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BERGAMA YÖRES HIDIRELLEZ GELENEKLERNDE TOPLUM VE ÇEVRE BLNC*
The Environmental and Social Consciousness of the Hdrellez Celebrations in Bergama Region of Turkey
Metin EKC**
Özet
Türk kültüründe geleneksel olarak kutlanan önemli iki gün vardr. Bunlardan biri
“Nevruz”, dieri de “Hdrellez” adyla anlmaktadr. Her ne kadar bu iki gün farkl adlar
alm ve birbirinden farkl tarihlerde kutlanyorlarsa da, kültürel kökleri ve bugünlerde
yaplanlar göz önüne alndnda ikisinin birbirine çok yakn ve hatta ayn olduu iddia
edilebilir. Bu makalenin amac Hdrellez gününün kayna ve tarihi geliimi hakknda bilgi
vermek, Bergama yöresinde yaplan kutlamalar tantmak ve Bergama yöresindeki
kutlamalarn ve uygulamalarn toplumsal yapy salamlatrma ve çevre bilinci
oluturmadaki ilevi üzerinde durmaktr.
Anahtar Kelimler: Hdrellez, Nevruz, halk kutlamalar, Bergama.

Abstract
There are two traditionally celebrated and important days in Turkish culture. One of
them is known as “Nevruz”, and another one is known as “Hdrellez”. Although these two
days bear different names and celebrated on different months and days, when one looks
closely at what have been done on both them are similar, even they are same. In other words,
these two celebrated days have been originated from the same cultural roots, and therefore
they have shared similar traditions. The aim of this paper is to provide information on the
background and historical development of the “Hdrellez” tradition in Turkish culture, and
then provide information on the Hdrellez celebrations in Bergama region of Turkey, and also
evaluate the functions of those celebrations. It is my view that the celebrations in the region
on Hdrellez day have helped to form and shape the society on the one hand; on the other
hand they have thought young generations about the importance of nature and other beings in
our environment.
Key Words: Hdrellez, Nevruz, folk celebrations, Bergama.

Türklerin çok eskiden beri önemli kabul ettikleri ve kutladklar günler vardr. Bu tür günlerle
ilgili uygulamalar eski dönemlerde toy, enlik ve kutlama olarak adlandrlrken, slam sonrasnda ve
genellikle de slam dininden kaynaklananlara bayram ad verilmi ve daha sonralar ister dinî, ister millî
olsun bütün kutlamalara bayram denmitir.
Oldukça eski dönemlerden itibaren kutlanan günlerden biri “Nevruz” dieri ise “Hdrellez (Hzrlyas)” günüdür. Bu iki gün isim ve tarih itibariyle farkl olmakla birlikte, mahiyet, yani bu günlerde
yaplan uygulamalar bakmndan tamamyla ayndr. Bu durum da göstermektedir ki, bu iki gün asllar
bakmndan ayn kaynaktan gelmektedir. kisi de baharla birlikte balad kabul edilen yeni yl ve de
mevsimsel deiiklii karlama düüncesinden kaynaklanmtr. Zaman ve bölgelere bal olarak isim ve
tarihleri farkl olan bu iki gün, yine de içerik ve ilev bakmndan benzer, hatta ayn kalmtr. Bize göre
Nevruz; göçebe ve hayvanc hayatn Türk kültürünün bir tezahürü olarak ortaya çkarken, Hdrellez ise
içerik ve uygulama bakmndan ayn kalmakla birlikte, yerleik ve bitki kültürüne dayal Türk kültür
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hayatnn bir tezahürü olarak ortaya çkm olmal ve Nevruz’un daha sonraki bir ekli olarak kabul
edilmelidir.
Bayramlar ve belli günlerde yaplan toplu kutlamalar, bir milletin birlik ve bütünlük içinde
sevinip, kvandklar, salkl ve mutlu olduklarn gösterdikleri günlerdir. Bu günlerin millî birlik ve
bütünlüü pekitirmede, gelitirmede ve genç kuaklara kavratmada önemli bir yeri ve ilevi vardr. Bu
günler, bir taraftan bireylerin toplum içindeki görev ve sorumluluklarn ve de haklarn yeniden
hatrlatma ilevi görürken, dier taraftan da bireyin içinde yaad çevreye, doaya ve dier varlklara
kar olan sorumluluklarn hatrlamas bakmndan da önemlidir.
