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BAYRAMLARIMIZ

SADIK
GÖKCE
sadikgokce@hotmail.com

Bu yıl Şehrin Hafızası ekibi olarak mübarek 
Ramazan ayı için özel bir sayı hazırlaya-
madık. Bunun çeşitli sebepleri var ama en 

önemli sebebi bir yılı geçkin bir süredir yaşamak 
zorunda kaldığımız Pandemi süreci. 

Geçen yıl girdiğimiz ve Ramazanı öksüz bı-
rakan bu bela bu yılda bizi terk etmedi ve ikinci 
Ramazanı da öksüz bıraktı. Burada öksüz keli-
mesini özellikle kullanıyorum, belki buruk keli-
mesini niçin kullanmadığımı düşünebilirsiniz. 
Buruk kutlamalarda bir eksiklik hissedilmesine 
rağmen yine de yapılan işten haz alınır. Ama 
biz pandemi sürecinde yaşadığımız iki Rama-
zandan da buruk da olsa bir tat almadık. Bizim 
kültürümüzün olmazsa olmazları arasında olan 
Ramazan adetlerimizden hiç birisini yerine ge-
tiremedik. 

Mesela eş dost ile iftar sofralarına oturama-
dık. Teravih namazı öncesi ve sonrası dostlarla 
oturup bir çay keyfi yapamadık. En yakınlarımı-
zı dahi iftar soframıza oturtamadık. Geçen yıl ve 
bu yıl anacığımla bir iftar sofrasına karşılıklı otu-
rup onun duasını alamadım. Ve kurallara uyan 
bütün insanlar benimle aynı kaderi yaşadı. 

Böylesine öksüz ve yetim geçen bir Rama-
zan için özel sayı hazırlamaya bir türlü elim var-
madı. Gönlüm razı olmadı. Gönlün razı olmadı-
ğını yapmak ise insana zor geliyor. 

Gönül… Bu kelimenin başka dillerde kar-
şılığı var mı acaba? Sanıyorum sadece bizde 
olan ve bize ait bir kelime. Çok geniş bir anlam 
taşıyor. Kalp yerine kullanılıyor gibi görünse de 
öyle olmadığını düşünüyorum. Mesela “kalp kır-
mak” ile “gönül yıkmak” aynı şey olmasa gerek. 
Kırılan şey tekrar tamir edilip düzeltilebilir ama 
yıkılan bir şeyin yenisi yapılsa da eskisi olmaya-
cağı aşikâr.

“Gönüllü olmak” sözündeki derin manayı 
nasıl kelimelere dökebiliriz. “Gönlüne sinmek” 
sözünün manasını vermek için birkaç satır yet-
mez. Hele hele “Gönül koymak” sözü yok mu? 
İşte biz bu Ramazan ve geçen Ramazan yapa-
madıklarımız için birilerine gönül koyduk. 

Allah izin verirse haftaya Ramazan Bayra-
mını kutlayacağız. Tabi bu kutlama da öksüz ka-
lacak. Boynumuz bükük olacak. Sevdiklerimizle 
birlikte olamayacağız. Ana ve babamızın elleri-
ni öpüp hayır dualarını alamayacağız. İnşallah 
Kurban Bayramına kadar bu pandemi denilen 
belayı atlatırız da ağız tadı ile bayramlarımızı 
yine kutlarız. 

Bayram demişken… Üç çeşit bayram vardır. 
Birincisi dini bayramlardır. Bunlar dinin emret-
tiği ve aynı inanca sahip insanların yaşadığı bü-
tün coğrafyada ortak olarak kutlanan bayram-
lardır. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı 
gibi…

İkincisi resmi bayramlardır.  Bu bayramlar 
devletlere özel, sadece o devletin vatandaşları ta-
rafından kutlanan ve önemsenen bayramlardır. 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos 
Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
gibi…

Üçüncüsü ise milli bayramlardır. Bu bay-
ramlar ise aynı soydan gelen, aynı dili konuşan, 
aynı töreye bağlı, aynı kültürün sahibi olanlar 
tarafından kutlanan özel günlerdir. Bize ait olan-
lar; Nevruz, Hıdrellez vd.

Bu sayımızda yazarlarımız kültürümüzde 
Hıdrellezin yeri nedir ve nasıl kutlanırdı sorula-
rına cevap bulabileceğiniz yazıları ile sizleri bil-
gilendirmeye çalıştılar ve çocukluk hatıralarını 
anlattılar.

***
Haftaya mübarek Ramazan Bayramını kut-

layacağız. Şimdiden Ramazan Bayramınızı kut-
lar mutlu gelecekler dilerim.
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Adım: Sıcak… Şiddetli sıcak.
Çok sıcak gün; güneş kumları…
Ortalıkta fink atan şeytanları ta-

mamı yanmış kibrit çöpü misali karartır 
eğer bükerim. İslam olup elini taşın altına 
koyanların cürümlerini külhanıma atar kül 
eylerim. Öyle ki küllerden ‘kün’ doğar; o ‘ol’ 
dan neler doğmaz ki? cürüm yanar hasenat 
doğar. Hasen güzeldir. Bed yanar: Kötü, çir-
kin, tuhaf; Latif ve zarif doğar. Hem batar 
hem doğar… 

Ateş ki kısa zamanların, anların acele-
ciliğini taşır tıynetinde. Birikip kalmış, yapı-
şıp katılaşmış cürüm kirini iki hilal arasında 
yakıp kül etmek benim vazifemdir. Yıllar yılı 
bin bir zahmetle doldurulmaya çalışılan delik 
çuvalın gözesini onarmak da…

Dediğim gibi ömrüm kısadır benim; bir 
hilalle doğar bir hilalle karışırım sonsuzda 
yüzen samanyolunda uğuldayan zamanın 
eledikleri arasına. Bundan sebep bir acele-
cilik, çabucaklık sinmiştir üzerime.  İki hilal 
arası koca bir ateş yakarım halisane aşkın 
odundan. O nar ile temizlerim. Demirin havı-
nı almak için tava getiririm. Bu öyle bir ateş-
tir ki içine atılan nesneyi bütünüyle yakıp kül 
eylemez. Misal; gelişimle benden sonuna ka-
dar istifade etmeye niyetlenen âdemi atarım 
tandıra. Bencillik, kin, haset, öfke; tokluktan 
gelen rahatlık hissinin kolaylaştırdığı nefsin 
heva ve heveslerine zaaf, yine tokluğun ge-
tirdiği ölümü ve sonrasını hafife alma, sonra 
herkesi kendi gibi karnı tok sırtı pek sayma 
yanılgısı gibi nice çiğlikten müteşekkil; tüm 
vücudu ten gibi kaplayan yılan gömleğini so-
yar, parçalarım. Geriye kalan pırıl pırıl par-
layan taze bir özdür. Bu öz yanmaz; istesem 
de yakamam. Ne ben ne de tamu ateşi doku-
namaz, dokunsa da yakamaz, güç yetiremez 
buna; aciz kalır.

