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KÜLTÜREL BELLEKTE ASKERE
YOLLAMA GELENEĞİ:
BASKİL (ELAZIĞ) VE ÇEVRESİ ÖRNEĞİ
Doç. Dr. Ebru ŞENOCAK*
Öz: Baskil, kültürel değerlerin canlõ bir şekilde yaşatõldõğõ ElazõğÕõn šnemli ilçelerinden birisidir. Halkõn geleneksel değerlerine sahip çõkmasõ, bšlge kŸltŸrŸnŸn uzun yõllar canlõ kalmasõnõ sağlamõştõr. Yahya Kem‰l “Ne harâbî ne harâbâtîyim / Kökü mazide olan âtîyim.” diyor.
Ata kültüne, tarihe ve kültürel değerlere olan bu kšklŸ bağlõlõk, kimlik bilincine sahip bireyler
yetiştirme açõsõndan oldukça šnemlidir. Gelenek, bir toplumda kutsal kabul edilen kŸltŸrel değerlerin, nesilden nesile aktarõlarak sŸreklilik arz etmesidir. Her birey, ait olduğu milletin toplumsal mirasõndan taşõdõğõ değerlerle kolektif bilinçte šlŸmsŸz kodlar oluşturur. Askere gitme
de kutsal bir vatan gšrevi olup halk arasõnda geleneksel değerler ile kutsanmaktadõr. Askerlik,
baba ocağõndan ayrõlan her gencin hayatõnda, değişim ve dšnŸşŸm yaratan, bilinç oluşturma
açõsõndan šnemli bir geçiş dšnemidir. Halk arasõnda askere gitmeyen gence kõz verilmemesi,
askerliğin erginlenme mek‰nõ olarak šnemine işaret etmektedir.
‚alõşmada, Baskil ve çevresinde askere yollama geleneğine bağlõ ritŸeller (genci Ÿç defa
yukarõ fõrlatma, simit õsõrtma, askerin mektuplarõnda yumurta pişirip ona yedirme vb.) kŸltŸrel
bellekteki šnemi açõsõndan ele alõnarak sembolik olarak tahlil edilmiştir. Bšylece geleneklerin
oluşumunda mitolojinin ve inanõşlarõn šnemi vurgulanmõştõr.
Anahtar Kelimeler: Elazõğ/Baskil, asker ocağõ, sembol, mitoloji, kŸltŸrel bellek.
THE TRADITION OF SENDING OFF TO MILITARY IN CULTURAL
MEMORY: EXAMPLE OF BASKIL (ELAZIĞ) AND ITS SURROUNDINGS
Abstract: Baskil is one of the important districts of Elazõğ where cultural values are kept
alive. The peopleÕs protecting their traditional values ensured that the culture of the region remained alive for many years. Yahya Kem‰l says that ÒI am neither ruined nor reveller / I am
the future whose root is in the past.” This deep-rooted commitment to ancestor cult, history and
cultural values is highly important for raising individuals who are aware of their identity. Tradition is the continuity of cultural values, which are accepted as sacred in a society, by being
transferred from generation to generation. Each individual creates immortal codes in collective
consciousness with the values s/he carries from the social heritage of the nation to which s/he
belongs. Going into the army is also a divine national service and is blessed with traditional
values among the people. Military service is an important transition period that creates change
and transformation in the life of every young person who leaves the family
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home. Among the people, not giving a girl in marriage to the young man who has not performed
his military service, indicates the importance of military service as a place of passage to adulthood.
In the study, rituals (throwing the young man up three times, to make him bite a bagel,
baking eggs in the soldier’s letters and make him eat, etc.) related to the tradition of sending off
to military in Baskil and its surroundings have been handled in terms of their importance in
cultural memory and have been analyzed symbolically. Thus, the importance of mythology and
beliefs in the formation of traditions has been emphasized.
Key Words: Elazõğ/Baskil, place for military service, symbol, mythology, cultural memory.
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Giriş
Gelenek, bizi geçmişimize özümüze bağlayan, toplumca kabul görmüş ve
süreklilik arz eden değerlerdir. Tarihi yapõsõ ve doğal gŸzelliklerinin yanõ sõra
özellikle kayõsõsõyla, tŸrbeleriyle, efsaneleriyle ve fõkralarõyla halk kŸltŸrŸnde
šnemli bir yere sahip olan ElazõğÕõn Baskil ilçesi, geçmişten gelen gelenekleri
yaşatmasõ yšnŸyle de dikkati çekmektedir. Uzun yõllara rağmen nesilden nesile
aktarõlan bilgi, tšre, alõşkanlõklar ve davranõşlarõn yaşatõlmasõ, kimlik bilincinin ifadesidir. BaskilÕde hayatõn geçiş aşamalarõ olan doğum, evlenme ve
ölüme dair pratikler, ata kültüne bağlõlõk ile uygulanõrken geleneklerine bağlõ
gençler yetiştirilmesi dilenmektedir. TŸrk toplumlarõnda askere/peygamber
ocağõna gitme de šnemli bir ara geçiş aşamasõ olup Baskil yöresinde konuyla
ilgili pek çok geleneksel uygulama görülmektedir. ÒBunlarõn hepsinin amacõ
da askere gidecek kişinin yeni durumunu belirlemek, kutsamak, aynõ zamanda
askere gidecek kişiyi askerlikte yoğunlaştõğõna inanõlan tehlikelerden ve zararlõ
etkilerden korumaktõr. Askere yolcu etme ve karşõlama çevresinde kŸmelenen
‰detler, gelenekler, tšrenler ve bunlarõn içinde yer alan işlemler ve uygulamalar o yšrenin geleneksel kŸltŸrŸnŸ de yansõttõğõ için šnemlidir.” (Artun, 2000:
47). KŸltŸrŸn devamlõlõğõnõ sağlayan gelenekler, geçmiş ve gelecek arasõnda
köklü bağlar kurmaktadõr.
