
ADANA HALK KÜLTÜRÜNDE ASKERI UGURLAMA VE ASKERI 
KARSILAMA GELENEGI  

Melek KETRE 

Bütün dünyada yasayan topluluklarin bir devlet çatisi altinda 
birlesmesinden bu yana askere gitmenin basladigini ve bunun beraberinde 
önem kazandigini görüyoruz. Askerlik kurumunun ortaya çikmasi zamanla 
askeri ugurlamayi ve askeri karsilamayi gelenek haline getirmistir. 
Arastirma alanimiz Adana merkezde yirmiye yakin kaynak kisi ile 
görüserek Adana'da askeri ugurlama ve askeri karsilama gelenegini ortaya 
koymaya çalistik. 

GEÇMISTE VE GÜNÜMÜZDE ASKERE ALMA SISTEMI 

Geçmisi milattan önce 2700 yilina kadar dayanan zorunlu askerlik 
sistemi, ülkemizde ayri dönemlerde degisik biçimlerde uygulanmistir. 1843 
yilma kadar askere alma isiyle görevli memurlarin istenen sayiya 
ulasincaya kadar halkin arasindan asker seçme yöntemi 1843 yilindan sonra 
kur'a yöntemine dönüstürüldü. 

1916 yilinda çikan bir kararname ile hanedan üyeleri disinda 
kalanlar için askerlik yükümlülügü kabul edildi. 18 yasim dolduran her 
erkek askere alindi. 1927'de çikan bir kanuna göre askerlik yasi 20'ye 
çikarildi1. 
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ASKER UGURLAMA 

Türk töresi ve Islamiyet'in etkisiyle askerligi kutsal sayan halkimiz, 
askeri ugurlamayi gelenek haline getirmistir. Asker ugurlarken herkesçe 
kabul edilen ve uygulanmaya çalisilan bazi inanislar vardir. 

Yöremizde asker adayinin görev yeri ve göreve gidis tarihi belli 
oldugunda asker adayi bütün akraba, arkadas ve komsulanni dolasarak bu 
tarihi bildirir. Aslinda bu bir çesit yapilacak türbe ziyareti, mevlit ya da kina 
gecesine davet niteligindedir. Genellikle asker adayi büyüklerini davet 
ederken havlu, mendil veya çorap verir. (K.l), (K.2), (K.3), (K.5), (K.6), 
(K. 10), (K. 11), (K. 12) 

Asker adayi yola çikmadan bir ya da iki gün önce davetlilerle 
birlikte ziyarete (türbe) gider. Genellikle gidilen bu ziyaretler; Hidir1, 
Cabbar Dede, Seyh Abdü'r-rezak (Yagmur Dede'nin agabeyi)tir. Bu 
ziyaretlere asker adayinin götürülüs amaci, sag salim gidip gelmesi için 
yardim dilemektir. Asker adayi bu dileginin yerine gelmesi durumunda 
kurban kesecegini söyler. Bazan asker adayi henüz askere gitmeden kurban 
(dana, koyun, horoz) keser. Kurbanin eti ya yemek yapilarak dagitilir ya da 
oldugu gibi ziyarete gelenlere verilir. Genellikle bu kurban kesimi bir 
dinsel törene dönüstürülerek Kur'an ve mevlit okutulur. Ama askere 
gitmeden önce bu töreni yapanlarin sayisi azdir. Kurban kesimi çogunlukla 
askerden dönüste yapilir. (K.l), (K.3), (K.4), (K.5), (K.10), (K. 11), (K. 12) 

Bazi asker adaylari ise hiçbir ziyarete gitmeden evinde Kur'an ve 
mevlit okutur. (K.2), (K.6), (K.7), (K.8), (K.9), (K. 15) Ayni günün aksami 
ya da bir sonraki günün aksami asker kinasi yapilir. Bu kinadan birkaç gün 
önce kina bayraktari adi verilen, kinanin duasini okuyacak kisi davet edilir. 
Davet ederken bayraktara gömlek, havlu, mendil, çorap, kravat gibi 
hediyeler verilir. Usta-çirak iliskisine bagli olarak gelisen kina bayraktarligi 
hiçbir gelir beklemeksizin yapilir. Kina bayraktari yapilan her davete 
gitmeyi görev olarak kabul eder. (K.l), (K.3), (K.4), (K.5), (K. 11), (K.12) 

