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Özet 
Türk kültüründe geleneksel olarak kutlanan önemli iki gün vard�r. Bunlardan biri 

“Nevruz”, di�eri de “H�d�rellez” ad�yla an�lmaktad�r. Her ne kadar bu iki gün farkl� adlar 
alm�� ve birbirinden farkl� tarihlerde kutlan�yorlarsa da, kültürel kökleri ve bugünlerde 
yap�lanlar göz önüne al�nd���nda ikisinin birbirine çok yak�n ve hatta ayn� oldu�u iddia 
edilebilir. Bu makalenin amac� H�d�rellez gününün kayna�� ve tarihi geli�imi hakk�nda bilgi 
vermek, Bergama yöresinde yap�lan kutlamalar� tan�tmak ve Bergama yöresindeki 
kutlamalar�n ve uygulamalar�n toplumsal yap�y� sa�lamla�t�rma ve çevre bilinci 
olu�turmadaki i�levi üzerinde durmakt�r. 

Anahtar Kelimler: H�d�rellez, 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 “H�d�rellez”. 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 “H�d�rellez” tradition in Turkish culture, and 
then provide information on the H�d�rellez 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 H�d�rellez 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: H�d�rellez, Nevruz, folk celebrations, Bergama. 

 

Türklerin çok eskiden beri önemli kabul ettikleri ve kutlad�klar� günler vard�r. Bu tür günlerle 
ilgili uygulamalar eski dönemlerde toy, �enlik ve kutlama olarak adland�r�l�rken, �slam sonras�nda ve 
genellikle de �slam dininden kaynaklananlara bayram ad� verilmi� ve daha sonralar� ister dinî, ister millî 
olsun bütün kutlamalara bayram denmi�tir.  

Oldukça eski dönemlerden itibaren kutlanan günlerden biri “Nevruz” di�eri ise “H�d�rellez (H�z�r-
�lyas)” günüdür. Bu iki gün isim ve tarih itibariyle farkl� olmakla birlikte, mahiyet, yani bu günlerde 
yap�lan uygulamalar bak�m�ndan tamam�yla ayn�d�r. Bu durum da göstermektedir ki, bu iki gün as�llar� 
bak�m�ndan ayn� kaynaktan gelmektedir. �kisi de baharla birlikte ba�lad��� kabul edilen yeni y�l� ve de 
mevsimsel de�i�ikli�i kar��lama dü�üncesinden kaynaklanm��t�r. Zaman ve bölgelere ba�l� olarak isim ve 
tarihleri farkl� olan bu iki gün, yine de içerik ve i�lev bak�m�ndan benzer, hatta ayn� kalm��t�r. Bize göre 
Nevruz; göçebe ve hayvanc� hayat�n Türk kültürünün bir tezahürü olarak ortaya ç�karken, H�d�rellez ise 
içerik ve uygulama bak�m�ndan ayn� kalmakla birlikte, yerle�ik ve bitki kültürüne dayal� Türk kültür 

                                                 
* Bu makalenin ilk �ekli “Osman Bayatl� An�s�na Bergama Sempozyumu: 16 Nisan 2002, Bergama/ �zmir”de bildiri olarak 

sunulmu�tur. 
** Prof. Dr., Ege Üniversitesi, Türk Dünyas� Ara�t�rmalar� Enstitüsü. 
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hayat�n�n bir tezahürü olarak ortaya ç�km�� olmal� ve Nevruz’un daha sonraki bir �ekli olarak kabul 
edilmelidir.  

Bayramlar ve belli günlerde yap�lan toplu kutlamalar, bir milletin birlik ve bütünlük içinde 
sevinip, k�vand�klar�, sa�l�kl� ve mutlu olduklar�n� gösterdikleri günlerdir. Bu günlerin millî birlik ve 
bütünlü�ü peki�tirmede, geli�tirmede ve genç ku�aklara kavratmada önemli bir yeri ve i�levi vard�r. Bu 
günler, bir taraftan bireylerin toplum içindeki görev ve sorumluluklar�n� ve de haklar�n� yeniden 
hat�rlatma i�levi görürken, di�er taraftan da bireyin içinde ya�ad��� çevreye, do�aya ve di�er varl�klara 
kar�� olan sorumluluklar�n� hat�rlamas� bak�m�ndan da önemlidir.  

