
ınanışına göre,
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olan peygamber"

0013ROCA TÜRKLERI'NDE HlDIRELLEZ (jELENE(j[

Hıdırcllcz gclenegi ı .h. ,M arın karşılanması i Ik
tarafından yapılan şenliklerdir B . likı .. .'çın ıa
karasılama h' . u şen i cr yenı bır mevsimi

o. ..o. eyecanı yanında, Hıdırcllcz inanışı ilc iç içe bir
gorunum arz etmektedir Bir i· k .
beraber yapıldığı bir gündür. a ım inaruslarm cğlcncclcrlc

Ulu bir kimsenin o o.' ictkil ..' , gun ınsan arın hayatlarını iyi yönde
i cycccgı marıcı yaygındır E/l-I' kb' b h . ,E> cnce ve utlarnalarla gün lam

ır ayram avasına bürünür.
.. o. H~d/~.el/ez Inanışı Hıdırellez, halk
?Iumsuzlugc. k~vusmuş olduğuna, inanılan

ıçenlere olumsuzluk veren abıhayat'ı ' i .
olarak kabul cdillir. çrnıs

Geleneğin nedenleri Hızır] ve İlyas
olduğuna, bunların ölümsüzlük <uyun .adl~ iki kardesin
in i . .. u ı çm ıs olduklarm
. san arın en zor anlarında onları~' ~ u a,
ınanılır. Inanısa göre' H' k' . yard~mına kosıuklarına
imdadına yerisir. ,ızır arada, ılyas ısc suda insanlarm

.6. Mayıs tarihi ise' birbirlerind . . .' .
olan iki kardesin bu ı;rihıe b' k .c~. u~un zaman ayrı düsrnüs
kardesin buluştuklan 6 Ma~'ls ır 00 iY.i b

a ulusıuklurı gündür. Iki
Böl . gunu ayram olarak kutl:

o gede yaşayan To. kı' arur.
k

.I. ur cr arasında Hıdırelle .. i u
a ma bır bayram olaruk yıll: 1. k L ez, ata ar an• ' are ii ıLI lunrnukt adır

Hızır İnaıınıalıırı H ıdırelle . j. . .
Dobruca'da degil, Türkor'in (;.~ 1.I:t.mal~lrı ve riv.ıyct lc ri s~ı(lecı:
ve çesitlidir. Hızır insanlara' le,yı~'\".Wı:ı~r yerde ulduk ç.: y<l\)CIIl
olur. c i ı arn vererek de v.ırdım cı

Türkçe Sözlük, .TDK. Ankara i (
Mustafa NihaI Ozön, Küçük C>s ~.!l!l. e.I:.5. 642 .

s. 144 rnarıhca-'! ur~çe Sözlük. Ist.ınbul. ı 'JH3.
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Burada. Hoca Ahmet YC.5CVI ile ilgili olan inanmalara yer

vereccgi/.
Daha küı.;ukli.ıgunden beri Hıztr Akyhi':-sd;ım'ııı ddaleıine

mazhar olılugu1, seyhlik yıllarında Ahmel Yesevı'ylc sık sık
hulusup onunla gori.ışmcklen hi.ıyııkıevk aldlgl

2
. Ycsevı'nin

ögrencilcrinden hirisinin yapııgı isi çok bcgendigi için, ona
"hikmet" vcrdigi kaynak eserlc.rıJe yer almakıadır

3

.

ııınmELLEZ HAZıRLıKLARı

Hıdırellez yaklastıgımla bölgede Türkler'den Çingeneler'e
varıncaya kadar herkesin bu bayramdan haberi olur. Hıdırellez
öncesindcki hafta cuma namannda, hoca ccmaaıine HıdıreııCl.
kutlamalarını huurlaur Hıdırellez günü nerede ıoplanılacagına

karar verilir.HıdıreIlCl'.'den iki gün önce hazırlıklara başlanır. Evlerde
temizlik yapılır, yemekler hazırlanır. Hıdırellez günü çamaşır
yıkanmaz, tcjnizlik yapılmaz, dikis dikilmez; o gün yalnızca
kuılamalar yapılacagı için önceden hazırlıklar tamamlanır.

