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ÖZET
Ġçeriçumra, Konya-Karaman yolu üzerinde bulunan tarihî,
kültürel, ekonomik ve sosyal yönden geliĢmiĢ bir yerleĢim
merkezidir. 6977 nüfuslu beldenin (2012 yılı adrese dayalı nüfus
kayıt sistemine göre) tarihî derinliği, insanlar arasındaki akrabalık
bağlarının girift bir yapı oluĢturmasına, gelenek ve göreneklerin
çeĢitlenmesine ortam hazırlamıĢtır.
ĠĢte beldenin bu tarihsel ve toplumsal yapısı İçeriçumra
Kasabası (Çumra/Konya) Folkloru Üzerine İncelemeler adlı
çalıĢmamızın oluĢmasına ortam hazırlamıĢtır.
Tezimizde Ġçeriçumra iki bölüm halinde ele alınmıĢtır. Birinci
bölüm; kasabanın genel hatlarıyla incelenmesi, ikinci bölümü ise
folkloru

üzerine

kurulmuĢtur.

iv
Birinci bölümde beldenin tarihsel yapısı, isminin doğuĢu,
ekonomik, coğrafî, iklimsel ve siyasî özelliklerine dair bilgiler
verilmiĢ,

belirtilen

konular,

farklı

araĢtırmacılar

kaynak

gösterilerek ele alınmıĢtır. Kasabanın tarihsel süreci konusunda
Mehmet Kınalı‟nın İçeriçumra, Ġzzet Sak‟ın 10-11 ve 47 Numaralı
Konya Şer’iye Sicilleri, Münir Atalar‟ın Hac Yolu Güzergâhı ve
Masrafı (Karayolu, 1253/1837), Betül Özger‟in 74/F-4 Numaralı
Konya Şer’iye Sicili’ne Göre Sosyal, İdari Dini, Hukuki ve Kültürel
Açıdan Konya ve Mehmet Ali Güven‟in 33 Numaralı Konya
Şer’iye

Sicili

(Değerlendirme

ve

Transkripsiyon)

adlı

çalıĢmalarından faydalanılmıĢtır.
Aynı bölümde ele alınan diğer konular ile ilgili olarak
Ġçeriçumra Belediyesi birimlerinden, elektronik kaynaklardan ve
HaĢim Karpuz‟un Türk Kültür Varlıkları Envanteri adlı eserinden
yararlanılmıştır.
Ġkinci bölüm İçeriçumra Folkloru adını taĢımakta ve
çalıĢmamızın asıl yekûnunu oluĢturmaktadır. Bu ana baĢlık altında
12 alt bölümden teĢekkül olan bu kısmı; yazılı kaynaklar ve
beldeden yapılan derlemeler ĢekillendirmiĢtir. Bölümün ağırlık
noktasını derlemeler oluĢturmuĢtur. Bu sayede kasaba sakinlerinin
hafızalarında bulunan ürünler, yazıya geçirilmiĢ ve kaybolmaya
yüz tutmuĢ gelenek ve göreneklerin unutulması engellenmiĢtir.
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SUMMARY
Ġçeriçumra, on the way to Konya-Karaman historical, cultural,
economic and socially is a developed settlement. Borough with a
population of 6,977 (of 2012 according to address-based population
registration system), historical depth, created the environment of
the

intricating

ties

of

relationship

between

people

and

diversification of customs and traditions.
Here is histori caland social structure of the borough created the
environment of the formation of our study named Town Of
Ġçeriçumra

(Çumra

/

Konya)

Explorations

in

Folklore.
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Ġçeriçumra is discussed in two parts in our thesis. The first
chapter is an overview of the town's investigation, the second part
is based on the folklore.
In the first chapter the historical structure of the borough,
name‟s birth, economic, geographic, climatic and political
information is given as to the properties,the specified matters are
discussed different researchers by showing its source. About the
process of the history of the town, Mehmet Kınalı's Ġçeriçumra,
Ġzzet Sak‟s 10-11 and 47 Numbered Sharia Court Registries in
Konya, Münir Atalar‟s Pilgrimage Route, Route and Costs
(Highway, 1253/1837), Betül Özger's to 74/F-4 Numbered Konya
Sharia Registry, Social, Administration Religious, Legal and
Cultural Perspective of Konya and Mehmet Ali Güven‟s 33
Numbered Konya Sharia Registry (Evaluation and Transcription)
named works were utilized.
About other issues taken up in the same section, the
Municipality of Ġçeriçumra units, electronic sources and the work
of HaĢim Karpuz's Inventory Assets of Turkish Cultur were
utilized.
The second part of our study bears the name of Folklore of
Ġçeriçumra and is formed the main sum. This main topic of this
section, which formed 12 sub-sections, has been shaped by the

v
written sources and compilations which have been done from the
borough. Compilations are formed main point of the section. In this
way, the products in the memory of the inhabitants of the town are
transcribed and the edge of extinction of custums and traditions
forgotten is prevented.
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GĠRĠġ
Ġçeriçumra; Konya il merkezine 42, Karaman il merkezine
70, Çumra Ġlçesi‟ne 12 km. uzaklıkta; Bozkır, Hadim, TaĢkent
ve Çumra Ġlçe merkezleri yol kavĢağında bulunan bölgenin
geliĢmiĢ ve merkezî beldelerinden biridir (Ġçeriçumra Belediyesi
Ġmar Hizmetleri Servisi).
Bu eski yerleĢim merkezinin temelleri, Neolitik Çağ‟a
dayanmaktadır (Kınalı, 1998: 11). Belde adının mahkeme
sicilleri, akademik düzeydeki çalıĢmalar, tahrir defterleri
incelendiğinde Ġçeriçumra (Karye-i Çumra yani Çumra Köyü)
olarak 16. yy‟de geçtiği görülmektedir (Sak, 2003: 38).
Ġçeriçumra, tarihin her döneminde cazip bir yerleĢim yeri
olarak dikkat çekmiĢtir. Karamanoğulları döneminde beldenin
merkez olarak kabul edilmesi, Karamanoğulları beylerinden
Piriahmet PaĢa ve Fatih Sultan Mehmet‟in veziri Esat PaĢa‟nın
mezarlarının Ġçeriçumra‟da bulunması, yine Karamanoğulları
beylerinden Ġbrahim Bey‟in (1423-1464) belde merkezine
yaptırmıĢ olduğu Cami-i Kebir (Karamanoğlu Vakıf Cami)
bunun en güzel örneklerindendir.

2
20. yüzyılın baĢlarında Konya Ġli‟ne bağlı sekiz nahiye
merkezinden biri olan Ġçeriçumra, KurtuluĢ SavaĢı yıllarında da
nahiye statüsü taĢımıĢ, 1926 yılında ise ilçe merkezi olmuĢtur.
Ancak; demiryolunun ilçe merkezi olan Ġçeriçumra‟nın 12 km.
uzağından geçmesi, o günkü Ģartlarda ulaĢımın demiryolundan
sağlanması gibi nedenlerle dönemin belediye baĢkanı, belediye
ile ilgili evrakları ve personeli alarak tren istasyon binasına
yerleĢmiĢtir (Kınalı, 1998: 34-35). Ardından ilçeye gelen bütün
memur ve amirleri etrafına toplamıĢ; ilçe merkezinin bugün ilçe
konumunda bulunan Çumra‟ya kaymasına sebebiyet vermiĢtir.
Ġlçe merkezinin yer değiĢtirmesinin ardından belde, bugünkü
Çumra Ġlçesi‟nin bir mahallesi haline gelmiĢtir. Aslında gerçek
ve eski Çumra, bugünkü Ġçeriçumra‟dır.
1956 yılında yapılan referandum sonunda Ġçeriçumra,
Çumra‟dan ayrılmıĢtır. 14 Nisan 1957 tarihinde belediyelik olan
Ġçeriçumra, iç mahalle ismini bırakarak “Ġçeriçumra‟‟ ismini
almıĢtır (Kınalı, 1998: 36). KuruluĢunda dört mahalleden oluĢan
kasabaya, 1996 yılında yeni bir mahalle daha eklenmiĢ ve
Ġçeriçumra beĢ mahalle olarak ĢekillenmiĢtir. Bu geliĢmeleri
takiben belde -gerek iller arası karayolları üzerinde bulunuyor
olması gerekse civar ilçe, kasaba ve köylerin ulaĢım ağı birleĢim
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merkezinde kurulu bulunması sebebiyle- hızlı bir geliĢme
göstermiĢtir. Bu geliĢmede Ġçeriçumra‟nın verimli ve sulak
arazilerinin olması, sanayi ve taĢımacılık yönünden pilot bölge
konumunda bulunmasının etkileri göz ardı edilemez.
Olumlu geliĢmelere paralel olarak Ġçeriçumra nüfusunda
dikkate değer bir yükselme meydana gelmiĢtir. 2012 yılı adrese
dayalı nüfus sayımına göre 6977 olan nüfus, bugün Konya‟daki
15 ilçe merkezinin nüfusundan fazladır. Kasabanın kiĢi baĢına
düĢen milli gelirinin yüksek olması nedeniyle beldeye farklı
yerleĢim yerlerinden göçler olmakta ve buna bağlı olarak
Ġçeriçumra‟nın nüfusu her yıl artmaktadır.
Belde, 18.000 hektar gibi çok geniĢ bir alana sahiptir. Bu
özelliği ile yüzölçümü bakımından Konya Ġli‟ne bağlı en büyük
kasabalardan biri olma vasfını taĢır. (Ġçeriçumra Belediyesi Ġmar
Hizmetleri Servisi).
Ġçeriçumra ekonomisini tarım, hayvancılık ve sanayi
ayakta

tutmaktadır.

Tahıl

ambarı

olarak

nitelendirilen

Konya‟nın yıllık tahıl üretimine 60.000 ton tahıl üreterek katkı
sağlayan Ġçeriçumra, Ģekerpancarı, fasulye, ayçiçeği, kabak,
patates, domates, nohut, kavun, lale gibi tarımsal ürünleri ülke
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pazarına sunması açısından önemlidir. Özellikle Ģekerpancarı
üretiminde söz sahibi olan belde, 2012 yılı verilerine göre 1013
Ģekerpancarı ekicisi bulunmakta ve bu ekiciler yılda 138.000 ton
Ģekerpancarı üreterek ülke ekonomisine azımsanmayacak ölçüde
katkı sağlamaktadır (Çumra ġeker Fabrikası verilerinden
alınmıĢtır.).
Ürün çeĢitliliğinin bu kadar farklılık göstermesinde
verimli arazilerin ve yeni nesil sulama sistemlerinin kullanılıyor
olmasının payı büyüktür. Son yıllarda hayvancılık sektöründe
meydana gelen önemli büyümeyi takiben beldede hayvancılık
dikkate değer boyutlara ulaĢmıĢtır. Bu konuda ciddi çalıĢmalar
yürütülmektedir. Modern hayvancılık yapmak üzere Hazine‟den
kiralanan yaklaĢık 5.000.000 m2 (5 Milyon m2) arazi üzerinde
yürütülen

çalıĢmalar

devam

etmekte

olup;

proje

tamamlandığında yaklaĢık 35-40 iĢletme faaliyet gösterecektir
(Ġçeriçumra Belediyesi Ġmar Hizmetleri Servisi).
Ġçeriçumra‟nın

ekonomisi

elbette

sadece

tarım

ve

hayvancılıktan ibaret değildir. Belde sınırları içerisinde; IĢıklar
Ambalaj, Sonun Un Fabrikası, Anadolu Efes Biracılık ve Malt
Sanayi, Havas Gıda ve ĠnĢaat, adı altında dört fabrika ve
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Baranoklar Tavuk Çiftliği, Tarım Kredi Kooperatifi‟nin Mısır
Kurutma Tesisi gibi iĢletmeler bulunmaktadır. Bu fabrika ve
tesisler kasaba halkına istihdam sağlamakta ve ekonomiyi
olumlu yönde etkilemektedir.
Bugün beldede, Ġçeriçumra Tarım Kredi Kooperatifi,
Ġçeriçumra Toprak Su Kooperatifi, Ġçeriçumra Tarımsal
Kalkınma Kooperatifi ve Ġçeriçumra TaĢıyıcılar Kooperatifi adı
altında faaliyet gösteren dört kooperatif mevcuttur. Bu
kooperatiflerin üye sayısı 2689‟a ulaĢmıĢtır (Kooperatif
Müdürleri Ġle Yapılan GörüĢmelerden Elde Edilen Verilerdir).
Günümüzde Ġçeriçumra‟nın okur-yazar oranı % 99‟dur.
Bugün kasabada; bir Çok Programlı Lise (bünyesinde normal
lise, endüstri, ticaret ve kız meslek liselerini barındırıyor.), bir
Anadolu Ġmam Hatip Lisesi (Türkiye‟de bir kasabaya açılan ilk
Anadolu Ġmam Hatip Lisesi‟dir.), altı ilkokul, bir anaokulu
bulunmakta ve bu okullarda toplam 1610 öğrenci eğitim
almaktadır (Ġçeriçumra Belediyesi Yazı ĠĢleri Servisi). 6977
nüfuslu Ġçeriçumra‟da 1610 öğrencinin eğitim alıyor olması
beldenin önemli bir özelliğidir.
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1. BÖLÜM-GENEL HATLARIYLA ĠÇERĠÇUMRA
1.1. ĠÇERĠÇUMRA TARĠHÇESĠ
Ġçeriçumra‟nın kurulu olduğu alanın tarihi, bölgenin TürkĠslam diyarı haline gelmesinden önceki zamanlara kadar
uzanmaktadır. Anadolu Selçuklu Devleti‟nin baĢkenti olan
Konya‟nın yerleĢim tarihi hemen yakınlarındaki Çatalhöyük‟te
yapılan kazılar, bu yöredeki yerleĢimin günümüzden dokuz bin
yıl öncesine (M.Ö 7000) kadar indiğini göstermektedir.
Tarihin bilinen devirlerinde de bu mevki, değiĢik
devletlerin yönetiminde kalmıĢ olup; bunlar Hitit, Asurlular,
Frigler, Persler, Makedonlar, Selefkiler, Bergama Krallığı,
Roma Ġmparatorluğu ve bunun devamı olan Bizans‟tır (Kınalı,
1998: 21).
Müslümanların Konya ve dolayısıyla Ġçeriçumra ile olan
ilgileri, Bizans dönemine rastlamaktadır. Konya, Emeviler
devrinde, 704 yılında Bizans‟tan alınmıĢ, burada bir Ġslâm
hâkimiyeti kurulmuĢ; fakat bu, uzun sürmemiĢtir. Çünkü Konya
ve çevresi tekrar Bizans‟ın eline geçmiĢtir. Konya‟nın tekrar
Müslümanların eline geçmesi 708 yılındadır. Bu hâkimiyeti
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dönemi uzun sürmeyerek bölge tekrar Bizans‟ın eline geçmiĢtir
(Kınalı, 1998: 21).
Bölge, Abbasi dönemi Ġslam akınlarına da hedef olmuĢtur.
Bu akınlara rağmen egemenlik kurulamamıĢtır.
Konya ve çevresi, Selçuklularla birlikte Türk-Ġslam diyarı
haline gelmiĢtir. Konya ve batısındaki Kevele Kalesi ile bu
çevredeki diğer kaleler, 1071 Malazgirt Zaferi‟nden kısa bir süre
sonra KutalmıĢoğlu Süleyman ġah tarafından fethedilmiĢ,
1076‟da Konya baĢkent olmuĢtur. Bundan sonra Türk birlikleri
Batı Anadolu‟ya yayılmaya devam etmiĢ, Marmara ve Ege
sahillerine dayanmıĢtır. ġu halde Ġçeriçumra‟da Türk hâkimiyeti
1075-1076‟da sağlanmıĢtır (Kınalı, 1998: 21).
Belde, Anadolu Selçukluların yıkılmasından sonra Konya
gibi 1327‟de Karamanoğulları‟nın denetimine geçmiĢtir. Bu
dönemde Ġçeriçumra, Konya- Karaman arasında bulunan en
önemli yerleĢim yerlerinden biri haline gelmiĢ, Ġbrahim Bey
zamanında burada cami, kervansaray gibi önemli eserler vücuda
getirilmiĢtir

(Kınalı,

1998:

21-22).

Karamanoğulları‟nın

Ġçeriçumra‟ya olan bu yakın ilgileri, Konya-Karaman yolu
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üzerinde, yolcu ve orduların uğrak yeri olması ile tarım
gelirlerinin zenginliğine bağlanabilir.
Ġçeriçumra‟nın Osmanlı hâkimiyetine geçmesi Fatih‟in
Konya‟yı almasından sonradır. Konya‟yı alıp çevresindeki
Karaman topraklarının hemen hemen tamamını fetheden
Osmanlılar, 15. yy. sonlarına doğru burayı, Karaman eyaleti
haline getirmiĢtir. Ġçeriçumra, Konya Kazası‟na bağlı Sahra
Nahiyesi köyleri arasında yer almıĢtır (Kınalı, 1998: 22).
Tarihî seyre baktığımızda Ġçeriçumra‟nın tarihin her
döneminde yerleĢim ve barınma açısından oldukça cazibeli bir
yer olduğunu göstermektedir. Nitekim bölge üzerinde yüzyıllar
boyu devam eden egemenlik mücadelesi bunun en büyük
delilidir.
Beldenin

eski

bir

yerleĢim

yeri

olduğuna

dair

gösterilebilinecek bir diğer kanıt ise kazılar sonucu çıkarılan
eserlerdir.

Bu

eserler

Konya

Arkeoloji

Müzesi‟nde

saklanmaktadır (Kınalı, 1998: 22).
Ġçeriçumra‟nın ayakta duran en önemli mimarî eseri çarĢı
merkezinde bulunan Büyük Cami yani Cami-i Kebir‟dir. Bu
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cami ile ilgili geniĢ kapsamlı bilgi, tezimizin İçeriçumra’da
Bulunan Camiler kısmında yer almaktadır.
Beldenin tarihine ıĢık tutabilecek diğer önemli kaynaklar
ise akademik düzeyde oluĢturulmuĢ bazı yazılı belgelerdir.
AraĢtırmalarımızın yazılı belgeler bölümünde; Selçuk
Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyelerinden Ġzzet Sak‟ın
10, 11 ve 47 Numaralı Konya ġer‟iye Sicili ve Münir Atalar‟ın
Hac Yolu Güzergâhı ve Masrafı (Karayolu, 1253/1837) adlı
çalıĢmalarından hareketle Ġçeriçumra‟nın adının geçtiği yerler ve
Ġçeriçumra tarihine ıĢık tutabilecek veriler incelenmiĢtir. Bu
kaynaklarda Ġçeriçumra‟nın adı Çumra (Çumra nam karye) ve
ġumra olarak geçmektedir. Ayrıca yüksek lisans tezleri olarak
Betül Özger‟in 74/F-4 Numaralı Konya Şer’iye Sicili’ne Göre
Sosyal, İdari Dini, Hukuki ve Kültürel Açıdan Konya ve
Mehmet Ali Güven‟in 33 Numaralı Konya Şer’iye Sicili
(Değerlendirme ve Transkripsiyon) adlı çalıĢmalarından alınan
örneklerle konu ile ilgili incelemeler yapılacaktır.
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1.1.1. ġer‟iye Sicilleri IĢığında Ġçeriçumra Tarihi
- 10 Numaralı Konya ġer‟iye Sicili
139-2 BoĢanma
Konya kazasına bağlı Çumra adlı köy sakinlerinden
Yusuf oğlu Oruç adlı kimse mahkemede zevcesi Recep kızı
Kimya adlı kadın huzurlarında söz alıp, oğlum Süleyman‟ı
terbiye vermek için dövmek istediğimde karım Kimya‟ya; “Eğer
karıĢırsan benden üç kere boĢ ol.‟‟ demiĢtim. Oğlum Süleyman‟ı
dövdüğümde

aramıza

karıĢmadı,

bu

nedenle

kadıya

baĢvurduğumda; “BoĢ olmaz.‟‟ diye fetva aldım.
Kimya‟ya konu sual edildiğinde cevap olarak; “Kimya
oğlu Süleyman‟ı dövdüğünde asla aralarına karıĢmadım.‟‟
demiĢtir. Ortaya konan fetvaya baktığımızda Amr‟ oğlu Zeyd‟i
darb ettiğinde zevcesi Hind‟e “Eğer oğluma karıĢırsan benden
üç defa boĢ ol.‟‟ demiĢtir. Hind karıĢmasa bile yalnız bu söz ile
Hind, Zeyd‟den boĢ olur mu? Karar olarak boĢ olmaz verilmiĢtir
(21-30 Muharrem 1071/26.IX-5.X:1660).
Hasan oğlu Seyyid Osman Çelebi, Aydın oğlu Sinan, Ali
oğlu Ahmet, Mahmut oğlu Veli ve diğerleri (Sak, 2003: 203).
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272-3 Karamanoğlu Ġbrahim Bey Evkafı Çumra
ÖĢürünün Tefvizi Hakkında Tezkere
Ġbrahim Bey Vakfı idaresine memur edilen Ebubekir
Çelebi‟nin tezkiresidir.
Yazının sebebi budur ki; Konya‟da Ģanlı, mübarek rütbe
ile memuru olduğumuz Karamanoğlu merhum Ġbrahim Bey‟in
bina yapıp Ģereflendirdiği vakıflarından Sahra Nahiyesi‟nde
bulunan Çumra ve Ervad adlı köylerde bu mübarek senede
ortaya çıkıp vakfa ait olan kira ve hububatın öĢrü, iĢbu
bahsedilen tezkire ile Muhyiddin Efendi‟ye iki buğday bir arpa
olmak üzere iki yüz elli kile kira geliri adına bırakılmıĢtır.
Yapılması gereken Ģey, Muhyiddin Efendi‟ye varıp önceden
olduğu gibi adı geçen köylerdeki vakfa ait öĢrü tahsil etmek,
daha sonra görevlilerle görüĢülerek öĢrü görevlilere iade
etmenizdir. Bu iĢi yaparken kimse size müdahale göstermesin
veya karĢı koymasın (21-29 ġevval 1070/30.VI.8.VII.1660).
Ebubekir adı geçen esnafın hala memurudur (24 Zi‟l-ka‟de
1070/1.VIII.1660) (Sak, 2003: 435).
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- 11 Numaralı Konya ġer‟iye Sicili
34-1 Alacak Davası
Konya sakinlerinden BahĢi oğlu Mustafa Bey adlı kiĢi
mahkemeye baĢvurarak; adı geçen yer sakinlerinden olup, daha
önce vefat etmiĢ olan Ahmet Efendi‟nin küçük oğlu Mehmet ve
küçük kızları AyĢe ve Fatma‟nın vasisi olan Mehmet oğlu
Osman'ı dava etmiĢ ve “Ben bin altmıĢ beĢ senesinde Suğla
voyvodası iken Çaylızade Ahmet Efendi'nin sağlığında Suğla
köylerinden Çumra ve Ervad Köyleri‟nin mahsulünü üçte iki
buğday ve arpa olmak üzere yedi yüz ölçek kira karĢılığında yüz
yirmi kuruĢ nakit alıp buğdayın her ölçeğini altmıĢ akçeden,
arpanın kilesini on dörder akçeden altı yüz ölçek kirayı alıp
hesaplaĢtım, geçmiĢte yüz ölçek kiram kaldı. Bu alacağımı
mirasından talep ediyorum.‟‟ demiĢtir. Bu sözler sual olarak
vasis Osman'a sorulduğunda Osman; “ Ġsmi geçen Mustafa Bey,
vefat eden Ahmet Efendi'den altı yüz ölçek kira bedelini alıp
hesaplaĢtıktan sonra Müslümanlar karĢısında kalan yüz ölçek
kiranın karĢılığı olarak dokuz bin akçe daha alıp bütün yedi yüz
ölçek kirayı aldım, zimmetime geçirdim, diyerek Ahmet
Efendi'ye imza ve mühür verdim.‟‟ demiĢtir. “ġimdi ise bunları
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inkâr etmektedir.” diye beyan etmiĢtir.
Bunun üzerine mahkemede hazır bulunan Ahmet oğlu
Ġbrahim ve Veli oğlu Ġbrahim adlı kiĢilerin Ģahitliğine
baĢvurulmuĢ ve onlar; “Mustafa Ağa Ahmet Efendi'den bahse
konu köylerin mahsulünden kalan yedi yüz ölçek kirayı talep
ettiğinde Ahmet Efendi bizim huzurumuzda Mustafa Ağa'ya
dokuz bin akçe verdi. Mustafa Ağa'da bu parayı aldı; “Ben yedi
yüz ölçek kirayı aldım, benim artık alacağım kalmadı.‟‟ diyerek
bizi Ģahit yaptı, biz bu konuya Ģahitleriz Ģahadet bile ederiz.‟‟
demiĢ ve Ģahadet etmiĢlerdir. Bunun üzerine Mustafa Ağa'nın
talebi reddedilmiĢtir (11-20 ġaban 1071/11-20 Nisan 1661).
Süleyman PaĢa oğlu Fahrü'l kuzat Mehmet Efendi,
Mahmut Hoca oğlu Mehmet Çelebi, Ali oğlu Abdullah, Ali oğlu
Hasan Efendi, Kapucu Ġbrahim Bey, Cihangir oğlu Ahmet
Çelebi ve diğerleri (Sak, 2007: 5).
132-2 Hibe
Konya‟nın Sahra Ġlçesine bağlı Çumra adlı köy
sakinlerinden Yakub kızı Beki adlı kadın mahkemeye
baĢvurarak; yine aynı köy sakinlerinden Mevlüd oğlu Hasan adlı
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kiĢi huzurlarında karar verilmesini talep edip; “Mülkümle aynı
yol üzerinde olup, babamdan kalan yarım dönüm bağım;
doğudan Abdüsselam mülküne, batıdan Gedik Mehmet mülküne
ve kuzeyden amcamın yolu ile sınır olup içindeki meyve veren
ağaçlar ve diğer meyve verenlerle birlikte adı geçen Mevlüt oğlu
Hasan adlı kiĢiye hibe ve mal olarak verdim.‟‟ demiĢ ve
Hasan‟da bağın hibe ile verildiğini kabul etmiĢtir. Artık bu bağ
adı geçen Hasan‟ındır ve istediği gibi tasarruf edebilir. Beki adlı
hatunun isteği üzerine bağ, adı geçen Hasan‟a hibe yolu ile
verilerek karar neticelendirilmiĢtir (21 Rebiü‟l-ahir 1059/4
Mayıs 1649).
Ġshak oğlu Lütfullah, ġit oğlu Mehmet, Abdurrahman oğlu
Himmet Dede, Sefer oğlu Mevlud, Murat oğlu Mehmet,
Bayezid oğlu Recep ve diğerleri (Sak, 2007: 207-208).
- 47 Numaralı Konya ġer‟iye Sicili
22-4

Ġbrahim

Bey‟in

Ġmareti

Vakfı

Çumra

Mahsulünden Arpa Talebi
Çumra adlı köyün tarafımızdan öĢrü için vekilimiz olan
Hacı BektaĢ Bey‟e tebliğ olunur ki; “Hasadı yapılmıĢ temiz
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arpadan faziletli Molla Efendi Hazretleri‟ne otuz kile arpa verip
bir gün önce Molla Efendi‟ye göndersin.‟‟ (11-20 ġaban
1128/31 Temmuz 9 Ağustos 1716).
Ġbrahim Bey Vakfı memuru Seyyid Mustafa (Sak, 2006:
220).
137-5 Koyun Kuzu Kıymeti Davasında BarıĢ
Konya‟nın Sahra Ġlçesi‟ne bağlı Çumra adlı köy
sakinlerinden Nasuh oğlu Osman adlı kimse mahkemeye
baĢvurarak Ervad köyü sakinlerinden Ali oğlu Nasuh adlı kiĢi
üzerine dava açmıĢ; “Daha önce adı geçen Mahmut‟a 22 baĢ
sağmal koyun ve 13 baĢ kuzuyu teslim ettim. O da kabul etmiĢti.
Ġfade ettiğim koyun ve kuzuyu bundan önce adı geçen ilçe naibi
Hasan Efendi huzurlarında ismi geçen Mahmud‟dan talep için
dava ettiğimde Mahmud; “Ben bahse konu koyun ve kuzuyu
eĢinden aldım. ġiddetli kıĢ ile öldüler. Benim düĢmanlığım
yoktur.‟‟ demiĢtir. Aramızdaki husumeti bitirmek için adı geçen
Mahmut bana zikredilen koyun ve kuzu davasında iki ölçek
buğday vererek barıĢ akdi yaptık. Ben de bu barıĢ akdini kabul
ettim ve yukarıdaki açıklanan davamdan vazgeçtim (25 ġevval
1128/12 Ekim 1716).
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Yahya oğlu Ahmed, Murat oğlu Abdurrahman Efendi,
Abdullah oğlu Yusuf, Mehmet oğlu Seyyid Hasan (Sak, 2006:
236).
Hac Yolu Güzergâhı ve Masrafı (Karayolu, 1253/1837)
Münir Atalar‟ın bu çalıĢmasında; karayolu ile Hacca giden
bir kiĢinin 1837 yılında bu uğurda yapacağı harcamalar ele
alınmıĢtır. Konaklama yerlerinden biri de ġumra yani Çumra
olarak

belirtilmektedir.

Bu

bilgiler

ıĢığında

Çumra‟da

konaklayacak bir kiĢinin yapacağı harcamalar aĢağıdaki gibidir:
Der- merhale-i ġUMRA (Çumra)
Bulgur

: 14,5 kıyye: 14,5 krĢ.

Revgan-ı sade

: 4 kıyye: 20 krĢ.

Nân

: 282 aded: 20 krĢ.

Masarifat-ı müteferrika

: 44 krĢ.

Ġntiyarine hil'at

: l aded: 130 krĢ.

Küsur-ı masânfat müĢârün-ileyh tarafından virülmüĢdür.
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YEKÛN

: 228,5 krĢ (Atalar, 1993:

58).
Buradan anlaĢılan o ki; 1837 yılında Çumra bir konaklama
yeridir ve konaklayan insanlar her türlü ihtiyaçlarını buradan
karĢılayabilmektedir.
74/F-4 Numaralı Konya ġer‟iye Siciline Göre Sosyal,
Ġdari, Dini ve Kültürel Açıdan Konya
Sayfa No

: 27/1

H. Tarih

: 1245 (15 Rabiulahir)

M. Tarih

: 1829 (14 Ekim)

Belge Türü

: Hüccet

Konu

: Vergi Tahsili

Çumra Karyesi‟nin Suğla Mutaka‟ası emini Nafız Ağa,
köylülerin

Ģikâyetleri

üzerine

Ġbrahim

Ağa‟nın

öĢrünü

ödemediği iddiasıyla onu dava etmiĢlerdir. Ġbrahim Ağa ve oğlu,
Suğla Mutaka‟ası‟nda, ziraat ettikleri yerlerin öĢürlerini
ödediklerini ve Suğla yerlerini terk etmediklerini, ziraatla
uğraĢtıklarını

belirtmiĢlerdir.

ÖĢürlerini

düzenli

olarak

18
ödediklerini ellerindeki senetlerle kanıtlamıĢlardır (Özger, 2007:
85).
- 33 Numaralı Konya ġer‟iye Sicili (Değerlendirme ve
Transkripsiyon)
128/3 Askerlerin Malını Teslim
Mahmiye-i Konya kazâsına tâbi„ Çumra ve Ervad ve
Çakımlık ve Müncem ve Sekud ve Çukurköy ve Ġlmek ve
Belviran Kazâsı‟na tâbi„ Sakarlar ve Mescidli nâm karyeler
ahâlîsi taraflarından husûs-ı âtiyü‟l-beyânı ikrâra vekîli olub
Kâsım Beg ibn-i Mehmed ve DurmuĢ Beg ibn-i Hasan
Ģahâdetleriyle Ģer„an vekâleti sâbite olan karye-i Ġlhanlu‟da
sâkin Emir Ağaoğlu dimekle ma„rûf el-Hâc Ahmed Ağa ibn-i
Emrullah‟ın meclis-i Ģer„-i hâtır-ı lâzımü‟t-tevkîrde bu sene-i
mübârekede

mahrûse-i

Kayseri‟de

tahrîr

olunan

sipâh-ı

serdengeçtilerinin üzerine mübaĢir olan bâ„isü‟l-kitâb kıdvetü‟l
emâcid ve‟l-ekârim baĢçavuĢ el-Hâc Ebûbekir Ağa ibni (.…) tarafından tasdîka vekîl-iĢer„îsi olan kethüdâ yeri fahrü‟lakrân Abdülfettah Ağa ibn-i Fethullah mahzarında ikrâr ve
takrîr-i kelâm idüb mûmâ ileyh el-Hâc Ebûbekir Ağa yanında
olan bi‟l-cümle bayrak ve neferât ile kara-i mezkûreye konub bir
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gün misâfir olub bi‟l-cümle neferâtın masârıfı olan zehâyer ve
mâkûlâtın kıymetlerini eshâbına virüb edâ ve teslîm idüb anlar
dahî yedinden bi‟t-tamam ahz ve kabz eylediler kurra-i mezkûre
ahâlisinin bu husûsi çün akçeleri kalmadı didik de gıbbe‟t-tasdîk
mâ-vak„a bi‟t-taleb ketb olundu. Fî gurre Cemâziye‟l-evvel lisene sitte ve tis„în ve elf. Yeğen Mustafa Beg bin Mehmed,
Hasan Beg bin Hüsam Beg, Pirli Beg bin Ahmed Beg, Osman Beg
bin Hüseyin (Güven, 2006: 277).
1.1.2. Boyların Bir Araya Gelerek Ġçeriçumra‟yı
Kurmaları
Ġçeriçumra ve civar yerleĢim merkezleri boyların bir araya
gelmesi neticesinde kurulmuĢlardır. Önceleri sazlık ve bataklık
olan belde civarına Selçuklular zamanında getirilen Oğuz
Boyları yerleĢmiĢtir.
Bu boylar; Yıkıkcami, Susuz, YavĢanhüyüğü, Sakarlar,
Mezgitli, Çakmelik, Danahüyüğü, Sağsak, Sırçalı, Yarımca,
Avrad, Çukurköy, Kötengil gibi mevkilerde iskân olan,
kasabanın kurulmasında konusunda alt
topluluklardır (Kınalı, 1998: 19).

yapıyı oluĢturan
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Boyların Ġçeriçumra‟yı yerleĢim alanı olarak görmelerinde
bölgenin su potansiyelinin oldukça iyi olmasının etkisi göz ardı
edilemez.
May Barajı altında bulunan bu yöre, su yönünden
zengindir. Baraj yapılıncaya kadar kasaba içerisinden su
kanallarının yardımı ile akan su, DSĠ tarafından yapılan Birinci
Esas Sulama Kanalı ile daha verimli kullanılmaya baĢlanmıĢtır.
Tarihin her döneminde toplulukları bir araya getiren su,
Ġçeriçumra‟nın toplumsal yapısının oluĢmasında en büyük paya
sahiptir.
Kasabaya gelen boyların ne zaman birleĢtikleri yönünde
net

bir

bilgi

yoktur;

ancak

bölgenin

Karamanoğulları

hâkimiyetinden önce Anadolu Selçukluları dönemine tesadüf
etmesi mantıklı görülmektedir (Kınalı, 1998: 19).
Kasabanın tarihi tek eseri olan Büyük Cami‟nin (Cami-i
Kebir) Karamanoğlu Ġbrahim Bey

(1423-1464) tarafından

yaptırıldığı dikkate alındığında yerleĢme bu tarihten çok önce
meydana gelmiĢ olmalıdır.
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Çevreden gelip, yerleĢenlere karĢılık Ġçeriçumra‟dan
komĢu köylere çeĢitli vesilelerle zaman zaman sürgünlerin
olduğu belgelerden anlaĢılmaktadır.
Mesela 27 ġaban 1113 yani 27 Ocak 1702 tarihinde
Konya Kadısı, Konya Valisi Hasan PaĢa‟nın huzurunda
akdettiği bir duruĢmada, Ġçeriçumra ahalisinden Halil Efendi
oğlu Mehmet, aynı köyden olan Mustafa oğlu Molla Abdullah
ve Molla Abdülahad adlı kardeĢlerin köyde fesat çıkardıkları
için sadır olan ferman gereği baĢka köye sürülmesini istemiĢtir.
Ġçeriçumralı olup o an da mahkemede bulunan Davud Halife
oğlu Süleyman, Ġbrahim oğlu Himmet, Mehmet oğlu Muharrem,
Hacı Mehmed oğlu Ali, Abdülhalim oğlu Mehmed, Ġbrahim
oğlu Ahmed, Ali oğlu Nurullah, Ahmed oğlu Ġbrahim, Abdullah
oğlu Mustafa, Mehmed oğlu Hüseyin ve Abdülaziz oğlu Ahmed
adlı Ģahıslar, Molla Abdullah‟la Molla Abdülahad‟ın kendi
hallerinde kimseye zararı dokunmayan kiĢiler olduklarını
söylemeleri üzerine baĢka köye nakillerinden vazgeçilmiĢtir
(Kınalı, 1998: 20).
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1.1.3. Milli Mücadele Yılları‟nda Ġçeriçumra
Tezimizin bu bölüme kadar olan kısmında Ġçeriçumra‟nın
tarihi özelliklerinden ve her dönem cazibesini koruyan bir bölge
olduğundan bahsedilmiĢ; bu nedenle beldenin gözlemlenebilen
devirler içerisinde ideal bir yerleĢim yeri olduğuna dikkat
çekilmiĢtir.
Ġçeriçumra, Milli Mücadele yıllarında da bu özelliğini
korumuĢ; bazı istenmeyen olaylar vesilesi ile bile olsa ülkemizin
toplumsal ve siyasi hayatında etkili olmuĢtur.
Ġçeriçumra‟nın adı ilk olarak KurtuluĢ SavaĢı‟nda, DelibaĢ
Mehmet Ġsyanı ile duyulmuĢtur.
DelibaĢ Mehmet Ġsyanı kitaplarda değiĢik Ģekillerde
anlatılmaktadır. Mehmet Önder, bu konuyu özetle Ģöyle tespit
etmiĢtir.
Osmanlı Devleti, Birinci Dünya SavaĢı‟ndan yenik
çıkınca, Anadolu‟da Ġtilaf Devletleri‟nin iĢgali baĢlıyor. Konya,
Ġtalyanların iĢgal sahası olarak belirleniyor. DüĢmana karĢı
koymak için Müdafaa-ı Hukuk Cemiyetleri kuruluyor. Bu
cemiyetlerin maksadını anlamayan bazı gruplar ortaya çıkıp
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isyan ediyorlar. 1920 baĢlarında Konya‟da bazı küçük
ayaklanmalar meydana geliyor. 16 Temmuz 1920‟de Konya‟ya
Haydar Bey vali olarak atanıyor. Haydar Bey, valiliği sırasında
Çumra‟ya bağlı Alibeyhüyüğü Köyü‟nden DelibaĢ diye anılan
Mehmet adlı köy ağasına geniĢ yetkiler vererek, Ġçeriçumra ve
çevresinde kuvvet toplaması için görevlendiriliyor. DelibaĢ,
Ġçeriçumra ve Karaman‟a bağlı köylerden kuvvet toplamaya
baĢlıyor. Sevkiyat memuru gibi topladığı kiĢileri bir süre askere
gönderiyor. Daha sonra Konya ve civarlarında sevilen Zeynel
Abidin Efendi aracılığıyla Ġstanbul Hükümeti DelibaĢ Mehmet‟i
kandırıyor. Konya‟yı ve Milli Kuvvetleri basması için
görevlendiriyor. Bunun üzerine DelibaĢ, Ġçeriçumra‟yı basarak
Konya üzerine yürüyor. 3 Ekim 1920`de Konya‟yı iĢgal ediyor.
Vali Haydar Bey‟i teslim alıyor. Afyon‟dan sevk edilen Milli
Kuvvetler, Konya‟ya gelince DelibaĢ ve adamları dağılıyorlar.
DelibaĢ Mehmet, beraberindeki küçük bir kuvvetle
Mersin`e kaçmıĢ, oradan bir vapurla Ġstanbul‟a geçmiĢtir.
1921`de Konya‟yı tekrar basmak için gizlice AkĢehir taraflarına,
oradan da Ġçeriçumra-Dinek havalesine gelmiĢ, burada yakın
arkadaĢlarınca katledilmiĢ, baĢı kesilerek Konya‟ya getirilmiĢtir
(Önder, 1953: 46-50).
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DelibaĢ isyanı bastırıldıktan sonra Konya‟dan gönüllü
alaylar toplanıp cepheye gönderilmiĢ, Milli Mücadele‟nin
ihtiyaçlarını sağlamak için çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır.
KurtuluĢ SavaĢı sırasında isyan eden DelibaĢ Mehmet‟in
yanında Ġçeriçumra halkının yer aldığı konusunda rivayetler olsa
da iĢin aslı kesinlikle öyle değildir (Kınalı, 1998: 28).
DelibaĢ Mehmet isyanına katılanlardan öğrendiğimize
göre iĢin aslı Ģöyledir: DelibaĢ Mehmet, Alibeyhüyüğü‟nde
bekçidir. BaĢlangıçta da Kuva-i Milliyeciler‟in yanındadır. Hatta
çevrede askere gidecek olanların kıtalarına gitmesine de
yardımcı olan sevkiyat memuru konumundadır; ancak Konya‟da
Zeynel Abidin taraftarları “Din elden gidiyor, Kemalistler
Devleti

gavurlarla

Mehmet‟in

aklını

peĢkeĢ

çekiyorlar.”

