HAMSE TÜRKLERNDE HALK KÜLTÜRÜ
Bu yazmzda uzun süreden beri yapmaya çaltmz Hamse Türkleri’nin halk
kültürüne dair bilgi vermeye çalacaz. Hamse Türkleri konusunda karlatrma yaparken
Huseng Subuti’nin eserinden yararlanyoruz. 1 Hamse Türkleri hakknda Türk literatüründe
hemen hemen hiç bilgi yoktur. Bu yazmzda açklamalarmz Zencan arlkl olacaktr.
Hamse Türklerinin sosyal tekilatlanmalarna dair verilen bilgilerden sonra ran Türklüünün
boy yaplanmasna dair yaptmz çalmalar biraz daha muhteva kazanm olacaktr. 2 Bu
yazmzda Hamse Türklerinin besleme, giyim, evlilik ve ölüm inançlarna dair Zencan
monografisinden hareketle bilgi verirken baz karlatrmalar yapacaz.
Sosyal Yaplanma ve Yerleim ekli:
Zencan ehri Tebris’in Güneydousunda Tebris ehrine bitiik Zencan eyaleti
içerisindedir. Hamse isminden hareketle bölgeye de Hamse Türkleri bölgesi denilmitir ve
literatüre de bu isimle geçmitir. Farsça be anlamna gelen Hamse Türklüünü meydana
getiren Türk kesimler;
1. ahsevenler: ahseven veya Elseven Türkleri 3 ; Avarlu – Avarlar, Usanlu,
Mugatdem, Bayat ve Hudabendeh isimli Türkmen – Ouz Türklerinden meydana
gelmilerdir.
Avarlar’dan Mehmet Hasan Han Avar, Avarlarn aa güney bölümünden olup
XVI.yy’da Nadir ah’n basks ile Etrek Çay bölgesinden gelip bugün bulunduklar bu
bölgeye yerlemilerdir. ahsevenler büyük ölçüde Avarlar ve Devirenler’den meydana
gelmitir. Avarlardan 5.000 evin yayla Tarm Dalar, klaklar ise, Kzlüzen çay
civardr. Bu bölgeye tamamen Avar klaklar denilmektedir. Klak ve yaylak hayatnn
yaanmas Avar Türklerinin el sanatlar ve beslenme kültürlerine yansmtr. Nadir ahn
ölümünden sonra, olaylardan Avarlarda sorunlu tutulup bu bölgede iskana tabi
tutulmulardr.
Deviranllar, Bunlar Kzlüzen’in bat sahillerinde Gerus’dan Kaftanl Dalar’na
kadar olan bölgede 3.000 ev olarak yaamaktadrlar.
Usanlu, Usanlu Türkmenleri Meraga ehri’nin güneyinden bu bölgeye göç
etmilerdir. Tarm ve Hayvanclkla geçinirler. Bu özellikleri beslenme kültürlerine de
yansmtr.
Mukaddem: Mukaddemler Akkoyunlu Türkmen boylarndandrlar. Bunlar Safavi
Türk devletinin tekilinde de yer almlardr. Ahmet Han Mukaddem Azerbaycan Beyler
beylii yapmtr. O’nun ölümünden sonra çocuklar arasnda ihtilaf çkmt. Kaçar
Türklerinin yönetimi döneminde II. Kaçar Türk ah Fethali ah’n veliaht Abbas Mirza
Mukadder Türkmenlerinden 5000 evi Horasan bölgesine mecburi iskana tabi tutmutur.
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ran Türklüü tamamna yakn ksm ile Ouz Türkmen Türklüünden meydana gelmitir. Ancak geneldeki bu
gerçein yansra güney Azerbaycan’a tekabül eden bölgenin Türkleri Azerbaycanl ve güneydou ran’n
Türkmenistan snrna yakn kesimin Türkmenleri ise özelde Türkmen ad iye bilinirler.