Hayatõ destan yazmakla geçen bir toplum olarak TŸrk milleti ata kültünden
bugüne vatan, millet, devlet, savaşçõlõk, savaş aletleri gibi kavramlara önem
vermiştir. Vatanõnõ ve milletini en zor şartlar altõnda bile koruyan, milletinin
refahõnõ canõndan ŸstŸn tutan askerimize/Mehmetçiğimize minnettarõz. Bir
milletin dünya üzerinde var olabilmesi için savaşçõlõğõnõn yanõ sõra dil, din, tarih, kültür vb. değerlerine sahip çõkmasõ gerekir. ÒBellek ve hatõrlamanõn šznesi her zaman tek tek bireylerdir ama onlar anõlarõnõ kurgulayan ÔçerçeveyeÕ
bağõmlõdõrlar.Ó (Asmann, 2001: 40). İnsan ve iletişimde bulunduğu toplum,
geçmişin kutsal anõlarõnõ hafõzalarda gŸncellediği sŸrece canlõ kalmaya devam
edecektir. Türk toplumunda askerliğini/vatan gšrevini yapmõş olmak halk arasõnda gurur kaynağõ olarak gšrŸlmekte olup her gencin vakti gelince askerliğini yapmasõ istenir. Baskil yöresinde askere uğurlama ve askerden dönen
genci karşõlama esnasõnda yapõlan ritŸeller, halk arasõnda geleneğin canlõ bir
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şekilde yaşatõldõğõnõ gšstermektedir. Mitolojik dšnemden bugŸne sembolik anlamda pek çok değeri içinde barõndõran bu gelenekler, inanõşlarõn gŸcŸyle kutsallõk taşõmaktadõr. Konu şu alt başlõklar hâlinde ele alõnabilir:
1. Askere Yollama Esnasõnda Yapõlan Geleneksel Uygulamalar
Geleneklerine kšklŸ bir şekilde bağlõ olan Elazõğ/Baskil halkõ arasõnda askerlik gšrevi, vatan borcu olarak nitelendirilmekte olup evlenmeden šnce mutlaka askerliğini yapmõş olmak gerekir. Askerlik hayatõn šnemli geçiş aşamalarõndan olup askerliğini yapmayana kõz verilmemesi, askerliğin šnemli bir erginlenme aşamasõ olduğunu gšstermektedir. Genç kõzõn askerliğini yapmõş bir
genç ile evlendirilmesi, onun yalnõz kalmasõnõ engellemenin yanõ sõra vatan
gšrevini yapmõş olmanõn gururu ve gencin olgunlaşma sŸreci açõsõndan oldukça šnemlidir. Askerliğini yapmayan gence, kõz istenildiği zaman; “Askerlik
bitince düşünürüz.” denilerek kõz isteme talepleri uygun bir ifadeyle geri çevrilir. …zellikle ailenin reisi olan kõz babasõ, kõzõnõ isteyen gence askerliğini yapmamõş ise; “Askerliğini yapsõn da biraz aklõ başõna gelsin.Ó, “Biraz burnu
sŸrtŸlsŸn, bŸyŸsŸn, hayatõ šğrensin.” gibi sšzlerle dŸşŸncelerini iletir. Genç,
askerliğini yaptõktan sonra kõz ve oğlanõn kararõna gšre evlenmelerine izin verilir. Bu anlamda askerlik, çocukluktan ergenliğe geçiş dšnemi olup šnemli bir
aşamadõr.
Asker, kutsal gšrevine uğurlanõrken ailesi ve yakõnlarõ tarafõndan ona bir
takõm hazõrlõklar yapõlõr. Bunlar šncelikli olarak gencin askerde kullanacağõ iç
çamaşõrõ, içlik, çorap, eldiven, yŸn çorap vb. tŸrden giyim hazõrlõklarõdõr. Askerlik gšrevini yapacağõ sõrada ihtiyaçlarõnõ karşõlamasõ için kendisine el dokumasõ cŸzdan içerisinde bir miktar para verilir. Askere gidecek olan genç,
askerlik zamanõ yaklaşõnca serbest bõrakõlõr, çalõştõrõlmaz. Arkadaşlarõyla daha
fazla zaman geçirir, gezip tozar. Askere gitmesine 10-15 gŸn kaldõğõnda akrabalarõna, dostlarõna veda ziyaretleri yapar. Onlardan helallik alõr. Yakõn akrabalarõnõ ziyaret eder. Bu ziyaret sõrasõnda akrabalarõ kendisine harçlõk/para ve
gšmlek, iç çamaşõrõ gibi hediyeler verirler. Haklarõnõ helal ettiklerini sšylerler.
ÒHayõrlõ tezkereler.Ó, ÒTez zamanda git, gel.Ó, tarzõnda iyi dileklerde bulunurlar. Asker olacak genç son gŸn, arkadaşlarõyla zaman geçirir, birlikte eğlenirler, yemek yer ayrõlõrlar (Kõzõlaslan, 2019: 70-71). Kutsal gšreve uğurlanacak
olan gencin hazõrlõklarõ AnadoluÕnun her yšresinde ve TŸrk dŸnyasõnda da
benzeri olarak gšrŸlmektedir. ÒTatar TŸrklerinde asker uğurlama merasimlerinde, asker adaylarõ bŸtŸn kšyŸ dolaşõr, vedalaşõrlar. Adaylara mendil ve havludan hediyeler verilir. Sevdikleri kõzlar onlar için šzel mendil ve havlu hazõrlarlar. Birlikte şarkõlar sšylenir. Askere giden gencin ailesi oğullarõnõn askere
gittikleri gŸn komşularõnõ yemeğe davet ederler. Helallik ve hayõr dua alõnõr.
Kadõnlar mevlŸt okuturlar.Ó (Kalafat, 2006: 19).

51

Doç. Dr. EBRU ŞENOCAK

52

Baskil halkõ arasõnda askere gitmeden šnce genci, akrabalarõ evlerine davet
edip ziyafet verirler. Yapõlan davette asker olacak kişi ile nasihat ve moral yŸkseltici sohbetler yapõlõr. Bunlar; ÒSayõlõ zaman gelip geçer.Ó, ÒŞimdiden hayõrlõ tezkereler.Ó, ÒZaman su gibi akar.Ó, ÒSana verilen gšrevi hakkõyla yap.Ó,
ÒGšreve ihanet, vatana ihanettir.Ó gibi ifadeler çerçevesinde yapõlan sohbetlerdir. Bu arada askere gidecek gencin arkadaşlarõ da asker olacak arkadaşlarõna bir moral gecesi dŸzenlerler. Bu gecede, hazõrlanan yemekler yenilir, tŸrkŸler sšylenir ve oyunlar oynanarak eğlenilir.Ó (Kõyak, 2005: 59-60).