çelerler

DelibaĢ

diyerek

DelibaĢ

Mehmet‟i

Kuva-i

Milliyetçilere düĢman ederler. Konya‟yı basmasını telkin ederek
harekete geçirirler. Ġçeriçumralılar DelibaĢ Mehmet‟e gönüllü
asker vermezler ve iltifat etmezler (Kınalı, 1998: 28).
DelibaĢ Mehmet ve avanisi Ġçeriçumra‟ya gelip Ģube
baĢkanını ve iskân müdürünü (sulama müdürü) ele geçirmek
istemiĢtir; ancak zamanın Belediye Reisi Kıçıkoğlu Ali Haydar
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Efendi, bunları Abaz Dağı‟ndan kaçırarak kurtarmıĢtır (Kınalı,
1998: 28).
DelibaĢ Mehmet isyanı bastırıldıktan sonra Kuva-i
Milliyeciler “Ġçeriçumralılar DelibaĢ Mehmet‟e iltihak ettiler.”
diyerek 10-15 kiĢiyi Divan-ı Harbe çıkarmıĢlardır; ancak
Askerlik

ġube

BaĢkanı

ile

Sulama

Müdürü‟nün;

Ġçeriçumralıların DelibaĢ Mehmet taraftarlarından olmadıklarını
aksine kendilerinin hayatlarının Ġçeriçumralılar tarafından
kurtarıldığını söylemeleri üzerine Divan-i Harbe verilenler
beraat etmiĢlerdir (Kınalı, 1998: 28).
Birinci Dünya SavaĢı‟nda farklı cephelerde savaĢmıĢ,
KurtuluĢ SavaĢı‟nda pek çok Ģehit vermiĢ olan Ġçeriçumra
Kasabası‟nın böyle bir olayla adını duyurması elbette üzücüdür;
ama tarihî veriler beldenin devletin

yanında olduğunu

göstermekte ve Ġçeriçumra‟nın adını temize çıkarmaktadır.
1.2. ĠÇERĠÇUMRA ADININ ORTAYA ÇIKIġI ĠLE
ĠLGĠLĠ RĠVAYETLER
Ġçeriçumra‟nın ad alma konusu Osmanlı Devleti ile
Karamanoğulları

Beyliği

arasındaki

mücadelelere

kadar
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dayandırılır ve beldeye “Çumra” isminin verilmesi tarihî dört
olay kaynaklık gösterilerek anlatılır.
Birinci Rivayete Göre: Karaman Beylerinden Pir Ahmet
(I. Dönem 1463-1468-II. Dönem 1468-1473) yılları arasında
Karaman beyliği yapmıĢtır. Aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet
Han‟ın halasının oğludur. Pir Ahmet, Osmanlı Devleti ile
Ġçeriçumra‟nın

YavĢanhüyüğü

Mevki‟nde

yaptığı

savaĢı

kaybeder. Takkelidağ‟daki Kevele Kalesi‟ne sığınır. Pir Ahmet,
Çumra

civarındaki

Oğuz

boylarına

haber

göndererek,

Ġçeriçumra‟nın Piriahmetli Mahallesi‟nde bulunan kabile reisi
Türkmen beyleri ile bir toplantı yapar. Kabile reislerine; “Gelin
cümlemiz bir olalım. Osmanlı‟ya karĢı birleĢelim.” der.
Cümlemiz kelimesi zamanla “Çumra” Ģekline dönüĢür (Kınalı,
1998: 18).
Ġkinci Rivayete Göre: Yavuz Sultan Selim Han Mısır
fethinden dönüĢünde (1520 - 1521) Çumra Ovası‟ndan geçerken
Ġçeriçumra civarındaki sazlık ve bataklığa yolu düĢer. Askerler
çamura batarlar ve “Amma çamur ha!” derler. Bunun üzerine
Yavuz Sultan Selim Han; “Paçaları Sıvan!” anlamına gelen
“Çemrenin” emrini verir. Zamana bu isim çamur anlamına gelen
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“Çomra‟‟ olur. Daha sonra Çomra kelimesi “Çumra” Ģeklini alır
ve Çumra ismi yaygın olarak kullanılmaya baĢlar (Kınalı, 1998:
18-19).
Üçüncü Rivayete Göre: 4. Murat Bağdat Seferi‟ne
giderken bu bölgeden geçer. Bu arada yağan yağmur dolayısıyla
her taraf çamurdur. Bu çamurda ilerlemekte güçlük çeken ve
bıkan askerler:
"Çamura bak çamura." diye Ģikâyetçi olurlar. Çamur
kelimesi

zamanla

Çumra

Ģekline

dönüĢür

(www.bizimkonya.com).
Dördüncü Rivayete Göre: 1994 yılında yayınlanan Prof.
Dr. Turhan Baytop'un Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan
Türkçe Bitki Adları Sözlüğü‟nde rezene bitkisinin diğer adının
“Çumra, Cumhur‟‟ olduğu belirtiliyor. Rezene bitkisi Burdur‟un
Karamanlı

yöresinde yetiĢmektedir. Burdur'un Karamanlı

Kasabası tamamen Türkmen'dir. Buradan da yola çıkarak Ģöyle
bir tahmin yürütebiliriz: Ġçeriçumra halkı Karamanlı'dan 1700'lü
yıllarda mecburi iskân ile (DerviĢ PaĢa zamanında) getirilmiĢ,
iskân edilmiĢ olabilir. Yöreye yerleĢen halkta yeni beldelerine
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tıbbî bitki olan rezenenin kendi mahallî lisanı olan Çumra ismini
vermiĢ olabilirler (karamanlibeddesler15.blogspot.com).
Yavuz Sultan Selim ve 4. Murat‟la ilgili olarak anlatılan
iki rivayetin ortak noktasının çamur olması üzerinde durulması
gerekir. Çünkü yakın zamanlara kadar (1980‟ler) Ġçeriçumra‟nın
büyük bir kısmı sazlık ve bataklıktan oluĢmakta idi. Bu iki
rivayete ve yakın zamanlardaki Ġçeriçumra‟nın fiziki yapısına
bakarak beldenin adının çamurdan gelmiĢ olabileceği fikrine
ulaĢabiliriz; fakat adın doğuĢunun Yavuz Sultan Selim veya 4.
Murat zamanında olmadığı kesindir. Çünkü 4. Murat 17. Yavuz
Sultan Selim ise 16. yüzyıl padiĢahıdır. ġer‟iye sicillerinden
ulaĢtığımız bilgilerde 15. yüzyılda Ġçeriçumra‟nın varlığı göze
çarpıyor.
Dördüncü rivayet yine Ģer‟iye sicillerinden elde edilen
bilgiler ıĢığında çürütülebilir. Ġfade edildiği üzere 15. yüzyılda
Ġçeriçumra (Çumra) adı geçmektedir.
1.3. COĞRAFYA:
Ġçeriçumra, Konya Ovası düzlüğü içinde 18.114 hektar
yani 181.140 dekar gibi çok geniĢ bir alana sahiptir. Belde,

29
kuzeyden güneye dört, doğudan batıya yine dört km. olmak
üzere toplam 16 km2‟lik bir alan üzerine yerleĢmiĢtir.
Doğusundan Çumra Ġlçesi, batısından Abaz Dağı, güneyinden
Alibeyhüyüğü Kasabası, kuzeyinden Meram (KaĢınhanı) ve
Karatay

Ġlçesi,

kuzeydoğusundan

Fethiye

Köyü,

kuzey

batısından Çarıklar Köyü ile çevrilmiĢtir (Ġçeriçumra Belediyesi
Ġmar Hizmetleri Servisi).
Ġçeriçumra, belirttiğimiz özelliğinden anlaĢılacağı üzere
oldukça iĢlek bir yol hattındadır. Bu nedenle her yıl göç alan ve
sürekli büyüyen bir yapı göstermektedir. Ġçeriçumra‟nın
büyümesini tarihî kayıtlardan irdeleyecek olursak:
Kasaba, 1874 yılında 74 hane ve 623 nüfusa sahip bir köy
iken, 1900‟lü yılların baĢında nahiye merkezi olmuĢ ve 1922
sayımında 2176 nüfusa ulaĢmıĢtır. 2012 yılı adrese bağlı nüfus
sayımına göre 2300 hane ve 6977 nüfusa sahip bir belde haline
gelmiĢtir ki; bu büyüme oldukça dikkate değerdir (Ġçeriçumra
Belediyesi Ġmar Hizmetleri Servisi).
Ġçeriçumra beĢ mahalleden meydana gelmektedir. Bu beĢ
mahalleden

dördü

isimleri

açısından

tarihî

bir

özellik

göstermektedir. Bunlar Sarıaliler, Piriahmetli, Minarealtı ve
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EsatpaĢa‟dır. Sarıaliler, ismini bir aileden alırken, Piriahmetli ve
EsatpaĢa ise isimlerini tarihî Ģahıslardan alırlar.

Minarealtı

Mahallesi ise kasaba merkezinde bulunan ve Karamanoğulları
Beyliği zamanı padiĢahlarından Karamanoğlu Ġbrahim Bey‟in
yaptırmıĢ olduğu Cami-i Kebir‟den alır. Belirttiğimiz dört
mahalleye 1997 yılında yeni bir mahalle daha eklenmiĢtir. Bu
yeni mahalleye dönemin Belediye BaĢkanı Mehmet Kınalı‟nın
adı verilmiĢ ve beĢinci mahalle olarak Mehmet Kınalı Mahallesi
ortaya çıkmıĢtır.
Ġçeriçumra‟nın

civar

yerleĢim

merkezlerine

mesafesine bakacak olursak:
- Çumra Ġlçesi‟ne

: 12 km

-Okçu Kasabası‟na

: 16 km

- Alibeyhüyüğü Kasabası‟na : 5 km
- Dinek Kasabası‟na

: 38 km

- Yenisu Kasabası‟na

: 28 km

- Apa Kasabası‟na

: 33 km

- AfĢar Köyü‟ne

: 53 km

- Apasaraycık Köyü‟ne

: 38 km

olan
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- Balçıkhisar Köyü‟ne

: 11 km

- Çukurkavak Köyü‟ne

: 43 km

- Cicek Köyü‟ne

: 43 km

- Doğanlı Köyü‟ne

: 19 km

- Dineksaray Köyü‟ne

: 26 km

- Seçme Köyü‟ne

: 18 km

- Tahtalı Köyü‟ne

: 53 km

- Yenimescit Köyü‟ne
:
Belediyesi Ġmar Hizmetleri Servisi)
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km

(Ġçeriçmra

1.4. ĠKLĠM VE BĠTKĠ ÖRTÜSÜ
Konya‟nın güneydoğu kısmında yer alan Ġçeriçumra‟da
kıĢlar sert, soğuk ve kar yağıĢlı; yazlar sıcak ve kurak geçer.
Yıllık ortalama sıcaklık 11,5°C‟dir. Kayıtlara alınan en yüksek
sıcaklık 40°C, en düĢük ise -28,2°C‟dir. Yılın ortalama 10
gününde sıcaklık -10°C‟den düĢüktür. Don olayı görülen gün
sayısı 100‟dür. Don 14 Eylül ile 15 Mayıs arasında görülebilir.
Ortalama nispi nem %60‟tır. Ġçeriçumra‟da yaklaĢık 23 gün
hava sisli geçer ve Türkiye‟de bu konuda baĢta gelir
(www.dmi.gov.tr).
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Ġklim böyle bir özellik gösterdiğinden bitki örtüsü
oldukça zayıftır. Bu nedenle son yıllarda kapsamlı ağaçlandırma
çalıĢmaları yapılmaktadır.
1.5. EKONOMĠ
Ġçeriçumra, 54 bin dönüm ekilebilir alanı, 3900 hektar
merası, 632 hektar hazine arazisine sahip, ulaĢım sorunu
olmayan, verimli tarım arazileri bulunan bir yerleĢim yeridir
(Ġçeriçumra Belediyesi Ġmar Hizmetleri Servisi).
Çevre yerleĢim merkezlerine göre yoğun bir nüfusa sahip
olan beldenin baĢlıca geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.
Tahıl ambarı olarak nitelendirilen Konya‟nın tahıl üretimine
önemli bir katkı sağlayan Ġçeriçumra, Ģekerpancarı, fasulye,
ayçiçeği, kabak, patates, domates, nohut, kavun, lale gibi
tarımsal ürünleri ülke pazarına sunması açısından önemlidir.
Ürün çeĢitliliğinin bu kadar farklılık göstermesinde verimli
arazilerinin ve yeni nesil sulama sistemlerinin kullanılıyor
olmasının payı büyüktür.
Belediye öncülüğünde tarımı geliĢtirmek adına alternatif
tarımsal ürünler yetiĢtirmek için yürütülen çalıĢmalar dikkate
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değer bir boyut kazanmıĢtır. Son olarak kasabanın Çevlik
Mevki‟nde yürütülmekte olan elma yetiĢtiriciliğine yönelik
faaliyetler 30.000 bodur elma ağacıyla devam etmektedir
(Ġçeriçumra

Belediyesi

Personel

ĠĢleri

Servisi).

Yapılan

çalıĢmaların baĢarıya ulaĢması halinde aromatik meyve üretimi
konusunda önemli bir adım atılmıĢ olacaktır.
Tarımın geliĢtirilmesi hususunda yürütülen çalıĢmalar
bunlarla sınırlı değildir. Beldenin miras yoluyla bölünen
arazilerini tekrar bir araya getirmek için bazı çalıĢmalar
yürütülmüĢtür.

Bunun

bir

sonucu

olarak

KamulaĢtırma

ToplulaĢtırma ve Dağıtım Dairesi BaĢkanlığı tarafından KonyaÇumra-Ġçeriçumra Kasabası Arazi ToplulaĢtırma ve TĠGH
Projesi adı altında bir çalıĢma yapılmıĢtır. Projenin ihale
aĢaması

29.12.2011

tarihinde

tamamlanmıĢtır

(www.ekap.kik.gov.tr.). ToplulaĢtırma ile birlikte beldenin
tarımsal gücü artacak ve tarımsal girdiler azalacaktır.
Ġçeriçumra‟nın

bir

diğer

önemli

geçim

kaynağı

hayvancılıktır. Son yıllarda hayvancılık sektöründe meydana
gelen önemli büyümeyi takiben beldede hayvancılık dikkate
değer boyutlara ulaĢmıĢtır. Durum böyle olunca gerek iskân
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alanlarının heba olmaması gerekse bu iĢin ciddi Ģekilde
yapılabilmesi amacıyla Çevlik Mevki olarak adlandırılan yerde
Ġçeriçumra Belediyesi öncülüğünde bir Organize Hayvancılık
Bölgesi kurulmuĢtur. Hazine‟den belediye tasarrufuna geçen
yaklaĢık 2000 çiftçi dönümü arazi, kura yoluyla vatandaĢlara
taksim edilmiĢ ve arazi üzerine protokol Ģartlarına uygun olarak
tesisler kurulmaya baĢlanmıĢtır (Ġçeriçumra Belediyesi Ġmar
Hizmetleri Servisi).
Tarım ve hayvancılık yanında belde hudutları içerisinde;
IĢıklar Ambalaj, Somun Un Fabrikası, Anadolu Efes Biracılık ve
Malt Sanayi, Havas Gıda ve ĠnĢaat adı altında dört adet fabrika
bulunmaktadır. Bu fabrikalar kasaba halkına iĢ imkânı
sağlamakta ve belde ekonomisini olumlu yönde etkilemektedir.
Yukarda belirtilen iĢ sahaları dıĢında kalan kısmın
profiline bakacak olursak:
Konya-Karaman yolu üzerinde bulanan Küçük Sanayi
Sitesi‟nde 144 adet dükkân bulunmakta olup; bunların 20 tanesi
aktif halde çeĢitli sanayi dallarında hizmet vermektedir.
Kasabanın muhtelif yerlerinde 26 bakkal dükkânı,
Nalburiye ve hırdavat alanında beĢ,
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Terzi olarak bir,
Berber olarak altı,
Giyim ve çiçekçilik olarak bir,
Lokantacılık hizmeti veren dört,
Un, yem satıĢı yapan üç,
ĠnĢaat malzemesi satan dört,
Veterinerlik hizmeti veren iki,
GSM hizmeti veren üç,
Kahvehane alanında beĢ,
Bilardo salonu olarak iki,
Kasap olarak üç,
Kundura tamircisi olarak iki,
Dondurmacı olarak bir,
Bilgisayar tamir ve bakımı olarak bir,
Okul kantini olarak bir,
Elektrikçi olarak iki,
Sıhhi tesisat hizmeti veren dört,
Yedi emin otoparkı olarak bir,
Akaryakıt istasyonu olarak yedi,
Madeni yağ satıĢı yapan üç adet iĢletme bulunmaktadır
(Ġçeriçumra Belediyesi-Zabıta Hizmetleri Servisi).
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1.6. ULAġIM
Ġçeriçumra ulaĢım sorunu olmayan; Konya Ġli‟ne 42,
Karaman Ġli‟ne 70 km. uzaklıkta bulunan merkezi bir beldedir.
Ġki ille de bağlantısı bölünmüĢ çift Ģeritli yol ağlarıyla
sağlanmaktadır. Günün her saati Konya, Karaman ve diğer
yerleĢim yerlerine rahatça yolculuk etme imkânı vardır. UlaĢım
genellikle

otobüsler

ve

minibüslerle

sağlanmaktadır.

Belediyenin yolcu taĢıma hizmetinin yanı sıra yedi firma
kasabanın merkezinden ve diğer yerleĢim merkezlerinden
Konya ve Karaman‟a yolcu taĢımaktadır. Bütün firmalar için
Ġçeriçumra merkez olarak kabul edilir. Bunu, Ġçeriçumra‟nın
geçiĢ yolları üzerinde bulunmasına bağlayabiliriz.
1.7. EĞĠTĠM
Eğitim alanında eskiye dayanan bir geçmiĢi olan beldede,
ilk açılan ilkokul II. Abdülhamit zamanında 1875 yılında
faaliyet

göstermiĢtir.

Pek

çok

yerde

ilkokul

yokken

Ġçeriçumra‟ya iki ilkokul açılmıĢtır. Bu okullardan MithatpaĢa
Ġlköğretim Okulu Ģimdiki yerinde, diğer okul ise Sarıaliler
Mahallesi‟ndeki

eski

Tarımsal

Kalkınma

Kooperatifi‟nin

bulunduğu yerdeydi (Ġçeriçumra Belediyesi Yazı ĠĢleri Servisi).
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Ġçeriçumra‟da yeni harflerle eğitime baĢlayan Sarıaliler
Ġlköğretim Okulu‟nun ilk öğretmeni Çumra Müftüsü Fatih
Çumralı‟dır.
Ġçeriçumra‟da ilk ortaokul Konya Milletvekili Sedat
Çumralı‟nın

büyük

katkılarıyla

Ġçeriçumralılar

tarafından

yaptırılan ilkokul binasında 1949 yılında açılmıĢtır.

Konya

genelinde ise 1948 yılından itibaren ortaokullar açılmaya
baĢlamıĢtır. Aradan bir yıl geçtikten sonra beldeye bu okulun
açılması oldukça dikkat çekicidir.
Ortaokulun açılması ile birlikte beldenin de ufku açılmıĢ,
okuma yazma oranı artmıĢ, kültürlü insan sayısı çoğalmıĢtır.
Eğitimdeki geliĢmeyi 1986 yılında açılan lise ve devamında
açılan diğer okullar takip etmiĢtir.
Kasabada bugün altı ilkokul, bir Çok Programlı Lise
(bünyesinde genel lise, ticaret meslek lisesi, endüstri meslek
lisesi ve kız meslek lisesini bulunuyor), bir Anadolu Ġmam Hatip
Lisesi ve bir tane de anaokulu bulunmaktadır. Anadolu Ġmam
Hatip Lisesi‟nin bir beldeye açılan ilk Anadolu Ġmam Hatip
Lisesi olması önemlidir. Bu okulların öğrenci sayılarına bakacak
olursak;
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CUMHURĠYET ĠLKOKULU

78

MĠTHAT PAġA ĠLKOKULU

211

75. YIL ĠLKOKULU

160

GÖKKAYA ĠLKOKULU

177

ZAFER ĠLKOKULU

179

ZĠYA GÖKALP ĠLKOKULU

339

ZÜBEYDE HANIM ANAOKULU

57

ANADOLU ĠMAM HATĠP LĠSESĠ

130

ÇOK PROGRAMLI LĠSE

289

ÖĞRENCĠ SAYILARI TOPLAMI

1610

(Bu bilgilere Ġçeriçumra‟da bulunan okullardan alınan
veriler doğrultusunda ulaĢılmıĢtır.).
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Tablodan anlaĢılacağı üzere Ġçeriçumra‟da dikkate değer
ölçüde eğitim alan öğrencinin varlığı söz konusudur. Beldenin
ileri gelenleri Ġçeriçumra‟ya bir yüksekokul açılması için bir dizi
çalıĢma yürütmüĢ; fakat baĢarılı olamamıĢtır. Yüksekokul için
düĢünülen bina ise bir süre kütüphane olarak hizmet verildikten
sonra kapatılmıĢtır.
1.8. SAĞLIK
Ġçeriçumra sağlık hizmetleri noktasında oldukça iyi
sayılabilecek bir düzeydedir. Çünkü beldede sağlık alanında ilk
önemli çalıĢma, 1992 yılında Ġçeriçumra‟ya bir hastane
yapılması için oluĢturulan bir dernekle baĢlamıĢtır. Bu derneğin
giriĢimleri ve vatandaĢların katkılarıyla 1993 yılında hastanenin
temeli atılmıĢ ve 1996 yılında hastane Ġçeriçumra Trafik
Hastanesi adı altında faaliyetlerine baĢlamıĢtır. Ġçeriçumra‟da
sağlık hizmetlerinin hastane düzeyine ulaĢması neticesinde civar
yerleĢim merkezleri de bu hizmetten faydalanma yoluna
gitmiĢlerdir. Hastane kayıtlarına göre Ġçeriçumra Trafik
Hastanesi‟nden yararlanan civar yerleĢim yerleri Ģunlardır:
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Alibeyhüyüğü Beldesi, Yenisu Beldesi, Dinek Beldesi,
Apa Beldesi; KoçaĢ Köyü, Dineksaray Köyü, Balçıkhisar Köyü,
Doğanlı Köyü, Seçme Köyü, Avdul Köyü, Çukur Kavak Köyü,
Fethiye Köyü, Tahtalı Köyü; Çarıklar ve KaĢınhanı Mahallesi
(Ġçeriçumra Ġlçe Devlet Hastanesi verilerinden ulaĢılmıĢtır.).
2011 yılında yayımlanan bir genelge ile kasabalardaki
hastanelerin kapatılması ve hastanelerin il ve ilçelerde
konuĢlandırılması kararlaĢtırılmıĢtır; fakat Ġçeriçumra Trafik
Hastanesi‟nden yararlanan 20.000 civarında vatandaĢ olması
nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından beldeye yeni bir hastane
açılması konusunda onay verilmiĢtir. Netice olarak 30.11.2011
tarihinde Ġçeriçumra Ġlçe Devlet Hastanesi hizmete baĢlamıĢtır.
1.9. KOOPERATĠFLEġME
Ortaklarının
etmelerini

gereksinimlerini

sağlamak

amacıyla

uygun
kurulan

Ģartlarda
ortaklık

elde
olarak

tanımlayabileceğimiz kooperatifçilik anlayıĢının Ġçeriçumra‟da
güzel

bir

örneği

ortaya

konmaktadır.

Kasabada

kooperatifleĢmeye büyük önem verilmiĢtir. Bu doğrultuda dört
adet kooperatif kurulmuĢ ve aktif bir Ģekilde hizmet vermeye
baĢlamıĢtır.

Bu

kooperatiflere

ve

iĢlevlerine

kooperatif
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baĢkanları ile yaptığımız görüĢmeler ıĢığında kısaca bakacak
olursak:
- Ġçeriçumra Tarım Kredi Kooperatifi‟nin Beldedeki
Faaliyet Alanı:
“Mevduat

toplamak,

kredi

sağlamak,

faiz

haddini

düĢürmek, ortaklara kredi konusunda tavsiyelerde bulunmak,
alınan kredinin üretiminde kullanılmasını gerçekleĢtirerek
tarımsal üretimin artmasını sağlamak, tarımsal girdileri ve
diğer ihtiyaçları, kaliteli, ucuz ve zamanında temin ederek
hizmete sunmak.‟‟ gibi faaliyetleri yürüten bu kooperatifin
kuruluĢu 1950 yılına kadar uzanmaktadır. Tarım Kredi
Kooperatifi, bugün 400 üye ile çalıĢmalarına devam etmektedir
(Ġçeriçumra Tarım Kredi Kooperatifi).
- Ġçeriçumra Toprak Su Kooperatifi‟nin Beldedeki
Faaliyet Alanı:
1972 yılında kurulan kooperatif, Ġçeriçumra tarımının
geliĢmesine katkı sağlayan en önemli kuruluĢların baĢında
gelmektedir. Bugün 1278 üyeye ulaĢan potansiyeliyle bölgenin
en büyük Toprak Su Kooperatiflerinden biridir. “Bugünkü
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sulama durumu, mevcut su kaynaklarının rasyonel bir biçimde
kullanılması, muhafazasına iliĢkin çalıĢmalar yapmak ve sulama
yönünden karĢılaĢılan problemlerin ortaya çıkarılması için
faaliyetlerde bulunmak, vatandaĢların sulama ihtiyacını gideren
kuyuların

bakım,

onarımını

yapmak.‟‟

gibi

çalıĢmalar

yürütmektedir (Ġçeriçumra Toprak Su Kooperatifi).
- Ġçeriçumra TaĢıyıcılar Kooperatifi‟nin Beldedeki
Faaliyet Alanı:
1995 yılında faaliyet göstermeye baĢlayan kooperatifin 30
üyesi bulunmakta olup; beldenin ve civar yerleĢim yerlerinin
nakliye ile ilgili tüm iĢlerinde aktif rol oynamaktadır
(Ġçeriçumra TaĢıyıcılar Kooperatifi).
- Ġçeriçumra Tarımsal Kalkınma Kooperatifi‟nin
Beldedeki Faaliyet Alanı:
1992 yılında kurulan ve süt ve süt inekçiliği konusunda
bölgenin

aktif

faaliyet

gösteren

kooperatiflerinden

olan

kuruluĢun bugün 827 üyesi bulunmaktadır. “Beldenin süt
üreticilerinden merkezi sistem yoluyla süt alımı yapmak, alınan
sütleri soğutma tanklarında soğutularak, gün içinde alıcı
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firmalara

teslim

etmek,

Ġçeriçumra‟da

süt

sığırcılığının

geliĢmesi için çalıĢmalar yapmak.‟‟ gibi çeĢitli alanlarda
vardır

faaliyetleri

(Ġçeriçumra

Tarımsal

Kalkınma

Kooperatifi).
1.10. GEÇMĠġTEN BUGÜNE ĠÇERĠÇUMRA‟NIN
ĠDARĠ YAPISI
Ġçeriçumra‟nın Anadolu Selçukluları ve Karamanoğulları
dönemlerindeki idari yapısını tespit etmek mümkün olmamıĢtır.
Fatih Sultan Mehmet‟in 18 Aralık 1476‟da yaptırdığı vakıf
tahriri sırasında Ġçeriçumra için “Karye-i Çumra Tabi-i Sahra-i
Konya” dendiğine göre, Karamanoğulları hatta Selçuklular
devrinde de Konya‟nın Sahra Nahiyesi‟ne bağlı bir köy olması
gerekir. Kanunî döneminde yapılan bir diğer tahrir ise
Ġçeriçumra, Konya Kazası‟na bağlı gösterilmektedir. Ġçeriçumra,
muhtemelen

Selçuklular

ve

onların

devamı

olan

Karamanoğulları döneminde Konya Kazası‟na bağlı Sahra
Nahiyesi‟nin bir köyü idi. Hatta Sahra Nahiyesi‟nin merkezi
Ġçeriçumra idi. AĢağıda da zikredildiği üzere, 1864‟de nahiye
merkezleri

belirlenirken

Ģimdiki

Ġçeriçumra‟nın

Çumra
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Nahiyesi‟nin merkezi olarak belirlenmesi buna iĢaret etmektedir
(Kınalı, 1998: 20).
Çumra‟nın

merkezliğini

yaptığı

Sahra

Nâhiyesi‟ne

Küçükköy, Rumdiğin, Sultançiftliği, Evrad, Ġrmek, Necmüddin,
Sırçalı, Binari Kavak, Yarma, Yağcılar, Karkın, Karaaslan,
Beyat ve Efe köyleri bağlı idi (Kınalı, 1998: 20.)
Bu durum, XIX. yüzyıl ortalarına kadar değiĢmemiĢtir.
1864‟te Vilayet Nizamnamesi çerçevesinde, 1871 yılında
nahiyeler kurulunca, Sahra Nahiyesi kaldırılmıĢ, diğer köylerle
birlikte Ġçeriçumra, Hatunsaray Nahiyesi‟ne bağlanmıĢtır. XX.
yüzyıl baĢlarından sonraki belgelerde Ġçeriçumra nahiye olarak
gösterilmektedir (Kınalı, 1998: 32).
1.10.1. XX. Yüzyılın BaĢlarından 1926‟ya Kadar
Ġçeriçumra‟da Ġdari Yapı
Ġçeriçumra, XX. yüzyılın baĢından 1926 yılına kadar
nahiye idi. Çumra Nahiyesi‟ne Ovakavağı, Karkın, Fethiye,
Güğercinlik, Ayrukviran, Kisecik, Ġstishar, Camili, Küçükviran,
Kuzucu, Seçme, Ġsmil, Okçualan, Mamure, Ejhamidiye,
Alemdar

Hayıroğlu,

Abditolu,

Dumoğluyaylası,

Batum,
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Küçükköy,

Alibeyhüyüğü,

Turanhüyüğü,

Sodur

Köyleri

bağlıydı (Ġçeriçumra Belediyesi ArĢivi).
Görülüyor ki 1900„lü yılların baĢında Çumra, Meram,
Dinek, Sille, Zıvarık, Kızılviran, Akviran, Hatunsaray‟la birlikte
Konya Merkeze bağlı sekiz nahiyeden biridir; ancak adli iĢler
yönünden Bozkır Ġlçesi‟ne, askerlik iĢlemleri yönünden de
SeydiĢehir

Ġlçesi‟ne

bağlıdır.

Konya‟nın

en

zengin

nahiyelerinden biri olan Çumra, bölgede devlete en fazla öĢür
(vergi) veren yerdir (Kınalı, 1998: 33).
Cumhuriyet

dönemine

kadar

teĢkilatlı

bir

nahiye

konumunda olan Ġçeriçumra‟nın yerel yönetim özelliğini
taĢıdığını görüyoruz. Nitekim yaptığımız araĢtırmalarda bu
dönemde beldede dört mahallenin olduğunu (MinarealtıPiriahmetli-EsatpaĢa-Sarıaliler) ve dört muhtarın seçildiğini
tespit ediyoruz. Belde bu dört muhtarın ve azalarının kendi
aralarında seçtikleri bir yönetici (Belediye Reisi) tarafından
idare edildiğini göstermektedir. Bu dönemde azaların kendi
aralarında seçtikleri belediye baĢkanı konumundaki yerel
yöneticileri Ģöyle sıralayabiliriz:
- Hacı Süleymanoğlu Kıcık Ali Haydar Efendi,
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- Hocaların Haydar Efendi,
- Hacali OnbaĢı,
- Ataullah Efendi.
Çumra

Ovası

Sulama

Projesi

ile

Anadolu-Bağdat

Demiryolu Hattı‟nın gerçekleĢtirilmesi, yukarıda isimlerinden
bahsettiğimiz yerel yöneticilerin zamanlarında gerçekleĢmiĢtir
(Kınalı, 1998: 22).
1.10.2. 1926-1957 Yılları Arasında Çumra Ġlçesi‟nin
Yönetimi, Belediye BaĢkanları ve Belediye Meclis Üyeleri
1926 yılında Türkiye idari yapısında Çumra ilçe olarak
yerini almıĢtır ( Konya Ġl Yıllığı, 1973: 706). BaĢlangıçta ilçe
olan yer, bugünkü Ġçeriçumra‟dır. Ġlk belediye baĢkanı da
askerden yedek subay olarak terhis olan Rakım Çumralı‟dır.
Vilayetçe belediye baĢkanlığına atanan Rakım Çumralı,
Ġçeriçumra‟nın ilk resmi belediye baĢkanıdır (Kınalı, 1998: 34).
1926-1957 Yılları Arasında Ġçeriçumra‟da Belediye
BaĢkanlığı ve Meclis Üyeliği Yapanlar;
- Rakım ÇUMRALI,
- Ziya YAYMACI,
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- Faik ġENYIL,
- Mehmet GÖKKAYA,
- Seyit ÇĠÇEK,
- Ali BOZKIR (Dikkulak),
- Ali Sürücü,
- Ahmet EKĠCĠ,
- Mehmet SĠVASLI (Kınalı, 1998: 23).
1.10.3. 1957

Yılından

Günümüze

Ġçeriçumra

Yönetimi ve Belediye BaĢkanları
1956 yılı Ġçeriçumra için idari yapılanma bakımından ayrı
bir önem taĢır. Ali Çoban‟ın Belediye BaĢkanlığı döneminin
sonlarında (1955-1957) Ġçeriçumralılar, Çumra‟nın bir mahallesi
olmaktan çıkıp belediyelik olmaları için harekete geçmiĢler;
1956 yılında yapılan bu referandum sonunda Ġçeriçumra,
bugünkü ilçe merkezi olan Çumra‟dan ayrılmıĢtır. 14 Nisan
1957‟de belediyelik olan Ġçeriçumra, iç mahalle ismini bırakarak
Ġçeriçumra ismini almıĢtır (Konya Ġl Yıllığı, 1973: 707).
Böylece Çumra Ġlçesi‟ne bağlı bir kasaba konumuna gelmiĢtir.
Yapılan seçimde 13 aza belirlenmiĢtir. Bu 13 aza Ģunlardır:
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- Mehmet ÖZMERT,
- Hasan YAġAR,
- Faik ġENYIL,
- Süleyman SARI,
- Habib ÇĠL,
- Mehmet AYDOĞDU,
- Mehmet ERDOĞAN,
- Hacı Ahmet YETKĠN,
- Süleyman KÖSE,
- Mehmet YAYMACI,
- Mustafa YAVUZ (Baybağanlı Mustafa),
- Mehmet SĠVASLI,
- Hacı Ahmet ÜNVER.
Bu 13 aza kendi aralarında yaptıkları toplantıda Mehmet
Özmert‟i baĢkan seçmiĢ ve Ġçeriçumra Kasabası‟nın ilk belediye
yönetimini oluĢturmuĢlardır.
Ġçeriçumra‟da 1957 yılından günümüze kadar Belediye
BaĢkanlığı görevini yapanlar sırası ile Ģöyledir:
- Mehmet ÖZMERT – Meclis üyeleri arasından seçildi.
- Ahmet ÜNVER – Seçimle geldi.
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- Süleyman SARI – Seçimle geldi.
- Mehmet ÇEÇEN – Atama ile geldi.
- Osman BAYRAKÇI– Atama ile geldi.
- Mehmet SAKALLI – Atama ile geldi.
- Süleyman SARI – Tekrar seçimle geldi.
- Battal TEKĠġ – Seçimle geldi.
- Seyit GÜVEN – Meclis üyeleri arasından seçildi.
- Eyüp YAġAR – Seçimle geldi.
- Kamil ÇOBAN – Atama ile geldi.
- H.Halit YAYMACI – Seçimle geldi.
- Ali CEBECĠOĞLU – Meclis üyeleri arasından seçildi.
- Mehmet KINALI– Seçimle geldi.
- ġaban TAġDELEN-Seçimle geldi.
- Mehmet KINALI- Seçimle geldi.
1.11. ĠÇERĠÇUMRA‟NIN MĠMARÎ ÖZELLĠKLERĠ
1.11.1. Ġçeriçumra‟da YerleĢme Tarihi ve Köylerin
Önemi
Ġçeriçumra‟da yerleĢme tarihi ve köylerin önemi konusu
ile ilgili olarak 2000 yılında Çumra‟da yapılan ve kitap haline

50
getirilen 1. Uluslar Arası Çatalhöyük’ten Günümüze Çumra
Kongresi adlı çalıĢmadan hareketle Ģunları söyleyebiliriz:
Tarih: Bölgede yapılan yüzey araĢtırmaları, Çumra
Ovası‟nda ve yakınlarında Paleolitik Dönem‟e kadar inen yüzey
yerleĢmelerinin

varlığını

ortaya

koymuĢtur.

Çatalhöyük,

Neolitik devrin eĢsiz bir uygarlık merkezidir. Ovadaki
höyüklerin büyük bir kısmı Tunç Devri‟ne aittir. Ġlk çağlarda
Çumra ve çevresi, Hitit Devleti‟nin sınırları içindeydir ve
çevrede birçok Hitit yerleĢmesinin varlığı bilinmektedir. Bu
devirleri; Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemleri
izlemiĢtir. Bu mimarilerde bölgenin coğrafi yapısı önemli rol
oynamıĢtır. Yapılardaki coğrafi etkiyi anlamak için Çumra‟nın
coğrafi konumuna ve özelliklerine bakmak yerinde olacaktır
(Karpuz, 2000: 46).
“Çumra, batı tarafı Ġnlice dağları ile çevrili verimli bir ova
üzerine kurulmuĢtur.‟‟ Ovanın su seviyesine uygunluğu,
toprakların yapısı, bölgeyi tarım ve hayvancılık bakımından
verimli kılmıĢtır. Karasal iklimin hüküm sürdüğü ovada akarsu
kaynakları sınırlıdır. Önemli su kaynakları

kuyular ve

sarnıçlardır. Ġklim ve rüzgâr durumuna bağlı olarak evler doğuya

51
ve güneye yöneliktir. Halkın ekonomisi, tarım ve hayvancılığa,
küçük el sanatları ve ticarete dayalıdır (Karpuz, 2000: 46).
Çumra‟nın evleri daha çok ekonomik duruma ve coğrafi
yapısına göre ĢekillendirmiĢtir. Bu evlerin özelliklerine bakacak
olursak:
Çumra ve çevresinde olduğu gibi köy meydanlarında
cami, çeĢme, kuyu, köy odası gibi ortak yapı ve tesisler bulunur.
Bu meydana daracık sokaklar ulaĢır. Bu sokaklar üzerinde
kerpiç avlu duvarları olan evler bulunur. Son yıllarda ise
ekonomik durumun iyileĢmesine bağlı olarak bu duvarların
yerini sağlam ve kaliteli olan beton duvarlar almaya baĢlamıĢtır.
Arazinin yapısına bağlı olarak merkeze biraz uzakta olan
mahallelerde söz konusudur. Ayrıca yerleĢim yerinin biraz
dıĢarısında eskisi kadar canlı olmasa da yaylalar da mevcuttur.
1.11.2. Ġçeriçumra Evlerinin Mimari Özellikleri
TeĢkilinde Kullanılan Elemanlar: Ġçeriçumra evlerinde
yapı malzemesi olarak kerpiç, taĢ ve ahĢap kullanılır. Son
zamanlarda ise; gerek teknolojik gerekse maddi geliĢmeler
olumlu sonuçlar doğurmuĢtur. Bunun bir sonucu olarak
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mimarîde

prefabrik

ve

tuğla

gibi

daha

modern

yapı

malzemelerinin kullanılması yaygınlaĢmıĢtır.
Yapı malzemelerinden taĢ ve kerpiç en eski zamanlardan
günümüze kadar kullanılmıĢtır. Sağlamlığından dolayı taĢın
temelde,

kerpicin

ise

evin

geriye

kalan

kısımlarında

kullanıldığını görmekteyiz. AhĢap mimarîsi ise daha çok evlerin
iĢleme kısımlarında göze çarpmaktadır; fakat Ġçeriçumra‟da
ahĢap bina sayısı çok azdır. Kasabanın en eski ahĢap yapısı
olarak eski EsatpaĢa Camisi‟ni gösterebiliriz. AhĢap sanatının
güzel unsurlarını hala koruyan bu cami 2008 yılında koruma
altın alınmıĢtır.
Yapı Elemanları: Kerpiç duvarlar, yığma tekniğinde iki
ana kuzudan örülür. Bu duvarlar içten dıĢtan sıvanır. Evlerin çatı
kısmında ise yuvarlak kesitli ağaçlar, ardıçlar, ĢekillendirilmiĢ
kavaklar ve çam kiriĢler kullanılır. Bu elemanlar üzerine hasır
ve hasrın üzerine karılmıĢ çamur halinde toprak serilir. Son
yıllarda yapılan evlerin ve eski evlerin üzerine kiremitten çatılar
yapılmaya baĢlanmıĢtır. Ahır, samanlık veya bazı evlerin
çatılarında ise çinko kullanıldığı da olmaktadır (Karpuz, 2000:
47).