Ömrüm üç bölümden ibarettir. Gençli-
ğim rahmet sağanağı olur yağar kürre-i arzın 
dört bir yanına. Evvela damlalarım serinletir, 
ferahlatır, yumuşatır. Malum ya sertleşmiş 
toprak da hamur da şekle girmez kolayca. 
Rahmetimle yoğurduğum bu (ç)hamurdan 
bambaşka şekillerle karışarak saflığını, asıl-
lığını, biricikliğini kaybetmiş çehreleri arın-

dırır halisane, arı duru ve hilkatince temiz 
suretler yaparım.  Bu suretlerin pişmesi için 
merhamet ve mağfiret tandırında az biraz 
kalması gerekir ki berk olsun, ilk darbede 
kolayca bozulmasın. Böylece ben de ortala-
rına gelirim şehri ömrümün. Olgunlaşır, ol-
gunlaştırır, erer, erdiririm. Ham iken pişer; 
hararetimle hamları pişiririm. Ne güzel bir 
yer olur yeryüzü. Gecesini yıldızdan avize-
leri gölgede bırakacak bir dolunayla aydınlık 
eyler bu dolunayın ışığı gibi kandiller asarım 
karardıkça kararmış gönüllerin zulmet-i ley-
line. Gündüzün bedenleri ve ruhları maddi 
manevi marazlardan tedavi eder sağaltırım. 
Senede bir uğrayan, onulmaz dertleri ondu-
ran bilge bir hekimbaşı da denilebilir bana…

Sona evirilince ruz-u ömrüm yanmadan 
pişen amma ille de ateşi gören âdem sonsuz 
bir eyvahın kahredici yanışından halas ol-
muştur.  Bu halas oluşun müjdesiyle bermu-
rad asil ruhlar, ıydiyenin kokusunu alarak bir 
cenneti Büşra ferahlığına kavuşur. 

Gayrı görev tamam olmuştur. Vazifeyi 
icra etmenin iç ferahlığıyla ötelere yol alabi-
lir, müminlerin hayır ve hasenatlarıyla dolu 
heybemi arz edebilirim Rahmeti Rahman’a. 
Bitmek, yitmek, yok olmak, ölmek değildir 
benimki zinhar! Belki devir teslimdir hale-
fime. Zati zaman bu aleme mahsus izafi bir 
söylemdir. Benim geldiğim ve gittiğim yerde 
esamisi okunmaz. Orada selef ve halef aynı 
düzlemdedir, dip dibe, kol koladır. Asıl olan 
sırası gelenin görevi yerine getirip alemi sı-
radakine teslim etmektir.  Bir de gelirken 
heybemize doldurulan rahmeti yer yüzüne 
iğne ucu kadar yer kalmayıncaya dek saç-
mak. Öyle ki lain ve avenesi bile umutlanır 
bu rahmetten. 

Elveda…
 Değil, tüm yüklerini sırtından atmış; 

yepyeni bir var oluşla ikinci bir talih, berrak 
bir zihin ve pirüpak bir kalple bismillah dene-
cek olan hayata merhaba…

ELVEDA 

FATMA 
TUTAK
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NİCE BAYRAMLARA…

MUSTAFA 
ÖZCAN

Ramazan ayı geldi mi eski defterler 
karıştırılır, bu mübarek ay’a ilişkin 
anılar nakledilir. Böylece Ramazan’ın 

güzelliği vurgulanır. Biz de rahmetli Feyzi Ha-
lıcı’nın bir şiiri ile Ramazan ayını uğurlayalım 
ve okurların, bütün Müslümanların bayramı-
nı içten dileklerle kutlayalım.

MÜBAREK RAMAZAN
  Feyzi HALICI
Arınmış gönüller durdu secdeye,
İndi kuşlar gökyüzünden müjdeye,
Bu sabah hüzzamdan okundu ezan,
Aksetti, ilâhi sesler derinde
Bir bitmez bereket beraberinde
Yurda burcu burcu geldi Ramazan

Gözler kilit vurur uykusuzluğa,
Çeşmeler yetişmez bu susuzluğa
Bu o gündür, derman bulunur, derde,
Bugün artık bütün şüpheler yalan
Bu o gündür, şavkır can-evinde can,
Bugün mahya benim minarelerde.

Tertemiz, dolaşsam hangi mabedi
Melekler kıskanır bu ibadeti

Düşler kubbelerde kucak kucaktır.
Bana madde kadar mana da lazım,
Gürül gürül Kur’an oku hafızım
Bu aşk içerimde salkım saçaktır..

İnancın, eriştim saltanatına;
Dilekçem var bu gün rabbin katına.
Huzurdan bahseder, görürsem, kimi
Yalın duygularım çoğalır, daha
Bu gün kalbim daha yakın Allah’a
Bu gün tekmil aşk donatır içimi.

Sular gümüş gümüş akar sebilden
Ay-aydın ayetler süzülür dilden
Hakkın avuçlara sığmaz nasibi
Cümle saadetler gelir yakına
Peygamberler peygamberi aşkına
Doğruluk ver kullarına, yarabbi. 1 
 *

1   Yeni Konya, Sayı: 4468, 6 Şubat 1962, s.1  

DOĞRU YOL
İtibar  sahibi  olmak  istersen  gönlün geniş olsun,
Doğru yoldan ayrılma, ister yokuş ister iniş olsun.

                                              (Ahmet Sevgi)

Ahmet 
Sevgi

ACZİMİN 
 GİRYESİ
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HIDIRELLEZ

PROF. DR. 
MERYEM 
UYSAL

Hızır ve İlyas isimlerinin halk ağzında 
aldığı şekilden ibaret olan Hıdırellez, 
kökü İslam öncesi eski Orta Asya, 

Orta Doğu ve Anadolu yaz bayramlarına da-
yanan, Hızır yahut İlyas kavramları etrafında 
dini bir muhtevaya bürünmüş halk bayramı-
nın adıdır.

Hıdırellez kutlamalarında görülen bazı 
adetlerin, İslamiyet öncesine ait olmasının bu 
geleneğin Türklerde eskiden beri var olduğu-
nu gösterdiği herkesin malumudur. Ancak 
Hıdırellez geleneği sadece Türk Dünyası ve 
Anadolu coğrafyası ile sınırlı değildir ve Irak, 
Suriye ve Balkan ülkelerinde de kutlanmak-
tadır.

Anadolu’da Hıdırellez, Hızır- İlyas, Eder-
lezi, Kakava, Haftamal, Eğrilce, Eğrice adla-
rıyla bilinir.

Dünya genelinde verilen belli başlı isimler 
ise şunlardır: Hızır Günü, Kakava, Aziz Geor-
ge ve Aya Yorgi.

“Kakava”, Hıdırellez’i bayram olarak kut-
layan Romanların bugüne verdiği isimdir.

Hıdırellez bayramının temelinde bütün 
bu kültürlerdeki bahar ve yaz bayramı gele-
neklerinin uzun asırlar süren katkılarını kabul 
etmek gerekir.

Bu katkıların en sonuncusu da Hızır ve İl-
yas’ın şahsiyeti etrafında gelişen İslami Halk 
Kültürüdür.

Hıdırellez Türkiye’de çok İslamiymiş gibi 
bir yapıya bürünse de İslamiyet öncesi benzer 

kültük şahsiyetler etrafında bir geleneğe dö-
nüşmüş motifler senkritik bir karışım haline 
gelmiştir.

Orta Asya’dan Anadolu’ya hatta Anadolu 
içinde bile Hıdırellez kutlamalarında bölge-
den bölgeye farklılıklar görülebilmektedir.

Bir halk inanışına göre, Hızır ve İlyas’ın 
bir araya geldiği günün hatırasına kutlanan 
Hıdırellez, Miladi takvime göre 6 Mayıs, Rumi 
takvime göre ise 23 Nisan gününe rastlamak-
tadır.

Hıdırellez kış mevsiminin sona ermesini 
ve yaz mevsiminin başlangıcını temsil eder.

Hıdırellez kutlamaları Anadolu Selçuklu-
ları döneminde gelenekselleşmeye başlamış, 
Osmanlı zamanında da yaygın bir şekilde kut-
lanmıştır. Hatta bu uygulamanın dinen sakın-
calı olup olmadığı tartışılmış ve Şeyhülislam 
Ebusuud Efendi tarafından “Hıdırellez günü 
gezinti ve eğlenceye çıkan Müslümanların, 
özel olarak bugüne kutsiyet vermemeleri du-
rumunda bir sakıncası olmadığına hükmeden 
bir fetva verilmiştir. Günümüzde kabul edilen 
görüş de bu yöndedir. 
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Hıdırellez gününün dinimizle özel mana-
da bir ilgisi yoktur. Uygulanan batıl inançların 
da bir ilgisi yoktur. Bunlar ancak asırlardır uy-
gulanarak yerleşmiş bir gelenektir. Kutsiyet 
vermekten kaçınmak gerekir.

