
HAMSE TÜRKLER�NDE HALK KÜLTÜRÜ 
 
 
 Bu yaz�m�zda uzun süreden beri yapmaya çal��t���m�z Hamse Türkleri’nin halk 
kültürüne dair bilgi vermeye çal��aca��z. Hamse Türkleri konusunda kar��la�t�rma yaparken 
Huseng Subuti’nin eserinden yararlan�yoruz.1 Hamse Türkleri hakk�nda Türk literatüründe 
hemen hemen hiç bilgi yoktur. Bu yaz�m�zda aç�klamalar�m�z Zencan a��rl�kl� olacakt�r. 
Hamse Türklerinin sosyal te�kilatlanmalar�na dair verilen bilgilerden sonra �ran Türklü�ünün  
boy yap�lanmas�na dair yapt���m�z çal��malar biraz daha muhteva kazanm�� olacakt�r.2 Bu 
yaz�m�zda Hamse Türklerinin besleme, giyim, evlilik ve ölüm inançlar�na dair Zencan 
monografisinden hareketle bilgi verirken baz� kar��la�t�rmalar yapaca��z. 
 
 Sosyal Yap�lanma ve Yerle�im �ekli: 
 
 Zencan �ehri Tebris’in Güneydo�usunda Tebris �ehrine biti�ik Zencan eyaleti 
içerisindedir. Hamse isminden hareketle bölgeye de Hamse Türkleri bölgesi denilmi�tir ve 
literatüre de bu isimle geçmi�tir. Farsça be� anlam�na gelen Hamse Türklü�ünü meydana 
getiren Türk kesimler; 
 
 1. �ahsevenler: �ahseven veya Elseven Türkleri3; Av�arlu – Av�arlar, Usanlu, 
Mugatdem, Bayat ve Hudabendeh isimli Türkmen – O�uz Türklerinden meydana 
gelmi�lerdir. 
  
 Av�arlar’dan Mehmet Hasan Han Av�ar, Av�arlar�n a�a�� güney bölümünden olup 
XVI.yy’da Nadir �ah’�n bask�s� ile Etrek Çay� bölgesinden gelip bugün bulunduklar� bu 
bölgeye yerle�mi�lerdir. �ahsevenler büyük ölçüde Av�arlar ve Devirenler’den meydana 
gelmi�tir. Av�arlardan 5.000 evin yayla�� Tar�m Da�lar�, k��laklar� ise, K�z�lüzen çay� 
civar�d�r. Bu bölgeye tamamen Av�ar k��laklar� denilmektedir. K��lak ve yaylak hayat�n�n 
ya�anmas� Av�ar Türklerinin el sanatlar� ve beslenme kültürlerine yans�m��t�r. Nadir �ah�n 
ölümünden sonra, olaylardan Av�arlarda sorunlu tutulup bu bölgede iskana tabi 
tutulmu�lard�r. 
 
 Deviranl�lar, Bunlar K�z�lüzen’in bat� sahillerinde Gerus’dan Kaftanl� Da�lar�’na 
kadar olan bölgede 3.000 ev olarak ya�amaktad�rlar. 
 
 Usanlu, Usanlu Türkmenleri� Meraga �ehri’nin güneyinden bu bölgeye göç 
etmi�lerdir. Tar�m ve Hayvanc�l�kla geçinirler. Bu özellikleri beslenme kültürlerine de 
yans�m��t�r.  
 
 Mukaddem: Mukaddemler Akkoyunlu Türkmen boylar�ndand�rlar. Bunlar Safavi 
Türk devletinin te�kilinde de yer alm��lard�r. Ahmet Han Mukaddem Azerbaycan Beyler 
beyli�i yapm��t�r. O’nun ölümünden sonra çocuklar� aras�nda ihtilaf ç�km��t�. Kaçar 
Türklerinin yönetimi döneminde II. Kaçar Türk �ah� Fethali �ah’�n veliaht� Abbas Mirza 
Mukadder Türkmenlerinden 5000 evi Horasan bölgesine mecburi iskana tabi tutmu�tur. 

