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1. Giriş 

Başta Kırklareli olmak üzere Trakya ve Bulgaristan’ın bu bölgeye 
olan sınırında toplu olarak yaşayan ve kendilerini Türkmen olarak 
tanımlayan Amucalar; günümüzde Bedreddini, Bektaşi ve Sünni inanç 
esaslarını bünyelerinde barındıran ve bu inanç sistemlerini aktif olarak 
yürüten özgün bir Türkmen topluluğudur. Tarihsel süreçte yakın geçmişe 
kadar tamamen Bedreddini inanç sistemine bağlı olduğu belirtilen 
Amucalar arasında Bektaşilik, 93 Harbi olarak nitelendirilen Osmanlı Rus 
Savaşı’ndan sonra İstanbul’da bulunan bir Bektaşi dergâhına giden ve o 
dergâhta nasip alarak Bektaşi olup çevresine de bu inancı yayan Abdal 
Ahmet Baba aracılığıyla girmiştir (Salcı, 1942: 313). Zaman içerisinde 
çevresel baskılar başta olmak üzere çeşitli nedenlerle bazı Amucaların 
Sünnileşmesiyle birlikte topluluk içerisinde üç kollu bir inanç sistemi 
görülmeye başlanmıştır. Günümüzde Bektaşi olan Amucalar, Balım Sultan 
Erkânı’nı yürütmekte ve İzmir’de yaşayan Ali Haydar Ercan Dedebaba’ya 
bağlılıklarını bildirmektedir.  

Trakya’da genel olarak Bektaşi kimliği ile tanınan Amucalar tarihi 
kayıtlarda “Ammiler”, “Emmiler”, “Ammaca”, “Amuga”, “Amuca” ve 
“Amuca Oğulları” olarak yer almaktadır (Engin, 2014: 59). 1481’de II. 
Beyazıt’ın tahta çıkması ile Balkanlar'a başlayan büyük Türkmen göçüyle 
Trakya ve Balkanlara geldikleri tahmin edilen Amucaların (Engin, 2014: 
58) Amucalı (Amucalu) adıyla Rakka’da; Ammiler (Emmiler) adıyla 
Kayseriyye sancağında kayıtları mevcuttur (Türkay, 2001: 175). Tarihsel 
süreçte çeşitli dönemlerde göç etmek zorunda kalmaları sebebiyle 
günümüzde kısmen dağınık bir yerleşim özelliği gösteren Amucalar; toplu 
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olarak Kırklareli’de yirmi dört, Tekirdağ’da iki köy olmak üzere toplam yirmi 
altı köyde yaşamaktadırlar. Bu köylerin haricinde Edirne’de bulunan üç 
köyde de Amucaların bulunduğu belirtilmektedir (Engin, 2014: 74-79).  

Bektaşi Amucaların inanç temelli matem geleneklerinden en 
önemlisi kuşkusuz Muharrem yası ve orucudur. Aynı zamanda yıl içerisinde 
ibadet erkânı açılması gereken önemli günlerden birisi olan Muharrem 
yasının tarihsel kökeni tüm İslam dünyasında bilinen Kerbela Olayı’na 
dayanmaktadır. Bağdat’ın yaklaşık 100 km güneybatısında yer alan 
Kerbela’nın İslâm dünyasındaki ünü, Hz. Hüseyin ile ailesinin Hicri, 10 
Muharrem 61; Miladi, 10 Ekim 680 tarihinde Emevilerce şehit edildikleri yer 
olması ve burada gömülü bulunmasından kaynaklanmaktadır. Hz. Hüseyin 
ve beraberindeki kişilerin öldürülmesi, öldürülen kişilerin naaşlarının 
meydanda bırakılması ve Hz. Hüseyin’in başının Halife I. Yezit’e sunulması 
olayı tüm İslam âleminde yas olarak kabul edilen Kerbela Olayı’nın 
tarihsel temelini oluşturmaktadır (Öz, 2002: 271). Bu tarihsel hadise 
çerçevesinde oluşan Muharrem mateminin, mensup olduğu mezhep ya da 
tarikat ne olursa olsun, İslam topluluklarının tümünde önemli bir yeri 
vardır. Bu öneme dair anlatılar ve ibadet formları farklılık gösterse de esas 
olan matemin tüm İslam dünyası tarafından kabul görülmesi ve söz 
konusu aya bir kutsiyet atfedilmesidir. Bu tarihsel olay etrafında özellikle 
Alevi ve Bektaşilerde çok sayıda inanma, ritüel ve ibadet formları gelişmiş 
ve bunlar Bektaşi ve Bedreddini Amucalar arasında da tüm canlılığıyla 
varlığını korumuştur.  

2. Muharrem Orucu 

Amucalardaki Muharrem mateminin temelinde on gün aralıksız 
olarak tutulan oruç bulunmaktadır. Orucun başlangıcı geleneksel 
kurallara göre belirlenmekte ve Kurban Bayramı’nın ilk gününden itibaren 
yirmi gün sayılmaktadır. Yirminci gün matem orucuna niyet edilir, niyet 
tercümanı okunur ve on gün sürecek oruç başlar. Onuncu günün öğle 
saatine kadar aralıksız olarak su orucu tutulur. Onuncu gün öğle saatine 
kadar oruç tutulmasının sebebi ise Hz. Hüseyin’in şehit olduğu zamanın 
onuncu gün öğle saatleri olduğuna inanılmasıdır (KK.9). Onuncu gün öğle 
saatinde su orucu bitirilir. Oruç bitse bile yas on ikinci güne kadar devam 
etmektedir. Kerbela’da Hz. Hüseyin ve yanındakilere su verilmemesi, 
Muharrem ayının yedinci gününde başlamış ve onuncu günün öğlesine 
kadar sürmüştür. Fakat Kerbela şehitlerine saygı olsun diye on gün 
boyunca su içilmemektedir. Oruç süresince ağır işlerde çalışanlar, toprak 
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işçileri, hastalar ve yaşlılar su içeren farklı gıdalar alabilmektedir (Noyan, 
2011: 118-119).  

