ADANA’DA ASKER U⁄URLAMA VE
KARﬁILAMA TÖRENLER‹
ASKER A⁄ITLARI, TÜRKÜLER‹, ﬁ‹‹RLER‹ , MAN‹LER‹
Doç. Dr. Erman ARTUN*
Askere U¤urlama ve Karﬂ›lama
Törenleri :( K.1, K.2, K.3, K.4, K.7, K.9,
K.11, K12, K.13
Türk halk› askerli¤i kutsal bir görev sayar. Askerlik ça¤›na gelmiﬂ delikanl›n›n askere yolcu edilmesi, askerlik
dönüﬂü karﬂ›lanmas› bir gelenektir. Askerlik, delikanl›n›n askere gidece¤inin
belli olmas›ndan , askere u¤urlanmas›ndan, ﬂiirlere konu olmas›ndan, ard›ndan
a¤›t yak›lmas›ndan, gönderdi¤i mektuplara , karﬂ›lanmas›na kadar gelene¤i
olan bir geçiﬂ dönemidir. Her törende oldu¤u gibi askerli¤in etraf›nda da bir
adetler, inanmalar, pratikler zinciri oluﬂmuﬂtur.
Türkiye’de askerli¤ini yapmam›ﬂ
insan yar›m insan say›l›r. Askerlik bir
e¤itim yuvas› olarak görülür, insan hayat›n›n bir dönüm noktas› olarak kabul
edilir. Bu nedenle askere gönderme, karﬂ›lama asker mektuplar› köylerde önemlidir; gururlan›l›r, a¤lan›r, duygulan›l›r.
Köyde gençleri askere u¤urlamak
önemli bir olayd›r. Askere gidecek olan
delikanl› askere gitmeden on, on beﬂ gün
önce bütün iﬂlerden el çektirilir. Delikanl› bu süre dinlenir gezer, e¤lenir.
Tüm tertipler son günlerinde birbirlerini
evlerine davet ederek birbirlerine ziyafet
çekerler. Davetlilere çerez ikram edilir,
çal›p oynan›r. Ailesinin maddi durumu

iyi olanlar ise davar kesip mevlit okuturlar. Askere gidecek olan delikanl› askere
gitmeden önce bütün akrabalar›n› ve yak›n dostlar›n› ziyarete gider. Ziyarete
ç›kmasa bile akraba ve yak›n dostlar ,
genci yeme¤e davet ederler. Bu yeme¤i
veda yeme¤i ﬂeklinde düzenlerler. Ziyaret etti¤i akrabalar askere u¤urlama s›ras›nda belli bir miktar para verirler. Bu
paran›n miktar› önemli de¤ildir, önemli
olan verilmesidir. Bu bir gelenektir. Delikanl›n›n askere gidece¤i yerin belli olaca¤› gün köydeki bütün gençler toplanarak giderler. Askere gidecek genci yaln›z
b›rakmazlar.
Asker aday› yola ç›kmadan bir veya
iki gün önce davetlilerle birlikte türbe ziyaretine gidilir. Bu ziyaretlere asker
aday›n›n götürülüﬂ amac› , askerden sa¤
salim gelmesi için yard›m dilemektir.
Delikanl› kurban adar. Baz› aileler k›na
törenini yönetecek k›na bayraktar›n› ça¤›r›r, bayraktar k›na yak›l›rken k›na ve
asker duas› okur.1 Askere gidecek gencin
ailesinin durumu uygunsa mevlit okutur. Mevlit gencin askerli¤ini kazas›z belas›z bitirmesi için okutulur. Mevlit s›ras›nda da bu niyetle dualar edilir. Adete
göre bir kurban kesilir. Kesilen kurbandan yemekler yap›l›r ve gelen misafirlere ikram edilir. Misafirlerle askere gidecek genç ilgilenir. Askere gidecek gencin