                                                 
1 Huseng Subuti, Tarih-i Zencan, 4 bsk. 1377 (1988) Zencan.  
2 Ya�ar Kalafat, “�ran Türk Halk Kültürünün Stratejik Boyutu” Muzaffer Özda� Arma�an�, Ankara 2003    
3 Ehed Kas�m� Mugan, N�g�n� Azerbaycan Tahran 1998.  
� �ran Türklü�ü tamam�na yak�n k�sm� ile O�uz Türkmen Türklü�ünden meydana gelmi�tir. Ancak geneldeki bu 
gerçe�in yan�s�ra güney Azerbaycan’a tekabül eden bölgenin Türkleri Azerbaycanl� ve güneydo�u �ran’�n 
Türkmenistan s�n�r�na yak�n kesimin Türkmenleri ise özelde Türkmen ad� iye bilinirler.  
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Mukaddem Türkmenlerinin göçleri esnas�nda büyük karde�lerinin 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 dönmü�lerdir.  
 
 Bayatlar, �ran’�n di�er Türkmen –Türk kesimleri gibi Bayatlar da Anadolu Azerbaycan 
Irak ve Suriye Türk tarihine damgas�n� vurmu�tur.4

 
 Hudabendulular: Hudabendulular da di�er dört Türkmen boyu gibi Elseven/ 
�ahseven Türkmenlerinin asli unsurlar�nd�rlar. Bunlarla birlikte Hamse/ be�li yap�lanma 
tamamlan�r. Hamse bölgesinin tamam� Türklerden olu�mu�tur. 1986 y�l� nüfus 787.374 idi.5 
Bugün itibariyle 1.5 milyonun üzerinde oldu�u tahmin edilmektedir. 
 
 Yörenin dini – tarihi mekanlar�ndan Sultaniye Makberesi çok ünlü olup Sultaniye 
�ehrindedir. �lhanl�lara ba�kentlik yapm�� olan Sultaniye’de �lhanl� hükümdar� yatmaktad�r. 
Bu makberenin 8 kö�esi ve her bir kö�esinde bir hadis vard�r. Güneydo�usunda 10 km 
mesafede ta�tan yap�lm�� iki ejder heykeli vard�r.6  Hz.�brahim Peygamberin torunu Hz. 
Geydar Peygamberin mezar� da burada Geydar �ehrindedir.7

 
 Aile Hayat�, Beslenme: 
 
 Hamse Türkleri çok misafirperver insanlard�r. En iyi oda, misafir için aç�l�r. En iyi hal� 
ve di�er e�yalar misafire aç�lm�� bu odada olur. En yeni ve temiz yataklar misafirler içindir. 
Ailenin her seviyedeki ferdi misafirin hizmetine ko�ar. Misafire yap�lan yemek ikram�nda 
kullan�lan kap –kaçak da itina ile seçilir. Hamse Türklerinde iki tür yemek ikram vard�r. 
Bazan bir oda yemek salonu olarak tamamen misafiri için haz�rlan�r. Yemek servisi, hizmeti 
burada yap�l�r. Misafirin ikram� a��rlanmas� burada olur. bu uygulamada ev sahipleri bu 
odadan d��ar�ya ç�karlar. Bu bir anlamda misafirin rahat yiyip içmesini sa�lama 
uygulamas�d�r. Bazanda misafire ikramda uzun bir yer sofras� haz�rlan�r oturulan yerde hal� ve 
yast�klar minderler vard�r. Bu takdirde ev sahipleri bu sofran�n alt ba��nda otururlar. Ev 
sahipleri yeme�e kat�lmazlar. Bu bir hürmet ifadesidir. Kendilerini hizmet için 
görevlendirirler. Onlara dü�en misafire ikram ve yemeleri için vard�r. Böylece misafirin 
çekingenli�ini yenmesine yard�mc� olunur. Aile efrad� yeme�e misafirlere ikram  i�lemi 
bitirilip misafirler yiyip kalkt�ktan sonra yemek yerler. Misafirler yemek yerlerken dizlerinin 
üzerine oturmu� halde ev sahip ihtiyaçlar� kar��lamak için haz�r halde beklerler. Misafirlerden 
ev sahipleri, kendilerini  gerekti�i gibi a��rlayamad�klar�ndan bahisle özür diler. �kram�n az 
oldu�u mahçup olduklar�n� belirtirler. Yenilip içilip sohbet tamamlan�nca s�ra misafirlerin 
uyumak üzere odalar�na çekilmelerine gelince, misafirler uyumadan ev sahiplerinden hiçbir 
fert yatmak için kendi odas�na çekilmez. Ertesi gün sabahleyin güne� do�madan evvel evin 
iyesi/sahibi kalkar, misafir için di�er gerekli haz�rl�klar ve bu arada kahvalt� sofras�n� haz�rlar. 
Misafir yola ç�kacak ise ve yolu uzun ise ona yiyecek az�k haz�rlar. 
 