Asker kutsal vatan gšrevine uğurlanõrken TŸrk bayrağõ ile sŸslenen arabalarla gštŸrŸlŸr. Şehit kanlarõyla sulanan kutsal vatan toprağõndan rengini alan
TŸrk bayrağõ, al rengiyle al/ocak ruhunu, gŸç ve koruyuculuğu sembolize eder.
Al rengin koruyucu gŸcŸ, kõrmõzõ tŸlbent ile de yaşatõlõr: ÒAskere giden kişinin
boynuna kõrmõzõ oyalõ tŸlbent bağlanõr.Ó (…z, 2015: 24). Askerin ailesi, onu
kštŸ gŸçlerin olumsuz enerjilerinden korumak için al renkli tŸlbent boynuna
takar. ÒAvşar TŸrk halk inançlarõna gšre al/kõrmõzõ renk Ôgšz kaytararÕ bed
nazarlarõn yansõmasõnõ sağlar. Al giyinen insana nazar değmeyeceği inancõ vardõr.Ó (Kalafat, 2012a: 55). Şamanist inanõşlarõn etkisi ile gŸnŸmŸzde yaşayan
al renge bağlõ uygulamalar, doğum ve evlilik aşamasõnda da gšrŸlŸr. ÒBu renk
ile ilgili detaylarõ doğumda al basmamasõ için annenin başõna sardõğõ veya yastõğõnõn altõna koyduğu kõrmõzõ kumaşta, kštŸ ruhlar rahatsõz etmesin ve evlilik
daim olsun diye gelinlerin bellerindeki kõrmõzõ kuşakta, başlarõndaki al šrtŸde
gšrŸrŸz.Ó (‚elepi, 2017: 274). Şamanlarõn TanrõÕya kurban ayinleri dŸzenlerken giydikleri šzel elbiseleri kõrmõzõ renkli olup onun enerjisi ve gŸcŸyle kštŸ
ruhlar uzaklaştõrõlõrdõ. Al renk aşama geçiren kişiler için, kštŸ ruhlardan koruyan bir šzelliğe sahiptir. Kõrmõzõ renk aynõ zamanda kurban kanõ akõtmayõ çağrõştõrmakta olup kõrmõzõ oyalõ tŸlbent ile askerin vatana kurban edilmesi/adanmasõ anlamõnõ taşõr.
Gencin askere gideceği veya askerde olduğu taşõt yazõlarõyla çevreye duyurulur. Bu yazõlar, askerin/Mehmetçiğin vatan ve milletin refahõnõn, canõndan
çok daha šnemli olduğuna dair dŸşŸncelerini dõşa vurur. Ayrõca taşõt yazõlarõyla, halkõn kutsal vatan toprağõ, asker, milliyetçilik vb. Ÿzerine duygularõnõn
toplumla paylaşõlmasõ sağlanõr. Konuya; ÒO şimdi askerÓ, ÒAskerin emanetiÓ,
ÒBiz babamõzdan kalan 200 m2 arsayõ kardeşler arasõnda paylaşõrken bile
kavga ediyoruzÉ Size toprak mõ veririz.Ó, Ò20 yõl ben oynadõm, 15 ay kader
oynasõn. O şimdi ElazõğÓ, ÒGençliğini yaşamadan bu vatan uğruna canõnõ feda
eden şehitlerindir bu Ÿlke!Ó, ÒVatan sağ olsun.Ó, ÒVatan bize minik size emanet.Ó gibi sšzleri šrnek olarak verebiliriz.
Genç, askere uğurlanõrken kendisine verilen eşyalarõn ve yapõlan uygulamalarõn sembolik anlamlarõ vardõr. Baskil ve çevresinde gšrŸlen konu ile ilgili
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örnekler şöyledir: “Asker, gideceği sabah evinden alõnõr, ona memleketi gezdirirler. Ardõndan dualar edilir ve ağlamamasõ için eline emzik tutuşturulur.Ó
(K3). Emzik, bir sembol olarak kendi ayaklarõ Ÿzerinde duramayan ve anneden
kopamayan bir çocuğu ve çocuksu davranõşlarõ ifade eder. Asker gencin, baba
ocağõndan ayrõldõğõnda onun çocuk gibi ağlamamasõ ve korkmamasõ dilenirken
kendisine, olgunluğa doğru atacağõ adõmlar hatõrlatõlõr.
Askere uğurlama ritŸellerinde farklõ bir uygulama şöyledir: “Askere giden
kişiye ailesi tarafõndan bŸtŸn simit õsõrtõlõr ve o şekilde duvara asõlõr. Askerden
gelene kadar da bu şekilde bekletilir. Amaç, askerden sağ salim gelip yediği
nimeti ailesiyle tekrar yemek nasip olsun diyedir.Ó (K1). Simit, sembolik anlamda bolluk ve bereketi ifade eder. Simidin bŸtŸn olmasõ ise parçalanmamõşlõk ve bir arada olma dileğidir. Simit, yuvarlak şekil verilerek hazõrlanan bir
nimettir. Yuvarlak şeklin de sembolik olarak değerlendirilmesi gerekir. Van
Gogh ve Joe BousquetÕe gšre ÒYaşam yuvarlaktõr.Ó (Bachelard, 2008: 329).
