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Uludağ Üniversitesi ve Türk Ocakları 
Derneği Bursa Şubesi ortaklığında dü-
zenlenen etkinliğe UÜ Rektörü Prof. Dr. 

Yusuf Ulcay, Türk Tarih  Kurumu Başkanı Prof. 
Dr. Refik Turan, Türk Ocakları Derneği Genel 
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz,Türkiye ve yurt 
dışından gelen akademisyenlerle birlikte  ve 
çok sayıda öğrenci katıldı.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde 
yapılan bilgi şöleninin açılış konuşmasında 
konuşan Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi 
Başkanı Prof.Dr.Selçuk KIRLI “ Böyle bir faa-
liyetin organizasyonunda olmaktan mutluluk 
duyduklarını belirterek katılımcılara hoş gel-
diniz, onur verdiniz” dedi .UÜ Rektörü Prof. 
Dr. Yusuf Ulcay’da, dünya çapındaki tarihçi 
Prof. Dr. Halil İnalcık adına düzenlenen et-
kinliğe Uludağ Üniversitesi olarak ev sahipliği 
yapmaktan mutluluk ve gurur duyduklarını 
söyledi.

Uluslararası düzeyde düzenlenen bu bilgi 
şöleninin, bilim insanlarının da önemli katkı-
larıyla ‘Tarihçilerin Kutbu’ tanımlamasını faz-
lasıyla hak eden Prof. Drİnalcık’ın hayatının ve 
eserlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacağı-
na işaret eden Rektör Ulcay, “Tarih bilinci ve 
bilgisi olmadan bugün gerek ülkemizde gerek 
dünyada olup biteni iyi analiz edebilmek ve 
gerçekçi bir gelecek vizyonu oluşturabilmek 
mümkün değildir. Tarihi şuuru yani ortak top-
lumsal hafızamız, bizi millet yapan başlıca 
unsurların başında gelmektedir. Prof. Dr. Halil 
İnalcık hocamız gibi, bizlere tarihi sevdiren ve 
genlerini taşıdığımız medeniyeti öğrenmeye 
yönlendiren isimler sayesinde kim olduğu-
muzu yabancıların gözüyle değil, kendi değer-
lerimizden öğreniyor ve dünyaya öğretiyoruz” 
dedi.

YENİ KUŞAKLARA TAM BİR ÖRNEK
Prof. Dr. Halil İnalcık ile bire bir tanışma ve 

fikir alışverişi yapma şerefine eriştiğinden 

dolayı kendisini şanslı hissettiğini belirten 
Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik 
Turan ise tarih bilimine yaptığı katkılardan 
dolayı İnalcık’a teşekkür ederek başladığı 
konuşmasında, “İnalcık hoca, minnet duyu-
lacak bir şahsiyettir. Özellikle Prof. Dr. İlber 
Ortaylı hocamızın dediği gibi enerjisi ve me-
rakı ile bugünkü yeni kuşaklara tam bir örnek 
teşkil etmektedir. Sağ olsun, var olsun. Son 
olarak kendisine dünyamıza ve Türkiye’mize 
hoş geldin demek istiyorum. Gayreti ve ömrü 
uzun olsun” dedi.

TÜRK VE OSMANLI TARİHİNİ  
DÜNYAYA ANLATTI

Türk Ocakları Derneği Genel Başkanı Prof. 
Dr. Mehmet Öz de Türk tarihine ve tarihçili-
ğine uluslararası çapta büyük katkılar yap-
mış birisi olan Prof. Dr. Halil İnalcık’a uzun ve 
sağlıklı ömürler dilediğini söyledi. İnalcık’ın 
Türk ve Osmanlı tarihini dünyaya anlattığını 
vurgulayan Genel Başkan Mehmet Öz, “Ken-
disi her zaman nazik ve bilgi dolu bir hocaydı. 