Amucalarda Muharrem orucunun susuzluk orucu olduğu düşüncesi 
genel geçer bir kabul olsa da söz konusu günlerin sadece oruçtan ibaret 
olmadığı fikri hâkimdir. Bu günlerin temelinde yas vardır. Bu yas 
günlerinde et yenmemesi1, kötü söz söylenmemesi, düğün nişan gibi 
eğlencelerin yapılmaması, herhangi bir canlının incitilmemesi, süslenme 
aracı olarak görülen aynanın kullanılmaması için bir örtüyle kapatılması, 
erkân açılmaması, dem alınmaması, semah dönülmemesi gibi 
uygulamalar da görülmektedir (KK.9). Ancak su orucunda temel olan 
bedene zarar vermeden, matem ruhaniyetini yitirmeden hareket 
edebilmektir. İnsanın on gün boyunca hiç su içememesinin bedeni için 
zararlı olduğu bilinciyle su yerine sulu besinler tercih edilmektedir. Meyve 
suyu, çay gibi içeceklere “bulanık su” adı verilmekte suyun herhangi bir 
besin ile karıştırılarak içilmesi temel kabul edilmektedir. Ancak bu 
tüketimin de kana kana değil de ihtiyacını giderecek kadar olmasının esas 
olduğu vurgulanmaktadır (KK.7). Bunların yanında tıraş olunmaması, 
banyo yapılmaması gibi uygulamaların da olması gerektiği belirtilse de 
günümüz şartlarında hizmet sektöründe çalışanların tıraş olmamasının ya 
da beden gücü ile çalışarak terleyenlerin banyo yapmamalarının doğru 
olmadığı düşüncesi hâkimdir (KK.5). Aynı zamanda yas dönemi boyunca 
karşılaşan Bektaşiler birbirlerine “Ya İmam!” diye selam verir ve “Ya 
Hüseyin!” diyerek selamı alırlar.  

Oruca başlamadan önce yapılan niyetlenme bir ibadet formu ve 
birtakım ritüeller barındırmaktadır. Kurban Bayramı’nı takip eden yirminci 
günün akşamı oruç tutacak kişiler toplanırlar. Toplanan Bektaşi Amucalar 
öncelikle ibadetlerini yerine getiriler ve ardından sofra kurulur. Niyet 
öncesi kurulan sofra mürşit tarafından çekilen şu gülbank ile açılır: 

Bism-i Şah Allah Allah. Aşk olsun içene rahmet olsun göçene. Şâhım İmam 
Ali’ye, Lanet kavm-i Yezid’e. Evvel Allah diyelim kadim Allah diyelim. Geldi 
Hüseyin Efendi’mizin sofrası yâ Hak diyelim. Hak versin biz yiyelim. Buyrun 
canlar Hüseyin Efendi’mizin sofrasına. Allah eyvallah hü dost (KK.6).  

Sofrada Kerbela ve İmam Hüseyin ile ilgili nefesler okunur. Diğer 
ibadet formlarından farklı olmak üzere bu günde semah dönülmez ve dem 
alınmaz. Kurulan sofrada matem bilinciyle hareket edilir (KK.2). 

                                                            
1 Et yemek için başka bir canlının canına kastetmek gerektiğinden yas günlerinde herhangi 

bir canlıya zarar verilmemesi için et yenmediği belirtilmiştir (KK.9). 
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  Sofra kaldırıldıktan sonra oruca niyet edilir. Niyet etme daha 
önceden içerisine Kerbela’dan getirilen toprak parçası2 atılması suretiyle 
kutsanmış olan suyun yudumlanması şeklinde olur. Niyet etme şu 
şekildedir: Niyet etmek için kutsanan suyu eline alan iki saki mürşidin 
karşısına geçerler ve “Bism-i Şah Allah Allah. Ayn-i ab-ı zülal-i 
selsebilest. Pür teşne-yi ihvan-ı Hakk sebilest. Ve sekahum rabbihum 
şeraben tahura. Yâ İmam Hüseyin” derler. Ardından aldıkları bu suyu ilk 
önce mürşide ikram ederler. Mürşide ikram ederken sakiler: “Bism-i Şah 
Allah Allah. Can-ü baştan geçmişiz biz Şah Hüseyin aşkına. Kerbela-yı 
dest-i gamda ser verenler aşkına. Ol yezidler elinde teşne lebler aşkına. 
Kerbela’da su su diye can verenler aşkına” tercümanını okurlar. Bu 
tercümanın ardından kutsanmış suyu eline alan mürşit:  

Bism-i Şah Allah Allah. Aşk olsun içene rahmet olsun göçene, 
Şâh’ım İmam Aliye. Lanet kavm-i Yezid’e. Dem seyd-i kâinat sırrı Murteza, 
Hz. Hüseyin Efendi’mizin demine keremine hü.” diyerek sudan üç yudum 
almak suretiyle oruca niyetlenmiş olur. Mürşidin ardından meydanda 
bulunan muhipler de niyetlenirken söz konusu su kullanılır. Niyet için 
kullanılan su, sakiler tarafından meydanda bulunan tüm muhiplere3 
sırayla ikram edilir. Muhipler suyu üç kez yudumlamak suretiyle “Aşk olsun 
içene rahmet olsun göçene, Şah’ım İmam Ali’ye. Lanet Kavm-i Yezid’e” 
diyerek üçleme yapar ve oruca niyetlenmiş olur. Tüm muhiplerin 
üçlemeleri tamamlandıktan sonra mürşit şu duayı okur:  

Bism-i Şah Allah Allah. Aşk olsun içene rahmet olsun göçene, Şâh’ım İmam 
Ali’ye. Lanet kavm-i Yezid’e. Nûr ola sır ola içenlere nûr-u imân ola.  
Şaraben tahura ve şifa-yı Nâci’den ola. Kırkların ezdiği engür suyundan ola. 
Hz Hüseyin Efendi’mizin deminden didârından ayırmaya, dem sahibinin 
demleri Hüseyin Efendi’mizin deminden ola. Dem Pîr’in Kerem evliyanın. 
Allah eyvallah hü dost (KK.6). 

Duanın ardından yine mürşit tarafından sakilere ithafen şu duayı 
okunur: 

Bism-i Şah Allah Allah. Aşk olsun içene rahmet olsun göçene. Şâh’ım İmam 
Ali’ye, Lanet kavm-i Yezid’e. Hizmetleriniz kabul olsun, muratlarınız hâsıl 

                                                            
2 Mürşitlerde Kerbela’dan getirtilen bir toprak ya da taş parçasının bulunduğu ve 

niyetlenirken bu toprak ya da taş parçasından küçük bir parçanın suya atıldığı belirtilmiştir. 
Kerbela’dan getirilen bir toprak ya da taş parçasının bulunmaması halinde hiç ayak 
basılmamış topraktan bir parça alınarak kaynatılıp süzüldükten sonra niyet suyuna 
katılabileceği de söylenmiştir (KK.6) 

3 Nasip alarak Bektaşi tarikatına giren kimselere muhip adı verilir. 
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olsun. Hz. Hüseyin Efendi’mizin ve Hacı Bektaş Veli Efendi’mizin himmeti 
hayırları üzerinizde daim baki olsun. Zâhir bâtın hak erenler yardımcınız 
olsun, On İki İmam Efendilerimiz, On Dört Masum-u Pak gözcünüz bekçiniz 
olsun. Gerçeklerin demine hü (KK.6).  