Tasavvuf felsefesinde yaşam, devir nazariyesi ile açõklanõr. Her varlõk için hayat, yuvarlak bir çemberin başlangõç noktasõnda başlayõp, bitiş noktasõnda yeniden başlayan manevi bir yolculuktur. Mutlak varlõktan tecelli ederek ayrõlan
her ruh, çeşitli aşamalardan geçip değişerek madde mertebesine iner. Sonra
yŸkselerek çeşitli merhalelerden geçer ve yine AllahÕa ulaşõr. “İçi dolu yuvarlaklõğa ilişkin imgeler, kendi ŸstŸmŸzde toplanmamõza, kendimize bir ilk kuruluş oluşturmamõza, varlõğõmõzõ içerden, mahrem biçimde ileri sŸrmemize
yardõmcõ olur. ‚ŸnkŸ içerden, dõştalõk olmaksõzõn yaşanan varlõk, yuvarlak olabilir ancak.Ó (Bachelard, 2008: 332). Asker gence simidin/yuvarlak bir nesnenin õsõrtõlma amacõ, gšrevinden sağ salim dšndŸğŸ zaman ona hayatõn yeni bir
başlangõç olacağõnõ anlatmak olabilir. Askerlik, bir erginlenme aşamasõ olup
gencin olgunlaşarak bireyleşmesini, sorumluluk sahibi olmasõnõ ve hayata
daha farklõ bakmasõnõ sağlar.
ÒBazen de askere gidecek olan kişiye bir simidin yarõsõ yedirilir, geriye kalan diğer yarõsõ da evde bir yerde saklanõr. Sonunda bu iki ayrõ parça nimetin
birbirine kavuşacağõ inancõna bağlõ olarak askerin eve sağ salim dšneceğine
inanõlõr (‚etintaş, 2010: 51). Buradaki uygulamada yuvarlak simidin iki eşit
parçaya bšlŸnmesi, eski sağlõk ve sõhhatin yaşamõn diğer yarõsõnda devam etmesinin ifadesi olabileceği gibi iki parçanõn birleşerek eksiğin tamamlanmasõ
olarak anlam kazanmaktadõr. Yaşamõn yuvarlaklõğõ içerisinde her aşama, yeni
bir sõnavdõr. TecrŸbelerin ve sõnavlarõn oluşturduğu zihinsel ve bedensel dšnŸşŸmler bireye gŸç kazandõrõrken onu yeni başlangõçlara hazõrlamaktadõr.
Simidin undan yapõlmõş olmasõ, nimet olarak kutsallõğõnõ arttõrmakta olup
benzeri uygulamalar şöyledir: ÒAskere gidecek olan kişinin başõnda ekmek kõrõlõrdõ.Ó (K5). Askere gidecek gencin annesi bir tabak kšy değirmeninde šğŸtŸlmŸş tam buğday ununa elini batõrõp oğlunun başõna sŸrerken “Allah seni
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belalardan korusun, sağlõkla gštŸrŸp sağlõkla getirsin. Kulluğun Allah’a, kurbanlõğõn AllahÕa olsun.Ó der. Başa sürülen bu un, daha sonra sadaka olsun diye
muhtaç birine verilir (K2). Yapõlan uygulamalarda, ekmek/un ile genci kutsama ve felâketlerin šnŸne geçilmesini umut etme bizleri mitolojik kökene gštŸrŸr. Un ve undan yapõlan ekmek, simit vb. her şeyin yere düşürüldüğü zaman
gŸnah, çarpõlõrõz dŸşŸncesiyle besmele çekilerek hemen yerden alõnmasõ, špŸlerek alõna gštŸrŸlmesi onu gizemli kõlar. Mitler, dinsel deneyimler içerdiği
için ilkel dšnemden bugŸne farklõ bir anlam değerine sahip olmuştur. Toprak
ve suyun yeşerttiği tohum/tahõllar verimlilik, bolluk ve bereket temasõyla
ekim/hasat zamanlarõnda tšrenler ile kutsanmõş hatta onlara kurbanlar sunulmuştur. Av merasimleri veya savaş šncesi buğday, arpa vb. tahõllar ile kutsamalar yapõlmõş, kõtlõğõ kovma, başarõlõ olma, bereket ile savaştan dönme, kötü
ruhlardan ve felaketlerden korunma dilenmiştir. Kutsal nesnelerle yapõlan mitik ritŸeller, gŸnŸmŸz TŸrk dŸnyasõnda ortak bir kŸltŸr unsuru olarak geçiş
aşamalarõnda yaşatõlmaya devam etmektedir. Askere yollama geleneğinde
gencin başõnda ekmek kõrõlmasõ benzeri olarak Elya/İlya aşiretinde gšrŸlŸr.
Ò‚ocuklarõn başõna sõcak ekmek kõrõlõr. Bu uygulamadaki amaç çocuklarõ nazar ve benzeri belalardan korumaktõr. Başõna sõcak ekmek kõrõlan kimsenin
yedi beladan korunduğuna inanõlõr.Ó (Kalafat, 2012c: 80-81). Askere giden
gencin başõnda ekmek kõrõlõrken de onun her tŸrlŸ felaketten korunmasõ ve rõzkõnõn bol olmasõ dilenmiştir.
TŸrk dŸnyasõnda ekmek, un, arpa, buğday vb. ile kutsama ritüellerinin pek
çok örneğine rastlanõlmaktadõr. Ò…zbekistanÕda bebeğin tõrnağõ kesilmeden
(Buhara ve SemerkantÕta) çocuğun eli ekmek yapõlacak una batõrõlõr ise bebeğin rõzkõ olacağõna inanõlõr. Una el batõrmak suretiyle bereketi celp etmek Makedonya, Anadolu ve Suriye TŸrklerinde de vardõr. AnadoluÕda gelin attan inmeden evin damõnda bekleyen damat, gelinin başõna çerez, para, buğday atar.
Şam yšresi TŸrkmenlerinde yeni gelinin ayağõnõn bereketini šlçmek için, gelinin eline eşikten geçmeden evvel verilen hamuru evin duvarõna atmasõ istenir.
Hamur duvara yapõşõr ise gelinin ayağõnõn bereketine inanõlõr.Ó (Kalafat,
2012b: 233-252). Tatar TŸrklerinde arõş “ekmeğin kesilen baş kõsmõÓ tavana
konur. Tavanda saklanõr.Ó (Kalafat 2006: 19). KŸltŸrel bellekte yaşatõlan bolluk, bereket, korunma vb. amaçlõ ritŸeller bizleri, mitolojik kškene gštŸrmektedir. ÒBir yõğõn dramatik sahnede biçimlenen basit ya da karmaşõk ritŸeller,
insan ile bu ÒgŸçlerÓ arasõnda yararlõ ilişkiler kurmayõ amaçlar; bšylece gŸçlerin düzenli olarak yenilenmesi sağlanõr.Ó (Eliade, 2003: 328). Ekmeğin/unun
dokunulmazlõğõna bağlõ olarak bu kutsal nesnelerle yapõlan ritŸeller, kişiyi ilk
oluşum zamanõna ulaştõrõrken bŸtŸnlŸk içinde geçirilecek verimli ve bereketli
gŸnleri çoğaltma dilenmiştir.