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Mukaddem Türkmenlerinin göçleri esnasnda büyük kardelerinin ölümü üzerine zorunlu
iskana tabii tutulan Mukaddem Türkmenlerinden 2.000 aile Eper’in Ziyaabad bölgesinde
kalm 3.000 aile ise Horasan’a gidip tekrar Meraga’ya dönmülerdir.
Bayatlar, ran’n dier Türkmen –Türk kesimleri gibi Bayatlar da Anadolu Azerbaycan
Irak ve Suriye Türk tarihine damgasn vurmutur. 4
Hudabendulular: Hudabendulular da dier dört Türkmen boyu gibi Elseven/
ahseven Türkmenlerinin asli unsurlarndrlar. Bunlarla birlikte Hamse/ beli yaplanma
tamamlanr. Hamse bölgesinin tamam Türklerden olumutur. 1986 yl nüfus 787.374 idi.5
Bugün itibariyle 1.5 milyonun üzerinde olduu tahmin edilmektedir.
Yörenin dini – tarihi mekanlarndan Sultaniye Makberesi çok ünlü olup Sultaniye
ehrindedir. lhanllara bakentlik yapm olan Sultaniye’de lhanl hükümdar yatmaktadr.
Bu makberenin 8 köesi ve her bir köesinde bir hadis vardr. Güneydousunda 10 km
mesafede tatan yaplm iki ejder heykeli vardr. 6 Hz.brahim Peygamberin torunu Hz.
Geydar Peygamberin mezar da burada Geydar ehrindedir. 7
Aile Hayat, Beslenme:
Hamse Türkleri çok misafirperver insanlardr. En iyi oda, misafir için açlr. En iyi hal
ve dier eyalar misafire açlm bu odada olur. En yeni ve temiz yataklar misafirler içindir.
Ailenin her seviyedeki ferdi misafirin hizmetine koar. Misafire yaplan yemek ikramnda
kullanlan kap –kaçak da itina ile seçilir. Hamse Türklerinde iki tür yemek ikram vardr.
Bazan bir oda yemek salonu olarak tamamen misafiri için hazrlanr. Yemek servisi, hizmeti
burada yaplr. Misafirin ikram arlanmas burada olur. bu uygulamada ev sahipleri bu
odadan darya çkarlar. Bu bir anlamda misafirin rahat yiyip içmesini salama
uygulamasdr. Bazanda misafire ikramda uzun bir yer sofras hazrlanr oturulan yerde hal ve
yastklar minderler vardr. Bu takdirde ev sahipleri bu sofrann alt banda otururlar. Ev
sahipleri yemee katlmazlar. Bu bir hürmet ifadesidir. Kendilerini hizmet için
görevlendirirler. Onlara düen misafire ikram ve yemeleri için vardr. Böylece misafirin
çekingenliini yenmesine yardmc olunur. Aile efrad yemee misafirlere ikram ilemi
bitirilip misafirler yiyip kalktktan sonra yemek yerler. Misafirler yemek yerlerken dizlerinin
üzerine oturmu halde ev sahip ihtiyaçlar karlamak için hazr halde beklerler. Misafirlerden
ev sahipleri, kendilerini gerektii gibi arlayamadklarndan bahisle özür diler. kramn az
olduu mahçup olduklarn belirtirler. Yenilip içilip sohbet tamamlannca sra misafirlerin
uyumak üzere odalarna çekilmelerine gelince, misafirler uyumadan ev sahiplerinden hiçbir
fert yatmak için kendi odasna çekilmez. Ertesi gün sabahleyin güne domadan evvel evin
iyesi/sahibi kalkar, misafir için dier gerekli hazrlklar ve bu arada kahvalt sofrasn hazrlar.
Misafir yola çkacak ise ve yolu uzun ise ona yiyecek azk hazrlar.