Kuzu eti yemek, Hıdırellez gecesi soğuk 
suya girmek, ateş üstünden atlamak, salın-
cakta sallanmak,yiyecek-içecek kaplarının, 
cüzdanların ağzının açık bırakılması, dilekle-
rin gül ağacı dibine çizilmesi vb. sayısız uygu-
lamalar Hıdırellez günü gerçekleştirilir.

Anadolu’nun pek çok yerinde Hıdırellez 
kutlanan mekânlar Hıdırlık ve Hıdırlık Tepe-
leri olarak isimlendirilir. Bu mekânlar yeşillik, 
su kaynaklarına yakın tercihen bir türbe veya 
yatıra yakın yerlerdir.

Bu yerlere Hızır uğrağı da denilmektedir.
***

Annemle Babam işlettikleri Un Değir-
meninde çok insanla muhatap olmalarına 
rağmen sosyal faaliyetlere katılmak için ne 
yazık ki hiç fırsatları olmuyordu. Bu nedenle 
Hıdırellez coşkusunu biz de çok yaşayama-
dık. Ancak bir gün Hıdırellez bize geldi. Ben 
11-12 yaşlarında iken köyden mahallemize 
yeni taşınan bir komşumuzun yanına komşu 
çocuklarından birkaçını alarak, elinde bulgur, 
salça, yeşillik vb. olan bir küvet ve büyükçe bir 
kilimle bahçemize geldiğini hatırlıyorum.

Aydınlık pırıl pırıl bir gündü. Bahçede 15 
kadar zeytin ağacı vardı. 

Bunların arasındaki boşluğa annemler 
müşterilerin hayvanları için arpa ekmişler-

di. Yemyeşil gümrah arpaların etrafı da yine 
yemyeşil çayırlarla kaplıydı.

Hanım getirdiği kilimi çayırlara serip, 
elindeki küveti göstererek: “Bugün Hıdırellez. 
Açık havada yiyip içeceğiz. Size kısır yapaca-
ğım. Siz de isterseniz katılın” dedi.

Çevredeki en geniş ve en yeşil bahçe bi-
zimkiydi. Hemen evin yanındaki değirmenin 
önünde ise büyük küçük hep birileri olurdu. 
Komşu hanım bizim bahçeyi özellikle seçmiş 
olmalıydı. Ablamla ben de soğan kabuklarıy-
la haşlayarak boyadığımız yumurtaları alarak 
yanlarına gittik.

Komşu hanım etrafındaki çocuklara öyle 
bir davranıyor, onları öyle eğlendirmeye ça-
lışıyordu ki ben o günün bir çocuk bayramı 
olduğunu düşünmüştüm.

Soğan kabuğu ile yumurta boyamak 
muhtemelen Bulgaristan göçmeni olan anne 
tarafımla Balkanlardan getirilen bir adetti. 
Onlar yine tüm bayramlarda çocuklar için” 
Göbelek” denen bol yumurtalı hamurdan leb-
lebi gibi küçük toplar yapıp fırında kızartırlar-
dı. Gerçekten çok lezzetli ve eğlenceli bir atış-
tırmalıktı. Anneannem yaptığı zaman köyün 
çocukları paylaşamazlardı.

Ne yazık ki yaşadığım tek Hıdırellez kut-
laması buydu.

Komşu hanımın köyden yeni gelmesi ve 
ne pahasına olursa olsun bu geleneği yaşat-
maya çalışması, doğayla bütünleşmiş kırsal 
yerleşim birimlerinde bu geleneğin çok daha 
yerleşik ve güçlü olduğunu göstermektedir.
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Bu tek tecrübemde aklımda kalan tomur-
cuklanan güller, gümrah arpalar ve çocuklarla 
toplanıp kutlama yapan, onlara Hıdırellez ya-
şatmaya çalışan komşu hanım…

***
Bir şey yaşatılırsa devamı gelir.
Senkritik bir karışım olan Hıdırellez’de iyi-

liğe ve umuda çağrı vardır.
Gençler bunu yaşarlarsa yaşatabilirler.
Bir milleti oluşturan fertleri bir arada tu-

tan onların ortak değerleridir.
Prof. Dr. Muhtar KUTLU Türkiye’nin 

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Lis-
tesine Hıdırellezi de eklemeye çalıştığını bildi-
rerek konu hakkında şu bilgileri vermektedir:

“Somut olanlar ne kadar önemliyse, so-
mut olmayanların da korunup yaşatılması çok 
önemlidir.

Bunlar bizim genetik referanslarımızdır. 
Genetik hafızamızdır. Onları kaybedersek ha-
fızamızı kaybederiz.

Yine senkritik bir karışım olan Noel Ba-
ba’yı hepimiz biliyoruz ama Hızırı tanımıyo-
ruz.

Oysa Hızır da umudun efendisidir. Çocuk-
lara hediye getirir. Darda olana yetişir.

Doğa ile suyla böylesine alakalı bir olayı 
Bahar Şenliği haline getirebiliriz. 

Gençlere bu değerlerimizi doğru bir şekil-
de aktarmalıyız. Hızır’ı bilince Battal Gazi’yi, 
Sarı Saltuk’u, Köroğlu’nu da tanıyacaklardır.

Eğer bu geleneği gençlerle buluşturabilir-
sek, yerel gibi duran bu faaliyet genel özellik-
lere de sahiptir ve gençler genel insani değer-
leri burada görebilirler.”

Tüm bunları okuyunca aklıma çocuklara 
Hıdırellez yaşatmaya çalışan komşum geldi 
ister istemez. Bana da tek Hıdırellez günümü 
yaşatan kendisiydi.

Acaba burada yazılanları yıllar öncesinden 
okumuş muydu?

Şüphe yok ki çok halis niyetli, fedakâr ve 
toplum bilinci olan birisiydi.

Allah (cc) O’ndan razı olsun.
Rabbim herkese böyle diğerkâm bir ruh 

versin.
KAYNAKLAR
h t t p : / / w w w . e k r e m y a m a n .

com/2010/07/21/hidrellez/
https://dergipark.org.tr/en/pub/egetdid/

issue/34462/380782
hhttps://scholar.google.com/citations?u-

ser=SEYeq44AAAAJ&hl=tr
thttps://www.dailymotion.com/video/

x56yl5e
tps://islamansiklopedisi.org.tr/hidrellez

 

Ben mal-mülk, saltanat istemem. 
Bana o secde devletini ihsan et yeter, diye
 ağlayıp sızlanmaya başlarsın.
    (Hz. Mevlânâ)

SECDE
Ne saltanat isterim ne mal-mülk, bunlar bir gün biter,
Allah’ım,  secde  etme  devleti  ver  sen  bana,  yeter.

                                 (Ahmet Sevgi)

AHMET SEVGI

MESNEVÎ’NİN 
GÖLGESİNDE 
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AKSARAY’DA HIDIRELLEZ 

ŞABAN
KUMCU

Benim çocukluğumun Aksaray’ı, ev-
lerinin önünden sular akan, yemye-
şil bahçelerin içinde, kerpiç evlerde 

oturulan küçük bir ilçeydi. Aksaray, her ne 
kadar, 1920 ile 1933 yılları arasında vila-
yetlik yapmışsa da daha sonra, vilayetliği 
elinden alınıp kaza (ilçe) yapılması, Aksa-
raylıların unutamadıkları bir hadise olmuş-
tur. Gelişmesi de yavaşlamıştır. Aksaray, 
yeşilliğini, güzelliğini Melendiz Dağı’ndan 
çıkıp kaynak ve derelerin birleşmesiyle olu-
şan Uluırmak’tan alır. Ihlara Vadisi’ni de 
aşarak Aksaray’a gelir, ilçenin bütün bah-
çelerini sulardı. Ağaçların çiçek açması, ta-
biatın canlanması, Hasandağı’nda karların 
eriyip, güneşin kendini göstermesiyle, ba-
harın geldiğini anlardık. Ağır kış mevsimin-
den çıkmanın verdiği rehavetle, yüzlerimiz 
güler içimiz ısınırdı.