53
Teknolojinin geliĢmesi ile birlikte soğuk ve sıcağa duyarlı
yapı elemanları kullanılmaya baĢlanmıĢtır.
Evi ve Bahçesini OluĢturan Elemanlar:
Avlu, Hayat:
Avlu dıĢa kapalı, bütün mekânları içine alan bir ortamdır.
Avlu etrafında; ev, mutfak, ahır, samanlık, tuvalet, kümes vs.
bulunur. Esas yaĢama mekânı olan ev; bir mabeyin, iki-üç veya
dört odadan meydana gelir. Mabeyin; oturulan, yemek piĢirilen,
yemek yenilen ortak kullanım alanı özelliğini gösteren bir
bölümdür. Daha çok, geniĢ ailelerde belirtilen amaçlarda
kullanılır. Küçük ailelerde ise kalabalık misafirlerin gelmesi
halinde kullanılır. Mabeyinlerin geniĢ düĢünülmesi sebebiyle
bugün, düğün salonlarında yapılan bazı düğün uygulamalarına
ev sahipliği yaptığı görülmüĢtür. Ġmkânların geniĢlemesi
sebebiyle düğünler artık büyük salonlara taĢınmıĢ; bu yüzden
mabeyinler evin sıradan bir kısmı olarak kalmıĢtır.
Odalar: Oturulan, yatılan, esas yaĢama mekânıdır. Odanın
geleneksel unsurları sedirler, yüklükler ve dolaplardır.
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Mutfak: Bazı evlerde mabeyin yemek piĢirmek için
kullanılır. Bazılarında avlunun bir kenarında mutfak ayrı bir
mekândır ve kayteyin (Kayıt evi) adıyla anılır. Ayrıca bu
mutfaklara çok yakın bir kısım da ocak ve tandır gibi köy
ekmeklerinin yapıldığı yerler bulunmaktadır.
Ahır: Ġnekler ve koyunlar için ayrı ahırlar bulunmaktadır.
Koyunlar için kıĢlık, yazlık alanlar yanında kuzular için de
alanlar mevcuttur. Ġçeriçumra‟nın eski dönemlerinde ise -Bu
ahırların büyüklüğünden ileri geliyor olsa gerek.- düğünlerin
vazgeçilmez mekânları olarak ahırları gösterebiliriz. Ahırlarda
düğün yapılması bundan 30 yıl öncesinin bir âdeti olup; bugün
özelliğini kaybetmiĢtir.
Cephe ve Süsleme: Eski Ġçeriçumra evleri kerpiç ve
taĢtan yapılmıĢ monoton bir cephe görünümüne sahiptir. Çıkma
ve saçakları basittir. Süslemeler nadir olarak çiçekliklerde ve
sofa çıkmalarında görülür. Köy odalarında dolap ve yüklüklerde
ahĢap oyma süslemeli öğeler göze çarpar (Karpuz, 2000: 48).
Bugünün Ġçeriçumra evleri ise geçmiĢten çok farklıdır.
Teknolojik geliĢmeler yakından takip edilmektedir. Son
zamanlarda cephe süslemesinde mantolama tekniği ile ısı
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sirkülâsyonu sağlayan sistemler kullanılmaya baĢlanmıĢtır.
Birçok evde bunun örnekleri görülmektedir.
Su Yapıları: Suyun Konya Ovası için önemli bir unsur
olduğu tartıĢılmaz bir gerçektir. Ġçeriçumra insanı gibi geçimini
tarımdan sağlayan bir toplum için ise değeri, kelimelerle ifade
edilemez. Bu yüzdendir ki kasabanın hemen hemen her yerinde
su ile alakalı bir yapı bulmanız mümkündür. Bu, su yapılarına
bakacak olursak:
- Cıngırıklı Kuyular: Eskiden Ġçeriçumra‟nın içme suyu
ihtiyacının tamamı cıngırıklı kuyulardan sağlanırdı. Bu kuyuları
yerleĢim yeri içerisinde bulunan kuyular ve yerleĢim yeri
dıĢında bulunan kuyular olarak iki baĢlık halinde ele alınabilir.
YerleĢim yeri içerisinde bulunan dört kuyu vardır. Bunlar:
- Altınlı Kuyu
- Baybağanların Kuyusu
- Kara DerviĢ‟in Kuyusu
- Musa‟nın Kuyusu (Karakudur‟un Kuyusu)
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Bunun yanında tarım arazilerinde bulunan ve hayvanların
içme suyu ihtiyacını karĢılayan kuyular da bulunmaktadır. Bu
kuyular:
- Alimelerin Kuyusu
- Araplar‟ın Kuyusu
- Avdul‟un Kuyusu
- Bayramlar‟ın Kuyusu
- Bisatan Kuyusu
- Bulada‟nın Kuyusu
- Cesur‟un Kuyusu
- Çakıl Kuyu
- Çataltömekler Kuyusu
- Çatamazların Kuyusu
- Çeçenlerin Kuyusu
- Çukurköy Kuyusu
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- Dede Kuyusu
- Dikkulak‟ın Kuyusu
- Dağlı Memetlerin Kuyu
- Ese‟nin Kuyusu
- Güdek Bayram‟ın Kuyusu
- Güvallarin Kuyusu
- Hacı Ahmet‟in Kuyusu
- Hacı Ġbrahimlerin Kuyusu
- Hacı Karamemetlerin Kuyu
- Havilli‟nin Kuyusu
- Hoca‟nın Kuyusu
- Kara Fadime‟nin Kuyusu
- Kavaklı‟nın Kuyusu
- Koca Memet‟in Kuyusu
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- Kokar Kuyu
- Köstengil Kuyusu
- Miralayların Kuyusu
- Sağsak Kuyusu
- Söylemez‟in Kuyusu
- Susuz Kuyusu
- Su Yerleri Kuyusu
- Topal Ahmet‟in Kuyusu
- Topal Ali‟nin Kuyusu
- Ümmet‟in Kuyusu
- YavĢanhöyüğü Kuyusu K.ġ. Ramazan Ünver
Bilinçsiz sulama nedeniyle günümüzde bu kuyular
kullanılamaz hale gelmiĢtir. Bir kısmı kaybolup giderken bir
kısmının sadece kalıntıları bulunmaktadır. Zaman içerisinde
tarım arazilerini geniĢletmek isteyen kasaba sakinlerinin
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kuyuların

bulunduğu

yerleri

sürmeleri,

onların

sonunu

hazırlamıĢtır.
- Hayrat

ÇeĢmeleri:

Ġçeriçumra

kültüründe

hayrat

çeĢmelerinin önemli bir yeri vardır. Ġnsanlar, bu çeĢmeleri ya
kendileri ya da ölmüĢ olan yakınları için inĢa ettirir,
kullananlardan hayır duası bekler.
Özellikle son yıllarda bu tür hayratların çoğalması hayrat
çeĢmelerinin

önemini

ve

değerini

arttırmıĢtır.

Bugün

Ġçeriçumra‟da 30‟un üzerinde hayrat çeĢmesi vardır.
Hanlar: Ġçeriçumra, hanlar bakımından oldukça zengin
bir beldedir; fakat bugün bu hanlardan ayakta duran yoktur.
Zamanla hanlar yıkılmıĢ ve iĢlevlerini kaybetmiĢtir. Belde
sakinlerinden ulaĢtığımız bilgiler doğrultusunda bölgede 27 tane
hanın varolduğu belirlenmiĢtir. Bunlar:
1) Karamanoğlu Vakfı Hanı
2) Kinoz‟un Hanı
3) NeĢhed‟in Hanı
4) Mırılar‟ın Hanı
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5) AyĢallar‟ın Seyid‟in Hanı
6) Bir Saat Hanı (Bisatan)
7) Kara Fadime‟nin Hanı
8) Höyüğün Hanı
9) Kulaklı Han
10) KaĢın Hanı
11) Çatalhöyük Hanı
12) BaĢkâtibin Hanı
13) Horozlu Han
14) Kadın Hanı
15) Avrad‟ın Hanı
16) Sarı Kız‟ın Hanı
17) Avdul‟un Hanı
18) Araplar‟ın Hanı
19) Sağsak‟ın Hanı
20) Susuz‟un Hanı
21) Yarımca‟nın Hanı
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22) Ak Han
23) Gök Kız‟ın Hanı
24) Kınık‟ın Hanı
25) Kerpice‟nin Hanı
26) Demirci‟nin Hanı
27) Zazad‟ın Hanı K.ġ. Zeki ġenyıl
1.11.3. Ġçeriçumra‟da Bulunan Camiler
2012 yılı itibariyle beldede toplam on dokuz cami
bulunmaktadır. Bu camilerin bakım onarım ve düzenlenmesi
duyarlı vatandaĢlar ve belediye iĢbirliği ile yapılmaktadır. 2012
yılı

verilerine

bulundukları

göre

Ġçeriçumra‟daki

mahalleler

ve

camiler,

imamları

aĢağıdaki

MAHALLE

CAMĠ

camilerin
tabloda

belirtilmiĢtir.
CAMĠ
S.N.

ĠSMĠ

Karamanoğlu
1 Ġbrahim Bey Cami

ĠSMĠ

ĠMAMHATĠBĠ

Mustafa
Sarıaliler Mah. DOKUZER
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HurĢit
2 Arap Osman Cami
Ömer

Sarıaliler Mah. TANRIKULU

Efendioğlu

Sarıaliler Mah. ERDEM

3 Cami
Sarıaliler

Yeni

Cevdet
Sarıaliler Mah. BAYSAL

4 Cami
Sarıaliler

Mehmet

Eski

Abdullah
Sarıaliler Mah. TARHAN

5 Cami

Mehmet Kınalı Ali Rıza
6 Karagülle Cami
Mehmet

Mah.

KAVALCI

ġeker Mehmet Kınalı Ġsmail

7 Hoca Cami

8 AsfaltbaĢı Cami

Mah.

SAĞÖZ

Minarealtı

Kenan

Mah.

BÜTÜN
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Minarealtı
9 Kervansaray Cami

10 Gökaliler Cami

Mah.

Ġsmail Hoca

Minarealtı

Rahim

Mah.

SÜLLÜ

Minarealtı
11 Dağlılar Cami

Mah.

Adem DEMĠR

Minarealtı
12 ÇavuĢlar Cami

13 Çakılkuyu Cami

14 Piriahmetli Cami

15 KöprübaĢı Cami

Mah.

Kamil BAĞCI

Minarealtı

Hüseyin

Mah.

ÇOBAN

Piriahmetli

Muzaffer

Mah.

ERDEMĠR

Piriahmetli

Ömer

Mah.

AKOĞUL

64

Ġmam-azam

Ebu Piriahmetli

16 Hanife Cami

Mah.
Piriahmetli

Ahmet

17 Aydoğdu Cami

Mah.

KAYAR

18 EsatpaĢa Cami

EsatpaĢa Mah.

Ali ERKAN
Mustafa

19 Kırmahalle Cami

EsatpaĢa Mah.

TUTUMLU

(Camiler ile ilgili bilgiler Ġçeriçumra Belediyesi Yazı ĠĢleri
Servisi‟nden alınmıĢtır).
Bu camilerden Karamanoğu Ġbrahim Bey ve EsatpaĢa
Camisi belde için farklı bir öneme sahiptir. Onların farkı
Ġçeriçumra tarihine ıĢık tutmalarından ileri gelir. Bu iki caminin
özellikleri, HaĢim Karpuz‟un Türk Kültür Varlıkları Envanteri
adlı eserinde aĢağıdaki Ģekilde belirtilmiĢtir.
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Karamanoğlu Ġbrahim Bey Cami:
Caminin harim giriĢ kapısı üzerinde konmuĢ olan
levhasında Karamanoğlu Ġbrahim Bey Cami yazmakla birlikte;
Karamanoğlu

Vakıf

Camii

ve

PaĢa

Cami

gibi

farklı

isimlendirmeler de mevcuttur. GiriĢ kapısı üzerindeki 1283
tarihli tamir kitabesinde Karamanoğlu Ġbrahim Bey‟e bir atfın
yanı sıra isimlendirme olarak Cami-i Ummuyye tanımlanması
geçmektedir. Muhtemelen bu ifadeler caminin farklı olarak ve
kısmen aynı isimlendirilmesine yol açmıĢtır. Caminin evvelce
küçük bir yapıdır ve sonradan yapılan ilavelerle bugünkü
konuma gelmiĢtir. Düz topraktan olan üst örtüsünün de 1929
yılında oluklu sac levha kaplı kırma çatı ile kapatıldığı 19541960 ve 1985 yıllarında onarım gördüğü bazı yayınlar da ifade
edilmektedir.
Cami düzgün olmayan dikdörtgen bir plan Ģemasına
sahiptir. Doğu kenarı 24,90 m. batı kenarı 25,10 m. kuzey kenarı
20,35 m. ve güney kenarı 21,70 m. uzunluğundadır. Cephe
duvarları kaba yonu taĢlarla iĢlenmiĢ olup yer yer devĢirme
malzemeye de yer verilmiĢtir. Pencerelerin söve, eĢik ve
lentolarında yekpare blok taĢlar kullanılmıĢtır. Doğu ve batı
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cephelerinde alttakiler büyük üstekiler küçük olmak üzere beĢer
dikdörtgen pencere mevcuttur. Güney cephede altta dört, üstte
ise yuvarlak Ģekilli beĢ pencere görülmektedir. Kuzey cephede
de harim giriĢ kapısının sağında ve solunda altta ikiĢer üstte ise
birer pencere bulunmaktadır.
Yapının kuzey cephesi ana yola bakmaktadır. Bu cephede
yer alan son cemaat mahallinin doğu ve batı tarafları kapalıdır.
Doğu duvarının olduğu kısımda aynı zamanda minarenin kübik
kaidesi yer almaktadır Üç kamer gözlü son cemaat mahallinin
kuzey tarafındaki sütunları devĢirmedir. Batı bölümünde kıble
istikametinde, kuzey duvarlarındaki pencerelerin arasına mihr
abiye olarak devĢirme, antik bir sulak taĢı yerleĢtirilmiĢtir. Son
cemaat mahallinin üzeri, altta kuzey güney istikametinde atılmıĢ
hatıllar, üzerinde kamıĢ hasır ve toprak damla düz tavan
Ģeklindedir.
Harim giriĢ kapısı, muntazam kesme taĢ kaplamalı olup,
basık kemerli bir açıklık Ģeklindedir. Bu açıklıkta ahĢap tablalı,
çift kanatlı bir kapı yer almaktadır. GiriĢin basık kemeri
üzerinde biri enine dikdörtgen levhada Latin harfli, diğeri onun
üzerinde sivri kemerle çevrelenmiĢ alımlılıkta Arap harfli olmak
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üzere iki kitabe yer almaktadır. Latin harfli üç satırlık kitabede:
Karamanoğlu Ġbrahim Bey Cami, yapılıĢ tarihi 1252 yazılıdır.
Kitabe, caminin

inĢasına

değil

tamirine

aittir.

Muhtemelen de 1283/ 1866 tarihinde kitabenin konulduğu
cephede veya harimdeki ciddi bir onarıma iĢaret etmektedir.
GiriĢin hemen solundan yükselen betonarme merdivenle, kıble
istikametinde bir sahın geniĢliğinde alanı kaplayan ve orta
kısmında yarım daire Ģekilli çıkma yapan betonarme muhdes
mahfile çıkılmaktadır.
Harim, kıble duvarına paralel, enine beĢ sahından
müteĢekkildir. Harimin ahĢap kiriĢlemeli tavanını, ortada serbest
birbirine geniĢ açıklıklı sivri kemerlerle bağlanmıĢ devĢirme
sekiz yassı sütün taĢımaktadır. Birbirinden farklı olan sütunların
baĢlıkları da devĢirmedir. Son onarımlarda mihrap, yassı
sütunlar, kürsü dıĢındaki duvar yüzeyleri, kemerler sıvanmıĢ ve
beyaz kireçle badanalanmıĢtır. Harimin ıĢık almasını sağlayan
dikdörtgen pencereler, dıĢtan içe doğru geniĢleyen yuvarlak
kemerli niĢ Ģeklinde görünüm arz etmektedirler.
Mihrap, tamamen taĢ malzeme ile kaplanmıĢ olup çıkma
yapmaktadır. GiriĢ aksına göre biraz doğuya kaydırılmıĢ olan
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mihrabın kavsarası da mukarnas taklidi süslemelidir. Mihrap
niĢi düz ve profilli bordürle üç yönden çevrelenmiĢtir.
Kavsaranın alt kısmında, niĢi iç kenarda dolanan oyma ve
kabartma yarım ve tam rozaslarla süslenmiĢ bir kuĢak yer
almaktadır. Bu kuĢağın ön kısımlarında da her iki tarafa da birer
büyük çarkıfelek iĢlenmiĢtir. NiĢin iki yanına kaide kısmı kum
saati baĢlıklar ise mukarnas taklidi süslemelere sahip birer
sütünce yerleĢtirilmiĢtir.
Mihrabın hemen sağında bulunan ve caminin ilk inĢasında
olması muhtemel taĢ minberin köĢk kısmı ve korkulukları oyma
ve kabartma tezyinatlı olarak ahĢaptan yapılmıĢtır. Vaaz
kürsüsü, haremin doğu duvarının güney kısmına yakın iki
pencere

arasında,

devĢirme

bir

sütun

parçası

üzerine

yerleĢtirilmiĢtir.
Minare, son cemaat mahallinin doğu duvarında, hem içeri
hem de dıĢarı taĢacak Ģeklinde yerleĢtirilmiĢtir. Kübik kaideli
minareye giriĢ batı yöndedir. Minarenin kaide kısmından
yukarısı 1940 yılından sonra yenilenmiĢtir.
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KĠTABE:
“Maşallah barekallah fetebarekallah bihamdillah sad
hezar makam-ı müyesser kıldı rahmet-i huda kıl sal’atı layuat
vela yuhsa hazreti Mustafa habib’i huda ilahî müzeyyen kıl bu
bab’ı beytullahı cemaatle bu makamın vaazı Karamanoğlu
İbrahim Bey mukaddemce bu sun’a kim muahha oldu muvaffak
ahali’i çemra biiznillah sahibü’l hayrat kabul eyle yarabbi
hayru’l beşer hürmetine bihakkı menşehidallah camii umumiye
dendi Hilmi buna ad eyledi bünyad gümüş haneli balhar’i sağir
karyeli üstadı mahir tarih’i dahi hiristo ayad. 1283”ya
müfettihe “lebvab, iftahlene hayre’l bab (Karpuz, 2009: 14-16).
Ġçeriçumra EsatpaĢa Cami:
Adresi: Çumra ilçesi, Ġçeriçumra Kasabası, EsatpaĢa
Mahallesi‟ndedir.
Adı: Ġçeriçumra EsatpaĢa Cami.
Türü: Cami.
Tarihi: H.1300 /M.1882.
Yapan: Bilinmiyor.
Yaptıran (Banisi ): Bilinmiyor.
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Kullanım
Müdürlüğü‟nün

Durumu

ve

mülkiyetinde

Amacı:
olup,

Vakıflar

halen

cami

Genel
olarak

kullanılmaktadır.
Statüsü: Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kurulu‟nun 25.03.1988 tarih ve 135 numaralı kararıyla tescil
edilmiĢtir.
Ġnceleme:
Kasaba merkezinde, EsatpaĢa Mahallesi‟nde bulunan
cami, giriĢ kapısı üzerine ilçe müftülüğünce asılmıĢ levhaya
göre 1300/1882 yılında inĢa edilmiĢtir. Yine aynı levhada
minare inĢa tarihi olarak da 1964 yılı verilmektedir. Bu
bilgilerin dayanağı olan belgelere henüz ulaĢılmamıĢtır.
Oluklu sac levhalarla kaplı kırma çatılı olan ve doğu
cephede sundurma Ģeklinde bir son cemaat mahallî intiva eden
yapının son cemaat mahallinin doğusunda da, yapıdan ayrı
olarak 1964 yılında inĢa edilmiĢ olan tek Ģerefeli bir minaresi
bulunmaktadır. Yapı dıĢtan dıĢa 12,80x12,50 m. ölçülerinde,
yaklaĢık kare planı bir harim ve ona doğu tarafta 2,90 m.
derinlikte ilave edilmiĢ bir son cemaat mahallinden ibarettir.
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Caminin beden duvarları kerpiç olup üzeri sıvanmıĢtır.
Son cemaat mahallinin doğu-batı istikametinde atılmıĢ ahĢap
hatılları, batıda beden duvarlarına doğuda ise silindirik dört
ahĢap sütunla taĢınan, kuzey-güney doğrultuda atılmıĢ ardıç
ağacından kiriĢlere oturmaktadır. AhĢap sütunların kaideleri
antik baĢlıklardan müteĢekkildir. Caminin, kuzey cephesinde
dikdörtgen Ģekilli üç alt ve üç üst, doğu, batı ve güney
cephelerinde ise ikiĢer alt ve üst penceresi bulunmaktadır.
Güney cephede, mihbarın üst kısmında ayrıca yuvarlak bir tepe
penceresi mevcuttur. Alt pencerelerin duvarları hem dıĢta hem
içte çeyrek daire Ģeklinde iç bükey bir görünüm arz etmektedir.
Harime,

doğu

cephenin

kuzey

tarafından

açılmıĢ

dikdörtgen Ģekilli çift kenarlı ahĢap kapıdan girilmektedir.
Harim, ortada iki sıra kare Ģekilli ikiĢer ahĢap direkle mihraba
dikey üç sahına ayrılmıĢtır. Orta sahın, yan sahınlardan daha
yüksektir. Harimin üzeri ahĢap kiriĢlemeli tavandır. Doğu-batı
istikametinde yaklaĢık 15 cm. aralıklarla atılmıĢ ahĢap hatıllar,
yanlarda

beden

duvarlarına,

ortada

ise

kuzey-

güney

doğrultudaki profilli yastıklarla kare Ģekilli ahĢap direklere
taĢınan

ahĢap

kiriĢlere

oturmaktadır.

Tavandaki

hatıllar
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dıĢındaki ahĢap yüzeyler son tamiratlarda yağlı boya ile
boyanmıĢtır.
Caminin fevkani mahfilli harimin kuzey tarafında yer
almaktadır. Mahfile, kuzey duvarının orta kısmından yükselen
merdivenlerle çıkılmaktadır. Mahfilin orta bölümü kıble
istikametinde

enine

dikdörtgen

bir

Ģekilde

öne

doğru

taĢırılmıĢtır. Harime açılan üst pencerelerin tavanı düz olmakla
birlikte, altta ve yanlarda dıĢtan içe doğru mazgal Ģeklinde
geniĢlemektedir.
Kıble duvarının tam orta ekseninde yer alan mihrap, yarım
daire niĢ Ģeklinde olup, üç yandan ajurlu çitakârî süslemeli,
ahĢap kaplamalıdır. Onun hemen solundaki vaaz kürsüsü ve
güney-batı köĢedeki minber ise tamamen ahĢaptan yapılmıĢ olup
oldukça sade tutulmuĢlardır.
Caminin günümüze ulaĢamayan asıl minaresi, doğu cephe
duvarı üzerinde, çıkıĢı mahfilden olan ve çatı seviyesinden
yükselen kısa bir gövde ile köĢk Ģeklinde bir Ģerefeden ibaretti.
Ancak, 1964 yılında bu minare kaldırılmıĢ ve bu günkü tek
Ģerefeli minare inĢa edilmiĢtir. Bugün tamamen ibadet dıĢı
kalmıĢ olan caminin hemen yanı baĢına aynı adla büyük, kubbeli
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-halkın tabiri ile kümbetli- bir cami edilmiĢtir (Karpuz, 2009:
16-20).
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2. BÖLÜM- ĠÇERĠÇUMRA FOLKLORU
2.1.HALK ANLATMALARI
2.1.1. MASAL
A. Masal Nedir?
Hayalî ülkelerde, olağanüstü kahramanların baĢrolde
olduğu masallar, yediden yetmiĢe hepimizin hayatında ayrı bir
yeri ve önemi olan anonim ürünlerdir.
Masallar kadar insanı hayata hazırlayan, duygularını
besleyen bir baĢka tür yoktur. Bu bereketli kaynak, geleceğin
insanını Ģekillendirir (Yıldır, 1984: 5).
Ġnsanoğlu kendi yaĢam gerçeğini, çözüm önerilerini,
beklentilerini masal olaylarına ve masal kahramanlarına
yükleyerek anlatmıĢ ve yüzyıllar boyu, bu yolla gelecek
kuĢakları uyarmaya, eğitmeye, yaĢamın zorluklarına karĢı onları
donanımlı kılmaya çalıĢmıĢtır. Çünkü masal kahramanlarının
karĢılaĢtıkları sorunların hemen hepsiyle, yaĢamın gerçekleri
arasında koĢutluk kurulabilir ve o masallardan, ait oldukları
toplumun yaĢam gerçeğine ulaĢılabilir (Yavuz, 2002: 4).
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Ġnsan hayatında bu derece mühim bir yer teĢkil eden
masallar, değiĢik araĢtırmacıların ilgi alanına girmiĢ ve her
araĢtırmacı masalı kendine göre tanımlamıĢtır.
“Kahramanlarından bazıları hayvanlar ve tabiatüstü
varlıklar olan, olayları masal ülkesinde cereyan eden, hayal
mahsulü olduğu halde, dinleyicileri inandırabilen bir sözlü
anlatım türüdür (Sakaoğlu, 1973: 5).
“Nesirle söylenmiş, dinlik ve büyülük inanışlarından ve
törelerden bağımsız, tamamıyla hayal ürünü, gerçekle ilgisiz ve
anlattıklarına inandırmak iddiası olmayan kısa bir anlatı.’’
(Boratav, 1995: 75).
“Masal, nesirle söylenmiĢ ve dinleyicileri inandırmak gibi
bir iddiası olmayan, tamamı ile hayal ürünü olan mensur bir
türdür.” (Alptekin, 1982: 7).
“ĠĢte, böyle bir zaman içinde, köklü geleneğe bağlı,
kolektif karakter taĢıyan hayali-gerçek, mücerret (soyut b.n.)
müĢahhas, (teĢhis edilmiĢ, tanınmıĢ b.n.) maddî-manevî birtakım
konu, macera, vak‟a, problem, motif ve unsurlar, nesir diliyle,
vakit

geçirmek,

insanları

eğlendirirken

terbiye

etmek
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düĢüncesinden hareketle, hususî bir üslupla anlatılır veya
yazılır.‟‟ (Elçin, 1986: 369).
“Genellikle özel kiĢiler tarafından, kendine mahsus
(olağanüstü) zaman, mekân ve Ģahıs kadrosu içerisinde,
yaĢanılan hayat ile hayal edilen hayatın sitemli bir Ģekilde ifade
edildiği, kliĢe sözlerle baĢlayıp, yine kliĢe sözlerle biten hayal
mahsulü sözlü anlatım türüdür.‟‟ (ġimĢek, 2001: 3).
Masal ile ilgili olarak yapılan bazı tanımlar bu Ģekildedir.
Tanımlardan yola çıkarak masalın özelliklerini ortaya koyarsak:
B. Masalların Özellikleri:
a- Nesirle söylenirler.
b- Kahramanları;

insanlar,

hayvanlar

ve

tabiatüstü

varlıklardır.
c- Olayları masallar ülkesinde geçer.
d- Hayal

mahsulü

oldukları

halde

inandırabilen özelliklere sahiplerdir.
e- Sözlü anlatım türüdür.

dinleyicileri
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f- Dinlik,

büyülük

inanışlarından

ve

törelerden

bağımsızlardır.
g- Ġnsanları eğlendirirken terbiye etmek gayesi taĢırlar.
h- KliĢe sözlerle (formel) baĢlayıp, kliĢe sözlerle biterler.
Masalların özelliklerini ayrıntılı bir Ģekilde inceleyen
Saim Sakaoğlu ve Ali Berat Alptekin masalların özelliklerini:
“A- Masalların ġekil Özellikleri
B- Masalların Muhteva Özellikleri
C- Masalların Diğer Bazı Özellikleri‟‟ (Sakaoğlu ve
Alptekin, 2012: 53-58) Ģeklinde farklı baĢlıklar altında ele
almıĢlardır.
Masalların halk anlatmaları içerisinde önemli bir yekûn
oluĢturduğu aĢikârdır. Hemen hemen her konuda masal
anlatılmıĢ olması bu yekûnun biraz daha kabarıklaĢmasına
sebebiyet vermiĢtir.
Bunun bir sonucu olarak; “Ayrı ayrı memleketlerden
derlenen benzer masalların bir araya gelmesi halinde hepsinin
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ortak bir ad veya numara ile anılması, o masallardan istifadenin
kolaylaĢması bir ihtiyaç haline gelmiĢtir.‟‟ (Sakaoğlu, 2002: 52).
Bu nedenle araĢtırmacılar bazı tasnif çalıĢmaları yaparak
masalları farklı baĢlıklar altında incelemiĢlerdir.
C. Masal Tasnifleri:
Antti Aarne masalları:
“1- Hayvan Masalları:
- VahĢi hayvanlar
- VahĢi hayvanlar ve evcil hayvanlar
- VahĢi hayvanlar ve insan
- Evcil hayvanlar
- KuĢlar
- Balıklar
- Öteki hayvanlar
2- Asıl Masallar:
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A- Sihir Masalları
- Tabiatüstü rakip
- Tabiatüstü veya sihirli zevce (zevc) veya diğer ilgili
kimseler
- Tabiatüstü vazife
- Tabiatüstü yardımcı
- Tabiatüstü eĢya
- Tabiatüstü muktedir olma hali veya bilme
- Diğer tabiatüstü haller
B- Efsane Tarzındaki Masallar
C- Kısa Hikâye Tarzındaki Masallar
D- Aptal Dev Masalları
3- Fıkralar:
- Edepsizlik
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- Evli kimselerin latifeleri
- Kahraman olan bir kızın (kadının) latifeleri
- Kahraman olarak bir erkeğin latifeleri
- Kurnaz adam
- Tesadüf suretiyle mutluluk
- Aptal
- Papazların latifeleri
- Yalan masalları.‟‟ Ģeklinde tasnif etmiĢtir.
Antti Aarne‟nin tasnifini “The Types of the Folktale’’ adlı
eserinde aynen muhafaza eden Stith Thomson; “Bu eserin ikinci
baskısında hacmi ve bibliyografyayı daha çok geniĢletip tasnifte
bazı değiĢiklikler yapmıĢtır. (Sakaoğlu, 2002: 55). Bu
değiĢiklikler doğrultusunda masalları:
“1- Hayvan Masalları
2- Asıl Halk Masalları
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3- Güldürücü Hikâyeler, Nükteli Masallar
4- Zincirlemeli Masallar
5-

Sınıflamaya

Girmeyen

Masallar.‟‟

biçiminde

sınıflandırmıĢtır.
Bu iki yabancı araĢtırmacının yapmıĢ olduğu tasnif
çalıĢmalarının yanında Fransız halkiyatçısı Gedeon Huet de Les
Contes Populaires adlı eserinde masalları dört bölüm halinde ele
alan bir sınıflandırmaya yer vermiĢtir. Bu tasnifte dikkate değer
bir sınıflandırma olarak karĢımıza çıkmaktadır.
Yabancılarda durum böyleyken Türk masalları ile ilgili
olarak; “W. Eberhard ve Pertev Naili Boratav‟ın Typen
Türkischer Voklsmarchen, Warren S. Walker ile Ahmet E.
Uysal‟ın Tales Alive in Turkey, Mehmet Tuğrul‟un Mahmut
Gazi Köyü’nün Halk Edebiyatı, Naki Tezel‟in Türk Halk
Masalları Üzerine Bir İnceleme ve Lamiî Çelebi‟nin yazmaya
baĢlayıp oğlunun tamamladığı Mecmaü’l Letaif “ adlı eserlerde
tasnif çalıĢmalarına yer verilmiĢtir.
Yapılan bütün bu tasniflerle ilgili olarak Saim Sakaoğlu
bir değerlendirmede bulunmuĢ ve “Yapılan bütün bu tasnif
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çalıĢmaları içinde en mükemmeli Aarne-Thomson‟unkidir.
Diğer tasnifler mevziî olmaktan ileri gidememiĢtir. Bazıları, ya
incelenen masallara uygulanan çok dallı bir tasnif veya genel
olarak masal üzerine bir Ģeyler söylenirken araya sıkıĢtırılmıĢ
çok Ģümullü tasniflerdir.” demiĢtir (Sakaoğlu, 2002: 60).
Muhsine Helimoğlu Yavuz, Masallar ve Eğitimsel
İşlevleri adlı eserindeki 90 masalı, Uluslararası Masal
Kataloğu‟ndaki sınıflandırmayı esas alarak, içeriklerine ve
dayandıkları temel motiflere göre, önce dört ana gruba ayırmıĢ,
daha sonra ilk iki ana grubu kendi içlerinde altı gruba ayırarak
bir

inceleme

yapmıĢtır.

Bu

sınıflamaya

iliĢkin

olarak;

“Masalları, çok kesin çizgilerle birbirinden ayırmak mümkün
değildir, bazen bir masalın birden çok gruba girebilecek
özelliklere sahip olduğu görülür. Bu durumda olanlar, ağır basan
özelliklerine göre sınıflandırılmıĢlardır.‟‟ (Yavuz, 2002: 17)
Ģeklinde bir açıklama yapmıĢtır.
Yavuz‟un sınıflandırması Ģöyledir:
1- Olağanüstü Masallar
a. Cin, Peri Masalları
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b. Olağanüstü Güçlere Sahip Ġnsan Masalları
c. Sihirli Büyü Masalları
d. Dev, Cadı, Canavar Masalları
2- Gerçekçi Masallar
a. PadiĢah, Sultan, ġehzade, Prenses, Vezir Masalları
b. Zengin Tüccar, Ağa, Bey Masalları
c. Sıradan ve Yoksul Ġnsan Masalları
3- Hayvan Masalları
4- Deyim ve Atasözlerini Konu Alan Masallar (Yavuz,
2002: 17-18).
Masallarla ilgili olarak yapılmıĢ tasnifler ve bu tasnilerle
ilgili araĢtırmacıların görüĢleri bu yöndedir.
ÇalıĢma sahamız olan Ġçeriçumra‟dan sekiz masal
derlenmiĢtir. Masalların sınıflandırılması noktasında AarneThomson‟un tasnifi esas alınmıĢtır. Bu sınıflandırmayı tercih
etmemizde Saim Sakaoğlu‟nun, Aarne-Thomson‟un tasnifinin

84
yapılan tasnif çalıĢmaları arasında en mükemmeli olduğuna dair
değerlendirmesi etkili olmuĢtur (masalların bazıları beldenin dil
özelliklerinin ortaya konulması amacıyla kaynak Ģahsın anlattığı
Ģekilde yazıya geçirilmiĢtir).
D. Masal Örnekleri:
a- Hayvan Masalları:
1- Altın Yumurtlayan Horoz
Bir varımıĢ, bir yoğumuĢ. Köyün birinde iki gomĢu -bir
dedeynen bir nene- yaĢıyormuĢ. Dedenin bir horozu, nenenin de
bir tavuğu varımıĢ. Nenenin tavuğu

günde bi tene

yumurtluyormuĢ, o da neneye yitiyormuĢ. Dedenin de yumurtası
yoğumuĢ, ikide bir ikide bir

neneye yumurta istemeye

gelirimiĢ. O da bi gün; “Benim yumurtam bana anca yiter, git
gendine bi tavuk al, besle yumurtasını yi.‟‟ diyerek dedeye akıl
vermiĢ. Adamın da canı sıkılmıĢ, eve gelmiĢ, horazına bi dayak
çekmiĢ. Horaz da goĢa goĢa evden gaçmıĢ, gitmiĢ sarayın
duvarına:
Üüürüüürüü, üüürrürü… “Ben padiĢahın gızını isterim.‟‟
dirimiĢ.
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PadiĢah da bunu duymuĢ; “Bu horaz burda ne arar? Atın
denize de suları yutsun,

boğulsun.‟‟ dimiĢ.

AtmıĢ adamlar

denize. Horaz bütün suları içmiĢ, tekrar gelmiĢ duvara:
Üüürüüürüü, üüürrürü… “Ben padiĢahın gızını isterim.”
dirimiĢ.
Tekrar padiĢah; “Bu horaz yine mi geldi? Fırına atın Ģunu
fırına da yansın, bitsin, ölsün.‟‟ dimiĢ. Fırına atmıĢlar. Bu sefer
de o yuttuğu bütün suları fırına çıkartmıĢ, fırın sönmüĢ, gine
çıkmıĢ gelmiĢ.
Üüürüüürüü,üüürrürü… “Ben padiĢahın gızını isterim.”
dirimiĢ.
PadiĢah da; “Atın Ģunu altın ambarına, bi tanesini yutsun,
ölsün.‟‟ dimiĢ. Ondan sonra artık adamlar horozu dutmuĢlar,
altın ambarına atmıĢlar. Bu da altın ambarında ne gadar altın
varsa yutmuĢ:
“Dedeeee, ben geliyom halı ser, dedeeeeee, ben geliyom
kilim ser.‟‟ diyerek goĢa goĢa dedenin evine gitmiĢ. Dede de
yoklu bi adammıĢ, çekedini sermiĢ, beklerimiĢ.