Geleneksel olarak yaplan kutlamalarda ve bunlardan özellikle kökleri oldukça eski tarihlere
uzananlarda, çounlukla neyin, neden kutland tartlmaz. Bir günün kutlanmas yerlemi,
benimsenmi ve yllardr, hatta yüz yllardr ayn ekilde kutlanmaktadr. Günümüzde bu tür kutlamalara
katlanlara neden u veya bu uygulamay yaptklarn sorduumuzda, çounlukla; “Eskiden böyle
yaplm, biz de atalarmzdan, dedelerimizden gördüümüz, örendiimiz üzere, böyle yapyoruz”
cevabn alrz. Peki bütün yaplanlar anlamsz m? Bunlar yapanlar anlamsz, gereksiz eylerle mi
urayorlar? Yoksa, bu uygulamalar artk anlamlar tartlmayacak kadar hayatmza yerlemi,
hayatmzn vazgeçilmez unsurlar haline gelmi “gelenekler” olduu için mi bunlar tartmyor ve
sadece uyguluyoruz? Bu sorularn cevabn aada vereceiz.
Bu makalenin amac, eski bir Türk gelenei olan Hdrellez’in anlam ve tarihi hakknda ksa bir
bilgi vermek, Bergama yöresi Hdrellez geleneklerinden, derlemelerimiz srasnda tespit ettiklerimizi
tantmak ve tantlan bu geleneklerin hangi amaçlara yönelik olduunu, daha dorusu bu uygulamalarn
toplumsal birlik ve bütünlük ve de çevre bilinci oluturmadaki ilev ve önemini vurgulamaktr. Bölgedeki
Hdrellez gelenekleri deerlendirilirken, Bergama ilçesine bal köylerde, 1987 ylnda yaptmz
derleme çalmalarnda yaptmz kayt ve tuttuumuz notlardan yararlanlacaktr.1
Hdrellez’in Anlam
Hdrellez; Hzr Nebi ve lyas Peygamberle ilgili inanlardan kaynaklanmaktadr. Hzr’n bir
nebi olduu konusunda çeitli kaynaklarda bilgi bulunduu gibi, Hzr hakknda sadece Türkiye’de deil,
bütün Türk boylar arasnda pek çok inanma ve uygulama vardr. Hzr Nebi daha çok “Boz Atl Hzr”
eklinde çeitli anlatma ve uygulamlarda geçmekte ve daha çok “Atalar Kültü” ile ilgili olup, “Boz-atl
Yol Tengrisi” yani “yol iyesi” olarak kabul edilmektedir.2 Hzr’n bir yardmc, zor zamanlarda yol
gösterici ve kurtarc oluu hakknda saysz deyim ve söz mevcut olup, bunlardan halk arasnda en
yaygn olan “Hzr gibi yetimek” eklindedir. lyas Peygamber ise, daha çok su kültü veya sularn sahibi
olarak kabul edilip, benimsenmitir.
Özellikle Bat Anadolu yöresinde kullanlan Türk halk takvimine göre, yl ikiye ayrlmtr. Buna
göre, yaz mevsimi Hdrellez’in kutland gün olan 6 Mays’tan 8 Kasm’a kadar olan süreyi kapsar ve
toplam 186 gündür. Bu dönem halk arasnda “Hzr Günleri” olarak da adlandrlr. 8 Kasm’dan 6
Mays’a kadar olan günler ise k mevsimidir ve toplam 179 günlük bu döneme de “Kasm günleri” ad
verilir. 3
Burada unu açklamakta yarar görüyorum. Türk kültüründe Nevruz, günein Koç Burcu’na
girdii gün olan 21 Mart gününde yaplan “Yeni Yl” kutlamasdr. Hdrellez ise, eski Türklerin hava, su,
ate ve toprak hakkndaki inanmalarnn, slam sonrasnda benimsedikleriyle birletirilmi yeni bir
kutlama günü ve “Yaz Mevsimi”nin balangcyla ilgili kutlamalardr. Hdrellez, ylba kutlamas
deildir. Fakat, Hdrellez kutlamalar içindeki esas oluturan unsurlar, Nevruz kutlamalarnn esasn
oluturan unsurlarla ayndr.