Sakilere gördükleri hizmet sebebiyle edinen duanın ardından 
meydanda bulunan tüm muhipler oldukları yerde secde ederek niyaza 
varırlar. Ardından mürşit şu niyet tercümanını okur:  

Bism-i Şah Necef-i Vilayet. Bism-i Şah Allah Allah. Erenlerin himmetine, Er 
Hak Muhammed Ali aşkına, Hz. Hüseyin Efendi’mizin niyet-i savm-ı ad-ı 
şânına. Kerbela şehitlerinin ervâh-ı tayyibelerine ve niyyet-i savm-ı 
matemine. Fatıma-tüz Zehra’nın şefaatına. On İki İmam, On Dört Masum-u 
Pakân ve On Yedi Kemerbestegân Efendilerimizin şevkine. Hazır gaip 
erenlerin himmet-i âlilerine. Selam Hüseyin Kerbela şehitlerine. Yuh 
münkire lanet Yezid’e ve kavmine. Gerçeklerin demine devranına hü (KK.6). 

Niyet tercümanının ardından matem orucu gülbangının 
çekilmesiyle de niyetlenme tamamlanmış olur. Niyet tercümanı şu 
şekildedir:  

Bism-i Şah Allah Allah. Erenlerin himmetine, Er Hak Muhammed Ali'nin 
aşkına, Hz. Hüseyin-i mazlum-u Şâh-ı dest-i Kerbela matemine niyet ettim. 
Niyet ettim Kerbela-yı dest-i gamda şehit olanların temiz ruhlarına niyet 
ettim. Hz. Fatma’tüz Zehra’nın şefaatine, On İki İmam, On Dört Masum-u 
Pak Efendilerimizin hürmetine, On Yedi Kemerbestlerin hürmetine. Hazır, 
zahir, gaip gerçek erenlerin yüce hürmetleri, üzerimizde hazır ve nazır ola. 
Yuh münkire lanet Yezid'e rahmet mümine. Hü dost Allah eyvallah, el 
medet yâ Hüseyin (KK.8). 

Niyet tercümanı ile birlikte matem orucuna niyet edilmiş matem 
orucu artık başlamıştır. Niyet edildikten sonra meydanda bulunan 
muhipler diğer ibadet formlarının aksine mürşide niyaz etmezler. Herkes 
yerinden üzgün bir tavır ile kalkıp meydandan çıkar (KK.6). 

2.1.  Hür Gazi Pilavı 

Hür Gazi etrafında oluşan ritüeller, tarihsel bir hadisenin çeşitli 
anlatılarla kutsallaştırılmasıyla oluşan inanmalara bir örnek olarak 
gösterilebilir. Başlangıçta I. Yezid’in komutanlarından olan ancak daha 
sonra Hz. Hüseyin tarafına geçen Hür b. Yezid (Sarıcık,1998:494) anısına 
Hür Gazi Pilavı adıyla Muharrem ayının beşinci günü Amuca Bektaşilerinin 
tamamında olmasa bile özellikle Çeşmekolu köyünde erkân açılmaktadır. 
Erkan açılmasına ilişkin olarak Hür Gazi’nin İmam Hüseyin’e bağlandığı ve 
Hz. Hüseyin’in yanına geldiğinde pilav yenilmekte olduğuna dair bir 
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inanma mevcuttur. Bu olaya istinaden olayı hatırlamak adına pilav pişirilip 
ikram edilmektedir (KK.1). Matem aylarında hayvan kesilmesi yasak 
olduğundan pilavda kullanılacak etlerin matem öncesi hazırlandığı 
belirtilmektedir. Pilavda okunan gülbank ve tercümanlar mürşitlerce veya 
dervişlerce ayakta okunur ve orada bulunan tüm muhiplerin bunları 
ayakta dinlemesi gerekmektedir (KK.6). 

2.2.  Hür Gazi Helvası 

Amuca Bektaşileri arasında Muharrem ayında rastladığımız bir diğer 
uygulama da Hür Gazi Helvası’dır. Çeşmekolu köyünden edindiğimiz 
anlatıya göre:  

Hür Gazi, Yezid’in komutanlarından birisidir. Fırat nehrine su almak için 
gitmek isteyen İmam Hüseyin taraftarlarına izin vermez. Hür Gazi, Hz. 
Hüseyin tarafına geçmek ister ve Yezid’in askerleri tarafından bu isteğinden 
ötürü Muharrem ayının yedinci günü şehit edilir. Hz. Hüseyin taraftarları 
şehit edilen Hür Gazi için ‘Bizden mi, onlardan mı?’ diye sorarlar. Hz. Hüseyin 
de ‘gidin bakın eğer kanı Kerbela tarafında akıyorsa bizdendir alın, değilse 
bırakın.’ der. Hür Gazi’nin kanının Kerbela tarafına doğru aktığı görülür 
(KK.1).  

Bu yüzden Amuca Bektaşileri Muharrem’in yedisinde Hür Gazi 
anısına onun helvasını yaparak bu helvayı dağıtmaktadırlar. Muharrem 
ayının yedinci günü helva yapılması için toplanılıp helva iftarı yapıldığı ve 
aynı akşam erkân esnasında tekrar niyetlenerek oruca devam edildiği 
belirtilmiştir (KK.7). Helva için açılan erkânda mürşit ya da derviş 
tarafından gülbanklar çekilir, dualar okunur. Bu esnada tüm muhipler 
ayaktadır. Yine bu gün muhipler ibadethane olan meydanevine girerken 
diğer erkânlarda söylenen “Hü Dost!” ifadesi yerine el pençe vaziyette “Ya 
İmam!” der; meydanda bulunanlar ise “Yâ Hüseyin Selâmullah-ı Alel 
Hüseyin, Lanetûllah-ı Ala Kâtil-ül Yâ Hüseyin Yezid’in kavmin” diyerek 
karşılık verirler. Böylece Yezit’e ve kavmine lanet edilir. Bu erkânda kanun-
u evliya çerağı4 uyarılır. Diğer erkânlardan farklı olarak namazlar kılınmaz, 
niyazlar edilmez, dem üçlenmez, nefes söylenmez. Sofra gelir, açılır, en 
son helva gelir, helvadan önce gülbank çekilir gülbank sonrası helva yenir. 
Yine niyaz ve görüşme yapmadan meydanda bulunan muhipler dağılır 
(KK.8). 