Geleneksel olarak yap�lan kutlamalarda ve bunlardan özellikle kökleri oldukça eski tarihlere 
uzananlarda, ço�unlukla neyin, neden kutland��� tart���lmaz. Bir günün kutlanmas� yerle�mi�, 
benimsenmi� ve y�llard�r, hatta yüz y�llard�r ayn� �ekilde kutlanmaktad�r. Günümüzde bu tür kutlamalara 
kat�lanlara neden �u veya bu uygulamay� yapt�klar�n� sordu�umuzda, ço�unlukla; “Eskiden böyle 
yap�lm��, biz de atalar�m�zdan, dedelerimizden gördü�ümüz, ö�rendi�imiz üzere, böyle yap�yoruz” 
cevab�n� al�r�z. Peki bütün yap�lanlar anlams�z m�? Bunlar� yapanlar anlams�z, gereksiz �eylerle mi 
u�ra��yorlar? Yoksa, bu uygulamalar art�k anlamlar� tart���lmayacak kadar hayat�m�za yerle�mi�, 
hayat�m�z�n vazgeçilmez unsurlar� haline gelmi� “gelenekler” oldu�u için mi bunlar� tart��m�yor ve 
sadece uyguluyoruz? Bu sorular�n cevab�n� a�a��da verece�iz.  

Bu makalenin amac�, eski bir Türk gelene�i olan H�d�rellez’in anlam ve tarihi hakk�nda k�sa bir 
bilgi vermek, Bergama yöresi H�d�rellez geleneklerinden, derlemelerimiz s�ras�nda tespit ettiklerimizi 
tan�tmak ve tan�t�lan bu geleneklerin hangi amaçlara yönelik oldu�unu, daha do�rusu bu uygulamalar�n 
toplumsal birlik ve bütünlük ve de çevre bilinci olu�turmadaki i�lev ve önemini vurgulamakt�r. Bölgedeki 
H�d�rellez gelenekleri de�erlendirilirken, Bergama ilçesine ba�l� köylerde, 1987 y�l�nda yapt���m�z 
derleme çal��malar�nda yapt���m�z kay�t ve tuttu�umuz notlardan yararlan�lacakt�r.1 

H�d�rellez’in Anlam� 

H�d�rellez; H�z�r Nebi ve �lyas Peygamberle ilgili inan��lardan kaynaklanmaktad�r. H�z�r’�n bir 
nebi oldu�u konusunda çe�itli kaynaklarda bilgi bulundu�u gibi, H�z�r hakk�nda sadece Türkiye’de de�il, 
bütün Türk boylar� aras�nda pek çok inanma ve uygulama vard�r. H�z�r Nebi daha çok “Boz Atl� H�z�r” 
�eklinde çe�itli anlatma ve uygulamlarda geçmekte ve daha çok “Atalar Kültü” ile ilgili olup, “Boz-atl� 
Yol Tengrisi” yani “yol iyesi” olarak kabul edilmektedir.2 H�z�r’�n bir yard�mc�, zor zamanlarda yol 
gösterici ve kurtar�c� olu�u hakk�nda say�s�z deyim ve söz mevcut olup, bunlardan halk aras�nda en 
yayg�n olan� “H�z�r gibi yeti�mek” �eklindedir. �lyas Peygamber ise, daha çok su kültü veya sular�n sahibi 
olarak kabul edilip, benimsenmi�tir.  

Özellikle Bat� Anadolu yöresinde kullan�lan Türk halk takvimine göre, y�l ikiye ayr�lm��t�r. Buna 
göre, yaz mevsimi H�d�rellez’in kutland��� gün olan 6 May�s’tan 8 Kas�m’a kadar olan süreyi kapsar ve 
toplam 186 gündür. Bu dönem halk aras�nda “H�z�r Günleri” olarak da adland�r�l�r. 8 Kas�m’dan 6 
May�s’a kadar olan günler ise k�� mevsimidir ve toplam 179 günlük bu döneme de “Kas�m günleri” ad� 
verilir. 3 

Burada �unu aç�klamakta yarar görüyorum. Türk kültüründe Nevruz, güne�in Koç Burcu’na 
girdi�i gün olan 21 Mart gününde yap�lan “Yeni Y�l” kutlamas�d�r. H�d�rellez ise, eski Türklerin hava, su, 
ate� ve toprak hakk�ndaki inanmalar�n�n, �slam sonras�nda benimsedikleriyle birle�tirilmi� yeni bir 
kutlama günü ve “Yaz Mevsimi”nin ba�lang�c�yla ilgili kutlamalard�r. H�d�rellez, y�lba�� kutlamas� 
de�ildir. Fakat, H�d�rellez kutlamalar� içindeki esas� olu�turan unsurlar, Nevruz kutlamalar�n�n esas�n� 
olu�turan unsurlarla ayn�d�r. 