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Halk arasõnda gšrŸlen farklõ bir ritŸel şšyledir: ÒAskere gidecek kişinin aç
kalacağõ zamanlarda yemesi için un ve pekmezden helva kavrulur. Helvadan
kŸçŸk tekerlekler yapõlõr, her bir tekerlek bir yufkanõn içerisine konularak askere gidecek kişinin çantasõna bõrakõlõr. (Helvadan hazõrlanan bu tekerlekler
bir- bir buçuk yõl bozulmaz, çŸnkŸ yufka ekmeği uzun zaman geçtiği için helvanõn ŸstŸnde kuruyarak helvanõn bozulmamasõnõ sağlamaktadõr.) Ayrõca içerisine helva konan bu yufka ekmekleri eğer askere gidecek kişi evliyse bir tane
de eşine verilir. Eşi de bu yufkayõ sandõğõnda kocasõ askerden dšnene kadar
saklõ tutar. Amaç, askere giden kişinin sağlõkla gidip gelmesi içindir. Kişi askerden dšndŸğŸnde ise hanõmõ sandõktaki ekmeği çõkarõp içindeki hel-vayõ bšlerek aile bireylerine dağõtõr ve toplu bir şekilde yerler.Ó (K2). Helva, doğumdan šlŸme insan hayatõnõn her aşamasõnda paylaşõlarak yenilen bir tat-lõdõr.
Ağõz tadõnõn yerine gelmesini de ifade eden topluca helva yeme alõşkanlõğõ,
askerden sağ salim dšnen gencin kutlamalarõnda kutsanõr. Mitolojik dšnemde
kavrulan unun kokusu etrafa yayõldõğõnda iyi ruhlarõn memnun olmasõ sağlanmaktaydõ. Geçmişin kut merasimini bugŸnde gŸncelleyen gelenekler, İslamiyet sonrasõ dšnemde ise hayõr işleme, šlen kişinin ruhunu memnun et-me, onun
sevaplarõnõn artmasõnõ dileme vb. amaçlarla kişi-Tanrõ arasõndaki bağõ kuvvetlendirme açõsõndan kutsallõk arz etmeye devam etmektedir.
Anadolu ve TŸrk dŸnyasõnda gšrŸlen bir diğer uygulama, Baskil halkõ arasõnda askere gideceği gece gencin parmağõna kõna yakõlmasõdõr (Kõzõlaslan,
2019: 70-71). Genellikle serçe (K3) veya tetik basacağõ parmağõna/işaret parmağõna bazen de avuç içine kõna yakõlõr. TŸrk šrf ve ‰detlerinde dŸğŸnlerde ve
bayramlarda gšrŸlen kõna yakma, askere giden gence de yakõlõr. Gelin giden
genç kõz evine/eşine, kurbanlõk hayvanlar yŸce AllahÕa, baba ocağõndan peygamber ocağõna giden asker de ÒVatanõna ve milletine kurban olsun.Ó anlamõnda kõnalanõr. Sembolik anlamda saflõğõ ve temizliği ifade eden kõna, yeşil
renkte olup yakõldõğõ zaman al renge dšnŸşŸr. Yeşil ve al renk muradõn/nurun
ve adanmõşlõğõn/kurban olmanõn sembolŸdŸr. ÒArapça Ôhõna, hõnn‰Õ kelimesinden dilimize geçen; TŸrk lehçelerinde de Ôqõna, kõnaÕ olarak kullanõlan kõna,
tõrnaklarõ, elleri ve saçlarõ boyamak için kullanõlan bir bitkidir. Besleme, canlandõrma, renk verme šzelliği ile kozmetikte; parasetemol šzelliğiyle de farmakolojide etkili olan kõna, Hazreti MuhammedÕin başõ ağrõdõğõ zaman, kõnayõ
il‰ç niyetine başõna sarmasõ, herhangi bir yeri yara olduğu zaman pomad olarak
kullanmasõ ile de din” misyona s‰hiptir.Ó (Eker, 1998: 25). K‰beÕden geldiğine
inanõlan kõnanõn askerin eline yakõlmasõ, gencin vatana adanmasõnõn yanõ sõra
bilek gŸcŸnŸn artmasõ ve manevi anlamda bŸtŸn fel‰ketlere karşõ korunmasõ
dileğini de ifade eder.

55

Doç. Dr. EBRU ŞENOCAK

56

Askere gidecek genci korumak için dualar ve âyet-i kerîmeler okunur, muskalar yapõlõr: Askere giden erkek bŸtŸn kštŸlŸklerden, zararlõ hayvanlarõn õsõrmasõndan, sihir ve bŸyŸlerden, hastalõklardan ve gelecek kurşunlardan korunsun diye içerisinde dualarõn yazõlõ olduğu deriden bir muska yapõlõr. (K2). Askere gidecek olan kişi kurşunlardan korunsun diye bir ipe dua okunur, boynuna
veya bileğine takõlõr (K2). “Başõnõn gšzŸnŸn sadakasõ olsun, başõna kaza bela
gelmesin.Ó dileğiyle fakir ve fukaraya sadakalar verilir. (K1). “Askere gidecek
olan kişiye Kur‰n-õ Ker”mÕden iki ‰yet yazõlarak biri ona verilir. Bu ‰yetlerin
birinde Allah (C.C), diğerinde Hz. Muhammed (S.A.S)Õin ismi yazõlõdõr. Peygamberimizin Ÿzerinde ismi yazõlõ olan ‰yeti asker olana verilirken Ÿzerinde
Allah (C.C.) ismi yazõlõ olan ‰yeti ise evde bõrakõlõr. Neticede Allah ile peygamberin birbirine kavuşacağõ inancõna bağlõ olarak askerin de bu iki ‰yet vesilesiyle askerlikten sağ salim döneceğine inanõlõr (‚etintaş, 2010: 51). “Ana
kucağõ, askere gidene ÒPeygamber ocağõna gidiyor.Ó derlerdi. Hoca camide
ezan okuyarak kişi askere gšnderilirdi.Ó (Parlakkaya, 2020: 4). Sšz konusu šrneklerde, İslami inanõşõn etkisiyle âyetlerin, dualarõn ve ezan sesinin bŸyŸlŸ
gŸcŸnden faydalanõlmõştõr. Askerin bu kutsal koruyucu kalkanlar ile sağ salim
dönmesi dilenmiştir. İhtiyaç sahiplerine yardõm edilerek onlarõn duasõyla gencin zorlu günlerinde felâketlerden korunmasõ ve sõkõntõlarõndan kolaylõkla kurtulmasõ amaçlanmõştõr.
