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ÖZET
Anadolu co¤rafyas›; birçok uygarl›¤›n, din, inanç sistemlerinin buluﬂtu¤u kültürlerin ortak kayna¤› olmuﬂtur.
Törenler, adaklar, özel günlere ait inançlar, pratikler ve bunlara özel bir mutfak kültürü oluﬂmuﬂtur.
Dinsel, toplumsal ve kiﬂisel olmak üzere üç baﬂl›k alt›nda toplanan törenlerde yemek yeme ve ziyafet verme
içiçedir. Bu yaz›m›zda Adana’da törenlere, adaklara, özel günlere ait inançlar, pratikler ve bunlara ba¤l› mutfak kültürü de¤erlendirilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
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ABSTRACT
Anatolian has been the common place in which various civilizations, religions and belief systems have
merged, as a result of which, ceremonies, feast, beliefs in special days have formed a unique feeding (kitchen9
culture. In ceremonies categorized under three headings as religious, social and private, organizing feast, eating and drinking are part of ceremonies.
In this article, we have attempted to evaluate the ceremonies, feast, beliefs inspecial days and practices in Adana and the feeding (kitchen) culture depending on them.
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Anadolu co¤rafyas›; bir çok uygarl›¤›n, din, inanç sistemlerinin buluﬂtu¤u
kültürlerin ortak kayna¤› olmuﬂtur.
Türkler Anadolu’ya gelince getirdikleri
Orta Asya Türk kültürünün yan› s›ra ‹slamiyet ve Anadolu kültürüyle tan›ﬂm›ﬂt›r.Türk kültürü Anadolu’da günlük hayat›n uygulama ve de¤er yarg›lar›yla yeni bir içerik ve nitelik kazanm›ﬂt›r.
Tarihin ilk topluluklar›ndan bu yana do¤ay› tam çözemeyen insanlar onun
her türlü iyili¤i ve kötülü¤ü yapabilece¤ini düﬂünmüﬂler, onunla iyi geçinmenin
yollar›n› aram›ﬂlard›r. Dilekleri yerine
gelince ﬂükretmek amac›yla adaklar
adam›ﬂlar, çeﬂitli büyüsel ve törensel iﬂlemler uygulam›ﬂlard›r.
*

Türklerin törenlerini dinsel, toplumsal ve kiﬂisel baﬂl›klar›nda toplayabiliriz. Bu törenlerde yemek yeme, ziyafet verme iç içedir. Bu törenlerle birlikte
bu törenlere özgü bir mutfak ve yiyecek,
içecek çeﬂidi ortaya ç›km›ﬂt›r. ‹nsan›n
beslenmeyle ilgili davran›ﬂ ve uygulamalar› çeﬂitli faktörlerin etkisiyle oluﬂur
geliﬂir. Bir yemek sistemine özellik kazand›ran baﬂl›ca ögeler yemekte kullan›lan malzemeler ve yeme¤in yap›l›ﬂ biçimi kadar yap›lma nedenidir.
Törenler, inançlar, inanmalar ve
bunlara ba¤l› pratikler yaﬂamda önemli
yer tutar. Adana’da belli günlerde yap›lan törenler vard›r. Bu törenler için özel
yemekler haz›rlan›r. Bu törenleri ﬂu baﬂ-
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l›klar alt›nda toplayabiliriz. 1) Do¤um ve
Do¤um Âdet ve ‹nanmalar›yla ‹lgili Yemekler 2) Evlenme ve Evlenme Törenleriyle ‹lgili Yemekler 3) Ölüm ve Ölüm
Âdet ve Törenleriyle ‹lgili Yemekler 4)
Dini Bayramlar ve Bayram Törenleriyle
‹lgili Yemekler 5) Özel Günlerle ‹lgili Yemekler 6) Adak ve Ziyaret Yerleriyle ‹lgili Yemekler 7) Çeﬂitli Törenlerle ‹lgili Yemekler vd.
Geçiﬂ Dönemlerine Ait ‹nançlar,
Pratikler ve Bunlara Ba¤l› Mutfak
Kültürü
‹nsan hayat›n›n baﬂl›ca üç önemli
geçiﬂ dönemi vard›r. Bunlar; do¤um, evlenme ve ölümdür. Her biri kendi bünyesi içerisinde bir tak›m alt bölüm ve basamaklara ayr›l›r. Bu önemli üç aﬂaman›n
çevresinde bir çok inanç, adet, töre, tören, ayin, dinsel ve büyüsel özlü iﬂlem
kümelenerek söz konusu geçiﬂleri ba¤l›
bulunduklar› kültürün beklentilerine ve
kal›plar›na uygun bir biçimde yönetmektedir (Örnek 1995: 131). Bunlar›n hepsinin amac› da kiﬂinin bu geçiﬂ dönemindeki yeni durumunu belirlemek, kutsamak, ayn› zamanda kiﬂiyi bu s›rada yo¤unlaﬂt›¤›na inan›lan tehlikelerden ve
zararl› etkilerden korumakt›r (Örnek
1995: 131). Geçiﬂ dönemlerinde 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 (Turan 1990: 85 – 105; ‹nan 1976:
2; O. Turan 1953: 531). ‹slami kültür dairesine girince kültür Anadolu’da yeniden ﬂekillenmiﬂtir. Adet ve inanmalar›n
hayat›n her döneminde halk üzerinde
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büyük yapt›r›m gücü vard›r. Toplumsal
ve kültürel de¤iﬂiklikler adet ve inanmalar›n de¤iﬂmesine neden olurlar. Âdetler
eski kuﬂaklarla yeni kuﬂaklar aras›nda
kurulan bir ba¤lant› zinciridir( Tanyol1970: 38- 41). Bugün uyulan bir çok
adet,inanma ve bunlara ba¤l› pratiklerin eski geleneklerden geldi¤i bilinmektedir. Günümüzde ritüel kökenli bir çok
inanç ‹slamiyet’in gere¤iymiﬂ gibi kabul
edilip yaﬂat›lmaktad›r.