                                                 
1 “Ege Bölgesi Yaz�l� ve Sözlü Kültür Ürünlerinin Derleme Projesi” Hocam Prof. Dr. Fikret Türkmen taraf�ndan haz�rlanm�� ve 

ara�t�rma görevlisi oldu�um o y�llarda bu projede ara�t�rmac� olarak çal��m��t�m. Halen proje verileri E.Ü. Edebiyat Fakültesi, 
TDE.’de bulunmaktad�r. 

2 Abdülhaluk Çay, H�d�rellez “Kültür-Bahar Bayram�”. Ankara: Kültür Bakanl��� Yay., 1997, s. 19. 
3 Abdülhaluk Çay, age., s. 19. 
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Halk inanc�na göre, darda kalanlara yard�m eden ve havay� etkileyen H�z�r Nebi ile, sular� emri 
alt�na ald���na inan�lan �lyas Peygamber her y�l 6 May�s günü bir araya gelirler ve o gün, dile�i olanlar�n 
dileklerini gerçekle�tirirler. Bu iki ulu ki�inin sulak ve ye�illik yerlerde bir araya geldi�ine inan�ld��� için, 
H�d�rellez kutlamalar� k�rlarda yap�lmaktad�r.  

Bu noktada k�saca Türk kültüründe “atalar”, “ate�” ve “su” kültlerinden bahsetmek 
gerekmektedir. Türkler; Hunlar ve Göktürkler döneminden itibaren ölmü� atalar�n�n ruhlar�na y�l�n belli 
günlerinde kurban sunma ve atalar�n� anmay� bir gelenek haline getirmi�lerdir. Göktürklerin “Atalar 
Ma�aras�” olarak bilinen yerde kurban sunduklar� tarihçiler taraf�ndan tespit edilmi�tir. Atalar�n 
ruhlar�n�n gelip, özellikle aile oca��ndan girerek çocuklar�n� izlediklerine inan�l�r. Ölmü� atalara duyulan 
sayg�, Türklerin farkl� inançlar�n�n olu�mas�na yol açm��t�r. Bunlardan biri de türbe ve yat�rlarla ilgilidir. 
Ayn� �ekilde, hemen pek çok �ehirde bulunan “H�d�rl�k” yeri de, bu inanç veya kültün �slamiyet’in kabulü 
sonras�nda yerle�mi� yeni �eklidir. 4 

Türklerde ate� de kutsal kabul edilen unsurlardand�r. Eski Türk inançlar�na göre ate�; Tanr� Ülgen 
taraf�ndan insanlara hediye edilmi�tir. Ate�in, yer yüzündeki temsilcisinin güne� oldu�una da inan�l�r. 
Eski Türklerde ate�in, kötülük ve hastal�klar� yok etti�ine inan�l�r. Hastal�k durumunda tütsü yak�lmas�, 
kur�un dökülmesi ve ate� üzerinden atlama hep bu inanca dayanmaktad�r.  

Türklerde kutsal kabul edilen unsurlardan biri de sudur. Türk inanc�na göre her p�nar veya gölün, 
�rmaklar�n ve a�açlar�n bir “iyesi”, sahibi vard�r. Eski Türk kültüründe olu�turulan su ile ilgili say�s�z 
inanç ve uygulama, günümüz Türk boylar� aras�nda da devam etmektedir. H�d�rellez günü yap�lan 
kutlamalar�n bir su kenar�nda yap�lmas�, bir p�nardan getirilen suyun içilmesi, bu su ile el ve yüzün 
y�kanmas� i�te bu eski inançtan kaynaklanmaktad�r. Genel olarak H�d�rellez günü yap�lan uygulamalar 
“H�z�r Nebi” ve “�lyas Peygamber” etraf�nda olu�turulan dini dü�ünceler yan�nda, eski Türk kültüründe 
bulunan atalar, ate� ve su kültüne olan sayg�dan kaynaklanmaktad�r.  