Okulumuzda 23 Nisan bayramı hazır-
lıkları yapılırken, öğretmenimiz, bayram-
dan sonra “kır gezisi” yapılacağını söyler ve 
gezi gününü belirlerdi. “Kır gezisi” o kadar 
büyüleyici bir kelimeydi ki, sevinçten çığlık 

atar, birbirimize sarılırdık. Bayramın ardın-
dan hep beraber okuldan uzaklaşmak, bir 
ırmak kenarında oturup, tabiatın, güneşin, 
ırmağın, yeşilin tadını çıkarmak tarif edile-
mez bir mutluluktu. Öğretmenlerimizi okul 
dışında yanımızda görmek, birlikte vakit 
geçirip onların sevgisini ve şefkatini yakın-
dan hissetmek farklı bir duyguydu. Yıl sonu 
olduğu için, yaz tatilinde okulumuzdan, 
arkadaşlarımızdan ve öğretmenlerimizden 
ayrılacağımızı bilmenin hüznünü de yaşar-
dık. Beş yılda beş ayrı öğretmende okumuş-
tum. Bütün sevgimizin odak noktası olan 
öğretmenimiz, bir sonraki öğretim yılında 
bir başka okula gidebiliyor veya başka bir 
sınıfın öğretmeni olabiliyordu.  Bu değişik-
likler kendi küçük dünyamızda, bizim için 
hüzün vericiydi.
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ÇOCUK VE AĞAÇ
Çocuk, çok sevdi ağacı...
Verirdi ona, her kış
Çiçekleri olaydı!

Ağaç, çok sevdi çocuğu...
Öperdi altın saçlarından
Dudakları olaydı!

Ve ona öptürmek için,
Eğilirdi yerlere kadar;
Yanakları olaydı!

Dökerdi önüne hepsini
Gümüşten, altından, sedeften
Oyuncakları olaydı!

Ve çocuk gittikten sonra,
Böyle kalır mıydı ağaç?
Ne olurdu onun da
Bacakları olaydı,
Ayakları olaydı!

Arif Nihat 
Asya Hıdırellez bir bahar bayramıdır. 

Aksaray’da da mayıs ayının ilk haftasında 
adeta bütün evler boşalır, güzel elbiseler 
giyilir, birkaç gün önceden hazırlanan yiye-
ceklerle beraber, sergiler alınır, Uluırmak 
kenarına gidilirdi. 

Çayırlar, çimenler insanlarla dolar, bü-
yükler neşeyle sohbet ederken, çocuklar cı-
vıl cıvıl, koşar, oynardı. Komşular arasında 
yiyecekler paylaşılır, çocukların gönülleri 
hoş tutulmaya çalışılırdı. “Zaman olur ki 
hayali cihan değer.”

Orta Asya Türk topluluklarında da ba-
harın müjdecisi olan her güzellik, sevinç-
le karşılanırdı. Karlar erirken açan çiğdem 
çiçeği, uzun göçler sonunda geri gelen 
leylek ve turna gibi kuşlar, geyik, karaca 
ve benzeri hayvanlar kutlu canlılar olarak 
bilinirdi. Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig 
kitabında baharı şöyle tasvir eder; “Kafur 
gitti, (kar beyazı) kara toprak misk ile dol-
du, dünya kendisini süsleyerek bezenmek 
istiyor.”

Türklerde, Hızır Peygamber, Dede Kor-
kut benzeri boz bir ata binmiş, aksakallı 
koca kişiye benzetilirdi. Tasavvuf düşünce-
sinde Hızır Aleyhisselam, yediden yetmişe 
her yaştan insan olarak görünebileceği gibi; 
kuş veya turna gibi de görünebilir. Hıdırel-
lez günü rastlanacak her yaştan insanın 

“Hızır” olabileceğine inanılır; bu nedenle 
karşılaştığımız insanlarla olan ilişkilerimiz-
de munis, iyiliksever, güler yüzlü, tatlı dilli 
olmamız öğütlenirdi. Anadolu coğrafyasın-
da köylerde bereket için toplu yenen “Hıdı-
rellez Pilavı” ziyafetleri hala verilmektedir. 
Hıdırellez aynı zamanda “Hayır Günü’dür” 
“Her gününü hazır, her kişiyi Hızır bil”, 
anlayışı devam etmektedir. Genellikle, Hı-
dırellez şenliklerinin yapıldığı gün “6 Ma-
yıs’tır.”

Hıdırellez günü; Hızır ve İlyas pey-
gamberlerin, bir su kenarında veya bir gül 
ağacı altında buluşma günü olarak kabul 
edilir. Hızır peygamberin karalarda, İlyas 
peygamberin denizlerde; zor durumda ka-
lan insanların yardımına koştuğuna inanı-
lır. Türkler kara toplumudur. 

Bizim manevi hayatımızda ve bizim 
dünyamızda Hızır peygamber öne çı-
kar. Bahar bayramı Türklerde Hıdırellez, 
İran’da “Mihrican”, Hristiyanlık dünyasın-
da da “Paskalya”, adıyla kutlanır.

“On Altıncı Yüzyılda İstanbul’a yerle-
şen Yesevi tarikatına mensup Türkistanlı 
yazar Hazini, bu tarikatla ilgili çok önemli 
bir kaynak olan “Cevahirü’l-ebrar min em-
vaci’l-bihar” adlı eserinde (s.196), başta 
Buhara ve Semerkant olmak, üzere bütün 
Maveraünnehir ’de Hızır ve İlyas peygam-
berlerin adına şenlikler yapıldığını kayde-
der.” TDV İslam Ansiklopedisi”

M.Ö. Üç bin yılın sonlarında, Mezopo-
tamya ovasını sulayıp, etrafı yeşillendiren 
Fırat ve Dicle nehirlerinin hayat verici gü-
cünü simgeleyen, Tammuz (Dumuz) ilahı 
adına bahar mevsimi başlangıcında, Mezo-
potamya’daki Ur şehrinde görkemli ayinler 
yapıldığını gösteren tabletler bulunmakta-
dır.

“Türk Dünyası’nın hemen her yerin-
de “Hızır-İlyas”, “Hıdırellez” ve “Hıdırlık” 
adını alan pek çok cami, tekke, ziyaret yeri, 
türbe, mezarlık, dağ, tepe, mesire yeri, 
akarsu ve köy vardır. 

Mesela, Ankara’da Hıdırlık Türbesi, 
Çorum’da Hızırlık Ziyaretgahı, Denizli’de 
Hızırlık Sultan Ziyareti, Edirne’de Hızırlık 
Tekkesi, Hatay’da Hızır Makamı, Kütah-
ya’da Hızırlık Mescidi, Merzifon’da Hızır-
lık Tepesi, Mudurnu’da Hızırlık Kayası, 
Ladik’te Hızırlık Ziyareti, Giresun’da Hızır 
Kayaları sayılabilir.”
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 “TÜRK TOPLUMUNDA HIDIRELLEZ, 
ALAATTIN UCA”

Milletimizi ayakta tutan, birlik ve beraber-
liğimizi pekiştiren güzel adet ve gelenekleri-
mizden birisi de Hıdırellez’dir. Baharla birlikte 
içimizde filizlenen sevinci, neşeyi ve coşkun-
luklarımızı paylaşma vesilesidir. Tabiat sevgi-
si; çevremizi koruyup, gelecek nesillere temiz 
bir dünya bırakma bilincini de vermelidir. 