A- Do¤um:
Do¤um, her zaman mutlu bir olay
olarak kabul edilmiﬂtir. Do¤um toplumda anaya babaya olan sayg›y› artt›r›r.
Ça¤lar boyu do¤uma ve onun kendi bünyesi içindeki evrelerine bir tak›m geçiﬂ
töreleri ve törenleri eﬂlik ederler. ‹nançlar ve gelenekler insanlar› gebelik öncesinden baﬂlayarak bir tak›m adetlere uymaya ve adetlerin gerektirdi¤i iﬂlemleri
yerine getirmeye zorlamaktad›r (Örnek
1995: 132).
Do¤umla ‹lgili Yemekler: ( K.1,
K.2, K.5, K.6 )
1. Ball› Çerez:Çocuk sahibi olmak
isteyen kad›nlar bir kase bal›n içine bulabildikleri bütün f›nd›k, f›st›k, badem
vd. çerezleri koyarak macun haline getirirler. Ayr›ca haﬂlanm›ﬂ deve dili do¤ranarak macuna kar›ﬂt›r›l›r.
2. Ya¤l› Ball›:Yeni do¤um yapm›ﬂ
kad›n›n iyi beslenmesi için, sütü bol olsun diye yap›l›r. Ya¤ yak›l›r içine pekmez
dökülür, üzerine k›rm›z› biber ekilir.
3. Ci¤er Salatas›: Közde piﬂirilmiﬂ
ci¤er ve so¤andan salata yap›l›p lohusaya yedirilir.
4. Kaynar: Do¤um yapan kad›n›n
k›rk› ç›k›ncaya kadar lohusaya ve konuklara kaynar ikram edilir. Kaynar
için yedi çeﬂit tarç›n, karanfil, zencefil,
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yeni bahar vd. kaynat›l›r. Üzerine dö¤ülmüﬂ ceviz ve tarç›n serpilir
5. Yak›: Annenin sütü gelsin diye
yap›l›r. Yak› ya¤ ﬂeker veya bal ile pekmez kar›ﬂ›m› bir bulamaçt›r.
6. ﬁekerli Bu¤day: Bu¤day kavrulur, dö¤ülür, ﬂeker eklenerek lohusaya
yedirilir.
7. Hedik: Bebe¤in ilk diﬂi için kaynat›l›r. Hedik bu¤day, nohut ve baklan›n
haﬂlanmas›yla elde edilir. Hedi¤in ilk
kez Hz. Muhammet’in ilk diﬂini ç›kard›¤› zaman annesi taraf›ndan yap›ld›¤›na
inan›l›r. Çocu¤un ilk diﬂini ç›karmas› sevinçle karﬂ›lan›r. Ç›kan diﬂle birlikte, di¤er diﬂlerin sa¤lam olmas› için uygulan›r. Diﬂ bu¤day›na, diﬂ hedi¤i ad› da verilir. Üzerine ﬂeker dökülerek yenir. Akraba ve komﬂulara da¤›t›l›r
B ) Evlenme:
Evlenme, kad›nla erke¤in aile kurmak için yasaca birleﬂmeleridir. K›z›n ve
erke¤in sosyalleﬂme sürecinin önemli bir
aﬂamas›d›r. Aileler aras›nda dayan›ﬂmay›, toplumsal ve ekonomik iliﬂkiyi belirler, düzenler. Evlenme törenleri ba¤l› bulundu¤u kültür tipinin öngördü¤ü belirli
kurallara ve kal›plara uydurularak gerçekleﬂtirilir. Evlenme; tören, töre adet,
gelenek, görenek ve inanma bak›m›ndan
zengin bir tablo çizer (Örnek 1995: 185).
1) Evlilik Öncesi
Adana’da k›zlar 17 – 18, erkekler
asker dönüﬂü 22 – 23 yaﬂ›nda evlenme
ça¤›na gelmiﬂ olarak kabul edilirler. K›zlar çeyizlerini haz›rlarlar. Evlilik yaﬂ›n›n gelmesine ra¤men evlenemeyenler
için çeﬂitli adaklar adan›r.
2) Evlenme Aﬂamalar›:( K.1, K.2,
K.6.K.12,K.14, K.15 )
a) K›z Bakma – K›z Görme
Adana’da evlenme ça¤›na gelmiﬂ
o¤ullar›na ailesi önce be¤endi¤i bir k›z
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olup olmad›¤›n› sorar. E¤er o¤lan k›z be¤enmeyi ailesine b›rak›rsa aile dünürcülerle çevreden k›z arar. K›z be¤enilirse
k›z› istemek için dünürcü gönderilir. K›z
taraf› da olumluysa söz kesilir. Söz kesiminde hediyeler, niﬂan ve dü¤ün konuﬂulup söze ba¤lan›r.
Küçük Tatl›:
K›z istendikten sonra yenen tatl›ya
küçük tatl› veya fatiha okuma ad› verilir. Erkek
taraf› lokum ve baklavayla k›z evine gider. ‹ki taraf›n en yak›n akrabalar›
bulunur.
Büyük Tatl›:
Ailelerin belirledi¤i bir tarihte akraba ve dostlar›n kat›l›m›yla büyük tatl›
yenir. O¤lan evinden gelen tatl›, lokum,
kahve vb. evlili¤in a¤›z tad›yla geçmesi
için konuklara ikram edilir
b) Niﬂan:
Niﬂan töreni dü¤ün törenleriyle
benzerlik gösterir. Harcamalar› genellikle k›z taraf› üstlenir. Eskiden yap›lan yemekli niﬂan törenleri yerini pastal› ﬂerbetli törenlere b›rakm›ﬂt›r. Niﬂan töreni
k›z evinde veya k›z evinin belirleyece¤i
yerde yap›l›r.