Asker kinasi aksam saatlerinde yapilir. Bu nedenle misafirlere 
yemekler hazirlanir. Kina için özel bir yemek olmamakla birlikte asker 
adayinin sevdigi yemekler tercih edilir. Genellikle yemeklerin yaninda 
bogma2 içilir. Eger asker adayinin gelir düzeyi düsük ise misafirlere sadece 
çerez ikram eder. (K.l), (K.2), (K.3), (K.4), (K.5), (K.6), (K.7), (K.8), (K.9), 
(K.10), (K. 11), (K.12), (K.15), (K.16) 

Kina bayraktari erkek kinasi ve sünnet kinasinda da okudugu kina 
duasini henüz yemek yenilmeye baslamadan önce asker kinasinda okur. 
Kaynak kisi(K.l) kina duasini su sekilde sunar: 

'Hizir diye de taninir. Ama yöremizde yaygin adi Hidir'dir. 
2 Üzüm, incir gibi meyvelerin mayalanmasindan sonra ilkel araçlarla damitilarak elde 

edilen bir tür raki. 
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-Erenler, yârenler; evliler, ergenler; seyirciler, sualcilar; bu mecliste 

hazir olanlar. Izninizle! 
Kinada bulunan insanlar: 

-Izin senin ! 
Bu söyleyis üç kere tekrarlanir. Kina bayraktari: 

-Izin benim olursa Allah'in emriyle, Peygamber Efendimizin, 
kavliyle askerimizin (genellikle askerin adi söylenir) kinasini yakacagiz 
Allah hayirli ugurlu eylesin. 

Kinada bulunan insanlar: -
Amin ! 

Kina bayraktari: 
-Evvelimiz Kur'an, ahirimiz Kur'an, son peygamberimiz Muhammet 

Mustafa aleyh-is-selam 
Bu söyleyis üç kere tekrar edilir. Kina bayraktari: 

-Ya kalbi açan tek Allah. Sen bizi emin yollari aç, sen bizi 
baki birakma, bakiye de birakma. Ne bizi birak ne de biraktir. Bütün 
melekler ve evliyalar hakki için, sahit olan müminler hakki için, birinci 
Allah, en evvel Allah, ahrette de Allah. 

Adem babamizi ve Havva anamizi yaratan ya Allah! Musa Allah'in 
sözcüsü, Ibrahim Allah'in halilidir. Allah'in selami Hz. Muhammet Mustafa 
üstüne olsun. Bunlar arasindan bir çok peygamberler gelmis ve 
geçmislerdir. Gelmis ve geçmislerin ruhu için el-fatiha. 

Kinada bulunan insanlar topluca Fatiha Suresini    okurlar. Kina 

bayraktari: 
-Bu kinanin pirini sual ederseniz, üç  yesil yaprak sultani Hz. 

Salman-i Pak'tir3. Hz. Salman-i Pak'in ruhu için el-fatiha. 
Kinada   bulunan   insanlar   topluca   Fatiha   Suresini   okur.   Kina 

bayraktari: 

-Birler kim, ikiler kim, üçler kim, dörtler kim, besler kim, altilar kim, 
yediler kim, kirklar kim? 

Birler bir Allah 
Ikiler iki nebi4 
Üçler cariyeler 
Dörtler dört kitap 
Besler bes vakit namaz 
Altilar alti imam 
Yediler yedi kardes5 
Kirklar Sam-i serifte yatanlardir6. 

3 Kaynak kisi, Salman-i Pak'in kinanin piri oldugunu söylüyor. 4Kaynak 
kisi, burada anlatilan iki nebinin kim oldugunu bilmiyor. 5Kaynak kisi, 
burada Eshab-i Kehf anlatildigini söylüyor 6kaynak kisi, burada 
yatanlarin Peygamberin sülalesi oldugunu söylüyor 
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Gökten indi dört kitap, Lokman Hekim okudu kat kat. Kâfirin 
azligina, Islam dininin kuvvetine diyelim bir Allah, Allah! 