Bu aç�klamalardan sonra Bergama yöresindeki H�d�rellez kutlamalar�n� de�erlendirmeye geçelim. 
Bergama yöresinde 1987 y�l�n�n �ubat-Haziran döneminde “Ege Bölgesi Yaz�l� ve Sözlü Kültür 
Ürünlerini Derleme Projesi” çerçevesinde ara�t�rmalar yapm��t�k. Bu çerçevede Bergama ilçesine ba�l�, 
yakla��k 50 köyde halk bilgisi ürünlerini derlemi� ve teyp kasetlere kaydetmi�tik. Bunlardan halk 
edebiyat� ve halk uygulamalar� hakk�ndaki bilgilerden olu�an metinler 971 sayfal�k bir proje metni olarak 
E.Ü. Rektörlü�ü ve Kültür Bakanl���’na sunulmu�tur. 

Bu derleme çal��malar� s�ras�nda çe�itli köylerden tespit etti�imiz ve hatta bir köyde bizzat 
kat�ld���m�z kutlama ve uygulamalardan biri de Bergama yöresi H�d�rellez kutlamalar� olmu�tur. Bat� 
Anadolu’nun di�er pek çok yöresinde oldu�u gibi, Bergama köylerinde de H�d�rellez kutlamalar� 6 May�s 
günü yap�lmaktad�r. Derleme yapt���m�z 1987 y�l�nda 6 May�s, Ramazan Ay�’na rastlad��� için, 
kutlamalar birkaç gün öne al�n�p 2 May�s günü yap�lm��t�. Bizim de bizzat kat�ld���m�z Örenli ve Seklik 
köylüleri taraf�ndan yap�lan kutlamalardaki gözlemlerimiz ve bu iki köy halk� ile yapt���m�z görü�meler 
s�ras�nda elde etti�imiz bilgileri burada payla�mak ve de�erlendirmek istiyorum.  

Yöre halk�n�n ço�unlu�u H�d�rellez’i niçin kutlad�klar� ve H�d�rellez’in anlam�n� bilip, 
bilmediklerini sordu�umuzda, genellikle kutlamalar�n eskiye dayand���n�, eskiden beri, yani atalardan, 
dedelerden ö�renilen �ekilde devam ettirdikleri cevab�n� verdiler. Sadece ya�l� birkaç ki�i, bu günün bir 
anlam� oldu�unu, her sene 6 May�s’ta H�z�r ve �lyas’�n bir su ba��nda bir araya geldiklerini ve bu günde 
dileklerin kabul oldu�unu, bugünde fakir ve kimsesizlere yard�mda bulunanlar�n Allah taraf�ndan 
mükafatland�r�laca��n� ve bu sebeple de kendilerinin toplan�p, hay�r ve yard�m yapt�klar�n� aç�klam��t�r. 
Bizim de kat�ld���m�z Seklik ve Örenli köylüleri taraf�ndan yap�lan H�d�rellez kutlamalar� ve bugünde 
yap�lan uygulamalar �u �ekildedir: 

Seklik ve Örenli köylüleri H�d�rellez’den birkaç gün önce, bir heyet olu�turmakta ve bu heyetteki 
ki�iler bütün evleri dola��p, H�d�rellez günü yap�lacak yemekler için yard�m toplamaktad�r. Ancak 

                                                 
4 Abdülhaluk Çay, age., s. 20. 
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H�d�rellez ak�am� olan 5 May�s ak�am� evlerden d��ar�ya ya�, tuz, süt gibi temel g�da maddeleri 
verilmemektedir. Bu maddeler verilirse evin u�ur ve bereketinin kaybolaca��na inan�lmaktad�r. Gidilen 
her evden genellikle bulgur, ya�, �eker gibi maddeler toplanmakta; varl�kl� aileler ise, bir veya birkaç 
koyun-keçi ba���lamakta, baz� aileler sadece para vererek katk�da bulunurlarken, di�er baz�lar� ise 
yap�lacak yeme�i pi�irmek için kullan�lacak odun, kap, kaçak, kazan vb. temin etmektedirler.  