Niﬂan ﬁerbeti:
Kad›nlar aras›nda yap›lan e¤lencedir, niﬂan ﬂerbeti ikram edilir. Niﬂanl›lar
bardaklar›ndan birer yudum ﬂerbet içtikten sonra bardaklar›n› de¤iﬂtirirler,
u¤ur olsun diye ﬂerbet bardaklar›n› k›rarlar.
c)Dü¤ün:
Dü¤ün davetlilerin kat›l›m›yla yap›lan bir törendir. Dü¤ünler yard›mlaﬂman›n en çok görüldü¤ü törenlerdir. Eskiden dü¤ünler üç günle bir hafta aras›
sürerdi, ancak günümüzde bir güne inmiﬂtir. Adana’da dü¤ün yemekleri aile
büyüklerinden oluﬂan kad›nlar taraf›n-
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dan piﬂirilir, bunlara aﬂganac› denir.
K›z ve erkek evinde ayr› ayr› yemek piﬂer, o¤lan evi koyun veya davar keser,
yemeklerde kullan›lmak üzere k›z evine
gönderir.Ahç›y› o¤lan evi tutar,misafir
a¤›rlayan evlere de yemek gönderilir.
Dü¤ün töreninde konuklar› a¤›rlamak için çeﬂitli yemekler piﬂer.Adana
yöresinde piﬂen baﬂl›ca yemeklerden bir
kaç örnek verelim.
Dü¤ün Ekme¤i:
Adana’da dü¤ünden önce dü¤ün ekme¤i piﬂirilir. Dü¤ün ekme¤i piﬂirmek
için hamur aç›c› kad›nlar ça¤›r›l›r. Hamur, tef çalan›p türkü söylenilerek bir
ﬂenlik havas›nda yo¤rulur. Bir döküm ekmek aç›ld›ktan sonra ekmek tahtalar› kenara çekilerek halay çekilir. Damat geldi¤inde ona ya¤l› bazlama piﬂirilir,bunun
karﬂ›l›¤›nda kendisinden bahﬂiﬂ al›n›r.
Yüksük Çorbas›:
Dü¤ün yemeklerinin baﬂ›nda yüksük çorbas› gelir. Kad›nlar yüksük çorbas› haz›rlamak için büyük le¤enlerde
yo¤rulmuﬂ hamurlardan yufkalar açarak mant› yaparlar, bir grup kad›n da
mant›lar› kapat›rlar. Büyük kazanlarda
kaynat›lm›ﬂ suya mant› hamuru at›l›r,
piﬂtikten sonra üzerine bol salçal› naneli ya¤ dökülür istenirse çorbaya nohut
konup limon s›k›l›r.
Ekﬂili Köfte:
Dü¤ün yemeklerinin en çok yap›lanlar›ndan biri de ekﬂili köftedir. Dö¤menin incesi yo¤rulup özleﬂtirildikten
sonra küçük köfteler yap›l›r. Köfteler nohutla birlikte kaynam›ﬂ suya at›l›r. Köfteler piﬂtikten sonra üzerine ya¤ ve salçada k›zart›lm›ﬂ so¤an dökülür, nar ekﬂisi,kuru nane ve baharat ilave edilir.
Davul Aﬂ›:
Dü¤ün gününde yap›lan etli dö¤me
pilav›, etli kuru fasulye, bulgur pilav› ve-
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ya pirinç pilav›, patl›can dolmas›, lahana
ve yaprak sarmas› yemeklerine davul
aﬂ› ad› verilir.
Gelin Tatar›:
Adana dü¤ün gelene¤inde dü¤ünün
üçüncü günü olan duvak gününde kazanla gelin tatar› piﬂirilir, bu bir çeﬂit
mant›d›r.
C) Ölüm (K.1, K.2, K.4, K.5, K.7,
K.8, K.9, K.10,
Ölüm çevresinde bir çok inanma,
adet, töre, tören, ayin, kal›p davran›ﬂ kümelenmektedir. Ölüm çevresinde kümelenen ve ölüyle toplum olaylar›n› kuﬂatan bu inanmalar, adetler, törenler ve
kal›p davran›ﬂlar vard›r. Ölüm kaç›n›lmaz bir sondur, ölümle ilgili adet ve iﬂlemler zengin bir görünüm sergiler (örnek 1979: 11 – 14). Ölümle ilgili inanç ve
pratikleri ﬂu baﬂl›klar alt›nda toplayabiliriz. Bunlar; ölüm öncesinde ölümü düﬂündüren belirtiler, ölümden kaç›nma iﬂlemleri, ölümün duyurulmas›, ölüm an›,
ölünün gömülmeye haz›rlan›ﬂ›, ölüm
sonras›yla ilgili dinsel, büyüsel adetler
inanmalar ve iﬂlemlerdir.
Adana’da ölenin dinsel törenle ve
yemekle an›ld›¤› belirli günler vard›r.
Bunlar ölünün ölümünün yedinci, k›rk›nc›, elli ikinci günlerinde verilen ‘’ölü
aﬂ› ‘’ yemekleridir. Adana ve çevresinde
ölü evine yedi gün yemek getirilir. En
yayg›n olan› yedinci gün ölü evinin ölünün hayr›na yemek vermesidir.
Ölüm Törenleriyle ‹lgili Yemekler:
1) Ölü Helvas›: Ölü evinde üçüncü
gün ölü helvas› yap›l›r, baﬂ sa¤l›¤› için
gelenlere ikram edilir. Helva yap›l›rken
ve yenirken ölünün ruhuna fatiha okunur.
2)Yedi Yeme¤i:Ölümün yedinci gününde verilir. Yeme¤i verenlerin ekonomik durumu iyi ise haﬂlanm›ﬂ et yufka-
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ya sar›larak baﬂ sa¤l›¤›na gelenlere verilir. Baz› evlerde dö¤me çorbas› ve lahmacun verilir. Günümüzde yemek ﬂirketlerine toplu yemek sipariﬂi verme ﬂekliyle
de yemek verilmektedir.
3)K›rk Yeme¤i:Ölümün k›rk›nc›
gününde verilen yemektir. Yemekli mevlit okutulur. Koyun kesilir, etinden çeﬂitli yemek haz›rlan›r.
4)Elli ‹ki Yeme¤i:Ölünün elli ikinci gününde verilen yemektir. Ölünün
sevdi¤i yemekler piﬂirilerek yak›nlar›na
da¤›t›l›r. Baz› evler aﬂure yaparak da¤›t›r.
