslarda bugün sadece ilk yöntem kullanılmaktadır. 
Ancak tarihî etnografik malzeme Hakaslarda sergileme yönteminin de daha önceleri 
yaygın  olarak  kullanıldığını  göstermektedir.  X.  Yüzyılda  El‐Makdisi’nin  bugünkü 
Hakasların ataları kabul edilen Kırgızların bir erkek öldüğünde cesetlerini çürüyüp 
düşene kadar ağaca astıkları, XV. Yüzyılda Seyfi’nin Kırgızların cesetlerini en yüksek 
ağaçların  tepesine  yerleştirdikleri  tabutların  içine  koydukları  (Roux  1999:  221) 
hakkında verdikleri haber XIX. yüzyılda Hakaslardan elde edilen etnografik malzeme 
ile örtüşmektedir. Ormanlıkı bölgelerde yaşayan Hakaslarda sergileme yöntemi XIX. 
yüzyıl başına kadar korunmuştur. Katanov’un derlemelerinde,  Hakaslarda cesedin 
keçeye  ve  kayın  ağacı  kabuğuna  sarılması  suretiyle  defnedilmesinin  sadece 
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bebeklerde kullanıldığı belirtmiştir (Katanov, 1907A, 602). 
XI. yüzyıl  tarihçilerinden Gardizî, Eski Kırgızlara dair “Kırgızlar, Hintliler gibi, 

ölülerini yakarlar ve “ateş en temiz şeydir, ateşe düşen her şey temiz olur. Ölüyü de 
ateş kirlerinden ve günahlarından temizler” (İnan, 1976: 11) şeklinde bilgi vermişse de 
Hakaslarda cenazenin yakıldığına dair bir kayıt mevcut değildir. Ancak Butanayev 
sakat doğan çocukların yakıldığından bahsetmiştir (Butanayev 1998: 211).  

4.1. Cenazenin giydirilmesi ile ilgili törenler 

Hakaslarda cenaze öncelikle yıkanır (Katanov 1907A: 235, 374 ). Cenaze tahta ya da 
ağaç kabuğu üzerine yatırılarak  soğuk  su  ile yıkanır  (Çebodayev  1996:  43). Erkek 
cenazeyi erkekler, kadın cenazeyi ise kadınlar yıkarlardı (Abdina 1994: 2). Ölen kişi 
mezara  kiben  adı  verilen  en  iyi  kıyafetiyle  gömülür,  ancak  ölüye  yepyeni,  hiç 
giyilmemiş elbise giydirilmezdi. Ölümün yaklaştığı biliniyorsa ve ölmek üzere olan 
kişinin iyi bir kıyafeti yoksa hemen yeni bir kıyafet dikilir ve ölecek kişinin ölmeden 
önce hiç olmazsa bir kez bu kıyafeti giymesi sağlanır. Mevsimlerden yaz ise yazlık, kış 
ise kışlık kıyafet ölüye ters olarak giydirilir (resim 11, resim 12, resim 13).  

Ölen  kişinin  üzerine  giydirilen  kıyafeti mutlaka  kesilir,  aksi  takdirde  ölünün 
ölüler ülkesine  kabul  edilmeyeceğine  inanılır. Kıyafetin  kesilmesi  törenine  “köñde” 
denir ve genellikle bu tören ölü giydirilir giydirilmez gerçekleştirilir. Bazı bölgelerde 
ise  cenaze mezarlığa  getirildikten  sonra  bu  tören  yapılır. Önce  ayakkabıların ucu, 
sonra pantolonun kemer kısmı, en sonra da “kibĭñ al!” yani  “kıyafetini al!” sözleriyle 
yaka  kesilir.  Pantolonun  kemeri  çıkarılmış  olur.  Köñde’yi  yaşlı  bir  erkek  bıçak  ile 
gerçekleştirir.  Genellikle  elbise  ve  gömleğin  bütün  düğmeleri  kesilirken,  Kuzey 
Hakasya’da  sadece  üstteki  düğme  kesilir.  Üstteki  düğmenin  talihi‐xut’u  kendine 
çektiğine inanılır ve evde saklanır. Ölenin anısına düğmeler çocukların kıyafetlerine 
dikilir. Sagaylarda ölenin akrabası yok ise düğmeyi tabuta koyarlardı. Ayrıca ölenin 
parmağına hiç olmazsa bir gümüş yüzük de takılmaya çalışılırdı (Çebodayev 1996: 43‐
44)   Hakas  geleneğine  göre,  yaşayan  insanların  giysilerindeki düğmeler  kesinlikle 
kesilmez, gerekli olduğunda ancak koparılır. Ölen kadının başörtüsü bir köşesinden 
diğer köşesine ikiye bölünür ve püskülleri kesilir. Böylece elde edilen üçgen şeklindeki 
parçalardan biri başa, diğeri de bele sarılır. Başa örtülen kısım basitçe başa örtülür, iki 
uç da boğazın altına gelen yerde bağlanır ve bu tür bağlama usulüne tumaxti denir. 
Daha önceleri ölen kadının saç örgüleri tamamıyla açılırken, 20. yüzyıl başında Rus 
kültürünün etkisiyle saçlar yarıya kadar örülmeye başlanmıştır (Butanayev 1996: 156; 
Butanayev  1998:200).  Ölünün  saçları  açılmazsa,  diğer  tarafta  örgülerin  ölünün 
boğazını sıkacağı inancı bulunmaktadır. “Üren kĭzĭnĭn sazı ılğapça, tırğağı örĭnçe /Ölen 
kişinin saçı ağlar, tırnağı sevinir” atasözü de bu gelenek ile ilgilidir (Abdina 1994: 2).  
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4.2. Tabut, cenazenin tabuta konulması 

Xomdı yanında “kapan, tuzak” anlamına gelen taxpay sözü de “tabut”  için kullanılır 
(Butanayev 1999: 139). Tabut imece usulüyle hazırlanır, ancak ölenin yakınlarının bu 
çalışmaya katılmasına izin verilmez (Butanayev 1996: 156; Butanayev 1998:201).  

Hakasya’nın  bozkırlık  kesiminde  tabut  yapımında  kavak  ağacı,  ormanlık 
kesimde ise melez ağacı kullanılır. Kesilen ağaç eve getirilir, ağacın kesileceği yerde 
kütük  “Paza  Xuday  pĭske  mındağ  toğıs  pirbezĭn!(Tanrı  bize  bir  daha  böyle  bir  iş 
vermesin!)” sözleriyle  ikiye bölünür, daha  sonra ağacın  içi oyulurdu. XX. Yüzyılın 
başlarından  itibaren  tabutlar  keresteden  (resim  13)  yapılmaya  başlanmış  olmasına 
rağmen ölü için dua edilirken bugün hala “artık sert ağacın içi oldun!” denmektedir. 
Tabutun hazırlanması sırasında ortaya çıkan yongalar özenli bir biçimde toplanır ve 
yakılırdı.  Bu  yongalara  basılmaz,  basıldığı  takdirde,  basanın  hastalanacağına 
inanılırdı.  

Cenazenin elleri Hakas geleneğine göre gövdeye paralel olarak uzatılır, avuçların 
kapanmaması için parmaklar beyaz çaput ile bağlanır. Gömülmeden önce bu beyaz 
şeritler çıkarılıp etraftakiler  tarafından  talih getirmesi  için alınırdı. Avuçların kapalı 
olarak  bırakılması  durumunda  tırnakların  büyüyüp  avucu  deleceğine  inanılırdı  
(Butanayev 1996: 156; Butanayev 1998:201). Ölü eğer vaftiz edilmiş ise alnına üzerine 
dua yazılmış bir kağıt konulur, eline de yine üzerine dua yazılmış bir kağıda sarılı 
mum tutuşturulurdu (Abdina 1994: 2).   