Bizim kat�ld���m�z 1987 y�l� H�d�rellez kutlamas�nda yakla��k 15-20 tane o�lak ve kuzu kesilmi�, 
üç kazan pilav ve iki kazan tatl� yap�lm��t�r. Köylülerin bize verdi�i bilgiye göre, baz� y�llar kesilen 
hayvan say�s� yüzü a�maktad�r. 

Bölgede H�d�rellez günü için yap�lan üç temel yemek vard�r: Kesilen hayvanlar�n etlerinden 
yap�lan “Et Yeme�i (Kavurma)”, toplanan bulgur ve ya�dan yap�lan “Bulgur Pilav�” ve de “Hö�merim” 
ad� verilen peynir tatl�s�.  

Yemeklerin bir k�sm�, yani tatl� ve pilav köyde haz�rlan�rken, et yeme�i ise, köylülerin H�d�rellez 
için ç�kt�klar� “Gökkuyu” ad� verilen mesire yerinde pi�irilmektedir. Gökkuyu mevkiinde yüzlerce me�e 
a�ac� ve bir kuyu ile kuyu yan�nda geni� bir havuz ve havuzun yan�nda da ya�l� bir ç�nar a�ac� vard�r.  

Bize söylendi�ine göre; me�e a�açlar� aileler aras�nda payla��lm�� durumdad�r. Her aile kendi 
sofras�n� kendi a�ac�n�n alt�na kurar ve orada yeme�ini yer. Su ise, herkes taraf�ndan Gökkuyu’dan al�n�r. 
Yemekler, kuyuya yak�n bir yerde pi�irilir ve oradan herkese da��t�l�r. Yemek öncesi ve sonras�nda grup 
e�lenceleri yap�lmaktad�r. 

Gökkuyu mevkiinde en dikkat çekici uygulama ise, “Sal�nca�a Binme” ve “Sal�ncak Sallama”d�r. 
Gelene�e göre; köyün k�zlar� belli bir s�ra ile ç�nar a�ac�na kurulan sal�nca�a oturur ve ilk önce 
arkada�lar�, daha sonra da sal�nca�a binen k�za ilgi duyan bir delikanl� taraf�ndan sallan�r. Sözlü ve ni�anl� 
olan k�zlar ise, sadece “Yavuklu” ad� verilen sözlüsü veya ni�anl�s� taraf�ndan sallan�r.  

K�zlar kendi aralar�nda sal�ncak sallarken, e�er sal�nca�a oturan k�z�n ilgilendi�i bir delikanl� 
varsa onun ad�n� söyletmeye çal���rlar. K�zlar sal�nca�� çok yükse�e ç�kacak �ekilde sallarlar ve bu s�rada; 

  “A��ral�m uçural�m, 
  A��ral�m uçural�m, 
  Yavuklusunu söylemezse, 
  Üzerinden a��ral�m.”  

�eklinde bir tekerleme söylerler. Sal�ncaktaki k�z, yerdeki arkada�lar�na yavuklusunun ad�n� söyleyene 
kadar veya söyleyece�ine söz verene kadar onu indirmezler. 

Köylülerin e�lenceleri ak�ama kadar devam eder ve güne� batarken, kutlamaya kat�lanlar evlerine 
dönerler.  

Bölgedeki baz� köylerde ise, köy d���na ç�kmak yerine, köy meydan�nda toplan�p, yap�lan 
yemekleri orada yemek söz konusudur. Örne�in, T�rmanlar ve �smailli köylerindeki uygulamalar bu 
türdendir. Bu iki köyde daha eski dönemlerde k�rlara gidildi�i, orada “Deynek Oyunu” (Cirit’in bölgedeki 
ad�) oynand��� ve güre� yap�ld��� köylüler taraf�ndan bize anlat�lm��t�r.  