* Ç.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü.
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askere gitmesine bir kaç gün kala sa¤
serçe parma¤›na k›na yak›l›r. Halk kültüründe k›na yak›lmas› yayg›nd›r. ‹nan›ﬂa göre koçlara yak›lan k›na;Allah’a kurban etmek için; k›zlar›n saçlar›na gelinin ellerine yak›lan k›na ;kocas›na kurban etmek için; askere gidecek gencin
eline yak›lan k›na vatana kurban etmek
içindir. K›nada davul zurnayla akraba,
yak›n dostlar ve köyün gençleri e¤lenirler. K›naya gelenler askere gidecek gence hediyeler getirirler. K›nadan sonra askere gidecek genç ve arkadaﬂlar› köyde
erkeklerin toplu halde bulundu¤u yerlere giderek herkesle tek tek vedalaﬂ›p ,
helallik ister.
Askere gidece¤i gün davul zurna
getirtilir, Askere gidecek delikanl›n›n arkadaﬂlar› evin önünde oynarlar. Evden
ayr›l›rken üç el ateﬂ edilir. Genci ﬂehre
götürecek araba gelin arabas› gibi süslenir. O¤lan›n koluna k›rm›z› kurdele ba¤lan›r. Genci genellikle akﬂam gönderirler, otogarda herkes toplan›r. Genç ailesi, yak›n akrabalar›, dostlar› ve köyün
gençleri taraf›ndan davul zurna eﬂli¤inde u¤urlan›r. Gençler toplu halde halay
çekerek genci oynat›rlar. Vedalaﬂ›l›rken
gencin cebine para veya mendil konur.
Delikanl›n›n uzun süre ailesinden uzak
kalaca¤› için her iste¤i yerine getirilir.
Otobüse binmeden önce herkesle vedalaﬂ›r . Annesiyle vedalaﬂ›rken annesi o¤luna simitten bir parça ›s›rtt›r›r, simidi
saklar. Simit evde bir odaya as›larak delikanl› askerden gelene kadar saklan›r.
K›smetinin onu geri getirece¤ine inan›l›r. Genç askerden döndü¤ünde simit suda ›slat›larak kuﬂlar yesin diye at›l›r.
Delikanl› e¤er sözlüyse , sözlüsü ona bir
mendil hediye eder. Bu dantelli mendili
genç k›z eliyle iﬂler. Delikanl› bu mendili askerde kesinlikle kullanmaz, askerden geldikten sonra da saklar; bu gele-
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nektir. Askere gidecek gencin durumu
iyi de¤ilse köyde para toplanarak gence
asker harçl›¤› verilir.
Askere giden genç adakl›ysa iki koç
al›n›r; koçlardan biri mahallede di¤eriyse askere gidece¤i k›ﬂlan›n önünde kesilir. Etler fakirlere ve askerlere verilir.
Baz› köylerde asker annesi saçlar›na beyaz güller bezeyerek davul zurna ve z›lg›tlarla yal›nayak k›ﬂla önüne kadar gelerek o¤luyla helalleﬂir. Köylerde eskiden köyün muhtar› askerlik ﬂubesine giderek köyden askere gideceklerin listesini al›r, köyde ilan ederdi. Delikanl›lar da
toplu halde bütün köyü gezerek vedalaﬂ›p helallik al›rlard›; herkes asker adaylar›na hediye verirdi.
Asker dönüﬂü için kurban adanm›ﬂsa kurban kesilir. Kurban eti ya eve
sokulmadan fakirlere da¤›t›l›r ya da akraba ve komﬂular ça¤›r›larak yemek verilir. Son y›llarda askere gönderme ve
asker karﬂ›lama törenleri daha da canl›
bir biçimde yap›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
Adana’da Askerler Üzerine Söylenen A¤›tlar *
( Tevhide Kaya , Bozdo¤an A¤›tlar›,
Ç.Ü.Fen- Ed. Fak. Yay›nlanmam›ﬂ Lisans Tezi, 1996,Adana)
1) Askere Giden Gençlerin Arkas›ndan Söylenen A¤›tlar