5) Kazma Kürek – Kazma Tak›rt›s› Yeme¤i:Eski Türklerden günümüze
kadar gelen ölünün gömüldü¤ü gün mezardan dönenlere ölü evinde yemek yeme prati¤ine Adana ve çevresinde de
rastl›yoruz. Kazma kürek yeme¤i veya
kazma t›k›rt›s› ad› verilen bu yemek toplu bir ﬂekilde ölünün ruhu için yenilmektedir. Ölü evinde verilen yeme¤i genellikle komﬂular getirirler. Bazen durumu
iyi olan ev sahibi koyun veya dana keser,
bununla yemekler yap›l›r. Genellikle pilav ve hoﬂaf piﬂirilmektedir.
Dini Bayramlar ve Bayram Törenleri ve Bunlara Ba¤l› Mutfak
Kültürü (K.1, K.5, K.6, K.7, K.8, K.9,
K.10, K.11, K.12, K.14 )
Bayramlar, bir dizi gösteriden oluﬂur, onlar›n biçimleniﬂini, kurallar›n› gelenek belirler. Bayram bir toplulu¤un
bütünü için düzenlenen uygulanan törenlerin bileﬂimidir. Dini bayramlar›n
günleri kameri takvime göre hesapland›¤› için her y›l dönümünde güneﬂ takviminin ayn› günlerine rastlamaz. Uzun
zaman diliminde bayramlar›n mevsimleri de de¤iﬂir. Bu de¤iﬂim bayramlar›n
her mevsimde yap›lmas›n› sa¤layarak
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bir çeﬂitlilik kazand›r›r. Bu bayramlar›n
baﬂl›ca özelli¤i dost ve akrabalar›n birbirlerini karﬂ›l›kl› bayramlaﬂmak için ziyaret etmektir. Adana’da bayramlarla ilgili adet ve inanmalara bakt›¤›m›zda ‹slami kültürden pek fazla ayr›lmad›klar›n› görüyoruz. Bayram namaz›na gitme,
namazdan ç›k›nca bayramlaﬂma, kurban
bayram›nda kurban kesme, etlerin üç
parçaya bölünüp da¤›t›lmas›, bayram ziyaretlerine gitme ‹slamiyet’in gere¤indendir.
Bayram Yemekleri:
Arife günü bayram gününün yemekleri haz›rlan›r. Bayram temizli¤i yap›l›r. Köylerde k›zlar erkenden kuyudan
veya çeﬂmeden su getirirler. Erkekler sabah bayram namaz› için camiye giderler.
Ramazan ay›nda yap›lan yemekleri ﬂöylece s›ralayabiliriz.
Kömbe:Ramazan ay›nda bayram
günlerinde un, ﬂeker, maya, süt, kömbe
otu, tarç›n, karanfil ve susamla yap›lan
bir pastad›r. Kömbe yapanlar kömbe
yapmayan komﬂular›na kömbe da¤›t›r.
Her aile ramazan ay›nda kömbe veya bir
tatl› yapar.
Bayram Ekme¤i:Bayram ekme¤i
için arife günü akﬂam› mayal› veya mayas›z hamur yo¤rulur. Küçük bezeler haline getirilen hamurlar yuvarlanarak
aç›l›r. Yuvarlak ekmekler (yufkalar) s›v›
ya¤da k›zart›l›r. Sonra ﬂekerli suyla tatl›lar için haz›rlanan k›vaml› ﬂurup olan
‘’ak›t’’ bayram ekme¤inin üzerine dökülür. Ak›t›n ﬂekerlenmemesi için içine ekﬂi s›k›l›r. Mayas›z hamur da yufka ﬂeklinde aç›l›r. Saçta piﬂirilen yufkan›n üzerine tereya¤l› ak›t dökülür. Bayram sabah› her eve bir bayram yufkas› verilir.
Etli pilav:Kurban bayram›n›n birinci günü kurban kesildikten sonra kur-
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ban etinden haﬂlama yap›l›r. Etin yan›na pirinç veya bulgur pilav› yap›l›r. Etler
pilav›n üstüne dökülerek yenir.
Namaz Çorbas›:Kurban bayram›
yap›lan çorbad›r. Et kazanda piﬂirildikten sonra etin suyu süzülür, bu suya dö¤me konur. Bir süre piﬂirildikten sonra
içine eritilmiﬂ ya¤ ilave edilir. Çorba piﬂtikten sonra üzerine karabiber, kimyon
dökülür. Namaz çorbas› piﬂirilirken namaz k›l›n›p Kuran okunur. Kurban bayram›ndan bir hafta sonra tekrar namaz
çorbas› yap›l›r. Bu güne büyük bayram
‘’Iyd›’l Kadir’’ denir
Adana’da Özel Günlere Ait Pratikler Ve Mutfak Kültürü
(K.1, K.2, K.3, K4, K.5, K.6, K.7,
K.8, K.9, K.10., K.11, K.13, K.14,)
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 bir dine geçildi¤inde birden bire eski inançlara ait her ﬂey silinip at›lmaz.
Bu inançlar görünüm de¤iﬂtirerek yeni
inançtaki yerini al›r. ‹nsanlar atalar›n›n
binlerce y›ll›k deneyimleri sonucunda
oluﬂan inançlar› bazen fark›nda olarak
bazen fark›nda olmadan korur, saklar ve
taﬂ›r. Geleneklerde süreklilik vard›r.Gelene¤e ba¤l›l›k insanlar› bir duygu ve
düﬂünce etraf›nda birleﬂtirerek insan›
koruyan güç olur (Malinowski 1990: 29 –
30). Adana halk kültüründe çeﬂitli özel
günler ve bunlara ba¤l› mutfak kültürü
vard›r. Bu yemekler günümüzde de yap›lmaktad›r. Eskiden H›ristiyan’larla
birlikte yaﬂan›rken dinsel inanç farkl›l›¤›na ra¤men bir çok tören birlikte kutlanm›ﬂt›r. Bu adet ve törenler karﬂ›l›kl›
kültür al›ﬂ veriﬂiyle her iki taraf taraf›ndan da kutlanma¤a baﬂlanm›ﬂt›r. Bu
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gün Adana’da bunlar›n örneklerine rastl›yoruz. Bir kaç›n› ﬂöylece s›ralayabiliriz.