Cenaze daha evde iken, tabut yurdun “pas paraan” denilen töslerin bulunduğu 
kutsal sayılan tarafına doğru yerleştirilirdi. XIX. yüzyıldan itibaren evin bu kısmında 
ikonlar bulunmaya başlamıştır. 

Eşlerin yatağına ait keçe cenaze kadın ise arka yüzü “olbı kistĭ”, erkek ise  renkli 
çuha ile işlenmiş olan ön yüzü “olbı alnı” kesilmiş olarak tabutun içine boylu boyunca 
seriliyordu. Kadın  cenazenin başının altına ortadan kesilmiş olan  “azax  çastıx/ayak 
yastığı”,  erkek  cenazenin  başının  altına  ise  “pas  çastıx/baş  yastığı”  konur. Yastığın 
altına “evini ak hediye aydınlatsın!” denerek beyaz yün konurdu. Eşlerin yatak örtüsü 
ortadan ikiye kesilerek çıkarılır ve örtünün kuzeye gelen tarafı ölmüş olan kadının, 
güneye gelen tarafı ise erkeğin üzerine örtülürdü. Dul kalmış olan erkeğin daha fazla 
bu yatak örtüsünü yatağının üzerine serme hakkı yoktu. Çünkü öte dünyada eşlerin 
bir  araya geleceğine ve yatak örtüsünün  iki parçasının birleşeceğine  inanıyorlardı. 
Eğer  erkek  ilk  karısı  öldükten  sonra  ikinci  defa  evlenirse,  ikinci  eş  yeni  yatak 
takımlarını  beraberinde  getirmek  zorundaydı  (Butanayev  1996:  157;  Butanayev 
1998:201; Çebodayev 1996: 44). 
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4.3. Cenaze yemeği  

Evin  kutsal  tarafında  tabutun  yanında  üzerinde  ölü  için  getirilen  yiyeceklerin 
bulunduğu sofra kurulurdu. Yine bu sofrada yiyecek yakılmasında kullanılacak olan 
bir kâse de bulunyordu. Gelen akrabalar masaya beraberlerinde getirdikleri yiyecek 
ve  içecekleri bırakırlardı. Defin gününde ve daha  ileride yapılan anma günlerinde 
sofrada bulunan yiyecek  içecekler mezarlığa götürülür, bütün bu yiyecekler küçük 
parçalara bölünür, daha sonra yakılmak üzere kâseye ve ebedî azık/astabas azıx olarak 
bir  torbaya  doldurulur  ve  yine  bu  yiyeceklerden mezarlıkta  gelenlere  de  ikram 
edilirdi. 

Cenaze için kurulan sofraya etin bazı mukaddes sayılan kısımları konmazdı: ilk 
iki kaburga, kürek kemikleri, göğüs etinin kenarları, akciğer, kalp, dil ve ilk omurla 
birlikte  baş.  Sofrada  çatal,  bıçak  ve  benzeri  sivri  nesneler  süne’ye  batabileceği 
düşüncesiyle bırakılmazdı. Yedinci güne kadar masa olduğu yerde kalırdı. Yedinci 
gün irben otu ile tütsülendikten sonra masa yurdun merkezine doğru itilirdi. 20. ve 
kırkıncı gününde yine biraz daha  itilir ve yarım yıl geçtiğinde masa evin ortasına 
gelmiş olurdu. Son anma  töreninde masa kapının önünde bulunurdu. Daha sonra 
masa “masanı al!” denerek avluya çıkarılır, ya kırılır ya da fakir akrabalara verilirdi  
(Butanayev 1998: 202). 

4.4. Mezar, mezarlık 

Hakaslar ölülerini tarla ve ot biçilen yerlerden uzak, yüksek yerlere, yakında var ise 
dağlara gömerler. Mezar için söök, mezarlık için ise Hakasya’nın bozkırlık bölgelerinde 
Arapçadan  geçmiş  olan  sıırat  kelimesi,  Sagay,  Şor  ve Kızılların  yaşadığı  ormanlık 
bölgelerde  ise söökter “kemikler” kelimesi kullanılır. Mezarlıklar daha çok dağlarda 
olduğu için  tağ “dağ”  kelimesi de mezarlık anlamında kullanılmaktadır (Butanayev 
1998:  203‐204). Mezarı  ziyaret  etmek  anlamında  da  tağzar  pararğa  “dağa  gitmek” 
(Butanayev, 1999: 132) kullanılır. Cenazenin defnedilmesi için kömerge “gömmek” ve 
çığarğa “defnetmek (lit. yığmak)” fiilleri kullanılmaktadır. 

Ormanlık  kesimde  yaşayan Hakaslarda XIX.  yüzyılın  başına  kadar  sergileme 
yöntemi de yaygın olarak kullanılmıştır. Hakaslarda bu yönteme “purxanğa sığarğanı” 
yani  “Burhan’a  çıkarma”  deniyordu.  Ağaca  üzerine  içinde  cenaze  olduğu  halde 
tabutun  ya  da  kayın  ağacı  kabuğuna  sarılı  olduğu  halde  cenazenin  konulduğu 
“tastax” denen döşeme konulurdu. Bozkırlık bölgelerde bu yöntemle sadece şamanlar 
defnedilirdi. Dağın tepesinde “sartax” ya da “xuça” denen dört sırık üzerine kurulan 
bir tür ağaç sehpa inşa edilir, üzerine “çayan” adı verilen ağaç lâhit yerleştirilirdi. Ölen 
şamanın cenazesi ve bütün kullandığı malzemeleri davulu, tokmağı vb. bu lâhit içine 
yerleştirilirdi. Ancak XIX. yüzyılın  sonlarına doğru kamlar da genel mezarlıklarda 
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defnedilmeye  başlanmıştır  (resim  14).  40.  gününde  şamanın  kıyafeti,  davulu  ve 
tokmağı kesilerek mezar civarındaki bir ağaca asılırdı (Butanayev 1998:209).  

Çocuklar büyüklerden ayrı, çocuk mezarlığına‐pala sııradı defnedilmişlerdir. Bu 
mezarlıklara  genellikle  tamamen  günahsız  sayılan  7  yaşına  kadar  olan  çocuklar 
defnediliyorlardı. Bebekler ve daha yürümeye başlamamış olan çocuklar kayın ağacı 
kabuğuna ve keçeye sarılarak ağaçlarda defnedilmişlerdir(Butanayev 1998: 210‐211). 
Bu yöntem, Katanov’un 1892 yılında derlediği bir metinde 60 yıl kadar öncesinde 
uygulanan  eski  bir  adet  olarak  bildirilmektedir.  Yine  bu  metinde  yeni  doğmuş 
bebeğin  ölmesi  durumunda  cenazenin  dağa  götürülüp  bir  ağaç  kütüğünün  içine 
sokulup üzeri çalı çırpı ile örtülmek suretiyle defnedildiğinden de söz edilmektedir 
(Katanov,  1907A:  602). Hakaslarda özürlü  (muñnığ) doğan bebeklerin yakıldığı da 
kaydedilmiştir (Butanayev 1998: 211). 

Eğer kişi, kendi köyünden başka bir köyde ölmüş ve öldüğü yerde bir mezar 
hazırlanmış  ve  cenazeyi  almak  için de  kendi  köyünden  yakınları  gelmiş  ise  soma 
denilen sembolik ceset hazırlanırdı. Bir kayın ağacı ölenin ölçüsünde kesilerek ölenin 
herhangi bir kıyafeti üzerine iliştirilir ve soma hazırlanmış olan mezara “Onun yerini 
al!”  sözleriyle  gömülürdü. Cenaze  kendi  köyüne  getirilirken mutlaka  onun  ruhu/ 
xudı‐xubay da davet edilirdi. Bunun için kişinin öldüğü yerde beyaz bir beze gümüş 
para bağlanarak “eve gidelim!” diyerek ölenin ruhu çağrılırdı. Böylece xudı‐xubay’ın 
bu  şekildeki  düğümün  peşine  düşüp  cenaze  ile  birlikte  doğduğu  köyüne  doğru 
yolculuk edeceğine inanılırdı (Butanayev 1998:204). 