Akademik kariyerimizin başlarında kendisi ile 
tanıştık ve çeşitli vesileler ile bir araya gelme 
fırsatı bulduk. Her zaman bizleri dinler ve yol 
gösterici konuşmalar yapardı. Türk Ocakları 
Derneği olarak, Türk tarihine ve Osmanlı ta-
rihine böylesi önemli katkılar yapan tüm ho-
calarımızı en iyi şekilde anlamak ve anlatmak 
için bu bilgi şölenini düzenledik. Emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. 
Halil İnalcık’ın 100. yaşına girmesi dolayısıyla 
daha önce kendisi ile yapılmış röportajlardan 
oluşan bir belgesel gösterisi sunuldu

Bilgi Şölenine katılan bütün yerli ve yaban-
cı  konuşmacı tarihçilerce “ O’nun eserleri ve 
çalışmaları olmasa Osmanlı tarihinden geriye 
bir şey kalmazdı” denilerek hakkı teslim edi-
len ve methedilen bu büyük insan yüksek bir 
katılımla anılmış oldu.

HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENİNDE 
Prof. Dr. Halil İNALCIK KONUŞULDU

Dünyaca ünlü tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık adına 100’üncü yaşı dolayısıyla Türk Ocakları Bursa Şubesi’nin 
organizasyonu ve  Uludağ Üniversitesi’nin ev sahipliğinde ‘Bir Büyük Türk’ Bilgi Şöleni gerçekleştirildi.
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Lider ve yönetici olmak çok 
güç bir iştir. Doğduktan sonra 
büyüyüp önder olunması için çok 
donanımlı bir şekilde kendimizi 
yetiştirmemiz gerekir.Bu nedenle aşağıda ki dayanakları 
ve esasları  dikkate almamız gerektiğine inanıyorum.
Türk milletinin tarihi,siyasi ve ekonomik gelişim 
sürecini çok iyi bilmek.
Devlet anlayışında Türk devletinin ebediliğine 
inanmak.
Vatanın bölünmezliğine , parçalanmazlığına candan 
inanmak,
Türk milletini bütün olarak düşünmek, sınıf esasına  
ve sınıf mücadelesine yer vermemek.
Gayretli, fedakarlı ve feragatlı bir dava adamı olmak. 
Demokrasiye ,hür ve parlamenter rejime inanmak.
Kanunlara ve nizamlara saygıyı başta gelen bir 
davranış saymak.
Milli kültürün en mühim unsurlarından  olan  dilin 
bozulmaması , gelişmesi ve zenginleşmesi için büyük 
gayret göstermek.
Tarihin içinden  süzülerek gelen  geleneklere  ve 
adetlere bağlı olmak.
Maneviyatçı bir dünya görüşüne sahip olmak.
İlerleme ve kalkınmanın  yollarını kendi öz kaynakla-
rından bulmaya çalışmak.
Siyasi, iktisadi, kültürel her türlü  emperyalizme 
karşı olmak.
Halkın sömürülmesini istememek ve sosyal  adaletçi 
olmak.
Cemiyetin  her kısmında ve  milletin her zümresinde  
sosyal barışın ve  sevginin hüküm sürmesini istemek.
Milli benliğini kaybetmeden  yenilikçi olmak.
İdealistliğin gerektirdiği  bir ahlak ve karakter sahibi 
olmak.   
İstişare yapmayı asli görev kabul etmiş olmak ve 
kimlerle istişare yapacağını  iyi bilmek.
Dinleyici kitleye  inandırıcı mesajlar  vermek.
Milli duruş sergilemek, basit hareketlerle milli 
duruşu inkıtaya uğratmamak.
El öptürme gayretinde olmamak,eli öpülecek insan 
olmak.
Vefasızlığa değil vefaya yönelmiş adımlarla mesafe 
katetmek.
Beyin envanteri çıkarılmış mahallerde ki insanlarla 
yol arkadaşlığı yaparak çalışmaları sürdürmek.
Toplum yapısını çok iyi tanımak, ve Toplum Sosyo-
loglarından yararlanarak halkın mutluluk projelerini 
hazırlamak.
Kaybettiğinde çekilmesini bilmek, kazanılması için 
feragat etmek.
Görsel ve yazılı basınla halka nasıl mesaj verileceğini 
bilmek ve onlardan asla kaçmamak.
Halkımızın bütün mağdurlarının her zaman yanında 
olmak.
Hitabet gücü üstün olmak, dolayısıyla dini, milli ve 
insani konularda donanımlı olmak.
Dostluğun ve düşmanlığın  daim olmadığına, önemli 
olanın milli menfaatler olduğuna inanmak. 
Yukarıda ki bu vasıfl arı taşıyanların sayıları az ola-
bilir, ancak bu özellikleri taşıyan bir lider ve yöneticinin 
önünde hiçbir kötülük duramaz. 