Askere gideceği gün, gencin arkadaşlarõ ve akrabalarõ toplanarak konvoy
hâlinde asker uğurlamaya giderler. Otogarda oyun havalarõ eşliğinde eğlenirler. “En büyük asker bizim asker!”, “Bu asker gidecek, geri gelecek.” gibi
sloganlarõn eşliğinde, asker olacak genç havaya atõlõr, tutulur (Kõzõlaslan, 2019:
70-71). Askerin Ÿç kez havaya atõlmasõ, İslamiyet öncesi Şamanist inanõşõn izlerini taşõmaktadõr. ÒTŸrk inanç sisteminde gšk veya Kšk Tengri (mavi gšk)
mŸhim bir yer tutar. Kişioğlu, göğün örttüğü, yağõz yir (kara yerin)in taşõdõğõ
ve yir-sublarõn bulunduğu yeryŸzŸnde kõlõnmõştõr. KšktŸrk çağõndan šnce ve
sonra, gšk bu koruyucu vasfõ ile kutsanmõş, õduk kabul edilmiştir.Ó (Kalafat,
1995: 34-35). En bŸyŸk Tanrõ Bay †lgen, göğŸn en Ÿst katõnda oturmakta olup
aydõnlõklar ‰lemini temsil etmektedir. Askerin üç kez göğe atõlmasõ İslâmiyet
öncesi dönem özelliklerini taşõmakta olup onun, gškte yaşadõğõna inanõlan
TanrõÕnõn kutsamasõ altõnda korunacağõ dŸşŸncesine dayanmaktadõr. Ò†ç sayõsõ eski toplumlarda gšk-yer-yer altõ Ÿçlemesi ile kutsaldõ.Ó (Gškhan, 2009:
43). Şamanizmin ŸçlŸ evren anlayõşõnõ da hatõrlatan bu uygulama, aşama geçirecek gencin kutsal yolculuğuna dikkat çekmektedir. AnadoluÕda, mitolojik
dönemden bugüne yaşatõlan benzeri šrnekleri gšrmek mŸmkŸndŸr. Ò…zel hallerde bebeklerin, gerdekten šnce damatlarõn, dŸğŸn bitmeden kaynananõn, defnedilmeden šnce meftanõn GškÕe doğru hop-latõlmasõ, eski inançlarõmõzõn halk
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arasõndaki izleri itibariyle GškÕŸn kutsallõğõ inancõnõn h‰l‰ devam ettiği anlamõnda olabilir.Ó (Kalafat, 1995: 35). ÒGŸney Anadolu yayla dŸğŸnlerinde, kõna
gecesi, gelin yastõğa oturtulur ve Ÿç defa yukarõya doğru kaldõrõlõr. KastamonuÕnun Azdavay bšlgesi TŸrkmenlerinde, gelinin erkek kardeşi, gelinin kuşağõnõ bağlarken kuşağõ Ÿç defa kendi başõnõn ve sonra Ÿç defa da gelinin başõnõn Ÿzerinde havaya/gšğe doğru kaldõrõr. BŸtŸn bunlar GškÕteki bir gŸçten
kut/gŸç alma isteğinin uygulamalarõdõr.Ó (Kalafat, 2013: 277-278). Sšz konusu
šrnekler, geleneklerin oluşumunda inanõşlarõn, dinin ve mitolojinin šnemli etkisi olduğunu gšstermektedir.
Askere gidilecek gŸnŸn sabahõ, asker olacak gencin evinde yakõnlarõ ve
dostlarõ toplanõr. Toplu eğlenceler esnasõnda davul, zurna, saz ve darbuka gibi çalgõlar çalõnarak askerlere moral verilir. Uğurlamalar yapõldõktan sonra asker ailelerine “Allah kavuştursun”, “Allah sağ salim geri dönmeyi nasip etsin.” gibi dualar edilir. Son olarak genç, herkesle vedalaşõr. BŸyŸklerin el-lerinden, kŸçŸklerin gšzlerinden špŸp ÒAllahaõsmarladõkÓ diyerek yola çõkar.
ÒAsker uğurlanõrken arkasõndan su dškŸlŸr. Su gibi aziz olmasõ için. Suyun
kutsallõğõna da inanõlõr.Ó (Parlakkaya, 2020: 51) ÒGiden askerlerin arkalarõndan
gittiği gibi sağlõklõ, sõhhatli ve çabuk dšnsŸn diye sevdikleri tarafõndan su dškŸlŸr.Ó (…z, 2015: 24). Su saflõğõn, ferahlõğõn ve arõndõrõcõlõğõn sembolŸ olup
yapõlan uygulamalarda, askerin karşõsõna çõkacak engellerin suyla temizlenmesi, tez gidip tez gelmesi ve sağ salim evine dšnmesi dilenmektedir. ÒSu,
bŸtŸn potansiyel ve Ÿretken gŸçleri temsil eder; sular tŸm varoluşun kaynağõdõr.Ó (Eliade, 2003: 196). Bayõr-Bucak TŸrkmenlerinde de askerin ardõndan su
dškŸlŸr. ÒSuyun aydõnlõk getireceğine inanõlõr. Askere gidenlerle helalleşirler,
ardõndan hayõr dua edilir.Ó (Kalafat, 2013: 268). Suyun zamanõ ve mek‰nõ aşan
bu sonsuz gŸcŸ, başa gelecek/gelebilecek bŸtŸn fel‰ketleri silip yok edecektir.