Mezar,  cenazenin  gömüleceği  günün  sabahı  kazılırdı.  Kızıl  soyu  dışındaki 
Hakaslar mezarı  ruhun  rahatça  çıkabilmesi  için  çok derin kazmazlardı. Genellikle 
mezar diz  seviyesine,  ormanlık  bölgelerde  ise  bele  kadar  olan derinlikte  kazılırdı. 
Yakın akrabalar mezar kazma işine karıştırılmazdı. Mezarı kazmadan önce, yaşlıca bir 
erkek mezarın kazılacağı yere  içki  serper, beyaz yün  serer ve  sonra “Toprak, ona 
yatacak  yer  ver”  söyleriyle  yüne  küreği  saplardı.  İlk  kürek  darbesi  ile  alınan  bu 
toprağa “kün tobırağı”‐ “güneş toprağı” denirdi ve tabutun üzerine serpilirdi. Mezarın 
kazılması bittikten sonra mezarın tabanına beyaz yün konur ve yere hitaben “Ağıñ 
al!”‐“Akını  al!”  denirdi.  Mezarın  etrafı  hiçbir  şekilde  çevrilmezdi,  aksi  takdirde 
cenazenin her gün yer için haraç vermesi gerektiğine ve ölünün ruhunun/süne anma 
törenlerine gelemeyeceğine inanılırdı (Butanayev 1998:204). 

Mezarın üzeri  taşlarla, zenginlerde  ise “çastañmay” ya da “xaraldı” denen ağaç 
kütükleriyle kapatılırdı. Vaftiz edilenlerin mezarının başına haç, edilmeyenlerin başına 
ise bir ağaç direk ya da taş plâka dikilirdi. Mezarlara dokunmak yasak olduğundan 
mezarlar  hiçbir  zaman  yenilenmezdi(Butanayev  1998:209).  Mezarlık  parmakla 
gösterilmezdi. Eğer bir şekilde böyle bir şey olursa da gösteren kişinin on parmağını 
da ısırıp “parmaklarımdan kan akıyor” demesi gerekirdi. Ancak böylece kesin olan 
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ölümden kurtulunabilirdi (Butanayev 1996: 159) 

4.5. Cenazenin evden çıkarılması ile ilgili geleneksel 
uygulamalar 

Cenaze evden, güneşin batıya doğru döndüğü öğle vakti çıkarılırdı. XIX. yüzyılda, 
Hakaslar keçe çadırlarda yaşarken cenazeyi çıkarmak için yurdun kenarındaki kafes 
sökülürdü.  Ağaç  yurtlarda  ise  yurdun  duvarı  sökülürdü.  Bu  uygulama  ölenin 
ruhunun geriye dönüş yolunu bulamaması düşüncesiyle gerçekleştirilir ve özellikle 
anne‐baba ölüp de geride küçük  çocuklar kaldığı  zaman uygulanırdı. XIX. yüzyıl 
sonundan  itibaren  cenaze  sadece  kapıdan  ayak  tarafı  önde  olarak  çıkarılmaya 
başlanmıştır (Butanayev 1998: 204). 

Cenazenin  evden  çıkarılmasından  sonra  yerler  süpürülür  ve  irben  otuyla 
tütsülenirdi.  Yurdun  kapısı  “gidelim,  evde  kimse  yok”  sözleriyle  üç  kez  açılıp 
kapatılırdı.  Daha  önce  tabutun  durduğu  yere  nehir  kenarından  getirilmiş  olan 
yuvarlak siyah bir taş olan “xam ködĭr polbas xara tas‐ kamın kaldıramadığı kara taş” 
konurdu. Yurdun kapıları sıkıca kapatılırken yaşlı kadınlardan biri kara taşı koyup 
“Buraya seni yemiş olan şeytan dönerse bu taşı kemirsin! Bu evde daha fazla cenaze 
olmasın, kara taş durmasın! Kara taş senin yerini alsın!” derdi.  

Kara taş yedinci güne (Kızıl soyunda kırkıncı güne) kadar evde kalırdı. Ölünün 
ruhunun taşı görerek şaşkınlıkla “Benim varlığım burada yok, sadece kara taş var!” 
dediğine inanılırdı. Yedinci günün akşamı kara taş ya mezara götürülür, ya da köyün 
civarlarında bir yere mezarlığa doğru atılır, atılırken de “Kara taşını al! Onunla evden 
kara  ruh/  xarazı  da  çıkıp  gitsin!”  denirdi. Kara  taşın  bulunduğu  yer  tütsülenirdi 
(Butanayev 1998:205).  

İçinde cenazenin bulunduğu tabut yazın at arabasına, kışın da yine atların çektiği 
kızağa konurdu. Araba ya da kızak yurdun kapısının önüne, kapıya paralel oalarak 
çekilirdi. Cenaze evden çıkarılır çıkarılmaz avluda “xuraylaanı” denen, öbür dünyaya 
gidenin yanına canlı  insanların özellikle çocukların ruhlarını almaması  için yapılan, 
cenazeden korunmayı sağlayan tören gerçekleştirilirdi. Dul bir kadın ağaç kadehe süt 
koyup üzerini beyaz bezle örter, onu elinde tutarak üzerinde içinde cenazeyle tabutun 
bulunduğu arabanın etrafında batıdan doğuya, yani güneşin aksi yönünde‐ “tisker” 
dönerek  “Xuray,  Xuray!  Arkana  bakma.  Bırak  talihin  evde  kalsın!  Çocukların 
sağlıcakla kalsınlar!” derdi. Bu  töreni evli kadının gerçekleştirmesi yasaktı. Beltirler 
erkek cenazenin etrafında güneş yönünde (oñar), kadın cenazenin etrafında ise aksi 
yönde (tisker) dönerlerdi. Bu dönme törenini tamamlayan dul kadın durup “düz mü 
ters mi? –oñar ba tisker be?” diye sorar. Orada bulunan bütün erkekler “tisker, tisker! ‐ 
ters,  ters”  diye  cevap  verirler.  Bazı  yerlerde  tabutun  etrafında  dönülmez,  sadece 
cenazenin üzerine saat yönünün tersine kâseyle süt serpilirdi. Daha sonra süt, birer 
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yudum  içilmek üzere cenazenin bütün yakınlarına verilir ya da kâse kapalı olarak 
masaya konurdu. Süt dolu kâse orada üç gün dururdu. Daha sonra süt köpeğe verilir 
veya ocağa dökülürdü. Ocağa dökerken kâse sağ el ile tutulur, önce sola, daha sonra 
sağa, daha sonra tekrar sola eğilirdi. 

Bazen kâse yerine beyaz bir mendil kullanılırdı. Yaşlı dul kadın beyaz mendili 
sallayarak üç kez tabutun etrafında dönerdi. Sonra ondan üç kez düğüm yapıp ev 
sahibine vererek “ruh canlı sahibini terk etmesin!” derdi. 

Tabut kapak ile kapatılır ve at arabasına urgan ile bağlanırdı. Cenaze mezarlığa 
başı öne gelecek şekilde taşınırdı. At arabasına sırtına eyer vurulmuş at koşulur, bu ata 
da dul bir erkek binerdi. Böylesine ağır bir işten sonra at çözülür ve tütsülendikten 
sonra bütün bir yıl dinlenmeye bırakılırdı. Götüren kişi ise ödül olarak cenaze töreni 
için kurban edilen büyükbaş hayvanın / töögĭ’nin derisini alırdı (Butanayev 1998:206). 