Misafirin gelii ile birlikte heyecan tela ve özel hazrlk yetitiimiz yöre olan Kars,
Bayburt ve Trabzon’da da ayndr. Bugün salon olarak bilinen odalarn eski ad misafir odas
idi. Ksa süreli ziyaretlerde olduu gibi yatl misafirler içinde bu oda açlrd. Bu odada her
eyann en yenisi en kymetli olurdu. Yüklüklerden yer yataklar tanr, tertemiz örtüler
serilirdi. Misafir says çok ise evin dier fertleri odalarn ve karyolalarn misafire terk
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ederlerdi. Misafir uyumaya gitmeden evvel bir ihtiyacnn olup olmad sorulur. Tuvaletin
yeri gösterilir, istiyor ise odasna ayrca su konulurdu. Evin insanlar bilhassa genç kz ve
gelinler misafir yatmadan odalarna çekilmezdi. kram masas özenle hazrlanr, misafirin
rahat etmesi için hiçbireyden kaçnlmaz. Hamsa Türklerinde olduu gibi sk sk yeterince
arlayamadklar belirtilirdi. Yemek masasnn veya yer sofrasnn üst bana misafir
oturtulurdu. Nadir gelen çok itibarl misafire ayr yemek masas açlr ev sahibinin çocuklar
bu masaya oturtulmazd. Bununla amaç çocuklarn rahatszlk vermelerini önlemekti.
Urfa yöresinde airet hayat yaayan Türkmenlerde de Hamse Türkmenlerinde olduu
gibi uzun hallar üzerine hazrlanm yer sofralarnda misafir arlanr bu sofralarda erkek ve
kadnn sofras ayr olur çok kere ev sahibi sofraya oturmaz, oturacak ise sofrann sonuna
oturur. Bazan da aileyi temsilen itibarl sininin banda bir iki kii olabilir.
Hamse Türkmenlerinde konak, ikram arlama içerikli özlü deiler vardr. Bunlardan
bazlar; “Konak ev sahibinin devesidir, nerede hklasa (otursa) orada yatabilir”, “Konan
rzk özünden önce gelir”, “Konak Allah’n azizidir”, “Konaa hürmet et, kafir olsa dahi”dr.
Benzeri deyimler Türk halk inançlarnn ortak ürünüdürler. Konan arlanmas ile Allah’n
rzasna talip olunmu olunur. Bu uygulamada rk, soy veya dini mensubiyet yoktur. Konak
zengin de olsa ona gösterilen itibar Allah içindir. Zira o, garip yabanc ve yere ve yemeye
muhtaç kimse olarak kabul edilir. Allah kullarna verir, konaa da ev sahibi verir. Ev sahibi
yapt ikram ile bütün nimetlerin sahibi olana ait alanlardan kullanm olur. kullar
emanetçidirler. Mülkün sahibi Allah’dr. Kullar o maln geçici bekçisi, çobandrlar. Herey
fanidir. Baki olan yaplan iyiliktir. yilik baki olan adna yaplr.
Tacikistan’da Duambeye bal Türkabad köyüne gece dokuzda haber vermeksizin
misafir olduk. Bizi konak odasna aldlar. Bizi evin erkekleri arlarken ikram yer sofrasnda
yapld. Ailenin büyükleri bizimle birlikte yemek sinisinin bana oturdular. Servisi genç
erkekler yaptlar. Sofraya ilkin çok büyük bir pide getirildi, sonra küçük pideler meyve çerez
ve et yemei getirildi. Ekmein kaldrlmas da sonra brakld. Türkabad Türkleri “Mihman
Hudadan gelir”, “Mihman berekettir”, “Mihman Nasibini yer”, “Mihmann rzkn Allah
verir” türünden ifadelerle inançlarn açkladlar. 8 Günün hangi saatinde olursa olsun misafire
ikram edebilecek bir ey bulabilmek ve onu güler yüzle karlamak maddi zenginlikle ilgisi
olmayan kültür zenginliinin derinliindeki inançtan geliyordu.