Kinada bulunan insanlar: 
-Allah, Allah! Kina 
bayraktari: 
-Eger sorarlarsa aslin nereden? Aslim topraktan. Kimin 
soyundansin? Hz. Adem babamizin Kimin ümmetindensin? 
Hz. Muhammet Mustafa'nin Kimin mezhebindensin? Imâm-
i A'zamin mezhebindenim 

Imâm-i A'zam kimden ögrendi? 
Imâm-i Alkam'dan Imâm-i Alkam 
kimden ögrendi? Imâm-i Ahmet'ten 
Imâm-i Ahmet kimden ögrendi? Hz. 
Israfil (a.s)'dan ögrendi Hz. Israfil 
(a.s) kimden ögrendi? Hz. Mîkâîl 
(a.s)'dan ögrendi Hz. Mîkâîl (a.s) 
kimden ögrendi? Hz. Cebrail 
(a.s)'dan ögrendi Hz. Cebrail (a.s) 
kimden ögrendi? Hz. Azrail (a.s)'dan 
Ögrendi Hz. Azrail (a.s) kimden 
ögrendi? 

Kur'an'i icad eden âlemlerin yaraticisi Allah'tan ögrendi. 
Bu yoldan bu yola; bu yol çamursuz olan yolu yoluylan,ormani 

baltaynan, yol kalsin gönül kalmasin, gönül kabim bos kalmasin. Askerin 
kinasi bütün yigitler askina. Peygambere salavat, peygambere salavat, 
Muhammet'e salavat. 

Sana hamd-i sükranlar ederiz ey ulu Allah. Bize sihhat ve afiyet ver. 
Bizi dogru yollara sevk ve idare eyle yarabbi. 

Vatanimizi her türlü afattan muhafaza eyle yarabbi. 
Vatani büyüklerimiz olan Atatürk ve Fevzi Çakmak'a rahmet eyle 

yarabbi . 
Seref-i sahadet ibraz eden Çanakkale, Istiklal ve Kore sehitlerimize 

ve vatani için çalisip sehit düsen askerlerimize ve güvenlik görevlilerimize 
rahmet eyle yarabbi. Kur'an-i Kerimin nuru ile kabirleri nur olsun, cennet 
mekanlari olsun, amin diyenlerden Allah razi olsun 

Kinada bulunan insanlar: 
-Amin! der. (K.l) 
Böylece kina için okunan dua biter. Bu arada evde hazirlanan kina 

asker adayinin yanina getirilir. Kina bir tepsi içinde çiçekler ve mumlarla 
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süslenir. Bir süre tepsi elden ele gezerek oynanir. Daha sonra sagdan 
selamet düsüncesiyle asker adayinin sag serçe parmagina kina yakilir. 
Kinanin etrafina kagit para sarilir. Paranin miktari ailenin gelirine göre 
degisir ama genellikle dönemin en büyük parasidir. Yemekler yenilir ve 
içkiler içilerek gecenin geç saatlerine kadar eglenilir. Eglencede müzik ya 
davul zurna ile, ya orkestra kiralayarak, ya da darbuka çalinip türkü 
söylenerek yapilir. Kina gecesinde su türküler söylenir. 

KETEN GÖMLEK (KINA TÜRKÜSÜ) 

Kislanin önünde sira sira sögütler 
Yüzbasi oturmus asker ögütler 
Kimine iyi der, kimini körükler 
Anama söyleyin anam aglasin 

Geriye kalanlar yalan aglasin 

Anama söyleyin damda yatmasin Ipek 
salvarina uçkur takmasin Duranim7 
gelecek diye yola bakmasin Verin 
künyemi de anam aglasin 

Geriye kalanlar yalan aglasin 

Askere verirler yakasiz gömlek Hiç biri 
demez ki biz bunu geymek Askere 
yasaktir gelin kiz sevmek Anama 
söyleyin anam aglasin 