LİDER  VE YÖNETİCİ  
ÖZELLİKLERİ
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24 Ekim 2015 
“Tarihimizdeki 
Türk Kadın 
Kahramanlar” 

İlk tanışma top-
lantısının ardından 
gençlik kolları lise 
grubundan Nimet, 
“Tarihimizdeki Türk 
Kadın Kahramanlar” 
konu başlığı altında 
Tük Tarihi’ndeki 
önemli kadın kahra-
manların güçlerini, 
bilgeliklerini anlat-
mak amacıyla başarılı bir sunum yaparak bu konu üzerine sohbet gerçekleştirildi. 

31 Ekim 
2015 “Türk 
Kelimesi’nin 
Etimolojisi 
(Kökeni, Anlamı, 
Yayılışı)”

Cumartesi Soh-
betleri ana başlığı 
altında gençlik 
kolları lise grubun-
dan Furkan,  “Türk 
Kelimesi’nin Kökeni, 
Anlamı ve Yayılışı” 
hakkında başarılı bir 
sunum yaparak Milli 
kimliğimizin tarihi 
süreç içerisinde gelişimi ve değişimi üzerine sohbet gerçekleştirildi.

07 Kasım 2015  “ 
Türk Ocakları ve 
Türk Ocakları’nın 
Tarihte Yeri” 

Cumartesi Sohbet-
leri’nden üçüncüsü 
Türk Ocakları Bursa 
Şubesi Gençlik Kol-
ları Başkanımız Eray 
Yüceyurt tarafından 
Türk Ocakları’na 
gelen gençlerin gel-
dikleri yerin önemini 
belirtmek amacıyla 
“Türk Ocakları ve 
Türk Ocakları’nın Tarihte Yeri” üzerine sohbet gerçekleştirdi. 

15 Kasım 2015 “ Tanzimat’tan 
1944’e Türkçülüğün Doğum 
Hikayesi- Seyir Defteri”

Türk Ocakları Bursa Şubesi Gençlik Kol-
ları Üniversite ve Lise Teşikatları’nın bir 
arada olduğu, konuşmacıların Bursa Türk 
Ocağı Eski Gençlik Kolları Başkanı Sos-
yolog Mehmet Altıntaş ile Marmara Üni-
versitesi Yüksek Lisans Öğrencisi Çağhan 
Sarı’nın gerçekleştiği “Tanzimat’tan 
1944’e kadar Türkçülüğün Doğum 
Hikayesi-Seyir Defteri” üzerine keyifl i ve 
başarılı bir konferans gerçekleştirildi.

2015 Kasım Ayı Ortaöğretim Grubu Faaliyet Raporu
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2015 Kasım Ayı Ortaöğretim Grubu Faaliyet Raporu

21 Kasım 2015 “ Türk Kültürü’nde Bozkurt Sembolü”
 Cumartesi Sohbetleri’nde bu hafta , gençlik kolları lise grubundan Sena Nur, “ Türk Kültürü’nde Bozkurt Sembolü” üzerine başarılı bir 

sunum yaptı. Ardından Türk Destanları’nda Bozkurt Sembolü, Bozkurt Destanı’nın konusu, Tarihi Dönemlerde Bozkurt İşaretinin Kulla-
nıldığı Yerler ve Anlamları, Alparslan Türkeş’in Bozkurt Sembolü’ne Yüklediği Anlam konularına değinilerek bozkurt işaretinin anlamını 
öğretmek amacıyla sohbet gerçekleştirildi.

 

31 Kasım 2015 “Dursun ÖNKUZU Şehadeti ve 
Mevlevi Programı”

Bursa Osmangazi Ülkü Ocakları tarafından Ahmet Vefi k Paşa 
Salonu’nda  gerçekleştirilen “Dursun ÖNKUZU Şehadeti ve Mevlevi 
Programı” na  Bursa Türk Ocakları Gençlik Kolları Lise Grubu olarak 
katılım gerçekleştirildi.  Ruhu Şad Olsun.

TÜRK OCAKLARI BÜLTENİ BASIN MESLEK İLKELERİNE UYMAYA SÖZ VERMİŞTİR.