                                                            
4 Bektaşi ibadetlerinde kullanılan üç kolu kandildir. Hak, Muhammet, Ali üçlemesinin 

sembolüdür (Noyan, 1995: 265). 
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Helva kavurup dağıtma geleneğinin kökenine dair diğer bir anlatıda 
da, Hz. Hüseyin Kerbela’daki yedinci günün akşamı sağ kalanları 
toplayarak içinde bulundukları durumu izah etmiş ve oradakilere hitaben 
“Ey inananlar, bizi gelecekte kötü olarak anılacak kaderimizin ardından 
yedimizi yapacak kimse kalmayacaktır. Biz kaderimizin helvasını kendimiz 
bu akşam yapacağız.” demiştir. Bu olayı anmak için Bektaşi Amucalar 
Muharrem ayının yedinci günü toplanarak erkân açarlar ve muhiplerin 
yanlarında getirdikleri un, şeker ve yağ ile helva kavurarak dağıtırlar 
(KK.8).  

Sebebi ne olursa olsun günümüzde Amuca Bektaşileri arasında 
Muharrem ayının yedinci günü erkân açılarak helva yapılması geleneği 
canlılığını korumaktadır.  

2.3.  Matem Orucu İftarı  

Kerbela şehitleri için tutulan yas Amuca Bektaşilerinde Muharrem 
ayının onuncu günü son bulur ve iftar açımı için erkân açılır, kurban kesilir. 
Kesilen kurban Zeynel Abidin'in Kerbela’dan sağ olarak kurtulmasına 
adanmaktadır (KK.6). İftar için açılan erkâna gelen muhipler “Ya İmam!” 
diyerek meydana girerler. Meydana giriş esnasında herhangi bir niyaz 
yapılmaz. Muhiplerin gelmesi tamamlandıktan sonra Kerbela Olayı ile 
ilgili bilgilendirici konuşmalar yapılır. Konuşmaların ardından niyet edilme 
esnasında kullanılan Kerbela toprağı katılmış su getirilir ve mürşit açılış 
gülbangını okur. Gülbank şu şekildedir:  

Bism-i Şâh Allah Allah. Bism-i Şâh, ism-i Şâh, cism-i Şâh. Esselâm-u aleyk 
ya ebâ Abdullah. Esselâm-u aleyk ya ibn-i Resulullah. Esselâm-u aleyk ya 
İbn-i Ebu Talip. Esselâm-u aleyk ya İbn-i Aliyyel Murtaza. Esselâm-u aleyk 
ya İbn-i Hatice-tül kübra. Esselâm-u aleyk ya İbn-i Fatıma-tüz Zehra. 
Esselâm-u aleyk ya ahi-i Hasan hulk-uz Rıza. Selamullah-ı alâ ehl-el 
Hüseyin ve alâ-ı ve etbâ-ı Hüseyin. Allahümme el-an al-el Yezid ve alâ 
kavm-i Yezid ve ashab-ı Yezid. Lâ’net el-ân Lâ’net. Ta ki encâm-ı zaman 
lâ’net. Lâ’net Şimr ve kavmine ve ashabına, Sad Lâ’net Şimr Zür Cevşen’e. 
Lâ’net ala ehl-lel Ebu Süfyan ve kavmine ve ashabına. Kıyamet gününe 
kadar lanet. Rahmetullah-ı aleyh kavm-il müm-nin ya Aliyyel Mürteza ya 
İmam Hüseyin. Allah eyvallah. Muhammet ve Haydar ve Hüseyin hakkı için 
duamız kabul ve makbul ola. Allah eyvallah hü dost (KK.8). 

Gülbangın ardından su iftarı yapılır. Su alırken mürşit “Selamullah-ı 
aleyh Hüseyin ve ala evlad-ı Hüseyin ve ashab-ı Hüseyin. Lanetullah-ı ala 
Yezid ve ala kavm-i Yezid ve ala ashab-ı Yezid. Binlerce lanet kıyamete 
kadar. Ya İmam Hüseyin hü dost” diyerek dua eder (KK.6). Mürşit iftarını 
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yaptıktan sonra meydanda bulunan muhipler de iftarlarını yaparlar. 
Orucunu açan muhipler kendilerine ikram edilen sudan içerken “Aşk olsun 
içene, rahmet olsun göçene, Şahım İmam Ali’ye. Lanet kavm-i Yezid’e.” 
ifadesini tekrar ederler. Son olarak su ikramını yapan saki de sudan üç 
yudum almak suretiyle orucunu açtıktan sonra darda durarak “Can-ü 
baştan geçmişiz biz İmam Hüseyin aşkına.” der. Ardından meydan açılır, 
muhabbet sürer (KK.6). 

İftarda mürşit kıyafetleri de diğer erkânlardan farklılık gösterir. 
Muharrem dışı ibadetlerde mürşitler ibadet esnasında başlarına on iki 
dilimli beyaz renkli bir tac giyerler. Bu tac keçeden yapılır ve üzerinde on iki 
imamları sembolize eden on iki adet dilim bulunur. Bu dilimlere terk adı 
verilir. Muharrem harici erkânlarda beyaz renkli tacın üzerine yeşil bir bez 
sarılırken Muharrem Erkanlarında yeşil yerine siyah bir bez sarılmaktadır 
(KK.8). Mürşitlerin boyunlarında teslim taşı bulunur. Bellerinde tığbend ve 
kuşak, kuşakların üstünde de tıpkı teslim taşı gibi on iki köşesi olan palenk 
taşı bulunur. Üstlerine ise uzun beyaz bir giysi olan tennure giyerler. Bu 
tennure kefeni sembolize eder. Tennurenin üstüne de siyah bir hırka 
giyilmektedir.  

2.4. Aşure Günü ve Çorbası 

Kerbela Olayı’nda Hz. Hüseyin’in şehit edildiği gün olan Arap 
aylarına göre Muharrem ayının onuncu günü “Aşure Günü” olarak 
adlandırılır. Bu güne dair oluşan inanmalarda tarihsel bir olayın halk 
arasında kutsal bir güne dönüşümü net olarak görülmektedir. Bu dönüşüm 
esnasında söz konusu duruma tarihsel gerçeklikle ilgili olmayan yeni 
inanmaların eklendiği ya da olayın kutsallığının pekiştirilmesi bağlamında 
farklı olayların da aynı gün olduğuna inanıldığı gözlenmiştir. Bedri Noyan 
bu inanmaları şu şekilde sıralamıştır:  

Hz. Âdem’in ilk günahından ötürü ettiği tövbenin kabul edilmesi, Hz. 
İbrahim'in ateşten kurtulması, Yakup Peygamberin oğlu Yusuf’a kavuşması, 
Nuh'un gemisinin Cudi Dağı'na oturması ve Nuh’un gemide kalanlardan 
tatlı bir çorba pişirilmesini istemesi, Musa’nın, Firavun’un şerrinden kavmini 
kurtarması, İdris Peygamberin semaya alınması, İbrahim Peygamber’in 
doğması, İbrahim Peygamber’in Nemrut’un ateşinde yanmaması, Süleyman 
Peygamber'in tövbesinin kabul olunup mülkünün iade edilmesi, Eyüp 
Peygamber’in şifaya kavuşması, Yunus Peygamber’in balığın karnından 
çıkması, İsa Peygamber göğe çekildiği gün olması (1995: 150).  
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Bedri Noyan’ın sıraladığı inanmalar Amuca Bektaşileri arasında 
bilinmekte ancak söz konusu günün kutsallığı Kerbela Olayı’na 
dayandırılmaktadır (KK.6).  