Evlilik, Yemek Kültürü:
Elseven Türklerinde iki tür evlenme yaplr. Bunlardan birisinde kz ailesinin
büyüklerine danmadan evlenmek istedii erkee kaçar. Bu türden evlenmede damadn
babas olaydan birkaç gün sonra taife ve akrabalar ile birlikte gelinin babasnn evine gelir ve
“razlk” alr. Bu görümede ar yemek ikram pek olmaz. Anadolu’daki “erbet içme”
uygulamas türünden bir “söz kesme” yaplr daha sonra normal prosedür sürdürülür ve düün
yaplr. kinci yöntem evlenmede ise damadn atas (babas) birkaç asakalla birlikte kz evine
elçi gider. Bu ilk temasa “dank” denir. Bu merasimde yemek ikram da olabilir. Bundan
sonra her iki taraf temsilci seçerler, temaslar balar. Her defasnda arlkl olmasa da yenilir
içilir. Bu arada “ kebin” kesilir ve “süt pulu” görüülür. Taraflarn anlatklar miktara “kes
mat” denilir. Süt pulu uygulamas Anadolu’da “süt hakk” olarak bilinir. Kz kaçrma
suretiyle yaplan evlilikteki “razlk” bar için yaplm bir nevi haklamak helallamak

8

Yaar Kalafat, “Tacikistan’da Türk Halk Kültürü” (baslmam makale 2003)

3

uygulamasdr. Anadolu’da büyük aileler arasndaki ihtilaflarda bilhassa airetler arasndaki
ihtilaflarda toplu yemekler yenilir.
Hamse Türklerinde gelinin atabas(babas) halet (elbise-kuma-hediye) olarak 40
kiilik bir hazrlk yapar. Gelinin dayna “day yolu” amcasna “emi yolu” denilen hediyeler
hazrlanr. Bunlarn arasnda giyecein yan sra koyun türünden haletler de olur. Gelinin nine
ve dedesine de kymetli hediyeler alnr. Geline çeitli taklar alnr. Gelinin atas cehiziye
olarak ev eyalar hazrlar.
Düünden önce damadn atas (babas) tayfann (hsm akraba ve yaknlar)
aksakallarna (yetikin erkeklerine) “sabah çay” olarak bir tanma çay verir. Bu çayda
çeitli peynirler, reçeller, keteler olur. Ad çaydr ama burada yörenin her türlü yemei de
ikram edilir. Burada yaplan görümelerde düünün yeri ve zaman kararlatrlr. Olan
evinde alnan karar kz evine bildirilir. Gelin ve damadn aileleri bir temsilci seçerler. Bu zat
hediyeleri datr ve davetleri yapar. Davet edilenler hediye getirirler. Getirilen hediyelerden
para, eldiven ve cecim’e “töre” denir. Bu gecede “Gece Yemei” verilir. Damat evinden Hna
(Kna), am (mum) ve tatl getirilir. Kz ve olan evleri ayr köylerde ise, kz olan evinden
hediye getirenlerin önü “balanr” kesilir, kesenler olan evinden “enam” hediye alrlar. Bu
hediyelerin ismi kap basmadr. “ Kap hakk” alndktan sonra kap açlr. Bu uygulama
damat evinden de olur. Ertesi gün “cehiz yazma” ilemi balar. Gelin harekete hazrlanmadan
evvel baba veya annesinden izin alnr. “ Gelin At” özel olarak süslenir. Gelinin kardei ve
damadn adamlar gelini getirirler. “Gelin Alay” nn önünde damadn kardei elinde lamba
yüzü unlanm bir biçimde yürür. Yol boyunca Gelin Kervan /Gelin Alay’na sürekli
yenilecek bir ey ikram edilir. Bunlar daha ziyade servis gerektirmeyen pratik yenebilen
yiyeceklerdir. Bu ikramlara “Tue” denilir.
Damatn yola çkn duyunca gelini ogrulamak (çalmak) için arkadalar yola
çkarlar. Ancak gelinin yanndakiler gelinin çalnmasna mani olurlar. Gelin alay’nn
güzergah damadn akrabalarnn evinin önünden geçirilir, bu esnada gelin bu evlerden hediye
alr. Hediye olarak alnan kuma türünden hediyeler gelin atnn boynuna sarlr. Sonra gelinin
kucana ilk çocuunun erkek olmas için bir erkek çocuu verilir. Gelin yeni evinden içeri
girerken eiin önünde bir kurban kesilir.