Tavuk eti ilc nohut, peynirli hamur, katlama. kıymalı pide,
giygaça (pisi), hosaf gibi yemekler yapılır. Diger dinı
bayramlarda nasıl yemek hazırlıkları yapılıyorsa hıdırellez'de de
aynı hazırlıklar yapılır. Hamur yemekleri, hosal ve ayrandan
olusan hamur agırlıklı yemekler için bölgede söyle

denilmektedir: .
..llıdırclle7. Ilıdırcllez

İp koptu ycmek ycnmez"

5 Mayl.\· 'ıiı yapıhill Getenckicr 5 Mayıs, Hıdırellez'e ait
inanmaların a~ırlıklı (II~ugu gündür. Akşamı ve gecesi yapılan
hazırlıklar ve 'ı naru s hıçımlerı suniardır:

i !'ual Köprul». iı~. MuıasawuOar. Ankara. Diyancl i~lcri Ilşkan. lll;'

Ya"ınlan. 196<). s. 21 .. ! Nihai Sami Banarlı. Resimli Türk ['.dehiyaıı tarihi. isı;ınhul. 1'171. e.

a , s. 277
) Banarlı. ;ı.g.e. s. 2!l2
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- Aksam üzeri bir delikanlı elinde bir bakırcık ilc kapı

kapı delasır. Içinde bekar kız olan her evin kapısını çalar. Daha
önceden hazırıklı olan ev halkı genç kıı adına isarct lcn
mis olan bir yüzük, bir boneuk, bir bilezik veya herhangi bir
takıyı delikanlının gelirmis oldugu bakırcığın içim: koyar.
Delikanlı, he~ar kızı olan bütün evleri dolasır ve hepsinden bir
rakı alır. Bu takılar dclikanlıya emanettir. Delikanlı, hakırcıgı

götürüp bir vişne ağacına asar. Bakırcık sabaha kadar visrıo

ağacında asılı kalır. Delikanlı da, bakirerğın basında sabaha
kadar bekler.

Bakır cık içindeki ıakıları H ıdırcllcz sabaha kadar karnçılar.

Bu kamçılama ilc Hıdırellez'in lakı sahiplerine bütün yıl ugur
getireceğine, sene içerisinde genç bckar kızların kısrrıct lerinin
açılacagına inanılır.

Gece" yıkanmıs olan çamasırlar dışarı asılır. Sabaha kadar
bu çamasırlar dısarıda 'bcklctilir. Hıdırcllcz'in sabaha kadar bu
çamasırları karnçılayacagına, çamasır sahibinin bütün scncyi
saglık içinde gcçircccgirıo inanılır.

Yine bu gece önceden toplanan kırk bir çcsit çiçek yıldız

görsün diye gece ayannda bcklct ilir. Sabaha kadar bekletilen
bu çiçekler, kaynanlan su içine aulır. Gece ayazında bekletilmis
olan bu çiçeklerin suyu i ile yıkanılır. Yıkananların üstünde bir
agırlık varsa, bu ağırhğın gidcrilcccginc: yıkananın hafifli
ycccginc, köı ülüklcrin kendisine bulasamayacağına inarulır.

H ıdırellez akşamı, yakılan al es üzerinden sırayla üç kez
atlanır. Eski hasrrlar ve çalılardan yakılan aleşin üzerinden
atlamak kötülüklerin dökülcccğinc, o insanın üzerinde bir
ağırhk varsa giderileceğine inanılır. Bu gelenek daha çok
eskiden yapılmaktaymıs. Aynı geleneğin paskalya bayramı

öncesi bölgedeki Türkler ıarafından tckrarlandıgmı da
belirıelim.