4.6. Cenazenin gömülmesi sırasındaki geleneksel uygulamalar 

Mezar kazılmaya başladıktan  sonra kadınlar hemen eve dönerlerdi. XIX. yüzyılda 
kadınlar kesinlikle defin merasimine gitmezlerdi. Mezarlığa giderek defin merasimine 
katılanlar mutlaka bellerine siyah bir kuşak bağlarlar, şapkalarına ya da kıyafetlerinin 
eteğine  ucu  öne  gelecek  şekilde  iğne  batırırlardı.  Eğer  cenaze  töreninde  emzikli 
çocuğu olan bir anne bulunursa, onun mutlaka önce sütünü sağması gerekirdi, aksi 
takdirde çocuğun hastalanacağına inanılırdı. Ocaktan maşayla aldığı kömür parçasını 
üç kez göğsünün çevresinde gezdirir sonra ocağa önce sağ, sonra sol göğsünden üç 
kez  sütü  sağar,  ancak  bundan  sonra  çocuğunu  emzirmeye  başlardı  (Butanayev 
1998:208). 

4.6.1. Cenaze için kurban kesilmesi 

Defin törenleri için büyük baş hayvan, anma törenleri için ise koyun kesilirdi. Defin 
için kesilen kurbana töögĭ deniyordu. Ölen erkek ise öküz ya da boğa, kadın ise dişi 
dana  kesilirdi. Eğer  ölen  kişi  fakir  ise defin  töreni  töögĭ  olmadan gerçekleştirilirdi. 
Kurban öldürülmeden önce kurbanın bağlı olduğu sicim cenazenin eline tutturulur 
ve “işte, malını yanında götür” denirdi. Töögĭ’nin başı gün batımına doğru çevrilir ve 
boğazı kesilirdi. Kurbanın bütün kanı toprağa akıtılırdı. Defin merasimi için kesilen 
hayvanın kanı yenmezdi. Töögĭ eklem yerlerinden parçalanırdı, çünkü kemiklerinin 
kırılması  yasaktı.  Töögĭ’nin  eti  kızartılmaz,  ancak  suda  haşlanırdı.  Ölünün 
doyurulması  için gövdenin sol tarafı, merasime katılan misafirlere yolluk olarak  ise 
sağ tarafı pişirilirdi. Kuzey Hakasya’da, İyus vadisinde ise ölen erkek ise töögĭ’nin sağ 
tarafı, kadın ise sol tarafı ölünün doyurulması için pişirilirdi. Bütün etin üçüncü ya da 
yedinci güne kadar  tüketilmesi gerekiyordu. Töögĭ’nin kemikleri  atılmaz bir yerde 
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toplanırdı. Eğer birisi yolluk olarak kemikli et almışsa, daha sonra bu kemikleri geri 
getirmesi  gerekiyordu.  Üçüncü  günün  (bazı  bölgelerde  yedinci  gün)  akşamında 
bütün  kemikler  bir  kaba  toplanır, dul  bir  ihtiyar  adam  tarafından  köyün dışında 
mezarlık yönüne doğru “Bütün kemikleri al! Senin malını sana veriyoruz!” sözleriyle 
atılırdı.  Bazen  de  kemikler  evin  avlusunda  kurulan  ocakta  yakılırdı  (Butanayev 
1998:202‐203). 

4.6. 2. Mezara konacak nesneler 

Hakaslar ölüye “Pu çarıxtağox çĭli, tıñ pas çör, irgektĭge sirtetpe, xamcılığa çırtırba, astañ‐
cuğdañ suxsaba, pĭsteñer sağınma, çe pĭs sinĭ undubaspıs (Bu dünyadaki gibi ayağını pek 
bas, elliye dövdürme, kamçılıya vurdurma, aç susuz kalma, bizi düşünme, fakat biz 
seni unutmayacağız)” (Abdina 1994: 1) sözleriyle veda ederek diğer tarafta da onun 
bu dünyadaki gibi yaşamını rahat sürdürebilmesi için çeşitli gereksinimlerini mezara 
koyuyorlardı.   Cenaze  ile birlikte mezara  eski geleneğe göre 9 kat  elbise konması 
gerekiyordu. Eğer 9 kat elbise bulunamıyorsa 7 ya da 5 kat da konabiliyordu. En fakir 
aileler  3  kat  elbiseye  kadar  koyabilirlerdi.  Bugün  üç  kattan  fazla  elbise 
konulmamaktadır. Ayrıca kürk palto  ile cenazenin defni sırasında  tabut örtülürdü. 
Kürkün yakası başa gelecek şekilde cenazenin üstüne serilirdi (Butanayev 1998:203).  

İhtiyar dul bir kadın tabuta içinde astabas azıx/ebedî azığın olduğu ve yeni beyaz 
kumaştan  dikilmiş  olan  ve  “kĭçĭg  xapçıx  /küçük  torba”  denen  torbayı  sol  taraftan 
koyardı. Kuzey Hakasya’da ve Beltirlerde ölen kadın  ise sol, erkek  ise sağ  taraftan 
yiyecek  torbası  tabuta  konurdu.  Ebedî  azığın  bulunduğu  torbada mutlaka  yağlı 
talğan1, yağlı et ve yumurta bulunurdu. Balık geleneksel bir yiyecek sayılmadığı için 
hiçbir  zaman  ebedî  azık  torbasına  konmazdı.  Defin  töreninde  bulunanlar  ölenin 
anısına bu  torbadaki yiyeceklerden üçer  sunak yerlerdi. Daha  sonra  ihtiyar kadın 
torbanın ağzını gün batımı yönünde çevirip üst kısmını kesip tabuta koyardı. Kesilmiş 
olan kısım (xapçıx axsı) ölenin ailesine verilirdi. Ölünün cebine bakır paralar konurdu. 
Kardeşlerden  biri mezarın  dibine  “kendine  yer  al!”  diyerek  “çir  tolızı/yer  fidyesi” 
denen parayı atardı (Butanayev 1998:207‐208).  

4.6. 3. Paarladarğa 

Hakaslarda cenazenin evden çıkarılması sırasında geride kalan çocuklar ve dul kalan 
eşin  göğsünü  cenazenin  göğsüne  dayaması  şeklinde  gerçekleştirilen  geleneksel 
uygulamaya paarladarğa “bağrını yaslamak” denir. Bu  şekilde vedalaşmadan sonra 
ölenin  daha  fazla  yakınlarını  düşünmeyeceğine  inanılırdı.  Dul  kalan  kadına  ve 
çocuklara mezardan toprak getirilirdi. Avuç  içindeki toprak üç kez göğüs üzerinde 

                                                       
1 Kavrulup temizlenmiş yulaftan yapılan un. 
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gezdirilerek  “şiddetli  sızlamaması  için  bağrıma  sürüyorum”  denirdi. Yedinci  gün 
anma töreni sırasında dul kalan kadın ilk kez mezarlığa gider, önce göğsüyle mezara 
kapanır,  sonra  avucuna  aldığı  toprağı  üç  kez  karaciğerinin  çevresinde  gezdirirdi 
(Butanayev 1998:205). 

4.6. 4. Anma ateşinin yakılması ve ateşin doyurulması 

Tabutun  içinde getirilen  cenaze önce mezarın yanına konurdu. Ölü  erkek  ise başı 
güneye gelecek şekilde güney‐batı istikametinde, kadın ise başı kuzeye gelecek şekilde 
kuzey‐batı istikametinde mezarın yanına yerleştirilirdi. Tabut mezara konmadan önce 
batı tarafında ölü için bir kâse yiyeceğin yakıldığı anma ateşi yakılırdı (resim  4). 