Eve girdikten sonra, gelin yeni evinin tandr etrafnda dolatrlp peyandoz denilen
ufak bir hal üzerinden özel odasna alnr. Gelin oturmak istemez, damadn atas geline
oturmas için bir koyun veya inek hediye alr. Bunu alan getirir raz olup oturur. Bu esnada
büyük bir sini içerisinde çeitli tatl yiyecekler getirilir. Bunlar iki aksakal tabaklara bölüp
ikrama balar. kramdan tadan misafirler bir miktar para verirler. Buna “toyane” denir. Bu
paralar damadn atasna verilir. Davetli misafirlere mevsimine uygun olarak çorbadan
balanlarak çeitli etli ve sebzeli yemekler ikram edilir. Pilav ve sonunda sütlü hamurlu
tatllar ikram edilir, misafirler dalrlar.
Anadolu Türk düünlerinde de gelin veya damat daha ziyadede damat kaçrlr. Kz
evinden ise geline ait bir eya kaçrlr. Sadç veya saldç kaçranlara hediye verir, geri
alrlar. Kaçrlan damat bazan bir yere saklanlr. Bazanda slatlr. Baz tarihi metinlerde
tahtna oturmadan Hakann boynuna kement taklr, bununla yönetime gelince halka
zulmetme cann tatl olduunu hatrla denilmi olunur. Damada yaplan basklarla da ilerde
aile fertlerine iyi davran denilmi olmaktadr. Özbek Türklerine, gelecekte yallara iyi
davranmas için bu türden uygulamalar yaplr.
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Yeni gelinin bu yöntemle hediye almasnn baka bir uygulama eklide gelin olan
evine gelip gelin olduktan sonra yakn komular gezmesi eklinde yaplr. Türkmenistan
Türkmenlerinde gelinin “akrabalar selamlama” merasimi yaplr. Hediyeler bu ekilde alnr.
Gagauz Türklerin de ise damat ve gelin yeni evlerine ilk gidileri esnasnda hediyeler, uzun
bir sopann üzerine aslr.
Gelin atnn süslenmesi, Gelin Alaynn önüne geçilmesi, eiin önünde gelin için
kurban kesilip kurban kannn gelinin anlna sürülmesi gelinin kurban kan üzerinden
atlatlmas uygulamas, Azerbaycan, Dastan, Anadolu,Suriye ve Irak Türkmenlerinde de
vardr. Makedonya Türkmenlerinde yeni gelin ilk geldiinde bana bir at gemi takl halde
ocak ta öptürülür. Böylece ocan hanenin bereketli olacana inanlr.
Hamse Türkmenleri ile Anadolu ve Kuzey Mezopotamya Türkmenlerinde ortak olan
bir uygulama biçimi de gelinin bana damadn damdan sac yapmasdr. Bu sacda para, eker
ve krmz bir elma olur. Para zenginlii,eker tatll, elma bol çocukluluu, zürriyeti
simgeler.
Hamse Türklerinde toydan 2 gün sonra “Duvak Kapma” merasimi yaplr. Bu merasim
kadnlara mahsustur. Bu uygulama, gelin sandalyeye oturtulur. Yüzü örtülür. Misafirlerin
arasndan iki erkek çocuk ellerindeki tahta kakla gelinin duvan kakla saa sola açarlar,
kaçrdklar duva bellerine balar, damadn anasndan enam aldktan sonra duva ona
verirler. Bu uygulamadan sonra misafirlerle birlikte tatl yenilir. Hamse Türk Toy
merasimlerinde sk sk tatl ikram edilir.
Gelin yeni evine gelip bu evin bir ferdi olduktan 20 gün sonra “Ayak Açma” merasimi
yaplr. Gelinin atas gelini ve damad evine çarr, bir yemek verir. Bu yemek gelinin
babasnn mali durumuna göre bazen yakn çevreyi de kapsayacak türden küçük bir ziyafete
de dönüebilir. Geline atas ayak açma hediyesi olarak bir hal veya koyun verir. Ayak açma
Türklerin hemen hemen hepsinde vardr.