Hıdırellez gecesi yapılan bir başka inanış hiçimi de;
yanyana bilen iki süsen ı,ıiçeginin bir araya gelirilerek makasla
uçlarının bir miklar kesilmesidir. Niyete göre çiçekler sabaha
kadar isarellenmis bir bilfimde heklenilir

6 Ma.Vls 'la Yapı/an Gclcneklcr. Sahahleyin gt:nç kı/lar

aksam makasla kesip isaret koyoukları süsen çiçeklerindt:n
~angisini.n u~ayıp. hürüdügü.n~ ba~arlar. Bir dilek I~tulmu.:;s~,
ısareılcdıklerı çıçegın buyumesı durumunda dıleklerının
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. ." l: B' bölgderuc ı:«; iki suscn
gcrçt:klcsı.:ct:gınc. ın.ıhn~rha~: d·~~ı 'nin cahu" (cchdi) It:msil
.. 'ginden bırının ., a Iİ Iberı," " ." i , ..

ÇIÇt: . '. i B' hıı temsil eden çıçek uzarrus ısc il Vi !:ienç

~~~lı~ıneh~~~I~\~r. aç~ıac"gın;, eğer caht l le~l:--i1 i eden ÇıÇek
. i k " d' h' 'ayretlı olacağına ınanı ır.

uzamıssa o yı ızın a a g. -"I' M" i ',. hoca da
) Ma iS sahahı mezarlık ziyaret cuı .ır: .C/ar ıg~ .

'I' (i Hılrt:llu vesilesiyle yakınlarını yıurrnıs o,l"nl,ır\lın~arı
gt: ır, .1. le "Eger kendisi Kur'an okumayı bJlıYlH~a en i~i
ziyaret cucr cr.

k hilmiyorsa hocaya okutur.
o ur()lenIcrin 'hayrına fakirlere yemek dagıtılır .. A~url~kr:ı~~~
dagııanla r oldugu gibi, hayuna konu komsuya \ c

gıygaça dagııanlar uAai ı\a'ahr,daır y'apılan duaların kabul edilceegint:
(j Mayıs gunu '.' "ı'. "". .. idili Herkes kendı murauını. I:--.t:r.

ınanılır. Turbekrt: bgı ı Ihr: I. Burada Altah'ıan ikı Jılck
Türbc lerde ağaçlara ez ag anır.

istenir.
.Tl' . verine gidilir Mcsirc

Hıdırel/cz Ek/ence/en np uea mesıre, -'- "d' 'cr alan
verleri oneeden helirlenmış olur.. Turıa kı~ı:--ın.a '( ısc su
heluderde kar sı kıyıya sallarla geçılır. '~hıg~rı"~eıd~t:~~~c. v~ri~

I, ·ii ve ormanlık alanlar ıcrcı cuı ır. c. '. ,
II ~~Jıt~; oneeden hazırladıkları yiyecekkrını ve diger
gıuq i ·.l ". i i . r,... i d' heraber crrnuc go urur c .
ıhuyac ar.ını il, d' kadınlar evlerinde vapt ı klar ı "çorcklcrdcn

Mesırc yerın c '-, ı

hirinli hdvaya fırlaıırlar. Çörek eger yere ters dust:r,c Li yı
h II k düz. düst:rse o vıi kıthk nlacagınu inanılır kı' ,'1

o uT·. .hri kıvısındaki vericsim bırımlcrındt:. kavı ar ycsı

daııarl~n~~~~enirı' Evb'lenkeeek
b',

yat~y~ge~m~Sin~I~~r ~1~~~I~lrg~2~~~i
b 'kar dclıkanlı ar as a ır . i d' h
~. . rken kızlar erkeklere mani alarıar, erkek cr e u

ya.pa.r1~. . . rnanilcrlc karsılık ver ir ler. tv\anı alısması
manıkre yıne i gu dikkate alınır. Evlenecek yastaki
Ya pı lı r k e n konunun uygun u . . ..« ..' i .r i ilc

. h' b' I· 'n' h"genmt:lerı manı alma rncrasım e
gençl~rın ır ır erı i '-. . .' "