Cenaze  daha  evde  iken  onun  için  yiyecek  yakılmaz,  içki  serpilmezdi. Hakas 
geleneğine göre birinci anma ateşine, anma töreninde kurban edilmiş olan hayvanın 
ucu kırılmış omuz kemiği atılmalıdır (sol omuz kemiği kadın için, sağ ise erkek için). 
İyus vadisindeki Hakaslar omuz kemiğini kadınlar için yedinci günde, erkekler için 
ise dokuzuncu gündeki anma töreninde yakarlardı. Abakan vadisindeki Kaçlar omuz 
kemiğini anma ateşine attıkları  torbanın üst kısmına sarıyorlardı. Omuz kemiğinin 
ince  tarafını mezarlıkta dul bir erkek “Payıñ pir!‐ Zenginliğini ver!” sözleriyle kırar, 
sonra da evine götürürdü. Omuz kemiğinin kırık olan başının  (pay pazı) mutluluk, 
başarı  ve  zenginlik  getirdiğine  inanılırdı. Omuz  kemiğini  ancak  iliği  çıkarıldıktan 
sonra ölü için ebedî azığın bulunduğu torba içinde ateşe atarlardı. Omuz kemiği ile 
birlikte ölen  erkek  için kürek kemiği, kadın  için  ise göğüs kısmı da yakılır ya da 
torbaya sarılır, böylece ateşin ruhu‐ ot inezĭ doyurulurdu (Butanayev 1998:207).  

4.6. 5. Mezarlıktan dönüş 

Mezardan dönüşte acele edilmesine dikkat edilmiştir. Arkaya bakılmaz, aksi takdirde 
ölenin ruhunun onları takip edeceğine inanılırdı. Eve doğru yolun yarısında arabanın 
koşumu  çıkarılır  ve  araba  mezarlığa  doğru  döndürülürdü.  Sagaylar  ve  Kızıllar 
arabayı doğrudan mezarlıkta bırakırlardı. Yedinci günün arifesi akşamında yedi erkek 
düğmelerden  yapılmış  olan  (xola  marxa  “lit.  Bakır  düğme”)  bakır  kurşun  takılı 
silahlarını, 7 idris ağacı dalını ve ocaktan alınmış köz halindeki ağaç parçalarını alarak 
arabayı  almak  için  giderlerdi. Arabanın  bulunduğu  yere  geldiklerinde  7  kez  ateş 
ederler, etrafa içki serper ve közleri “turunıñ al! ‐ közünü al!” diyerek etrafa dağıtırlardı 
(Butanayev 1998:210).  

5. Ölüyü anma törenleri 

Hakaslar bir yıl içinde altı kez kirek/gerek adı verilen anma törenleri gerçekleştirirler 
(Butanayev  1998:  215). Bu  törenlerde  ibĭrĭg denen mezarın  etrafını dolaşma  töreni 
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gerçekleştirildiğinden  anma  törenleri  için  doğrudan  ibĭrĭg  kelimesi  yaygın  olarak 
kullanılmaktadır. Bu  anma  törenleri Hakasların  hem  ölüyü  getirdikleri  ikramlarla 
yedirip  içirip  ağırlama  hem  de  bir  süre  önce  aralarında  yaşamış  olan  insanla 
iletişimlerini  sürdürme  ihtiyacından ortaya  çıkmış  törenlerdir. Ayrıca Hakaslar bu 
anma günlerini xısxılıx/flamingo kuşuyla da ilgilendirmektedirler. Bu kuşların eşleri 
öldüğünde,  eşlerinin öldüğü yere yılın bu günlerinde döndüğü  inancından  anma 
günlerinin  ortaya  çıktığı  söylenmektedir  (Butanayev  1998:215).  İbĭrig’ler  bugün  de 
üçünde, yedisi ya da dokuzunda, yirmisinde, kırkında, yarım yıl geçtikten sonra ve 
bir  yıl  geçtikten  sonra  yapılır.  100.  günü,  XX.  Yüzyılın  başlarına  doğru  sadece 
Kızıllarda korunmuştur. A.Castrén, Abakan vadisinde yaşayan Kaç ve Koybalların 
Rusların  etkisiyle  100.  gün  yanında  yarım  yıl  geçtikten  sonra  da  anma  töreni 
yaptıklarını kaydetmiştir (Butanayev 1998: 220). 

5.1. Üs künĭ/ Üçü 

İlk anma töreni ölümden üç gün sonra gerçekleştirilir. Bu törene sadece yaşlılar katılır. 
Bu günde genellikle yurttaki ocakta yiyecek yakılarak “tamax  örtirge” denen  tören 
yerine  getirilir, mezarlığa  gidilmez. Eğer  cenaze  üçüncü  gününde defnedilmiş  ise 
defin ve üçüncü gün  töreni birleştirilir, anma ateşi de mezarın yakınında yakılırdı. 
Hakasya’nın kuzeyinde yiyecekler yedinci ya da dokuzuncu günü yakılırdı. Kaçlar 
ölünün ruhunu/süne öğleden sonra üç kâse yiyecek yakarak, Sagaylar ise sabah, öğlen, 
akşam  olmak üzere  günde üç  kez  birer  kâse  yiyecek  yakarak  beslerlerdi. Kızıllar 
ölüyü anma töreninde ateşi geceleyin doyururlardı. Akşam güneş batarken ocakta bir 
kâse yiyeceği, gece yarısında ikincisini, tan ağarmadan önce de üçüncü kâse yiyeceği 
yakarlardı. Kural olarak birinci kâseyi dul kalan eş, ikincisini kız kardeşi, üçüncüsünü 
de erkek tarafından yakın akrabalardan yaşlı bir kadın yakardı. Yiyeceği ancak yaşlıca 
kadınlar yakardı. Ölen erkekse, yiyecek ateşe sağ elle, kadın ise sol elle atılırdı.  Yakılan 
yiyeceğin/çidĭmnĭg  tamax  mutlaka  yağlı  olması,  talğan,  et  ve  yağdan  oluşması 
gerekiyordu. Kesinlikle tuzlanmazdı. Domuz eti ve balık kullanılmazdı. Aksi halde 
ruhun / süne tiksineceği kabul edilirdi. Yakılan yiyecekten kendine has bir koku/xuyux 
yayılırdı  ki,  ölen  kişinin  ruhunun  bu  kokuyla  doyacağına  inanılırdı  (Butanayev 
1998:215). 

Ateşi doyurma törenine başlamadan önce ateşin ruhu / ot inezĭ için ateşe üç parça 
yağ  atılırdı. Ölen  kadın  için  bu  tören  sırasında  yiyecekler  ocağa  kadın  tarafı  olan 
kuzey, erkek için ise güney taraftan konurdu. Her kâseden ateşe üçer avuç yiyecek 
atılırdı. İlk kâseden ilk avucu sağ taraftan alıp, elin üstü yukarıya gelecek şekilde eli 
eğerek (oñar) ateşe atarlardı. İkinci avucu soldan alıp elin üstü aşağıya gelecek şekilde 
ateşe atarlardı (tisker). El bu pozisyonda iken “Acıkma ve susama! Sen öteki dünyaya 
gittin ve artık gelmeyeceksin” denirdi. Üçüncü avucu kâsenin ters tarafından alıp yine 
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elin üstü yukarı gelecek şekilde yiyeceği ateşe atarlardı. İkinci kâseden ise önce elin üst 
kısmı aşağıya, daha sonra yukarıya, daha sonra yine aşağıya gelecek şekilde atarlardı.  
Üçüncü kâseden yiyecek birinci kâsede olduğu gibi ateşe atılırdı (Butanayev 1998: 215 
‐216). 

Ateşe  yiyecek  atılırken  her  seferinde  bir miktar  yiyecek  başparmağın  altında 
bırakılır,  sonra  bu  kalıntı  (Sag.  xasxax, Kaç.  ülcey)  kâseye  tekrar  konur  ve  yaşlıca 
akrabalara  “İnsan  yemeğinin  payı  bu  dünyada  kalmalı! Hepsi  ölülere  verilmez” 
sözleriyle ikram edilirdi (Butanayev 1998:216). 

Ruh/süne’nin doyurulması sırasında yurttan bütün çocuklar çıkarılır, kapılar açılır 
ve tam bir sessizlik sağlanırdı. Ruhun bu arada inanların arasında kıyafetinin eteğini 
toplayarak dolaştığına, eğer tesadüfen ruhun kıyafetinin eteği birine değerse, o kişinin 
baygınlık geçireceğine inanılırdı. 