Demircidere köyünde de “H�d�rellez’e Gitmek” �eklindeki yerel deyim; bu günde k�rlara, mesire 
yerlerine gidildi�ini ve ye�illik ve sulak bir yerde H�d�rellez kutlamas� yap�ld���n� ifade etmektedir. 
Yap�lan kutlamalar ise, Seklik ve Örenli köylerindeki kutlamalara benzerdir. Ancak, Demircidere 
köylüleri 6 May�s yerine, kutlamalar� 7 May�s günü yapt�klar�n� söylediler. Demircidere köylüleri çaml�k 
bir yere gidip, orada kuzu kesip, pilav ve tatl� yediklerini, çe�itli halk oyunlar� oynad�klar�n� anlatt�lar. Bu 
köyde dikkat çeken uygulamalardan birisi ise, H�d�rellez günü eski k�yafetlerin giyilmesidir. 

Muratlar köyündeki uygulamalar da esas olarak benzerdir. Muratlar köyünün erkekleri koyun, 
kuzu toplay�p keser ve kad�nlar da haz�rlad�klar� di�er yemeklerle buna katk�da bulunur ve bütün köy 
halk� mesire yerine gidip, yer, içer e�lenirler. Sal�ncak kurup sallanma ve birlikte e�lenme bu köyde de 
mevcuttur. Terzihaliller ve Yukar� Cuma köylerindeki kutlamalar da benzer �ekilde cereyan etmektedir. 
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Bergama yöresindeki H�d�rellez kutlamalar�nda dikkat çekici olan ate�le ilgili uygulamalar�n 
yayg�n olmay���d�r. Bir di�er husus ise, çe�itli bölgelerde gördü�ümüz “Bahtiyar Açma”, “Mant�var” 
“Mart�val” ve “Gül Bahtiyarî” gibi adlarla an�lan, genellikle kad�nlar aras�nda düzenlenen gelene�in 
yörede bulunmay���d�r. Bu gelenekte, kad�nlar�n önceden haz�rlanm�� bir çömlek veya toprak kap içine 
gül doldurmalar�, daha sonra bu kab�n içine genç k�zlar�n küpe, yüzük vb. gibi bir e�yalar�n� koymalar� ve 
sonra da “manici” bir kad�n�n gelip, kendisinin veyahut da henüz ergenlik ça��na ula�mam�� bir çocu�un, 
kab�n içine elini sokup bir yüzük veya küpeyi ç�karmas� ve bu esnada o e�yan�n sahibinin �ans� kabul 
edilen bir maninin söylenmesi söz konusudur. 

Yapm�� oldu�umuz alan ara�t�rmalar� s�ras�nda, yukar�da sözünü etti�imiz ate�ten atlama ve gül 
bahtiyari geleneklerinin uygulan���na rastlayamad�k. Ancak yap�lan di�er uygulamalar tamamen Yörük-
Türk inanc� ve uygulamalar� çerçevesindedir.  

Bergama yöresi halk�n�n ço�unlu�u Yörük Türkleridir. Yörenin özellikle Yund Da�� ve Kozak 
bölgelerinde temel geçim kayna�� hayvanc�l�kt�r. Son y�llarda hayvanc�l�kla birlikte, ekili tar�m da 
bölgede büyük bir geli�me göstermi�se de, hayvanc�l�k bu iki bölgede yo�un bir �ekilde devam 
etmektedir.  

Yukar�da çe�itli köylerde yap�lan H�d�rellez kutlamalar� ve bu kutlamalardaki ba�l�ca 
uygulamalar� aktarm��t�k. �imdi bu kutlama ve uygulamalar�n toplumsall�k ve çevre bilinci ile olan ilgisi 
hakk�nda de�erlendirme yapal�m.  

Bergama yöresinde H�d�rellez kutlamalar�n�n temeli, �slam öncesi inançlara dayanan “Atalar”, 
“Su” ve “Hava” kültlerine dayanmaktad�r. Türklerin en eski dönemlerde yapt�klar� kutlamalarda oldu�u 
gibi, Yörük Türkü olan bölge halk�n�n, H�d�rellez kutlamalar�nda kurban kesme al��kanl�klar� farkl� bir 
�ekilde de olsa devam etmektedir. 

H�d�rellez kutlamalar� için toplanan hayvanlar kesilmekte, yap�lan et yeme�i birlikte yenmektedir. 
�slamî dönemde kurban kesmenin Allah için oldu�u kabul edilmi�, kesilen hayvan da kurban niyetine 
kesilmese bile, haz�rlanan et yeme�inin birlikte yenmesi bir tür hay�r yapma ve bu sayede Tanr� ile 
yak�nl�k sa�lama amac�na yöneliktir. Bu yeme�in bütün köy halk�yla birlikte yenmesi, böylesine kutlu ve 
u�urlu say�lan bir günde köy halk�n� birbirine yak�nla�t�rmakta ve böylece toplumsal birlik ve bütünlük 
sa�lamla�t�r�l�p, peki�tirilmektedir.  