Askere A¤›t
Hikayesi: Bekir ad›nda bir genç ,
vedalaﬂmay› sevmedi¤i için , hiç kimseye
veda etmeden askere gitmiﬂ. Bekir’in habersiz askere gitti¤ini duyan iki çocuklu
hamile eﬂi arkas›ndan ﬂu a¤›d› yakm›ﬂ:
Üstümdeki s›rt 2 büzüldü
Dizimin ba¤› çözüldü
Sana asker olmuﬂ derler
Söyleycem söz haz›rd›
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Ankara’n›n yolu haz›r
‹çerime çöktü hüzün
Arkandan da a¤laﬂ›yor
Bir o¤lunla bir de g›z›n
Medine’nin dili uzun
Evimize geldik güzün
Babas›na mektup yaz›n
Kara kaﬂl› do¤du g›z›n
Tirenin yolu çok uzun
Evimize çöktü hüzün
Sen üzülme güzel o¤lum
Baban gelecek bu güzün
Askere A¤›t
Hikayesi : Dört tane o¤lu olan bir
kad›n , o¤ullar›ndan birini asker etmiﬂ.
O¤lunu askere yolcu ederken ﬂu a¤›d›
söylemiﬂ.
Havada bulut ezgin
Ben söylerim üzgün üzgün
K›namay›n komﬂular›m
A¤z›m›z›n tad› bozgun
Elimi belime verdim
Birini askere sald›m
Tez gelesen babamo¤lu
Yenice 3 yal›n›z gald›m
Mustafa’ya A¤›t
Hikayesi : Sekiz tane çocu¤u olan
bir kad›n›n , en küçük o¤lu askere gitmiﬂ. O¤lunun askere gidiﬂine dayanamayan kad›n ﬂu a¤›d› söylemiﬂ.
Tiren geliyor öte öte
Duman›n› tüte tüte
Mustafa’y› asker ettik
‹stanbul’dan daha öte
Tiren gelir güldür güldür
Tirenin tekerlekleri demir.
O¤lum seni vermez idim
Hükümetten geldi emir.
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Askere A¤›t
Hikayesi :Askerdeki o¤lunu çok özleyen yaﬂl› bir anne, o¤lunu görmek için
o¤lunun askerlik yapt›¤› yere gitmiﬂ. Bu
s›rada o¤lu e¤itimdeymiﬂ ,komutana
yaklaﬂarak halini arz etmiﬂ. Bunun üzerine komutan e¤itim yapan askerleri
göstererek, seç bakal›m bunlardan hangisi demiﬂ , uzaktan o¤lunu seçemeyen
ana ﬂu a¤›d› söylemiﬂ,
Makas›m yok ki biçeyim
Makinem yok ki dikeyim
Askerler talime ç›km›ﬂ
O¤lumu nas›l seçeyim.
Atlar› var at içinde
Nal› parl›yor k›ç›nda 4
Askerler türkü söylüyor
Benim o¤lum yok içinde
2) Askerden Dönen Gençlere
Söylenen A¤›tlar
Askerden Dönen Gence A¤›t :
Hikayesi : Günün birinde o¤lan askere gidince, o¤lan›n babas› gelini kendine alm›ﬂ. Askerden eve dönen genç durumu ö¤rendikten sonra ﬂu a¤›d› söylemiﬂ.
O¤lan:
Keten gömlek giymiﬂ, yan› dizinde
Bedel 5 bedel benleri var yüzünde
Böyle güzel mi olur köylü g›z›nda
Baba nerden ald›n sen bu gelini
Baba:
P›nar›n baﬂ›nda destin mi kald› ?
Sald›¤›m mektubu eller mi ald› ?
O¤lum el almas›n diye ben ald›m
Burçak burçak kokar teri gelinin
O¤lan:
Keten gömlek giymiﬂ yakas› nazik
Kollar›n› s›km›ﬂ alt›n bilezik
Öpmeye k›yamaz, sevmeye yaz›k
Baba nerden ald›n sen bu gelini
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Baba:
Kaleden kaleye at›lamad›m
Terazim k›r›ld› tart›lamad›m
Ne de kahirli kahirli söylüyon
Baban›n elinden kurtulamad›n
Askerden Dönen Gencin A¤›d›
Hikayesi : Günün birinde bir genç
askere gitmiﬂ, savaﬂta esir düﬂmüﬂ. Askere giderken kar›s› hamileymiﬂ. Y›llar
sonra esaretten kurtulup köye, evine
gelmiﬂ kar›s›n›n koynunda yatan bir
genç görmüﬂ. Bunun üzerine aﬂa¤›daki
a¤›d› söylemiﬂ ama daha sonra bu delikanl›n›n o¤lu oldu¤unu ö¤renmiﬂ.