 Misafirin geli�i ile birlikte heyecan tela� ve özel haz�rl�k yeti�ti�imiz yöre olan Kars, 
Bayburt ve Trabzon’da da ayn�d�r. Bugün salon olarak bilinen odalar�n eski ad� misafir odas� 
idi. K�sa süreli ziyaretlerde oldu�u gibi yat�l� misafirler içinde bu oda aç�l�rd�. Bu odada her 
e�yan�n en yenisi en k�ymetli olurdu. Yüklüklerden yer yataklar� ta��n�r, tertemiz örtüler 
serilirdi. Misafir say�s� çok ise evin di�er fertleri odalar�n� ve karyolalar�n� misafire terk 
                                                 
4 Faruk Sümer, O�uzlar (Türkmenler) Tarihleri – Boy Te�kilatlar� – Destanlar�, �stanbul 1992  
5 Huseng Subuti, Tarihi-i Zencan, 4. bsk. Zencan, 1377 (1988) sh. 26-30 
6 Huseng Subuti, a.g.e. sh. 176 
7 Huseng Subuti, a.g.e. sh. 203 
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ederlerdi. Misafir uyumaya gitmeden evvel bir ihtiyac�n�n olup olmad��� sorulur. Tuvaletin 
yeri gösterilir, istiyor ise odas�na ayr�ca su konulurdu. Evin insanlar� bilhassa genç k�z ve 
gelinler misafir yatmadan odalar�na çekilmezdi. �kram masas� özenle haz�rlan�r, misafirin 
rahat etmesi için hiçbir�eyden kaç�n�lmaz. Hamsa Türklerinde oldu�u gibi s�k s�k yeterince 
a��rlayamad�klar� belirtilirdi. Yemek masas�n�n veya yer sofras�n�n üst ba��na misafir 
oturtulurdu. Nadir gelen çok itibarl� misafire ayr� yemek masas� aç�l�r ev sahibinin çocuklar� 
bu masaya oturtulmazd�. Bununla amaç çocuklar�n rahats�zl�k vermelerini önlemekti.  
 
 Urfa yöresinde a�iret hayat� ya�ayan Türkmenlerde de Hamse Türkmenlerinde oldu�u 
gibi uzun hal�lar üzerine haz�rlanm�� yer sofralar�nda misafir a��rlan�r bu sofralarda erkek ve 
kad�n�n sofras� ayr� olur çok kere ev sahibi sofraya oturmaz, oturacak ise sofran�n sonuna 
oturur. Bazan da aileyi temsilen itibarl� sininin ba��nda bir iki ki�i olabilir.  
 
  Hamse Türkmenlerinde konak, ikram a��rlama içerikli özlü de�i�ler vard�r. Bunlardan 
baz�lar�; “Konak ev sahibinin devesidir, nerede h�klasa (otursa) orada yatabilir”, “Kona��n 
r�zk� özünden önce gelir”, “Konak Allah’�n azizidir”, “Kona�a hürmet et, kafir olsa dahi”d�r. 
Benzeri deyimler Türk halk inançlar�n�n ortak ürünüdürler. Kona��n a��rlanmas� ile Allah’�n 
r�zas�na 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 kullar�na verir, kona�a da ev sahibi verir. Ev sahibi 
yapt��� ikram ile bütün nimetlerin sahibi olana ait alanlardan kullanm�� olur. kullar 
emanetçidirler. Mülkün sahibi Allah’d�r. Kullar o mal�n geçici bekçisi, çoban�d�rlar. Her�ey 
fanidir. Baki olan yap�lan iyiliktir. �yilik baki olan ad�na yap�l�r.  
 