Hakas geleneğine göre anma törenlerine mutlaka çatxan denilen müzik aletinin 
eşliğinde bütün gece destan anlatan kaycı/xaycı davet edilirdi.  Ruh/süne’nin gırtlaktan 
çıkarılan  kay/xay’ı  dinlemeyi  sevdiği  ve  çatxan’ın  diğer  tarafına  oturarak  çalmaya 
başladığı ve kaycının sesini kendine çektiğine ve o anda kaycının kayını kaybettiğine 
inanılırdı.   Bu  yüzden  kaycı  önceden  gırtlağının  altına  ve  çatxan’ına  kömürle  haç 
işareti çizerdi. Anma töreninde kayladığı için kaycıya kırkıncı anma töreninde ölenin 
elbiselerinden hediye edilirdi (Butanayev 1998:216). 

5.2. Çitĭ künĭ/ yedisi veya toğıs künĭ/dokuzu 

İkinci  anma  töreni yedinci gününde yapılır. Kuzeydeki Hakaslar  (Kızıllar ve  İyus 
boylarındaki Kaçlar)  cenaze  kadın  ise  anma  törenini  yedinci  gününde,  erkek  ise 
dokuzuncu gününde yaparlar.  

Altıncı  günün  akşamında  ölenin  ailesinin  yurdunda  akrabalar  ve  komşular 
yanlarında yiyecek içecekleriyle toplanırlar. Eli boş gidilmez. Getirilen şeyler ölen için 
kurulmuş olan sofraya konur. Sofrada yiyecekler sadece elle ve kaşıkla yenir, çatal ve 
bıçak  kullanılmaz.  Yine  anma  günü  törenleri  olduğunda  ağaç  kesilmez,  alet 
kullanılarak bir  şeyler yapılmaz. Bütün bunların ölünün vücuduna  acı vereceğine 
inanılır (Butanayev 1998: 216‐217). 

Yedinci günün sabahında herkes mezarlığa giderdi. Mezarlıktan çıkmadan önce 
mutlaka açılmamış bir şişe içki açılarak ocağa üç kez serpilirdi. Mezarlıkta mezarın 
başında anma ateşi yakılırdı. Bu ateş  için odunlar özel olarak evden getirilirdi. Bu 
ocağa yiyecekler “Sen ancak bu usûl ile beslenmeye başladın. Bunlara kötü ruhların 
ulaşmasını  engelle.  Biz  seni  düşünüyoruz,  ama  sen  bizi  düşünme.  Bizim 
yiyeceklerimizi kabul et!” sözleriyle atılır. Ocağın kenarına içkiyi, eğer bardağı sağ elle 
tutuyorlarsa  sağ  taraftan “Sen artık ancak bu usûl  ile  içiyorsun” diyerek dökerler, 
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daha sonra bunu sol taraftan tekrarlarlardı. “Sardıx” denen içkinin kalanı üstüne bir 
miktar  eklenerek mezarın  çevresindekilere  içmeleri  için  verilirdi  (Butanayev  1998: 
217). 

Üç yaşına kadar ölmüş olan çocuklara anma töreni yapılmazdı. Sadece yedinci 
gününde mezarın başına gelirler ve bir miktar süt dökerlerdi. Üç yaşından büyük ölen 
çocuklar için yiyecek yakılır ve 40 gününe kadar anma törenleri yapılırdı (Butanayev 
1998: 218). 

İyus boyu Kaçlarında yedinci gün (erkekler için dokuzuncu gün) “ibĭrĭg”  denen 
ve mezarın etrafını törensel bir şekilde dolaşmaktan ibaret olan ritüel gerçekleştirilirdi. 
Bazen yedinci gününde bir ibĭrĭg, kırkıncı gününde bir ibĭrĭg ve bir yılında da bir ibĭrĭg 
gerçekleştirilirdi.   Böylece üç  kez  olması gereken  ibĭrĭg, bir  yıl  içinde gerçekleşmiş 
olurdu. Taştıp  rayonu dışındaki bütün Hakas bölgelerinde  ibĭrĭg/anma  törenlerinin 
yapıldığı zamanda gerçekleştirilirdi (Butanayev 1996: 163; Butanayev 1998: 221‐222). 

Öğleye  doğru mezarlığa  dönen  akrabalar  yemek masası  çevresinde  toplanıp 
yiyip  içerlerdi.  Yedinci  gününe  kadar  (Kızıllarda  kırkıncı  gününe  kadar)  ölünün 
ailesinden olanların yürek, akciğer ve böbrek yemeleri yasaktı, bu organları yemenin 
söz  konusu  organlarda  hastalığa  sebep  olacağına  inanılırdı. Yedinci  günün  anma 
yemeğinden sonra yakın akrabalar sofradan dokunulmamış yürek, akciğer ve böbreği 
alır ve “ölü bizi düşünmesin, onun ciğeri bitmesin!” sözleriyle göğüsleri çevresinde 
gezindirirler ve bu organları kapının dışına atarlardı. Ancak bu törenden sonra söz 
konusu organları yemelerine izin verilirdi. 

Yedinci  güne  kadar  (Kızıllarda  kırkıncı  güne  kadar)  ölen  kişinin  ailesinden 
olanların ellerine keskin nesneler almalarına ve özellikle et kesmelerine izin verilmez, 
aksi takdirde ölünün kalbini ve ciğerini kestiklerine inanılırdı. Yedinci günde ailenin 
her bir üyesi ellerine beyaz bir yün parçası alarak “ben senin ciğerini ve kalbini değil, 
beyaz yünü kesiyorum” sözleriyle yünü üç kez makasla keserlerdi. Ancak bundan 
sonra keskin nesneleri kullanmalarına izin verilirdi. 

Yedinci güne kadar (Kızıllarda kırkıncı güne kadar) yurttan hiçbir şey çıkarılmaz, 
taranılmaz ya da saç örülmez, yıkanılmaz ve kıyafet de değiştirilmezdi  (Butanayev 
1998:218). 

5. 3. Çibĭrgĭ künĭ/Yirmisi 

Üçüncü anma töreni yirminci günde yapılır. Bu günde sadece yaşı ilerlemiş olanlar 
toplanırlar. Bu günde mezarlığa gidilmez. Önceki günden anma toplantısı yapılır ve 
bir  gün  ile  sınırlı  tutulur. Yirminci  gününde  yine  ocakta  üç  kâse  yiyecek  yakılır. 
Kırkıncı gününde anma törenlerini bitirmek isteyenler yirminci gününde mezarlığa 
giderler (Butanayev 1998:218). 
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5. 4. Xırıx künĭ/Kırkı 

Uluğ ibĭrig/ büyük anma töreni de denen kırkıncı günü en önemli anma günü sayılır. 
Kırkıncı  günde  ölen  kişinin  ruhunun  ölümü  kabul  ettiği,  öldüğüne  inandığı 
düşünülür. Ölünün ocağın arkasında durup küle ayak bastığına ve külün üzerinde 
ayak  izi kalmadığında, gölgesinin olmadığını ve yürürken otların eğilmediğini fark 
ettiğinde acıyla öldüğünün bilincine vardığına inanılır. 

Akrabalar kırkıncı günün arifesinde, otuz dokuzuncu günün akşamına doğru 
toplanırlar. Daha önce belirtilen şekilde yurtta, ocakta üç kâse yiyecek yakılır. Bütün 
gece uyunmaz, sabaha doğru mezarlığa gidilir.  Anma ateşi yakıp ölüyü beslerler. 