Kamu
yararına
çalışır 
dernek

SAHİBİ
Prof. Dr. Selçuk KIRLI

Mesul Müdür
Hamit SARAÇ

hamitsarac@gmail.com

Görsel Yönetmen
Ercüment KARTAL

erc.kartal@gmail.com

Türk Ocakları Bursa Şubesi
Kurtoğlu Mah. Yeşil Cad. Site 
Apt. No:8/1 Yıldırım / BURSA 

Tel: 0224 329 73 24
Belgegeçer: 0224 329 73 23

www.bursaturkocagi.org.tr
e-posta:

bursaturkocagi@gmail.com

F.ÖZSAN MATBAACILIK SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

Üçevler Mah. Tanay Cad. No:13
Nilüfer / BURSA

Tel   : (+90) 224 441 33 82
Fax  : (+90) 224 441 33 81
e-mail: grafi k@fozsan.com.tr
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Türkçe sözlükte “bayram”, 1.milli ve dini bakı-
mında önemli olan ve kutlanan gün veya gün-
ler.2.sevinç.3.özel olarak kutlanan gün anlamına 
gelmektedir.

Bayram, biçimleri ve kuralları geleneksel olarak be-
lirlenmiş bir dizi gösterilerden meydana gelir. Toplu-
mun topyekun vesile olması bayramın en temel özelli-
ğidir. Bu bakımdan bayram, toplumun kültürel yapısını 
yansıtması bakımından önemlidir. 

Toplumlar, bayramları kültürel neden ve toplumsal 
vesilelerle geleneksel biçimlerde kutlarlar. Bayramın 
bir başka özelliği de yılın belli bir gününde kutlanması 
yani takvime bağlı olmasıdır. 

Kaynağını  topluluk hayatından alan kollektif bir 
olgu olarak bayramları, takvime bağlı günlerde toplu-
luk tarafından paylaşılan ve grup kimliğinin dışavurul-
duğu çok amaçlı ve çok işlevli karmaşık yapılara sahip 
kültürel formlar olarak tanımlayabiliriz. (Çobanoğ-
lu,2009,C.3:1093-1099)

Bayram kelimesi ilk defa Kaşgarlı Mahmut’un 
11.yüzyılda yazdığı “Divan” da görülür. K.Mahmut, keli-
menin aslının “bedhrem” olduğunu, Oğuzlar’ın kelime-
yi “beyrem” şekline çevirdiklerini belirtir. Kaşgarlı’ya 
göre, bayram, “eğlenme,gülme ve sevinme günü”dür.

Bayramlar, bir toplumun ulusal kimliğini oluşturma-
da ve pekiştirerek devam ettirmesinde önemli bir rol 
oynamaktadır.  Milli ve dini duyguların, inanışların pe-
kiştirilmesi, canlı tutulması, toplumun birlik ve bera-
berliğini sağlamasında ve de bunun bireylerin bilincin-
de yer tutmasında bayramlar büyük bir işleve sahiptir.

Türkler’in İslamiyet’ten önce Orta Asya’da kendile-
rine özgü bir yaşam biçimleri ve inançları olduğu gibi, 
yine kendilerine özgü bayramları ve festivalleri de ol-
muştur. Bu bayramlar ve festivallerin temeli inançla 
ilgili davranışlara ve toplu yapılan eğlencelere dayan-
maktaydı.( Koca, 2002:52)

Eski Türkler’deki bayram ve festivallerin hangi dü-
şünce ve inançtan doğduğunu bilmek gerekir.  Eski 
Türkler’in ana yurdu olan Orta Asya’nın tabiat ve iklim 
şartları bu düşünce ve inancı etkilediğini bilinmekte-
dir.  Orta Asya’daki iklim koşulları elverişsizdi. Kışlar 
dondurucu ve fırtınalı, yazlar ise sıcak ve kurak geçtiği 
için tarımla uğraşılamıyor ancak hayvancılık yapılıyor-
du. Bu durumda geçim kaynağı hayvancılık ve hayvan 
ürünlerinden sağlanıyordu. Kış şartlarının ağır yaşan-
masından dolayı Türkler için yaz mevsimi ekonomik 
sıkıntıların hafi fl ediği anlamına geliyordu.  Bir nevi 
rahatlama, kurtuluş, özgürlüğe kavuşmaydı. Bu durum 
da ancak bir bayramla kutlanabilirdi.  Türkler’in yazın 
habercisi olan ilkbaharda bayram yapmalarının en 
önemli nedeni de budur. 