ÒSu, imgemizi doğallaştõrmaya, içten seyrimizin onuruna biraz masumluk ve
doğallõk katmaya yarar.Ó (Bachelard, 2006: 30). Suya bağlõ ritŸellerde suyun
kutsallõğõ, arõnmõş gšnŸllerin kurduğu dŸşlere akõcõlõk, doğurganlõk ve bereket
vererek hayallerin gerçekleşmesine hõz kazandõracaktõr.
Asker ailesi, kurban kesip evlatlarõnõn sağ salim dšnmesini yŸce AllahÕtan
diler. Kurban kanõ akõtõlarak askere giden gencin bŸtŸn kazalardan, fel‰ketlerden korunmasõ, olabileceklerin šnŸne geçilmesi istenir. Anne-baba, evlatlarõ
askerden sağ salim dšnerse yine kurban keseceklerine dair adaklarda bulunurlar. ÒKurban, genel olarak AllahÕa manen yaklaşmak için dinin emri olan adak
veya bir sevincin şŸkrŸnŸ yerine getirmek için kesilen hayvandõr.Ó (…zkan,
2003: 12). TanrõÕya sadakat ile yapõlan bu eylem, kişiyi manen TanrõÕya yaklaştõracaktõr.
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Asker uğurlanõrken komşular gelip ailesine “Allah kavuştursun.” derler.
“Askere uğurlama, eskiden uğurlama istasyonlarõnda davul zurna eşliğinde yapõlõrdõ. Yšremize ait halk oyunlarõ oynanõr, halaylar çekilirdi.Ó (K5). Gelişen
çağa rağmen bazõ yerlerde unutulmaya yŸz tutsa da halk arasõnda geleneğe
bağlõ uygulamalar ayakta kalmaya devam etmektedir. Gencin gideceği gŸn halay çekilerek davul zurna çalõnmasõ da bu uygulamalar arasõndadõr. Ayõca askerin arkasõndan dualar edilip tekbirler getirilerek kutsal gšrevine uğurlandõğõ
gšrŸlmektedir.
“Belleğin birlik sağlayõcõ ve eyleme yšnelik -kuralcõ ve biçimsel- itkilerini
yerine getirebilmesi için Ÿç koşul gereklidir: Kaydetme, çağõrma ve iletme; ya
da şiirsel biçim, ritŸel sunuş ve toplumsal katõlõm.Ó (Asmann, 2001: 60). RitŸeller, kŸltŸrel belleğin hafõzalarda gŸncellenmesinde šnemli bir işleve sahiptir.
Toplu katõlõm ile yaşatõlan değerler, toplumun kimliğini koruyucu bilgilerdir.
Ata kŸltŸne bağlõlõk ile nesilden nesile aktarõlan bu uygulamalar, toplumsal
bellek mek‰nlarõnõ besleyici šzelliğe sahiptir.
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2. Asker Karşõlama Esnasõnda Yapõlan Geleneksel Uygulamalar
Asker uğurlanõrken yapõlan kutsama ritŸelleri, genci karşõlama esnasõnda
da gšrŸlŸr. Eş, dost ve akraba ile gencin sağ salim dšnŸşŸ kutlanõr, gŸzel duygular paylaşõlarak çoğalõr.
Askerin dšnŸşŸ esnasõnda aile arasõnda bŸyŸk bir sevinç ve mutluluk ortamõ oluşur. Askerin geldiğini aileye ilk mŸjdeleyen kimseye aile tarafõndan
bir hediye verilir. Bu arada asker de geldiği yšreden aile fertlerine bazõ hediyeler getirir (Kõyak, 2005: 59-60). ÒBazõ ailelerde, çocuklara şeker dağõtõlõr.Ó
(…z, 2015: 24).
Genç, askere gšnderildiği gŸn olduğu gibi asker dšnŸşŸnde de kalabalõk bir
toplulukla karşõlanõr. Adak adanmõş ise kurban kesilip dağõtõlõr. Askerin geldiğini duyan akrabalar da asker gšrmesine aileyi ziyarete gelirler. Hediyelerle ve
dileklerle asker ailesine gšzaydõnõnda bulunurlar. Mevlitler okunur (Kõzõlaslan, 2019: 70-71). Askerin sevdiği yemekler ve tatlõlar hazõrlanõr.
Askerden dšnŸşŸ sonrasõ ailede, genç hakkõnda evlilik konuşmalarõ dile getirilir. “Askerliğini bitirip eve dšnmesinin Ÿzerinden bir iki hafta geçince de
hemen onun için ailesi mŸnasip bir kõz bulma derdine dŸşer. Gencin artõk evlenme zamanõ gelmiştir.Ó (…z, 2015: 24). Askerin dšndŸğŸ gŸn yapõlan şu ritŸel, bir anlamda gencin evlendirilmesi ve çoluk çocuğa karõşmasõ gerektiğinin
mesajõnõ vermektedir. Gencin askerliği esnasõnda ailesine gšnderdiği mektuplarõnõ ailesi saklar. ÒUğursuzluk getirmemesi için askerlik sŸresince askerden
gelen mektuplar yõrtõlõp atõlmaz, gšrŸlmeyen yerlere asõlmaz.Ó (K4). “Askerin
gšnderdiği mektuplar, o sağ salim dšndŸğŸ zaman yakõlarak ateşinde yumurta
pişirilir ve askere yedirilir.Ó (K1). Yumurta ÒCanlõnõn doğma olayõnõ ilk olarak
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başlatan bir tohumu içermesi nedeniyle kendi kendini doğrudan açõklayan evrensel bir sembol olmuştur.” (Ersoy, 2007: 559). Bolluk, bereket, doğurganlõk,
çoğalma ve bŸtŸnlŸğŸ ifade eden yumurtanõn, askerin kutsal gšrev yerinden
gönderdiği mektuplarõn ateşinde pişirilerek kendisine yedirilmesi oldukça anlamlõdõr. Askerin mektuplarõ, sevdiklerinden uzakta geçen gŸnlerin hasretini
yansõtmakta olup sõkõntõlarõn sona ermesi ve gencin kutsal vatan emanetini koruyup sağ salim dönebilme başarõsõ, yakõlan mektuplarõnõn Ÿzerinde pişirilen
yumurta ile kutsanõr. Kendisine verilen gšrevi başarõyla yerine getiren asker,
bireyleşim sŸrecini tamamlamõş olup ruhsal bŸtŸnlŸğe ulaşmõştõr. Onun başarõsõ, šdŸllendirilmeyi hak etmektedir. ÒBazõ halk hik‰yelerinde (Doğu Anadolu) de atõşmada, diğer ‰şõklarõ yenen hik‰ye kahramanõ, onlarõn sazlarõnõ alõp
ateşe atarak Ÿzerinde kaygana (yumurta) pişirir.”* Bu örnekler bir işin başarõyla sonuçlanmasõnõ kutlama, bereketi paylaşma anlamõnda yumurta-başarõ
bağõnõ ifade etmektedir. Nitekim atõşmada ustalõğõnõ ispatlayan ‰şõk, bu eylem
ile bileğinin hakkõyla kazandõğõ šdŸle, diğerlerinin de çalõşarak ulaşabileceğini
mesajlar. Asker gencin aşama geçirip kendisini ispat etmesi, onun yeni bir aşamaya adõm atmasõna zemin hazõrlamõştõr. Yumurta ile ritŸelleştirilen uygulamada, bireyleşen gencin, artõk evlenerek aile kurma ve çoğalma zamanõnõn geldiği sembolik olarak anlatõlõr.