Yemekli Mevlit:Durumu iyi olan
aileler y›lda bir kez mutlaka yemekli
mevlit verirler. Bir büyük baﬂ erkek hayvan al›narak mevlitte kesilmek üzere
beslenirdi. Kurban etinden çeﬂitli yemekler yap›larak bütün aile, komﬂular,
fakirler ça¤›r›l›r. Bu yemekli mevlitle ailenin üzerindeki bütün kaza belan›n giderilece¤ine inan›l›r. Aileden mevlidi
kim adarsa adas›n, aile bu ada¤› mutlaka yerine getirir. Adak sahibi ada¤›n› yerine getirmeden ölürse ailenin sorumlulu¤unu üstlenen kiﬂi ada¤› yerine getirir.
B›rbara:16 Aral›k ö¤leden sonra
baﬂlar ve ertesi gün 17 Aral›k ö¤lene kadar sürer.B›rbara, Hz. ‹sa’n›n diﬂ ç›kard›¤› günü anmak için yap›lan bir yemektir. Bu günde hedik yap›l›r, karﬂ›l›kl› hediyeler verilir. B›rbara günü herkes birbirinden hububat, baklagiller al›r, komﬂulardan toplanan bu¤day, fasulye, nohut, mercimek v b. haﬂlan›r. Kaynak kiﬂi bu adeti H›ristiyanlar›n da yapt›¤›n›
söylüyor.
Mileytut: 22 Aral›k ö¤leden sonra
baﬂlar, 23 Aral›k ö¤lene kadar sürer.Bu
günde tatl› aﬂlar piﬂirilir. Dut aﬂ›, zerde,
mileytut piﬂirilir. Bu yemekler Hz.
‹sa’n›n an›s›na yap›l›r.
Miladiler: 30 Aral›k ö¤leden sonra
baﬂlar, 31 Aral›k ö¤lene kadar sürer. Y›lbaﬂ› ile ilgi bir yemektir. Bu günde tel
kaday›f› lokma gibi hamur tatl›lar› yap›l›r.
Miladiler ( Halili ) 7 Ocak ö¤leden
sonra baﬂlar ve 8 Ocak ö¤lene kadar devam eder Hz. ‹brahim’in ateﬂe at›l›p ateﬂin sönmesi an›s›na yap›lan yemektir.
Halk aras›nda Hz. ‹brahim’in ateﬂi söndü¤ünde Cehennem’in ateﬂinin de sön-
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dü¤üne inan›l›r. Bu günde karakuﬂ tatl›s› ve tel kaday›f yap›l›r.
Kokulu Çörek:15 Ocak ö¤leden
sonra baﬂlar ve 16 Ocak ö¤leden sonraya
kadar devam eder. Bu tarihlerde kokulu
çörek yap›l›p da¤›t›l›r.
Kuddas: 23 Ocak ö¤leden sonra
baﬂlar ve 24 Ocak ö¤lene kadar devam
eder.Bu tarihlerde özel yemekler yap›l›r.
Bu günlere son iptal günleri ad› da verilir. Taﬂ kaday›f› yap›l›p yenir,da¤›t›l›r.
Aﬂure:Hicri takvimin ilk ay› olan
Muharrem ay›n›n onuncu gününde hububat ve baklagillerle piﬂirilen tatl› bir
yiyecektir. Bu tatl›n›n yap›lmas›n›n nedeni çeﬂitli olaylara dayand›r›l›r. Ancak
en yayg›n olarak bilinen olay ﬂudur.
Nuh’un gemisi tufan›n sona erdi¤i gün
karaya oturur. Yiyecekleri bitmiﬂtir, elde
kalan çeﬂitli hububatlar ﬂekerle kaynat›larak yenilip ﬂükür edilmiﬂtir. Günümüzde bu olay›n an›s›na bu¤day k›r›¤›,yeﬂil mercimek, acebek, nohut, bakla
haﬂlan›r, ﬂekerli suyla piﬂirilir. Aﬂurenin
ateﬂten inmesine yak›n içine kuru incir,
çekirdeksiz üzüm, kestane, elma vb. konur. Üzerine ceviz tarç›n serpilir.Aﬂure
komﬂulara da¤›t›l›r.
Kamhi (Namaz Çorbas› ):Kamhi,
hicri aylarda kazanlarla piﬂirilip fakir
fukaray› doyurup sevap iﬂlemek için yap›lan yemektir. Eskiden zenginler, hicri
aylarda kendine bir gün tutar,s›rayla sevap yeme¤i piﬂirirlermiﬂ. Topluca namaz
k›l›n›r, Allah’a ﬂükredilirdi. Sonra yap›lan çorba gelen misafirlere ikram edilirdi. Artan çorba ise mahallede fakirlere
da¤›t›l›rd›. Günümüzde bu gelenek hala
devam etmektedir. Namaz çorbas› dö¤meyle yap›l›r, içine nohut ve et konur.
Çorban›n üzerine üzerine kimyon ve karabiberli k›zg›n ya¤ dökülür.
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1 Mart Muhallebi- Sütlaç Bayram›:1 Mart günü zengin fakir her aile
evinde muhallebi piﬂirir. ‹çine 40 çeﬂit
baharatla her türlü yemiﬂ da¤›t›l›r, k›rk
kap›ya da¤›t›l›r. Gelen misafirlere ikram
edilir.
17 17 Mart Yumurta Bayram›:17
Mart günü yöre halk› bir mesire yerinde
toplanarak e¤lenir. Herkes yumurtalar›n› bir gün önce özel boyalarla boyanarak
kaynat›l›r. Genç k›z ve erkeklerin sepetlerinde renk renk yumurtalar vard›r.