İslamiyet’in kabulüyle beraber İslam kültürü de be-
nimsenmeye başlamıştır.  Birçok eski inanç, gelenek ve 
ayinler, şenlik ve törenler semavi dinlere girerek yeni 
bir nitelik kazanmıştır.

Bayramları, Prof.Dr. Erman Artun hocam üç ana gru-
ba ayırmıştır. Bunlar;

1.Eski Türk Bayramları
a.Ritüel değer taşıyan davranışlar
b. Hayatlarında rol oynayan nesneler
c. Eğlence ile ilgili unsurlar
d. Giyim,süslenme ve süsleme ile ilgili unsurlar

2.Dini Bayramlar
a.Ramazan Bayramı
b.Kurban Bayramı
c.Kandiller
d.Kutsal Aylar,Günler

3. Milli Bayramlar
Ben ise bu yazımda bir iki gün önce geride bıraktığı-

mız Ramazan bayramı ve bir iki ay sonra yaşayacağı-
mız Kurban bayramı vesilesiyle sadece Dini Bayramları 
anlatmaya çalışacağım.

Dini Bayramlar
Dini bayramların oluşmasında İslamiyet’in etkisi 

oldukça fazladır. İslamiyet öncesinde Türkler’in ayin-
lerinde, törenlerinde  inancın (Gök Tanrı inancı- Şama-
nist inanç sistemi) etkisi olduğunu söylemiştik.  İsla-
miyet’in kabulü ile bu düşünce ve inanç yeni bir şekil 
kazanmıştır.

Dini bayramların günleri kameri takvime göre he-
saplanır. Bu sebeple her yıl dönümünde güneş takvi-
minin aynı günlerine denk gelmez. Yılda on gün geriler. 
Bu süreçte ayların değiştiği gibi mevsimler de değişir.

Dini bayramlar bilindiği üzere  iki bayramdan oluşur: 

Ramazan ve Kurban Bayramı. Bu iki bayramın en te-
mel özelliği toplumsal bağları güçlendirmesidir.  Ortal 
özelliklerinden bir diğeri ise toplu eğlencelere vesile 
olmalarıdır. 

Ramazan ve Kurban Bayramı ile ilgili âdet ve inan-
malara baktığımızda İslami kültürden pek fazla ayrıl-
madığını görüyoruz. Bayram namazına gitme, namaz-
dan çıkınca bayramlaşma, Kurban Bayramı’nda kurban 
kesme, etlerin üç parçaya bölünüp dağıtılması, bayram 
ziyaretlerine gitme İslamiyet’in gereğindendir. (Artun, 
2011:253)

“Arife Günü”
Arife, belirli bir günün bir önceki günü veya ona ya-

kın günler, ön gün anlamına gelir. Türkçe sözlükte arife 
günü ise dini bayramlardan önceki gün anlamındadır. 

Arife günü, dini bayramlardan önceki bir gün de bay-
ram için hazırlıklar yapılır. Bayram gününden bir haf-
ta öncesi başlayan bayram temizliğinin son yüzeysel 
işleri yapılır. Bayram gününde ikram edilecek tatlılar, 
yemekler hazırlanır.  Bu tatlı ve yemekler Anadolu’nun 
çeşitli yerlerinde yöreden yöre farklılık gösterse de ge-
nellikle baklava, yaprak sarması yapılır. Çörek ve lokma 
yapılıp komşulara dağıtılır. Arife günü mutlaka peksi-
met veya kolaç pişirilir.

“Ramazan Bayramı”
Ramazan ayının bittiği Şevval ayının başladığı ilk üç 

gününde kutlanan dini bayramdır.  Ziyarete gelenlere 
şeker ikram edildiği için şeker bayramı olarak da geç-
mektedir.