86
Bu da gelince, ne gadar altın yudduysa gık gık gık gık
hepsini çıkarmıĢ.

Ondan sonra dede de neneyi çağırmıĢ

sevincinden. Bu sefer de nene bunu gıskanmıĢ. “Eççik bana da
vir.‟‟ diyerek dededen biraz altın istemiĢ. O da; “Sen de
tavuğunu döv döv yolla, o da gitsin bulsun. Ben horazımı
dövdüm dövdüm, bak bunları getirdi.‟‟ diye neneye akıl virmiĢ.
Nene de eve gitmiĢ, tavığına bi dayak çekmiĢ, bi dayak
çekmiĢ. Tavuk da gaçmıĢ gitmiĢ. KöĢede çöp varımıĢ, deĢmiĢ
deĢmiĢ, orda bi bozuk para varımıĢ, onu yutmuĢ.
“Neneeeeee, ben geliyom, halı ser, neneeeeeeee, ben
geliyom, kilim ser.‟‟ diyerek eve gelmiĢ. Gadın da zenginimiĢ,
halıları malıları varmıĢ, sermiĢ halıları

beklerimiĢ. Ondan

sonra tavık da; “Gık‟‟ dimiĢ, bozuk para çıkmıĢ. Ondan sonra
artık dedeynen nene evlenmiĢler, mutlu, mesut, uzun yıllar
yaĢamıĢlar. Onlar irmiĢ muradına, biz çıkalım kerevetine. K.ġ.
ġerife Akdeniz

87
b- Güldürücü Hikayeler, Nükteli Masallar
1- Yalan Masalı
Bir gün kahvede otururken sağ yanımdan bir ses; “HiĢt!‟‟
dedi. “Ne var?” dedim. “ Müjde deden dünyaya geldi.‟‟ dedi.
KoĢa koĢa vardım, eve baktım. Dedem kundakta; öptüm,
sevdim, okĢadım.
Dedem büyüdü ve yürüdü. Bir gün sonra iki arkadaĢ geldi.
“Hadi ava gidelim.‟‟ dediler. Ġsimleri Haksinoğulları ile
Miskinoğulları‟ydı. Haskinoğlu, Miskinoğlu, dedem ve ben
düĢtük yola. Bir baktım bitmemiĢ bir otun dibinde doğmamıĢ bir
tavĢan. Haskinoğlu bir attı vuramadı. Miskinoğlu bir attı
vuramadı. Dedem benden bir parça bellediği için attı, sıyırıp
geçti. Ben bir attım, paramparça ettim. Etini dokuz köye, suyunu
on köye dağıttık. O av sezonu öyle sürüp gitti.
Dedem bir gün baĢladı ağlamaya. Avutmak için tuttum
elinden, çıktık dağlara. Bir de ne göreyim! Karıncaya binmiĢ,
deveyi kucağına almıĢ bir adam. KoĢa koĢa yetiĢtik peĢinden.
Tam yanına varırken oluverdi bir ceviz ağacı. Dibinde oldu bir
deniz. Gelen attı bir tezek, giden attı bir tezek. Oldu on dönüm
bir tarla. Tarla dedemin hoĢuna gitti. Dedi “Bir bostan ekelim
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bura.‟‟ Bir bostan ektik, bir bostan oldu. Bıçağı elime aldım
kavunun içine daldım.
Baktım karĢımda bir dev. Bir yumruk vurdu, yıldızları
saydım. Dedem baĢladı ağlamaya. Geriye döndüm. Dedi ki; “
Bir ekin ekelim.‟‟ Bir ekin ektik, bir ekin oldu bir ekin. Yatsam
sakal boyu, kalksam diz boyu. Ekinleri biçtik çizmelere
doldurduk, çil horoza yükledik. Sanırım bu kadar yalandan bir
doğru öğrendik. K.ġ. Ali Demirörs
c- Asıl Halk Masalları
1- Çirkin Postacı
Büyük bir Ģehirde tek baĢına yaĢayan güzel ve genç bir kız
varmıĢ. ġehrin gecekondu mahallesinde evden iĢe iĢten eve
hayatı öylece geçip gidiyormuĢ.
Her gün hayatının sıradanlığından, boĢa akıp gidiyor
olmasından Ģikâyet eden genç kız, yine böyle bir günde evine
dönerken posta kutusunun dolu olduğunu görmüĢ. Her zamanki
gibi faturaların dolduğunu düĢünüp, bütün kâğıtları alarak evine
girmiĢ. Kâğıtlara bakarken içlerinden birinin mektup olduğunu
görmüĢ ve büyük bir heyecanla mektubu açmıĢ. Gözlerine
inanamamıĢ. Çünkü mektup onun için yazılmıĢ. Mektupta; “Sizi
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her gün büyük bir heyecanla takip ediyorum. ĠĢten dönüĢünüzü
büyük bir heyecanla bekliyorum. Siz, benim hayatta gördüğüm
en güzel insansınız. Sizinle birkaç dakika konuĢmak için bile her
Ģeyi veririm.‟‟ yazıyormuĢ.
Kız, bu mısraları sabaha kadar defalarca okumuĢ. Her
okuyuĢunda biraz daha heyecanlanmıĢ. Bu koca Ģehirde
birilerinin onun farkında olması, onu sevindirmiĢ. Günler, posta
kutusuna her gün konan mektuplarla devam etmiĢ. Kız
mektupları

ilk

günkü

heyecanıyla

okuyormuĢ;

fakat

mektuplardaki bir Ģey dikkatini çekmiĢ. Mektupların hiçbirinde
adres, imza veya isim yokmuĢ. Bir gün mektupları bırakan
postacıyı durdurup mektupların kimden geldiğini öğrenmek için
iĢten izin almıĢ. Posta kutusunun yanındaki ağacın arkasına
saklanmıĢ ve postacıyı beklemeye baĢlamıĢ. Birkaç saatlik bir
bekleyiĢin ardından postacı gelmiĢ.
Kız, sessiz ve kendinden emin adımlarla mektubu
bırakmakta olan postacıya; “Bakar mısınız?‟‟ demiĢ. Postacı
arkasını dönmüĢ ve “Buyurun efendim.” diye cevap vermiĢ. Kız,
gözlerine inanamamıĢ. KarĢısında çok çirkin bir postacı
duruyormuĢ. Postacıya sinirli sinirli; “Bu mektupları senin elinin
değiyor olması onların güzelliğine leke. Senin gibi bir insanı
neden çalıĢtırıyorlar iĢte anlamıyorum.‟‟ demiĢ. Postacı öylece
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kalakalmıĢ. Kız mektubu alıp evine girmiĢ. Mektuba postacının
elleri değdiği için bir daha almak istememiĢ. Mektup günlerce
beklemiĢ. Artık yeni mektuplar da gelmez olmuĢ. Kız
dayanamayıp en son yazılan mektubu da açıp okumuĢ. Yine çok
güzel bir mektupmuĢ. Saatlerce aynı mektubu okumuĢ. O da bir
mektup yazmak istemiĢ. Mektuba; “Ne olur bana yeniden yaz.‟‟
diye bir not eklemiĢ. Fakat günlerce mektubu posta kutusunda
beklemiĢ.
Aradan üç ay geçmiĢ, hiçbir cevap yok. Kız, bütün
umutlarını kesmiĢken posta kutusunda bir mektup olduğunu
görmüĢ. Gözlerine inanamayan kız, mektubu alıp hemen evine
girmiĢ. Büyük bir heyecanla okumaya baĢlamıĢ. Mektup
bittiğinde kızın gözlerinden ardı arkası kesilmeyen yaĢlar
dökülmeye baĢlamıĢ. Çünkü mektupta; “Herkesin âĢık olmaya,
bir insanı sevme hakkı vardır. Onları; güzel, çirkin, iyi, kötü
diye ayırmak doğru değildir. Ben de kendi dünyamda sizi
sevdim; ama artık gidiyorum. Sizden çok uzak bir yere tayinim
çıktı. Sizi kendi çirkin dünyamda hep seveceğim. HoĢçakalın!
Çirkin postacı. K.ġ. Müzeyyen Dündar
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2- Dünyanın En Mutlu Adamı
Bundan uzun yıllar evvel uzak bir ülkede bir kral ve kralın
mutlu olduğunu düĢündüğü halkı yaĢarmıĢ. Kral ve halk için her
Ģey çok güzel giderken bir gün kral hastalanmıĢ. Halk ve kralın
yakınları bu duruma çok üzülmüĢler. Hastalığın tedavisini
bulmak için hekimlere, sihirbazlara baĢvurmuĢlar; ama hiçbiri
hastalığa bir tedavi bulamamıĢ.
Halk ve kral umutsuzluğa kapılmıĢ. Günden güne
halsizleĢen kral, artık ölümü bekler olmuĢ.
Günlerden bir gün saraya komĢu ülkeden ihtiyar bir
aksakallı gelmiĢ. Krala; “Kralım, sizi tedavi etmeme izin verin,
hastalığınızı iyileĢtireceğimi düĢünüyorum.‟‟ demiĢ. Ġhtiyar
adam günlerce ilaçlar vererek kralı iyileĢtirmeye çalıĢmıĢ; fakat
nafile, bir türlü kral iyileĢmiyormuĢ. Kral, hekime; “Sen de
bulamadın tedaviyi sanırım.‟‟ diye umutsuzca bir soru sormuĢ.
Ġhtiyar; “Kralım sizin hastalığınızın bir çözümü var; ama bu
oldukça güç bir yol.‟‟ demiĢ. Bir umudun olduğunu duyan kral
çok sevinmiĢ. Hastalığının geçmesi için ne gerekli olduğunu
ihtiyara sormuĢ. Ġhtiyar; “Kralım sizin hastalığınızın tek çaresi,
dünyanın en mutlu adamının gömleğini yüzünüze sürmekten
geçer. Onu bulup gömleğini yüzünüze sürmelisiniz.‟‟ demiĢ.
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Can kıymetli, dünya vazgeçilecek gibi değil. Durum böyle
olunca kral, bütün askerlerini, vezirlerini dünyanın en mutlu
adamını bulmaları için ülkesinin dört bir yanına göndermiĢ.
Fakat aramıĢlar taramıĢlar, ülkede mutlu insan yokmuĢ. Kral;
“Ülkemde yoksa dünyanın bir yerinde olmalı.‟‟ diye düĢünmüĢ
ve bütün adamlarını dünyanın dört bir tarafına göndermiĢ.
Askerler aylarca ararlar tararlar, dünyada hiçbir derdi olmayan,
sıkıntısız bir adam yok. Tam umutlar kaybedilmiĢken dinlenmek
için bir dere kenarında durmuĢlar.
Biraz sonra dere kenarına derme çatma bir ev yapmıĢ ve
orada yaĢayan bir adam dikkatlerini çekmiĢ. Adamı izlemeye
baĢlamıĢlar. Adam, o kadar mutluymuĢ ki hiçbir Ģeyin onu
üzmediğini

görmüĢler.

Heyecanla

adamın

yanına

gidip,

krallarının çok hasta olduğunu ve onu ancak dünyanın en mutlu
insanının iyi edeceğini söylemiĢler. Adam doğru yerde
olduklarını ve dünyanın en mutlu insanının kendisi olduğunu
söylemiĢ. Askerler; “Eğer sen dünyanın en mutlu insanıysan
kralımızın çaresi sen de, bize gömleğini verirsen kralımız
yakalandığı amansız hastalıktan kurtulacak, o yüzden gömleğini
bize ver.‟‟ demiĢler.
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Adam, gülümseyerek; “Benim hayatta hiçbir zaman
gömleğim olmadı ki size vereyim.‟‟ demiĢ. Bütün askerler
hayret içinde kaldıkları bu olayı krala anlatmıĢlar.
Kral anlamıĢ ki; makam, mevki, zenginlik çoğu zaman
mutluluk getirmez. Dünyada mutlu olmanın tek yolu, zengin bir
kalbe ve yaĢama isteğine sahip olmaktan geçer. K.ġ. Azime
Kendirci

3-Hızır
Bir varmıĢ bir yokmuĢ. Evvel zaman içinde kalbur saman
içinde, develer tellal iken, pireler berber iken. Ben annemin
beĢiğini tıngır mıngır sallar iken.
Çok uzak bir ülkenin birinde zengin bir kral yaĢarmıĢ.
Zenginlik, ihtiĢam içinde yaĢayan kralın tek çocuğu olan kızı,
hastalanmıĢ ve yataklara düĢmüĢ. Kral, günden güne gözlerinin
önünde eriyen kızına bir çare bulmaları için hekimleri sarayına
doldurmuĢ; ama nafile. Üç veziri kendi aralarında krallarının bu
derdine bir çare bulabilmek amacıyla baĢ baĢa verip bir Ģeyler
düĢünmüĢler.

Kralın

huzuruna

çıkıp;

“Kralım,

güzel

prensesimizin derdine deva Hızır‟dadır. Eğer Hızır‟ı bulursanız
prensesimiz iyileĢecektir.‟‟ demiĢler. Bunu duyan kral, ülkesinin
dört bir tarafına haber salmıĢ. Hızır‟ı bulana zenginlik, Ģan,
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Ģöhret vereceğini; fakat bulamayıp geri dönenin ise büyük bir
ceza alacağını söylemiĢ.
Ġnsanların canı tatlı, bu zor görevi baĢarmanın imkânsız
olduğunu bilenler Ģan Ģöhrete aldanmayıp hiç oralı olmamıĢlar.
Ülkenin fakir, yaĢlı sakinlerinden biri; “Ben artık yaĢlandım, Ģu
iĢe talip olayım, parayı alırım, çocuklarıma veririm, onlar da
hayatlarını iyi yaĢarlar, bulamasam da zaten yaĢlıyım ölür
giderim.‟‟ diye düĢünmüĢ.
Kralın huzuruna çıkan adam, göreve talip olmuĢ. Kral
görevini yerine getiremezsen sonuçlarını katlanması gerektiğini
hatırlatmıĢ. Adama bir hafta süre verilmiĢ. Ülkeyi karıĢ karıĢ
gezen ihtiyarın günü dolmuĢ. Kraldan aldığı altınları da bir
güzel harcamıĢ. Korka korka sarayın kapısından giren adamın
koluna küçük bir çocuk girmiĢ.
Adam; “Sen kimsin? Nereden çıktın?‟‟ demeye kalmadan
sarayda buluvermiĢ kendini. Kral; “AnlaĢılan Hızır‟ı bulamadın,
artık cezana razı ol.‟‟ deyip üç vezirine; “Bu adama ne ceza
verelim, bana bir akıl verin‟‟ demiĢ. Birinci ve en yaĢlı veziri;
“Kralım; bu adamı baltayla kırk parçaya bölelim, parçalarını da
kırk çukura gömelim.‟‟ diyerek fikrini söylemiĢ. Küçük çocuk,
bu sözleri duyunca araya girerek; “Aslı nedür, neslü
nedür?‟‟demiĢ. Ġkinci veziri; “Kralım; bu adamı kırk gün
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aralıksız kırbaçlayalım, ta ki ölünceye kadar.‟‟ diyerek o da
fikrini söylemiĢ. Çocuk yine; “Aslı nedür, neslü nedür?‟‟demiĢ.
Kral, üçüncü vezirine de aynı soruyu sormuĢ. Vezir; “Kralım
hayatı biz verip alamayız, en güzeli affedin gitsin.‟‟ diye
cevaplamıĢ kralın sorusunu. Çocuk yine; “Aslı nedür, neslü
nedür?‟‟demiĢ. Kral dayanamayıp çocuğa; “Çocuk, sen kimsin,
o sorduğun soru da ne öyle?‟‟ diye sormuĢ.
Çocuk; “Birinci vezirinize sorduğunuz sorunun cevabını
biliyordum. Çünkü o vezirinizin babası cellâttı, böyle bir hüküm
vermesi normaldir. Ġkinci vezirinizin cevabını da biliyordum.
Çünkü onun babası da zindanınızda kırbaççıydı. Üçüncü
vezirinize gelince onun cevabını da biliyordum. Çünkü o da
benim oğlumdur. Benim aslıma neslime gelince! Ben de
aradığınız Hızır‟ım. Bu yaĢlı adamı bırakın, kızınız da yakında
iyileĢir.‟‟ der ve gözden kaybolur. Kral adamı bırakır, kız da çok
geçmeden iyileĢir. K.ġ. Rafet Yılmaz
4- Keloğlan‟ın Hilesi
Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, pireler tellal
iken, hocalar berber iken, ben anamın beĢiğini tıngır mıngır
sallar iken.
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Zamanın birinde Keloğlan derler, biri yaĢarmıĢ. Bu, çok
tembel biriymiĢ. Babası yokmuĢ, anasıyla yaĢarmıĢ. Zaman
içinde Keloğlan büyümüĢ ve elinden iĢ gelir hale gelmiĢ. Annesi
onu diğer çocuklarla beraber

gurbete çalıĢmaya göndermiĢ.

Gurbette uzun zaman çalıĢmıĢ.
Bir gün Keloğlan ve arkadaĢları

bir

yeri

kazarken

tesadüfen kazdıkları yerde altın bulmuĢlar. Orayı kazmıĢlar ve
bütün altınları çıkarmıĢlar.
Sıra altınları paylaĢmaya gelmiĢ. Urupla (tas) altınları
paylaĢacaklarmıĢ. Keloğlan, urubun altına zit sürmüĢ. Altınları
paylaĢırken pekçok altın da zitle birlikte yapıĢmıĢ. Daha sonra
yapıĢan altınları almıĢ. Böylece Keloğlan‟ın payına daha çok
altın düĢmüĢ.
Bu olayın ardından Keloğlan, gurbetten evine dönmüĢ.
“Anne, kel oğlun geldi, keleĢ oğlun geldi.‟‟ demiĢ. Ona altınları
göstermiĢ. Anası çok sevinmiĢ. Keloğlanla anası bundan sonra
zengin, rahat bir ömür sürmüĢler. Pekçok hanlar, hamamlar,
kervansaraylar yaptırmıĢlar. K.ġ. NurĢen Çil
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5- Kurpilsipendak
Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal
iken, hocalar berber iken, bir köyde bir garı goca yaĢıyormuĢ.
Bunların çocukları olmuyormuĢ. Gel zaman git zaman
ippiy bir tedavi görmüĢler; fakat çocukları olmamıĢ. Etrafta da
duyulmuĢ bu.
Ormanda yaĢayan da bir cüce varımıĢ. Bu cüce, bunlara
haber göndermiĢ. “Gelsinler, ben onlara yardım idiyim,
çocukları olsun.‟‟ diye. Ondan sonra da bu garı goca cücenin
yanına gitmiĢler. Sora sora bulmuĢlar. Cüce de “ġiy!‟‟ dimiĢ.
“Size yardım idecem; amma benim bi Ģartım var.‟‟ dimiĢ .
Onlarda; “Tamam, ne?‟‟ diye sormuĢlar. Cüce; “Ġlk çocuğunuzu
bana vireceksiniz.‟‟ Ģeklinde bir Ģart koĢmuĢ. Onlarda birbirine
bakıĢmıĢlar, ondan sonra; “Tamam‟‟ diye cücenin isteğini gabul
itmiĢler.

Neyse cüce bi tedavi virmiĢ bunlara. Bunlar da

uygulamıĢlar.
Gel zaman git zaman kadın hamile galmıĢ. Aradan dokuz
ay geçmiĢ. Gadın doğum iderken, gapı çalınmıĢ, adam açmıĢ
gapıyı, bakmıĢ cüce. Bunlarda bazı zaman gelip; Çocuğu
götürecek.‟‟ diye üzülürlermiĢ. Bazı zaman da; “Unuttu gitti, ne
bilecek?‟‟ diye düĢünürlermiĢ hep.
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“Çocuğu almaya geldim ben, sözünüz varıdı.‟‟ dimiĢ cüce.
Bunlar da ĢaĢırmıĢlar, biraz ısrar itmiĢler, cüce de; “Sözünüz
varıdı, ben götürecem.‟‟ diye gucaklamıĢ çocuğu almıĢ, gitmiĢ.
Ondan sonra aradan zaman geçmiĢ, bi ricaya gitmiĢler;
“Dayanamıyoruz,

çocuğumuzu vir.‟‟ diye. Aradan bi zaman

geçermiĢ bi da, zaman geçermiĢ bi da giderlermiĢ.
Öyle gide gele gide gele, ippiy bi gitmiĢler, gelmiĢler. En
sonda bakmıĢ cüce; “Bunlarla baĢ olmayacak,

bunlara biĢi

yapıyım ben.‟‟ diye düĢünmüĢ. Sonra; “Size bi Ģartım daha var,
onu yaparsanız, çocuğunuzu size verecem.‟‟ dimiĢ. Onlarda
hemen; “ġartın ne?‟‟ diye sormuĢlar. Cüce; “Bu ülkede benim
ismimi hiç kimse bilmiyor. Ġsmimi öğrenip gelirseniz, size
çocuğunuzu verecem.‟‟ diyerek gadınla adamı umutlandırmıĢ.
Bunlarda onun isteğini gabul itmiĢler. Hemen gitmiĢler sağa
sola haber göndermiĢler. Köylere, kentlere, kasabalara… Kimse
cücenin adını bilmiyormuĢ. Herkes; “Biz cüce diriz, cüce biliriz,
cüce diriz, cüce biliriz, hiç tanımayız.‟‟ diyerek cücenin ismini
bilmediklerini söylüyormuĢ.
Bütün herkesden sora sora, sayfa sayfa erkek ismi
getirirlermiĢ. OkurlarmıĢ, okurlarmıĢ ondan sonra, cüce; “O
değil, o değil.‟‟ dirimiĢ.
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Gel zaman git zaman bunlar da iyice ümidi kesmiĢler.
“Bunun adını hiç bilen yok.‟‟ diye. Ondan sonra aradan ipbi
zaman geçmiĢ.
Bir gün gadın gene ağlıyormuĢ. Gendi gendine; “Gidiyim,
bi da yalvarıyım, bu sefer vicdana gelir de viri.‟‟ diye
düĢünmüĢ. Gari ormana geliyormuĢ. BakmıĢ ormanda cücenin
evinin orda bi alev yükseliyormuĢ. YavaĢ yavaĢ sokularak,
gendini göstermeden gelmiĢ. BakmıĢ, cüce bi ateĢ yakmıĢ,
etrafında sekerimiĢ öyle. “Benim adımı kimse bilemez, çünkü
benim adım Kurpilsipendak, Kurpilsipendak.‟‟ dirimiĢ. AteĢin
etrafında dolanırımıĢ. Ondan sonra gadın da bunu duyunca çok
sevinmiĢ. Oraya kenara saklanmıĢ. Cüce içeri girince; “Gidiyim,
ben de söyleyim, çocuğumu alıyım, gidiyim.‟‟ diyivirmiĢ gari.
Cüce de ateĢi söndürmüĢ, oraları toplamıĢ, içeri girmiĢ.
Gadın gapıyı çalmıĢ. Cüce; “Ne oldu? Gel. Buldun mu adı
mı?‟‟ diye sormuĢ. O da; “Buldum.‟‟ diye cevaplamıĢ. Cüce;
“Ne o zaman?‟‟ dimiĢ. Gadın; “Ali mi?‟‟ diye sormuĢ. Cüce;
“Değil.‟‟ diyerek cevaplamıĢ. Gadın; “Veli mi?‟‟ diye sormuĢ.
Cüce yine; “Gadın, değil.‟‟ iye cevaplamıĢ. O zaman;
“Kurpilsipendak‟‟ dimiĢ gadın. Öyle diyince hiç seslenmeden
dönmüĢ gitmiĢ, çocuğunu almıĢ gelmiĢ, gadına teslim itmiĢ.
K.ġ. Fadimana Durmaz
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6- Umut
Bundan uzun zaman önce ülkelerden birinin bir Ģehrinde
ressamların yaĢadığı bir sokak varmıĢ. Bu sebeptendir ki sokağa
da Ressamlar Sokağı adı verilmiĢ. Bu sokaktan dünyanın en
güzel resimleri çıkar ve güzellikleri bütün dünyanın diline
dolanırmıĢ.
Bir gün sokağa iki genç kız gelmiĢ. Birinci katında yaĢlı
ve aksi bir adamın oturduğu evin ikinci katına yerleĢmiĢler.
Kızlar, ressamlık okulunu yeni bitirmiĢ ve tecrübe kazanmak
için dünyanın en meĢhur ressamlar sokağını seçmiĢler.
Günler geçmiĢ, genç kızlar tecrübe kazanmaya baĢlamıĢ.
Her Ģey yolunda giderken bir gün kızlardan biri hastalanmıĢ.
ArkadaĢı, onu bir hekime götürmüĢ. Hekim, genç kızın
tahlillerini yaptıktan sonra arkadaĢına, genç kızın çok hasta
olduğunu ve altı aylık bir ömrünün kaldığını söylemiĢ.
Duyduklarına

inanamayan

kız,

arkadaĢından

doktorun

söylediklerini saklamıĢ. Sadece küçük bir soğuk algınlığından
baĢka bir hastalığı olmadığını, kendisine biraz dikkat ederse
hiçbir

sorunu

kalmayacağını

kovalamıĢ, beĢ ay geçivermiĢ.

söylemiĢ.

Günler

günleri
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Bir gün kız, bahçeyi seyrederken arkadaĢı yanına gelmiĢ.
Hasta kız, arkadaĢına; “ġu asma yapraklarını görüyor musun?
Daha birkaç gün öncesine kadar onlarca yaprağı vardı, bugün ise
bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azaldı. Tıpkı benim
ömrüm gibi. Benden çok hasta olduğumu ve kısa bir ömrümün
kaldığını sakladığını biliyorum. Belki ben de bu asma yaprakları
düĢtüğü zaman öleceğim‟‟ demiĢ. ArkadaĢı gözyaĢlarını
tutamıyormuĢ artık. Aradan birkaç gün daha geçmiĢ. Asma
ağacında sadece bir yaprak kalmıĢ. Hasta kız arkadaĢına; “ġu
asma yaprağını görüyor musun? Daha birkaç gün öncesi bir elin
parmakları kadardı, Ģimdi ise sadece bir tane kaldı. Biliyorum
ben de onunla öleceğim.‟‟ diyerek umutsuzluğunu ifade etmiĢ.
O gece çok kuvvetli bir fırtına çıkmıĢ, hasta kız
yorganının altında asma yaprağının düĢüp düĢmediğini, hayata
tutunup

tutunamadığını

düĢünmeye

baĢlamıĢ.

Sonra

umutsuzluğa kapılıp; “Nasıl dayansın bu kadar kuvvetli rüzgâra,
o savunmasız haliyle nasıl göğüs gerebilsin?‟‟ diye içinden
geçirmiĢ. Sabah kalkar kalkmaz pencereye koĢup asma
yaprağına bakmıĢ, bir de ne görsün! Asma yaprağı o rüzgâra
inat sapasağlam ve yemyeĢil yerinde duruyormuĢ. Hasta kız,
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gülümsemiĢ ve “O, bu haliyle hayata nasıl tutunuyorsa ben de
öyle tutunacağım.‟‟ diyerek kendine moral vermiĢ.
Olayın ardından bir hafta sonra tekrar doktora gitmiĢler.
Doktor gözlerine inanamamıĢ. Çünkü kızın bütün tahlilleri altı
ay öncesine göre olumlu bir hal almıĢ. Kız, bu müjdeyi alınca
havalara uçmuĢ. Hayata hangi gözle bakılırsa ondan o derece bir
Ģeyler alınabileceğine karar vermiĢ.
Hastaneden döndükleri sırada evlerinin önünde bir
ambulans olduğunu görmüĢler. Ġçeriden yaĢlı adamın cansız
bedeninin çıktığını ve ambulansa konduğunu yaĢlı gözlerle
izlemiĢler. YaĢlı adamın elinden ambulansa götürülürken bir
zarf düĢtüğünü görüp; dairelerine götürmüĢler. Mektubu
açtıklarında hasta kıza yazıldığını fark etmiĢler.
Mektupta; “Bugün senin hasta olduğunu öğrendim
küçüğüm. Daha çok küçüksün, yaĢayıp çok göreceklerin var.
Umudunu bir asma yaprağına bağladığını da biliyorum. Sen de o
asma yaprağının o fırtınalı gece de düĢtüğünü bil. Ben, senin
umudunu kaybetmemen için o soğuk havada dıĢarıya çıkmamın
ölümüme sebep olacağını bile bile dıĢarıya çıktım ve daha önce
yapmıĢ olduğum asma yaprağı resmini oraya astım.
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Kimileri için son olan, kimileri için bir baĢlangıçtır.
Benim sonum olan senin için bir baĢlangıç oldu. Hayatta bizi
yaĢama bağlayan mutlaka bir Ģeyler vardır. Sen yeter ki
umudunu kaybetme.‟‟ yazıyormuĢ. K.ġ Merve Ġlden
Ġçeriçumra‟dan

derlediğimiz

sekiz

masaldan;

Altın

Yumurtlayan Horoz Masalı; hayvan masalları, Yalan Masalı;
güldürücü hikâyeler, nükteli fıkralar, geriye kalan altı masal; asıl
halk masallar grubuna dâhil edilmiĢtir. Bunun yanında Altın
Yumurtlayan Horoz, Yalan Masalı, Keloğlanın Hilesi gibi
örneklerin adları, kaynak Ģahısların masalların ismini unutmaları
nedeniyle tarafımızdan verilmiĢtir.
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2.1.2. EFSANE
A. Efsane Nedir?
Halk anlatı türleri arasında önemli bir yere sahip olan
efsaneler, Türkiye Türklerinde ve diğer Türk bölgelerinde farklı
adlarla da olsa halen canlı bir Ģekilde varlığını sürdürmektedir.
Türkiye Türkleri arasında “efsane”, “menkabe‟‟, “esatir‟‟,
“mitoloji‟‟ ve “söylence” terimleriyle adlandırılan anlatı
metinleri, diğer Türk bölgelerinde “epsane”, “rivayet”, “mif”,
“legenda”, “anız-encime”, “eki yet”, “aytıĢ‟‟, “kuuçın‟‟,
“kepkuuçın”, “kip-çooh”, “çooh-çaah”, “toolçurgu çugaa‟‟,
“töögü çugaa”, “tolçurgu bolgaĢ töögü çugaalar”, “erbek‟‟,
“kepseen‟‟, “sehen‟‟, “kepsel‟‟, “bılırgı sehen‟‟ gibi terimlerle
isimlendirilmektedir (Ergun, 1997: 1-2).
Efsaneler
efsanenin

konu

üzerine
ve

yapılan

Ģekil

incelemeler

özelliklerinden

neticesinde

yola

çıkarak

araĢtırmacılar tarafından farklı tanımlamalarda bulunulmuĢtur.
Sami Akalın efsaneyi; “Bir olayı akıl-dıĢı, olağanüstü
yönde geliĢme gösteren söylenti. Genel anlamda, masal,
olmayacak Ģey, asılsız hikâye‟‟ (Akalın, 1984: 93) Ģeklinde
tanımlarken:
ġükrü Elçin; “Ġnsanoğlunun tarih sahnesinde görüldüğü ilk
devirden itibaren ayrı coğrafya, muhit veya kavimler arasında
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doğup geliĢen; zamanla inanç, adet, anane ve merasimlerin
teĢekkülünde az çok rolü olan bir çeĢit masal‟‟ (Elçin, 1986:
314) Ģeklinde tarif etmiĢtir.
B. Efsanenin Özellikleri:
Saim Sakaoğlu, Anadolu Türk Efsanelerinde Taş Kesilme
Motifi ve Bu Efsanelerin Tip Kataloğu adlı eserinde efsane ile
ilgili tanımlara yer verirken, efsanelerin özelliklerini de
sıralamıĢtır. Buna göre efsaneler:

1.

ġahıs yer ve olaylar hakkında anlatılır.

2.

Anlatılanların inandırıcılık özelliği vardır.

3.

Genellikle Ģahıs ve olaylarda olağanüstü olma özelliği
vardır.

4.

Efsanelerin belirli bir özelliği yoktur.

5.

Efsane gerçek olmamasına rağmen gerçekmiĢ gibi
kabul edilir.

6.

Efsanelerde zaman geçmiĢ ve günümüz arasında
değiĢir. Nitekim bundan yüzyıllar önce oluĢan
efsaneler olduğu gibi yaĢadığımız günlerde de
oluĢanları da vardır.

7.

Efsanelerin mekânı yaĢadığımız dünyadır.
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8.

Bazı efsaneler kutsiyet üzerine kurulur.

9.

Efsanelerin tarihle çok yakın bir iliĢkisi vardır.

10. Efsaneler büyük ölçüde millîdirler; ancak milletler
arası özelliği olan gezgin efsaneler de vardır.
11. Efsanelerin

bir

bölümünde

olaylarda

bir

olağanüstülük görülür. Çünkü bu efsanelerin konusu
ya

“keramet‟‟

bir

ya

da

“Ģekil değiĢtirme‟‟ motifi üzerine kurulurlar
12. Efsaneler genellikle tek motif üzerine kurulurlar
(Sakaoğlu ve Alptekin, 2012: 79).

C. Efsane Tasnifleri
Halk anlatı türlerinin tasnifi bağlamında efsane tasnifleri
konusuna gelince, önceleri masalların içinde ele alınıp incelenen
efsanelerin, masalların bir alt sınıfı olarak sınıflandırıldığını
görürüz (Oğuz, 2004: 122). Fakat ilerleyen zamanlarda efsaneler
masalların bir alt sınıfı olmaktan çıkarak müstakil bir baĢlık
altında incelenmeye baĢlamıĢtır.
Dünyada geçerliliği olan önemli sınıflandırmalardan birisi
“İnternational
(Uluslararası

Society
Halk

for

Folk-Narrative

Anlatmalarını

AraĢtırma

Research”
Enstitüsü)

tarafından 1962‟de yapılmıĢtır. Bu sınıflandırmada efsaneler:
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a) YaradılıĢ ve dünyanın sonu ile ilgili efsaneler,
b) Tarihî efsaneler ve medeniyet tarihi ile ilgili efsaneler,
c) Olağanüstü varlıklar ve güçler/mitik efsaneler,
ç) Dinî efsaneler
ana baĢlıkları altında toplanmıĢ, ana baĢlıklar da kendi içerisinde
çeĢitli bölümlere ayrılmıĢtır (Seyidoğlu, 1992: 315-316).
Bu tasnifin yanında Pertev Naili Boratav tarafından da bir
tasnif çalıĢması yapılmıĢtır.
Bu tasnife göre efsaneler:
I. Dünyanın YaradılıĢı ve Sonu ile Ġlgili Efsaneler
II. Tarihî Efsaneler
A. SınırlandırılmıĢ

tabiî

yerlerin

menĢeleri

(dağlar,

göller…)
B. Meskûn yerlerin menĢeleri (Ģehirler, köyler…)
C. Büyük

binaların

menĢeleri

(kiliseler,

camiler,

köprüler…)
Ç. Hazineler
D. Milletlerin, hükümdar sülalerinin ve içtimaî sınıfların
menĢeleri
E. Felaketler
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F.

Tarihî

olarak

bilinen

kahramanların

yendikleri

tabiatüstü güce sahip canavarlar
G. SavaĢlar, fetihler, istilâlar
Ğ. Kurulu düzene baĢkaldıranlar
H. Diğer hadiseler ve üstün kiĢiler; medeniyet getiren
kahramanlar, bilginler, Ģairler
I. AĢk ve aile hayatı
Ġ. Küçük bir cemiyet tarihinin bir parçasını meydana
getirdikleri ölçüde bilinen ortak veya ferdî karakterde çeĢitli
diğer kiĢilerle ilgili anlatmalar.
III. Tabiatüstü ġahıslar ve Varlıklar Üzerine Efsaneler
A. Alın yazısı
B. Ölüm ve ötesi
C. Tekin olmayan yerler
D. Cinler, periler, ejderhalar, vb. tabiatüstü güçte
yaratıklar
E. ġeytan
F. Hastalık ve sakatlık getiren varlıklar
G. Tabiatüstü güçleri olan kiĢiler (büyücü, üfürükçü,
afsuncu, vb.)
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Ğ. “Mythigue‟‟ nitelikte hayvan ve bitkiler (adamotu gibi)
üzerine anlatmalar.
IV. Dini Efsaneler (Sakaoğlu ve Alptekin, 2012: 81) gibi
baĢlıklar altında incelenmiĢtir.
Efsane ile ilgili olarak ortaya konan tanımlar ve
sınıflandırmalar bu yöndedir.
ÇalıĢmamızın bu bölümünde Ġçeriçumra‟dan derlenen ve
efsane niteliği taĢıyan örnekler ele alınacaktır. Bu efsaneler
Pertev Naili Boratav‟ın yukarıda ifade edilen tasnifine göre
sınıflandırılmıĢtır.

D. Efsane Örnekleri:
a- Tarihî Efsaneler
1- Alaaddin Tepesi Efsanesi
Anlatıldığına göre, bir ordu Konya‟ya gelmiĢ. Ordunun
baĢındaki bey, eteğini toprakla doldurmuĢ ve Ģimdiki Alaaddin
Tepesi‟nin olduğu yere toprağı dökmüĢ. Askerlerinin hepsine;
“Siz de benim gibi bir kucak toprağı yere dökün.‟‟ diye emir
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vermiĢ. Bütün askerler aynısını yapmıĢ. Böylece tepe oluĢmuĢ.
K.ġ. Selma ErkuĢ
2- Anadolu Adının Ortaya ÇıkıĢına Dair Efsane
Bir ordu, Çumra‟nın Ġçeriçumra Kasabası‟nda çeĢme
baĢına yakın bir yerde konaklar. (Anlatıldığına göre bu yer,
kasabada

bulunan

Mithat

PaĢa

Ġlköğretim

Okulu‟nun

yakınlarında bir yerdir.) Askerler mataralarını alırlar ve
çeĢmeden su doldururlar. O sırada yanlarına yaĢlı bir kadın gelir
ve;

“Evladım,

kaplarınızı

iyice

doldurdunuz

mu,

doldurmadıysanız doldurun.‟‟ der. Askerler hep bir ağızdan;
“Ana dolu, ana dolu.‟‟ derler.
Bu olayın ve askerlerin, “ana dolu‟‟ cevabı üzerine,
Anadolu ismi kullanılagelmiĢtir. K.ġ. Mehmet Durmaz
3- Buğday Efsanesi
Köyde iki erkek gardaĢ yaĢarmıĢ. Bunların babaları,
anaları vefat itmiĢ. Ġki gardaĢ tarla tapanı ortak ekip biçermiĢ.
Ne gadar para gelirse, tarladan ne galdırırlarsa yarı yarı pay
iderlermiĢ. GardaĢlardan biri bekar, biri evliymiĢ. Bi

yaz

bunlar buyday galdırmıĢ. Ġki motur arabası buyday çıkmıĢ.
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Evli gardaĢ; “Benim çoluğum var çocuğum var, evliyim de,
benim paraya pek ihtiyacım yok; emme gardaĢım evlenecek,
ona para lazım.” diye düĢünerek gece galkarmıĢ. Kendi
hestesindeki buydaydan avay avay gardaĢınınkına dökermiĢ.
Aynı

Ģekilde

bekar

olan gardaĢ da; “Ben bekarım,

çoluğum çocuğum yok; emme abem evli, onun çocuklarının,
yingemin masrafı var, bana

para

pek lazım değil.” diye

düĢünerek gece galkarmıĢ, kendi hestesinden avay avay abesinin
buydayına eklermiĢ.
Bu durum yüce Allah‟ın çok hoĢuna gitmiĢ ve iki gardeĢin
evine, iĢlerine, kazançlarına bereket virmiĢ. Buydaylar o kadar
artmıĢ o kadar artmıĢ ki daĢmıĢ. Evin yanında da bir köprü
varmıĢ. Buydaylar daĢdığı için o köprünün adı da TaĢan Köprü
olarak kalmıĢ (Halk ağzında taĢan köprü, TavĢan Köprü‟ye
dönüĢmüĢ.). K.ġ. Ayhan Durmaz
4- Ġplikçi Cami‟nin Efsanesi
Konya‟da Ġplikçi adında bir cami vardır. Anlatıldığına
göre bu cami, sadece halkın yardımlarıyla yapılmıĢtır.
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Bir gün

padiĢah

ferman çıkarmıĢ; “Cami yapılacak,

herkes verebileceği Ģeyi getirsin, camiye hayır yapsın.‟‟ dimiĢ.
Herkes maddi durumuna göre getirebileceği her Ģeyi getirmiĢ.
YaĢlı bir dize (teyze) de elinde bir iple çıkmıĢ gelmiĢ ve;
“Benim verebileceğim sadece bu ip var, baĢka da biĢiyim yok.‟‟
dimiĢ. Dizenin yoklu olduğu her halinden belliymiĢ. Dize;
“Biz ipi nörelim?‟‟ diye dizeyi hep geri çevirmiĢler. Gadın, üç
kere geri çevrilmesine rağmen gelmiĢ. En sonunda gadının
virdiği ipi gabul itmiĢler ve caminin harcının içine gatmıĢlar.
Bundan sonra caminin adı böyle olmuĢ. K.ġ. Mehmet
Durmaz
b- Tabiatüstü ġahıslar ve Varlıklar Üzerine Efsaneler
1- Ayakları Ters Kız Efsanesi
Önceden hayat Ģimdiki gibi değildi. Her Ģey daha zordu.
Kadınlar yakacak toplamak için köyün az dıĢında bulunan
ormandaki kurumuĢ ağaçları sırtlarında getirirdi.
Bir gün köyden bir kadın söylediğim yere yakacak
toplamaya gitmiĢ. Yakacağı sırtına alıp, evine dönerken yanına
bir kız yaklaĢmıĢ. “Kızım sen kimsin? Seni daha önce köyde
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görmedim.‟‟ demiĢ. Kız, hiç ses çıkarmadan kadının yüzüne
bakıyormuĢ. Kadın, kızı süzmeye baĢlamıĢ. BaĢtan aĢağı
süzerken kadının gözleri kızın ayaklarına takılmıĢ. Ayaklarının
çıplak ve ters olduğunu görmüĢ. Hemen kaçmaya baĢlayan
kadın, kızın arkasından hızla koĢtuğunu görmüĢ.
Kadın, içinden dua etmeye baĢlamıĢ. Tam kız ona
yaklaĢmıĢken kadın akan bir suyun üzerinden atlamıĢ. O an da
kız durmuĢ. Suyun üzerinden geçememiĢ. Suyun kutsal
olmasından olacak kız olduğu yerde kalakalmıĢ ve gözden
kaybolmuĢ. Kadın bir daha o ormana girmemiĢ. K.ġ. Latife
Ceran
2- Davulcu Arap Efsanesi
Bizim köyde önceden Davulcu Arap adında bir adam
yaĢardı. Bu adam, geçimini düğünlerde, derneklerde davul çalıp
milleti eğlendirerek sağlardı. Düğünü olan herkes, Davulcu
Arap‟ı bulur, zorla düğüne götürürdü. Düğün sahibi üç beĢ
kuruĢ para verirdi. Adamın yatacağı kalacağı bir yerde yoktu. O
yüzden DerviĢaliler‟in damında yatardı.
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Bir gün yine köyde düğünün olmadığı bir hafta, Arap
uyuyacakken karanlığın içinde kapkara bir adam; “Hadi düğüne
gitmeyecek misin, herkes seni bekler.‟‟ demiĢ. Arap; “Bu hafta
düğün yok ki sen de kimsin?‟‟ diye sormuĢ. “Ġnanmazsan gel
peĢimden göstereyim.‟‟ diyen kara adam, birden koĢmaya
baĢlamıĢ.

Arap

da

düĢmüĢ

peĢine.

Bir

türlü

adamı

yakalayamamıĢ. Mezarlığa kadar kovalamıĢ onu. Adam duracak
gibi değil. Elindeki davulu adamın kafasına vurmuĢ. Adam
birden kayboluvermiĢ. Sabah merak edip adamın kafasına
davulu vurduğu yere gitmiĢ. Bir de ne görsün! Adamın
kaybolduğu yerle avuç avuç kül varmıĢ. O günden sonra
Davulcu Arap‟ı ne kimse gördü ne de kimse duydu. K.ġ. Senem
Ġlden
3- Nail Kocaer ve Mehmet ġeker Ġle Ġlgili Efsaneler
Nail Kocaer: Hemen hemen her yerleĢim yerinde
efsaneleĢmiĢ kiĢilere rastlamak mümkündür. Ġçeriçumra‟da bu
guruba

giren

yerleĢim

merkezlerindendir.