ı.;gIc~c)·e ~rdl~:I~~~ıfı~~~enkıCyS~~ckler, akrahaların olusıurdugu
~ nce ı.;. . . B' I· uıgu gruha

ru larda toplu olarak ye.nılı~. ır grup an ,
ge:ekler göıürülüp birbirlerıne ıkramd~ huıun~r.I~~. c1ibnlıva
y Yemekıen sonra seyır alanında ıopl.ındır. (,eec 11 h' ku 'uk
emancl edikn bakırcık ortaya konulur. On yasındank .ı h ıe;· kı
bir çocuk bakırcıgın yanına gdir. Elini hakırcıga so ar. ır a

30ı



çıkarır. Bakırcık etrafında toplanmış olan insanlar, küçük
çocuğun çekeceği takının kime ait olacağını merakla beklerler.
Takının sahibi olan bckar gencin annesi ortaya çıkar ve bir
mani söyler. Daha sonra çekilen takı ilc ikinci genç kızın annesi
ortaya gelir ve bir önce söylenen maniyi dikkate alarak ona
uygun bir mani söyler. Bu manilerin uygunlugu maninin ilk
kelimesine göre ayarlanır. Karanfil kelimesi ile baslayan bir
mani söylenmiş ise bir sonra söylenen maninin ilk kelimesinin
de karanfil olması gerekir. Simdilerde bu uyuma dikkat
edilmemektedir. Takı çekimi şansa göre devam eder. Bu sıraya

göre ortaya çıkılır, maniler söylenir. Seyredenler heyecan içinde
atışma havasına bürüncn ortamda kimin bundan sonra ne
söyleyeccgini merakla beklerler. Genç kızlar kendi aralarında

heyecanlı yorumlar yaparlar. Bakırcık içindeki takılarn tamamı

çekilineeye kadar mani atışmaları devam eder.
Erkekler. Hıdırcllcz günü kendi aralarında güreş tutarlar.
Eskidcndavul ve zurna eşliğinde çeşitli oyunlar oynanır

ken; son zamarılarda mcsirc yerlerinde ıcyp çalınarak eğlenceler

düzcnlcnmcklcdir. Türküler. maniler soylenerek de oyna-nılır.

Tahta oyunu (tahıaravalli), çesitli ip oyunları oynanır. Salmgaç
lar (salıncak) kurulur. Çocuklar çeşitli oyunların yanın-da "al
alrnacık, gur babacık" oyununu da oynarlar. Böylece aksama
kadar cğlencrck Hıdırcllcz Bayramını herkes kutlarrus olur.

DOBRUCA'DA YAPILAN HIDIRELLEZ iL(ı:

TÜRKİYE'DI<: YAIJILAN HIDIRELLEZ GELENECİNE
AİT HAlll KARSILASTIRMALAR
i
i

Bakırcıkt~ toplanan takı ve töreni:
Türkire'de genellikle takı kabı çömlektir. Marrnaris'tc l,

Edirne'de, Muğla'dai, Kütahya'da'' çömlek adı kullanılır.

ı Perrev Naili Boratavı 100 Soruda Türk folkloru. lstanbuı, ı 984. s. 221
2 Çelik Çetin: "Edirne ve Çevresinde Hıdırellez Geleneği" Türk Halk

Kültüründen Dcrlerneler (HıdıreUez Özel Savısı~, Ankara, 1990. s. 55
l Mualla Kahvcci "muğla'da ı Iıdırcllez' Türk Halk Kültüründen

Derlemeler (Hıdırellez Özel ..Savısıı, Ankara, 1990,5. 79 . .
., hllz Meydan, ,.Kuıahyada Ihdırellcz Geleneği" 1 ürk Halk

Kültüründen Dcrlerneler (Ilıdırellez Özel Sayısı). Ankara. 1990, s. 116

304

Yalnız Muğla'da cgknceden sonra eve dorıülür ve çü.m.kk bir