1

“Ege Bölgesi Yazl ve Sözlü Kültür Ürünlerinin Derleme Projesi” Hocam Prof. Dr. Fikret Türkmen tarafndan hazrlanm ve
aratrma görevlisi olduum o yllarda bu projede aratrmac olarak çalmtm. Halen proje verileri E.Ü. Edebiyat Fakültesi,
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3
Abdülhaluk Çay, age., s. 19.

48

Bergama Yöresi Hdrellez Geleneklerinde Toplum Ve Çevre Bilinci

Halk inancna göre, darda kalanlara yardm eden ve havay etkileyen Hzr Nebi ile, sular emri
altna aldna inanlan lyas Peygamber her yl 6 Mays günü bir araya gelirler ve o gün, dilei olanlarn
dileklerini gerçekletirirler. Bu iki ulu kiinin sulak ve yeillik yerlerde bir araya geldiine inanld için,
Hdrellez kutlamalar krlarda yaplmaktadr.
Bu noktada ksaca Türk kültüründe “atalar”, “ate” ve “su” kültlerinden bahsetmek
gerekmektedir. Türkler; Hunlar ve Göktürkler döneminden itibaren ölmü atalarnn ruhlarna yln belli
günlerinde kurban sunma ve atalarn anmay bir gelenek haline getirmilerdir. Göktürklerin “Atalar
Maaras” olarak bilinen yerde kurban sunduklar tarihçiler tarafndan tespit edilmitir. Atalarn
ruhlarnn gelip, özellikle aile ocandan girerek çocuklarn izlediklerine inanlr. Ölmü atalara duyulan
sayg, Türklerin farkl inançlarnn olumasna yol açmtr. Bunlardan biri de türbe ve yatrlarla ilgilidir.
Ayn ekilde, hemen pek çok ehirde bulunan “Hdrlk” yeri de, bu inanç veya kültün slamiyet’in kabulü
sonrasnda yerlemi yeni eklidir. 4
Türklerde ate de kutsal kabul edilen unsurlardandr. Eski Türk inançlarna göre ate; Tanr Ülgen
tarafndan insanlara hediye edilmitir. Atein, yer yüzündeki temsilcisinin güne olduuna da inanlr.
Eski Türklerde atein, kötülük ve hastalklar yok ettiine inanlr. Hastalk durumunda tütsü yaklmas,
kurun dökülmesi ve ate üzerinden atlama hep bu inanca dayanmaktadr.
Türklerde kutsal kabul edilen unsurlardan biri de sudur. Türk inancna göre her pnar veya gölün,
rmaklarn ve aaçlarn bir “iyesi”, sahibi vardr. Eski Türk kültüründe oluturulan su ile ilgili saysz
inanç ve uygulama, günümüz Türk boylar arasnda da devam etmektedir. Hdrellez günü yaplan
kutlamalarn bir su kenarnda yaplmas, bir pnardan getirilen suyun içilmesi, bu su ile el ve yüzün
ykanmas ite bu eski inançtan kaynaklanmaktadr. Genel olarak Hdrellez günü yaplan uygulamalar
“Hzr Nebi” ve “lyas Peygamber” etrafnda oluturulan dini düünceler yannda, eski Türk kültüründe
bulunan atalar, ate ve su kültüne olan saygdan kaynaklanmaktadr.
Bu açklamalardan sonra Bergama yöresindeki Hdrellez kutlamalarn deerlendirmeye geçelim.
Bergama yöresinde 1987 ylnn ubat-Haziran döneminde “Ege Bölgesi Yazl ve Sözlü Kültür
Ürünlerini Derleme Projesi” çerçevesinde aratrmalar yapmtk. Bu çerçevede Bergama ilçesine bal,
yaklak 50 köyde halk bilgisi ürünlerini derlemi ve teyp kasetlere kaydetmitik. Bunlardan halk
edebiyat ve halk uygulamalar hakkndaki bilgilerden oluan metinler 971 sayfalk bir proje metni olarak
E.Ü. Rektörlüü ve Kültür Bakanl’na sunulmutur.
Bu derleme çalmalar srasnda çeitli köylerden tespit ettiimiz ve hatta bir köyde bizzat
katldmz kutlama ve uygulamalardan biri de Bergama yöresi Hdrellez kutlamalar olmutur. Bat
Anadolu’nun dier pek çok yöresinde olduu gibi, Bergama köylerinde de Hdrellez kutlamalar 6 Mays
günü yaplmaktadr. Derleme yaptmz 1987 ylnda 6 Mays, Ramazan Ay’na rastlad için,
kutlamalar birkaç gün öne alnp 2 Mays günü yaplmt. Bizim de bizzat katldmz Örenli ve Seklik
köylüleri tarafndan yaplan kutlamalardaki gözlemlerimiz ve bu iki köy halk ile yaptmz görümeler
srasnda elde ettiimiz bilgileri burada paylamak ve deerlendirmek istiyorum.