Ġçeriçumra‟da

efsanevî özellikler taĢıyan iki kiĢi tespit edilmiĢtir. Bu kiĢiler
beldede önemli izler bırakmıĢlardır. Bu kiĢilerden biri Nail
Kocaer, diğeri ise değerli hoca Mehmet ġeker (ġeker Hoca)‟dir.
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Ġlk olarak Nail Kocaer‟in efsanevi özellikleri belirtilip
birkaç olayı anlatılacaktır.
Atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli denir ya, Nail
Kocaer, tam bu duruma örnektir. Ġçeriçumra‟da “Deli‟‟ diye
dillere düĢen Nail Ağa‟nın kerametlerini de bilmeyen yoktur.
Özellikleri:
Aynı anda iki yerde birden görünmesi,
Öleceğini daha önceden bilmesi,
AlıĢveriĢ yaptığı bir esnafların o gün iĢlerinin çok iyi
gitmesi,
Her ne kadar deli dense de kıvrak bir zekâsı olması,
Farklı bir yerleĢim yerinde olan bir olayı görmesi.
Hakkında Anlatılan Efsaneler:
- Bir gün Nail Ağa‟nın deli olduğuna dair Ģikâyet olur ve
onu ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürürler. Aradan
birkaç gün geçer ve Nail Ağa buradan sıkılır. Bakar ki akli
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dengesi yerinde olmayan birkaç kiĢi tren yapmıĢ, hiç durmadan
koĢturuyorlar. Onlara döner ve “Bizim oradaki trenler bile
seferde bir kere duruyor, sizin hiç mi durağınız yok deliler?‟‟
der. Bunu duyan doktorlar, onun bir sorunu olmadığı anlar ve
serbest bırakırlar.
- Nail Ağa, ruh ve sinir hastalıkları hastanesine iki kere
girmiĢtir. Ġkinci giriĢinde birkaç ay kalan Nail Ağa‟yla dalga
geçmek isteyen doktorlar; “Sen, gökyüzünde kaç yıldız var
biliyor musun? Bilirsen seni bırakacağız.‟‟ derler. Bunu duyan
Nail Ağa, doktorların önüne bir koyun postu atar. “Bunu çok mu
öğrenmek istiyorsunuz? ġu postun üzerindeki kılları sayın, iĢte
gökyüzünde o kadar yıldız vardır.‟‟ der. Doktorlar çok ĢaĢırır ve
bu cevabın üzerine onu bırakırlar.
- Hac görevini yerine getirmeye giden bir aile tam
dönecekleri sırada Nail Ağa‟yı görürler. KonuĢurlar, hal hatır
sorarlar. Aile Nail Ağa‟ya dönüp dönmeyeceğini sorarlar; ama
Nail Ağa orada kalacağını söyler. Aile, Ġçeriçumra‟ya döner.
Bakarlar ki Nail Ağa Ġçeriçumra‟da. Sorarlar soruĢtururlar ki
Nail Ağa hiç Ġçeriçumra‟dan ayrılmamıĢtır.
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- Nail Ağa, trafik kazası sonrası hayatını kaybetmiĢtir.
Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Nail Ağa‟yı doktorlar kontrol
ederken ayağa kalkar ve “Ben birazdan öleceğim, siz diğer
hastalarla ilgilenin, benimle zaman kaybetmeyin.‟‟ der ve çok
geçmez ölür.
- Bir gün Konya‟da evi olan adamın biri, Ġçeriçumra‟daki
evinin önünde otururken Nail Ağa yanına çıkagelir. Sohbet
etmeye baĢlarlar. Oradan buradan konuĢurken Nail Ağa bir süre
duraklar. “Senin Konya‟da evin var değil mi?‟‟ diye sorar.
Adam olduğunu söyler. “ĠĢte o ev Ģimdi yanıyor.‟‟ der. Adam;
“Delidir ne yapsa yeridir.‟‟ diye düĢünerek önemsemez. Daha
sonra duyar ki evi yanmıĢ kül olmuĢtur. K.ġ. Mustafa
Karaçoban
- Bir gün köy esnaflarından biri Nail Ağa‟yla; “Deli‟‟ diye
dalga geçer. Bunun üzerine Nail Ağa; “Ulen! ĠnĢallah benim
gibi olursun.‟‟ der. Aradan birkaç ay geçer ve dalga geçen
adamın davranıĢlarında tutarsızlık baĢlar. Mehmet ġeker Hoca,
adamı okur ve adam eski haline döner. K.ġ. Osman Çiftçi
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Mehmet ġeker (ġeker Hoca): Ġçeriçumra‟nın yetiĢtirdiği
en önemli Ģahsiyetlerden biri olan Mehmet ġeker ile ilgili olarak
karĢımıza olağanüstü mahiyette birçok olay çıkar.
Onun bu özellikleri hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek
amacıyla kırk beĢ yıllık arkadaĢı Osman Hoca‟yla bir görüĢme
yapılmıĢtır. Osman Dinç‟in ġeker Hoca ile ilgili olarak aktardığı
özellikler efsanevî nitelikler taĢımaktadır. Osman Hoca‟yla
yaptığımız sohbetten konuyla ilgili olan kısımları aĢağıda
belirtilmiĢtir.
- ġeker Hoca‟nın etkileyici bir hitabeti vardı. Ben, onun
ikna edemediği hiçbir insanı görmedim.
- Bir gün Hoca‟yla Bozkır‟a gidiyoruz. Oğlu Mustafa
arabayı kullanıyor, bizde Hoca‟yla sohbete daldık. Tam Cicek‟e
vardık, araba aniden durdu. Mustafa, arabayı çalıĢtırmak için
uğraĢtı; fakat bir türlü olmadı. Hoca, aniden sinirlendi. “Yine mi
abdest almadan arabaya bindin, in ben deneyim bir de.‟‟ dedi.
Hoca direksiyona geçti; “Bismillahirrahmanirrahim.‟‟ dedi ve
kontağı çevirdi. Araba hiçbir sorun yokmuĢ gibi çalıĢmaya
baĢladı. Ġkimizde çok ĢaĢırdık.
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Bana o zamanlar bu halleri normal gelirdi; ama Ģimdi
düĢününce Hoca‟nın olağanüstü birisi olduğunu fark ediyorum.
- Hoca‟nın belki de en büyük kerameti iyileĢtirdiği
hastalarıydı. Hoca‟ya çeĢitli sebeplerden okunmaya gelenler,
dertlerinden kısa süre sonra kurtulurdu. Bu nedenle Hoca‟nın
herkesin gözünde ayrı bir yeri vardı.
- Yine bir gün Hoca‟yla sohbet ederken bize bir olay
anlattı.
O ara Karagülle Cami yapılıyormuĢ. Hoca, sabah iĢçilere
para verecekmiĢ; ama parayı bir türlü denkleĢtirememiĢ. Bu
nedenle gözüme uyku girmiyormuĢ. Hocanın gece saat bir veya
ikide evinin kapısı çalınmıĢ. Kapıda baĢından ayaklarına kadar
sarıklı bir adam varmıĢ. Adama biraz da kızmıĢ. “Buyurun
gecenin bu saatinde hayırdır.‟‟ demiĢ. Adam; “Hocam, herhalde
paraya ihtiyacın varmıĢ, duydum geldim. ġu parayı al, iĢçilerin
parasını öde.‟‟ diyerek bir miktar parayı Hoca‟nın eline
sıkıĢtırmıĢ. Hoca daha kimsin, nesin demeye kalmadan adam
gözden kaybolmuĢ. Hoca‟nın bu anlattıkları hepimizi çok
ĢaĢırtmıĢtı.

120
Hocayla ilgili anlatılan birçok Ģey var ama aklıma gelen
bunlar. Allah rahmet eylesin, Ġçeriçumra‟da yetiĢmiĢ değerli
insanlardan biriydi. K.ġ. Osman Çiftçi
4- Sarı Kız Efsanesi 1:
Bundan uzun yıllar önce komĢumuzun baĢından değiĢik
bir olay geçmiĢ. Annem anlatırdı bana.
Tarlada iĢi geç biten bir kadın o gün evine çok geç
dönmüĢ. Kadın tarladan eve gelinceye kadar; “Kayteyinim
(kayıtevi

veya

mutfak)

dağınık,

toplamadım

da

nasıl

toplayacağım, vakitte geç oldu.‟‟ diye düĢünmüĢ. Kadın, o halde
kaytene girmiĢ. Bir de ne görsün! Kayteyin derli toplu.
Sabah olunca komĢuları; “Dün geç vakitlere kadar
kayteyinden sesler

gelirdi,

amma dağıtmıĢsın kayteni.‟‟

demiĢler. Kadın, birkaç gündür mutfağı hiç toplamadığından
ĢaĢırmıĢ. Bir gün öyle, bir gün böyle kadın her uyandığında
kayteyini toplu buluyormuĢ. Bunun sebebini anlamak için bir
gece uyumamıĢ. Mutfaktan yine sesler geldiğini duymuĢ ve
sessizce kapıyı açmıĢ. Bir de bakmıĢ ki içerde altın sarısı üç kız
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mutfağı topluyor. Kadını görür görmez hepsi aniden kaybolmuĢ.
Sarı kızlar bir daha o eve uğramamıĢlar. K.ġ. Fadimana Kolcu
5- Sarı Kız Efsanesi 2:
Köylülerden bir kadın, evde ekmek bittiğinden tandıra
ekmek basıyormuĢ. Ekmek basarken dalmıĢ gitmiĢ. Tandıra
eğilip kalktığından etrafına pek dikkat etmiyormuĢ. Su içmek
için baĢını kaldırdığında sarı altın rengi saçı olan bir kızın
karĢısında durduğunu görmüĢ. “Sen kimsin?‟‟ diye sormuĢ; ama
cevap alamamıĢ. Sonra kız konuĢmuĢ; “Sen hamilesin,
doğurduğunda o çocuğu ben götüreceğim.‟‟ demiĢ.
Kadın çok korkmuĢ. Kocasına durumu anlatmıĢ. Kocası,
üzerinde durmamıĢ. Gel zaman git zaman kadının karnı
büyümeye baĢlamıĢ. Kadın, gerçekten hamileymiĢ. Doğum
yaptıktan sonra o sarı kız tekrar kadının yanına gelmiĢ.
“Çocuğuna son bir kez bak, bu onu son görüĢün olacak.‟‟ demiĢ.
Kadın loğusa yerinden kalkacak halde değil. Yanında da kimse
yok, yardım da isteyememiĢ. Sarı kız gözünün önünde çocuğu
götürmüĢ gitmiĢ. Çocuktan bir daha haber alınamamıĢ. K.ġ.
Fadimana Kolcu
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b- Dinî Efsaneler:
1- Arpa Efsanesi
ĠnanıĢa göre, Cebrail aleyhisselam bir gün bir nehrin ordan
geçiyomuĢ. BakmıĢ ki Lokman Hekim de nehrin baĢında ve
ölüme çare olan ilacı hazırlıyor. Cebrail, anlamıĢ ki Lokman,
ölümün çaresini bulup gider. Hemen Lokman‟ın yanına gelip
eline vurmuĢ ve ilaç da nehre dökülmüĢ. Meğer bu nehrin
suları da arpa ekili

bir tarlaya akıyormuĢ. Ġçinde ilacın da

olduğu su, arpaya akıp gitmiĢ. Bu yüzden arpanın ilaç gibi
etkili olduğu, Ģifa kaynağı olduğu düĢünülür. K.ġ. Fadimana
Sağlam
2- BaykuĢ ve Yarasa Efsanesi
Eskilerin

anlattığına

bilinmiyor– çok üĢümüĢ.

göre

bir

peygamber –Adı

O peygamberin üĢüdüğünü gören

örümcek, bütün tüylerini yolmuĢ ve peygambere ısınması için
vermiĢ. BaykuĢ

ve

yarasa

ise tüylerini

peygamberden

esirgemiĢ, ona vermemiĢ. Cenab-ı Hak buna çok kızmıĢ ve
baykuĢ ile yarasayı

tüyle

kaplamıĢ. Hatta bu iki hayvanın

gözleri bile tüylüymüĢ. K.ġ. Senem Ġlden
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3- Hadim‟in Ağaçları Efsanesi
Eskilerin anlattığına göre, Hadim‟in TaĢkent Kasabası‟na
Hızır aleyhisselam gelmiĢ. Ordaki genç bir kızdan su istemiĢ.
Kız da getirdiği su bardağının içine, küçük bir çam dalı koyarak
suyu ikram etmiĢ. Hızır aleyhisselam suyu içtikten sonra kıza;
“Niye su bardağının içine küçük bir çam dalı koydun.‟‟ diye
sormuĢ. Kız da; “Siz susamıĢtınız, eğer suyun içine çam dalı
koymasaydım, suyu hızlı içecektiniz, o da size dokunacaktı:‟‟
Ģeklinde

Hızr‟ın

sorusunu

yanıtlamıĢ.

Bu

cevap

Hızır

aleyhisselamın hoĢuna gitmiĢ ve,
“Güzelliğiniz faramasın,
Çamlarınız kurumasın.‟‟ diyerek dua etmiĢ.
Hem Hadim‟in suları soğuktur, hem de Hadim‟in çam
ağaçları kurumaz. K.ġ. Mehmet Durmaz
4 - Kertenkele Efsanesi
Hz. Ġbrahim için ateĢ yakıldığını, sonra o ateĢin
söndüğünü ve oranın güllük gülistanlık bir bahçe olduğunu
hepimiz biliriz.
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Anlatıldığına göre, Hz. Ġbrahim için ateĢ yakılması
esnasında, kertenkele de sürekli ateĢin baĢında duruyor ve
habire

ateĢi

üfleyerek

alevin

büyümesini

sağlıyormuĢ.

Kertenkeleye neden böyle yaptığını, neden ateĢi üflediğini
sormuĢlar. Kertenkele de; “Ben böyle yaparak tarafımı belli
ediyorum.” demiĢ.
ĠĢte bu yüzden kertenkele, -GörünüĢünün de etkili
olduğu

muhakkak.-

sevilmeyen

bir

hayvandır

ve

onu

öldürmenin sevap olduğuna inanılır. K.ġ. Esma ġahin
Efsane baĢlığı altında ele aldığımız ürünlerin daha çok
insanların korkularına ve inançlarına seslenen örnekler olduğu
göze çarpmaktadır.
Derlenen efsaneleri Boratav‟ın tasnifinin alt baĢlıklarına
göre ele aldığımızda karĢımıza Ģöyle bir tablo çıkar:
Alaaddin Tepesi Efsanesi’ni ve Anadolu Adının Ortaya
Çıkışına Dair Efsane’yi sınırlandırılmıĢ tabiî yerlerin menĢeleri;
Buğday Efsanesi’ni meskûn yerlerin menĢeleri;
İplikçi Cami Efsanesi’ni büyük binaların menĢeleri;
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Tabiatüstü ġahıslar ve Varlıklar Üzerine Efsaneler‟den
Ayakları Ters Kız Efsanesi, Davulcu Arap Efsanesi, Sarı Kız 1
ve Sarı Kız 2 efsanelerini cinler, periler, ejderhalar, vb.
tabiatüstü güçte yaratıklar;
Nail Kocaer ve Mehmet Şeker İle İlgili Efsaneler’i de
tabiatüstü güçleri olan kiĢiler (büyücü, üfürükçü, afsuncu, vb.)
alt baĢlığına dâhil edebiliz.
Tasnifte Dinî Efsaneler ile ilgili olarak herhangi bir alt
baĢlık oluĢturulmadığı için Arpa Efsanesi, Hadim’in Ağaçları,
Baykuş ve Yarasa Efsanesi ve Kertenkele Efsanesi bu ana baĢlık
altında değerlendirilmiĢtir
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2.1.3. KISA HĠKÂYELER
A. Halk Hikâyesi Nedir?
Halk hikâyeleri, gerek bizde ve gerekse batıda tür olarak
ele alınmıĢ, halk edebiyatının önemli bir nev‟i haline gelmiĢtir.
Halk hikâyeleri üzerine yapılan incelemeler neticesinde bu türün
tanımına, özelliklerine, tasnifine iliĢkin dikkate değer görüĢler
ortaya çıkmıĢtır. Daha önemlisi ise yapılan derleme çalıĢmaları
sonucunda ciddi derecede örneğe ulaĢılmıĢ ve halkın belleğinde
bulunan anlatmaların zamanla kaybolmasının önüne geçilmiĢtir.
Halk

hikâyelerinin

tanımına

iliĢkin

olarak

farklı

araĢtırmacılar tarafından değiĢik tarifler yapılmıĢtır. Biz, konu
ile

ilgili

olarak

kapsamlı

çalıĢmalar

yapmıĢ

olan

iki

araĢtırmacının -ġükrü Elçin ve Ali Berat Alptekin- tariflerine
yer vereceğiz.
ġükrü Elçin, Halk Edebiyatına Giriş adlı eserinde halk
hikâyesini; “Türk halk hikâyeleri, zaman seyri ve coğrafyamekân içinde “efsane, masal, destan, vb.‟‟ mahsullerle
beslenerek, dinî, tarihî, içtimaî hadiselerin potasında iç
bünyelerindeki bağlarını muhafaza ederek milletimizin roman
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ihtiyacını karĢılayan eserlerdir.‟‟ (Elçin, 1993: 444), Ģeklinde
tanımlarken:
Ali Berat Alptekin; “Göçebelikten yerleĢik hayata geçiĢin
ilk mahsullerinden olup; aĢk, kahramanlık, vb. konuları iĢleyen;
kaynağı Türk, Arap, Ġslâm ve Hint-Ġran olan, büyük ölçüde
âĢıklar ve meddahlar tarafından anlatılan nazım ve nesir karıĢımı
anlatmalardır.‟‟

(Alptekin,

2005:

18),

Ģeklinde

masalın

kaynaklarına, konularına ve anlatıcılarına değinen bir tanımı
uygun bulmuĢtur.
B. Halk Hikâyelerinin Özellikleri:
Ali Berat Alptekin, halk hikâyeleri konusunu ayrıntılı bir
Ģekilde irdelediği Halk Hikâyelerinin Motif Yapısı adlı eserinde
tür ile ilgili olarak kapsamlı bir özellik değerlendirmesine yer
vermiĢtir. Alptekin, halk hikâyelerini Ģekil ve muhteva
özellikleri açısından iki ana baĢlık altında incelemiĢ ve bu ana
baĢlıklarla ilgili olarak geniĢ değerlendirmelerde bulunmuĢtur.
Bu değerlendirme Ģöyledir:

128
a. ġekil Özellikleri
1. Halk hikâyeleri, nazım, nesir karışımı bir yapıya
sahiptir. Bu özellik masal, efsane, menkabe ve fıkralarda pek
görülmez (manzum parçalara da nadiren rastlanır). Hikâyenin
anlatım ve tasvir kısmı (olaylar) mensur, duygu ve heyecanı
ifade eden bölümler ise manzum olarak söylenir. Anlatıcı,
hikâyenin mensur kısmında istediği değişikliği yapabilir.
Konuya ekleme veya çıkarma yapmada serbesttir. Hikâyenin
ana hatlarından sapmamak kaydıyla beğenmediği kısımları
çıkarır veya hoşuna giden bir başka hikâyeyi uygun bir yere
ilâve edebilir. Bu Ģekilde sonradan ilâve edilen hikâyelere
karavelli adı verilir.
Hikâyeci, mensur kısımlarda sahip olduğu anlatma
serbestliğini manzum kısımları söylerken kaybeder. Çünkü
burada şiiri olduğu gibi vermek zorundadır. Herhangi bir
değişiklik yapamaz. Ancak burada da becerisini başka bir
şekilde gösterir.
Hikâyelerde yer alan şiirleri daha çok birinci derecedeki
kahramanlar yani hikâyeye adını veren kişiler söylerler.
Kahramanlar, birbirlerine olan sevgilerini, acılarını, ıstıraplarını
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hep şiirle ifade ederler. Bazı durumlarda ikinci derecede yer alan
kahramanlar (anne, baba, kız kardeş, arkadaş vb.) da şiir
söylerler. Hikâyelerde nesirden nazma geçilirken genellikle;
Aldı sazı... şeklinde kalıplaşmış ifadeler kullanılır. Bazen de
kahraman karşısındakine; “Dil ile mi, tel ile mi söyleyeyim?’’
diye sorar. Anlatıcı manzum konuları daha çok saz eşliğinde
(saz çalmasını biliyorsa) söyler. Eğer sazı yoksa ve çalmasını da
bilmiyorsa bir sopayı saz gibi tutarak saz çalıyormuş gibi yapar.
2. Hikâyelerin girişinde de tıpkı masallarda olduğu gibi
kalıplaşmış ifadeler vardır. Ancak sözlü kaynaklardan derlenen
hikâyelerin girişi ile yazma varyantların girişi birbirinden
farklılık gösterir.
3. Hikâyenin dili sözlü varyantlarda sade ve anlaşılır
olmasına rağmen yazmalarda biraz ağırdır.
4. Hikâyelerin özellikle giriş kısmında, aslında olmayan,
anlatıcı tarafından sonradan ilâve edilen manzum parçalara
rastlanabilir. Bu bölüme selçuk, peşrov, sersuhane gibi adlar
verilir. Bu durum daha çok şiir söyleme kabiliyeti olan veya
şiire merakı olan anlatıcıların hikâyelerinde görülür.
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5. Yazma ve matbu halk hikâyeleri sözlü varyantlarına
göre daha uzun, şiirleri daha fazladır.
6. Güzellerin ve çirkinlerin tasviri, tıpkı masallarda olduğu
gibi kalıplaşmış cümlelerle ifade edilir.
7. Kahramanların hareketleri, bir yere gidişleri, bir
olaydan başka bir olaya geçiş, uzun zamanı kısaca ifade etme,
vb. olaylar kalıplaşmış sözlerle ifade edilir.
8. Bir halk hikâyesi metninin içerisinde masal, efsane,
fıkra, dua, beddua, deyim, atasözü, bilmece, vb. örneklerine
rastlanabilir (Alptekin, 2005; 8).
b. Muhteva Özellikleri
1. Halk hikâyelerinin konuları genellikle aşk (Ercişli
Emrah, Derdiyok ile Zülfü Siyah, Arzu ile Kamber, Tahir ile
Zühre, vb.) ve kahramanlık (Köroğlu, Kaçak Nebi, vb.) tır.
Bazen de iki konu birlikte işlenir (Kirmanşah, Yaralı Mahmut,
Şah İsmail, Bey Böyrek, vb.).
2. Halk hikâyelerini meydana getiren olaylar gerçek veya
gerçeğe yakındır. Bu sebeple teşekkül ettikleri devrin tarihî
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olayları bazen aynı şekilde, bazen de hikâye gerçekliği içinde
yer alır (Köroğlu – Celalî İsyanları, Erişli Emrah – Şah
Abbas’ın Van Kalesi’ni Kuşatması, Yaralı Mahmut – İstanbul
Padişahı’nın Gence’ye Seferi, vb.).
3. Kahramanların başından geçmiş gibi görünen pek çok
olayda olağanüstülükler vardır.
4. Kahramanlar genellikle tek olup olağanüstü bir şekilde
dünyaya gelirler.
5. Kahramanın dünyaya gelmesine yardımcı olan aksakallı
ihtiyar (Pir, Derviş, Hazreti Hızır, vb.) daha sonra; kahramana
ad verilmesi, eğitimi, âşık olması ve sevgiliyi aramak için
gurbete gitmesi durumlarında da karşımıza çıkar.
6. Kahramanlar genellikle dört şekilde birbirlerine âşık
olurlar:
a. Bade İçerek: Mezarlıkta, su yanında veya ıssız bir
yerde uykuya dalan kahraman, rüyasında Hazreti Hızır‟ı veya
pirleri görür. Hazreti Hızır, kahramana üç defa bade uzatır
(Veyahut duruma göre yiyecekler verir.). Bunlardan birincisi
Allah; ikincisi üçler, yediler, kırklar; üçüncüsü de bir güzelin
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aşkınadır. Kahraman üçüncü badeyi içtikten sonra günlerce
baygın

yatar.

Daha

sonra

bir

saz

sesiyle

uyandırılır.

Kahramanlık hikâyelerinde de, hikâyenin asıl kahramanı pir
elinden bade içmiştir. İşte bu halk hikâyesi kahramanlarından
birisi Köroğlu‟dur
Türkiye‟de pir elinden içilen badenin sonunda kahraman
âşık olup yollara düşerse buna pir dolusu bade adı
verilmektedir. Umay Günay‟ın sistemleştirdiği şekilde, bade
içme hâdisesi dört safhada tamamlanmaktadırlar:
1. Hazırlık safhası: Âşık ve maşukun bade içmeden
önceki (âşık olmadan önceki) durumu ele alınır;
2. Rüya: Bir yerde (çeşme, harman, mezarlık) uyuma, pir
(aksakallı ihtiyar, derviş, Hazreti Hızır) elinden üç bade
içilmesi;
3. Uyanış: Baygın vaziyette yatan kahramanın saz sesini
duyunca uyanması;
4. İlk deyiş: Âşığın rüyada olanları şiirle ifade etmesi.
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b.

Aynı

Evde

Büyüyen

Kahramanlar

Kardeş

Olmadıklarını Öğrenince:
Çeşitli sebeplerden dolayı aynı evde yaşayan iki
kahramanın çocuklukları birlikte geçer. Birlikte oynarlar,
birlikte okula giderler. Ancak bir ara bozucu çıkıp da bunların
kardeş olmadıklarını söyleyince, iki genç birbirlerini sevmeye
başlarlar. Arzu ile Kamber ve Tahir ile Zühre hikâyelerinde
kahramanlar bu şekilde âşık olurlar.
c. Resme Bakarak Aşık Olma: Erkek kahraman, herhangi
bir yerde gördüğü bir güzelin resmine bakarak âşık olabilir.
ç. İlk Görüşte Aşık Olma: Birbirini tanımayan iki genç,
herhangi bir yerde (bahçede, pencerede, yolda), ilk defa
karşılaştıklarında birbirlerine âşık olurlar.
7. Destan ve masalda olduğu gibi, halk hikâyelerinin de
özel anlatıcıları vardır. Eskiden meddahların yaptığı işi
günümüzde âşıklar ve amatör anlatıcılar yapmaktadır. Nasıl
masalın anlatıcıları genellikle hanım ise, halk hikayelerinin
anlatıcıları da erkektir. Ama bu demek değildir ki hanımlar halk
hikâyesi anlatmaz.
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Halk hikâyesi belirli kaidelere bağlı olarak anlatılır.
Hikâyeye geçmeden önce fasıl ve döşeme kısımları vardır. Daha
sonra da hikâyenin asıl kısmı ve sonuç gelir.
8. Hikâyenin bazı bölümlerinde dinleyiciler (okuyucular)
için yapılan dualar vardır. Bu dualar anlatıcı tarafından:
a. Yarım kalan, bir gecede bitmeyen hikayelere ertesi gün
kaldığı yerden başlarken: Sabah oldu, cümlemizin üstüne hayırlı
sabahlar açılsın.
b. Hiâyenin muayyen yerlerinde, özellikle sabah vakti: ...
0 gece geldi, sabah oldu. Hayırlı sabahlar cümle âlemin üzerine
açılsın inşallah.
c. Hikâyenin kahramanları birbirine kavuştuktan sonra; “
İki sevgili kırk günün erzinde murat alıp, murad verdi. Siz de
hemîşe damahda olasınız. Allah sizin de muradınız varsa vere
inşallah...”
9. Hikâyelerde, kahramanın en büyük yardımcısı, Hazreti
Hızır‟dan sonra attır.
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10. Kahramanlar, bazen insan dışındaki varlıklarla da
konuşurlar.
11. Halk hikâyeleri genellikle mutlu sonla biter. Birçok
hikâyede, âĢıkların baĢından çeĢitli maceralar geçer; fakat
sonunda birbirlerine kavuĢur. Ancak Ferhat ile Şirin, Leyla ile
Mecnun, Tahir ile Zühre, Arzu ile Kamber, Kerem ile Aslı gibi
bazı hikâyelerde âşıkların bir araya geldikleri an da öldükleri
malûmunuzdur.
Bu şekilde, sonunda ayrılık olan bir hikâyenin vuslatla
bitmesinin çeşitli sebepleri vardır. Genellikle dinleyiciler
ayrılığı sevmediği için, anlatıcı da buna bağlı kalarak âşıkları
kavuşturmaktadır.
Bütün bunların sebebi, hiç şüphesiz dinleyici kitlesinin bu
ayrılığa razı olmaması, sevenlerin kavuşmalarından yana tavır
almasından kaynaklanmaktadır. Hatta bu yüzden hikâye anlatan
âşığa para veren veya alnına silah dayayıp; “Ya âşıkları
kavuşturursun ya da bu kurşunu yersin.” gibi tehditler
savuranlar da vardır.
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12. Hikâyelerden bazıları âşıkların hayatı etrafında
teşekkül etmiş olup, onların başından geçen aşk maceralarını
anlatır.
13. Kahramanlar tarafından yapılan dua ve beddualar
mutlaka gerçekleşir.
14. Halk hikâyelerinde mekân dünyadır. Bu mekân bazen
çok dardır, bazen de geniĢ bir coğrafî alana dağılır.
15. Bazı halk hikâyelerinde atlı göçebe hayatının
özellikleri görülebilir. Ancak çoğu hikâyelerde yerleşik hayata
geçiş söz konusudur.
Birkaç İran-Hint ve Arap kaynaklı halk hikâyelerinin
dışında diğerleri millîdir ve hemen hemen bütün Türk
dünyasında anlatılır. Bir Tahir ile Zühre’yi, Kerem ile Aslı’yı,
Erçişli Emrah’ı, Âşık Garip’i âĢıkların yaĢadığı her yerde
bulmamız mümkündür.
16. Hikâyede, asıl kahramanların (hikâyeye adını veren)
dışında;
a) Kahramanların yakın çevresi (anne, baba, kardeş),
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b) İdareciler (padişah, vezir, bey, vb.),
c) Yardımcı tipler (ak saçlı ihtiyar, bezirgânlar),
d) Arabozucu tipler (kocakarı, kara vezir, üvey ana),
e) İnsan olmayan tipler (at, vb.) vardır (Alptekin, 2005:
22-40).
Yukarıda belirtilen ve Ali Berat Alptekin‟in ortaya
koymuĢ olduğu halk hikâyelerinin özellikleri, bugüne kadar
yapılmıĢ nitelik araĢtırmalarının tamamını kapsar mahiyette
olması açısından oldukça önemlidir.
C. Halk Hikâyelerinin Tasnifi:
Halk hikâyeleri üzerine çalıĢma yapan araĢtırmacılar,
onların sadece özelliklerini ortaya koymakla yetinmemiĢ ve halk
hikâyelerini bazı sınıflara ayırarak inceleme yoluna gitmiĢlerdir.
Tasnifleme ile ilgili ilk olarak ilk çalıĢmayı Ignos Kunos
yapmıĢtır. Kunos, Turkische Volksromane in Klein – Asien
baĢlıklı yazısında halk hikâyelerini üç kısma ayrır:
a) Kahramanlık romanı
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b) Saz Ģairlerinin romanı
c) Saz Ģairlerinin kahramalık romanı (Alptekin, 2005: 53).
Yapılan bu tasnifin sığ bir değerlendirme olduğu
ortadadır; fakat yapılmıĢ ilk sınıflandırma çalıĢması olması
nedeniyle dikkate alınması gerekir. Bu sınıflandırmanın dikkat
çeken yönü, hikâye yerine roman tabirinin kullanılıyor
olmasıdır. Konuyla ilgili olarak Ali Berat Alptekin; “Roman ile
halk hikâyesi arasında birçok farklılıklar olmasına rağmen, bir
dönemin roman ihtiyacını halk hikâyelerinin karĢıladığını
düĢünürsek, bu terimin o kadar da

yanlıĢ olmadığını

söyleyebiliriz (Alptekin, 2005: 53) Ģeklinde bir yaklaĢımda
bulunmuĢ, Kunos‟un sınıflandırmasında yer verdiği roman
tabirinin hatalı olmadığı görüĢünü ortaya koymuĢtur.
Ignos Kunos‟un baĢlattığı tasnif çalıĢmaları bizde de ses
bulmuĢ ve birçok Türk araĢtırmacı tasnif çalıĢması yapmıĢtır.
Nihat Sami Banarlı, Ġsmail Habip Sevük, Hikmet Ġlaydın,
Eflatun Cem Güney, Faruk Rıza Güloğlu, Mustafa Nihat Özön,
Behçet Necatigil, Mustafa Kutlu, Ali Berat Alptekin, Ali
Öztürk, Ali Duymaz, Nerin Köse ve Saim Sakaoğlu gibi
araĢtırmacılar sınıflandırma çalıĢması yapan önemli isimlerdir.
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ÇalıĢmamızın bu kısmında, halk hikâyeleri kapsamına
dâhil edebileceğimiz 16 kısa hikâye -Ģekil ve içerik olarak farklı
olsa da- derlenmiĢtir. Derlenen hikâyeler, yapılan tasnif
çalıĢmaları ekseninde incelenmek istenmiĢ; fakat tasniflerin
hikâyeleri tam anlamıyla katagorize edemediği görülmüĢtür. Bu
nedenle derlenen örnekler, konularına göre tarafımızdan
oluĢturulan baĢlıklar altında değerlendirilmiĢtir.
Bu baĢlıklar:
A) Kısa AĢk Hikâyeleri
B) Didaktik Kısa Hikâyeler
C) Dinî Kısa Hikâyeler
D) Mizahî Kısa Hikâyeler
E) Sınıflandırmaya Girmeyen Kısa Hikâyeler Ģeklindedir.
D. Kısa Hikâye Örnekleri:
A) Kısa AĢk Hikâyeleri
1- Evlenmeyen Kızın Hikâyesi
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Köyde bir gız varımıĢ. Güzel de bir gızmıĢ. Vakit zaman
olmuĢ, gız evlenme yaĢına gelmiĢ. Herkes dünürcü gelirmiĢ;
ama gız kimseye varmazmıĢ.
Gız artık eskimiĢ (yaĢı geçmiĢ), kimse dünür gelmez
olmuĢ. Birgün gıza; “Sen niye gelin olman?” diye sorarlarmıĢ. O
da; “Derdim tasam, halamın Hasan.‟‟ derimiĢ. Meğer halasının
oğluna âĢık olduğu için kimselere bakmazmıĢ. K.ġ Mefaret
Yılmaz
B) Didaktik Kısa Hikâyeler
1- Beddua Edilmesi Ġle Ġlgili Hikâye
Ġçeriçumra‟da, bir köprü vardır. Evvelden bu köprünün
baĢında, bir aile yaĢarmıĢ. Yanlarında da bir gomĢusu varmıĢ.
Bu iki aile arasında husumet olmuĢ, iĢ gavga itmeye gadar
gitmiĢ. Ciddi Ģekilde tartıĢmalar yaĢanmıĢ. Ailelerden birinin
beĢ oğlu, diğerinin de iki kızı varımıĢ.
BeĢ erkek çocuğuna sahip aile, diğerine; “ Sizin adınız
yurdunuz kime galacak, iki gızınız var, baĢka da bir Ģeyiniz
yok. Bizim ise adımızı yaĢatacak beĢ oğlumuz var.” dimiĢ.

141
Aradan bir hafta bile geçmemiĢ, adamın beĢ oğlu da
sebepsiz yere hastalanıp birer birer ölmüĢler.
Bu

olay

anlatılarak,

beddua

edilmemesi

gerektiği

öğütlenir. K.ġ. AyĢe Durmaz
2- Çöp Hikâyesi
Vaktiyle bir baba ve oğlu yaĢarmıĢ. Adamın garısı
ahirete göçeli ippiy olmuĢ, adam da epey yaĢlıymıĢ, sıranın
artık gendine geldiğini düĢünüyormuĢ. Ama adamın dünyada
istediği bir muradı varmıĢ. O da ölmeden önce -her baba gibioğlunun evlendiğini görmekmiĢ. Lakin çok sevdiği oğluna iyi
huylu, terbiyeli, aklı baĢında bir gız ararmıĢ, bulamazmıĢ.
Oğluna kimseleri layık görmezmiĢ.
Babanın bir meyve bahçesi varımıĢ. Bu bahçede elma,
armut, ayva, üzüm, kiraz, viĢne velhasıl ne ararsan bitermiĢ.
YaĢlı adam bir gün tüm gomĢularına; “Kim evindeki çöpünü
bana getirirse, garĢılığında ona meyve virecem.‟‟ dimiĢ.
Bunun üzerine mahalledeki herkes çöpünü bu adamın
evine getirip, karĢılığında çöpün miktarına göre meyve almaya
baĢlamıĢ.
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Birgün temiz giyimli fakat yoksul olduğu her hâlinden
belli olan bir gız gelmiĢ. Elindeki küçük poĢetin içindeki azıcık
çöple yaĢlı adamın yanına gelmiĢ. Çekinerek; “Amca bizim
çöpümüz bu gadar (kadar).‟‟ dimiĢ. Adam, bu güzel ve terbiyeli
gıza bakmıĢ ve ona elmalar vererek evinden uğurlamıĢ.
Gızın ailesinin o akĢam kapısı çalınmıĢ, kızı istemeye
gelmiĢler. Meğer yaĢlı amcanın niyeti, çöpün miktarına bakarak
tutumlu ev kızlarını tespit edip, oğluna almakmıĢ.
Bu hikâye, özellikle genç kızlara, tasarruflu olma
konusunda nasihat verilirken anlatılır. K.ġ. Senem Ġlden
3- Ġki KardeĢin Hikâyesi
Eskiden iki gardaĢ varımıĢ. Biri çok takvalıymıĢ. Bir vakit
gelmiĢ, gardaĢların

anasıynan babası vefat itmiĢ. Sıra mal

paylaĢımına gelmiĢ. Ġnek ve goyunları paylaĢacaklarmıĢ. Takva
sahibi gardaĢ, diğerine; “ GardaĢım gapıları açalım, inekleri ve
goyunları salalım, kimin gapısına hangisi girerse o onun olsun.”
Ģeklinde bir seçenek sunmuĢ.
Diğer gardaĢ bu teklifi gabul itmiĢ. Velhasıl gapılar
açılmıĢ, inekler, goyunlar salınmıĢ. Takva sahibi gardaĢın
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gapısından yalnızca bir dana girmiĢ. Diğer gardaĢ, sana az
geldi vs. diyerek itiraz edecek olmuĢ. Takvalı genç onu
susturmuĢ; “GardaĢım böyle olacak, biz böyle anlaĢtık.” dimiĢ.
Takvalı genç, anasını da çok severimiĢ, anası sağiken her
dediğini dutarmıĢ (yaparmıĢ). Herkese; “Bir anam var, bir de
danam var” dirimiĢ. K.ġ Mehmet Durmaz
4- Tatlı Gel Hikâyesi
Vaktiyle bir gız varmıĢ. Bu gız, evlenecek çağa gelince,
ailesi onu uygun biriyle evlendirmiĢ. Lakin gız, daha evlendiği
ilk günden itibaren sürekli babasının evine gelirmiĢ ve uzun
uzun galırmıĢ.
Babası yeni evli gızını karĢısına almıĢ ve; “Gızım, datlı
gel.” diye öğüt vermiĢ.
Gız

bundan sonra her geliĢinde baklava, tatlı vs.

getirmeye baĢlamıĢ. Oysa babasının demek istediği; “Seyrek
gel, sorumlulukların arttı, senin sürekli gelip uzun uzun durman
kocanla aranı bozabilir.” Ģeklinde nasihatmıĢ. K.ġ. Mehmet
Durmaz
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5- TavĢan Hikâyesi
TavĢan yedi haftada yavrularmıĢ. Yavrularını yidi günde
büyütür ve yidi gün içinde tavĢan yavrularının bıyığı bitermiĢ.
Bunun üzerine anne tavĢan da; “Yidi gününüz yitti, bıyığınız
bitti.‟‟ dirimiĢ. Siz artık büyüdünüz, her Ģeyi yapabilirsiniz
anlamına gelirmiĢ.
Ayrıca anne tavĢan yavrularına Ģu nasihatte bulunurmuĢ:
Ġnice giderseniz etinizi yerler, yokuĢa çıkarsanız b.. yerler.
K.ġ. Mehmet Durmaz
6- Yılan Hikâyesi
Öğünç biri, ilanın (yılan) yavrusunu almıĢ. Ġlan da
yavrusunu kimin aldığını bilmiĢ, onun evine gelmiĢ. BakmıĢ,
haranının içinde süt var, südün içine zehrini salmıĢ.
Ġlanın

yavrusunu

alan

adam, yavruyu öldürmekten

vazgeçmiĢ ve yavruyu geri salmıĢ. Anne ilan da yavrusunu
görünce, haranının yanına gitmiĢ. Guyruğuyla vura vura
haranıyı devirmiĢ, zehrini sıktığı südün, içilmesini engellemiĢ.
K.ġ. AyĢe Durmaz
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C) Dinî Kısa Hikâyeler
1- Ayet-el- Kürsi
Eskiden bir tüccar varımıĢ. Bu tüccar, mahallenin en
zengin tüccarıymıĢ. Zengin tüccar Hacca gitmeye garar virmiĢ.
Yalnız bu tüccar evli değilmiĢ, tek baĢına yaĢarmıĢ. Hırsızlar,
evini soymak için dört gözle tüccarın yolculuğa çıkmasını
bekliyormuĢ.
Vakit tamam olmuĢ, tüccar evini kilitleyip çıkmıĢ.
Herkesle helallaĢtıktan sonra kutsal toprakların yolunu dutmuĢ.
Bugünü

bekleyen

azılı

hırsızlardan biri, o günün

akĢamına tüccarın evine gelmiĢ ve gapıyı açmaya çalıĢmıĢ.
Fakat ne yapsa nafile, gapıyı bir türlü açamamıĢ. En sonunda
hırsız pes etmiĢ ve evine dönmüĢ.
Aradan zaman geçmiĢ, Hac bitmiĢ, tüccar memleketine
dönmüĢ.
Hırsız,

adamın

garĢısına

çıkmıĢ. “Abi, sana bir Ģey

diyecem, Allah hakkı için hakkını helal et, beni bağıĢla. Senin
hac yolculuğuna çıktığın akĢam,

ben senin

evine girmeye
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çalıĢtım; fakat gapının önüne bağladığın o iki aslan beni hep
engelledi. Her yaklaĢtığımda bana nerdeyse saldıracaklardı; ama
o aslanları diğerlerine anlattığımda görmediler, o aslanları nasıl
görünmez yaptın?” diye sormuĢ.
Tüccar gülümsemiĢ; “ Ben, aslan falan bağlamadım, hem
böyle bir Ģeyi nasıl yapabilirim ki, ben sadece gapıya ayet-elkürsi okuyup üfledim, Allah‟a emanet ittim. O aslanları ben
değil, Allah u Teala goydu.” dimiĢ. K.ġ. Mehmet Durmaz
D) Mizahî Kısa Hikâyeler
1- Ayak Ġle Ġlgili Hikâye
Eminim, Ġçeriçumra‟da

yaĢayıp

da

büyük ayaklı

olanlara birileri bu hikâyeyi mutlaka anlatmıĢtır.
Evvelden bir adam varımıĢ. Bu adamın ayakları aĢırı
büyükmüĢ. Bu nedenle herkesin dikkatini

çekermiĢ. Bir gün

bu adam evlenmeye niyet itmiĢ. Uygun gız bulunmuĢ ve
düğün hazırlıkları baĢlamıĢ. Adam da malum güveyi. Gendisine
damatlık alınmıĢ, ama ayakkabı goca Gonya‟da bir türlü
bulunamamıĢ.