Asker:
Aﬂa¤›dan gelen tatar 6
Kamç›s›n› atar tutar
Garip olan nerde yatar
Aç kap›y› telli gelin
Gelin:
Hastas›n ata binersin
Binsen de yere inersin
Ay karanl›k yol gidersin
Yolcu isen git yoluna

Asker:
Derede arpa biçersin
Suyu p›nardan içersin
Etraf›n› sel al›nca
Nereden geçersin gelin

Asker:
‹stanbul’dan gelir ferman
Dizlerimde yoktur derman
Mehmet Çavuﬂ sana gurban
Aç kap›y› telli gelin

Gelin:
Derede arpa biçerim
Suyu p›nardan içerim
Etraf›m› sel al›nca
Köprü kurar da geçerim

Gelin:
‹stanbul’dan gelse ferman
Dizlerimde vard›r derman
Kolum yast›k, saç›m yorgan
Gel içeri Mehmet Çavuﬂ

Asker:
Akﬂam›n› tand›r gelin
Kandilini yand›r gelin
Koynunda yatan yi¤idi
ﬁimdi bana bildir gelin
Gelin:
Akﬂam›m› tand›rm›ﬂ›m
Kandilimi yand›rm›ﬂ›m
Koynumda yatan yi¤idi
Öz sütümle emdirmiﬂim
Asker:
Hastay›m ata binemem
Binsem de yere inemem
Ay karanl›k yol gidemem
Aç kap›y› telli gelin

44

Gelin:
Aﬂa¤›dan gelen tatar
Kamç›s›n› atar tutar
Garip olan handa yatar
Yolcu isen git yoluna

3 -Askerde Ölen Gençler Üzerine
Söylenen A¤›tlar
Askere A¤›t
Hikayesi: Adana’n›n Kadirli ilçesinin Mehmetli Köyünde , iki jandarma eri
eﬂkiya takip ederken , jandarmalardan
biri eﬂkiya taraf›ndan vurulmuﬂ . Arkadaﬂ› ölen di¤er jandarma arkadaﬂ›n›n
baﬂ›nda ﬂu a¤›d› söylemiﬂ.
Tepe olmuﬂ delik delik
Sebebimsin ﬁ›rﬂ›roluk 7
Ne yat›yon arkadaﬂ›m
Yolumuza gitmeyek mi ?
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ﬁurada var iki kiraz
Biri senin mezar›n m› ?
Mehmetli’ye varamazsak
Taﬂ Köprü’de 8 yatmayak m› ?

Garip anam garip garip a¤lama
A¤lay›p da karalar› ba¤lama
Kara tiren beni burda e¤leme
S›lamdan ayr›ld›m çek kara tiren

Ergen arkadaﬂ›m ergen
Vurulmuﬂ da olmuﬂ sergen
Üstüne örtmemiﬂ yorgan
Sabah oldu kalkmayak m›

ﬁubeye vard›m sülüsümü ald›m
Asker oldu¤umu yeni anlad›m
Sevine sevine tirene bindim
Ben de asker oldum çek kara tiren