Gençler yumurtalar› tokuﬂtururlar, yumurtas› k›r›lan yumurtas›n› k›rana verir sepetinde hiç yumurtas› kalmayan
elenir. Yar›ﬂman›n galibine yörenin en
güzel k›z› bir demet k›r çiçe¤i verir. Mesire yerinde çeﬂitli yemekler yenir, e¤lenilir.
27 May›s K›ddes Bayram›:27 May›s günü yörenin zengin ve tan›nm›ﬂ aileleri lokma ad› verilen bir çeﬂit tatl› haz›rlayarak çevredeki evlere da¤›t›rlar.
Yurtlar ve huzurevlerindeki kimsesiz kiﬂiler ziyaret edilir, lokma ikram edilir.
Kimsesiz kiﬂilerin hay›r dualar›yla ruhlara huzur dolaca¤›na inan›l›r.
20 Ocak Depke Bayram›:Bu özel
gün yöredeki H›ristiyanlar taraf›ndan
kutlan›r. Çeﬂitli yemekler piﬂirilerek birlikte yenir.
Adana’da Ziyaretlere Ait Pratikler ve Adak Yemekleri
Adana yat›r ve ziyaretlerinde yap›lan pratiklerde eski inanç izlerini görmek mümkündür. Ziyaretteki a¤açlar›n
kutsal kabul edilmesi, adak çaputlar›n›n
ba¤lanmas›, günlük yak›l›p onun duman›yla tütsülenme, ziyaret yerlerinde yat›l›p gelecekle ilgili rüya görme iste¤i,
kurban keserek üzerindeki kötülüklerin
gidece¤i inanc› eski inançlar›n kal›nt›la-
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r›n›n günümüzde de sürdü¤ünün en belirgin örneklerindendir.
Günümüzde Adana’da do¤mas› ad›na kurban adanan çocuklar›n do¤umundan sonra, herhangi bir dile¤in gerçekleﬂmesinin ard›ndan, hastal›ktan kurtulma, evlenme, uzun yolculuklardan,
askerden gelme, herhangi bir olaya dayal› olumlu olumsuz etkinin ya da durumun ortaya ç›kmas› gibi isteklerin gerçekleﬂmesi üzerine daha önce sözü verilen, adanan kurbanlar, adand›¤› yat›r ve
ziyarette kesilerek fakirlere da¤›t›l›r.
Adana’da yayg›n olarak görülen, geçirilmiﬂ bir kazan›n veya ard arda ortaya ç›kan olumsuzluklar›n nedeni iﬂlenen bir
kusura ba¤lan›r. Adana insan› bu durumda ya sadaka verir ya da kurban ad›na kan ak›tarak olumsuz etkilerden kurtulaca¤›na inan›r.
Günümüzde Adana’da 30 ziyaret 4
ayr› iﬂlevli 34 ocakta çeﬂitli adaklar
adanmaktad›r. Dile¤i yerine gelenler
adad›klar›n› yerine getirmektedirler.
Adaklar ziyaretlere hal›, kilim, seccade
sermek mevlit okutmak, mum yakmak,
helva yap›p da¤›tmak, para yard›m› yapmak, yiyecek da¤›tmak, türbeye Türk
Bayra¤› örtmek, kurban kesmek vb.dir (
Ça¤›mlar 1994: 180).
Bir kiﬂinin dile¤i gerçekleﬂti¤i zaman yap›l›p da¤›t›lan yeme¤e adak yeme¤i denir. Bu adak yeme¤ine kat›lanlar
adak dileyebilirler. Adak yemeklerinden
bir kaç örnek verelim.
Acele Bac› Ada¤›:Daha önce yap›lm›ﬂ adak yeme¤inde dilenen dilek yerine
gelmiﬂse adak sahibi en az yedi komﬂu
ve bir bayan hoca ça¤›r›r. Helva yapmak
için irmik ocakta kavrulurken her kad›n
irmi¤i kaﬂ›kla bir kaç kez çevirir. Bu s›rada üç Kulhüvallahü, bir elham okur-
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lar, dileklerini tutarlar. Bir kad›n irmi¤i
kar›ﬂt›r›rken, di¤er bir kad›n irmi¤i kar›ﬂt›ran kad›n›n elinden kaﬂ›¤› h›zl›ca
alarak ‘ acele et bac› ‘ der. Ayn› düzen
içinde irmik piﬂirilir. Bu arada hoca han›m da kuran okur. Birlikte helva yenir.
Acele Bac› ada¤› k›sa bir müddet sonra
dilek tutup dile¤i yerine gelen kad›n›n
evinde yap›l›r.
Zekeriya Sofras› Ada¤›: Zekeriya
Sofras› ada¤› Hicri Recep ve ﬁaban aylar›nda yap›l›r, di¤er aylarda yap›lmaz.
Adak sahibi kad›n evine komﬂular›n› ça¤›r›r. Ateﬂ görmemiﬂ (çi¤), k›rk çeﬂit yiyece¤i bir masaya dizer. Bu yiyecekler
her türlü yaﬂ ve kurutulmuﬂ meyve, çi¤
olarak yenilebilen her türlü sebze olabilir. Bu kutlama gününde ev sahibi bu yiyecekler d›ﬂ›nda bir ﬂey haz›rlamaz. Misafirler ada¤a gelirken börek, tatl›, pasta getirirler.
Adak için ça¤r›lan hoca han›m
Kur’an okur. Kur’an okumas› bittikten
sonra ev sahibi ve misafir kad›nlar ellerinde mumlarla s›ra halinde ‘’ Zekeriya
Sofras›’’ n›n etraf›nda hoca han›m›n okudu¤u dualara amin diyerek yedi defa dönerler. Herkes haz›rlanan k›rk çeﬂit yiyecekten yer ve içinden bir dilek diler.
Herkes elindeki mumu söndürdükten
sonra kendi mumunu saklar. Ada¤› yerine gelen kad›n evinde ‘Zekeriya Sofras› ‘
düzenler, adak adad›¤› mumunu yakar
di¤er kad›nlar da, adaklar› yerine gelsin
diye bu mumdan adak mumlar›n› yakarlar. Sonra Zekeriya Sofras›n›n etraf›nda
yedi kez dönerek k›rk çeﬂit yiyece¤i yerlerken yeni dileklerini tutarlar.