Türk Milleti’nin toprak sevgisi, toprağa 
bağlılığı, tabiata olan aşkı, şiirimizin ve ede-
biyatımızın ana konularındandır. Son iki yüz 
yılın yaşanmışlıkları, savaşları, toprak kayıpla-
rı, yoksulluğu; şiirlerimize, sevinçlerimize ve 
şenliklerimize mutlak bir hüzün katmıştır. 

BIZIM MEMLEKET
İçinden tanırım ben o elleri,
Onlar ki zahirde viran olurlar;

Ardıçlı dağları, çamlı belleri
Aşanlar şi’rine hayran olurlar.

Dökülür köpüklü sular yarından,
Baharlar yaratır kışın karından;
İçenler sihirli pınarlarından
Şöyle bir silkinir, ceylan olurlar!..

Orada yaşayan erlerin içi
Bir yaşta yoğurur derdi, sevinci;
Onlar ki sabansız, tarlasız çiftçi,
Davarsız, kavalsız çoban olurlar.

Başıboş, kırlara salar tayını,
Elinden düşürmez okla yayını;
Ellere bırakır zafer payını,
Memleket yolunda kurban olurlar...
     

                           Faruk Nafiz Çamlıbel
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Noktalı ha ile yazılan hadara: Yeşil, 
yeşillik, yeşermek demektir.
Hıdırellez bütün Türk dünyasın-

da ve onlara komşu olan kavimlerde kut-
lanılan kökü tarih öncesine kadar inen 
bir bahar bayramıdır. Aynı 22 Aralık’ta 
gündüzlerin uzamasına binaen kutlanılan 
Nortogan, Şubat ayında cemrelerin düş-
mesi ile Emire, 21 Mart’ta gece ve gündü-
zün eşitlendiği, günlerin uzamaya başladı-
ğı, ağaçlara su yürüdüğü ve küçük otların 
çıktığı, koyun kuzuların dışarıda otlatıldı-
ğı için halkın sevinçle karşıladığı Nevruz 
gibi büyük şenliklerle kutlanılan bir bahar 
bayramıdır. Miladi Mayıs ayının altısında 
kutlanır. Bu aynı zamanda Türk hüküm-
darlarının büyük şölenler düzenleyerek 
beylerden ve devlet erkânından vergilerin 
ve hediyelerin kabul edildiği bir gündür.

Hıdırellez, Türklerin İslamiyet’i kabu-
lünden sonra dinî bir kimliğe bürünmüş-
tür. Bu inanışa göre Hızır ve İlyas kendi-
sine hikmet verilen iki büyük şahsiyettir. 
İlyas peygamberdir. Kur’an-ı Kerim’ ismi 
zikredilir. “Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas’ı 
da hidayete erdirdik. Hepsi de Salihler-
dendi.” (Enam/85), “Doğrusu İlyas da 
gönderilen Peygamberlerdendi.” (Saffat, 
123), “İlyas’a selam olsun” (Saffat,130) 
ayetlerinde İlyas’ın Allah’ın salih kulla-
rından ve Peygamberlerinden olduğu bil-
dirilmekte, Yüce Yaradan’ın selamladığı 
belirtilmektedir. Hızır Aleyhisselam ise 
Hz. Musa kıssasında geçmektedir. Musa 
Aleyhisselam’ın bir hutbesinden sonra 
cemaatten birisi ona: “Ya Musa, Allah’ın 
yarattığı kulları arasında yeryüzünde sen-
den daha bilgili kimse var mı?” diye sorar. 
Hz. Musa da Allah bilir demeyip “hayır, 
yok” der. Bunun üzerine Cenab-ı Allah, 
ona kendisinden daha bilgili bir kulu ol-
duğunu, iki denizin birleştiği yerde onu 
beklediğini haber verir. Bu husus Hızır adı 
zikredilmeden Kur’ân—ı Kerim’de şöyle 
bildirilmektedir:  Kehf suresinde Hz. Musa 
ve yanındaki genç arkadaşı iki denizin bir-
leştiği yerde bir kişi görürler. Selam verip 
bir kayaya otururlar. Bu arada sepetlerin-

de bulunan kızartılmış balık suya düşer ve 
denizin karanlıklarına doğru yol alır. Bir 
vakit yürüdükten sonra yorulurlar ve mola 
verirler. Bu arada karınlarının acıktığının 
farkına varırlar. Yemek yemek için sepe-
ti açtıkları vakit balığı göremezler. Hz. 
Musa aradığı kişinin denizin kıyısındaki 
o ihtiyar olduğunu anlar ve geri dönerler. 
İhtiyarı bir taşın üzerinde oturur bulurlar. 
Hz. Musa Hızır A.S. arkadaşlık teklif eder. 
Ona verilen hikmet bilgisinden kendisine 
de öğretmesini ister.  Hızır Aleyhisselam 
“Sen bana sabredemezsin ve tahammül 
edemezsin.” der. Musa Aleyhisselam da 
“İnşallah beni sabredenlerden ve taham-
mül edenlerden bulacaksın.” diye cevap 
verir. İkisi birlikte bir gemiye bineler. Hı-
zır As. gemide bir delik açar. Musa As. da 
“Bu adamlar bizi ücretsiz gemiye aldı, sen 
ise onlara kötülük yapıyorsun..” diye kar-
şı çıkar. Hızır As “Sen bana tahammül 
edemezsin demedin mi?” der. Musa As. 
Unutarak karşı çıktığını, arkadaşlığının 
devam edilmesini ister. Yolda giderlerken 
Hızır, sokakta oyun oynayan bir çocu-
ğu boğazını sıkarak öldürür. Musa (AS) , 
“Sen çok kötü bir iş yaptın.” der. Hızır As. 
“Ben sana sabredemezsin demedim mi?” 
der. Musa As. “İnşallah bundan sonra beni 
sabredenlerden bulacaksın” der. Yolları bir 
şehre düşer. Şehir halkı onlarla hiç ilgilen-
mezler. Çok aç ve yorgun oldukları halde 
yıkılmak üzere olan bir duvar görürler. Hı-
zır As. duvarı tamir eder. Musa As. Yine 
karşı çıkmıştır. Hızır As. “Arkadaşlığımız 
burada bitmiştir der ve sabredemediği 
olayların hikmetini açıklar.(Kehf suresi, 
Ayet; 60 vd)

Bazı din âlimlerine göre yeşillik anla-
mına gelen Hızır adı Elyyesa’dır ve soyca 
Hz. Nuh’un oğlu Sam’a dayanır. Bazı din 
bilginlerine göre Hızır, Hz. İbrahim’in dör-
düncü kuşaktan evladıdır. 