Yap�lan di�er yemekler de ayn� toplumsal amaçlara yöneliktir. Herkesin pi�irilen pilava bulgur, 
ya� veya tuz olarak katk�da bulunmas�, s�n�f ayr�m� gözetmeden bir toplum olu�turma anlam�nda 
önemlidir. Ayn� zamanda herkes yap�lan yemeklerden yiyerek, ayn� toplumun üyesi, bireyi olman�n 
mutlulu�unu tatmaktad�r.  

Bergama yöresinde de, di�er yörelerde oldu�u gibi, bir su kenar�na, bir kuyu veya p�nar ba��na 
gidip, H�d�rellez’i orada kutlama söz konusudur. Bu da kutsal kabul edilen, a�aç ve su kültleriyle ilgilidir. 
�lyas Peygamber ve H�z�r Nebi’nin böyle bir yerde bir araya gelece�i inanc� Türklerin ya�ad�klar� her 
yerde oldu�u gibi, Bergama yöresinde de kutlamalara �slamî bir çerçeve kazand�rm��t�r. Ancak, burada 
as�l olan özellik ise, çevre bilincidir. Do�a ile, tabiat ana ile sa�l�k ve mutluluk içinde bütünle�me ve 
do�adan beklentilerin gerçekle�mesi için, yani otlar�n çok, mahsulün bereketli, mevsimin ya���l� geçmesi 
için yap�lan su ile ilgili uygulamalar, kökleri en eski Türk inançlar�nda mevcut olan uygulamalard�r. 
Bergamal�lar çevre konusundaki bilinçlerini sadece H�d�rellez’de de�il, daha farkl� zamanlarda da 
göstermi�lerdir. Bütün Türk boylar� gibi, Bergamal�lar�n çevre konusundaki hassasiyetleri sadece 
bölgedeki bir madenle canlanmam��, her sene H�d�rellez’de tasvir edilen çevre bilinci, farkl� bir durumda 
kendini göstermi�tir.  

Bergama yöresinde yayg�n olarak yap�lan uygulamalardan biri de “Sal�ncakta Sallanma”d�r. 
Yörede daha çok genç k�zlar aras�nda yayg�n olan ve ayn� zamanda gençlerin birbirlerine duyduklar� 
ilgiyi göstermelerinde de bir i�levi olan bu uygulama, ate�ten atlama uygulamas�n�n farkl� bir �eklidir. 
Her ne kadar bölgede böylesi bir anlam yüklemesi yap�lmam��sa da, bize göre, sal�ncakta sallanma bir tür 
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ruh ve beden ar�tma eyleminin �amanl�k döneminden kalan izlerini sembolize etmektedir. Bölgedeki 
mevcut uygulama zaten kendisi bir i�leve sahip oldu�u için ayr�ca bir aç�klama gerektirmemektedir. 

Sonuç olarak �unlar� söylemek mümkündür: Halk�n�n büyük bir k�sm�n� Yörüklerin olu�turdu�u 
ve temelde hayvanc�l�k ve ekip-biçme tar�m�n�n ekonomik hayatlar�nda hakim oldu�u Bergama halk�, 
H�d�rellez’i geleneksel bir Türk bayram� olarak kutlamaktad�r. Yap�lan kutlamalar�n temelinde eski Türk 
inanç ve uygulamalar� bulunmakta olup, bu eski inanç unsurlar� �slamî inançlarla çat��mayan bir nitelik 
kazanarak yüzy�llard�r sürdürülmektedir. H�d�rellez kutlamalar�n�n Bergama yöresindeki i�levleri ise, 
toplumsal bilinci ve çevre bilincini peki�tirmeye ve geli�tirmeye yöneliktir. Bu kutlamalar, bölge ticarî 
kesimleri taraf�ndan desteklenmeli ve bu günde yap�lan e�lence ve di�er uygulamalara daha yeni boyutlar 
kazand�r�lmal�d�r.  
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