Bakılmadık

yer

bırakılmamasına

ayakkabı alınmadan Ģehirden dönülmüĢ.

rağmen,
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Adam gendini, gelinin ailesi yanında mahcup hissetmiĢ ve
eve döner dönmez aynanın garĢısına geçmiĢ; “Ulen gidi, goca
Gonya‟da gendine bir babıç bulamadın, yazıklar olsun sana.”
diyip yüzüne tükürmüĢ.
Bu hikâye büyük ayağa sahip olanlara anlatılarak, onlarla
dalga geçilir. K.ġ. Mehmet Durmaz
2- Çoban Hikâyesi
Evvel kıtlık varımıĢ. Bundan 80 yıl öncesi. Bir çoban da
Hadim‟e

gitmiĢ. “Bari orada çoban olayım da geçimimi

sağlayım.‟‟ diye düĢünmüĢ. Neyse Hadim‟e gelmiĢ. Bilenler
bilir, Hadim‟in havaları çok güzeldir. Çoban da Hadim‟in
havaları sayesinde hiç doymazmıĢ, birden acıkırmıĢ. Ayağının
ayakkabısı da eskimiĢ, ayakkabılarını daĢ (taĢ) yimiĢ. Çobanın
da gafası atmıĢ; “Ben burdan gidecem, buranın suyu; un yir,
daĢı; gön yir.‟‟ dimiĢ. K.ġ. Mehmet Durmaz
3- Ġki ArkadaĢın Hikâyesi
Ġki arkadaĢ varımıĢ. Bunlar bir gün plan yapmıĢlar.
Planları ĢuymuĢ:
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ArkadaĢlardan biri, mahallenin imamına gidip, diğer
arkadaĢının öldüğünü söyleyecekmiĢ. Hoca da selasını virecek
böylece mahalleliyi gandıracaklarmıĢ.
ArkadaĢlardan

biri, anlaĢtıkları gibi imama gitmiĢ,

arkadaĢının öldüğünü söylemiĢ. Selası virilmiĢ. ArkadaĢı da
canlı canlı tabutun içine girmiĢ. Tabutun içindeyken adam, hoca
gorksun diye arada deviniyormuĢ. Hoca çok gorkmuĢ. Hoca
gorkuyla hemen tabutu açmıĢ, adamı boğarak öldürmüĢ.
Ertesi günü hoca, ölen adamın arkadaĢını bulmuĢ; “Bir
daha bana alacanlı

göndermeyin, tam ölsün ondan sonra

yollayın, ödüm koptu, ölü galkacaktı neredeyse.‟‟ dimiĢ. Diğer
arkadaĢ da; “ArkadaĢımı boğdu, öldürdü.” diye feryad itmiĢ;
ama iĢ iĢten geçmiĢ. K.ġ. Osman Dinç
4- Kazoz Hikâyesi
K harfini G olarak telaffuz eden Konyalıya, dilinin kaba
olduğunu söylerlermiĢ. Bir gün Konyalının biri, Antalya‟ya
gitmiĢ ve lokantaya girmiĢ. Garsondan soğuk birĢeyler istemiĢ.
Garson‟un; “Ne içersiniz?‟‟ sorusunu; “Kazoz isterim.‟‟ diye
cevaplamıĢ. K.ġ. Ġsmail Tanoğlu
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5- Mahkemede Kızın Kim Olduğuna Dair Hikâye
Evvel iki aile varımıĢ. Bunların arasında bir husumet
yaĢanmıĢ ve mahkemelik olmuĢlar. ġahitlik için köyden bir gız
da çağrılmıĢ. Söz sırası gelince hakim bey gıza; “Gendini tanıt
ve ondan sonra gonuĢ!‟‟ diye söz virmiĢ.
Gız ayağa galkmıĢ ve; “Ben Çoka‟da ölen gara öküzün
sahibinin gızıyım.” diye gendini tanıtmıĢ. Bunun üzerine baĢta
hakim olmak üzere herkes gülmüĢ. K.ġ. Ayhan Durmaz
6- Sal Hikâyesi
Köyden birkaç arkadaĢ; “ġehre gidelim, köyümüze sal
(tabut)

yaptıralım, camiye goyalım, bizim hayrımız olsun.‟‟

diye düĢünmüĢler. ġehre gitmiĢler, salı yaptırmıĢlar. Arkası açık
bir

arabanın arkasına goyup, köye dönüyorlarmıĢ. Giderken

yağmur yağmaya baĢlamıĢ. Yolda da bir adam bekliyormuĢ.
Arabaya iĢaret itmiĢ, araba durmuĢ. “Beni de arabaya alın, aynı
yöne

gidiyoruz,

ben

burda

ıslanmayım.”

dimiĢ.

ġoför

mahallindekiler; “Ön tarafta yir yok, eğer arkaya binersen seni
götürelim.” diyerek adamı arabaya alabileceklerini söylemiĢler.
Adam gabul itmiĢ. Arabanın arkasına atladıktan sonra, yağmur
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biraz daha artmıĢ. Adam ıslanmamak için mecburen salın içine
girmiĢ.
Neyse biraz yol gitmiĢler. Bu sefer karĢılarına bir adam
daha çıkmıĢ ve “Beni de alın.‟‟ diyerek arabaya binmek istemiĢ.
ġoför mahalindekiler ön tarafta yer olmadığını, arkaya bindiği
takdirde onu götüreceklerini söylemiĢler. O da arkaya çıkmıĢ.
Ġkinci gelen adam sigara tiryakisiymiĢ. Arabanın arkasına
binince, bir sigara yakmıĢ. Tabutun

içine

giren adam da

sigaranın kokusunu alınca elini uzatmıĢ ve; “Bir sigara da bana
ver.” dimiĢ. Adam, tabutun içinden uzanıp, kendisinden sigara
bekleyen eli görünce gorkmuĢ, çığlık atmıĢ ve araba seyir
hâlindeyken kendini arabanın arkasından atmıĢ, ölmüĢ.
Olay yerine hakim, savcı vs. gelmiĢ ve olayı araĢtırmaya
baĢlamıĢlar. “Bir adam nasıl olur da kendini araba seyir
hâlindeyken yire atar?‟‟ diye soruyorlarmıĢ. BakmıĢlar arabanın
içerisinde tabut var. Arabaya binen ilk adama; “Yoksa sen
tabutun içine mi girmiĢtin?” diye sormuĢlar. Adam da; “Ben
tabutun içine girmiĢtim, o sigara içiyordu, ben de elimi uzatıp
sigara istedim.‟‟ dimiĢ. “Sanırım beni ölü sanmıĢ; ama hakim
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bey, ben ne yapabilirim, yağmur yağdığı için mecburen tabuta
girmiĢtim?‟‟ diyerek gendini savunmuĢ. K.ġ. Osman Dinç
7- Sıçan Hikâyesi
Kedi, farelere; “Ben hacca gidecem, gelin helallaĢalım.‟‟
diyerek, bütün hepsini evine davet itmiĢ. Saat geldiği vakit,
bütün fareler kedinin evinin yolunu dutmuĢ. Kedi tek tek hepsini
eve almıĢ ve gapıyı örtmüĢ. Farelere dönerek; “Gelin bayım,
çuvalın ağzı dururken altından delenler kimdi?” diye sormuĢ
ve arkasından bütün fareleri yiyerek, iĢlerini bitirmiĢ. K.ġ.
Mehmet Durmaz
E) Sınıflandırmaya Girmeyen Kısa Hikâyeler
1- Öldüm Havası
Anlatıldığına göre, eskiden küçük bir çocuk ölmüĢ.
Çocuğu bir palamut ağacının dibine gömmüĢler. Oranın
abdalları da çocuğun mezarı baĢında toplanmıĢ. Çalgı çalmıĢlar,
ölmüĢ havası çalmıĢlar. Bunun üzerine çocuk da mezarından
çıkmıĢ. Gözünü açmıĢ, açmıĢ, yummuĢ. Palamutun dibinde
öldüm havası vurmuĢlar. Çocuk çıkmıĢ, üç kere gözünü açmıĢ,
açmıĢ da yummuĢ.‟‟ diye anlatılır. K.ġ. Mehmet Durmaz
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Beldeden derlediğimiz hikâyelerin kısa oluĢu dikkat
çekicidir.

Bunun

nedenini

örneklerin

zaman

içerisinde

unutulmasından ileri gelir. Çünkü kaynak Ģahıslar, ürünlerin
birçoğunu küçük yaĢta öğrenmiĢ ve bunları çok nadir olarak gün
yüzüne çıkarmıĢtır. Hikâyeler, ancak arkadaĢlara, komĢulara ve
torunlara anlatıldığı zaman tekrar hatırlanmıĢtır. Bunun bir
sonucu olarak örneklerin bazı bölümlerinde tasarrufa gidilmiĢ dinleyicilerin sıkılacağı düĢüncesinden olsa gerek- uzun
sayılabilecek

bölümler

kısaltılarak

anlatılmıĢtır.

Sonuçta

hikâyelerin sadece ana bölümleri günümüze ulaĢmıĢtır.
Konularına ve özelliklerine dikkat edilirse ürünlerin
hemen hemen hepsi geniĢletilmeye müsaittir.
Örneklere bu gözle bakılırsa onların halk hikâyeleri ile
olan bağları daha iyi anlaĢılacaktır.
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2.1.4. FIKRA
A. Fıkra Nedir:
Kimi araĢtırmacılarca masallarla birlikte ele alınan ve
masal sınıflandırmaları içerisinde bir masal çeĢidi “Güldürücü
Hikâyeler‟‟, “Nükteli Fıkralar‟‟ olarak gösterilen fıkra, kendine
has yapı ve kompozisyon özelliklerine sahip olması ve belirli bir
fonksiyonu icra etmesi bakımından sözlü edebiyat geleneği
içinde özel bir türü oluĢturmaktadır (Oğuz, 2004: 144).
Fıkraların sözlü edebiyat içinde özel bir yer oluĢturmasında hiç
kuĢkusuz güldürme, düĢündürme ve ders verme gibi unsurları
bir bütünlük içerisinde bünyesinde barındırıyor olmasının etkisi
büyüktür.
Fıkranın bağımsız bir tür olduğunu ortaya koyan Dursun
Yıldırım, Türk Dünyası El Kitabı adlı eserin “Fıkra Türü‟‟
baĢlıklı bölümünde bu türün tanımını yapmıĢ ve fıkra üzerinde
değerlendirmelerde bulunarak onun bazı özelliklerine yer
vermiĢtir. “Fıkra gerçek hayat ile bağı olan vak‟aları, tam bir
fikrî,

sosyal

karĢılaĢtığımız

ve

beĢerî

çarpıklıkları,

kusurları
gülünç

günlük

hayatımızda

durumları,

tezatları,

eski/yeni çatıĢmalarını ince bir mizâh, hikemî söyleyiĢ, keskin
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bir istihza ve güçlü bir tenkit anlayıĢına sahip bir üslup içinde,
dramatik ögeleri ağır basan bir hikâye çatısı etrafında
toplayarak, genellikle bir tip‟e bağlı olarak anlatan, nesir diliyle
yaratılmıĢ küçük hacimli sözlü edebiyat kompozisyonlarından
her birine ad‟‟ (Yıldırım, 1992: 333). Fıkra, baĢlangıç, geliĢme
ve sonuç bölümlerine sahip bir hikâyedir. Fakat bu bölümler,
kısa ve yoğundur. Hattâ, umumiyetle tek bir vak‟a veya fikir
üzerine kuruludur. Her hikâye bir hükümle sona erer. Bu iki
temel unsur, fıkranın ana Ģemasını meydana getirir. Bunu bir
isim tamlamasına benzetirsek hüküm, tamlanan; vak‟a tamlayan
durumundadır. Tamlayan kısım aynı zamanda hazırlık kısmı
olarak da bilinir. Hükmün ortaya çıkması için gerekli hazırlık
burada yapılır.‟‟ (Yıldırım, 1992: 2).
Bu Ģekilde fıkranın kısa bir kompozisyon

yapısı

gösterdiğini dile getiren Yıldırım‟ın fıkraya yaklaĢımı ilginçtir.
Onun dile getirmek istediği konu, fıkranın yapısını oluĢturan
çok küçük; ama oldukça kuvvetli bağlar olduğu ve bu bağların
fıkrada bir kompozisyon bütünlüğü oluĢturduğudur.
“Umumiyetle gerçek hayat hadiselerinden hareketle
“hisse‟‟ kapmayı hedef tutan ve temelinde az-çok nükte, mizah,
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tenkid ve hiciv unsuru bulunan sözlü, kısa, mensur hikâyeler
fıkra denir.” (Elçin, 1986: 566) diyen ġükrü Elçin ise fıkranın
amacının bir pay yani ders çıkarmak olduğunu dile getirmiĢ ve bizim de ifade ettiğimiz gibi- fıkranın; mizahı, eleĢtiriyi ve ders
veren yönünü bir arada baĢarı ile harmanlayan özelliğine vurgu
yapmıĢtır.
Prof. Dr. Saim Sakaoğlu Türk Fıkraları ve Nasreddin
Hoca adlı eserinde ise fıkraların günlük hayattaki yerine ve
iĢlekliğine değinmiĢtir. “Masal, efsane, hikâye, mit, lejand gibi
anlatmaya dayanan halk edebiyatı ürünlerinden biri de
fıkralardır. Fıkraların, sayı bakımından diğer ürünlerden çok
olmasının yanında, günlük hayata onlardan daha fazla girmiş
olmalarıyla da ayrı bir yeri vardır. Fıkralar, tek motife yer veren
kısa anlatmalar olup günlük hayatta çeşitli vesilelerle anlatılırlar.
Bazen bir meseleyi açıklamak, bir konunun anlaşılmasını
kolaylaştırmak için anlatılırken, bazen de hoşça vakit geçirmek
için anlatılır. Bazı fıkralar kahkahalarla güldürürken bazısı
sadece

bir

gülümsemeye

vesile

İçlerinde

olur.

sadece

düşündürenleri de vardır. Hatta bazılarını anlamak için ilgili
olduğu

konuda

bilgi

sahibi

olmanın

gerektiği

de

unutulmamalıdır (Sakaoğlu 1992: 13). Sakaoğlu, fıkraların farklı
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bir yönüne dikkat çekmiĢ, hayatla iç içe olduklarından,
anlatılmak istenen düĢüncenin daha rahat anlatılmasına vesile
olmalarından ve bazı fıkraların anlaĢılabilmesi için bilgi
birikimine sahip olunması gerektiğinden bahsetmiĢtir.
B. Fıkraların Konusu:
Fıkraların konularını her türlü hayat hadiseleri teĢkil eder.
Ġnsan,

cemiyet

münâsebetindeki

düĢünce

ve

davranıĢ

farklarından doğan çatıĢmalar, beĢerî kusurlar ve gülünç
vak‟alar fıkrayı meydana getirir. Fıkra konuları baĢlıca;
1) Ġdare edenlerle idare edilenler arasında,
2) Ġnançlarla dinî âdet ve merâsimlerle yasaklara dâir
davranıĢlar üzerinde,
3) Ġçtimaî, iktisâdî ve siyasî görüĢ ayrılıklarından doğan
çatıĢmalarda toplanabilir (Elçin, 1986: 566).
ġükrü Elçin, fıkraların konularını üç baĢlık içinde
değerlendirirken, Saim Sakaoğlu ve Ali Berat Alptekin ise
konuları bakımından fıkraları beĢ baĢlık altında incelemiĢtir:
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1. Fıkralar, konusunu büyük ölçüde yaĢanılan hayattan
alır.
2. Fıkraların merkezinde insan ve onun ayrılmaz parçası
olan toplum vardır. Toplum hayatındaki çatıĢmalar, zıtlıklar,
kavgalar fıkra tipi adını verdiğimiz Ģahsın etrafında birkaç
cümlede anlatılmaktadır.
3. Fıkraların konusu yönetenle halk arasında geçer.
4. Fıkralarda dinî hayat da iĢlenir.
5. Fıkralarda, iktisadî ve siyasî görüĢ ayrılıklarından doğan
çatıĢmalar da iĢlenmiĢtir (Sakaoğlu ve Alptekin, 2012: 90-91).
Sakaoğlu ve Alptekin‟in sınıflaması, ġükrü Elçin‟in
sınıflamasının ayrıntılaĢtırılmıĢ ve açıklanmıĢ hali olarak
karĢımıza çıkmaktadır.
C. Fıkraların Özellikleri:
1) Fıkralar nesir Ģeklinde anlatmalardır.
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2) Fıkra

metni

küçük

bir

tiyatro

eseri

gibidir.

Çoğunluğunda baĢ oyuncuların yanında alt oyuncuları
da bulabiliriz.
3) Fıkraların çoğunluğu gerçekçi bir karakter gösterir.
4) Fıkralarda katı bir alay, iğne bir mizah da söz konusu
olabilir.
5) Bir fıkra metni, tıpkı roman ve hikâyede olduğu gibi üç
kısımdan (serim, düğüm, sonuç) ibaret olabilir.
6) Fıkralarda hikâye etme ve buna bağlı olan tasvirlere
fazlaca yer verilmez.
7) Masal, halk hikâyesi gibi diğer halk nesri metinlerinde
kalıplaĢmıĢ ifadelere yer verilirken fıkralarda bu tür
ifadelere yer verilmez.
8) Fıkra metni okunduktan veya anlatıldıktan sonra eğer
gülme, hiciv, hikmetli bir söz yoksa bu fıkranın
anlatılıĢında veya yazılıĢında bir sorun vardır.
9) Fıkraların Ģahıs kadrosunda her kesimden insanlar
görülür. CumhurbaĢkanından iĢçisine; siyasi parti
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genel

baĢkanlarından

aydınlara;

çeĢitli

meslek

gruplarından sıradan insanlara kadar her kesimden
insan fıkraların kahramanı olabilir. Bazen de Ģahsın
yerini, bir aĢiret, bir dinî grup, vb. alabilir.
10) Her fıkranın kahramanları genelde olumlu ve olumsuz
olmak üzere ikiye ayrılabilir.
11) Fıkralarda olayın geçtiği zaman büyük ölçüde belli
değildir. Bazı fıkralarda ise zaman belli gibi görünse
de bunda yanılabileceğimiz de gözden kaçmamalıdır.
12) Fıkraların mekânı belirsiz olduğu gibi küçük bir köy,
bir ev, bir iĢyeri de olabilmektedir.
13) Fıkraların amacı güldürürken düĢündürmektir.
14) Fıkraların dili anlatıldığı coğrafyanın dil özelliklerini
gösterir. Ancak fıkralar yazılı kaynaklardan alınmĢsa
yazıldığı yüzyılın dil özelliklerini korur.
15) Fıkraların değiĢmez kahramanı insandır. Hayvan
kahramanlarda ise destan devrindeki atın yerini eĢek
almıĢtır.
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16) Fıkralar bir deyimin, atasözünün hatta kalıp ifadenin
açıklaması olabilir.
17) Bazen

bir

fıkra

atasözünün

açıklaması

gibidir

(Sakaoğlu ve Alptekin, 2012: 91).
18) Konu, iĢlev bakımından, fıkraya en yakın tür, yermeli
halk masalı ile lâtifeli, nükteli, iğneli, kısa halk
öyküsüdür (Acaroğlu, 1989: 1)
19) Fıkraların konularını her türlü hayat hadiseleri teĢkil
eder (Elçin, 1986: 566).
20) BaĢlangıçta

ferdî

karakter

taĢıyan

ve

zamanla

anonimleĢen fıkralar, sâde, yaĢayan dille, geçmiĢ
zamanın hikâyesi, soru ve emir cümleleri ile anlatırlar
(Elçin, 1986, 566).
D. Fıkraların Sınıflandırılması:
Türk fıkraları ile ilgili ilk sınıflandırma çalıĢması olarak
Lamiî Çelebi‟nin baĢlayıp, oğlu Abdullah‟ın tamamladığı
Letâifnâme adlı eserdeki sınıflandırmayı gösterebiliriz. Bu
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sınıflandırmada fıkra ibaresi kullanılmayıp hikâye ve masal
tabirleri kullanılmaktadır:
1. Çocuklar üzerine hikâyeler
2. Deliler üzerine hikâyeler
3. ÇeĢitli baĢka insanlar üzerine hikâyeler
4. Hayvan masalları
5. Cansız Ģeyler üzerine hikâyeler (Boratav, 1969: 407).
Fıkraların

tasnifi

konusunda

en

geniĢ

kapsamlı

sınıflandırma ise Dursun Yıldırım tarafından yapılmıĢ olanıdır.
Yıldırım, sınıflandırmasında fıkraları yedi baĢlık altında ele
almıĢtır.
1) Ortak Ģahsiyeti temsil yeteneği kazanan ferdî tipler
(Kendi arasında altı gruba ayrılmaktadır.).
2) Zümre tipleri (Mevlevî, Yörük, Tekerleme, Tahtacı,
Köyle, vd.),
3) Azınlık tipleri (Yahudi, Rum),
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4) Bölge ve yöre tipleri (Kayserili, ÇemiĢkezekli,
Andavallı, Karadenizli, Konyalı, vd.),
5) Yabancı fıkra tipleri (Behlül, KarakuĢî Kadi),
6) Gündelik fıkra tipleri (kendi içerisinde üç gruba
ayrılmıĢtır.)
7) Moda tipler (Yıldırım, 1992: 24-32).
Faik ReĢat‟ın ise 31 baĢlık altında ele aldığı bir sınıflaması
mevcuttur; fakat bazen tip bazen de konu öne alındığı için
konular karıştırılmıştır (Sakaoğlu ve Alptekin, 2012: 92).
Sınıflandırma konusunda bir diğer çalıĢma, fıkra ve fıkra
tipleri üzerine önemli araĢtırmaları olan Saim Sakaoğlu‟na aittir.
Sakaoğlu fıkraları tiplerine göre üç baĢlık altında ele almıĢtır:
a. Türkçe konuĢulan bütün ülkelerde bilinen tipler
(Nasrettin Hoca),
b. Sadece bir iki Türk ülkesinde bilinen tipler (Ġncili
ÇavuĢ-Türkiye, Esenpulat-Türkmenler, Ahmet Akay-Kırım
Türkleri),
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c. Sadece çok dar bir bölgede bilinen tipler (Tayyip AğaKonya) (Sakaoğlu, 1992: 27).
Bu bilgilerden sonra çalıĢma sahamız olan Ġçeriçumra‟ya
baktığımızda, karĢımıza fıkra konusunda oldukça kısır bir
görüntü çıkmaktadır.
Fıkra değeri taĢıyan üç anlatının derlendiği beldede, fıkra
kültürü hep bilinen örnekleri tekrar etmekten ileri gitmemiĢtir.
Bunda Nasrettin Hoca gibi bir fıkra tipinin bölgede yetiĢmemiĢ
olmasının etkisi kaçınılmazdır.
E. Fıkra Örnekleri:
1- AlıĢtırma
Çiftçinin biri, tarlada çalıĢırken büyük bir traktör almıĢ
olan komĢusuna imrenir ve “Ben de böyle bir traktör
almalıyım.‟‟ diye düĢünür. O yıl her zamankinden daha çok
çalıĢır ve büyük bir traktör alır. Traktörünü herkese övmeye
baĢlar. “Benim traktörüm herkesinkinden iyi, benim traktörüm
Alman malı, sizinkiler yerli mal, iyi değil.‟‟ diye konuĢmaya
baĢlar. Bu durumdan herkes Ģikâyetçi olur. Çiftçiyi ukalalıkla
suçlarlar.
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Nihayet hasat sezonu gelir, çatar. Bütün kasaba halkı
pancarını söker, kantara getirir. Bizim çiftçi yine kantarda sıra
beklerken övünmeye baĢlar. KonuĢulanları dinleyen muzip bir
kasaba sakini; “Buna haddini bildirmek gerekir.‟‟ der ve
çiftçinin haberi olamadan traktörünün arkasındaki

yükü

yerinden çıkarır.
Çiftçi yükün yerinden çıktığının farkında olmadan pancar
boĢaltılacağı “bant‟‟ diye tabir edilen ve traktörlerin çıkarken
oldukça

zorlandığı

yere

çıkmaya

baĢlar.

Aklından

da;

“Traktörüm ne kadar güçlü, arkasında o kadar yük var, hiç oralı
değil.‟‟ diye geçirir. Tam bantın üzerine çıkar, bir de ne görsün!
Yükler 100 metre geride kalmıĢ. Orda bulunan herkes çiftçiye
gülmektedir. Çiftçi dalga geçildiğini anlamıĢtır; fakat iĢ iĢten
geçmiĢtir.
Adam, bunun altında kalmamak için hemen çıkıĢır. “Siz
benimde dalga geçtiğinizi zannediyorsunuz; ama ben, her Ģeyin
farkındayım. Sadece traktörüm ilk kez bantta çıkıyor, o yabancı
ülke malı, bantı bir tanısın, buraların huyunu suyunu öğrensin
diye yüksüz çıkardım.‟‟ demiĢ. Bu açıklamayı duyan herkes bu
kadar da olmaz deyip oradan uzaklaĢmıĢ. K.ġ. Ender Dündar
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2- Ehliyet
Çiftçinin biri, ehliyet almaya karar verir. Kursa yazılır,
gerekli çalıĢma kitaplarını alır. Kendini bu iĢe o kadar kaptırır ki
ehliyet alabilmek için gece gündüz sınava çalıĢır. Günler geçer
ve sınav günü gelir. Sınavda en yüksek puanı alan çiftçi hemen
gider ehliyetini alır. Eee artık o ehliyetlidir ve gönül rahatlığıyla
traktörünü kullanabilir. Hemen o heyecanla traktörüne biner ve
tarlasını sürmeye baĢlar.
Çiftçi tarlayı sürerken komĢusu dikkatle onu izlemektedir.
Bir de ne görsün! Çiftçi tarla baĢlarından dönerken sinyal
vermekte, traktörü bir süreliğine durdursa bile dörtlü ikaz
lambalarını yakmaktadır.
KomĢusu çiftçi durunca yanına gelir. “KomĢu yarım
saattir seni izliyorum, sen ne yapıyorsun Allah aĢkına?‟‟ der.
Çiftçi ĢaĢırarak; “Görmüyor musun tarla sürüyorum.‟‟ der.
KomĢu; “Onu gördüm de neden trafiğin olmadığı yerde bütün
trafik kurallarına uyuyorsun.‟‟ diye sorar. Çiftçi; “Ben eĢeğimi
sağlam kazığa bağlayım da gerisini diğerleri düĢünsün.‟‟ der.
KomĢusu ĢaĢkın ĢaĢkın çiftçiye bakakalır. K.ġ. Avni Ercan

166
3- Sarı Kız
Adamın biri, bir gün televizyon izlerken, yurt dıĢındaki
ineklerin kendi sarı kızından çok daha fazla süt verdiğine dair
bir haber izler. Bu haberden çok etkilenen adam, hemen gerekli
yerlere baĢvurarak yurt dıĢından bir tane inek getirmek için
giriĢimlerde bulunur. Bu arada sarı kızı da satar. Bir süre sonra
adama istediği ineğin birkaç güne kadar elinde olacağına dair
yetkili makamlardan yazı gelir. Birkaç gün sonra inek gelir.
Güzel mi güzel bir inektir. Adam içinden; “Bu ineği almakla ne
kadar iyi ettim.” diye düĢünür. Köyde; “Falanca yurt dıĢından
inek almıĢ.‟‟ diye bir haber dolaĢmaya baĢlar. Her gelen ineğin
sahibine bir akıl verir. Kimisi; “Bu inekler akıllıymıĢ, radyo
dinletince çok süt verir, kimisi de “Bu inekler televizyon
izleyince çok süt verir.‟‟ der. Adam çaresiz paraya kıyar, gider
bir radyo ve televizyon alır; ama inek daha çok süt verecektir,
hiç kaz gelecek yerden tavuk esirgenir mi?
Günlerce televizyon ve radyo ineğin baĢucunda çalıĢır.
Günler geçer; ama süt hep aynı. En sonunda elektrik faturası da
gelir. Adam gözlerine inanamaz. Çünkü fatura süt parasından
çok fazladır. O an adam hatasını anlar; ama iĢ iĢten geçmiĢtir.
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Sonra içinden; “Hey gidi sarı kız hey, az verirdin; ama öz
verirdin. Beni yaban ellere muhtaç etmezdin.‟‟ der. K.ġ. Mesut
Ġlden
Ġçeriçumra‟dan derlediğimiz üç fıkranın insanların yaĢam
koĢulları ile içi içe olduğunu ve bu yaĢam koĢulları
doğrultusunda ortaya çıktıklarını görüyoruz.
Beldenin en önemli geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.
Bu nedenle fıkralar, bu iki önemli olgu üzerinde ĢekillenmiĢtir.
Örneklerdeki bütün tiplerin çiftçi olması bunun en büyük
göstergesidir.
Derlenen ürünlerin dikkat çeken bir diğer yönü; fıkra
kahramanlarının sıradan insanlar (çiftçi, belde sakinleri, çiftçinin
komĢusu vb.) oluĢudur. Bu nedenle biz, fıkraların tamamını
Dursun

Yıldırım‟ın

sınıflandırmasındaki

“Gündelik

fıkra

tipleri‟‟ sınıfına alabiliriz.
Fıkraların

üçünde

de

eleĢtirilen

konu,

insanların

teknolojiyi yanlıĢ anlamaları ve gereksiz kibir göstererek
trajikomik durumlara düĢmeleridir.
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Üç örnekte de Dursun Yıldırım‟ın dile getirmiĢ olduğu
kompozisyon bütünlüğünden bahsedilebilir. Fıkralara bir giriĢin
ardından konu geliĢtirilerek anlatılmıĢ ve sonucunda ise etkili
bir vurgu yapılarak verilmek istenen mesaj karĢıdakine
iletilmeye çalıĢılmıĢtır.
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2.2. KALIPLAġMIġ SÖZLER
2.2.1. ATASÖZLERĠ
A- Atasözü Nedir
Millet, toplum ve fert hayatını düzenlemek için söylenmiĢ
atasözleri, atalarımızın geçmiĢten günümüze bıraktıkları en
önemli miraslardır.
Bugün Anadolu‟da yaygın olarak atasözü ya da atalar sözü
Ģeklinde kullandığımız terim, tarih içerisinde farklı kelimelerde
karĢılık bulmuĢtur. Tespit edilen ilk atasözü metni Orhun
Abidelerinde yer almaktadır. O günden bugüne kadar atasözünü
karĢılamak üzere çeĢitli terimler Türkler arasında kullanılmıĢtır
(Gönen, 2011: 13).
Eski Türkçede Göktürk Anıtları‟nda, Uygurlardan kalma
eserlerde, XI. yüzyılda Karahanlılar devrinde, Doğu Türk ilinde,
“söz, haber, mesaj, nutuk, Ģöhret, Ģey‟‟ anlamına gelen ve (sa-)
fiilinden türemiĢ “sab-sav‟‟ kelimesi kullanılmıĢ, hatta XIV.
yüzyılda Ġslam tesirindeki Kıpçak sahasında da bu kelime
görülmüĢtür (Elçin, 1977: 137).
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Dîvân ü Lûgati‟t Türk‟te sav kelimesinin karĢılığı olan
atasözü, Kutadgu Bilig‟de mesel kelimesi ile karĢılanmıĢtır.
Ġlerleyen zaman diliminde atasözü karĢılığında mesel,
darb-ı mesel, durup-i emsal ve tabir karĢılıkları kullanılmıĢtır;
bu kullanımlar 20. yüzyılın baĢlarına kadar devam etmiĢtir
(Gönen, 2011: 13).
Günümüzde ise bu adlandırmaların yerini atasözü veya
atalar sözü almıĢtır. Atasözleri üzerine yapılan araĢtırmaların
çoğalmasının ardından bu türün tanımına ve özelliklerine dair
incelemeler yoğunlaĢmıĢtır.
Atasözü, Türkçe Sözlük‟te; “Uzun deneme ve söylemlere
dayanılarak söylenmiĢ veya halka mal olmuĢ, öğüt verici
nitelikte söz, darbımesel.‟‟ (Parlatır, 2007: 1) Ģeklinde
tanımlanırken:
Ömer Asım Aksoy; Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü adını
taĢıyan

çalıĢmasında

atasözlerini;

“Atalarımızın

uzun

denemelere dayanan yargılarını genel kural, bilgece düĢünce ya
da öğüt olarak düsturlaĢtıran ve kalıplaĢmıĢ biçimleri bulunan
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kamuca benimsenmiĢ özsözler.‟‟ (Aksoy, 1988: 37) olarak
tanımlamıĢtır.
B- Atasözlerinin Özellikleri
Atasözleri, bazı araĢtırmacılar tarafından Ģekil ve kavram
açısından incelenmiĢtir. Bu araĢtırmacılardan biri olan Ġsmail
Parlatır, Atasözleri adlı eserinde bu türü; yapısal, anlam-kavram
özellikleri bakımından ele almıĢtır.
Parlatır yapısal özellikleri:
1. Atasözleri, uzun deneme ve gözleme dayanan
düĢüncelerden doğmuĢ, kesin hükümler veren hikmetli sözlerdir.
2. GeniĢ halk kitlelerinin yüzyıllar boyunca kullanageldiği
bu sözler, halka mal olmuĢtur ve yol gösterici niteliktedir.
3. Halkın ortak değer yargıları doğrultusunda öğüt verir
nitelikte bilgece düĢüncelerdir.
4. Pek çoğu mecazî kurgu içinde kalıplaĢmıĢ örnek
sözlerdir.
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5. Yüzyıllar boyu sözlü geleneğin süzgecinden geçerek
halk tarafından benimsenmiĢ ve anonim bir nitelik kazanmıĢ söz
varlıklarıdır.
6. Ortak değer yargısı olması, halka mal olması, öğüt verir
nitelikte

bulunması

ve

geniĢ

halk

kitleleri

tarafından

benimsenmiĢ olması özelliği ile atasözleri, bir “örf hukuku‟‟
niteliğindedir. Pek çok sorunu ve anlaĢmazlıkları çözmede bir
yargıcı görevindedir.
7. Atasözlerinin büyük bir bölümü genellikle emir kipinde
veya geniĢ zamanda çekime girmiĢ olan cümlelerden oluĢur.”
(Parlatır, 2007: 1-2) Ģeklinde yedi madde halinde ele alırken,
anlam- kavram özelliklerini:
“1. Atasözleri özlü sözler olduğu için edebî sanatlarla
kurulmuĢ veya örülmüĢlerdir. Bu yolda esas olan benzetmeye
dayalı edebî sanatlardır ve bunların baĢında da “mecaz‟‟
gelmektedir.‟‟ Ģeklinde tek baĢlık halinde; fakat her söz sanatı
için birden fazla örnek vererek incelemiĢtir.
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Bunun yanında Ömer Asım Aksoy; üç ciltlik Atasözleri ve
Deyimler

Sözlüğü

adını

taĢıyan

kapsamlı

çalıĢmasında

atasözlerinin Ģekil özelliklerini üç baĢlık altında ele almıĢtır:
1. Atasözleri kalıplaĢmıĢ (kliĢe durumuna gelmiĢ) sözlerdir.
Her atasözü, belirli bir kalıp içinde, belli sözcüklerle
söylenmiĢ olan donmuĢ biçimdir.
2. Atasözleri kısa ve özlüdür. Az sözcükle çok Ģey anlatır.
3. Atasözlerinin çoğu, bir, iki cümledir. Daha uzun olanları
azdır.
Aksoy‟un eserinde kavram özellikleri yedi baĢlık halinde
incelenmiĢtir:
1. Sosyal olayların nasıl olageldiklerini uzun bir gözlem
sonucu belirten atasözleri vardır:
KomĢunun tavuğu komĢuya kaz görünür.
2. Doğa olaylarının nasıl olageldiklerini uzun bir gözlem
sonucu belirten atasözleri vardır:
Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.
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3. Toplumsal olayların nasıl olageldiklerini uzun bir
gözlem ve deneme sonucu olarak bildirirken bundan ders
almamızı (açıkça söylemeyip dolayısıyla) hatırlatan
atasözleri vardır.
Ağlamayan çocuğa meme vermezler.
4. Denemelere ya da mantığa dayanarak doğrudan doğruya
ahlak dersi ve öğüt veren atasözleri vardır:
Çirkefe taĢ atma, üstüne sıçrar.
5. Birtakım

gerçekler,

felsefeler,

bilgece

düĢünceler

bildirerek (dolayısıyla) yol gösteren atasözleri vardır:
Bal bal demekle ağız tatlı olmaz.
6. Töre ve gelenekleri bildiren atasözleri vardır:
Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.
7. Kimi inanıĢları bildiren atasözleri vardır:
Ananın bahtı kızına (Aksoy, 1988: 15-19).
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Bu iki araĢtırmacının haricinde Ġsmail Hilmi Soykut, H.
Fethi Gözler, ZeyneĢ Ġsmail-Muhittin GümüĢ gibi araĢtırmacılar
da

atasözlerinin

özellikleri

ile

ilgili

görüĢlerini

ortaya

koymuĢtur.
Bu araĢtırmacılardan bizim atasözleri ile ilgili olarak
üzerinde duracağımız isim, Ġsmail Hilmi Soykut‟tur. Onun Türk
Atalar Sözü Hazinesi adlı kitabında yapmıĢ olduğu atasözü
tasniflerinden yola çıkarak Ġçeriçumra‟dan derlenen atasözleri
sınıflandırılacaktır.
Soykut, çalıĢmasında atasözlerini kavramlarına göre
ayırarak sınıflandırma yoluna gitmiĢtir. Biz de Ġçeriçumra‟dan
derlediğimiz 325 atasözünde bu yolu takip edeceğiz.
C- Atasözü Örnekleri:
1.