ANUŞ 
GÖKCE

TÜRK KÜLTÜRÜNDE HIDIRELLEZ 
İNANIŞI VE UYGULAMALARI
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Bazı din bilginlerine göre Hızır ve İlyas 
iki kardeştirler. İslam bilginlerin çoğu Hz. 
Hızır’ın peygamberliğinde ittifak ederler. 
Veli olduğun iddia edenler de vardır. Hızır 
konusunda en çok ihtilaf edilen konu Hı-
zır’ın hayatı meselesidir. Din bilginlerinin 
çoğu Hızır’ın hayatta olduğunu ve zaman 
zaman görüldüğünü kabul etmişlerdir. 
Pek çok tasavvuf büyüğünün Hızır’la gö-
rüştüğü rivayeti yaygındır. Bazı bilgin-
ler ise Hızır’ın öldüğüne inanmışlardır. 
Türk insanı Hıdırellez geleneğine kendi 
dininden bir mesnet oluştururken medre-
se yorumundan çok tekke yorumunu ka-
bul etmiştir. Bu kabulde tekke çevresinin 
halkla iç içeliği, hoş görü sınırlarının en-
ginliği kuşkusuz en büyük etken olmalıdır. 
(Ali Işık, Konya Ansiklopedisi, Hıdırellez 
mad., s.224)

Lugat-i Naci’de Hıdırellez hakkında; 
“Rumi Nisanın 23. gününe Ruz-ı Hızır 
anlayışı insanlar arasında meşhur olduğu-
na göre Cenab-ı Hızır’ın kendisi gibi ab-ı 
hayata(ölümsüzlük) mazhar olan Hz. İlyas 
ile o günde birleşip görüşmelerinden değil, 
yeryüzünün yeşermesine dayandırmak 
daha makuldür.  Halk arasında dilimizde 
olan Hıdırellez Hızır ile İlyas’dan  galat-
dır. (bozulmuştur)” der. ( Muallim Naci, 
Lugat-i Naci, s.384 v.d, Çağrı yay. Kirkor 
yayının tıpkı basımı, 1978/ İST )

Bazı din âlimleri Hızır’ı da Peygamber 
olarak bahseder.  Yaygın olan İslami kana-

ate göre Hızır, Peygamberlerden ab-ı ha-
yat içmiş bir peygamberin adıdır. 

Hıdırellez hakkında Mehmet Zeki Pe-
kalın şu bilgileri vermektedir: 

“Hıdırellez, Rumi Nisan’ın 23, Miladi 
ise 6 Mayıs’a verilen addır. Doğrusu Hızır 
ve İlyas’ır.

Hızır, peygamberlerden cavidanî (ebe-
dî, ölümsüz) bir hayata mazhar olmuş bir 
peygamberin adıdır. Bir sebeple naçar bir 
halde kalan ihlas sahiplerinin imdadına 
yetiştiği için “Hızır gibi yetişti.” sözü meş-
hurdur. O güne bu adın verilmesinin sebe-
bi Hızır’ın kendisi gibi Peygamber olan ve 
yine onun gibi ölümsüz hayata kavuştu-
ğuna inanılan İlyas ile o gün buluşmaları 
rivayetinden ileri gelmiştir. 

Eski İstanbul adetlerini çok iyi bilen 
Müsahipzade Celal Bey (Eski İstanbul Ya-
şayışı, s.89) Hıdırellez’i ecnebilerin Noel 
babalarına benzetmek suretiyle güzel bir 
buluşla ikisi arasında mukayese yaparken  
şu kıymetli tafsilatı veriyor: Ecnebilerin 
Noel babasına teşbihen bizim de bir baba-
mız vardır. Adına Hızır Baba, (Hızır İlyas)
deriz. Aralarında bir mukayese yaparsak 
benzer taraflarını, ayrılıklarını görürüz. 
Noel baba kışın kar yağarken gelir. Kırmızı 
mantosu, püsküllü külahı, beyaz sakalıyla 
bacalardan odalara girer, çocuklara hedi-
yeler getirir. Mumlar dikilmiş telli pullu 
çam dallarına (Noel ağacı) zarif oyuncak-
lar asar geçer.
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Bizim Hızır İlyas babamız ise baharın 
müjdecisidir. Pembeli, sarılı, allı morlu ba-
har çiçeklerinden örülmüş cübbesi vardır. 
Al renkli külahına sardığı baharın çimen-
leri gibi zümrüt yeşili pırıl pırıl pırıldayan 
sarığının ucu nurlu yüzünü, aksakalını ok-
şar.

Daha geceden gül dallarına içinde gü-
müş kuruşlar, çeyrekler bulunan kırmızı 
keseler bağlanır. Hıdırellez’in bereket ge-
tirmesi için besmelelerle açılır. Gül dibine 
konan toprak çömleklere her genç kız ta-
rafında yüzük, düğme gibi bir şeyler atılır. 
Ağzı bir yemeni ile bağlanır. Hıdırellez’in 
kırmızı pabuçlarının bastığı yerlerde renk 
renk çiçekler açılır. Elindeki değneğin do-
kunduğu gülfidanlarında güller biter. Bül-
büller aşka gelir, dem çeker. Baharın feyzi 
cihanı doldurur. 

Sabahleyin bir kızın yüzüne bürüm-
cekten bir duvak örtülür. Duvaklı kız çöm-
lekten bir niyet çeker. Sesi güzel kızlar birer 
mani söyler. Kısmeti çıkmayan kızların ba-
şında kilit açılır. O gün kuzular doldurulur, 
sütler, yoğurtlar, ayranlar, peynirli pideler, 
dolmalar yenir. Bazıları kendi bahçelerin-
de, bazıları da kırlarda eğlenir.

Baharı, Hıdırellez’in gelişinden anla-
yan eski İstanbulluların keyf ehli o gün 
çantasını, sepetini nevale ile doldurur. Kâ-
ğıthane’ye, Çırpıcı’ya, Veliefendi çayırına, 
Okmeydanı, Mecidiye köyüne, Çamlıca’ya, 
Fikir tepesine, Beykoz çayırına velhasıl İs-
tanbul’un güzel köşelerine koşarak orada 
geç vakte kadar eğlenir dururdu. Bu eğ-
lence yerlerinin en parlağı Kâğıthane idi. 
İstanbul’da Hıdırellez gelmeden daha bir 
hafta evvelinden hazırlıklar başlanır, ak-
rabalara, uzak semtlerde oturan dostlara 
dâvet-nâmeler gönderilirdi. Hatta fukara 
takımından, hali vakti yerinde olmayan-
lardan Hıdırellez eğlencelerine Kâğıthane 
safalarına iştirak edenler hakkında:

-Evinin kiremidini satmış da gelmiş! 
sözü bir darb-ı mesel gibi dillerde dolaşırdı.

Hıdırellez günü yeşermiş çayırların 
ortasında önlerinde davul, dümbelek, zilli 
maşa, keman, zurna ve uttan mürekkep 
saz takımları olduğu halde mavi kırmı-
zı yeldirmelerinin etekleriyle uçuyormuş 
gibi yürüyen, kâh eller belde, kâh oynaya 
oynaya, göbek kıvıra kıvıra ilerleyen bakır 
renginde, esmere yakın, kapkara, boy boy, 

biçim biçim, kara kaşlı, kıvır kıvır saçlı, 
şuh ve çapkın çingene kızları ve kadınları 
gezerler, dere kenarlarında şarkılar söyler-
lerdi.

Yine çimenlerin üstlerinde, derenin 
kenarlarında çilingir sofraları kurulur, 
midelere indirilen ateşli içkilere güneşin 
başa vuran harareti üzerine kendinden 
geçenler, etrafı inletirlerdi. Bir taraftan da 
kurulan salıncaklarda çocuklar sallanırlar; 
leblebiden, horoz şekerinden tutun da kuru 
meyve ve öteberi satanların ardı arası ke-
silmeden yükselen sesleri ortalığı çınlatır-
dı. Arabalarla piyasa eden genç hanımlar 
da ortada başka bir zevk ve neşe dağıtırdı.

İstanbul’da Hıdırellez böyle geçerdi. 
(Pakalın, Mehmet Zeki, Osmanlı Tarih 
Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü,  s.803, 
C:I, MEB yay. İstanbul/ 1993)

KONYA’DA HIDIRELLEZ 
INANIŞI VE UYGULAMALARI

Konya’da Hıdırellez inanışları ve uy-
gulamalarıyla ilgili Kadınhanı Başkuyu, 
Sarıcalar köyü ve Gökyurt kasabasında Ali 
Işık mükemmel bir saha çalışması yapmış-
tır. Bu adetlerden ve inanışlardan bazıları 
şunlardır:

“Hızır ile İlyas iki kardeştir. İki si de ha-
yat suyundan içerek ölümsüzleşmişlerdir. 
Hz. Muhammed’e gelen ilk vahiy sırasında 
bunlar onun yanındaydılar. Hz. Muham-
med onlara ; “Ey Hızır, sen çölde (karada) 
ümmetimin imdadına koşacaksın. Üm-
metime deryada yardım etmek de ey İlyas 
sana düşüyor.” diyerek karada ve denize 
Müslümanları korumakla onları görevlen-
dirmiştir.