Tatlı aş, çorba ya da sarı çorba olarak da anılan aşurenin yapılması 
gerekliliğinin kökenine dair oluşan inanmaların temelinde şu anlatı 
bulunmaktadır:  

Hz. Hüseyin imamlık mührünü bıraktığı Zeynel Abidin’e şehit olmadan 
hemen önce, iki gün sonra şehitleri buradan topla ve defnet, der. Defin 
esnasında Hz. Hüseyin’in karısı Habibe Ana, Hz. Hüseyin taraftarlarının 
kaldığı çadırlarda kalan erzakları toplar ve hepsini kaynatarak tatlı aş 
denilen aşureyi yapar ve herkese ikram eder (KK.1).  

Amucalar arasında aşurenin tatlı yapılmasının sebebi acıyı tatlıya 
çevirmek olarak algılanmakta ve sembolik olarak Kerbela şehitlerini 
anmak olarak değerlendirilmektedir (KK.1). 

Amuca Bektaşilerinde Muharrem ayının onuncu günü dini önder olan 
dedebaba5, on birinci günü halifebabalar6, on ikinci gün ise babalar7 
tarafından aşure yapılmaktadır. Muharrem ayının kalan günlerinde ise 
dileyen muhipler tarafından aşure yapıldığı belirtilmiştir (KK.4). 

Aşurenin kaynatılmasının yani yapılmasının belirli usulleri vardır. 
Aşure kaynatılması ve açılan erkân esnasında mürşit siyah kıyafetler giyer. 
Çorba kaynatmak üzere meydanda bulunan kişilere baba veya derviş 
tarafından günün anlamına ilişkin bir konuşma yapılır. Sonra baba, 
kazanların üzerine enine konulmuş kepçeyi alarak “Ya İmam!” der ve 
çorbayı önce sağa sonra sola Arap alfabesinin “vav” harfine benzeterek 
karıştırır. “Vav” harfine benzetilmesinin sebebi ebcet hesabına 
dayandırılmaktadır. Ebcet hesabına göre altı rakamının karşılığı olan 
“vav” harfi iki kez tekrar edilerek altmış altı sayısı elde edilmiş olur. Söz 
konusu hesaba göre “Allah” sözcüğü altmış altıya sayısına denk 
geldiğinden çorba karıştırılırken Allah’ın ismi zikredilmiş olur (KK.6). Birden 
fazla kazan varsa aynı işlem onlarda da tekrarlanır. Kepçeyi daha sonra, 
hiyerarşik yapı gereği dervişler niyaz ederek, üç kez öperek, babadan alır 
ve aynı işlemi tekrarlar. Dervişlerden sonra meydanda bulunan muhipler 
de bu işlemi yaparlar. Eğer meydanda bulunan muhip sayısı fazla ise 

                                                            
5 Babagan Bektaşilerinin postnişinidir. 
6 On iki imamları sembolize eden dini önderlerdir. Türkiye’de on bir adet halife baba vardır. 

Dedebaba ile birlikte sayıları on ikiye ulaşır. 
7 Babagan Bektaşilerinde yerleşim yerlerindeki mürşitlerdir. 
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belirli bir karıştırmadan sonra mersiye okunmasına geçilir. Kazanların 
başına gelen kişiler “Ya İmam!” dediğinde orada bulunanlar “Ya Hüseyin 
Selâmullâhi ale'l-Hüseyin Lânetullâhi ale'l-katili'l-Hüseyin” diyerek onu 
şehit edenlere lanet okurlar. Daha sonra Kerbela şehitleri için dualar 
okunur (KK.8). Pişen aşurelerin içerisine Kerbela toprağı ile kutsallaştırılan 
ve niyette kullanılan su ya da doğrudan Kerbela toprağı katıldığı da ifade 
edilmiştir (KK.6). 

Karıştırma işlemi bitince muhipler meydanevine8 girer. Çorbadan 
alınan bir kap yüksekçe bir sehpanın üzerinde meydanevinin ortasına 
konulur ve üzeri yeşil ve kırmızı başta olma üzere örtüler ile kapatılır. 
Örtünün üzerine de tahta kaşıklar konur. Sehpanın üzerindeki çorba tası 
Kerbela Olayı sonrası başı kesilerek I. Yezit’e götürülen Hz. Hüseyin’in 
başını sembolize etmektedir. Çorbanın üzerindeki yeşil örtü ise “Hz. 
Hüseyin’in kesik başı Yezit’in önüne getirildiğinde Ehl-i Beyt’i seven 
kadınlar onun bu halini, düşmanların görmemesi için başlarınki örtüleri 
çıkararak kesik başın üzerine atmışlar. En üste de kırmızı bir örtü gelmiş.”9 
şeklindeki anlatıyı sembolize etmektedir. Çorba geldikten sonra mürşit, 
derviş veya bir muhip Kerbela Olayı esnasında yaşananları meydandaki 
kişilere anlatır. Bu anlatma esnasında yüksek sesle ah çekme ve ağlama 
görülmektedir (KK.8). Kerbela olayına dair anlatılar esnasında ağlamanın 
ve dökülen gözyaşlarının kişinin cehennem ateşine dökülen su olacağına 
inanılmaktadır (KK.3). 

Matem havasını en yoğun olarak hissettiren unsurlardan birisi de 
kuşkusuz mersiyelerdir. Gerek çorba karıştırılması esnasında gerek de 
Muharrem Erkânı’nda ezgiyle okunan mersiyelerden en çok Safi ve 
Fuzuli’nin mersiyelerinin tercih edildiği belirtilmiştir. Ancak bu bir 
zorunluluk değildir (KK.8). 