Abakan vadisinde  (ormanlık alanlarda yaşayan Sagaylar dışında) yedinci gün, 
özellikle  kırkıncı  gününde,  erkek  kardeş,  özellikle  dayının  vefatı  durumunda  üç 
ayağıyla birlikte bir koç başı mezarlığa getirilirdi. Kurbanın ön  sağ  ayağını yurtta 
bırakmak gerekiyordu. Ölen kadın ise koyun başı ve ayakları getiriliyordu. Ayaklar 
ve  baş,  derisi  ile  birlikte  kazanda  kaynatılırdı.  Alt  çene  ve  dili  çıkarıp  evde 
bırakıyorlardı. Mezarlıkta  üç  kap  yiyeceğin  ateşte  yakılmasından  sonra  ihtiyarlar 
tüyleri ütüp,  başı  temizledikten  sonra  beyin  kısmını  yerler,  sonra  kafatasını  ateşte 
tekrar biraz yakarak (köpeklerin musallat olmaması için), kafatasını mezarın başına 
geçirdikleri  ağaç  sapana  “sana  sığır veriyoruz”  sözleriyle  asarlardı. Asılan kafatası 
sayısı ne kadar fazla olursa, akrabaların merhuma o kadar çok onur verdikleri kabul 
edilir ve bu durumda  ruh/süne’nin memnun olduğuna  inanılırdı  (Butanayev 1998: 
218‐219) (resim 5, resim 6, resim 7). 

5. 5. Çarım çılı/ Yarım yılı 

Halk geleneğine göre, yarım yıl anma törenlerinin (aynı şekilde yıl dönümlerinin de) 
eski ay çıktığında yapılması gerekirdi. Yeni ay çıktığında cenaze  ile  ilgili her  türlü 
faaliyet  yasaklanmıştı.  Sadece  günlere  bağlı  olan  anma  törenleri  yeni  ayda 
yapılabilirdi.  Anma  töreninin  arifesinde  akşamleyin  cenazenin  aile  çevresi  daire 
şeklinde  ocak  etrafında  toplanır  ve  ocakta  iki  kâse  yiyecek  yakılırdı  (Sagaylarda 
kırkıncı  gününden  sonra  artık  yiyecek  yakılmazdı).  Geceleyin  uyunmaz, masalcı 
dinlenirdi.  Sabahleyin mezarlıkta  toplanılır,  anma  ateşinde  iki kâse yiyecek ve  bir 
torba ebedî azık yakılırdı. Torbayı dul bir kadın ateşe atardı. Önce torbanın üstünü 
(xapçıx  axsı) keser,  sonra  torbayı ateşin üzerinde üç kez  çevirip,  torbanın ağzı gün 
batımına gelecek şekilde torbayı eğip ateşe boşaltırdı. Ebedî azık ile birlikte mutlaka 
torbanın üst tarafına dar tarafı kırılmış omuz kemiği ve (erkekler için) kürek kemiği 
veya (kadınlar için) göğüs kemiğinin ortası sarılırdı. Torba sonunda ateşe atıldığında 
“besininle cüzdanını al! Ebedî azığın bitmesin!” denirdi. Bundan sonra torbanın kesik 
üst tarafı (uluğ xapçıx) veya beyaz bir mendili aynı dul kadın “xuray‐xuray” sözleriyle 
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güneş yönünde  ateş üzerinde döndürürdü.   Sonra üç kez bağlayıp  çıkın yaparak 
“Senin temiz ruhun kaybolmasın, bu bağlanmış çıkın senin kutsal evinin koruyucusu 
olsun. Benim duam  senin  yaşam gücünü korusun, mutluluk olsun”  sözleriyle  ev 
sahibine verirdi. Torba  tamamıyla yanana kadar herkes hareketsiz ve sessiz olarak 
otururdu. Bu vazifeyi yerine getirdiği için dul kadına bir mendil veya elbise hediye 
edilirdi (Butanayev 1998:220). 

5. 6. Tügenci kiree/Son anma töreni  

Son  anma  töreni  bir  yıl  sonra  yapılır.  Törenin  arifesinde  akrabalar  ölenin  evinde 
toplanırlar. Yılında sadece bir kâse yiyecekten bir avuç yakılırdı. Sabaha karşı mezara 
gidilir ve son kez yakılan anma ateşinde bir kâse yiyecekten bir avuç alınarak ateşe 
atılır. Daha sonra bu kâse “ayağıñ al! (kaseni al!)” denerek bir parça kırılır, daha sonra 
bu  kâse  ters  çevrilip mezarın  başına  bırakılır.  Tören, mezarın  etrafındaki  büyüsel 
dönüş olan “ibĭrĭg” ile son bulur. Cenazenin doyurulmasından sonra, ateş tamamıyla 
söndüğünde  akrabalar mezarın  çevresinde  batıdan  başlayıp  doğuya  doğru,  yani 
güneşin ters yönünde üç kez dönerler, sonra herkes “Kötü ruhlar artık bize musallat 
olmasın. Sen tamamen gidiyorsun, artık bizi düşünme. Sen asıl dünyaya gittin ve artık 
dönmeyeceksin!”diyerek kıyafetinin eteğini  silkelerdi. Hakas  inancına göre, “ibĭrĭg” 
töreninin gerçekleştirilmesinden sonra ölünün ruhu‐süne artık mezardan çıkamazdı. 
Çünkü ölünün başı dönmüş ve yön duygusunu kaybetmiştir (Butanayev 1998:221). 

Hakasya’nın  kuzeyinde  (genellikle  Kızıllarda)  anma  törenleri  ikinci  yılda  da 
devam eder ve üçüncü yılda bitirilir (Butanayev 1998:222).  

Ölümden  bir  yıl  sonra  (Kızıllarda  kara  taş‐“xara  tas”’ın  atıldığı  kırkıncı  gün) 
evden kara ruhun/xaran, xarazı kovulması için kam çağırılır. Bu kara ruh kovulmadığı 
takdirde ailenin kalan üyelerine mutsuzluk getireceği kabul edilir. Bu tören için atın 
kafatası, dört bacağı, yaban gülünün dikenli 9 dalı, idris ağacının 9 dalı, 9 kara taş, üç 
akdiken dalı ve bir tırpanın ağzı gerekli idi. Belirtilen nesneler kapının önüne konur ve 
siyah bir mendil ile örtülürdü. Akşamleyin yurdun kapılarına eğer ölen erkek ise kara 
bir boğa ya da aygır, kadın ise kara bir inek ya da kısrak bağlanırdı. Sabaha karşı kam 
bu hayvanları alırdı (Butanayev 1998:222).  

“Xaran”ın kovulması  töreni eski ay çıkacağı zaman, geceleyin gerçekleştirilirdi. 
Yurdun  duman  deliği  kara  keçi  derisiyle  örtülür,  ocak  ise  kazan  ters  çevrilerek 
söndürülürdü. Bu  törende kam, zifirî karanlıkta kara  ruhu/xaran’ı  aramaya başlar. 
Ölmüş erkeğin xaran’ı yurdun erkek bölümünde yani güney tarafında, kadınınki ise 
yurdun kadın bölümünde yani kuzey tarafında gizlenmiştir. İnsanlar xaran’ın içlerine 
girmesine  engel  olmak  için  söndürülmüş  olan  ocağın  etrafında  sessizce  dururlar. 
Aniden kam xaran’ı tutar, xaran inlemeye ve acıklı bir şekilde ağlamaya başlar. Xaran 
evden çıkmak istemez ve onu evde bırakmaları için yalvarır. Şamanın bu ağlama ve 
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inlemeleri  taklidi esnasında  insanlar da dayanamayarak ağlamaya başlarlar. Ancak 
xaran’a acınmamalıdır. Kam xaran’ı davuluna hapseder, yurdun kapısına bağlanmış 
olan hayvanın üzerine oturtur, dikenli dallarla vurarak onu Hakasların dünyasının 
dışına sürer. Kaçlar xaran’ı Yenisey’in aşağı  taraflarına Kuzey Buz Denizi’ne doğru 
sürer ve kara bir denizin/ Xara talay dibinde bir kayaya hapseder. Koyballar xaran’ı 
Doğu  Sayanlar’a  sürüp,  Irğax‐Tarğax  dağına  kapatırlar.  Kızıllar,  xaran’ı  eski 
zamanlarda atalarının yaşadıklarına inandıkları mitolojik Sana Köl kıyısındaki eski soy 
mezarlığına döndürürler. Sagaylar, xarazı’yı batıya Abakan’ın tepelerine, mitolojik çitĭ 
puttığ Pulan tağ’a (yedi bacaklı geyik dağına) gönderirler. Burada üzütler ülkesi yani 
öteki dünyanın ruhlarının ülkesi vardır. Önce kam xarazı’yı kıl köprü/xıl köbĭrtkĭ  ‘yi 
geçmeye  zorlar.  Eğer  xarazı  günahkâr  ise  aşağıya  düşecektir.  Daha  sonra  onu 
Abakan’ın yukarılarında onun ana kolunun ağzının daha yukarısında bulunan Üttĭg 
Tas (delikli taş) dağının deliğinden geçmeye zorlar. Üttĭg Tas’tan başarıyla geçen xarazı, 
nihayet mitolojik Pulan tağ’a ulaşmış olur ve buradan geriye dönüş için yol yoktur. 
Kam görevini tamamladıktan sonra “Kara toprak mezar oldu, sert ağaç tabut oldu, 
sen kendin Pulan Tağ’a geçtin” der ve tören tamamlanmış olur (Butanayev 1998: 223). 