Ramazan bayramında uygulanan geleneklerin bir-
çoğu Anadolu’nun genelinde uygulanır.  Bayram sabahı 
erken kalkılır.  Erkekler bayram namazı için camiye gi-
derler. Namazdan sonra camide bayramlaşılır.  Kadın-
lar,  varsa küçük çocuklarını hazırlar, bayramlıklarını 
giydirir, yoksa aile fertleri bayram için temiz bir şekilde 
hazırlanır. (Bu durum bayrama ve aileye verilen değe-
rin, saygının göstergesidir. ) Erkekler eve gelir ve aile 
hep bir arada toplanıp bayramlaşır, kahvaltı yapılarak 
evden ziyaretler için ayrılınır. Önce mezarlık ziyaretleri 
yapılır, ardından yaşlıların ve hastaların evine gidilir. 
Büyükler, akrabalar, dostlar, komşular ziyaret edilir. 
Büyüklerin ellerinden öpülür, çocuklara harçlık ve şeker 
verilir. Bunların yanı sıra küçük hediyeleşmeler  (men-
dil, çorap vb.) de gerçekleşir. 

Bayram günü eve gelen bekçi, çöpçüye bahşiş veri-
lir; davulcuya ise bir gün öncesinden hazırlanan hediye 
yahut para verilir. 

“Kurban Bayramı”
İbrahim Peygamber’in oğlunu, Tanrı’ya kurban et-

mek üzere keseceği sırada gökten inen bir koçun Tan-
rı’nın emriyle oğlunun yerine geçmesinin bir anısı ola-
rak İslam dinine geçmiştir. (Artun,2011:255)

Ramazan Bayramı’nın kutlandığı şevval ile Kurban 
Bayramı’nın kutlandığı zilhicce arasındaki zilkadeyi, 
halk, aralık adıyla adlandırır. Kurban Bayramı’nın birin-
ci günü Mekke’de Minâ denilen yerde hacıların kurban 
kestiği gündür.(Artun, 2011:255)

Kurban, İslam dini yasasına göre farz kadar kesin ve 
kaçınılmaz olmamakla beraber, mali gücü olan her kul 
için borçtur.

Kurban olarak koyun, sığır ve deve kesilebilir. Sığır ile 
devenin ödeme gücü koyuna üstündür; ama Türkiye’de 
kurbanlık olarak hemen hemen yalnız koyun kesilir. 

Kurbanın kesilmesinde gözetilmesi gereken bir-
takım töreler vardır. Bunlardan bil bölüğü İslam dinin 
koyduğu yasalara bağlanır;ama birçoğu da uluslara ve 
bölgelere göre değişen yerli geleneklerden gelmedir. 
Örneğin; memleketimizin bazı yerlerinde kurbanlık 
koçları yıkama, kınalama ve gelin telleri ile süsleme 
görenekleri vardır. Kurbanlık hayvanları “kınalamak”, 
Yahudilerde de çok eski bir töre idi. İslam dinine  ora-
dan geçmiş ya da İslam öncesi sami kavimlerin dini 
geleneklerinin bir kalıntısı sayılabilir. Tellerle hayvanı 
süsleme ise Orta Asya’dan gelme bir töredir. Moğol-
larda, Tanrı’ya adanan kurban hayvanlarına kurdeleler 
bağlanırdı. (Boratav, 1997:207)

Kesilen kurbanın etinin üçte birini kurban kesenin 
evinde yemek, üçte birini komşulara ve hısım akraba-
ya, üçte birini de fukaraya dağıtmak gerekir. Türkiye’de 
gelenenğin yaygın biçimi, etin çiğ olarak dağıtılmasıdır; 
ama Narlıdere Tahtacıları’nda dağıtılacak etin piş-
mesi ve toplu olarak yenmesi töresi vardır. (Boratav, 
1997:208)

Türkiye’nin bazı yerlerinde rastlanan bir görenek de 
hayvanı keserken gözlerinin kapatılmasıdır. Bu töre, 
İbrahim Peygamber’in oğlunu kurban etmek için ya-

tırdığı zaman korkutmamak için gözlerini bağladığını 
anlatan menkabeye uzanır.  Tahtacılar’da olduğu gibi 
Anadolu’nın birçok yerinde bu töre uygulanır. (Boratav, 
1997: 208)

Kurban Bayramı da Ramazan Bayramı’nda yapılan 
hazırlıklar gibi günler önce başlar.  Bayramdan bir hafta 
önce temizlik başlanır. Arife günü yiyecekler hazırlanır. 
Bayram sabahı erkekler bayram namazı için camiye 
gider ve namazın ardından camide bayramlaşılır. Evde 
erkekler camiden gelmeden önce hiç kimse yemek ye-
mez. Bayramlık elbiseler giyilir. Mezarlık ziyaretleri ya-
pılır. Yaşlı, hasta, akraba, komşu, dost ile bayramlaşılır. 
Ramazan Bayramı’na ilave olarak kurban kesilmesi ve 
kurban telaşı eklenir; ancak eğlenceler yönünden Kur-
ban Bayramı daha sönük geçer.