Matem ayında okunan mersiyenin önce selamnâmesi, ardından 
salavatı daha sonra mersiyenin kendisi ve son olarak da mersiye duası 
okunur. Ardından matem gülbangı çekilir. Mersiye Selamnamesi şöyledir:  

“Ya İmam ya Hüseyin. selamullah-i alel Hüseyin, lanetullâh-i ala kâtil ya 
Hüseyin, lanettullah kavmi Yezid’in zâlimin” denildikten sonra bir kez Fatiha 
Suresi ve üç kez İhlas Suresi okunur ve şu şekilde devam edilir: “Bism-i Şah, 
ism-i Şah, cism-i Şah. Evvelin ahirin mersiye-i İmam el Hüseyin. Es selam 
aleyke ya Resulullah. Es selam aleyke ya Habibullah. Es selam aleyke ya 

                                                            
8 Amuca Bektaşilerinin ibadethanelerine verdiği ad. 
9 Bu örtü bazı yerlerde yeşil olarak aktarılmaktadır.  
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Nebiyullah. Es selam aleyke ya Eminullah. Es selam aleyke ya Hatice’tüz 
Kübra. Es selam aleyke ya Muhammed İbn-i Abdullah. Es selam aleyke ya 
Seferatullah. Es selam aleyke ya İmam-ül Müttakim. Es selam aleyke ya 
Emirel müminin. Es selam aleyke ya Resul-ün Emin. Es selam aleyke ya 
Fatıma’tüz Zehra. Es selam aleyke ya İmamün septiğin, Es selam aleyke ya 
Seyid-el nisâil âlemin. Es selam aleyke ya Hatice Kübra. Es selam aleyke ya 
İmam-ül müminin. Es selam aleyke ya İbn-i Muhammed-ül Zeki. Es selam 
aleyke ya İmam-ül Hasan-ül Mücteba. Es selam aleyke ya Âba Abdullah. Es 
selam aleyke ya İbn-i Resulullah, Es selam aleyke ya Emir-el müminin. Es 
selam aleyke ya İbni Fatima’tül Zehra. Es selam aleyke ya Kudret’ül ayni 
habibi hüdâ. Es selam aleyke ya gücel kûşeyi sırrı hüdâ. Es selam aleyke ya 
İmam Hüseyin Şah şehid-i dest-i Kerbela. Es selam aleyke ya Ali ceddike 
vebike ya Ali kudretüke ve mevalike vel müminin rahmetullahi ve 
berakeallahü ve selam-ı Aliyel mürselin ve melakatühü ve 
mukarrebünullahu teâla aleyhim ecmain vel hamdillahi rabbil Alemin.10  

Selamname bir kez makamlı iki kez de makamsız olmak üzere üç kez 
okunur (KK.8). Selamnamenin ardından Mersiye Salavatı okunur. Mersiye 
Salavatı şöyledir:  

Es salatu ve's-selamu aleyke ya Rasulallah. Es salatu ve's-selamu aleyke 
ya Habiballah. Es salatu ve's-selamu aleyke ya seyyid-el âlemin, evvelin 
ahirin mersiye İmam el Hüseyin.”11 Salavat sonrası mürşit tarafından “Ya 
Hazreti fahri âlem Muhammed Mustafa, ya Aliyel Mürteza ya Fatima-tüz 
Zehra, Hatice-tül Kübra. Cihan kıl şehit atanı müşteba ya İmam el Hüseyin. 
Ya yadigâr Hasan. Ey Dost ona gidelim bugün cümle müminen. 

                                                            
10 Selamnamenin Türkçesi şu şekildedir: Selam sana ey Tanrı’nın elçisi. Selam sana ey 

Tanrı’nın sevgilisi. Selam sana ey Tanrı’nın yalvacı. Selam sana ey Tanrı’nın yarattıklarının 
hayırlısı. Selam sana ey Abdullah oğlu Muhammet. Selam sana ey temizliği (Safvetullah). 
Selam sana ey suçtan sakınanların imamı. Selam sana ey inanmışların en büyüğü. Selam 
sana ey güvenilir Tanrı elçisinin vasisi. Selam sana ey Fatıma-tüz Zehra. Selam sana ey iki 
torunun Hazreti Hasan ve Hüseyin'in anası. Selam sana ey âlem kadınlarının hanım 
efendisi. Selam sana ey Hatice-tül Kübra. Selam sana ey inanmışların anası. Selam sana 
ey Abdullah. Selam sana ey Tanrı’nın elçisinin oğlu (Hüseyin.) Selam sana ey inanmışların 
başbuğu. Selam sana ey Fatıma-tüz Zehra'nın oğlu. Selam sana ey Tanrı sevgisinin 
(Hazreti Muhammet’in) gözbebeği. Selam sana ey Tanrı’nın Aslanının (Hazreti Ali’nin) can 
parçası. Selam sana ey Kerbela çölünün garip şehidi İmam Hüseyin. Selam sana ey atana 
babana anana ve kardeşine evi içine bilginlerine. Senden yana olanlara ve seni sevenlere. 
Tanrı’nın rahmeti ve bolluğu üzerine olsun. Tanrı elçilerine onun yakını meleklere ve 
ermişlerin hepsine selam olsun. Bütün şükür evrenin yaratanı olan Tanrı’yadır.” (KK.6). 

11 Salavatnamenin Türkçesi şöyledir: "Ey Allah'ın resûlu, okunan dualar senin üzerine olsun. 
Ey Allah'ın habibi, okunan dualar senin üzerine olsun. Ey öncekilerin ve sonrakilerin 
efendisi, okunan dualar senin üzerine olsun.” (KK.6). 
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denildikten sonra mersiyenin okunmasına geçilir. Mersiye okunması 
esnasında mersiye okuyan kişinin yanında bir muhip elinde çerağ12 ile 
bekler. Meydanda bulunan herkes mersiyeyi ayakta dinler. Mersiye 
okunmadan önce üç defa İhlas, bir defa da Fatiha Sureleri okunur ve 
mersiye okunmasından sonra da tekbir çekilmektedir. Mersiyeyi okuyacak 
kişi okumaya başlamadan önce “Bismillahirrahmanirrahim Hü Dost: Bism-
i Şah Allah Allah. Ya İmam ya Hüseyin selamullah-i alel Hüseyin 
lanetullah-i ala katil ya Hüseyin. Lanettullah kavm-i Yezid’in zalimin” der 
ve mersiyeyi okumaya başlar (KK.8). Amuca meydanevlerinde sıklıkla 
okunan Safi’nin mersiyesi şu şekildedir: 