İşte o zamandan bu yana Hızır ile İlyas, 
inanışa göre karada ve denizde başları sı-
kışan, darda kalan Müslümanların yardı-
mına koşar, onlara sağlık, neşe ve bolluk 
getirirlermiş. Yılda bir kere(6 Mayıs) deniz 
kıyısında buluşan Hızır ve İlyas, kendileri-
nin buluşmasını şenliklerle karşılayan hal-
ka sağlık, neşe ve bolluk dağıtırlarmış.

Bir başka efsaneye göre ise hayat su-
yundan içen İlyas ölümsüzleşmiş ve o gün 
bu gün Hızır adını alan İlyas Peygamber, 
ellerinde çiçeklerle bezenmiş gül dalından 
asası, sırtında yemyeşil cübbesi, başında 
yeşil sarığıyla bütün dünyayı dolaşır durur, 
her gezdiği, ayak bastığı yere yeşillik, bol-
luk, bereket getirirmiş.
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 İşte bu yüzden onun gelişi ve getir-
dikleri 6 Mayıs günü Meram Dere’de Kız-
lar Kayası, Havzan, Ateşbâz Veli Türbesi 
çevresi, demiryolu kenarları gibi bağlık, 
bahçelik ve kırlık alanlarda şenliklerle 
kutlanır.

Hıdırellez gecesi ibadetle geçirilir. Sa-
bahında erken kalkmak uğur sayılır.

Sabahleyin dua edilmesi, dilek ve te-
mennilerde bulunulması, toplu olarak ye-
mek yenilmesi, Kur’an kıraati, sabah na-
mazından sonra kabir ziyareti yapılması 
gereken adetlerdendir.

Kadınlar ellerine ve ayaklarına kına 
yakarak Hıdırellez’i karşılarlar.

Hıdırellez günü evler ilaçlanmaz. Nasip 
süpürülür inancıyla süpürülmez.

Evde kalma tehlikesiyle karşı karşıya 
kalan genç kızların başları üzerinde Hıdı-
rellez günü kullanılmamış yeni kilit açılır. 

Hıdırellez günü açların doyurulması, 
dargınların barıştırılması, üzüntülü olan-
ların sevindirilmesine çalışılır.

Hıdırellez günü içki içilmez, kumar oy-
nanmaz.

Yoğurt çalınır, ancak maya kullanıl-
maz. Yoğurdun tutması halinde eve Hızır 
uğradığına inanılır. Konya Sarıcalar kö-
yünde Hıdırellez günü kaynatılan sütün,  
gümüş yüzük veya ziynet eşyası ile maya-
sız yoğurt tutacağına inanılmaktadır.

Evin ve ambarın kapı ve pencereleri 
kapatılmaz. Hızır gelir de elini buralara 

bir dokunursa bütün bir yıl evde hiç kıtlık 
olmaz.

Bu tarihe kadar havalar ne kadar ısı-
nırsa ısınsın evlerde sobalar sökülmez, ba-
har temizliği yapılmaz.

Konyalı kadınlar, Hıdırellez’den birkaç 
gün önce komşularıyla bir araya gelerek 
Hıdırellez günü birlikte yiyecekleri yemek-
leri, kimlerin hangi yemekleri pişirecekle-
rini kararlaştırırlar.

Konya’nın çoğu yöresinde Hıdırellez 
eğlentilerinde çocuklara kuru soğan kabu-
ğu ve renkli grafon kâğıtlarına haşlanan 
rengârenk yumurtalar verilir. Aynı adet 
Hıristiyanların Paskalya gününde mev-
cuttur. 

Konya kırsalındaki çiftçiler baharlık 
ekeceklerini ekmek için Hıdırellez’i bek-
lerler. Bu ekimler Hıdırellez’den önce ya-
pılırsa ürüne bir afet dokunurmuş. Meselâ 
Hıdırellez’den önce ekilen nohudu mutlaka 
Ülker (yıldız)çalar, sonuçta ürün dâne ver-
mezmiş (Kadınhanı- Başkuyu).

Konya yöresinde (Sarıcalar)ki halkın 
inanışına göre, dam altında, kapalı yer-
lerde durmak, hatta bu günde uyumak, 
nasipsizliğe, hastalıklara davetiye çıkar-
maktır. 

Hızır’ın bu ziyaret gününde açık alan-
larda kalınmalı ki bu zâtla daha kolay kar-
şılaşılsın. Şâyet hastalık gibi sebeplerle 
zorunlu olarak evde kalınıyorsa uyunma-
maya çalışılmalıdır.
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Konya’da kocaya gitmesi geciken kızlar, 
Dere’deki Kızlar Kayası gibi yüksek alanla-
ra çıkıp, bir an önce evlenebilmek amacıyla 
dilek tutup, Hızır’dan medet umarlar.

Konya kırsalında hayvancılık yapanlar, 
sahip oldukları malların bereketlenmesi 
için bu günde Hıdırellez kuzusu kestirip 
fakirlerle birlikte yerler.

Çiftçiler de Hıdırellez günü tarlaları-
nın başına giderek bol bol nafile ve kaza 
namazları kılarlar. Hıdırellez kuzuların da 
bayramıdır. Bu sebeple köylüler evlerinde 
baktıkları kuzuları Hıdırellez günü köy dı-
şında ağıllarda bulunan analarının yanına 
salıverirler.  Bu günde koyunların sütü sa-
ğılmayarak hepsi kuzulara bırakılır.

“Var var yok yok” Konya’nın Gökyurt 
(Gilisira)Kasabasına has bir Hıdırellez âde-
tidir. O yörenin anneleri Hıdırellez günü 
erkenden kalkıp ellerine aldıkları iki tasla 
yeşil ekin tarlalarına doğru yola çıkarlar. 
Tarlaya varan kadınlar buğday yaprak-
ları üzerindeki ibaları (çiyleri) bu taslara 
akıtırlar. Eve döndüklerinde içlerinde iba 
bulunan taslara sağdıkları sütle mayasız 
yoğurt yaparlar. Sonra da çaldıkları yoğur-
dun durumuna göre yılın bereket yılı mı, 
kıtlık yılı mı olacağına dair tahmin yürü-
türler. Şayet var var kabında yoğurt tutup, 
yok yok kabında tutmamışsa yılın bereket-
li, tersi durumunda ise  o yılın kıtlık yılı 
olacağını yorarlar.

Hıdırellez günü sabah erken kalkma-
yan kişinin işleri ters gider. Geç kalkmak 
kusur addedilir.

Hıdırellez’de salıncakta sallanmayanın 
o yıl çeşitli rahatsızlıklarla karşılaşabile-
ceğine inanılır. Salıncakta sallanma bir 
bakıma ateş üzerinden atlama şeklinde 
o yıl sağlık ve sıhhat geleneğiyle aynıdır. 
Hastalıkların, dertlerin sallanma sırasında 
döküleceğine inanılır.

Hıdırellez günü çamaşır yıkanmaz. 
Yünlü giyecekler güneşe çıkarılır. 

Hıdırellez günü akşama kadar un ka-
bına ve hamur tahtasına el sürülmez. Un 
elenip ekmek yapılmaz. 

Yeşil ot, dal ve çimen koparılmaz. Bağ 
bahçe ve tarlalarda çalışılmaz. Eve kuru 
çalı çırpı götürülmez.

Hıdırellez günü yağmurlu geçerse, 
buna Hızır’ın el basması denilir ve o yılın 
bereketli geçeceğine inanılır.