Yöre halknn çounluu Hdrellez’i niçin kutladklar ve Hdrellez’in anlamn bilip,
bilmediklerini sorduumuzda, genellikle kutlamalarn eskiye dayandn, eskiden beri, yani atalardan,
dedelerden örenilen ekilde devam ettirdikleri cevabn verdiler. Sadece yal birkaç kii, bu günün bir
anlam olduunu, her sene 6 Mays’ta Hzr ve lyas’n bir su banda bir araya geldiklerini ve bu günde
dileklerin kabul olduunu, bugünde fakir ve kimsesizlere yardmda bulunanlarn Allah tarafndan
mükafatlandrlacan ve bu sebeple de kendilerinin toplanp, hayr ve yardm yaptklarn açklamtr.
Bizim de katldmz Seklik ve Örenli köylüleri tarafndan yaplan Hdrellez kutlamalar ve bugünde
yaplan uygulamalar u ekildedir:
Seklik ve Örenli köylüleri Hdrellez’den birkaç gün önce, bir heyet oluturmakta ve bu heyetteki
kiiler bütün evleri dolap, Hdrellez günü yaplacak yemekler için yardm toplamaktadr. Ancak
4
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Hdrellez akam olan 5 Mays akam evlerden darya ya, tuz, süt gibi temel gda maddeleri
verilmemektedir. Bu maddeler verilirse evin uur ve bereketinin kaybolacana inanlmaktadr. Gidilen
her evden genellikle bulgur, ya, eker gibi maddeler toplanmakta; varlkl aileler ise, bir veya birkaç
koyun-keçi balamakta, baz aileler sadece para vererek katkda bulunurlarken, dier bazlar ise
yaplacak yemei piirmek için kullanlacak odun, kap, kaçak, kazan vb. temin etmektedirler.
Bizim katldmz 1987 yl Hdrellez kutlamasnda yaklak 15-20 tane olak ve kuzu kesilmi,
üç kazan pilav ve iki kazan tatl yaplmtr. Köylülerin bize verdii bilgiye göre, baz yllar kesilen
hayvan says yüzü amaktadr.
Bölgede Hdrellez günü için yaplan üç temel yemek vardr: Kesilen hayvanlarn etlerinden
yaplan “Et Yemei (Kavurma)”, toplanan bulgur ve yadan yaplan “Bulgur Pilav” ve de “Hömerim”
ad verilen peynir tatls.
Yemeklerin bir ksm, yani tatl ve pilav köyde hazrlanrken, et yemei ise, köylülerin Hdrellez
için çktklar “Gökkuyu” ad verilen mesire yerinde piirilmektedir. Gökkuyu mevkiinde yüzlerce mee
aac ve bir kuyu ile kuyu yannda geni bir havuz ve havuzun yannda da yal bir çnar aac vardr.
Bize söylendiine göre; mee aaçlar aileler arasnda paylalm durumdadr. Her aile kendi
sofrasn kendi aacnn altna kurar ve orada yemeini yer. Su ise, herkes tarafndan Gökkuyu’dan alnr.
Yemekler, kuyuya yakn bir yerde piirilir ve oradan herkese datlr. Yemek öncesi ve sonrasnda grup
elenceleri yaplmaktadr.
Gökkuyu mevkiinde en dikkat çekici uygulama ise, “Salncaa Binme” ve “Salncak Sallama”dr.
Gelenee göre; köyün kzlar belli bir sra ile çnar aacna kurulan salncaa oturur ve ilk önce
arkadalar, daha sonra da salncaa binen kza ilgi duyan bir delikanl tarafndan sallanr. Sözlü ve nianl
olan kzlar ise, sadece “Yavuklu” ad verilen sözlüsü veya nianls tarafndan sallanr.