Ey cân ü dil serrîrine sultân yâ Hüseyn 
Vey Kerbelâ'da şâh-ı şehidan yâ Hüseyn 
 
Çeşm ü çerâğ-ı âleme nûr-i cemâl-i Hak 
Cân-ı cihâna rahmet-i Rahmân yâ Hüseyn 
 
Ruşen yüzünde sûre-i Veşşemsi Vedduhâ 
Şânında nâzil ayet-i Kur'ân yâ Hüseyn  
 
Hüsnün gülünde olmaya bir berg-i sebzce 
Bâğ-ı behişt ü ravza-i Rıdvân yâ Hüseyn 
 
Hâl-i ruhin katında şehâ seng-i rîzedir 
Dürr-i adenle lâ'l-i Bedahşân yâ Hüseyn 
 
Ceddin Resûl-i pak atan Şâh-ı Mürtezâ 
Ammin imâm-ı din Şah-i merdân yâ Hüseyn 
 
Ey nûr-i çeşm-i Fâtıma mahbûb-i ins ü can 

                                                            
12 Amuca Bektaşilerinde çerağ olarak adlandırılan mum Hakk’ın nûrunun sembolü olarak 

kabul edilir ve uyarılmasının, yakılmasının, sebebi olarak da Nur Suresi’nin otuz beşinci 
âyeti gösterilmektedir (KK. 6). Muharrem Erkanlarında çerağ uyarma, diğer erkânlardan 
farklı olarak çerağı uyaracak çerağcının “Ya İmam, ya Hüseyin” demesi ve meydanda 
bulunan kişilerin “Selamullah-ı alel Huseyn, lanetullah-ı kavmi Yezid” diye karşılık vermesi 
ile yapılır (KK.8). 
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İnletti bizi mihnet-i devrân yâ Hüseyn 
 
Mâh-i Muharrem erdi dem-i mâtem oldu âh 
Oldu bu ayda gün gibi pinhân yâ Hüseyn 
 
Kan ağladı felekte şafak şefkatinde âh 
Ol dem ki ettiler seni kurbân yâ Hüseyn 
 
Devr-i zamâne döndü vü âlem yıkıldı san 
Tuttu cihânı nâle vü efgan yâ Hüseyn 
 
Mâtem donunu geydi bulutlar bölük bölük 
Bâran gamında koptu vü tûfân yâ Hüseyn 
 
Gökler boyandı mâteme gün geydi kareler 
Mahv oldu orada meh-i tâbân yâ Hüseyn 
 
Yırttı yüzünü nâhûn-i hasretle mihr-ü mâh 
Ağladı yer ü gök sana yeksan yâ Hüseyn 
 
Çerhin büküldü beli vü sındı sitâresi 
Encüm saçıldı yere çü bârân yâ Hüseyn 
 
Deryâlar acıdı sana akarsular dahi 
Taşlar alup döğündü firâvân yâ Hüseyn 
 
Kanlar döküp figan ile her kişi der ki âh 
Kani ne oldu sevgili cânân y â Hüseyn 
 
Gül gibi çehre kana boyandı firâk ile 
Çâk etse tân mı gonca giribân yâ Hüseyn 
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Sünbül saçını çözdü vü gül gitti kendinden 
Sûsen elinde hancer-i bürrân yâ Hüseyn 
 
İder zebân-i hâl ile kim kangı yerdedir 
Şimr-i lâin ü nekbet-i Mervân yâ Hüseyn 
 
Âl-i Resûl'e kangı yere kara böyl-eder 
Olsun Yezîd'e lâ'net-i Yezdân yâ Hüseyn 
 
Her kim seni vü âlini can gibi sevmese 
İtten beterdir ol nice insân yâ Hüseyn 
 
 
Bezm-i gamında âteş-i hasretle yanmıyan  
Olsun hemîşe ney gibi nâlân yâ Hüseyn 
 
Derdâ ki tâs-ı çerhi felek hânedânına 
Gâhi içirdi zehr gibi kan yâ Hüseyn 
 
Sen dest-i Kerbelâ'da susuz bunda âh ü vah 
Yere mi geçti çeşme-i hayvân yâ Hüseyn 
 
Dervîşim âsitânına yüz süre gelmişim 
Şâh-ı keremsin eylegil ihsân yâ Hüseyn 
 
Mahşer gününde el benim etek senin şehâ  
Komagil anda teşne vü üryân yâ Hüseyn 
 
Kandır şerâb-ı kevsere Sâfî kulunu sen 
Geydir libâs-ı hulle-i Rıdvân yâ Hüseyn 
 
Rahmeti seni sevüb yoluna can verenlerin 
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Olsun hemîşe hil'ati elvân yâ Hüseyn 
 
Olsun sana vü aline Rûhül-emin müdâm 
Kerûbiyanlar hamd ü senâhân yâ Hüseyn (KK.8). 

Mersiyenin okunması esnasında meydanda bulunan tüm muhiplerin 
ayakta olması ve her beyit sonrası “Ey nur-u çeşm-i Ahmed-i Muhtar Ya 
Hüseyin / Ey yâdigâr-ı Haydar-ı Kerrar Ya Hüseyin” dizelerinin söylenmesi 
gerektiği belirtilmektedir. Bunun yanında mersiye okunurken mersiye 
okuyan kişinin yanında elinde çerağ ile bir muhip durmaktadır (KK.8). 

Mersiye okunmasının ardından Bakara, İsrâ ve Şûrâ Surelerinden 
ayetler okunarak mersiye duası bölümü de tamamlanmış olur (KK.8). 
Duanın ardından matem gülbangı çekilir. Üç kez çekilen matem gülbangı 
şu şekildedir:  

Bism-i Şah Allah Allah. Erenlerin himmetine, Er Hak Muhammed Ali'nin 
aşkına, Hz. Hüseyin'i mazlum şah-ı dest-i Kerbela matemine niyet ettim. 
Niyet ettim Kerbela da dest-i gamda şehit olanların temiz ruhlarına. Niyet 
ettim Hz. Fatma’tüz Zehra’nın şefaatine, On İki İmam, On Dört Masum-u Pâk 
Efendilerimizin hürmetine, On Yedi Kemerbestlerin hürmetine. Hazır, zahir, 
gaip gerçek erenlerin yüce hürmetleri üzerimizde hazır ve nâzır ola. Yuh 
münkire, lanet Yezid’e rahmet mümine. Hü dost, Allah Eyvallah (KK6). 

Mersiye bitiminde meydanda bulunan muhiplere tatlı bir şeyler 
ikram edilir. Ardından aşurenin pişirilmesinde emeği geçen kişiler mürşidin 
huzuruna gelerek dua alırlar. Mersiyenin sonunda baba tarafından 
görevlendirilen kişi “Ya İmam!” diyerek önce babaya çorba sunar. Baba da 
“Ya İmam ya Hüseyin selamullah, salavatullah, ya Hüseyin. Lanetullah Ala 
katil-i Hüseyin” diyerek çorbasını alır. Meydanda bulunan herkes bu usule 
göre çorbalarını alırlar. Çorba alınmasının ardından meydanda bulunan 
erkekler baba ile kadınlar da babanın eşi olan anabacı ile üç kez öpüşmek 
suretiyle görüşme yaparlar. Daha sonra da muhabbet bölümüne başlanır 
(KK.8). Muhabbet bölümünde okunan mersiyeler, edilen dualar yine 
matem havasına uygun olarak yapılır. İbadet erkânının sıralamasında 
herhangi bir farklılık bulunmadığı belirtilmiştir. Sadece bu ayda açılan 
erkânlarda tutum farklığı vardır. Matem havasından asla vazgeçilmez, 
neşeli nefesler söylenmez ve geceye has bilgilendirmeler yapılır (KK.2). 