9

Turgut Hilmi’ye A¤›t
Hikayesi : Adana’n›n Kadirli ‹lçesinden Turgut Hilmi ,zabit olarak Galiçya cephesine gitmiﬂ. Bu cephede çok
genç yaﬂta ﬂehit olmuﬂ. Ölmeden yan›ndaki arkadaﬂ›na ﬂunlar› söylemiﬂ. Nasip
olur memlekete var›rsan›z Turgut Hilmi
ﬂehit deyin .Yaﬂa vatan , yaﬂa millet.
Her tarafta yürüyüﬂ var
Durmaz Osmanl› askeri
ﬁehit düﬂen yaral› var
Ancak o varmaz ileri
Kurﬂun gülle ya¤ar durur
Kimi atar kimi tutar
Bir yaral› zabit bitap
Neferine hitap eder
Beni bitirdi arkadaﬂ
Kolumdaki bu yareler
Benim iﬂim bitti kardeﬂ
Yüre¤imi bu pareler
Asker Mektuplar›nda ﬁiirler
S›la ( K.14 )
Adana’ya gittim baﬂ›m dönüyor
Bir yudum su verin içim yan›yor
Her gören askeri deli san›yor
S›la delisiyim çek kara tiren
Kara tiren ac› ac› ba¤›rma
Anamdan babamdan beni ay›rma
Tez ulaﬂt›r beni köye duyurma
S›lamdan ayr›ld›m çek kara tiren
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Bayram ( K.14 )
Yaz gelince çay›r çimen sulan›r
Bir senede iki bayram dolan›r
Böyle yerde ana baba aran›r
Ana bayram›n›z mübarek olsun
Baba bensiz kurban kesmeyin
O¤lum da gelmedi diye küsmeyin
Yalvar›r›m mektubumu kesmeyin
Baba bayram›n›z mübarek olsun
Bayram gelir herkes eve çekilir
Benim boynum gurbet elde bükülür
Ah çektikçe göz yaﬂlar›m dökülür
Bac› bayram›n›z mübarek olsun
Bayram gelir akrabalar gezilir
Annem babam benim için üzülür
Bayram için böyle yaz› yaz›l›r
Kardeﬂ bayram›n›z mübarek olsun
Gül idim bahçenize ekildim
Bu¤day oldum tarlan›zdan biçildim
Asker oldum aran›zdan seçildim
Dostlar bayram›n›z mübarek olsun
Hac›’m ( K.14 )
Hikayesi: Genç gelin eﬂini askere
yollad›ktan sonra ard›ndan ﬂu ﬂiiri söyler.
Yarimin gitti¤i yollar
Söylüyor yenilmez diller
Yaz gününde açan güller
Yarin kokusuna benzer
Sütü de piﬂirdim ›l›k
Ci¤erim delik delik
Her gün gülüp oynuyordum
Yar gidince bana n’oluk
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Gene dumanland› da¤lar
Hac›’m bana deyin da¤lar
Haftada isterim mektup
Yar bakarsam gönlüm eyler
Kafas›nda var akl›
Aln›na düﬂmüﬂ kekili
Hasan’› askere yolluyom
Kim olsun evin vekili
Suna Gelin 10
Asker oldum gidiyorum
Eyle beni Suna Gelin
Üç günde ay›rd› felek
Eyle beni Suna Gelin
Suna Gelin , Suna Gelin
Bir mektup yaz gönder gelin
‹zin alam sana gelem
Eyle beni Suna Gelin
Verin benim martinimi
‹ﬂte giydim potinimi
Koyun çantama tütünüm
Eyle beni Suna Gelin
ﬁanl› Askerim

11

Bana derler, Çileli Yörük Emine
Ellere dü¤ün bayram benim neyime
Askerim gelirse ﬂenlik evime
Askerim askerim , ﬂanl› askerim
Gurbette k›rk y›l kalsan beklerim
Beline ba¤lam›ﬂ palaska kemer
Silah› omuzunda nöbet tutar
Elbet benim yi¤idim s›laya döner
Askerim askerim , ﬂanl› askerim
Gurbette k›rk y›l kalsan beklerim
Askerim Emine’n bekler yolunu
Mektubun gelmeyince büktüm boynumu