 Tacikistan’da Du�ambeye ba�l� Türkabad köyüne gece dokuzda haber vermeksizin 
misafir olduk. Bizi konak odas�na ald�lar. Bizi evin erkekleri a��rlarken ikram yer sofras�nda 
yap�ld�. Ailenin büyükleri bizimle birlikte yemek sinisinin ba��na oturdular. Servisi genç 
erkekler yapt�lar. Sofraya ilkin çok büyük bir pide getirildi, sonra küçük pideler meyve çerez 
ve et yeme�i getirildi. Ekme�in kald�r�lmas� da sonra b�rak�ld�. Türkabad Türkleri “Mihman 
Hudadan gelir”, “Mihman berekettir”, “Mihman Nasibini yer”, “Mihman�n r�zk�n� Allah 
verir” türünden ifadelerle inançlar�n� aç�klad�lar.8 Günün hangi saatinde olursa olsun misafire 
ikram edebilecek bir �ey bulabilmek ve onu güler yüzle kar��lamak maddi zenginlikle ilgisi 
olmayan kültür zenginli�inin derinli�indeki inançtan geliyordu.  
 
 Evlilik, Yemek Kültürü: 
 
 Elseven Türklerinde iki tür evlenme yap�l�r. Bunlardan birisinde k�z ailesinin 
büyüklerine dan��madan evlenmek istedi�i erke�e kaçar. Bu türden evlenmede damad�n 
babas� olaydan birkaç gün sonra taife ve akrabalar� ile birlikte gelinin babas�n�n evine gelir ve 
“raz�l�k” al�r. Bu görü�mede a��r yemek ikram� pek olmaz. Anadolu’daki “�erbet içme” 
uygulamas� türünden bir “söz kesme” yap�l�r daha sonra normal prosedür sürdürülür ve dü�ün 
yap�l�r. �kinci yöntem evlenmede ise damad�n atas� (babas�) birkaç a�sakalla birlikte k�z evine 
elçi gider. Bu ilk temasa “dan���k” denir. Bu merasimde yemek ikram� da olabilir. Bundan 
sonra her iki taraf temsilci seçerler, temaslar ba�lar. Her defas�nda a��rl�kl� olmasa da yenilir 
içilir. Bu arada “ kebin” kesilir ve “süt pulu” görü�ülür. Taraflar�n anla�t�klar� miktara “kes 
mat” denilir. Süt pulu uygulamas� Anadolu’da “süt hakk�” olarak bilinir. K�z kaç�rma 
suretiyle yap�lan evlilikteki “raz�l�k” bar�� için yap�lm�� bir nevi hakla�mak helalla�mak 

                                                 
8 Ya�ar Kalafat, “Tacikistan’da Türk Halk Kültürü” (bas�lmam�� makale 2003) 
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uygulamas�d�r. Anadolu’da büyük aileler aras�ndaki ihtilaflarda bilhassa a�iretler aras�ndaki 
ihtilaflarda toplu yemekler yenilir.  
 
 Hamse Türklerinde gelinin atabas�(babas�) halet (elbise-kuma�-hediye) olarak 40 
ki�ilik bir haz�rl�k yapar. Gelinin day�na “day� yolu” amcas�na “emi yolu” denilen hediyeler 
haz�rlan�r. Bunlar�n aras�nda giyece�in yan� s�ra koyun türünden haletler de olur. Gelinin nine 
ve dedesine de k�ymetli hediyeler al�n�r. Geline çe�itli tak�lar al�n�r. Gelinin atas� cehiziye 
olarak ev e�yalar� haz�rlar.  
 