evde açılır. Antalya'da da çömlek adı kullanılıp, manıcı ka~ııı
herkese ayrı ayrı mani söyler. ı Takı kabına. Tdırda~ da
marıafal-, Inegöl'de martulal kupu uenir.~ İzmir'de haht ivar
çömlcgi veya rrıartıval çomlcği denir." .

Kırk bir çcsit ol ık. yıkanma ı~ıre~:: .... 7 • . R
Aynı gelenek Tekırdags" ,Edı~ne , . K~:a.bı~k , ~~nk.ı:ı .:

Tokat'ıa9 karşımıza çıkar. ızmır del ,Antalya da kırkhır çesıt
tas toplarıır. Kütahya'da yedi türlü ol toplamr ve bu otlar

kaynanlarak .suy~ .içilir. I
.
Z

'.. .
Süscn çıçcgının kesilmesi ıorcnı: ."
Türkiye'de genellikIL: sogan yarragH~ln kcvilmcsi s~kl1l1de

karşımıza çıkar. Bir va.prak scfayı, digcri ısc ccluyı temsil eder
. 11 . 14 i ··ıb Al ll>Buna göre Karabük':'. E?ırn.e ~ ncg.o" yon,

Küıahya'dal' aynı inaruslur sergılenır. Sadece Sıvas da genç kız
kendi adına fasulye dikcr.!X

i M\I~a Sevirer. "AııLılya'ua ı !IJırcllcl KLlamaları" Türk i laIk
Kültüründen Deriemeler (Il ıdı~ell\.'l Ö/el Sayısı). Ankara. ı IJ?O. ;ç L. :'1- DR

~ lrrn.ın Artun , ..Tl'kirdaı:·da 'Iıdırclrl'l. (,dl'lIl'gl lurk 11.ı1k

Kültüründen Derlemeıcı (i i tUi n: ii cr ()zCı Sayısı). An~ar;ı. ~'~~O..s.. i! Ilalk
J Nurnan Karral. "Inegiil'ı.le.. Ilıdırellez (Jelenegı i ürk

Kültüründen Derlemeler (1.lıdırellez Ozcl Sayı~~). ~nkara. 11)90 . S·HlJ(,.. .
., Ilasan Köksu], ..ızmir'de i hdırcllcz' ı ürk i laik Külturünden

Derlerneler (1lıdırellez Ü/el Sayısı). Ankara. s. 107
S Anun. a.g.c, s. (,
to Çelik. a.g.e. 5. 57 . .
1 Barlns Uğurol. ..Salranbolu ve Karabük Yöresinde ı Iıu.ırellcz

Geleneği" Türk ı la'I\ Külturünden Derlerneler (I/ıdırelleı O/el Sayısı).

Ankara. 1990. s. 3~ : .. T· k ı i Ik
8 Nilgün Karabulut. ..Çankırı'.da l Iuhrcllcz Gclcrıcğ:" u~' a'

Kült üründen Derlemeler (i lıdırcllcz Ozel Savısı).. A~~;ıra. i 1)90. ~. X4. .
Q Meltem Cingoz. ..Tok;ıı'la i Iıdırcileı' i ürk i laik Kulturunden

Dcrterneler (Ilıdırelleı Oıel Sayısı). Ankara. 19'10. 5. 45
in Köksal. a.g.c s i ll?
lı Scvirci, a.g.c s i YJ
IZ Mevdan. a.g.c. s. 117
i J Ar ıurı. a.g.c s R
1.1 Uğurol.' ;ıgc s. 2i<.
15 Karral. a.g.c. s <J7 • ." T k II Ik
i;, Alpaslan. Sanlur. ..ı\fyof)·ua ı Iıdırella (,elenegı ur ;ı .

Kültüründen Dcrlr rnclcr (Ilıliırcllcz Özel Sayısı). Arıkara. 1')f)O. s 12·1
17 Meydan. ;ıg.e. s. 1 ı.~ ... L ··1
lı; Özen. Kuıfu...Sıvas ve Divriği Yorcsirıdc l hz ır-Hyas Kultııne i ;i!' I

Adak Yerleri" Türk i laik Kültüründen Derlemeter. Ankara. I'J'JO. s. ı 24
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Ares üzerinden atlama törcni:
Türkiye'de Bolu-Mudurnu'da Paskalya yurtularına rastla

yan pazar gunü tckerlertıc soylenerek ares üzerinden atlarıır.!