Geriye kalanlar yalan aglasin (K.2), (K.3), 

IKI BÜLBÜL(KINA TÜRKÜSÜ) 

Iki bülbül geldi kondu su dala 
Basi yesil ayaklari kirmizi 
Ince yakut olmus agzinin ucu 
Dudaklari kiraz gibi kirmizi 

Bayram gelse kina yaksam eline 
Oturup da sarilayim beline 

8 Askerin adina göre türkünün bu bölümünde degisiklik yapiliyor. 
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TÜRKÜSÜ) 

Ben Kerem'in tas basina oturdum 
Derdim birken bin bes yüze yetirdim 

Uzun boylu Han Asli'mi yitirdim 
Ey agalar giden yavru benimdir 

Ben Kerem'dim Keremlik'imi bildirdim 
Dost aglattim düsmanimi güldürdüm 

Uzun boylu Han Asli'mi yitirdim 
Ey agalar giden yavru benimdir 

KAYIKÇIC KINA TÜRKÜSÜ) 

Haydin kizlar Üsküdara gidelim Bir 
münasip kayikçiyi bulalim 

Uzun olur kayikçinin diregi 
Yanik olur analarin yüregi 
Yorulduysan ver kizlara küregi 
Çek kayikçi kayigim yanastir 

Doldur doldur ver kizlara paylastir 
Çek kayikçi kayigim mersine 

YÖRÜK EMINE(KINA TÜRKÜSÜ) 

Bana derler çileli Yörük Emine Ellere 
dügün bayram benim neyime Askerim 
gelirse senlik evine 

Askerim askerim sanli askerim 
Gurbette kirk yil kalsan yine beklerim 

Beline baglamis palaska kemer 
Silahi omzunda nöbeti döner 
Elbet benim yigidim silaya döner 

Askerim askerim sanli askerim 
Gurbette kirk yil kalsan yine beklerim 
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Askerim Eminen bekler yolunu 
Mektubun gelmeyince büktü boynunu 
Özledin mi nazli körpe yavrunu 

Askerim sakerim sanli askerim 
Gurbette kirk yil seni beklerim8 (K. 13) 

Bu türküler asker adayi ve akrabalarini aglatmak için okunur. 
Gecenin geç saatlerinde biten bu eglenceden sonra, ikinci gün askerin yola 
çikis saati ve gidecegi araç (otobüs, tren, uçak...) duyurulur. Böylece gece 
sona erdirilir. 

Ikinci gün sabah asker adayinin elindeki kinayi ailesinden biri ya da 
arkadaslari çözer. Kinanin etrafina sarilan para ise basinin, gözünün 
sadakasi olsun diye bir fakire verilir. Askerin yola çikis saati yaklasinca 
yine bütün akraba, komsu ve arkadaslari evlerine toplanir. Asker adayini 
neselendirmek için asker fikralari ve askerlik anilari anlatilir. Asker 
adayinin annesi ogluna bir simit isittirir ve simidin geri kalan bölümü temiz 
bir tülbende sararak evin en temiz kösesindeki duvarina asar. Bu simit asker 
gelene kadar saklanir amaç askerin kismetini evde saklayarak geri 
dönmesini saglamaktir. Eger asker adayinin ailesi ogullarina muska 
yazdirmis ise boynuna taktirir. Muskanin takilis amaci askere kursun ve 
nazar deymemesidir. 

Asker adayini ugurlayacak arabalara kirmizi yagliklar baglanir. 
Oglanin binecegi arabaya ise bayrak asilir. Asker adayinin koluna kirmizi 
kurdele baglanir. Eger asker adayinin ailesinin ekonomik durumu iyi ise 
davul zurna da kiralayarak yola çikilir. Arabalarin ardindan su dökülür, 
böylece askerin daha çabuk dönecegine inanilir. (K.l), (K.2), (K.3), (K.4), 
(K.5), (K.6), (K.7), (K.8), (K.9), (K. 10), (K.ll), (K.12), (K.15), (K.16) 