Hakaslar  3.  yıldan  sonra  ölenin  ruhunun  başka  bir  bedende  hayat 
bulduğuna  inandıklarından  3.  yıldan  sonra  artık  ölü  için  anma  töreni 
yapmazlar(Anjiganova 1996: 26).  

6. Yas 

Dul erkek ya da kadın anma törenlerinin sonuna kadar yasta olmayı belirten “tul” 
adıyla anılır ve bu durum bir yıl kadar sürerdi. Bundan sonra dul erkek ya da kadın 
“ökĭs kĭzĭ (öksüz kişi), ökĭs ipçĭ (öksüz kadın), ökĭs iren(öksüz erkek)” adlarını alırlar. Tul, 
üç yıl boyunca rüyalarını anlatamaz, tokalaşamaz, düğünlere davet edilmez. Kırkıncı 
güne  kadar  kendi  avlusunun  dışına  çıkamaz.  Tul’un  3  yıl  boyunca  ölen  eş  ile 
doğrudan  bağlantısı  olduğu düşünülerek  onunla  iletişim  kurmaktan  çekinilir. Tul  
üzmemek, darıltmamak gerektiği, çünkü onun lânetinin yerini bulacağı inancıyla, tul 
örtmece  bir  adlandırma  ile  xannığ  aastığ/  kanlı  ağızlı  olarak  da  adlandırılmıştır 
(Çebodayev  1996:  46).  Ancak  3  yıl  sonra  tul’un  ölen  eşle  olan  bu  olağanüstü 
bağlantısının kesildiğine inanılır (Butanayev 1998:211‐ 212).  

Ölenin  atının kuyruğu dörtte  bir kadar  saatin  ters yönünde, kırmızı  şeritlerle 
örülüp eyerlenerek üzerine ölünün kürkü serilir ve ölünün atı‐ “xoylağa”, yedi gün 
süreyle yurdun önünde durarak yas tutardı. Atın bu şekilde yas tutmasına “tullanğan” 
denirdi.  Erkekler  defin  ve  anma  törenlerinde  xoylağa’ya  binebilirlerdi,  ancak 
kadınların binmesi yasaklanmıştı. Kuzey Hakasya’da xoylağa defin töreninde kesilir, 
eti  yenir,  ayakları  kafası  ile  derisi  cenaze  ile  aynı  çukura  gömülürdü.  Güney 
Hakasya’da  xoylağa  kırkıncı  gün,  bazen  de  birinci  yılında  kesilirdi. Xoylağa  bıçak 
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darbesi  ile öldürülerek “xoylağañ al! –Xoylağa’nı al!” denirdi. Xoylağa’nın kanı yere 
akıtılırdı. Mezarın başında atın baş, ayak, kuyruk ile birlikte yüzülmüş derisini asmak 
üzere  çaxı  denilen  özel  bir  tertibat  düzenlenirdi. Asılmış  olan  at  derisine  “sünet” 
denirdi.    XX.  Yüzyıl  başında mezar  başında  xoylağa’nın  kesilmesi  töreni  ortadan 
kalkmış,  xoylağa  akrabalardan  birine  hediye  edilmeye  başlanmıştır  (Butanayev 
1998:212‐ 213).  

7. Sonuç 

Hakaslarda  geleneksel  defin  törenleri  XX.  yüzyılın  başına  kadar  korunmuştur. 
Ölünün yaşarken bizzat kullandığı  atının mezarının başında kurban  edilmesi gibi 
gelenekler Antropolog V.N. Krinogov’a göre, Sovyetler Birliği döneminde genellikle 
insanların bağlı bulundukları  sovhoz ya da  sovhoz’un  atını kullanmaları, kişilerin 
kendilerine  ait  atlarının  bu  dönemde  bulunmaması  ile  ilgili  olarak  bu  dönemde 
kaybolmuştur  (Krivonogov,  1997:  97).  Bugün  Hakaslarda,  yüz  yılardır  birlikte 
yaşadıkları  Rus  toplumunun  etkisiyle  geleneksel  yaşam  tarzı  değişmiş  olmakla 
birlikte temel unsurlar korunmuştur. Mezarın derinliği ve şekli bugün Ruslarınkinden 
ayrılmamaktadır.  Mezara  cenazenin  götürülmesi  ve  dönüş  oldukça  yavaş  bir 
tempoda  gerçekleşmektedir.  Cenazenin  kıyafetlerinin  kesilmesi,  düğmelerinin 
koparılması  gibi  uygulamalar  da  nadiren  yerine  getirilmektedir.  Cenazenin 
gömüldüğü tabut da Ruslarınkinden farklı değildir (Krivonogov 1997: 97). Ortodoks 
Hristiyanlığa ait objeler gerek defin  töreni sırasında, gerekse mezar süslemelerinde 
daha çok görülmektedir. Daha önce Hakaslar son anma gününden sonra bir daha 
mezar  ziyaretine  gitmezlerken,  bugün  Ortodoks  Rus  bayramı  olan  ve  o  günde 
mezarlık ziyaretinin yapıldığı “Ana‐baba günü”nde mezarları ziyarete gelmektedirler 
(Mamışeva 1998: 95‐96).  Tüm bu değişikliklere rağmen halen defin törenlerinde ateş 
yakma, ateşi doyurma, mezarın etrafını dolaşma gibi uygulamalar, belirli günlerde 
yapılan anma törenleri devam etmektedir (Resim  8, Resim 9, Resim 10). 

Resimler: 

Resim 1: Kırkıncı gün töreni: mezarın başında ilâhi söyleyen insanlar. 
Resim 2: Kırkıncı gün töreni: anma ateşinin yakılması ve sofra hazırlıkları. 
Resim 3: Kırkıncı gün töreni: sofra hazırlıkları. 
Resim 4: Kırkıncı gün töreni: anma ateşinde yanmakta olan yiyecekler. 
Resim 5: Kırkıncı gün töreni: ateşi doyurma ritüeli. 
Resim 6: Kırkıncı gün töreni: ateşi doyurma ritüeli. 
Resim 7: Kırkıncı gün töreni: ateşi doyurma ritüeli. 
Resim 8: Kırkıncı gün töreni: ateşi doyurma ritüeli. 
Resim 9: Kırkıncı gün töreni: ateşi doyurma ritüeli. 
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Resim 10: Kırkıncı gün töreni: Mezarlıktaki törenin ardından verilen anma yemeği. 
Resim 11: Köyde yapılan defin töreni. 
Resim 12: Köyde yapılan defin töreni. 
Resim 13: Köyde yapılan defin töreni. 
Resim 14: Şaman mezarı. 
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