Tckirdag-', Tokat'l, Edirne", Incgöl", ızmirli, Antalya? da ise
Hıdırellcz günü aıcs üzerinden atlanılır.

Çörck atma geleneği:

Çörck atma inanış biçimi Tekirdağ'da iki ayrı hamurun
aksamdan mayalanması biçiminde karsırmza çıkmaktadır. Bir
hamur varlık hamuru, diger hamur yokluk hamuru olarak kabul
edilir. Sabahleyin niyet tutulan hamurun kabarması-o yılın var
yılı olacağına, aksi halde yok yılı olacağına inanılır.f

HIDIRELLEZ GELENI~GL içiNDEKi SAMAN
KALıNTILAlU

Samarıist Türklerde ilkbahar bayramına "örüs sara"
(sürülen ollamaya çıkarma'ayı) bayranu dcnilrrıckıc ve 9
Mayısta bu bayram yapılmaktaydı."

Eski Türklerde yer, su, gök, dağ, orman gibi tabiala tapma
adcti vardı. Bu tapılan yerlerin hepsi canlı sayılırdı.I"

Samanisı Türklerde kurban edilecek at seçilirken bu
atlardan hangisinin Tanrı tarafından bcğcnildigini anlamak için
karn, afsun söyleyerek elinde bulunan fincanı alın arkasına

koyar, hayvanın kımıldamasıyla finean ycrc düşerken bası asağı

gelirse Tanrının bu atı bcgcnmcdigi anlasıhrdı.!1

Yakut Türklerinde ev yapmadan önceki törenlerde ev
yapacak olan adam dua etlikten sonra eldiverıini eıkarıp "uruy"

i

1 Boratav. a.g.e, s. 222
2 Artun, a.g.c, s. 8
3 Cingöz.. a.g.c. s. 4()
4 Çelik, a.g.c. s. 55
5 Karral. a.g.t:. s. 97
ii Köksal, a.g.e. S, 106
7 Seyirci. a.g.e. s. ı 3R
8 Artun, a.g.c-, s. 'J .
9 Abdülkadir ınan. Tarihte ve Bugün Şarnanizm,.Ankara. ı 954. s. 97

ıcı Abdülkadir . nan. Türk Şamanizmi. Makaleler. Incelemeler s. 394
11 Abdülkadir Inan. Tarihte ve Bugün Şamanizm. 'ITK yayınları. Ankara.

1954, s. 103 !
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diye bagırarak eldiverıini fırlatır. Eldivenin avuç ıÇı asagı

gelecek dusmcsi uğurlu sayılmaz. i

Samanisı Türklerde bayramlarda toplu yemekler
ycnilmcktcdir.J

Şamanist Türkierde kanlı kurhan yanında karısiz kurhan
adeıleri de yapılmaktaydı. Bu adetlerden biris] de ağaçlara

paçavra baglamakur.J

KAYNAK KISiLER

ı. Ganime Ümer. I'.IIH. l hrşova doğumlu, cv hanırm. 4 yıllık I;ıh~ilı

var.

2. Hadiye Rcşid. 1933. lshakç» doğumlu. Tutecu'da oturur. crnckl ı.

R yıllık lah~ili var.

3. Harice i lürrnüz. i '.125, i lırşova doğumlu. cv hanımı. 4 yıllık lah~ilı

var. i
-i. i layriyı' Ayşe. ı '.i 1(,. Çcru.ıvoda (Boğa/kiiy) doğumlu. 1:\. haııımı.

4 yıllık ıahsili var.

5. Fatmagül Ümer. i '}-L1. I-Inıina Marc (Ba~pınar) doğumlu. l"\

hanımı, 4 yıllık ıahsih var.

b. Nadidc Dervış. 19()~. Fintina Mart: (Başpınar) doğumlu.

Mangalia'da oturur, cv hanımı. 4 yıllık ıahsili var.

i inan. Tarihte ve Bugün Şam.ınizm s. 117
Inan. a.g.c, s. ıos

Inan. a.g.c. s. 9R