Asker adayinin yolcu edilecegi yere gelinince ona moral vermek 
amaciyla omuzlara alinir, "asker gidecek geri gelecek" diye hep bir agizdan 
bagirilir. Askeri omuzlayanlar, genellikle askerden yeni gelenlerdir. Böylece 
asker adayina cesaret verilmeye çalisilir. (K.7), (K.8), (K.9), (K.15), (K.16) 

Asker adayi akrabalari ve dostlariyla vedalasirken "gidip de 
dönmemek var, dönüp de görmemek var" deyip haklarini helal etmelerini 
ister. Daha sonra akrabalari, asker adayinin cebine harçlik koyarak 
ugurlarlar. (K.l), (K.2), (K.3), (K.4), (K.5), (K.6), (K.7), (K.ll), (K.12), 
(K.16) 

9 Songül Özatas,Ç. Ü.,Fen -Edeb. Fak., Türk Dili ve Ed. Böl., Basilmamis Lisans Tezi, 
Adana 1994, s.89 
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ASKERLE YAZISMA 

Asker ile ailesi ve arkadaslari mektuplasirken çesitli maniler 
yazarlar. Günümüzde bunlarin büyük bir kismi ya belleklerden silinmis ya 
da mani formunu yitirmis. Mektuplasmalarda kullanilan bazi maniler 
sunlardir. 

Adana köprü basi Mendilim dalda kaldi 
Talimgah orduya karsi Gözlerim yolda kaldi 
Arkadas kirmam dik tut Yikilasin kislalar  
Dosta düsmana karsi (K.7) Sevdigim nerde kaldi(K.7) 

Asker yolu beklerim Günü güne 
eklerim Sen git yarim askere Ben 
yolunu beklerim(K.16) 

Asker oldum gidiyorum
 Askerlik dediler kosup da geldim 
Vatanimi seviyorum Nizamiye kapisindan sevinçle girdim 
Hakkini helâl et ana Elbise diyerek çuvali giydim 
Ülkemi savunuyorum (K.5) Aglama anam bir gün dönerim(K. 14) 

ASKERI KARSILAMA 

Asker evine döndügünde annesi duvara astigi simidi indirip islatir ve 
kuslara verir. Daha sonra eger önceden adanmis ise Hidir, Cabbar Dede, 
Seyh Abdür-rezak'a gidilir. Askerin sag salim dönmesine yardimi olduguna 
inanilan bu ziyaretlerden her hangi birinde kurban kesilir. Ya kesilen 
hayvanin eti oldugu gibi dagitilir ya da yemek yapilarak dagitilir. Yine 
Kur'an ve mevlit okutulur. (K.l), (K.3), (K.4), (K.5), (K.ll), (K.12), (K.14) 

Son dönemlerde yasanilan Güneydogu olaylari nedeni ile askerin 
geri dönüsünde kurban kesme daha yayginlasmistir. Ayrica bazi aileler 
asker ugurlarken düzenlenen kina gecesini, asker döndükten sonra yapmaya 
baslamistir. (K.l), (K.12), (K, 14) 

Evine dönen askerin ailesine göz aydinligina gelen akraba ve 
komsular eskiden getirdikleri bakir esyalar yerine günümüzde artik gömlek, 
pantolon gibi esyalar getirmeye baslamistir. (K.l), (K.3), (K.5) 

Evimiz dört köse 
Dibi billur sise 
Kim (askere) masallah demez 
Dili dilinden düse(K.2) 
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SONUÇ: 

Askeri ugurlama ve askeri karsilama gelenegi yüzyillarin deneyimini 
elde ederek sekillenmis kendince belli kurallari olan ve günümüzde 
islevselligini hâla devam ettiren bir gelenektir. 

Insan yasaminin bir bölümünün geçirildigi asker ocagina, halkimiz 
her dönemde iyi gözle bakmasini bilmistir ve askerligi kutsal görev olarak 
nitelendirmistir. 

Askere gitmenin kisiyi olgunlastirdigi ve adam ettigi düsüncesi 
yaygindir. Bu nedenle gençler bir an önce askerlik görevlerini 
tamamlayarak toplumdaki saygin yerlerini almaya çalisirlar. 