 Dü�ünden önce damad�n atas� (babas�) tayfan�n (h�s�m akraba ve yak�nlar�) 
aksakallar�na (yeti�kin erkeklerine) “sabah çay�” olarak bir tan��ma çay� verir. Bu çayda 
çe�itli peynirler, reçeller, keteler olur. Ad� çayd�r ama burada yörenin her türlü yeme�i de 
ikram edilir. Burada yap�lan görü�melerde dü�ünün yeri ve zaman� kararla�t�r�l�r. O�lan 
evinde al�nan karar k�z evine bildirilir. Gelin ve damad�n aileleri bir temsilci seçerler. Bu zat 
hediyeleri da��t�r ve davetleri yapar. Davet edilenler hediye getirirler. Getirilen hediyelerden 
para, eldiven ve cecim’e “töre” denir. Bu gecede “Gece Yeme�i” verilir. Damat evinden H�na 
(K�na), �am (mum) ve tatl� getirilir. K�z ve o�lan evleri ayr� köylerde ise, k�z o�lan evinden 
hediye getirenlerin önü “ba�lan�r” kesilir, kesenler o�lan evinden “enam” hediye al�rlar. Bu 
hediyelerin ismi kap� basmad�r. “ Kap� hakk�” al�nd�ktan sonra kap� aç�l�r. Bu uygulama 
damat evinden de olur. Ertesi gün “cehiz yazma” i�lemi ba�lar. Gelin  harekete haz�rlanmadan 
evvel baba veya annesinden izin al�n�r. “ Gelin At�” özel olarak süslenir. Gelinin karde�i ve 
damad�n adamlar� gelini getirirler. “Gelin Alay�” n�n önünde damad�n karde�i 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 “Tu�e” denilir.  
 
 Damat�n yola ç�k���n� duyunca gelini ogrulamak (çalmak) için arkada�lar� yola 
ç�karlar. Ancak gelinin yan�ndakiler gelinin çal�nmas�na mani olurlar. Gelin alay�’n�n 
güzergah� damad�n akrabalar�n�n evinin önünden geçirilir, bu esnada gelin bu evlerden hediye 
al�r. Hediye olarak al�nan kuma� türünden hediyeler gelin at�n�n boynuna sar�l�r. Sonra gelinin 
kuca��na ilk çocu�unun erkek olmas� için bir erkek çocu�u verilir. Gelin yeni evinden içeri 
girerken e�i�in  önünde bir kurban kesilir. 
 
 Eve girdikten sonra, gelin yeni evinin tand�r� etraf�nda dola�t�r�l�p peyandoz denilen 
ufak bir hal� üzerinden özel odas�na al�n�r. Gelin oturmak istemez, damad�n atas� geline 
oturmas� için bir koyun veya inek hediye al�r. Bunu alan getirir raz� olup oturur. Bu esnada 
büyük bir sini içerisinde çe�itli tatl� yiyecekler getirilir. Bunlar� iki aksakal tabaklara bölüp 
ikrama ba�lar. �kramdan tadan misafirler bir miktar para verirler. Buna “toyane” denir. Bu 
paralar damad�n atas�na verilir. Davetli misafirlere mevsimine uygun olarak  çorbadan 
ba�lan�larak  çe�itli etli ve sebzeli yemekler ikram edilir. Pilav ve sonunda sütlü hamurlu 
tatl�lar ikram edilir, misafirler da��l�rlar.  
 
 Anadolu Türk dü�ünlerinde de gelin veya damat daha ziyadede damat kaç�r�l�r. K�z 
evinden ise geline ait bir e�ya kaç�r�l�r. Sa�d�ç veya sald�ç kaç�ranlara hediye verir, geri 
al�rlar. Kaç�r�lan damat bazan bir yere saklan�l�r. Bazanda �slat�l�r. Baz� tarihi metinlerde 
taht�na oturmadan Hakan�n boynuna kement tak�l�r, bununla  yönetime gelince halka 
zulmetme can�n tatl� oldu�unu hat�rla denilmi� olunur. Damada yap�lan bask�larla da ilerde 
aile fertlerine iyi davran denilmi� olmaktad�r. Özbek Türklerine, gelecekte ya�l�lara iyi 
davranmas� için bu türden uygulamalar yap�l�r.  
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 Yeni gelinin bu yöntemle hediye almas�n�n ba�ka bir uygulama �eklide gelin o�lan 
evine gelip gelin olduktan sonra yak�n kom�ular� gezmesi �eklinde yap�l�r. Türkmenistan 
Türkmenlerinde gelinin “akrabalar� selamlama” merasimi yap�l�r. Hediyeler bu �ekilde al�n�r. 
Gagauz Türklerin de ise damat ve gelin yeni evlerine ilk gidi�leri esnas�nda hediyeler, uzun 
bir sopan�n üzerine as�l�r.               
 