Ölüm –Yas Yemei:
Hamse Türklerinde ölüm haberinin duyulmas üzerine yas evine gidilmeye balanr.
Yas evi fakir ise, taziyeye gelenlere yaplacak ikram ve sair masraflarn karlanmas için
aileye duyurmadan onu rencide etmeden konu- komu para toplarlar. Harcamalar bu
parçalarla karlanr. Defin için mezarla götürülen tabutun önü sra giden bir kimsenin
elinde bir sini ve sinide kelle gant / kesme eker olur. Buna “vercenaz” veya “ölü irnisi”
denir. Bu eker cenazeye gelen cemaata datlr. Defin için mezarla giden halk cenaze
evine dönünce hazrlanan cenaze yemeinden yerler. Bu çok kere çeitli yiyeceklerden oluan
bir yemektir. Bu uygulamaya “helallk alma” denir. Bu uygulama Anadolu Türklerinde de
vardr. Deiik isimlerle alnr. “Ölü A”, “Ölü Yemei”, “Ölü Lokmas”, “Ölü Ekmei”
isimleri vardr. 9
Cenaze evine çay ile birlikte pirinç ve daha ziyade kesme eker götürülmesi
eklindeki uygulama Kars ve Idr’da vardr. Anadolu’da ilk yemek defin iinde görev
alanlara verilir. Uzaktan gelip yatl misafirlere doal olarak yemek verilir. Sonra 3,7,9, 40 ve
52’si nihayet seneyi devriyelerinde yemek ikram edildii olur. Baz yerlerde yas evinde çay
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ekersiz ikram edilir. Baz yerlerde “Allah tekrarn göstermesin”
tabakta verilir. 10

anlamnda ikram tek

Hamse Türklerinde “Helallk Almak” merasiminin ertesi günü “Salahlamak
Toplants” yaplr. Bu toplantya ölü sahibi akrabalarn çarr. Bu toplantda yaz
merasiminde nelerin yaplacana karar verilir. Yaplacak yemein miktarn cemaatn
çokluu tayin eder ve buna göre hayvan kesilir. Çörek/ekmek için alnacak unun miktar da
burada belirlenir.
Helallemek Yemei Perembe günü verilecek ise gece yemei verilir. Yemek Cuma
günü verilecek ise ölen yemei verilir. Bu görüme toplantsnda ikram pek olmaz çay veya
ac kahve verildii olur. Yakn çevrede olanlar bizzat uzakta olanlar yazma ile davet
edilirler. Yasa uzaktan gelenler evlere bölütürülürler, buna “cövge” denir. Yöreden
merasimden evvel kuran okuyanlar merasimin sonuna kadar hatim indirirler. Yemeini yiyen
taziyeci yas evini terk eder. Zira Cuma günü öleden sonra orada kalan kimse Pazar gününe
kadar yas evinde kalmak zorundadr. Cumartesi günü ölüm nedeniyle gelen sladaki yaknlar
izin alp evlerine dönerler. Cenazeden geç haberdar olanlarn yemekli arlanmalar ölünün
40. gününe kadar devam eder. Yasa gelenler için düzenli olarak yemek hazrlanr. Taziyeye
gelen misafirler yas evinin asakalna “Yas Paras” verirler. O da bu paray ev sahibine verir.
40’n çkmasna birkaç gün kala akraba ve komular Yas evine renkli kumalar getirirler.
Buna “kara açmak” denir. Böylece yasllar yasdan çkarlm olurlar.
Anadolu yasdan çkarma kadnlarn yaknlar tarafndan “Yas Hamam”na
götürülmeleri ve erkeklerin de “Yas tra” yaptrlmalar eklinde olur. Anadolu’da yas rengi
siyahtr. Kara Açmak’la karalar yasllardan çkarlp onlara normal elbiseler giydirilmi
olunur. Yasl aile de bir kuma olarak akraba verir ve böylece siz de yasdan çkn demi olur.