Halk arasõnda yumurta kõrma ile ilgili olarak farklõ uygulamalara da rastlanõlmõştõr. ÒElya/İlya aşiretinde nazara karşõ korunmak için yumurta kõrõlõr. Bu
kõrma işi fõrlatõlarak çarpmasõ sağlanmak suretiyle yapõlan bir kõrmadõr. Gelin
yeni eşiğinin šnŸne ilk geldiğinde, yeni evin duvarõna yumurta fõrlatõlarak karlar ilk erimeğe başlayõp çifte çubuğa ilk çõkõldõğõ zaman škŸzŸn boynuzuna
veya alnõna yumurta kõrõlõr. Bu inanç ve uygulama AğrõÕda yaşayan Karapapak
TŸrklerinde de vardõr. Yumurta kõrmanõn nazardan koruyacağõna da inanõlõr.
Daha ziyade yaz başõ hayvanlar hamdan/hamlõktan çõkõnca onlarõn alõnlarõnda
yumurta kõrõlõr.Ó (Kalafat, 2012c: 91). Sšz konusu šrnekler, askerin mektuplarõnõn ateşinde yumurta kõrarak pişirme amacõnõn, onu kem gšzlerden korumak
amacõyla yapõldõğõnõ da dŸşŸndŸrmektedir.
Farklõ bir uygulama ise şöyledir: ÒAskerlik dšnŸşŸ aile tarafõndan un helvasõ yapõlõr. Akraba ve komşulara dağõtõlõr.Ó (K4). Askere uğurlanõrken de yapõlan benzeri uygulamada, unun kavrulmasõyla kokusunun etrafa yayõlmasõ
sağlanõr. Bšylece, mitolojik dšnemin iyi ruhlarõ memnun etme inancõnõn yanõ
sõra İslamiyetÕten sonra asker dšnŸşŸ ile yapõlan iyi haberin çevreye duyurulmasõ, şŸkŸr edilmesi ve birlikte yenilen helva ile mutluluğun, ağõz tadõnõn paylaşõlarak artmasõnõ dileme amacõ gerçekleştirilir.
_______________________________
*

Prof. Dr. Esma ŞimşekÕin ders notlarõndan alõnmõştõr.	
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Sonuç
ÒMitoloji insanlõk kŸltŸrŸnŸn ilk dilidir.Ó (KšktŸrk, 2017: 283) Mitolojiler,
ilk zihinsel deneyimlere bağlõ olarak anlamlandõrõlan doğa, insan ve topluma
dair gerçekliklerin edeb” ifadesidir. ÒMitosu Ÿreten bilinç gerçekten gelişmiş
ve soyut dŸşŸnebilen, dolayõsõyla gelecek tŸm çağlara bilinçlerini keşfetmeleri
için sõrlar sunacak kadar çağlar ŸstŸ bir zihindir.Ó (KšktŸrk, 2017: 283). Tarihin kaydedilemediği bir dšnemi bizlere sunarak geçmişimizi šğreten bu kutsal
anlatõlar, ritŸellerin varlõğõnda sembolik anlamlarõyla yaşamaya devam etmektedir.
AnadoluÕda ve TŸrk dŸnyasõnda olduğu gibi Baskil ve çevresinde tespit ettiğimiz šrnekler, ortak bir kŸltŸr birliği oluşturmaktadõr. Askere yollama ve
askerden karşõlama esnasõnda halkõmõzõn un, simit, ekmek, su, yumurta, bayrak
vb. ile yaptõğõ uygulamalar bolluk, bereket, bŸtŸnlŸk, kutsallõk duygularõyla
ata kŸltŸnŸ bugŸnde gŸncellemekte ve kŸltŸrel belleği canlõ tutmaktadõr. Kutsallõk ve inandõrõcõlõk ile her dšnemde yeniden Ÿretilen mitolojik anlatõlar, toplumun katõlõmõyla geçmiş ve gelecek arasõnda bağ kurarlar. Bizi millet olarak
bugŸnlere getiren sahip olduğumuz ve koruyabildiğimiz değerlerimizdir. Kimlik bilincimizi belirginleştiren šz değerlerin kutsallõğõ halk arasõnda gelenek,
tarih, dil, din, kŸltŸr, vb. değerlere bağlõlõk ile yaşatõlmakta olup mitoslarõn ve
ritŸellerin canlandõrõlmalarõnda sembol diliyle ifadesini bulur. Mitolojik dšnemin etkilerini taşõyan uygulamalar, halkõn ata kŸltŸne bağlõlõğõ, Şamanizm
inancõnõn etkisi ve İslami inanõşlarõn varlõğõ ile şekillenmiştir. Bu anlamda
toplu eylemlerle kutsallaştõrõlarak kŸltŸrel bellekte yaşatõlan geleneklerin, inanõş-mitoloji ilişkisiyle değerlendirilmesi ve sembollerin anlamlandõrõlmasõ gerekmektedir.
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