 Gelin at�n�n süslenmesi, Gelin Alay�n�n önüne geçilmesi, e�i�in önünde gelin için 
kurban kesilip kurban kan�n�n gelinin anl�na sürülmesi gelinin kurban kan� üzerinden 
atlat�lmas� uygulamas�, Azerbaycan, Da��stan, Anadolu,Suriye ve Irak Türkmenlerinde de 
vard�r. Makedonya Türkmenlerinde yeni gelin ilk geldi�inde ba��na bir at gemi tak�l� halde 
ocak ta�� öptürülür. Böylece oca��n hanenin bereketli olaca��na inan�l�r. 
 
 Hamse Türkmenleri ile Anadolu ve Kuzey Mezopotamya Türkmenlerinde ortak olan 
bir uygulama biçimi de gelinin ba��na damad�n damdan sac� yapmas�d�r. Bu sac�da para, �eker 
ve k�rm�z� bir elma olur. Para zenginli�i,�eker tatl�l���, elma bol çocuklulu�u, zürriyeti 
simgeler. 
 
 Hamse Türklerinde toydan 2 gün sonra “Duvak Kapma” merasimi yap�l�r. Bu merasim 
kad�nlara mahsustur. Bu uygulama, gelin sandalyeye oturtulur. Yüzü  örtülür. Misafirlerin 
aras�ndan iki erkek çocuk ellerindeki tahta ka��kla gelinin duva��n� ka��kla sa�a sola açarlar, 
kaç�rd�klar� duva�� bellerine ba�lar, damad�n anas�ndan enam ald�ktan sonra duva�� ona 
verirler. Bu uygulamadan sonra misafirlerle birlikte tatl� yenilir. Hamse Türk Toy 
merasimlerinde s�k s�k tatl� ikram edilir.  
 
 Gelin yeni evine gelip bu evin bir ferdi olduktan 20 gün sonra “Ayak Açma” merasimi 
yap�l�r. Gelinin atas� gelini ve damad� evine ça��r�r, bir yemek verir. Bu yemek gelinin 
babas�n�n mali durumuna göre bazen yak�n çevreyi de kapsayacak türden küçük bir ziyafete 
de dönü�ebilir. Geline atas� ayak açma hediyesi olarak bir hal� veya koyun verir. Ayak açma 
Türklerin hemen hemen hepsinde vard�r.  
 
 Ölüm –Yas Yeme�i: 
 
 Hamse Türklerinde ölüm haberinin duyulmas� üzerine yas evine gidilmeye ba�lan�r. 
Yas evi fakir ise, taziyeye gelenlere yap�lacak ikram ve sair masraflar�n kar��lanmas� için 
aileye duyurmadan onu rencide etmeden konu- kom�u para toplarlar. Harcamalar bu 
parçalarla kar��lan�r. Defin için mezarl��a götürülen tabutun önü s�ra giden bir kimsenin 
elinde bir sini ve sinide kelle gant / kesme �eker olur. Buna “vercenaz” veya “ölü �irnisi” 
denir. Bu �eker cenazeye gelen cemaata da��t�l�r. Defin için mezarl��a giden halk cenaze 
evine dönünce haz�rlanan cenaze yeme�inden yerler. Bu çok kere çe�itli yiyeceklerden olu�an 
bir yemektir. Bu uygulamaya “helall�k alma” denir. Bu uygulama Anadolu Türklerinde de 
vard�r. De�i�ik isimlerle al�n�r. “Ölü A��”, “Ölü Yeme�i”, “Ölü Lokmas�”, “Ölü Ekme�i” 
isimleri vard�r.9    
 