Meftann 40’ Perembe veya Cuma günü yaplr. Krknn yapld gün öle veya akam
yemei verilir. Gelen ilk bayram “Kara bayram” olarak bilinir. Yas için son arama Yas
Bayramnda yaplr.
Giyim –Kuam:
Hamse Türklerinde özellikle kadn giysileri çok sade, k ve çeitlidir. Kadnlar
balarn örtmek için genellikle üç tür örtü kullanrlar. Baa ilkin “puen” bant gibi balanr.
Bunun üzerine “çene alt” denen örtü gelir. Çene altnda pul ve boncuklar olur. üçüncü örtü en
üste gelen “yamak” dr. Bununla çene, boyun ve ense örtülür.
“Clzga” Hamse Türklerinde yelek türünden bir giysidir. Kollu olan Clzgaya
“Yelek” denir. “Köynek” clzgan altndan giyilir ve köynek için scak renkler seçilir.
Köyneyin altndaki giysinin ismi “tuman” dr. Tumann uzununa “elte” denir. 40 yasndan
yukar olan hanmlar elte kullanrlar. Genç hanmlarn tumanlar ksa olur. elte’nin alt
ksmnda “alvar” giyilir. alvarlarn kuma kaln ve renkleri koyu olur.
Hamse Türklerinde erkekler “kot pantolan” giyerler. “keçebörk” diye bilinen bir apka
takarlar. Keçebörk taknmak erkekler için mecburi olan bir giysidir. Keçebörksüz erkek
meclise saygszlk yapm olarak kabul edilir. Esasen Türklerde kadn veya erkek ba bal
olarak düünülmütür. Ba bozuk kii, bas açk olanlardr. Bekarlarn ba balanrken onlar
maddi ve manevi anlamda balar balanlm olur. Askeri ortamda ba bozuk tabiri çok kere
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sivil veya düzene girmemi kimse anlamndadr. badet ederken ba baland gibi alim kii
ba açkken ilim yapmaz diye kabul edilir. Kadnn yazmasnn namusu olarak alglanmasnn
derinliklerinde de bu inanç vardr.
Toplu Merasimler
Hamse Türklerinde de Ekin ve Biçim düzenlemelerinde hasatlarda koç katlmnda,
Nevruz ve Hdrellezde toplu merasimler olmak ve toplu yemekler yenilmektedir. Bunlardan
birisi de “Halla Merasimi” dir.
Holla Merasimi, Engüron mahalnda ekin biçildikten sonra yaplr. Sonbaharn ilk
günlerinde ekin ylp götürüldüü zaman yaplr. Bu merasim için her tarladan 20 m² yerin
ekini biçilmez. Burada kalan ekin yaplacak merasimde kullanlr. Merasim günü komu ve
akrabalar eve veya daa taa açk havaya davet edilir. Burada kurban kesilir. Davetliler daha
ziyade ekincilerden oluur. Bu merasime kadn katlmaz toplu halde öle yemei yenilir ve
“mübarek olsun- hayrl olsun” denilir. Hazrlk olarak, önce yal koyun sütünden yaplm
ekmek getirilir. Bu özel ekmee “nezik” denir. Sonra tarlann biçilmemi olan ksmna gidilir.
Ekinciler ellerindeki oraklarla çember olutururlar. Bir asakal “Hallu ad ve selavat”
dedikten sonra budaylar biçer, bundan sonra dierleri de “Holla” diyerek biçime katlrlar.
Herkez ekinden biçtiini kendisine alr. Bu ekinler alanlar tarafndan “bereket-teberru” olsun
dilek ve inanc ile kendi ekin ambarlarna koyarlar. Nezik çörekleri de asakallar bölüp
misafirlere ikram ederler. Misafirlerde aldklar hediyeleri bir bohçaya koyduktan sonra
harmana bereket dileyerek giderler.
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