Kzlar kendi aralarnda salncak sallarken, eer salncaa oturan kzn ilgilendii bir delikanl
varsa onun adn söyletmeye çalrlar. Kzlar salnca çok yüksee çkacak ekilde sallarlar ve bu srada;
“Aralm uçuralm,
Aralm uçuralm,
Yavuklusunu söylemezse,
Üzerinden aralm.”
eklinde bir tekerleme söylerler. Salncaktaki kz, yerdeki arkadalarna yavuklusunun adn söyleyene
kadar veya söyleyeceine söz verene kadar onu indirmezler.
Köylülerin elenceleri akama kadar devam eder ve güne batarken, kutlamaya katlanlar evlerine
dönerler.
Bölgedeki baz köylerde ise, köy dna çkmak yerine, köy meydannda toplanp, yaplan
yemekleri orada yemek söz konusudur. Örnein, Trmanlar ve smailli köylerindeki uygulamalar bu
türdendir. Bu iki köyde daha eski dönemlerde krlara gidildii, orada “Deynek Oyunu” (Cirit’in bölgedeki
ad) oynand ve güre yapld köylüler tarafndan bize anlatlmtr.
Demircidere köyünde de “Hdrellez’e Gitmek” eklindeki yerel deyim; bu günde krlara, mesire
yerlerine gidildiini ve yeillik ve sulak bir yerde Hdrellez kutlamas yapldn ifade etmektedir.
Yaplan kutlamalar ise, Seklik ve Örenli köylerindeki kutlamalara benzerdir. Ancak, Demircidere
köylüleri 6 Mays yerine, kutlamalar 7 Mays günü yaptklarn söylediler. Demircidere köylüleri çamlk
bir yere gidip, orada kuzu kesip, pilav ve tatl yediklerini, çeitli halk oyunlar oynadklarn anlattlar. Bu
köyde dikkat çeken uygulamalardan birisi ise, Hdrellez günü eski kyafetlerin giyilmesidir.
Muratlar köyündeki uygulamalar da esas olarak benzerdir. Muratlar köyünün erkekleri koyun,
kuzu toplayp keser ve kadnlar da hazrladklar dier yemeklerle buna katkda bulunur ve bütün köy
halk mesire yerine gidip, yer, içer elenirler. Salncak kurup sallanma ve birlikte elenme bu köyde de
mevcuttur. Terzihaliller ve Yukar Cuma köylerindeki kutlamalar da benzer ekilde cereyan etmektedir.
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Bergama yöresindeki Hdrellez kutlamalarnda dikkat çekici olan atele ilgili uygulamalarn
yaygn olmaydr. Bir dier husus ise, çeitli bölgelerde gördüümüz “Bahtiyar Açma”, “Mantvar”
“Martval” ve “Gül Bahtiyarî” gibi adlarla anlan, genellikle kadnlar arasnda düzenlenen gelenein
yörede bulunmaydr. Bu gelenekte, kadnlarn önceden hazrlanm bir çömlek veya toprak kap içine
gül doldurmalar, daha sonra bu kabn içine genç kzlarn küpe, yüzük vb. gibi bir eyalarn koymalar ve
sonra da “manici” bir kadnn gelip, kendisinin veyahut da henüz ergenlik çana ulamam bir çocuun,
kabn içine elini sokup bir yüzük veya küpeyi çkarmas ve bu esnada o eyann sahibinin ans kabul
edilen bir maninin söylenmesi söz konusudur.
Yapm olduumuz alan aratrmalar srasnda, yukarda sözünü ettiimiz ateten atlama ve gül
bahtiyari geleneklerinin uygulanna rastlayamadk. Ancak yaplan dier uygulamalar tamamen YörükTürk inanc ve uygulamalar çerçevesindedir.
Bergama yöresi halknn çounluu Yörük Türkleridir. Yörenin özellikle Yund Da ve Kozak
bölgelerinde temel geçim kayna hayvanclktr. Son yllarda hayvanclkla birlikte, ekili tarm da
bölgede büyük bir gelime göstermise de, hayvanclk bu iki bölgede youn bir ekilde devam
etmektedir.
Yukarda çeitli köylerde yaplan Hdrellez kutlamalar ve bu kutlamalardaki balca
uygulamalar aktarmtk. imdi bu kutlama ve uygulamalarn toplumsallk ve çevre bilinci ile olan ilgisi
hakknda deerlendirme yapalm.