Halil ‹brahim Sofras› Ada¤›:Bu
adak yeme¤inde de k›rk çeﬂit yiyecek haz›rlan›r. Ancak bu yemeklerin türü, haz›rlan›ﬂ› ve ada¤›n yap›lma zaman›yla il-
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gili bir k›s›tlama yoktur. Bu adak yeme¤inde de önce Kuran okunur, dualar edilir, misafirler adak adarlar. Sonra k›rk
çeﬂit yiyecek yenir. Bir sonraki toplant›
ada¤› yerine gelen bir di¤er kad›n›n
evinde yap›l›r.
Sütlü Kahve Ada¤›:Bir sütlü kahve ada¤› toplant›s›nda adak aday›p ada¤› yerine gelenler sütlü kahve ada¤› toplant›s› yapar. Sütlü kahve ada¤› toplant›s›n› yapan kad›n Kuran okumak için
bir hoca kad›n ve komﬂular› ça¤›r›r. Hoca han›m Kuran okuduktan sonra sütlü
kahve piﬂirilerek misafirlere da¤›t›l›r.
Misafirler adak adarlar. Adak adayan
kiﬂi ev sahibinin ﬂekerli¤inden bir parça
ﬂeker al›r ve ﬂekeri saklar. Dile¤i yerine
gelirse o ﬂekeri sütlü kahvesinde kullan›r, di¤er adak adayanlar da ada¤› yerine gelen kad›n›n elinden ﬂeker alarak
adak adarlar. Bir sonraki toplant› ada¤›
yerine gelen bir kad›n›n evinde yap›l›r.
Derder Pilav›:Uzun süre çocu¤u
olmayan kad›nlar çocuklar› olsun diye
derder pilav› adam›ﬂlarsa hamile kal›nca hamileli¤inin ilk ay›nda ‘’ Derder Pilav› ‘’ piﬂirip ikram ederler. Derder pilav› mercimekli bulgur pilav›d›r. Bir adak
yeme¤idir. Bu ada¤› çocu¤u olmayan kad›n›n bir yak›n› da adayabilir. Konu
komﬂu toplan›r, pilav piﬂirilir birlikte çal›n›r oynan›r.
Adana Ya¤mur Ya¤d›rma Törenlerine Ait Pratikler ve Bunlara Ba¤l› Adak Yemekleri:(K.8, K.9, K.10,
K.11,K:12, K.13, K.14)
Ya¤mur ya¤d›rmak için yap›lan törenler ve buna ba¤l› adetler çok eskilere
dayan›r. Ya¤mur ya¤d›rma törenlerinin
belli bir zaman› yoktur. Ya¤mur duas›n›n amac› ya¤mas› geciken ya¤murlar›n
ya¤mas›n› sa¤layarak k›tl›¤› kurakl›¤›
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önlemektir. Günümüzde ya¤mur ya¤d›rmak için yap›lan törenler Müslümanl›¤›n etkisi alt›nda yap›l›r. Dini temsilci
olan hocan›n önderli¤inde bütün köy
ya¤mur duas›na ç›kar. Ya¤mur duas›
toplumun kendi gücüyle üstesinden gelemeyece¤i bir durumda büyüye baﬂvurmas›d›r. Bu törenler; taklit, k›l›k de¤iﬂtirme, kurban ve toplu yemeden oluﬂur
(Karada¤ 1978: 81). Bunlar içinde taklit
vazgeçilmez ögedir. Kollar uzat›l›r, avuç
yere do¤ru çevrilir. Parmaklar aﬂa¤›ya
do¤ru sallanarak ya¤mur ya¤›ﬂ› taklit
edilir (Ac›payaml› 1961: 81)
Adana ya¤mur ya¤d›rma törenlerini büyüklerin ve çocuklar›n yapt›klar›
törenler olmak üzere iki çeﬂittir. Adana’da havalar kurak gitti¤inde ya¤mur
duas›na ç›k›larak Allah’tan ya¤mur ya¤d›rmas› niyaz edilir. Ya¤mur duas›na
ç›kmadan önce köylüler aralar›nda para
toplayarak bir büyük baﬂ hayvan al›rlar.
Köy halk›ndan ya¤, bulgur vb. toplan›r.
Ya¤mur duas›n›n yap›laca¤› yer genellikle bir yat›r veya ziyaret yeridir yat›r›n
mezar›n etraf›nda yedi kez dönerler.
Kurban kesilerek kazanlarda piﬂirilir.
Piﬂirilen eti ve pilav› törene kat›lan bütün köy halk› topluca yer, dua öncesi tövbeler edilir. Haks›z yere al›nm›ﬂ ﬂeyler
varsa geri verilir. Fakirlere sadaka verilir. Sonra ya¤mur için dua edilir, hep bir
a¤›zdan ‘ Cümle alemin tarlas›na ‘denilir. Aç›kta iki rekat namaz k›l›n›r. Namaz sonras› hoca yerde durarak k›l›ç ok
veya bir sopaya dayanarak hutbe okur.
Adana’da di¤er bir ya¤mur ya¤d›rma töreni de çocuklar›n geçlerin yapt›klar› törenlerdir. Bu tören için özel olarak
haz›rlanm›ﬂ canl› veya cans›z kukla benzeri bir bebektir. Gençler kuklay› ev ev
gezdirerek yiyecek toplarlar. Ev sahibi
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çömçeli gelini taﬂ›yan çocu¤a bir maﬂrapa su döker. Bütün çocuklar bodi bodi diyerek ba¤›r›rlar. Yiyecekleri topluca yerler (Artun 1995: 154 – 163)
Sonuç:Anadolu, geçmiﬂ zaman
içinde çok say›da kültürün do¤urganl›¤›n› yapm›ﬂ topluluklara yurt olmuﬂtur.