3. Sonuç 
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İslam coğrafyasının tamamında matem geleneğinin en belirgin 
unsurlarından olan Kerbela yasını özellikle Alevi ve Bektaşiler için sadece 
bir yas olarak değerlendirmek doğru olmayacaktır. Muharrem ayındaki 
ritüeller, tarihsel bir hadise olan Kerbela Olayı etrafında oluşan 
ibadetlerdir. Bektaşiliğin Trakya’daki en büyük gruplarından olan 
Amucalarda da bu ibadet ve matem formu varlığını belirgin olarak 
sürdürmektedir. Söz konusu dönemde yürütülen ibadet ve yasın yanında 
“Hür Gazi Pilavı” ve “Hür Gazi Helvası” adlarıyla tarihsel bir hadisenin 
inancın bir parçası olması dikkat çeken bir durumdur. Yaptığımız saha 
çalışmalarında inanç farkı gözetmeksizin tüm topluluk mensuplarının 
aşure çorbası yaptıkları görülmüştür. Ancak bu günlerin bir yas havası 
içerisinde geçmesi Bektaşi ve Bedreddini Amucalara mahsustur. Sünni 
Amuca köylerinde nadiren de olsa tutulan Muharrem orucu, Ramazan 
orucu gibi tutulmakta ve sabah niyet edilerek akşama kadar bir şey yiyip 
içilmemektedir. Ancak Bektaşi ve Bedreddini Amucalar arasında söz 
konusu dönem bir yasın ve ibadetin aracısıdır. Hz. Hüseyin ve 
taraftarlarının başına gelen hadiseleri unutmamak ve onları saygı ile 
anmak amacıyla tutulan yas gereği yapılmaması gerekenler ile birlikte on 
iki gün bir ibadet samimiyetiyle geçmektedir. Bu ibadetin somut bir 
göstergesi olan aşure de tüm Amucalarda yapılmaktadır. Ancak yapılış 
amacı inanç bağlamında farklılıklar göstermektedir. Sünni Amucalar 
genel olarak Nuh Tufanı anlatısına istinaden aşure yaptıklarını belirtirken 
Bektaşi Amucalarda Aşure çorbasının yapılış amacı tamamen Kerbela 
Olayı ile ilişkilendirilmektedir. Trakya’da yaşayan Amucalar arasında 
Kerbela Olayı, etrafında oluşmuş anlatılar ve söz konusu olaya atfedilen 
kutsallık ile toplu olarak icra edilen matem geleneklerinin en belirgini 
olarak varlığını tüm canlılığıyla sürdürmektedir.  

KAYNAKÇA 
Engin, R. (2014). Trakya ve Balkanlarda Bektaşilik ve Bektaşi Sürekleri. Almanya: 

Alevi Bektaşi Kültür Enstitüsü Yayınları. 
Noyan, B. (1995). Alevilik Bektaşilik Nedir? İstanbul: Ant/Can Yayınları. 
Noyan, B. (2011). Bütün Yönleriyle Alevilik Bektaşilik Erkan 2. Kitap. Ankara: Ardıç 

Yayınları  
Öz, M. (2002). Kerbela. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 25, İstanbul, 271-

272. 
Salcı, V. L. (1942). Trakya’da Türk Kabileleri I Amucalar. Türk Amacı. Ankara: TDK 

Yayınları, I-VIII, 311-315.  



283 | Çağdaş Yaklaşımlar Odağında Toplum ve Kültür Araştırmaları - I 
 
Sarıcık, M. (1998). Hür b. Yezid. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 

18, 494. 
Türkay, C. (2001). Başbakanlık Arşivi Belgelerine Göre Osmanlı İmparatorluğunda 

Oymak, Aşiret ve Cemaatlar. İstanbul: İşaret Yayınları. 
Sözlü Kaynaklar   
KK.1: Bahtiyar Kombal. 1946 doğumlu, ilkokul mezunu, çiftçi, Kırklareli ili 

Lüleburgaz ilçesi Çeşmekolu köyünde yaşıyor. Görüşme tarihi: 08.12.2019. 
KK.2: Eyüp Aykut. 1958 doğumlu, üniversite mezunu, çiftçi, Tekirdağ ili 

Süleymanpaşa ilçesi Kılavuzlu köyünde yaşıyor. Görüşme tarihi:19.11.2019. 
KK.3: Hasan Yıldız. 1938 doğumlu, ilkokul mezunu, emekli, Kırklareli ili Lüleburgaz 

ilçesinde yaşıyor. Görüşme tarihi: 09.12.2019. 
KK.4: Hüseyin Çakır. 1958 doğumlu, ilkokul mezunu, emekli, Kırklareli ili Lüleburgaz 

ilçesinde yaşıyor. Görüşme tarihi: 09.12.2019. 
KK.5. Levent Aktaş. 1968 doğumlu, ortaokul mezunu, esnaf, Kırklareli ili Lüleburgaz 

ilçesi Turgutbey köyünde yaşıyor. Görüşme tarihi: 01.12.2019. 
KK.6: Mehmet Şilli, 1951 doğumlu, üniversite mezunu, hekim, Tekirdağ ili 

Süleymanpaşa ilçesinde yaşıyor. Görüşme tarihi: 07.09.2020. 
KK.7: Murat İnal. 1958 doğumlu, lise mezunu, esnaf, Tekirdağ ili Süleymanpaşa 

ilçesinde yaşıyor. Görüşme tarihi: 19.11.2019. 
KK.8: Refik Engin. 1956 doğumlu, lise mezunu, çiftçi, Tekirdağ ili Süleymanpaşa 

ilçesi Kılavuzlu köyünde yaşıyor. Görüşme tarihi: 07.09.2020. 
KK.9: Şevket Gürses. 1949 doğumlu, ilkokul mezunu, çiftçi Tekirdağ ili 

Süleymanpaşa ilçesi Kılavuzlu köyünde yaşıyor. Görüşme tarihi: 19.11.2019. 

 

EKLER 

 



284 | Çağdaş Yaklaşımlar Odağında Toplum ve Kültür Araştırmaları - I 
 

 
Fotoğraf 1: Aşureye Kerbela Toprağı Katılırken. 

 

 

Fotoğraf 2: Aşure Sunumu Öncesi Muhipler Aşure Karıştırırken. 
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Fotoğraf 3: Mürşit Mersiye Okurken. 

 

 

Fotoğraf 4: Mürşide Aşure Sunulurken. 

(Fotoğraflar Refik Engin’in kişisel arşivinden alınmıştır.) 
 