ALLAH ve ĠNSAN

Allah bir kapıyı kapatırsa ötekini açar.
Allah dağına göre kıĢ verir.
Allah gümüĢ kapıyı kaparsa altın kapıyı açar.
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Allah`ın bildiği kuldan saklanmaz.
Allah sağ eli sol ele muhtaç etmesin.
Allah`tan umut kesilmez.
Almadan vermek, Allah`a mahsus (yaraĢır).
BoĢ duranı Allah da sevmez kulda.
DüĢmez kalkmaz bir Allah.
Evlenenle ev alana (yapana) Allah yardım eder.
Garip kuĢun yuvasını Allah yapar.
2. ADAM ve ĠNSAN
Acemi (Acemilik, tecrübesizlik, toyluk):
Acemi katır kapı önünde yük indirir.
Bekâr gözü ile kız alınmaz.
Aceleci (Acelecilik, acele davranıĢ; acelenin zararları;
baĢarısızlık; iĢlerin verimsizliği; yerinde acelecilik):
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Acele iĢe Ģeytan karıĢır.
Hızlı koĢan atın boku seyrek düĢer.
Çok koĢan (seğirten) çabuk (tez) yorulur.
Acı (Elem, ıztırap, keder, üzüntü):
Acıyan eĢek atı geçermiĢ.
Âcizlik (Acz içinde kalan, çâresiz; derman bulamayan):
Kelin merhemi olsa kendi baĢına sürer.
Ne istersin bacından, bacın ölür acından.
Aç-Tok (Açlık; tokluk):
Acıkan doymam (sanır), susayan kanmam sanır.
Acındırırsan arsız olur, acıktırırsan hırsız olur.
Aç ayı oynamaz.
Aç doymam, tok acıkmam sanır.
Açın gözü ekmek teknesindedir (olur).
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Aç ne yemez, tok ne demez.
Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır.
Baba borç yapar, çoluk çocuk aç yatar.
Çok söyleme arsız olur, aç koyma hırsız.
Açgözlü (Gözü doymamak; obur, oburluk):
Horoz ölür, gözü çöplükte kalır.
Açığa vurmak (Foyanın veya hilenin meydana çıkması;
iĢlerin kötü taraflarının sonradan anlaĢılması; sırrın aĢikâr
olması):
Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü.
Gizliden gebe kalan, aĢikâre doğurur.
Karaman‟ın koyunu sonra çıkar oyunu.
Ad (Nam, Ģan, Ģöhret):
At ölür meydan kalır, yiğit ölür Ģan kalır.
Adaletsizlik:
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Bir koyundan iki post olmaz.
Adam (Umumî olarak adamlık, insanlık):
Adam adama her zaman muhtaçtır.
Adam adamdan korkmaz, utanır.
Adam adam denmekle adam olmaz.
Adam adamdır, olmasa da pulu; eĢek eĢektir, olmasa da çulu.
Adam adamı bir kere (defa) aldatır.
Adamın adı çıkacağına canı çıksın.
Adamın iyisi alıĢveriĢte belli olur.
Adamın iyisi iĢ baĢında belli olur.
Adamın yere bakanından, suyun ağır akanından kork.
Adam olana bir kere söylenir.
Âdemoğlu (insanoğlu) çiğ süt emmiĢtir.
ĠĢ insanın aynasıdır.
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Adamak:
Baba oğula bağ bağıĢlamıĢ, oğul babaya bir salkım üzüm
vermemiĢ.
Babası bağ bağıĢlar, oğlu bir cingil (salkım) vermez.
Ağırlık (Atâlet, eli ağırlık, ayağı ağırlık; hantallık):
Sona kalan donakalır.
Akıl-Zekâ (Akıllı, akılsız, zeki):
Akıl akıldan üstündür.
Akıllı düĢman, akılsız dosttan iyidir.
Akılsız baĢın cezasını ayaklar çeker.
Akıl yaĢta değil baĢtadır.
Oğlum akıllı neylesin malı, oğlum deli neylesin malı.
Türk‟ün aklı sonradan gelir.
Akıllı-Deli:
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Bir deli kuyuya taĢ atmıĢ, kırk akıllı çıkaramamıĢ.
Alçakgönüllülük:
Çam sakızı, çoban armağanı.
Alınyazısı (Kader, kısmet, mukadderât):
Akacak kan damarda durmaz.
Akla gelmeyen baĢa gelir.
BaĢa gelen çekilir.
Balı parmağı uzun olan değil, kısmeti olan yer.
Gelini ata bindirmiĢler; “Yâ nasip‟‟ demiĢ.
Olacakla öleceğe çare bulunmaz.
AlıĢmak-alıĢtırmak (ġikâyet etmez olmak; ünsiyet peydâ
etmek; alıĢmamak, yadırgamak):
AlıĢmıĢ kudurmuĢtan beterdir.
Âlim-Ġlim (Âlime ve ilme karĢı gelme; Arif, irfan, marifet):

182
Cahile söz anlatmak, deveye hendek atlatmaktan zordur.
Bilgisiz insan meyvesiz ağaca benzer.
BoĢ fıçılar iyi öter.
Meyveli ağacı taĢlarlar.
AnlayıĢ (GörüĢ; ihata, kavrayıĢ):
Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az.
AĢırı ihtiyat:
Esirgenen göze çöp batar.
Bekâr-Bekârlık:
Bekâra karı boĢamak kolay gelir.
Bekârlık maskaralıktır.
Bencillik:
Bana dokunmayan yılan bin yıl yaĢasın.
Bilmek-Bilmemek:
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At binenin (iĢ bilenin), kılıç kuĢananın.
Bin bilsen de bir bilene danıĢ.
Bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıptır.
Çok bilen çok yanılır.
Çok yaĢayan bilmez, çok gezen bilir.
Büyüklük Taslama (AĢağılık duygusu; bilgi, kabadayılık,
tafra satmak; kendine değer vermek; meydanı boĢ bulup
yiğitlik taslamak; övmek):
Aptal ata binince bey oldum sanır.
ġalga aĢa girince yağ oldum sanır.
ÇalıĢma:
Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun.
Bağa gir izin olsun ki, yemeye yüzün ola.
Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.
Bugünün iĢini yarına bırakma.
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Buğdayın ambarı sabanın ucundadır.
Çiftçi harman zamanı ġerif Hanım türküsünü söylerse, ekim
ayında periĢanım türküsünü çalar.
Damlaya damlaya göl olur.
Eken biçer, konan göçer.
Fakirlik ayıp değil, tembellik ayıp.
ĠĢleyen demir ıĢıldar.
Yazın gölge boĢ, kıĢın çuval boĢ.
Çocuk (Çocukluk; çocukça alıĢkanlıklar, hareketler ve
sözler; çocukluk çağının özellikleri; çocuktaki eğilimler):
Çocuk doğmadan kaftan biçilmez.
Çocuk düĢe kalka büyür.
Çocuktan al haberi.
Deli:
Deliye her gün bayram.
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Dert-Dert artırmak (Gam; hastalık; keder, tasa):
Ağacı kurt, insanı dert yer.
AteĢ düĢtüğü yeri yakar.
Dağ baĢı dumansız olmaz.
Demir nemden, insan gamdan çürür (Duvarı nem, insanı gam
yıkar).
Hastalık da sağlık da bizim (insan) için.
Dertsiz (Dertsiz insan, gamsız kiĢi):
Dertsiz baĢ olmaz.
Dil (Tatlı dil; dil yarası; dil belası; dilini tutmamak):
Acı söz insanı dininden, tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez.
Dilin kemiği yok.
El yarası onar dil yarası onmaz.
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Dünyanın fâniliği (Ecel, ölüm):
Bu dünya iki kapılı handır, gelen bilmez giden bilmez.
Dünya malı dünyada kalır.
Ecel geldi bedene, baĢ ağrısı bahane.
Ecele çare olmaz.
Korkunun ecele faydası yok.
DüĢmek (Ġtibar, makam ve mevkiini kaybetmek; saadet ve
servetten mahrum kalmak):
DüĢenin dostu olmaz.
Denize düĢen yılana sarılır.
Ehil-Erbap (Dirayetli; ehliyetli, iĢinin ehli olmayan; usta,
ustalık):
At, adımına göre değil, adamına göre kiĢner.
Baskın basanındır.
EĢek hoĢaftan ne anlar. Suyunu içer, denesi kalır.

187
Eksik-Tamam

(Aksaklık,

kusur,

kusurlu,

kusursuz;

noksan):
Ayıpsız dost arayan, dostsuz kalır.
Hatasız kul olmaz.
Her güzelin bir kusuru vardır.
Gül dikensiz olmaz.
Elçi-Elçilik:
Elçiye zeval olmaz.
Emek-Zahmet-Ziyan (Külfet; meĢekkat; mükâfat; pay;
tahammül; zorluklara ve ziyana katlanmak):
ÇalıĢırsan aĢ yersin, çalıĢmazsan taĢ yersin.
Göz görmeyince gönül katlanır.
Hamama giren terler.
Zahmetsiz lokma yenmez.
Zahmetsiz rahmet olmaz.
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Erken davranmak (Erkewnciliği sevmek, iĢlerinde erkenci
olmak):
Erken kalkan yol alır.
Erteye bırakmak (Oyalamak, tehir etmek):
AkĢamın iĢini sabaha bırakma.
Bugünün iĢini yarına bırakma.
Bugünkü tavuk, yarın ki kazdan iyidir.
Evlat (Kız; oğul; torun):
Babasına hayır etmeyenin kimseye hayrı olmaz.
Besledik büyüttük danayı, Ģimdi tanımaz oldu anayı, babayı.
Büyük kuĢ ne söyler küçük kuĢ onu söyler.
EĢeği yoldan çıkaran sıpanın oynamasıdır.
Evladın mı var, derdin var.
Kızını dövmeyen dizini döver.
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Kız sevdirir kendini, oğlan düĢünsün derdini.
Seveceksen oğlan çocuğunu sev, kız kendini sevdirir.
Fazla değer vermek (ġımarmak, yüz vermek):
Çingeneye beylik vermiĢler, önce babasını asmıĢ.
Ferdî sorumluluk (Ferdin cezalandırılması, ferdî suçların
cezası):
Her koyun kendi bacağından asılır.
Ne verirsen elinle, o gider seninle.
Gençlik- Ġhtiyarlık:
Genç iken taĢ taĢı, yaĢlanınca ye aĢı.
Gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta bilinir.
Ġhtiyarlık (ĠĢ göremez hale gelmek):
Kurt kocayınca tilkinin maskarası olur.
Ġnsan karakteri (Ahlak baĢlıkları; aynı aile veya soyda
değiĢik karakterler; yaradılıĢ çeĢitleri):
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BeĢ parmağın beĢi de bir değildir.
Bir ağaçta gül de biter, dikende.
Ġnsanın alacası içinde hayvanın alacası dıĢındadır.
3. KADIN
Avrat var ev yapar, avrat var ev yıkar.
Bir eve bir baca, bir kadına bir koca.
Kadının fendi, erkeği yendi.
Yuvayı diĢi kuĢ yapar.
4. ĠNSAN VE SIHHAT
Can boğazdan gelir.
GüneĢ girmeyen eve hekim girer.
Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.
5. ĠNSANDA BEĞENĠLEN HALLER, ĠYĠ VASIFLAR
Biriktirme (Ġleriyi düĢünme; tasarruf):

191
Damlaya damlaya göl olur.
ĠĢten artmaz, diĢten artar.
Erlik-Mertlik (Er; erkekçe, mertçe hareket):
EĢek ölür, semeri kalır; insan ölür, eseri kalır.
Görgülü (Asalet; görgü):
Kız, anadan öğrenir sofra düzmeyi; oğlan, babadan öğrenir
sohbet etmeyi.
Ġhtiyat (Ġhtiyatlı davranıĢ; lazım olur diyerek saklamak;
yedek):
Ak akçe kara gün içindir.
Babaya dayanma, karıya güvenme.
Dereyi görmeden paçaları sıvama.
Destursuz bağa girilmez.
Dibi görünmeyen suya girme.
Eline, beline, diline hâkim ol.
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Fazla mal göz çıkarmaz.
Ġte dallanmaktansa, çalıya dolanmak iyidir.
Sakla samanı, gelir zamanı.
Suya girmeden paçaları sıvama.
Ġ‟tidal (orta):
Hızlı yürüsen deli gelin, usul yürürsen ölü gelin derler.
Kabiliyet:
Bakmakla öğrenilseydi, kediler kasap olurdu.
Kanaat:
Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz.
Sabırlılık (Ġntizar; sabırlı):
En son gülen iyi güler.
Sabreden derviĢ, muradına ermiĢ.
Sadakat (Bağlılık; Ģükran; vefakârlık):
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Dost acı söyler.
6. ĠNSANDA HOġ GÖRÜLMEYEN, KÖTÜ HALLER
BağdaĢmamak (BağdaĢmazlık; ezelî düĢmanlı; geçimsizlik,
uymazlık):
El el üstüne olur da ev ev üstüne olmaz.
Bahane (Acizliğini kapamak; suçunu örtmek için bahane
bulmak; sözde sebep, sudan sebepler göstermek):
Oynamasını bilmeyen gelin, yerim dar dermiĢ.
Bildiğinden ĢaĢma:
Hocanın (imamın) dediğini yap (söylediğini dinle), arkasından
gitme.
Görgüsüzlük:
GörmemiĢin oğlu olmuĢ, çekmiĢ çükünü koparmıĢ.
Haset-Kıskanma:
Kedi uzanamadığı ciğere mundar der.
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KomĢunun tavuğu, komĢuya kaz görünür.
Ġnatçılık (Ġnat; inatçı):
Huylu huyundan vazgeçmez.
Ġsteksizlik (Arzu etmemek, zoraki hareket):
Gönülsüz aĢ ya karın ağrıtır ya da baĢ.
Ġstismar:
Sen eĢek olduktan sonra semer vuran çok olur.
Korku (Korku, korkaklık):
Bir yerim diyenden birde yemem diyenden kork.
Cesurun bakıĢı, korkağın kılıcından keskindir.
Kötü kiĢi-Kötülük (Fitne; kötü hareketler veya sözler; kötü
niyet):
Çirkefe taĢ atma üstüne sıçrar.
Kusur bulmak:
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Yılan kendi eğrisini bilmez, devenin boynu eğri der.
Menfaat (Çıkarcılık, çıkarına bakmak; rüĢvet; ta‟viz):
Abanın kadri yağmurda bilinir.
Bal tutan parmağını yalar.
Dostluk baĢka, alıĢ veriĢ baĢka.
Ġnsan doğduğu yerde değil, doyduğu yerde.
Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez.
Köprüyü geçinceye kadar ayıya dayı de.
Nankör-Nankörlük:
Besle kargayı oysun gözünü.
Öfke (Öfkeli, kızgın):
Öfkeyle kalkan zararla oturur.
7. ĠNSAN ve TABĠAT
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Toprakla mücadele (Bağcılık; çiftçilik ve çiftçilikle ilgili
tecrübeler, tavsiyeler, usuller; rençberlik; genel manasıyla
ziraat):
Nisan yağarsa mayıs övünür, mayıs yağarsa yıl övünür.
Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz.
8. ĠNSAN ve TOPLUM
Affetmek-BağıĢlamak:
Karlar yağdı, izler kapandı.
Ağır Davranma (Hareketlerinde ölçülü olmak; sözlerinin
tartarak konuĢmak; teenni):
Bin ölçüp bir biçmeli.
Aile (Aile fertleri; karı-koca; akraba, hısım, kaynana
münasebetleri):
Akraba ile ye, iç, alıĢveriĢ etme.
Amca baba yarısıdır.
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Et tırnaktan ayrılmaz.
Ot kök üstüne büyür.
Akran (Emsal; iyi arkadaĢ, kafadar; kötü arkadaĢ):
ArkadaĢını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.
Ġsin yanına giden is kokar. Misin yanına giden mis kokar.
Kılavuzu karga olanın burnu b...tan kurtulmaz.
KiĢi arkadaĢından azar.
Körle yatan ĢaĢı kalkar.
Üzüm üzüme baka baka kararır.
AlıĢveriĢ:
Adamın iyisi alıĢveriĢte belli olur.
Dost ile ye, iç; alıĢveriĢ etme.
Ana (Ana-evlat, ana-kız, ana-oğul münasebetleri):
Ağlarsa anan ağlar, gerisi yalan ağlar.
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Ana gibi yâr, Bağdat gibi diyar olmaz.
Angarya (BaĢtan savmak; iĢi usulsüz Ģekilde yapmak):
At üstünde ekin biçilmez.
AnlaĢmak-AnlaĢmazlık:
Ġnsanlar konuĢa konuĢa, hayvanlar koklaĢa koklaĢa.
Arada kalmak (Karar verememek; ne yapacağını ĢaĢırmak):
AĢağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık.
Asalet (Cevherli; mayası bozuk, mayası temiz; soylu,
soysuz):
Atın yiğidi kendisine kamçı vurdurmaz.
ÇarĢı köpeği sürü beklemez.
Domuzdan toklu doğmaz.
Ġnsan azmayınca belasını bulmaz.
Keskin sirke küpüne zarar.
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Kırkından sonra azanı teneĢir paklar.
Asi (Asilik, serkeĢlik):
Atasını tanımayan, Allah‟ını hiç tanımaz.
Ata (Ata, baba; ebeveyn; bunların evlatlarla münasebetleri):
Bir baba dokuz oğulu besler, dokuz oğul bir babayı besleyemez.
Avarelik-Tembellik:
Fakirlik ayıp değil, tembellik ayıptır.
Az-Azlık-Çokluk:
Fazla mal göz çıkarmaz.
Az olsun, öz olsun.
TaĢıma su ile değirmen dönmez.
BaĢ (BaĢkan, Ġdareci, lider):
BeĢ tavuğa bir horoz yeter.
Çobansız sürü, kurda kuĢa yem olur.
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Çobansız koyunu kurt kapar.
Bedava-Bedavacı:
Aylak sirke baldan tatlıdır.
Haydan gelen huya gider.
Parasız gelen hayvanın yularına bakılmaz.
Beterin beteri, üstünlük:
Çivi çiviyi söker.
Dinsizin hakkından imansız gelir.
El elden üstündür.
Gelen gideni aratır.
Birlik (Beraberlik, el veya iĢ birliği; tesanüd):
Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
Bir kanatla kuĢ uçmaz.
Düğün el ile harman yel ile.
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El ile gelen düğün bayram.
Nerde birlik, orda dirlik.
Pilavdan dönenin kaĢığı kırılsın.
Yalnız taĢ duvar olmaz.
Borç:
Borç yiğidin kamçısıdır.
Cana minnet:
Körün istediği bir göz, Allah verdi iki göz.
Ceremesini çekmek:
Akılsız baĢın cezasını ayaklar çeker.
Akılsız köpeği yol kocatır.
Devenin derisi eĢeğe yüktür.
Cömertlik, Ġyilik, Kötülük:
Cennetin kapısını cömert açar.
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Ġyilik eden iyilik bulur.
Ġyilik et, denize at, balık bilmezse deniz bilir.
Veren el, alan elden üstündür.
Dalkavukluk:
ġeyh uçmaz, mürid uçurur.
DanıĢma (Akıl sorma, baĢkalarının fikir ve mütalaasına
müracaat etme):
Bilmemek ayıp değil, sormamak ayıp.
Bin bilsen de bir bilene sor.
Soran dağı aĢmıĢ, sormayan düz ovada yolunu ĢaĢmıĢ.
Dedikodu:
Elin ağzı torba değil ki büzesin.
Doğrulu-Dürüstlük:
Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.
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Dolaylı KonuĢma, Kinayeli Laf Atma:
Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla.
Dost-DüĢman (Aranan dost; baba dostu; candan dost; eski
dost ve düĢman):
Dost acı söyler.
Dost baĢa, düĢman ayağa bakar.
Dost kara günde belli olur.
Eski dost düĢman olmaz.
Su uyur, düĢman uyumaz.
Etme-Bulma:
Çalma elin kapısını, çalarlar kapını.
Etme bulma dünyası.
Kazma elin kuyusunu, kazarlar kuyunu.
Ne ekersen onu biçersin.
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Evlenmek (Ev bark; evlenme arzusu; evli, evlilik; eve
bağlılık; erkeğin rolü):
Ağaç, yaprağıyla güzeldir.
Ev yıkanın evi olmaz.
Güvenme-Ġtimat:
Elin ipi ile kuyuya girme.
Güvenme baba malına, düĢersin darlığa.
Haddini Bilmek, Bildirmek:
TavĢan dağa küsmüĢ, dağın haberi olmamıĢ.
Hatır:
Hatır için çiğ tavuk bile yenir.
Yarım elma, gönül alma.
Herkes Kendi Âleminde (Herkesin kendine göre derdi var;
herkes kendi derdiyle uğraĢır):
Ġt ürer kervan yürür.
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Huy (Ahlak-AlıĢkanlık):
Can çıkmayınca huy çıkmaz.
Ġnsan yedisinde ne ise, yetmiĢinde de odur.
Ġdareli Davranmak:
Ayağını yorganına göre uzat.
Ġnançlar:
Ağlayanın malı güleni ondurmaz.
Besmelesiz iĢe Ģeytan karıĢır.
Evlenenle ev yapana Allah yardımcı olur.
Nikâhta keramet vardır.
Su içene yılan bile dokunmaz.
ġeriatın kestiği parmak acımaz.
ĠĢkillenmek:
Yarası olan gocunur.
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Ġzin (Müsaade, ruhsat):
Destursuz bağa girilmez.
Kabahat-Suç:
Ġbadet de gizli, kabahat da.
Kara Haber (Kara haberin çabuk duyulması, yayılması):
Kara haber tez yayılır.
KardeĢ:
DüĢmanın yoksa kardeĢinde mi yok?
KarĢılık (KarĢılık alma, bulma, elde etme veya görme):
Allah dağına göre kıĢ verir.
Ne doğrarsan aĢına, o çıkar kaĢığına.
Ne verirsen elinle, o gider seninle.
Rüzgâr eken, fırtına biçer.
Misafir:
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Ahmak misafir ev sahibini ağırlar.
Misafir, kısmetiyle gelir.
Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer.
Para:
Az verip gezdirme, çok verip azdırma.
Paranın yüzü sıcaktır.
Parayı veren düdüğü çalar.
Para elinin kiridir.
Rekabet:
Bir çöplükte iki horoz ötmez.
Ġki cambaz bir ipte oynamaz.
Ġki karpuz bir koltuğa sığmaz.
9. ĠNSANOĞLUNUN

HAYAT

BOYUNCA

RASTLADIĞI MADDĠ DAVRANIġLAR, DURUMLAR,
HÜKÜMLER, OLAY ve TEPKĠLER
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Ayrılıklar:
AteĢle barut yan yana durmaz.
Fırsat:
Su akarken testini doldur.
ĠĢ ĠĢten Geçmek (Lüzum kalmamak; olan olmak):
Araba devrilince yol gösteren çok olur.
Atılan ok geri gelmez.
Kendini Belli Etmek:
Adam olacak bakıĢından bellidir.
Aslan, yattığı yerden belli olur.
Sadaka:
Az sadaka çok bela savar.
Su ve Kıymeti:
Akan su yosun (pislik) tutmaz.
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Su küçüğün, söz büyüğün.
Tedbir:
Bilinmedik aĢ, ya karın ağrıtır ya baĢ.
Minareyi çalan kılıfını hazırlar.
Yalan (Sahtekârlık; yalancı, yalancılık):
GüneĢ balçıkla sıvanmaz.
Yalancının evi yanmıĢ, kimse inanmamıĢ
Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.
Gönül:
Göz görmeyince gönül katlanır.
Gözden ırak, olan gönülden de ırak olur.
Her gönülde bir aslan yatar.
Kalp, kalbe karĢıdır.
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2.2.2. DEYĠMLER
A. Deyim Nedir?
Yazımda ve anlatımda ifadelerimizi güçlendirmek, söze
veya cümleye renk katmak amacı ile kullandığımız deyimler
(tabir), ġükrü Elçin‟in Halk Edebiyatına Giriş adlı eserinde;
“Asıl anlamlarından uzaklaĢarak yeni kavramlar meydana
getiren kalıplaĢmıĢ sözlerdir. Ġki veya daha çok kelimeden
kurulu bir çeĢit dil ifadesi olan bu sözler, duygu ve
düĢüncelerimizi, dikkati çekecek biçimde anlatan isim, sıfat,
zarf, basit ve birleĢik fiil görünüĢlü gramer unsurlarıdır.‟‟ (Elçin,
1986: 642) olarak;
Ömer Asım Aksoy Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü adlı
eserinde; “Çekici bir anlam taĢıyan ve çoğunun gerçek
anlamından ayrı bir anlamı bulunan kalıplaĢmıĢ sözcük
topluluklarıdır.‟‟ (Aksoy, 1988: 49) biçiminde;
Ali Doğanay‟ın Türkçe Deyimler Sözlüğü adlı eserinde;
“Bir yahut daha fazla kelimelerle bir Ģeyi, durumu birtakım
edebi sanatlardan da yararlanarak tasvir eden, belirten ve
anlatımı güzelleĢtiren, çoğu kendi anlamları dıĢında kullanılan
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kalıplaĢmıĢ sözlere deyim denir.‟‟ (Doğanay, 1972: 9) Ģeklinde
tanımlamıĢtır.
AraĢtırmacıların tanımlarındaki ortak nokta, deyimlerin
anlatıma canlılık katan yönleri ve kalıplaĢmıĢ oluĢlarıdır. Bu
özellikler deyimlerin değiĢmeyen karakterleridir.
B. Deyimlerin Özellikleri
1. Deyimler atasözlerinde olduğu gibi kalıplaĢmıĢ sözler
olup kelimeleri bile değiĢtirilemez.
2. Tıpkı atasözlerinde olduğu gibi deyimlerde de az sözle
çok Ģey anlatılmak istenir.
3. Deyimler en az iki kelimeden oluĢur.
4. Deyimler genel kural özelliği gösteren bir söz değildir.
5. Deyimlerin birçoğu mastar halindedir.
Baltayı taşa vur-; göze gir-; turnayı gözünden vur-, vb.
6. Atasözlerinde olduğu gibi deyimlerinde birer hikâyesi
vardır.

212
İpe un sermek; Fincancı katırlarını ürkütmek, Halep
orada ise arşın burada, vb.
7. Bir yazarın deyim ve atasözünü yerli yerinde
kullanması

onun

dile

hakimiyetini

göstermesi

bakımından önemlidir.
8. Bazı atasözlerimiz hem deyim hem de atasözü özelliği
gösterir.
Ne ekersen onu biçersin; ektiğini biç-, vb.
9. Atasözlerinde olduğu gibi deyimlerde de iç kafiye
vardır.
Akdeniz’ kaptan, Mısır’a sultan; Azıcık aşım, ağrısız
başım, vb.
10. Atasözlerinde olduğu kadar olmasa da söz sanatlarının
örneklerine rastlanır.
Hanımeli, aslanağzı, kar gibi, kuzu gibi (benzetme)
Kel başa şimşir tarak (mübalağa) (Sakaoğlu ve
Alptekin, 2012: 149).
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C. Deyimlerin Sınıflandırılması:
Deyimlerin sınıflandırılması konusunda araĢtırmacılar
birbirine yakın görüĢler ortaya koymaktadır. ġükrü Elçin
deyimleri;
1. Umumî olanlar
2. Bölge karakteri gösterenler
3. Türkiye dıĢında Türk lehçelerinde yaĢayanlar
4. Eskiden kullanılıp bugün unutulanlar (Elçin, 1986:
644) Ģeklinde dört gruba ayırarak incelemiĢtir.
Ġçeriçumra‟dan derlenen deyimler için farklı bir tasnif
yoluna gidilmiĢtir. Deyimlerin sınıflandırılmasında sözcük
türleri (isim, fiil, sıfat, zarf) esas alınacaktır.
D. Deyim Örnekleri:
a. Fiil ġeklinde Olan Deyimler:
Aklı kesmek: Çetrefilli bir durumu, olayı vs. birden
kavramak.
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AkĢam olsa da yatsak: Her Konyalı yorulduğunu bu
cümle ile ifade eder.
Allah söyletti: GerçekleĢen bir olayı, haberdar olmayan
bir kiĢi tahmin ederse bu tabir kullanılır (Ona tam evleneceğimi
söyleyecektim ki Allah söyletti heralde ben söylemeden bildi.).
Anası uyumuĢ, kızı büyümüĢ, vur gidinin davuluna
vur: Evlenecek çağa gelmiĢ kızın, el becerisi yoksa ve çeyizi
hazır değilse bu söz kullanılır.
Ar namus tertemiz ol-: Çok rahat hareket edip, bazen
terbiye sınırını aĢan insanlara denir.
Biber gelin olup gider: Yapılması gereken iĢin, vaktinin
geçmekte olduğunu ifade eder.
ÇardakmıĢ da bardak oluvermiĢ: Biraz küçümseyici bir
sözdür. Dalga geçme anlamı içerir.
Çıra yakıp derdine bak-: Kendi derdini unutup
baĢkasının dertlerini merak edenlere denir.
Çinileyip durmak: BoĢ konuĢmak.
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Damakları Ģakır Ģakır olmak: Gurur duyulacak bir
duruma sevinmek.
Kapıp durmak: Söylenen her söze olumsuz tepki
verenlerin davranıĢları için kullanılan bir deyimdir.
Görüm ola: Görelim bakalım anlamında kullanılan bir
tabirdir.
Hakbayram sanmak: Küçük bir Ģeyi büyük tepkilerle
karĢılamak, haddinden fazla gözünde büyütüp, sevinmek.
Haklına gitmek: Evlenmek demektir.
Havadan kazanıp, tavadan yemek: Emeksiz kazanç
sağlamak.
Ġğreti gibi durmak: Her hâlinden sıkıldığını belli eden
insanlar için kullanılır. Aynı zamanda herkes herhangi bir iĢi
yaparken, boĢ durup onları izleyen insanlar için de kullanılır.
Kırk gün durak, bir gün gerek-: Bir Ģeyin yeri
geldiğinde lazım olabileceğini belirtmek için kullanılır.
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Kıydırıp durmak: Hiçbir Ģeyi beğenmemek, can sıkıntısı
içinde olmak.
Koltuk atmak: Yardım etmek.
Kuyruğu düzeltmek: Yeni alınan herhangi bir eĢyayı,
malı, tarlayı vs. dostlara, aileye yemek yahut baĢka Ģey
ısmarlayarak kutlamak.
Laf olsun, torba dolsun: KonuĢmuĢ olmak için konuĢmak
yani boĢ konuĢmak.
Ölçmek gibi olmasın: Aynısı bende

de olmasın,

demektir.
Ümmü evlendi, Gülsüm gelin oldu: ĠĢ iĢten geçti
anlamında kullanılır.
ġeytan burnuna yelledi: Sebepli sebepsiz her Ģeye,
abartılı gülenlere denir.
Ye bulguru, kes gırgırı (yahut dırdırı): BoĢ konuĢan
insanları susturmak için denilen bir sözdür.
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Yeni

gelin

gibi

süzülmek:

Sessiz

sakin

durup,

konuĢmadan yalnızca çevresini izleyenler için kullanılır.
Ye, iç kumda oyna: Bedavacı insanlar için kullanılan bir
tabirdir.
Yüz vermek: Bir iĢi yapmak için baĢkasından destek
bulmak.
b. Edat ġeklinde Olan Deyimler:
Deve gibi: Uzun boyluları yermek amacıyla kullanılan bir
benzetmedir.
Kılıç gibi: ÇalıĢkan insanlar için kullanılır.
KiriĢ gibi: ġiĢman, uzun boylu ve kuvvetli insanlar için
kullanılan bir benzetmedir.
c. Ġsim Tamlaması ġeklinde Olan Deyimler:
Aferin delisi: Her yaptığı iĢte takdir bekleyenler için
kullanılır.
Ağzı açık ayran delisi: BoĢ boĢ bakanlar için kullanılır.

218
Ağzına arı balı: HoĢa giden bir söz iĢitildiğinde,
söyleyene memnuniyeti ifade etmek için kullanılır.
Anası çıktı köĢe baĢına, kızı da yanı baĢına: Anne ve
kızları birleĢip dedikodu yapıyorsa bu tabir kullanılır.
Marzıman eĢeği: BoĢ boĢ bakanlar ve boĢ konuĢanlar için
kullanılır.
d. Sıfat ġeklinde Olan Deyimler:
Ağır azem: Sessiz sakin olan insanlara yapılan bir
yakıĢtırmadır.
Ardı goduklu, diĢi gedikli: Güçlü ve dertsiz insanlar için
kullanılır.
Asri pencere, düdüklü tencere: Kibar ve zengin insanlara
denir.
Avrat AyĢa: Çok konuĢan ve sürekli dedikodu yapan
insanlar için kullanılır.
Bila boylu: Uzun boylu insanlar için kullanılan bir
benzetmedir
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Düz ayak: Büyüklerini ve küçüklerini düĢünmeden, her
Ģeyi istediği rahatlıkta yapanlar için kullanılır.
Gelin gebe, kız güzel: Ortada bir iĢ var; ama onu yapacak
kimse yoksa bu deyim kullanılır.
Gittiği yerden iĢ getiren: Her iĢi yapabilecek beceriye
sahip olanlar için kullanılır.
Kan eksen, can biten tarlalar: Verimli tarlalar için
yapılan bir benzetme.
Kara toprak eden herif: Karısının gönlünü hoĢ etmeyen
kocalar için kullanılan bir benzetmedir.
Keçe pabuç: ġikayetçi insanlar için kullanılır.
Kır at: Ġnatçı insanlara yapılan bir yakıĢtırmadır.
Ören ağız: Sürekli konuĢan insanlar için kullanılır.
YeĢil yaprak eden herif: Karısının gönlünü hoĢ eden
kocalar için kullanılan bir benzetmedir.
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2.2.3. DUA-BEDDUA (AlkıĢ-KargıĢ-Ġlençler)
A. Dua-Beddua (AlkıĢ-KargıĢ- Ġlençler) Nedir?
Dualar, iyi duyguları, beddualar ise kötü duyguları ifade
etmek için söylenmiĢ özgün, etkileyici ve duygu yüklü sözlerdir.
Sözlü edebiyatımızın bu güzel örnekleri, uzun yıllar gölgede
kalmıĢ ve ayrıntılı bir Ģekilde ele alınıp incelenmediğinden
halkın yaĢatabildiği ölçüde günümüze ulaĢmıĢlardır.
Nitekim belirttiğimiz hususla ilgili olarak Öcal Oğuz;
“Türk edebiyatında en güzel örneklerini “Dede Korkut
Kitabı‟nda gördüğümüz alkıĢ (dua) ve kargıĢlar (beddua, ilenç),
Türk sözlü edebiyatının en yaygın; fakat en az ele alınıp
incelenen örneklerindendir.‟‟ (Oğuz, 2004: 153) Ģeklinde bir
yaklaĢımda bulunmuĢtur. YoğunlaĢan araĢtırma faaliyetleri ile
birlikte gün yüzüne çıkarılan dualar ve beddualar için farklı
yaklaĢımlar ve tanımlar ortaya atılmıĢtır.
Nasıl atasözlerini, bir: asıl atasözleri, bir de: atasözü
değerinde deyimler diye ikiye ayırdıysak, alkıĢ ve kargıĢları da
aynı Ģekilde iki bölüğe ayırabiliriz. Bir bölükte sadece
konuĢmayı renklendiren kısa kalıplar Ģeklinde alkıĢ ve kargıĢ
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(hayır-dua, bed-dua) sözleri vardır. Bu biçimdekileri bir <<halk
edebiyatı türü>> olarak tanımlamak yersiz olur; konuĢmayı
süsleyici,

duyguları

ögeleridir

bunlar;

belirleyici
kısalıkları,

anlatımı

güçlendirici

yoğunlukları

son

dil

kertede

bulunmakla ve çok kullanılır olmakla ikinci bölükten ayrılırlar:
Allah muradını versin! Tuttuğun altın olsun alkıĢlara; Ġnin inim
inleyesin! Allah belanı versin! Muradına ermeyesin! KargıĢlara
örnek olarak gösterilebilecek beylik sözlerdir. Ġkinci bölüğü,
koygunluğunu anlatımdaki özenilmiĢlikten, imge, düĢünce ve
çağrıĢım buluĢlarındaki baĢarıdan alanlardır (Boratav, 1995:
125)
Duâ, insanın kendisi ile içinde yaĢadığı cemiyetin maddî
refah ve manevî saadetinde yardım ve merhametini istemek
üzere Tanrı‟ya yaptığı bir hitap, bir sesleniĢtir. Bu niteliği ile
ferdî karakter taĢıyan ve sessizce edilen duâ, Müslümanlar
arasında ve Türklerde camilerdeki ibadetlerde, Mevlid‟lerde,
harbe girildiği sırada vb. dinî ve millî heyecana kapılan insanlar
tarafından hoca ile birlikte, yüksek sesle de bir ağızdan
tekrarlanır. Beddua ise, duanın aksi ve zıddı olan lanet, inkisar,
bela ve gazap ifade eden menfî sözlerdir. Farsça “bed‟‟ ve
Arapça dua (çağırma) kelimelerinin birleĢmelerinden yapılan bu
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tabiri, en eski Türk kaynaklarından 19‟uncu asra kadarki kültür
eserlerimiz ve sözlüklerimiz çok yaygın “KargıĢ‟‟ ve “Ġlenç‟‟
kelimeleriyle karĢılanır (Elçin, 1986: 663).
AlkıĢ: Hayır dua, övgü demektir.
KargıĢ (beddua): Kötü dua demektir.”(Sakaoğlu-Alptekin,
2012: 158).
Bir toplumun maddi-manevi kültürünü, değer yargılarını,
inançlarını yansıtan, kısa ve derin anlamlı kalıplaĢmıĢ sözlerdir.
Bu söz kalıpları genellikle özgün (orijinal), etkileyici ve duygu
yüklüdür. Çünkü bir sevinci, bir teĢekkürü (alkıĢta) veya bir
acıyı, bir öfkeyi, bir nefreti (kargıĢta) dile getirmek için
söylenirler. Günlük konuĢma dilimizde yer alan yalın ve etkili
alkıĢlar, hem söyleyeni hem de söyleneni mutlu ederek bu ikili
arasında (veya birey-topluluk arasında) olumlu bir iletiĢim
sağlar (Yavuz, 1998: 147).
Saim Sakaoğlu ve Ali Berat Alptekin dua ve bedduaların
kısa tanımlarına yer verirken, Pertev Naili Boratav, onları iki
bölük halinde ele almıĢ ve tür değerine almayıp, konuĢmayı
renklendiren beylik söz kalıpları Ģeklinde değerlendirmiĢ,
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Muhsine Helimoğlu Yavuz ve ġükrü Elçin, bu türün duygulara
seslenen yönüne dikkat çekmiĢtir.
Yavuz ve Elçin‟in üzerinde durduğu bu konu, dua ve
bedduaların en önemli özelliklerinin baĢında gelir. Çünkü
insanoğlu duygularla yüklü bir vaklıktır. Duygularını da en canlı
olarak ya çok sevinçli bir anında ya da canı çok yandığında
ortaya koyar. Dua ve bedduaların asıl hammaddesini oluĢturan
da bu duygu yoğunluğudur.
Bu türün önemli bir yönü ise; dua veya beddua eden
insanın ilahî bir güce sığınmasıdır. Ġnsanlar, baĢlarına gelen iyi
veya kötü Ģeylerin insanüstü bir güç tarafından layık
görüldüğüne ve bunun cezasının veya mükâfatının yine bu güç
tarafından verileceğe inanırlar. Bu nedenle iyi veya kötü
isteklerini o güce seslenerek dile getirirler.
“Allah yolunu açık etsin.
Allah belanı versin.‟‟ gibi.
B. Dua ve Bedduaların Özellikleri
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Konu ile ilgili olarak L. Sami Akalın‟ın Türk Dilek
Sözlerinde AlkıĢlar ve KargıĢlar adlı eserinde aĢağıdaki bilgiler
verilmektedir.
1. Anlatım Biçimi:
- Türkçede dilek sözleri genellikle düz anlatıma uyar.
Allah, acı göstermesin. Allah aç bırakmasın. Gözün aydın
gibi.
- Kimi dilekler de ölçülü ve uyaklıdır.
Ağzın tad
Gönlün murad ala,
Ocağın küllensin
Bahçen güllensin.
- Kimi dilekler de baĢta ve sonda uyaklıdır:
“YaĢına bereket
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BaĢına bereket.‟‟ gibi. Bu yapı özelliği, birden çok dileğin
ard arda sıralandığı örneklerde daha da belirgindir.
- Mâni ve ninni biçiminde dilekler de vardır.
Allah‟ım birsin
Hak muazzamsın
MüĢkülüm çoktur
Yardımcın sensin.
2. Ġkilemeli Dilekler:
Altın bahtlı
Altın tahtlı olsun.
3. Üçlemeli Dilekler:
Ġkiden çok dileğin sıralandığı örnekler arasında, belirgin
bir türde üçlemeli dilekledir.
Kanın kuĢ
Etin it
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Kemiğin kurt yemi ola.
4. Dilek Katarları:
Sofra duası gibi Tanrı‟ya verdiği nimetler için teĢekkür
ederken söylenen ve dilenen dilekler, dilek katarları olarak uzar
gider.
Dilek katarlarının en eski ve ilginç örneklerinden biri de
Dede Korkut geleneğiyle, eli kopuzlu ozan dilinden Türk
hükümdarı karĢısında çalınıp söylenen toplu dileklerdir.
“Yardımcın Allah olsun.
Yalavacın Muhammet olsun.
Altında ak-boz atın güdermesin.
Dolamalı begit donun sökülmesin.
Altın baĢta kunt ıĢığın sökülmesin.
Kaya keser gök kılıcın kedilmesin.
5. Kompozisyon Yapısı:
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Tam bir dilek anlatımı Ģöyle olur:
- Ey oğul (seslenme bölümü)
- Dilerim Allah‟tan (seslenme bölümü)
- O bana hain hain bakan gözlerin (kargıĢ yönelmesi)
- Kör ola da (temel kargıĢ)
- Dünyanı göremeyesin (kargıĢ sonu yıkımı)
- ĠnĢallah (kargıĢ sonu güçlendirmesi)
- E mi… (Ek güçlendirme)
6. Sözcük Dağarcığı:
Türkçe dileklerde egemenlik Türkçe sözcüklerdedir.
Yalnız Budizm, Maniheizm, Hıristiyanlık ve Ġslamlık gibi
dinler, Tanrı‟ya yalvarıĢ ve yakarıĢta yabancı kökenli sözcüklere
–bir terim olarak- yer vermektedir.
7. Tümce KuruluĢu:
Türkçe dileklerin çoğu kurallı tümce yapısındadır:
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Ağız tadı bulasın.
Alnın açık ola.
Ayağın tökezimesin.
Kimi dilekler de ölçülü uyaklı bir yapı gösterdiklerinden
ve devrik tümcenin Türkçedeki yeri ölçülü-uyaklı anlatım
olduğundan kural dıĢı tümceden oluĢur.
Yaktım seni Hak için.
Gez dolan beyler ile.
Ġzin ver Mevlam yavrum büyüsün.
8. Bölgesel Öğeler:
Dilek sözlerinde arada bir, yalnız bir bölgede tanınan bir
dağın, derenin ya da haydutun adı geçer. Bunların dıĢında dilek
sözleri bütün yurtta kullanılacak bir ortaklık göstermektedir.
Bölgesel sözcükler de az sayılır.
9. Anlatım Özellikleri
Dileklerin çoğu kesin ve açık anlamlıdır.
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Anlam

karıĢıklığına

uygun

yapıda

olan

dilekler,

“mugâlâta‟‟ tipinde olanlardır. Örneğin:
“Kuru çaylarda boğulasın da leĢini ölmüĢ kargalar yiye.‟‟
“Susuz göllerde boğulasın.‟‟
“Yalanım varsa ölmüĢ kargalar gözümü oysun.‟‟
“Allah seni ölmüĢlerine kavuĢtursun.‟‟
10. Etki Gücü:
Dilek sözleri, psikolojik yönü daha baskın olan insan
türünü çok etkiler. Sınava girecek bir öğrenci, besmeleyle
dükkân kepengini açan bir esnaf, yolu gurbete yönelik bir
yolcu… alkıĢ, hayır-dua alırsa kendisini daha güçlü hisseder.
Haklı ya da haksız kargıĢa uğramıĢ bir kimse de yaĢama
gücünden çok Ģey kaybetmiĢ durumdadır. Kötü dileklerin bir
yıkıcı, yıpratıcı yönü halkımızca da çok iyi bilindiğinden elden
geldiğince kargıĢlardan kaçınılır.
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Muska ve hamayil gibi bir kâğıt parçasına yazılan
koruyucu nitelikteki alkıĢlar da halkımız arasında sihirli ve
kutsal nesne gözüyle değerlendirilir.
11. Ulusal ve Evrensel Yönler:
Türkçe dilekler önce anlatım aracı olan dil yönüyle Türk
kültürünün