 Cenaze evine çay ile birlikte pirinç ve daha ziyade kesme  �eker götürülmesi 
�eklindeki uygulama Kars ve I�d�r’da vard�r. Anadolu’da ilk yemek defin i�inde görev 
alanlara verilir. Uzaktan gelip yat�l� misafirlere do�al olarak yemek verilir. Sonra 3,7,9, 40 ve 
52’si nihayet seneyi devriyelerinde yemek ikram edildi�i olur. Baz� yerlerde yas evinde  çay 

                                                 
9 Sedat Veyis Örnek, Anadolu Folklorunda Ölüm, Ankara 1971. 
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�ekersiz ikram edilir. Baz� yerlerde “Allah tekrar�n� göstermesin”  anlam�nda ikram tek 
tabakta verilir.10      
 
 Hamse Türklerinde “Helall�k Almak” merasiminin ertesi günü “Salahla�mak 
Toplant�s�” yap�l�r. Bu toplant�ya ölü sahibi akrabalar�n� ça��r�r. Bu toplant�da yaz 
merasiminde nelerin yap�laca��na karar verilir. Yap�lacak yeme�in miktar�n� cemaat�n 
çoklu�u tayin eder ve buna göre hayvan kesilir. Çörek/ekmek için al�nacak unun miktar� da 
burada belirlenir.  
 
 Helalle�mek Yeme�i Per�embe günü verilecek ise gece yeme�i verilir. Yemek Cuma 
günü verilecek ise ö�len yeme�i verilir. Bu görü�me toplant�s�nda ikram pek olmaz çay veya 
ac� kahve verildi�i olur. Yak�n  çevrede olanlar bizzat uzakta olanlar yaz��ma ile davet 
edilirler. Yasa uzaktan gelenler evlere bölü�türülürler, buna “cövge” denir. Yöreden 
merasimden evvel kuran okuyanlar merasimin sonuna kadar hatim indirirler. Yeme�ini yiyen 
taziyeci yas evini terk eder. Zira Cuma günü ö�leden sonra orada kalan kimse Pazar gününe 
kadar yas evinde kalmak zorundad�r. Cumartesi günü ölüm nedeniyle gelen s�ladaki yak�nlar 
izin al�p evlerine dönerler. Cenazeden geç     haberdar olanlar�n yemekli a��rlanmalar� ölünün 
40. gününe kadar devam eder. Yasa gelenler için düzenli olarak yemek haz�rlan�r. Taziyeye 
gelen misafirler yas evinin a�sakal�na “Yas Paras�” verirler. O da bu paray� ev sahibine verir. 
40’�n ç�kmas�na birkaç gün kala akraba ve kom�ular Yas evine renkli kuma�lar getirirler. 
Buna “kara açmak” denir. Böylece yasl�lar yasdan ç�kar�lm�� olurlar. 
 
 Anadolu yasdan ç�karma kad�nlar�n yak�nlar� taraf�ndan “Yas Hamam�”na 
götürülmeleri  ve erkeklerin de “Yas tra��” yapt�r�lmalar� �eklinde olur. Anadolu’da yas rengi 
siyaht�r. Kara Açmak’la karalar yasl�lardan ç�kar�l�p onlara normal elbiseler giydirilmi� 
olunur. Yasl� aile de bir kuma� olarak akraba verir ve böylece siz de yasdan ç�k�n demi� olur. 
Meftan�n 40’� Per�embe veya Cuma günü yap�l�r. K�rk�n�n yap�ld��� gün ö�le veya ak�am 
yeme�i verilir. Gelen ilk bayram “Kara bayram” olarak bilinir. Yas için son arama Yas 
Bayram�nda yap�l�r. 
 
 Giyim –Ku�am: 
 
 Hamse Türklerinde özellikle kad�n giysileri çok sade, ��k ve çe�itlidir. Kad�nlar 
ba�lar�n� örtmek için genellikle üç tür örtü kullan�rlar. Ba�a ilkin “pu�en” bant gibi ba�lan�r. 
Bunun üzerine “çene alt�” denen örtü gelir. Çene alt�nda pul ve boncuklar olur. üçüncü örtü en 
üste gelen “ya�mak” d�r. Bununla çene, boyun ve ense örtülür. 
 