Nideyim 12
Yine yeﬂillendi Adana ba¤›
Koydular tirene yats›lar ça¤›
Emroldu topland› bat› ile do¤u
Giderim gurbete anne nideyim
Adana’yla ‹stanbul’un aras›
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Çok ﬂehirler geçtim yoktur say›s›
Daha bitmemiﬂtir hasret yaras›
Geçmez gurbet elde günüm nideyim
Geldik ‹stanbul’a gördük tramvay
Kol kol olmuﬂ gezer bayan ile bay
Dediler askerlik oldu otuz ay
Geçmez gurbet ilde günüm nideyim
Geldik Trakya’ya kurduk mekan›
Arad›m bulmad›m derdim bakan›
Görmedim bir p›nar kumsuz akan›
‹çilmez sular› s›cak nideyim
Yeme¤i sorarsan kereviz ç›kt›
Hiç yiyen bulunmaz askerler b›kt›
Bölüklerin ço¤u hep yere döktü
Budur Trakya’n›n aﬂ› nideyim
Asker Türküleri
Türkü ( K.5 )
Mudurnu’dan ald›k el kadar astar
Nerde gelin görsem kocas› asker
Beﬂikte yavrular yavrusun ister
Onun için arz ederim s›lay›
Askere var›nca soyun dediler
Asker elbisesi giyin dediler
Karavana tay›n nedir bilmezdim
Getirdiler bize yeyin dediler
Nizamiyede gece nöbet beklerim
Sa¤›mdan soluma silah beklerim
Mektup bekler diye posta beklerim
Onun için arz ederim s›lay›
Erzurum da¤›nda kargalar öter
Bir çarﬂ›s› var ölümden beter
Bir kepçe yo¤urdu altm›ﬂa satar
Onun için ac› ac› söylerim
Türkü (K.6 )
Alt› sene askerlik yapt›¤›
Nöbette hastal›k kapt›¤›m
Y›k›las› Halep ﬂehrinde
Derde derman bulamam
Bahar geldi yaz geldi
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Koyun meler kuzu meler
Feryad›m ba¤r›m› deler
Sultan Navr›zl› aziz da¤lar
Herkesin gözü Ali arar
Babam kalkar posta arar
Anam evde ci¤er kavrar
Alim evde yok diye
Asker Mektuplar›nda Maniler
Oy demirci demirci (K.7 )
Nerden ald›n pirinci
Askerlerin içinde
Benim abim birinci
Dama koydum yakacak (K.9 )
ﬁimdi tiren kalkacak
Yar askere gidiyor
Bize kim bakacak
Karpuz kestim yiyen yok (K.9 )
Afiyet olsun diyen yok
Yarim askerden dönmüﬂ
Gözün ayd›n diyen yok
Al çemberi pullad›m (K.10 )
Saç›m uzun sallad›m
Orta boylu yarimi
Van’a asker yollad›m
Ata binesim geldi ( K.11 )
Çayda inesim gelir
Yarim gitmiﬂ askere
Yine göresim geldi
Sar› yorgan yüzlerim (K.12 )
Üzerini düzlerim
K›namay›n komﬂular
Asker yolu gözlerim
Mendilimin dört ucu (K.13 )
Dört ucu da turuncu
Kurban olay›m yarime
Askerlik vatan borcu
Denize suya vard›m (K.13 )
Gelirken kuma dald›m
Kara gözlü o¤lumdan
‹ki mektup birden ald›m
Sonuç :Asker u¤urlama, karﬂ›lama
Türk halk kültüründe günümüzde de
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sürdürülen bir gelenektir. Askerlik insan hayat›nda bir geçiﬂ dönemi olmas›
yönüyle çeﬂitli aﬂamalar› yüzy›llard›r tören olarak kutlanmaktad›r. Askerli¤e
gönderme, karﬂ›lama törenleri dinsel,
toplumsal ve kiﬂiseldir. Bu törenlerde
yemek yeme, ziyafet verme, adak, kurban vb. iç içedir. Bu önemli aﬂaman›n
çevresinde bir çok inanç, adet, töre, tören, ayin, dinsel ve büyüsel iﬂlem kümelenerek söz konusu geçiﬂi ba¤l› bulundu¤u kültürün beklentilerine ve kal›plar›na uygun biçimde yönetmektedir. Bunlar›n hepsinin amac› da askere gidecek kiﬂinin yeni durumunu belirlemek, kutsamak, ayn› zamanda askere gidecek kiﬂiyi askerlikte yo¤unlaﬂt›¤›na inan›lan
tehlikelerden ve zararl› etkilerden korumakt›r. Askere yolcu etme ve karﬂ›lama
çevresinde kümelenen adetler, gelenekler, törenler ve bunlar›n içinde yer alan
iﬂlemler ve uygulamalar o yörenin geleneksel kültürünü de yans›tt›¤› için
önemlidir.
Halk kültüründe geçiﬂ dönemleriyle
ilgili inanç adet ve pratiklerin eski Türk
kültürü ve inanç sistemleriyle ba¤lant›s›
vard›r. Türk kültürü yeni yurt Anadolu’da yeniden ﬂekillenmiﬂtir. Adet ve