Bu kültürel miras Anadolu’ya gelen topluluklara aktar›lm›ﬂt›r. Bu kültür al›ﬂ
veriﬂi sonunda kültür sürekli bir bireﬂimin ürünü olarak de¤iﬂimini sürdürmüﬂtür. (Erginer 1997: 137 – 138). Böylece günümüzde Anadolu’nun sosyo–kültürel yap›laﬂmas› ortaya ç›km›ﬂt›r. Anadolu’ da ‹slamiyet’e dayal› gibi görünen
çeﬂitli inançlar, pratiklerin bir bölümü
ve bunlara ba¤l› mutfak kültürü ‹slamiyet kökenli olmay›p eski kültürlerden
ögeler bar›nd›rd›¤› ve halka özgü dind›ﬂ›
geleneklerle yine halka özgü düﬂ gücünün her türlü inanç, inanma, pratik ve
bunlara ba¤l› yemek kültürünü ritüellerin biçimlendirdi¤ini görüyoruz.
Her yörede yap›lacak bu tür araﬂt›rmalar, Anadolu’da bir çok inanç ve bunlar›n etraf›nda oluﬂmuﬂ uygulamalar›n
belirlenip ortaya konmas› ritüel olarak
adland›raca¤›m›z olgular›n Anadolu’da
ald›¤› ﬂekli tespit etmemizi sa¤layacakt›r. Ayr›ca ritüellerin iç dinami¤i, çal›ﬂma prensipleri ortaya ç›kacakt›r. ‹nançlar›n çok kat›, çok kuvvetli yapt›r›m gücü vard›r. ‹nançlar gerek inanç sistemi
içinde, gerek dinsel, gerekse toplumsal
yönüyle bir tak›m iﬂlevler üstlenmiﬂtir.
Genel biçimiyle kökleri insanl›k tarihi
kadar eski görünen bu kuruma ba¤l› ritüeller toplumlarca canl› tutulmuﬂ, belirli zaman ve aral›kla tekrarlanm›ﬂ,
böylece dirençli, sürekli bir yap›ya kavuﬂmuﬂtur.
Günümüzde Adana halk kültüründe kökü geçmiﬂe dayal› din d›ﬂ› halka özgü gelenek, ‹slamiyet’in gere¤indenmiﬂ
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gibi sürdürülmektedir. Bunlar kiﬂileﬂtirilmiﬂ do¤a üstü güç veya tasar›mlardan
ﬂu ya da bu biçimde yard›m sa¤lamaya,
onlarla iliﬂki kurmaya, sevilip say›ld›klar›n› göstermeye yöneliktir. Adak adayan kiﬂi belirli pratikleri uygular. Bunlar; dua etmek, fal açmak, hediye sunma, kurban adama, dinsel normlara uyma, kaç›nma, nazarl›k, muska, göz boncu¤u gibi kötülükleri engelleyiciler kullanma, do¤rudan veya arac› kullanarak
iliﬂki kurma vd.
Eski Türk boylar›n›n ant törenlerinde, cenaze törenlerinde, dü¤ünlerde,
bir baﬂar›n›n kazan›lmas›nda, çocuk sahibi olmak istendi¤inde, hastal›ktan
kurtulma iste¤inde vd. birçok durumda
ola¤an üstü güçlere ve bunlar›n bulundu¤u kabul edilen yerlerde adaklar
adanm›ﬂ kurbanlar sunulmuﬂtur.
Adana halk kültüründe törenlere,
adaklara, özel günlere ait inançlar, pratikler ve bunlara ba¤l› mutfak kültüründe inanmalar›n belli baﬂl›klarda topland›klar›n› görüyoruz:
1) Dilek Adaklar›:Kazadan, beladan,kötülüklerden korunma, ya¤mur
duas›.
2) Dile¤in Yerine Gelmesinden
Sonra Ada¤› Yerine Getirme: Çocuk,
ev, araba, hastal›ktan kurtulma, evlenme, uzun yolculuktan dönme, askerden
gelme vd.
3) Kefaret Adaklar›:Bir günah›,
bir kusuru ba¤›ﬂlatmak için sunulan
adaklar.Sadaka vermek, kurban kesmek
vd.
4) Geçiﬂ Dönemleri:Do¤um, ad
koyma, sünnet, evlenme, askerlik, ölüm,
vd. Her geçiﬂ dönemi di¤erleri gibi kutsan›p kutlan›r.
Adana halk kültüründe törenlere
adaklara ba¤l› özel bir mutfak kültürü
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vard›r. Yiyecek ve yemekleri gelenek belirler. Bu törenlerin de¤iﬂmez yiyecek ve
içecekleri vard›r. Do¤um sonras› annenin kuvvetlenmesi için seçilen yiyecekler: ya¤l› ball›, ci¤er salatas›, kaynar, yak›, ﬂekerli bu¤day vd.., bebek diﬂ ç›kard›¤›nda: hedik, evlenme törenlerinde: küçük tatl›,büyük tatl›, niﬂan ﬂerbeti, a¤›z
tad› ve iyi geçim için, dü¤ünde: dü¤ün
ekme¤i, yüksük çorbas›, ekﬂili köfte, davul aﬂ›, gelin tatar› evlili¤i kutsamak
için, ölüm sonras›nda:ölü helvas›, yedi
yeme¤i, k›rk yeme¤i 52 yeme¤i, kazma
kürek t›k›rt›s› verilen yemekle ölü kutsan›r. Bayramda özel yemekler piﬂer:
kömbe, bayram ekme¤i, etli pilav, namaz
çorbas›. Özel günlerde ise özel yemekler
piﬂirilir. Özel günlerde: sütlaç, muhallebi, yumurta, piﬂirilir. Yat›r ziyaretlerinde adanan yiyecekler sunulur. Evlerdeki
adak törenlerinde:helva, 40 çeﬂit yiyecek
adaklar› yerine gelenler yiyecek ikram
ederler. Ya¤mur dualar›nda kurban eti
ve pilav topluca yenir.
Törenlerde toplu yeme içme günlük
mutfak d›ﬂ›nda tören ve adaklar›n özelli¤ine ba¤l› özel bir mutfak kültürü ortaya
ç›karm›ﬂt›r.
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