Bergama yöresinde Hdrellez kutlamalarnn temeli, slam öncesi inançlara dayanan “Atalar”,
“Su” ve “Hava” kültlerine dayanmaktadr. Türklerin en eski dönemlerde yaptklar kutlamalarda olduu
gibi, Yörük Türkü olan bölge halknn, Hdrellez kutlamalarnda kurban kesme alkanlklar farkl bir
ekilde de olsa devam etmektedir.
Hdrellez kutlamalar için toplanan hayvanlar kesilmekte, yaplan et yemei birlikte yenmektedir.
slamî dönemde kurban kesmenin Allah için olduu kabul edilmi, kesilen hayvan da kurban niyetine
kesilmese bile, hazrlanan et yemeinin birlikte yenmesi bir tür hayr yapma ve bu sayede Tanr ile
yaknlk salama amacna yöneliktir. Bu yemein bütün köy halkyla birlikte yenmesi, böylesine kutlu ve
uurlu saylan bir günde köy halkn birbirine yaknlatrmakta ve böylece toplumsal birlik ve bütünlük
salamlatrlp, pekitirilmektedir.
Yaplan dier yemekler de ayn toplumsal amaçlara yöneliktir. Herkesin piirilen pilava bulgur,
ya veya tuz olarak katkda bulunmas, snf ayrm gözetmeden bir toplum oluturma anlamnda
önemlidir. Ayn zamanda herkes yaplan yemeklerden yiyerek, ayn toplumun üyesi, bireyi olmann
mutluluunu tatmaktadr.
Bergama yöresinde de, dier yörelerde olduu gibi, bir su kenarna, bir kuyu veya pnar bana
gidip, Hdrellez’i orada kutlama söz konusudur. Bu da kutsal kabul edilen, aaç ve su kültleriyle ilgilidir.
lyas Peygamber ve Hzr Nebi’nin böyle bir yerde bir araya gelecei inanc Türklerin yaadklar her
yerde olduu gibi, Bergama yöresinde de kutlamalara slamî bir çerçeve kazandrmtr. Ancak, burada
asl olan özellik ise, çevre bilincidir. Doa ile, tabiat ana ile salk ve mutluluk içinde bütünleme ve
doadan beklentilerin gerçeklemesi için, yani otlarn çok, mahsulün bereketli, mevsimin yal geçmesi
için yaplan su ile ilgili uygulamalar, kökleri en eski Türk inançlarnda mevcut olan uygulamalardr.
Bergamallar çevre konusundaki bilinçlerini sadece Hdrellez’de deil, daha farkl zamanlarda da
göstermilerdir. Bütün Türk boylar gibi, Bergamallarn çevre konusundaki hassasiyetleri sadece
bölgedeki bir madenle canlanmam, her sene Hdrellez’de tasvir edilen çevre bilinci, farkl bir durumda
kendini göstermitir.
Bergama yöresinde yaygn olarak yaplan uygulamalardan biri de “Salncakta Sallanma”dr.
Yörede daha çok genç kzlar arasnda yaygn olan ve ayn zamanda gençlerin birbirlerine duyduklar
ilgiyi göstermelerinde de bir ilevi olan bu uygulama, ateten atlama uygulamasnn farkl bir eklidir.
Her ne kadar bölgede böylesi bir anlam yüklemesi yaplmamsa da, bize göre, salncakta sallanma bir tür
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ruh ve beden artma eyleminin amanlk döneminden kalan izlerini sembolize etmektedir. Bölgedeki
mevcut uygulama zaten kendisi bir ileve sahip olduu için ayrca bir açklama gerektirmemektedir.
Sonuç olarak unlar söylemek mümkündür: Halknn büyük bir ksmn Yörüklerin oluturduu
ve temelde hayvanclk ve ekip-biçme tarmnn ekonomik hayatlarnda hakim olduu Bergama halk,
Hdrellez’i geleneksel bir Türk bayram olarak kutlamaktadr. Yaplan kutlamalarn temelinde eski Türk
inanç ve uygulamalar bulunmakta olup, bu eski inanç unsurlar slamî inançlarla çatmayan bir nitelik
kazanarak yüzyllardr sürdürülmektedir. Hdrellez kutlamalarnn Bergama yöresindeki ilevleri ise,
toplumsal bilinci ve çevre bilincini pekitirmeye ve gelitirmeye yöneliktir. Bu kutlamalar, bölge ticarî
kesimleri tarafndan desteklenmeli ve bu günde yaplan elence ve dier uygulamalara daha yeni boyutlar
kazandrlmaldr.
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