inanmalar›n hayat›n her döneminde insan üzerinde büyük bir yapt›r›m gücü
vard›r. Toplumsal ve kültürel de¤iﬂiklikler adet ve inanmalar›n de¤iﬂmesine neden olurlar. Adetler eski kuﬂaklarla yeni
kuﬂaklar aras›nda bir ba¤lant› zinciridir.
Günümüzde ritüel kökenli bir çok inanç
‹slamiyet’in gere¤indenmiﬂ gibi kabul
edilip yaﬂat›lmaktad›r.
Adana yöresi geçmiﬂten getirdi¤i
kültür ve inanç izlerini bar›nd›rd›¤› gibi
, günümüzde farkl› kültür ve inançlar›n
birlikte yaﬂand›¤› yerdir. Yeni kültüre
yeni dine geçildi¤inde eski inançlara ait
bir çok inanç ﬂekil de¤iﬂtirerek yaﬂamaya devam eder. ‹nsanlar atalar›n›n binlerce y›ll›k deneyimleri sonucunda olu-
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ﬂan inançlar› bazen fark›nda olarak, bazen de fark›nda olmadan korur, saklar
ve gelecek kuﬂaklara aktar›r.
Adana askere gönderme törenlerini
inceledi¤imizde ; tören yap›lmas›, toplu
yeme içmenin olmas›, kurban adanmas›,
askere gidecek delikanl›ya k›na bayraktar› eﬂli¤inde k›na yak›lmas›, mevlit
okutulmas›, askerlik duas›n›n okutulmas›, kurban kesme, u¤urlama s›ras›nda davul zurna eﬂli¤inde toplu halde yörenin halk oyunlar›n›n oynanmas›, askere giden delikanl›ya u¤ur simgesi olarak
koluna k›rm›z› kurdele ba¤lanmas›, k›smetinin askerden delikanl›y› sa¤ salim
getirmesi için ›s›rtt›r›lan simidin askerlik boyunca saklanmas› vd. inanç ve pratiklerini görüyoruz. Askere giden delikanl›n›n üzerindeki kötülükleri giderece¤i inanc› eski inançlar›n kal›nt›lar›n›n
günümüzde de sürdü¤ünü göstermektedir. ‹slami inanca dayal› pratiklerle eski
inanç kal›nt›lar› iç içedir.
‹nsan hayat›nda askerlik , askere
gideni ve geride kalan› etkiler. Askere
gitme , gidip de geri gelememe olgusu
a¤›tlara, türkülere, maniler vd. türlere
konu olmuﬂtur. Asker mektuplar› , asker
manileri ,askerlik hayat›n› yans›t›r. Bu
ﬂiirlerde ; özlem, haberleﬂme iste¤i, ana
baba özlemi, sitem, asker dönüﬂü baﬂkas›na varan sevgili, asker yolu gözleme,
s›la özlemi vd. konular asker için yak›lan türkülere konu olur. Adana’da her
konuda a¤›t yak›labilir. A¤›t yakma gelene¤inde asker a¤›tlar› önemli yer tutar.
A¤›tlar› yakanlar genellikle geride kalan
eﬂ, ana, kardeﬂ ve askere giden delikanl›d›r.
Her yörede yap›lacak bu tür çal›ﬂmalar , Anadolu’da bir çok inanç ve bunlar›n etraf›nda oluﬂmuﬂ uygulamalar›n
belirlenip ortaya konmas› bu ritüel diye
adland›raca¤›m›z olgular›n Anadolu’da
ald›¤› ﬂekli belirlememizi sa¤layacakt›r.
Ayr›ca bu ritüellerin iç dinami¤i , çal›ﬂ-
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ma prensipleri ortaya ç›kacakt›r. Askere
gitme, gidip gelememe olgusu a¤›tlara ,
türkülere , manilere vd. konu olmuﬂtur.
Asker mektuplar› , askerlik sürecinde
önemli bir yer tutar. ‹nsan hayat›nda askerlik; askere gideni ve geride kalanlar›
etkiler.Asker mektuplar›na yaz›lan maniler;ayr›l›k , özlem ve dilekleri dile getirmesi yönüyle iﬂlevseldir.
Bu bildirimizle Türk halk kültüründe ve halk edebiyat›nda askerlik konulu
yap›lacak bir çal›ﬂmaya katk› sa¤lamay›
amaçlad›k.
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NOTLAR:
1
Melek KETRE, Adana Halk Kültüründe Askeri
U¤urlama ve Askeri Karﬂ›lama Gelene¤i, 3. Uluslararas› Çukurova Halk Kültürü Sempozyumu, Adana, 1999, s.456-465
2
elbise
3
yeni, ﬂimdi
4
ayak
5
tane
6
Posta hizmeti gören atl›
7
Kadirli ilçesine ba¤l› bir köy
8
Kadirli ilçesinde bir köy ad›
9
sergen olmak : yere serilmek , yere yaymak
10
Songül ÖZATAﬁ ,Adana Türküleri, Ç. Ü. Fen- Ed.
Fak. Yay›nlanmam›ﬂ Lisans Tezi, Adana, 1994 s.89
11
ÖZATAﬁ, age. S. 90
12
ÖZATAﬁ, age. S. 143
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