 “C�l�zga” Hamse Türklerinde yelek türünden bir giysidir. Kollu olan C�l�zgaya 
“Yelek” denir. “Köynek” c�l�zgan alt�ndan giyilir ve köynek için s�cak renkler seçilir. 
Köyneyin alt�ndaki giysinin ismi “tuman” d�r. Tuman�n uzununa “�elte” denir. 40 yas�ndan 
yukar� olan han�mlar �elte kullan�rlar. Genç han�mlar�n tumanlar� k�sa olur. �elte’nin alt 
k�sm�nda “�alvar” giyilir. �alvarlar�n kuma�� kal�n ve renkleri koyu olur. 
 
 Hamse Türklerinde erkekler “kot pantolan” giyerler. “keçebörk” diye bilinen bir �apka 
takarlar. Keçebörk tak�nmak erkekler için mecburi olan bir giysidir. Keçebörksüz erkek 
meclise sayg�s�zl�k yapm�� olarak kabul edilir. Esasen Türklerde kad�n veya erkek ba�� ba�l� 
olarak dü�ünülmü�tür. Ba�� bozuk ki�i, bas� aç�k olanlard�r. Bekarlar�n ba�� ba�lan�rken onlar 
maddi ve manevi anlamda ba�lar� ba�lan�lm�� olur. Askeri ortamda ba�� bozuk tabiri çok kere 
                                                 
10 Ya�ar Kalafat, “Anadolu ve Yak�n Çevresin Türk Halk �nançlar�nda Ölüm, Geçmi�ten Günümüze Mezarl�k 
Kültü ve �nsan Hayat�na Etkileri Sempozyumu (18-20 Aral�k 1998 �stanbul) �stanbul 1999. sh. 239-271 

 6



sivil veya düzene girmemi� kimse anlam�ndad�r. �badet ederken ba� ba�land��� gibi alim ki�i 
ba�� aç�kken ilim yapmaz diye kabul edilir. Kad�n�n yazmas�n�n namusu olarak alg�lanmas�n�n 
derinliklerinde de bu inanç vard�r.  
 
 Toplu Merasimler  
 
 Hamse Türklerinde de Ekin ve Biçim düzenlemelerinde hasatlarda koç kat�l�m�nda, 
Nevruz ve H�d�rellezde toplu merasimler olmak ve toplu yemekler yenilmektedir. Bunlardan 
birisi de “Halla Merasimi” dir.  
 
 Holla Merasimi, Engüron mahal�nda ekin biçildikten sonra yap�l�r. Sonbahar�n ilk 
günlerinde ekin y���l�p götürüldü�ü zaman yap�l�r. Bu merasim için her tarladan 20 m² yerin 
ekini biçilmez. Burada kalan ekin yap�lacak merasimde kullan�l�r. Merasim günü kom�u ve 
akrabalar eve veya da�a ta�a aç�k havaya davet edilir. Burada kurban kesilir. Davetliler daha 
ziyade ekincilerden olu�ur. Bu merasime kad�n kat�lmaz toplu halde ö�le yeme�i yenilir ve  
“mübarek olsun- hay�rl� olsun” denilir. Haz�rl�k olarak, önce ya�l� koyun sütünden yap�lm�� 
ekmek getirilir. Bu özel ekme�e “nezik” denir. Sonra tarlan�n biçilmemi� olan k�sm�na gidilir. 
Ekinciler ellerindeki oraklarla çember olu�tururlar. Bir a�sakal “Hallu ad� ve selavat” 
dedikten sonra bu�daylar� biçer, bundan sonra di�erleri de “Holla” diyerek biçime kat�l�rlar. 
Herkez ekinden biçti�ini kendisine al�r. Bu ekinler alanlar taraf�ndan “bereket-teberru” olsun 
dilek ve inanc� ile kendi ekin ambarlar�na koyarlar. Nezik çörekleri de a�sakallar bölüp 
misafirlere ikram ederler. Misafirlerde ald�klar� hediyeleri bir bohçaya koyduktan sonra 
harmana bereket dileyerek giderler.   
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