Hıdırellez’in on beş gün öncesindeki 
Konya Sarıcalar halkınca “baskala” (Pas-
kalya), Konya Kadınhanı Başkuyularca 
“cavırın bed demi” (gavurun kötü günü) 
günde iş yapmak çok sakıncalıymış. Sa-
rıcalılara göre bu günde yapılan ekmek 
özsüz olur, kabarmazmış. Bu ekmekle tirit 
dahi yapılmazmış. Ev temizliğine kalkı-
şılsa evi koca koca kurtlar kaplarmış. Bu 
günde banyo yapan kişinin vücudu al al 
olurmuş. (Ali Işık, Konya Ansiklopedisi, 
Hıdırellez mad.s.226v.d)

Çumra Dinlendik doğumlu merhum 
Kayınbabam Durmuş Ali Gökce Hıdırellez 
geçinceye kadar koyunları sağdırmazdı. 
Kuzular doğumundan itibaren anasının 
yanında kalırdı. Hıdırellez geçtikten sonra 
kuzuları anasından ayırır, ondan sonra süt 
sağımına başlatırdı. 

Biz 1970’li yıllarda İlkokulda iken Hı-
dırellez günü Mengene- Saraçoğlu’ndaki 
İlbiz höyüğüne pikniğe giderdik. Annele-
rimiz ne koyduysa arkadaşlarımız ve öğ-
retmenlerimizle birlikte sofra kurar oturur 
yerdik. Çeşitli oyunlar oynar, ikindiden 
sonra evlerimize dağılırdık. Başka bir yıl 
bahçesi ağaçlıklı, önü açık alan olan biri-
nin bahçesine gider doya doya eğlenirdik.

Milletler adetleri, gelenekleri, dil ve 
edebiyatı, efsaneleri, mitleri ve kültürle-
riyle ayakta kalabilirler. Özellikle dilini ve 
milliyetini kaybeden milletler çoğu tarihin 
çöplüğüne atılmıştır. Bu güzel âdetimizin 
yaşatılması canlı tutulması, gelecek ku-
şaklara aktarılması en büyük dileğimizdir. 
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ESKI RAMAZANLARI 
HATIRLAMAK

SADIK
GÖKCE
sadikgokce@hotmail.com

Mübarek Ramazan’ı yarıladık. Hayırlısı 
ile tamamına ereceğimiz ve bayram 
yapacağımız gün de gelecek.

Her Ramazan Ayında olduğu gibi bu yıl 
da belediyeler ve sivil toplum kuruluşları iftar 
verme geleneklerini devam ettiriyorlar. Özellik-
le de belediyelerimiz bu işi bir görev(!) addedip 
her gün bir yerlerde iftar veriyorlar. Bu davetler 
bizi mutlu ediyor ve her gün bir davetten başka 
bir davete koşturup duruyoruz. Ama bu davet-
ler hoşumuza giderken gözden kaçırdığımız bir 
husus var.

Bu gün nasip olursa kaybetmeye başla-
dığımız ve bizi biz yapan hasletlerimizden 
birisinden bahsedeceğim sizlere. Yaşı ellinin 
üzerinde olanlar hatırlayacaklardır… Çum-
ra’da Ramazan Ayı geldiğinde ahaliyi ayrı bir 
heyecan sarardı. Daha Ramazan ayı gelme-
den önce insanlar plan programlarını yaparlar, 
hangi komşularını iftara çağıracaklarının bir 
listesini kafalarında oluştururlardı. Bu davetler 
genellikle birkaç aileyi birlikte çağırarak geniş 
katılımlar halinde yapılırdı.

Zengin olanlar özellikle seçilip ilk olarak 
onlar davet edilirdi dersem yanlış bilgi vermiş; 
ancak günümüzde yapılanı da dile getirmiş 
olurum. Elbette zengin olanlar değil mahalle-
nin muhtaç durumda olan aileleri özellikle be-
lirlenir ve sıra ile iftara davet edilirlerdi. Bu sıra 
çok ciddi bir şekilde takip edildiği için muhtaç 
aileler, Ramazan Ayı boyunca değişik kimseler 
tarafından iftara çağrılarak evlerinde iftar yap-
maya fırsat bulamazlardı.Bu gün belediyeler ve 
sivil topluk kuruluşları lüks yerlerde iftarlar ve-
rerek; özellikle de hali vakti yerinde olan bölge-
nin tanınmış simalarını davet ederek bu işi bir 
reklam aracı haline dönüştürdüler. İnsanlar ev-
lerinde misafir ağırlamaktan kaçınır hale geldi-
ler. Komşusunun aç olabileceği aklına gelmiyor. 
Gelse bile “zaten her yerde iftar veriliyor, gidip 
karınlarını doyursunlar” diyerek kendisini bu 
işten muaf tutmanın mazeretini hazırlıyor.

Hatırlıyorum da ben küçükken, yani 1970’li 
yılların başında rahmetli babam hemen hemen 
her gün mutlaka bir komşumuzu iftara davet 
eder ve onlarla birlikte kalabalık bir sofrada if-
tar etmenin zevkini bizlere de yaşatırdı. Hatta 
artan yemekler çağrılan misafirlerin evlerine 
götürmeleri için tabaklara konulur ve onlara 
verilirdi. Böylece mahalle sakinleri bir birleri ile 
daha yakın olur, kaynaşır ve birbirlerinin dert-

leri ile hemhal olurlardı.
Bu gün ise kimse kimsenin durumundan 

ve derdinden haberdar değil. İnsanlar gittikleri 
iftarlarda karınlarını doyurup bir de çaylarını 
içmişlerse değmeyin keyiflerine… Pür neşe 
evlerine geliyor, televizyonun karşısına geçip 
günlük dizilerini keyif içerisinde seyrediyorlar.

Komşular m? Geçin efendim komşuları… 
Onlarla belediye ilgilensin!

***
Ramazan demişken aklıma yine yetmişli 

yıllarda mahallemizde yaşayan Abbas Dede 
geldi.

Abbas Dede bir Piri Fani idi benim gözüm-
de. Sakalları göbeğine kadar uzanır, elinde 
bastonu vakit namazlarında camiye gider gelir 
ve cebinde taşıdığı şekerlerden yolda rastladığı 
çocuklara dağıtırdı.

Abbas Dede mahallemizin içinden geçen 
kanalın boyunda evlerin sona erdiği bizim Gü-
naşık Fabrikası dediğimiz ayçiçeği yağı üreten 
bir fabrikanın bahçesinde bulunan küçük bir 
evde yalnız otururdu. Tahmin ediyorum kom-
şuların gönderdiği yiyeceklerle hayatını sürdü-
rüyordu. Birkaç kez ben de yemek götürdüğü-
mü hatırlıyorum Abbas Dedenin evine.

Bu Abbas Dedeni aklımda kalan bir özelliği 
de her Ramazan Ayında Çumra Ulu Camiinde 
itikâfa girmesi idi. On gün süren bu itikâf sü-
resince de Abbas Dedemizin yiyeceği bizim 
mahalleli tarafından camiye götürülürdü. Ba-
bamın da birkaç kez anama yemek hazırlatıp 
Ulu Camide itikâfa giren Abbas Dedeye götür-
düğünü hatırlıyorum. Olayı doğrulatmak için 
sorduğum anam da olayı hatırladı ve “Evet, 
rahmetli baban Abbas Dedeyi severdi ve ona 
yemek hazırlatırdı” dedi.

Şimdilerde Çumra’da itikâfa girenler var 
mı? Varsa bunlarla ilgilenen ahali kimler? Doğ-
rusu bir bilgim yok. İnşa Allah bu güzel haslet-
lerimizi yaşatanlar vardır ve bu güzelliği gele-
ceğe taşımamıza yardımcı olurlar.

Mutlu ve huzurlu bir Ramazan geçirmenizi 
dilerim.

-Bu yazı 2018 yılında kaleme alınmıştır.
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