“ Kandiller”
Günümüzde kandiller bir bayram havasında geç-

memektedir. Geleneği yaşatan ailelerde, kandil simi-
di veya helva yapıp dağıtma, büyükleri ziyaret edip el 
öpme,  teknolojinin etkisiyle telefonla görüşerek, me-
saj atarak kutlama yapılmaktadır. 

“Kutsal Aylar, Günler”
Ramazan ayı her ne kadar bayram diye adlandı-

rılmazsa da, hele büyük şehirlerin geleneğinde, kimi 
yönleriyle bayram nitelikleri gösteren bir dönemdir. 
Eskiden oruç tutanlar, hele gecelerin kutsal olduğu yaz 
mevsimine rastlayan ramazanlarda, yatıp uyumayıp, 
sabaha karşı yenen sahur yemeğini beklerlerdi; böyle 
olunca da gecenin, teravih namazından sahur zamanı 
arasındaki süresi türlü eğlencelerle geçirilirdi. İstan-
bul’un, Şehzadebaşı’nda Direklerarası, Çebrlitaş tara-
fında Divanyolu adeta bayram yeri görüntüsü alırlardı. 
Ramazan gecelerin özgü gösterilerin başında Karagöz, 
Ortaoyunu gelirdi. Taşra kasaba ve şehirlerinde de, 
evlerde düzenlenen toplantılardan başka, kahvelerde 
âşıkların çalıp çağırmaları dinlenirdi. Erzurum, Kars 
gibi doğu şehirlerinde günümüze kadar sürüp gelmiştir 
bu gelenek. Oralarda ramazan ayı boyunca kahvehane 
toplantılarında âşıklar, saz türkü fasıllarından başka, 
çoğu kez birkaç gece süren halk hikayelerini anlatırlar( 
Boratav, 1997:209)

Sonuç
Bayramlar, toplumu oluşturan dinamiklerdendir.  

Toplumun milli ve dini duygularıyla düşünce, inançla-
rını pekiştirerek toplumdaki birliği, beraberliği sağla-
maktadır.

Günümüzde bayram kutlama gelenekleri yurdumu-
zun yörelerinde farklılık gösterse de genellikle yapılan 
uygulamalar aynıdır. Yıllar boyu süre gelen büyükle-
ri ziyaret edip el öpme, küçüklere hediye, şeker, para 
verme, kurban kesip birlikte yiyip fukaraya dağıtma vb. 
değişmeyen âdetlerimizdir.

Son yıllarda değişmeyen âdetlerimiz olsa dahi bay-
ram denilince toplumumuzda tatile gitme modası 
başlamış durumdadır. Aile ve akrabalardan uzak, yazlık 
şehirlere tatile gitmek tercih edilmektedir. Bu durum 
hoş görülmemekte ve aile, akraba birlikteliği bilincin-
den uzaklaşılmaktadır. Görünülen bu durumun temel 
sebepleri arasında toplumda hızla yayılan şehirleşme 
ve bununla beraber kişinin bireyselleşmesidir. Artık 
öyle bir durumdayız ki, bayramlarda bayramlaşmaya 
gelen çocuk sayısı azaldı, kandil günlerinde komşu-
lara kandil simidi veya helva yapıp dağıtma kalmadı. 
Önemli günleri bir tarafa koyup günlük yaşantımıza 
baktığımızda da durum farksız değildir. Aynı binada 
oturup, her gün aynı asansörü kullanıp isimlerini bil-
mediğimiz, tanımadığımız insanlar var.

Hızla sanayileşip şehirlesen yerlerde yaşayan in-
sanların bireyselleşmesi, toplumumuzu kendi kültürel 
değerlerini unutup çevresini de yoksunlaştırmakta-
dır.  Bizler  bayramlarımıza, toplumsal değerlerimize, 
kültürümüze, tarihimize ne kadar çok sarılıp korursak 
güçlü bir milli bilince ve ruha sahip oluruz. 

Bizi biz yapan kültürel değerlerimizi yaşamak ve ya-
şatmak dileğimle…
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