Adana yöresinde askere gitmeden ve askerden döndükten sonra 
yapilan bazi törenler vardir. Bunlardan ilki asker adayinin bir ziyarete 
giderek askere gitmeden veya askerden döndükten sonra kurban kesmesidir. 
Her zaman bu kurban töreninde bir hoca bulunur ve Kur'an okur. 

Diger bir tören ise asker kinasidir. Asker kinasinin dinsel boyutu 
olmasina ragmen eglence daha ön plandadir. Genellikle yemekli ve içkili 
yapilan bu törende, kina duasi adi verilen bir metin, kina bayraktan 
tarafindan sunulur. Bu duaya kina bayraktarinin talimatiyla, yer yer 
dinleyiciler de katilir. Aslinda erkek kinasi ve sünnet kinasinda da bazi 
küçük farkliliklarla okunan bu dua; bazen dinsel ögretiler içerir, bazen alttan 
alta mesajlar veren tekerlemelere dönüsür, bazen ise sevilen devlet 
büyüklerine göndermeler yapilarak dinleyicilerin devletlerine daha kuvvetli 
baglanmasi saglanir. Ayrica bu duanin hem sünnet kinasinda, hem erkek 
(dügün) kinasinda, hem de asker kinasinda okunmasi bize kina duasinin 
yöre gençlerinin yasamlarinin en önemli geçis dönemlerinin bir parçasi 
oldugunu gösterir. 

Ayrica kinada okunan türkülere baktigimizda bazi türkülerin bir 
kisminin belleklerden silindigini görürüz. 

Adana yöresinde bazi maniler, mani formunu yitirse de askerle 
yazismada kullanmanin hala devam ettigi söylenebilir. 

Askeri karsilama törenine baktigimizda yer yer ugurlama ile paralel 
oldugunu görürüz. En önce asker evine döndügünde ziyarete gidilerek 
kurban kesilir. Son yillarda yasanilan Güneydogu olaylari nedeniyle aslinda 
askere ugurlarken yapilan kinanin döndükten sonra yapilmasina da sikça 
rastlanir. 

Ayrica askere ugurlarken, yapilan bu törenler içinde bir çok motif 
karsimiza çikar. Bunlardan bazilarini söyle siralayabiliriz. Asker adayinin 
eline yakilan kinanin etrafina para sarilmasi ve bu paranin ikinci gün fakire 
verilerek, yasanilabilecek olumsuzluklardan kurtulma düsüncesi. Asker 
adayina simit isittirilarak, simidin geri kalaninin evde saklanmasi (askerin 
kismetinin) ve asker adayinin bu nedenle geri dönecegine inanilmasi. 
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Kirmizi rengini kullanilarak (askere yakilan kinanin kirmizi olmasi, koluna 
kirmizi kurdele baglanmasi ve asker adayini ugurlayacak arabalara kirmizi 
yagliklar baglanmasi) asker adayinin vatanina kurban edilmesi düsüncesi. 
Asker adayinin ardindan su dökülerek çabuk gelecegine inanilmasi 

Bu bildirimizde, Türk halk kültüründe önemli bir yeri olan askeri 
ugurlama ve karsilama geleneginin Adana'daki uygulamalarini vererek, 
Türkiye asker ugurlama ve karsilama gelenegine, katkida bulunmaya 
çalistik. 
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Ismetpasa K-10- Emine Tas, 1928, ev hanimi, dul, yok, Velibey K-ll- 
Edibe Aygül, 1932, ev hanimi, dul, yok, Barbaros K-12- Cemile 
Özatas,1949, ev hanimi, evli, yok, Havuzlubahçe K-13- Abdurrahman 
Yagdiran, 1934, emekli,evli, ilkokul, Yenibey K-14- Gonca Ulusoy, 
1946, ev hanimi, dul, enstitü, Yesilevler K-15- Kerim Sari, 1925, 
emekli, evli, yok, Ismetpasa K-16- Kamil Zenger, 1963, esnaf, evli, 
ilkokul, Sucuzade 