en

renkli

örneklerinden

değerli

bir

küme

oluĢturmaktadır. Bundan hemen sonra ağacı, otu, çiçeği,
meyvesi, sebzesi, tahılı, hayvanı, yiyeceği, içeceği, giyeceği,
araç gereci, en çok kullanılan renkleri ve sayıları, hastalıkları,
ilaçları, kültleri, boĢ inançları, mutluluk ve yıkım saydığı
olaylar, değer yargıları…, ile Türk yurdu olmuĢ toprakları ve bu
topraklar üzerinde oluĢturulmuĢ bir bütün sayılan Türk ulusal
kültürünü dile getirmektedir (Akalın, 1990: 53-60).
L. Sami Akalın, Türk Dilek Sözlerinden Alkışlar ve
Kargışlar adlı bu tür üzerine oluĢturduğu dikkate değer
çalıĢmasında dua ve bedduaların özellikleri ile ilgili olarak
bunları dile getirdikten sonra bir değerlendirmede bulunmuĢ ve
“Geleceğin Türkiye‟sinde eğitim-öğretim-ekonomi düzeyinin
yükselmesiyle, kargıĢların bir ölçüde azalacağı, alkıĢların da
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çoğalacağı düĢüncesinde olduğumu ekleyebilirim.‟‟ (Akalın,
1990: 59) demiĢtir.
Bu görüĢ dilekler üzerine ilginç bir yaklaĢımdır. Çünkü
Akalın, kimsenin temas etmediği bir konuya değinmiĢtir. Dikkat
edilirse Ģehirde yaĢayan veya eğitim düzeyi yüksek olan
insanlarda kırsal kesimde yaĢayan veya eğitim seviyesi düĢük
insanlara göre beddua etme hadisesi daha azdır. Bu da dua veya
bedduanın azalıp çoğalmasının eğitim seviyesinin, ekonomik
düzeyin ve bunlara ek olarak sosyal iliĢkilerin boyutu ile ilgili
olduğunu ortaya koyar.
C. Dua ve Bedduaların Sınıflandırılması:
Dua ve bedduaların sınıflandırılması ile ilgili olarak
yapılmıĢ tasnif çalıĢmaları yüzeysel olmaktan ileri gidememiĢtir.
Muhsine Helimoğlu Yavuz ve Pertev Naili Boratav dua ve
bedduaları; “Asıl AlkıĢ ve KargıĢlar‟‟, “AlkıĢ KargıĢ Değerinde
Deyimler‟‟ olarak sınıflandırmıĢlardır.
L. Sami Akalın‟ın ise herhangi bir tasnife gitmeden alkıĢ
ve kargıĢ örneklerindeki baskın kelimeleri temel alarak dua ve
bedduaları sıralamıĢtır.
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Açlık
Allak kimseyi açlıkla terbiye etmesin.
Allah sana açlık yüzü göstermeye (Akalın, 1990: 77).
Yukarıda belirtilen tasnif çalıĢmalarının yüzeyselliği
aĢikârdır. Bu nedenle biz Ġçeriçumra‟dan derlediğimiz dua ve
beddua örneklerini yukarıdaki tasniflerden ziyade, ġule Akçal
(Erbay)‟ın Kütahya Merkez İlçesi (Bölücek, Dumlupınar ve
Kirazlıpınar) Folkloru adlı yüksek lisans tezinde yapmıĢ olduğu
tasnife göre sınıflandıracağız. Bu tasnif Ģu Ģekildedir:
AlkıĢlar:
1. Genellikle Gençler Ġçin Yapılan AlkıĢlar
2. Aile Ġçin Yapılan AlkıĢlar
3. Yolculuk ve Uğurlama AlkıĢları
4. Sağlık ve Uzun Ömürle Ġlgili AlkıĢlar
5. Ġstenmeyen Durumları Ġfade Edip Bunlardan Uzak
Olmayı Dileyen AlkıĢlar
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6. Sofra ve Bereketle Ġlgili AlkıĢlar
7. Kıyafetle Ġlgili AkıĢlar
8. Diğer AlkıĢlar
KargıĢlar:
1. Sadece KiĢiyi Ġlgilendiren ve Ciddilik TaĢıyan KargıĢlar
2. Anlık Öfkelerden Doğan ve Ciddilik Ġçermeyen
KargıĢlar
3. Aile Ġle Ġlgili KargıĢlar (Akçal, 2006: 101-106).
D. Dua ve Beddua Örnekleri:
Dualar (AlkıĢlar):
1. Genellikle Gençler Ġçin Yapılan AlkıĢlar
Allah acını göstermesin.
Anan atan nurda yatsın.
Allah hayrını versin.
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Allah iĢini rast getirsin.
Allah katında hoĢnut olasın.
Allah ne muradın varsa versin.
Allah seni kötülüklerden korusun.
Allah‟tan korkan, kuldan utanan insanlarla karĢılaĢ.
Allah zihin açıklığı versin.
BaĢın pınar, ayağın gül olsun.
Benim gibi sende hacıya gidesin.
Berhudar ol.
Çocuklarının mürüvvetini gör.
Ebenin, dedenin ruhuna değsin.
GelmiĢ geçmiĢlerinin ruhuna değsin.
Hacılara yüz sür.
Hacı suyun olsun.
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Ocağın sönmesin.
Su gibi aziz ol.
2. Aile Ġçin Yapılan AlkıĢlar
Allah acılarını göstermesin.
Allah analı, babalı büyütsün.
Allah bu aylarda, bu günlerde yine kavuĢtursun.
Allah ecir sabır versin.
Allah evlat acısı göstermesin.
Allah seni baĢımızdan eksik etmesin.
Allah seni çocuklarına bağıĢlasın.
Darısı gençlerin baĢına.
Hayırlı eĢler, hayırlı kazançlar.
Oğlunla oba, kızınla komĢu ol.
Ölenlerinizin canına değsin.
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3. Yolculuk ve Uğurlama AlkıĢları
Allah iyiliğini versin.
Allah kavuĢtursun.
Allah yolunu açık etsin.
Güle güle git, güle güle gel.
Sağlıcakla gidin.
Sağlıcakla kalın.
Sağlıkla git, sağlıkla gel.
Yolun açık olsun.
5. Sağlık ve Uzun Ömürle Ġlgili AlkıĢlar
Aklınla bin yaĢa.
Allah eline, koluna dert vermesin.
Allah sağlık, sıhhat versin.
Allah uzun ömürler versin.
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Bin yaĢa.
Elin ayağın dert görmesin.
Ömrün çok olsun.
Ömrün uzun, düğünün güzün olsun.
6. Ġstenmeyen Durumları Ġfade Edip Bunlardan Uzak
Olmayı Dileyen AlkıĢlar
Allah belanı vermesin.
Allah boğazından haram lokma geçirmesin.
Allah dert verip derman aratmasın.
Allah yokluk, yoksulluk göstermesin.
6. Sofra ve Bereketle Ġlgili AlkıĢlar
Allah emeğini yağlı etsin.
Allah kesene Halil Ġbrahim bereketi versin.
Birin bin olsun.
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Kazancın bol olsun.
Tuttuğun altın olsun.
Toprak diye avuçladığın altın olsun.
7. Kıyafetle Ġlgili AkıĢlar
Güle güle giyin.
Ġyi günlerde giyin.
Üzerinde paralansın.
8. Diğer AlkıĢlar
Allah devlete, millete zeval vermesin.
Allah kazadan, beladan korusun.
Kulunu darda bırakma ya Rabbim.
Beddua (Ġlençler, KargıĢlar):
1. Sadece KiĢiyi Ġlgilendiren ve Ciddilik TaĢıyan
KargıĢlar
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Ağzından, burnundan gelsin.
Allah‟ın gazabına uğra.
Allah‟ından bulasın.
Allah‟ın kahrı, gazabına uğrayasıca.
Allah senin yüzünü bir daha göstermesin.
BaĢına gelmedik kalmasın.
Benden beter ol.
“Bir memeden emdiğin irün,
Bir memeden emdiğin kan olsun.‟‟
Boynu altında kalasıca.
Boynun duvar altında kalsın.
Cibilletin kesilsin.
Dünyan baĢına kara gelsin.
Ekmeğini itler, yakasını bitler yesin.
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Elin ayağın tahtaya gelsin.
El parmak derdine uğra.
Fitil, fitil burnundan gelsin.
Ġki gözün kör birden kör olur inĢallah.
Ġki yakası bir araya gelmesin.
Ölüsü kurda kuĢa yem olasıca.
Sabaha kalma inĢallah.
Sürüm sürüm sürün.
Yağlı karalara yatasıca.
Yiyip içtiğim zehir zıkkım olsun da burnundan gelsin.
2. Anlık Öfkelerden Doğan ve Ciddilik Ġçermeyen
KargıĢlar
Adı batasıca (adın batsın).
Adı ellere kalasıca.
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Allah belanı versin.
Ara satta kalasıca.
BaĢına benden büyük taĢ düĢsün.
BaĢına yıldırım düĢesice.
Benden bulma da, Ģeytanından bul.
Boyu devrilesice.
Cehennemin dibine gidesice.
Cehennemin dibine kadar git.
Çenen kesilsin.
Çenen çekilsin.
Çenesi kesilesice.
Dili tutulasıca.
Dürülmeyesice.
Ecel sarasıca.
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Elin ayağın kırılsın.
GidiĢin olsun da dönüĢün olmasın.
Gözü çıkasıca.
Gözü kör olasıca.
Gözüne dizine dursun.
Gözün kör olsun.
Gözünü toprak doyursun.
Hay ellere kalasıca.
Ġki gözüm önüme aksın.
Ġki gözün önüne aksın.
Ġnleyesice.
Olmaz olaydın.
Olmaz konmaz ol.
Sırtı teneĢir tahtasına gelesice.
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Sidi vakkasına uğra–Seyeli vakasına uğrayasıca.
ġiĢe kalasıca.
Tahtaya gelesice.
Vurugunun yiğin gelesice.
Yüzünü Ģeytan görsün.
YaĢına doymayasıca.
Zıkkımın kökünü ye.
Zehrimanın pekini ye.
3. Aile Ġle Ġlgili KargıĢlar
Çoluk çocuğundan bulursun inĢallah.
Damında baykuĢ ötsün.
Evin bucağın kör kalsın.
Evine yıldırım düĢsün.
Evladından bul – Evladından bulasıca.
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Evine ocağına incir ağacı dikilsin.
Ocağın batsın. – Ocağı batasıca.
Ocağına köpekler kunnasın.
Ocağın kör kalsın.
Ocağı sönesice.
Derlenen

dua

ve

beddua

örneklerinin

dağılıĢına

baktığımızda karĢımıza çıkan tablo Ģu Ģekildedir:
Genellikle Gençler İçin Yapılan Alkışlar’dan 19,
Aile İçin Yapılan Alkışlar’dan 11,
Yolculuk ve Uğurlama Alkışları’ndan sekiz,
Sağlık ve Uzun Ömürle İlgili Alkışlar’dan sekiz,
İstenmeyen Durumları İfade Edip Bunlardan Uzak Olmayı
Dileyen Alkışlar’dan dört,
Sofra ve Bereketle İlgili Alkışlar’dan altı,
Kıyafetle İlgili Akışlar’dan üç,
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Diğer Alkışlar’dan üç,
Sadece

Kişiyi

İlgilendiren

ve

Ciddilik

Taşıyan

Kargışlar’dan 23,
Anlık

Öfkelerden

Doğan

ve

Ciddilik

İçermeyen

Kargışlar’dan 38,
Aile İle İlgili Kargışlar’dan 10 örneğe ulaĢılmıĢtır.
Toplamda 134 dua ve bedduanın (Ġçeriçumra‟da ilenmek
olarak geçer) derlendiği Ġçeriçumra‟da ürünlerin 62 tanesi dualar
sınıfına, 71 tanesi beddualar sınıfına girmektedir. Beddua
örneğinin alkıĢ örneğinden fazla olduğu göze çarpmaktadır.
Belde insanının eğitim seviyesi; ilkokul, ortaokul, lise ve
üniversite düzeyindedir. Lise ve üniversite eğitimi alan kesim
düĢükken, ilkokul ve ortaokul eğitimi alan kiĢi sayısı fazladır.
Bu da kasabadaki beddua sayısının dualardan fazla olmasını
açıklar niteliktedir. Ortaya çıkan tablo -L. Sami Akalın‟ın daha
önce vermiĢ olduğumuz- dua ve beddua etmeyi eğitim
seviyesine bağlayan görüĢünü destekler niteliktedir.
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2.2.4. ÖLÇÜLÜ SÖZLER
A. Ölçülü Söz Nedir:
Uzun hayat tecrübelerinden sonra, ölçüp tartılarak
söylenmiĢ ölçülü sözlerimizi Nail Tan Folklorumuzda Ölçülü
Sözler adlı eserinde; “Ölçülü atasözü ve deyimlerimizin yanında
kalıplaĢmıĢ birtakım vezinli, yani ölçülü, kafiyeli sözler daha
kullanırız. Genellikle beyit, üçlük, dörtlük halindeki bu Ģiir
parçalarının Ģairleri unutulmuĢ, anonim hale gelmiĢlerdir. Bu
sebeple de halk edebiyatının, foklorunun inceleme alanı içine
girmiĢlerdir. Bir bölümü yazılı kaynaklara ölçülü söz, meĢhur
söz, manzum atasözü adlarıyla geçmiĢlerdir. <<Ölçülü fıkra>>
adını verenler dahi olmuĢtur. Bir bölümü ticarethanelerde,
taĢıtlarda, evlerde, kahvelerde, levha halinde asılı kalmıĢtır. Bir
bölümü ise henüz yazıya geçirilmemiĢ olup dilden dile
dolaĢmaktadır. Milletimizin binlerce yıllık hayat tecrübelerini,
gelenek, görenek ve inanıĢlarını ortaya koyan söz konusu
sözlere biz ölçülü atasözü ve deyimlerimizi içine alacak Ģekilde
<<ölçülü söz>> demeyi uygun bulduk.‟‟ (Tan, 1985: 7), olarak
tanımlarken, Saim Sakaoğlu ve Ali Berat Alptekin‟in Türk Halk
Edebiyatı adlı eserlerinde; “BaĢlangıç itibariyle Ģair ve âĢıklar
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tarafından

söylenen;

fakat

zamanla

bu

söyleyicilerin

unutulmasıyla mısraların yapısında da değiĢiklikler olan;
bazıları kahve, ticarethane ve taĢıtlarda asılı bulunan, bazıları ise
henüz derlenmemiĢ olan kalıplaĢmıĢ Ģekildeki sözlere ölçülü
sözler denir.‟‟ (Sakaoğlu ve Alptekin, 2012: 156) Ģeklinde bir
tarif yapılmıĢtır.
Halk edebiyatımızın gölgede kalan kısmında yer alan
ölçülü sözler ile ilgili olarak Nail Tan‟ın yukarıda adı geçen
eseri ve birkaç derleme çalıĢması dıĢında yapılmıĢ ciddi bir
çalıĢma yoktur.
Bu sözlerin günümüze ulaĢmasında halk tarafından
sevilmesinin etkisi büyüktür. Bu sevgiden ileri gelen bir
durumdur ki; kahvehanelerde, taĢıtlarda, iĢ yerlerinde, evlerin
duvarlarında bir Ģekilde halen yer bulmaktadırlar.
Önünü görmeden sollama
Yuvana kara haber yollama (Tan, 1985: 29)
gibi bir taĢıt arkası yazıyı veya;
Koparma gülleri dalında kalsın
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Beni yaktın, bir de bülbül yanmasın (Tan, 1985: 31)
gibi bir moda Ģarkı sözünü herhangi bir yerde duymamız veya
okumamız mümkündür. YaĢayabildiği ve yaĢatabildiğimiz
Ģekilde bu durum değiĢmeyecektir. Önemli olan ölçülü
sözlerimizle

ilgili

ciddi

çalıĢmaların

yapılarak

onların

kaybolmasının önüne geçilmesidir.
B. Ölçülü Sözlerin Özellikleri:
1. DüĢünce ve duyguları az kelimeyle sanatlı bir Ģekilde
anlatırlar. Dinleyenler üzerinde etkileri büyük olur.
2. Vezinli ve kafiyelidirler. Ancak, dilden dile dolaĢırken
vezin ve akfiyelerde bozulmalar olmuĢtur.
3. Çoğu hece ölçüsüyle söylenmiĢtir. Aruz ölçüsüyle
söylenenler de bulunmaktadır. Bu tür sözler divan ve halk
Ģairlerinin yaratmalarıdır.
4. Mısra sayıları yönünden beyit ve dörtlük olanlar
çoğunluktadır.
5. ġairleri unutulmuĢtur. Dilden dile dolaĢırken ekleme ve
çıkarmalar olmuĢ, böylece çeĢitlemeleri ortaya çıkmıĢtır.
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6. Söz sanatları yönünden çok zengindirler. TeĢbih
(benzerme), cinas, kinaye, tezat, tevriye, mecaz-ı mürsel,
aliterasyon gibi söz ve anlatım sanatları daha çok görülmektedir
(Tan, 1985: 8).
C. Ölçülü Sözlerin Tasnifi:
1. KonuĢmayla Ġlgili Sözler
Laf bilirsen söyle ibret alsınlar
Laf bilmezsen sorut insan sansınlar (Tan, 1985: 13).
2. Aile Hayatı Ġle Ġlgili Sözler
Biri az
İkisi zarar
Üçü zarar
Dördü çingeneye yarar (Tan, 1985: 16).
3. Ticaret Hayatı ve Mesleklerle Ġlgili Sözler
Müşterimiz velinimet, yârânımız, yârımız
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Ziyâdesi zarar verir, kanaattır kârımız (Tan, 1985: 26).
4. Tarım ve Hayvancılıkla Ġlgili Sözler
Yemişin çok olmuşu
Kayığın çok dolmuşu
Çiçeğin çok solmuşu (iyi değildir) (Tan, 1985: 31).
5. Dünyayı, Hayatı, Ġnsanları Değerlendiren Felsefî,
Bilgece Sözler
Bir ağaçtır bu alem
Meyvesi olmuş adem (Tan, 1985: 33).
6. Güzellik AnlayıĢı Ġle Ġlgili Sözler
Almışlar yüzü güzeli
İstemişler huyu güzeli (Tan, 1985: 39).
7. Tecrübelere Dayanarak Toplumsal Hayattaki ve
Ġnsan DavranıĢlarındaki Bozuklukları Tenkit Eden,
Öğüt Veren Sözler
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Oturmakla varlık olmaz
Çalışana darlık olmaz (Tan, 1985: 43).
8. Yiyecek, Ġçecek ve Keyif Vericilerle Ġlgili Sözler
Kahve siyahtır, nefi vardır bedene
Lanet olsun tütünü icat edene (Tan, 1985: 57).
9. ġehirler ve Ġlçelerimizle Ġlgili Sözler
Beş çınarla bir pınar
Bunlar olmazsa Mut yanar (Tan, 1985: 61).
10. Dualar, Beddualar (Dilekler, Ġlençler)
İyiliğimi isteyenin iyiliğini göreyim
Kötülüğümü isteyenin helvasını yiyeyim (Tan, 1985: 64).
11. Ek Ölçülü Sözler
Lakır lakır etme ilave
Al kaşığı sal pilave (Tan, 1985: 65).
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Ġçeriçumra‟dan

ölçülü

sözler

kısmına

58

örnek

derlenmiĢtir. Bu örnekler Nail Tan‟ın yukarıda vermiĢ
olduğu tasnif ıĢığında sınıflandırılmıĢtır.
D. Ölçülü Söz Örnekleri:
1. KonuĢmayla Ġlgili Sözler
- Bir heybe astım boynuma,
Ġyi laf önümde durur,
Kötü laf ensemden akıp gider.

- Gönül ne kahve ister ne kahvehane
Gönül sohbet ister, kahve bahane.

- Ġyi laf yılanı deliğinden çıkarır.
Kötü laf insanı dinden imandan çıkarır.

- Önce lafa bakarım, laf mı diye
Sonra adama bakarım, adam mı diye.
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- Söylemek mekteptendir
Dinlemek edeptendir.

2. Aile Hayatıyla Ġlgili Sözler
- Analar gibi otlar mı biter
Ananın kokusu cihana tüter.

- Ananın evi görünüp durur
Samur kürkün sürünüp durur.

- Anan besler hurmayla
Eller döver pelit kırmayla.

- Evimin direkleri
Anamın börekleri.
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- Kaynana, kaynana
Kaynana değil de
Dört bacaklı dana.

- Yâren derdi, yâr derdi.
Oğlan derdi, kız derdi.
Hergün ölsün üçü dördü.

3. Ticaret Hayatı ve Mesleklerle Ġlgili Sözler
- Marifet iltifata tabidir
Marifetsiz yaĢamak zayidir.

- Nazar etme ne olur
ÇalıĢ senin de olur.

- Sebzecinin ekmeğine bismillah çekilmez.
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- Para peĢin
Kırmızı meĢin

- Teklif etme veresiye
Dost kalalım ölesiye

4. Tarım ve Hayvancılıkla Ġlgili Sözler
- Benim derdim inek ile tana
Senin derdin yastık ile gına.

- Emeği çekmezsen
Yemeği yiyemezsin.

- Kiminin yaz azığı
Kiminin kıĢ azığı (Azık, tarlaya götürülen yiyeceklerin
genel adıdır.).
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- Kuzu kurdun
Yollar fordun
Bakma nazına
Bastır gazına.

- Nerde hareket
Orada bereket.

- Samanlık dolu saman,
Aman efendim aman.

5. Dünyayı, Hayatı, Ġnsanları Değerlendiren Felsefî,
Bilgece Sözler
- Allah‟tan korkan kendini
Kuldan utanan da evini (temizlermiĢ).

- Ankara‟da yedim ham meyvayı
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BoĢuna çiğnemiĢim yalan dünyayı.

- Benim derdim ayran
Senin derdin Meyrem.

- Bilmediği beĢ vakit namaz
Onu da bilir de iĢine gelmez.

- Dükkan alırsan köĢe
Odun alırsan meĢe
Avrat alırsan AyĢe.

- Hani benim allı pullu yeĢmanım
Dünyaya geldiğime piĢmanım.

- Hani benim allı pullu yeĢmanım
Dünyada evlat doğurduğuma piĢmanım.
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- Hani benim allı pullu yeĢmanım
Dünyada evlendiğime piĢmanım.

- Haram bulunan vücud
Namazdan tad almaz.

- Her geceyi kadir bil
Her geleni Hızır bil.

- KeĢke pekmezin olsun,
Yemen‟den sinek gelir.

- Kıl beĢi
Kurtar baĢı.

- Kısmette varsa gelir Hint‟ten Yemen‟den
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Kısmette yoksa ne gelir elden.

- Seyrek git dostuna
Kalksın ayak üstüne.

- Ye aĢı
Kıl beĢi
Gör iĢi.

6. Güzellik AnlayıĢı Ġle Ġlgili Sözler
- Allah bir boy vermiĢ
Gerisini koyvermiĢ.

- Aman aman esmerim
ġeker ilen beslerim.
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7. Tecrübelere Dayanarak Toplumsal Hayattaki ve
Ġnsan DavranıĢlarındaki Bozuklukları Tenkit Eden,
Öğüt Veren Sözler
- Anasını babasını dinlemeyen evlat
Kocasından sonra kalkan avrat
Üzengi ile yürüyen at
Kapında tutma, hiç durma sat.

- Körlerle sağırlar
Birbirini ağırlar.

- Kula bela gelmez, Hak yazmayınca
Hak bela vermez, kul azmayınca.

- Rabbenâ
Hep bana.

- Sen salla baĢını
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Ben bilirim iĢimi.

- Zengin babayı asi evlat
Vasat memuru süslü avrat
Tembel çiftçiyi kuru inat
Varlıklı esnafı hovardalık (bitirir).

8. Yiyecek, Ġçecek ve Keyif Vericilerle Ġlgili Sözler
- Boğaz buldun ye
Dayak buldun kaç.

- Eline sağlık
NiĢanlına yağlık.

- Pilav olursa tıkıver
Seyir olursa bakıver.
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- Sizin karnınızın tokluğu
Bizim yüzümüzün aklığı.

- Ye ekĢiyi
Doğur AyĢe‟yi

9. ġehirler ve Ġlçelerimizle Ġlgili Sözler
- Ev alacaksan tuğladan
Kız alacaksan Muğla‟dan

- Koçhisar‟ın tuzu
Sille‟nin kızı
Çumra‟nın tozu.

10. Dualar, Beddualar (Dilekler, Ġlençler)
- Biz yedik Allah arttırsın
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Sofrayı kuran kaldırsın

- Uyku geldi bedene
Ne mutlu koyup gidene

11. Ek Ölçülü Sözler
- Bayram benim neyime
Kan damlar yüreğime.

- Balım var
Yağım var,
Ġçi dolu
Ağım var.

- Ġtliği de var
Yiğitliği de var.
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- Nerde çalgı
Orda galgı.
Örneklerin sınıflandırılması neticesinde; Konuşmayla
İlgili Sözler’den beĢ, Aile Hayatıyla İlgili Sözler’den altı,
Ticaret Hayatı ve Mesleklerle İlgili Sözler’den beĢ, Tarım ve
Hayvancılıkla İlgili Sözler’den beĢ, Dünyayı, Hayatı, İnsanları
Değerlendiren Felsefî, Bilgece Sözler’den 14, Güzellik Anlayışı
İle İlgili Sözler’den iki, Tecrübelere Dayanarak Toplumsal
Hayattaki ve İnsan Davranışlarındaki Bozuklukları Tenkit Eden,
Öğüt Veren Sözler’den altı, Yiyecek, İçecek ve Keyif Vericilerle
İlgili Sözler’den beĢ, Şehirler ve İlçelerimizle İlgili Sözler’den
iki, Dualar, Beddualar (Dilekler, İlençler)’dan iki, Ek Ölçülü
Sözler’den dört örnek derlenmiĢtir.
Bu verilerden en çok örneğin Dünyayı, Hayatı, Ġnsanları
Değerlendiren Felsefî, Bilgece Sözler kısmına dahil olduğu
görülmektedir.
Örneklerin içerisinde;
“Haram bulunan vücud,
Namazdan tad almaz.”,
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“Keşke pekmezin olsun,
Yemen’den sinek gelir’’
“Boğaz buldun ye
Dayak buldun kaç.’’
gibi kafiyesiz ölçülü söz olduğu gibi “Sebzecinin ekmeğine
bismillah çekilmez.’’ misalinde görüldüğü üzere tek cümleden
oluĢturulmuĢ olanları da mevcuttur.
Aslına bakılırsa bu örnekler Nail Tan‟ın ölçülü sözleri
tarif ederken ortaya koyduğu görüĢlerin dıĢında kalmaktadır.
Çünkü Tan eserinde; “Bu sözler hem şiir oluşları yönünden
ölçülüdür, hem de rastgele söylenmemiş, ölçülüp biçilip
söylenmiş sözlerdir.’’ (Tan, 1985: 7) Ģeklinde bir ifadeye yer
vermiĢtir. Her ne kadar bu görüĢe göre belirtilen örnekler
kapsam dıĢında kalsa da (Ģiirsellikleri yönünden) onların
kaybolup

gitmesini

engellemek

amacıyla

çalıĢmamızın bu kısmına dahil edilmiĢtir.

tarafımızdan
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2.2.5. BĠLMECELER
A. Bilmece Nedir?
Halk edebiyatımızda önemli bir yer ve yekûn tutan
bilmeceler; çocuklar ve büyükler için bir eğlence aracı
olmasının yanında, zekâya seslenen yönü ile de düĢünce
dünyamıza olumlu etki eden bir özelliğe sahiptir.
Dinî olandan dinî olmayana, yeryüzünden gökyüzüne
kadar birçok Ģeyleri mevzu alabilen bilmecelerimiz, bizzat
kendisi tarafından Ģöyle tarif edilir:
Dağlardan, taĢlardan;
Canlıdan, cansızdan;
Yiyilir, içilirden;
Ben söyliyeyim, sen bil (bilmece) (Çelebioğlu ve Öksüz,
1995,7).
Var olan her Ģeyin ilgi alanına girdiği bilmeceler, Amil
Çelebioğlu ve Yusuf Ziya Öksüz‟ün birlikte hazırlamıĢ olduğu
Türk Bilmeceler Hazinesi adlı eserlerde yukarıdaki Ģekilde
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manzum olarak tarif edilirken, aynı eserde “Bilmece, umumî
isminin yanında yer yer bu manada; tanıtmaca, atlı mesel, atlı
hekat, bilmeli matal, mesel, masal, metel, matal gibi tabirlerle de
karĢılanmaktadır.‟‟ (Çelebioğlu ve Öksüz, 1995:7)
bilmecelere

karĢılık

gelebilen

diğer

Ģeklinde

adlandırılıĢlara

değinilmiĢtir.
ġükrü Elçin ise; “ Bilmeceler tabiat unsurlarıyla bu
unsurlara bağlı hadiseleri; insan, hayvan ve bitki gibi canlıları;
eĢyayı; akıl, zekâ veya güzellik nev‟inden mücerret dinî konu ve
motifleri vb. kapalı bir Ģekilde, yakın-uzak münasebetler ve
çağrıĢımlarla düĢünce, muhakeme ve dikkatimize aksettirerek
bulmayı hedef tutan kalıplaĢmıĢ sözlerdir.” (Elçin, 1986: 607)
olarak tarif ettiği bilmeceleri; “Bu sözler, bir takım eğlence,
lügat, muamma ve bulmamacalarda da görülen ve dinleyiciye
sorulunca ondan halli istenen “bil bakalım‟‟ veya “ol nedir ki‟‟
ifadelerinin bir bakıma geniĢ tabiridir.” olarak açıklamıĢtır.
Bilmeceler

ülkemizde

olduğu

kadar

diğer

Türkî

Cumhuriyetlerde de geniĢ bir yaĢam alanı bulmuĢtur. Bilmece
kelimesinin karĢılığı olarak; “Doğu ve Kuzey Türkleri ile Azerî
sahası ve Kerküklüler aynı manaya gelen “tabmak‟‟ fiilini ve bu
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kökten türeyen “tabmaca, tappaca‟‟yı, KaĢgarlılar “tabzuğ‟‟,
(Hakasça) “Tapcang-nımah‟‟ı kullanmaktadırlar.‟‟ (Elçin, 1986:
607).
Gerek bizde gerekse diğer Türk toplulukları arasında
geçmiĢte oldukça canlı olarak karĢımıza çıkan bilmeceler
günümüzde teknolojik geliĢmelere yenik düĢmüĢ ve yavaĢ yavaĢ
unutulmaya yüz tutmuĢtur. Bu durum, Türk Bilmeceler Hazinesi
adlı eserde; “Millî kültürümüzün her sahası gibi, bir hikmetler
hazinesi olan bilmecelerimiz de maalesef, kadir bilmezliğimizin
bir neticesi olarak tarihe mal olmak üzeredir. Her ne kadar bu
zevkimizin tamamen kaybolduğunu söyleyemesek de onların
yerini bizim karakterimize uymayan Amerikan bilmecelerinin
alması –zayıf bir ihtimal de olsa- kendi değerimize sahip
çıkmadığımız müddetçe her zaman için variddir.‟‟ (Çelebioğlu
ve Öksüz, 1195: 8) biçiminde ifade edilmiĢtir.
Köklü bir gelenekten gelen bilmeceler üzerine artan
araĢtırmalar bu türün yaĢaması için atılan en önemli adımlardır.
Bu araĢtırmalar ıĢığında bilmecelerin özelliklerine, bilmece
sorma geleneğine ve bilmecelerin tasnifi konusuna değinecek
olursak:
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B. Bilmecelerin Özellikleri:
1. Hem manzum hem mensur örnekleri olan bir türdür.
2. Manzum bilmecelerin en çok örneğine rastlananlar
beyitlerden ve dörtlüklerden oluĢanlarıdır.
3. Genellikle

anonimdirler;

ancak

lûgaz

veya

muammaların söyleyicileri/yazanları bellidir.
4. Bilmece metinlerinde anlamlı kelimelerin yanı sıra
herhangi bir anlamı olmayan doldurma ve yansıma
kelimelere de rastlanmaktadır.
5. Bilmecelerin cevapları tek kelimeden veya daha fazla
kelimeden oluĢabilir. Cevabı manzum olan bilmece
örnekleri de vardır. Bazı bilmecelerin cevabı birden
fazla olabileceği gibi bazılarında birden fazla soru
vardır.
6. Konu

bakımından

oldukça

zengindirler.

Ġnsan

hayatında karĢılaĢılabilecek hemen hemen her Ģey
bilmeceye konu oluĢturabilir.
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7. Bilgi sınamak üzere hazırlandıkları için problem
çözme yeteneği geliĢtirirler.
8. YetiĢkin ve çocuk eğitiminde önemli roller üstlenirler.
9. Ġmece usulüyle yapılan iĢlerde kullanılarak iĢin daha
zevkli bir hâle gelmesini sağlarlar.
10. Bilmece sorma geleneğinin bir özelliği olarak cevabı
bilmeyen kiĢiye ya hakaret edilir ya da sembolik bir
ceza verilir.
11. Bilmeceler

her

zaman

sorulmaz.

Yılın

belirli

zamanlarında (kıĢ gecelerinde, yılbaĢında, nevruzda
vb.), imece usulüyle yapılan iĢler sırasında veya
komĢu toplantılarında sorulur (Sakaoğlu ve Alptekin,
2012: 127-128).
Saim Sakaoğlu ve Ali Berat Alptekin ortaya koyduğu bu
özelliklerden

üzerinde

durulması

gereken

bilmecelerin

oluĢturulma zamanlarıdır.
Bilmecelerin asıl amaçları arasında eğlendirmek vardır.
Bilmecelerin bu vasıflarının ortaya çıkabilmesi için bir toplanma
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zamanına ve toplanma yerine ihtiyaç duyulur. Sakaoğlu ve
Alptekin, bu zamanı; kıĢ geceleri, yılbaĢları, nevruzlar olarak
ortaya koymuĢlardır.
Bu ve buna benzer zamanlarda bir araya gelen insanların
konuĢmaya, gülmeye ve eğlenmeye olan ihtiyaçlarına cevap
veren bilmeceler belirli bir gelenek dâhilinde söylenmiĢtir.
C. Bilmece Sorma Geleneği:
Bilmece sorma; çağlar boyu biçimlenerek günümüzdeki
Ģeklini almıĢ, belirli kuralları olan, kuĢaktan kuĢağa aktarılarak
günümüze gelmiĢ bir gelenektir. Bilmecelerde toplumun
düĢünce yapısının, ortak beğenisinin yansımasını görürüz. Bu
ortak beğeni ve yansıma zamanla köklü bir gelenek halini alarak
günümüze kadar ulaĢmıĢtır.
Bilmeceler, kendilerine özgü bir usul ve gelenek içinde
sorulur. Diğer halk kültürü ürünleri gibi toplumun temel
taĢlarından olan değerleri dinamikleri belirlemekte önemli rol
oynar. Ayrıca bilmecelerde sorulduğu yöre insanının dünyaya
bakıĢı ve estetik modelleri de görülür (Artun,1997: 159).

272
Bilmece sorma geleneğinin oluĢmasında, Ģekillenmesinde
geçmiĢten günümüze gelen tarihi ve kültürel miras belirleyicidir.
Her gün unutulmaya, kültür alıĢveriĢiyle gelenek dıĢı biçim
almaya baĢlayan bilmece sorma geleneği halkın belleğinden
silinmeden her yörede derlenerek bir kültür varlığı olarak
gelecek kuĢaklara aktarılmalıdır (Artun,1997: 159).
Erman Artun, 1. Halk Bilimi Bilgi ġöleni Bildirileri‟nde
yer alan Adana’da Bilmece Sorma Geleneği adlı bildirisinde
yukarıda belirtilen konulara değindikten sonra bilmecelerin
yaĢlılar

tarafından

sorulduğuna,

bilmece

soran

kiĢilere

“bilmececi‟‟ dendiğine, bilmece ortamlarının gece eğlence ve
toplantıları, bulgur çekme, yufka açma gibi yardımlaĢma
toplantıları, hıdrellez, nevruz, evlenme ve sünnet törenleri vb.
önemli günler olduğuna değinmiĢtir.
Amil Çelebioğlu ve Yusuf Ziya Öksüz ise bilmece sorma
geleneği ile ilgili olarak Ģunları ifade etmiĢtir.
“Bilhassa uzun kıĢ gecelerinde komĢular, bir evde
toplanır, bir yandan çerezler yenirken, bir yandan sohbetler
edilir; bir arada „‟yüzük oyunu‟‟ oynanır, masal ve hikâyeler,
fıkralar anlatılır, bilmeceler sorulurdu. Bilmece sormaya
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geçilmeden önce mevcut misafirler arasında taraflaĢmalar
baĢlar, haliyle her gurup bilmece çözmede mahir olan kimseleri
kendi arasına almak ister bu, münakaĢalı bir paylaĢma mevzu‟u
olurdu. TaraflaĢma bitince bilmeceler karĢılıklı sorulmaya
baĢlanır; herkes sormada ve cevap vermede söz sahibi olurdu.
Bunun için aralarından birisi sözcü seçilmezdi. Bilmeceyi
halletmede güçlük çeken taraf, bazı ipuçları elde edebilmek için
karĢı tarafa: “Yenir mi, içilir mi?‟‟, “Uçar mı, kaçar mı?‟‟,
“Canlı mı, cansız mı?‟‟, “Sizde veya bizde var mı?‟‟, “Bu odada
bulunur mu?‟‟ gibi sualler sorar; muhatab, vaziyete göre müsbet
veya menfî karĢılıklar verir; bilmecenin biran evvel bulunması
için ısrar ederdi. ġayet bilmece çözülmezse sual sahibi; “Bana
neyi veriyorsun?‟‟ der, karĢı taraf da “Neyi istiyorsun?‟‟ diye
sorardı. Bilmecesine göre bir veya birden fazla köy yahut Bursa,
Konya, Ġstanbul gibi büyük Ģehirler veyahut ġam, Tebriz,
Ġsfahan Ģehirleri hatta cennet anahtarı, bir bina gibi vs. Ģeyler
istenirdi.‟‟ (Çelebioğlu ve Öksüz, 1995: 8-9).
Ġçeriçumra‟da araĢtırmacıların belirttiği gibi bir geleneğe
rastlanmamıĢtır; fakat beldenin yaĢlıları eskiden baranalarda
eğlence amacıyla birbirlerine bilmece sorduklarını ve bilmeceyi
bilemeyen kiĢiye ceza olsun diye yemek daveti yaptırdıklarını
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belirtmiĢlerdir. Bu bilmece sorma geleneği; ġükrü Elçin, Amil
Çelebioğlu ve Yusuf Ziya Öksüz‟ün belirttiği geleneğe yakın
özellikler gösterir. Beldenin yaĢlılarına göre televizyonlar ve
kitle iletiĢim araçları çıktıktan sonra baranaların eski neĢesi
kalmamıĢ ve bilmece sorma diye bir eğlence ortadan kalkmıĢtır.
D. Bilmece Tasnifleri:
Bilmecelerle ilgili olarak farklı araĢtırmacıların (ġükrü
Elçin, Amil Çelebioğlu ve Yusuf Ziya Öksüz, Naki Tezel ve
Ġlhan BaĢgöz) tasnifleri mevcuttur.
ġükrü Elçin bilmeceleri:
“A)Anonim Mahsuller
a- Manzum bilmeceler
b- Mensur bilmeceler
B) Ferdî Bilmeceler
a. Muammâ
b. Lûgaz‟‟ olarak sınıflandırırken;
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Amil Çelebioğlu ve Yusuf Ziya Öksüz; bilmeceleri,
ifadeleri bakımından aĢağıdaki Ģekilde sınıflamıĢtır:
1- Muhataba, “Ne, nedir, kimdir, nedir ol?‟‟ gibi soru
soran bilmeceler.
2- Hiçbir soru unsuru bulunmayan tahkiyeyi ve haber
cümlelerini hâiz bilmeceler.
3- Birinci Ģahıs ağzından söylenilen ve mülkiyet veya bir
hususiyeti bildiren bilmeceler.
4- Bilmecenin cevabı olan Ģeyin, teĢhis ü intibakla bizzat
konuĢması.
5- Birden

fazla

cevaplı

bilmecelerde

iki

cevabın

konuĢması (Çelebioğlu ve Öksüz, 1995: 13).
Bunun yanında aynı araĢtırmacılar; Türk Bilmeceler
Hazinesi adlı eserlerinde bilmeceleri konuları bakımından
ayrıntılı bir Ģekilde ele almıĢtır.
Saim Sakaoğlu ve Ali Berat Alptekin bilmecelerle ilgili
detaylı bir tasnifte bulunmuĢlardır. Sakaoğlu ve Alptekin‟in
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yaptığı sınıflandırma, yukarıda belirtilen tasnif çalıĢması yapmıĢ
bütün araĢtırmacıların sınıflandırmalarını kapsar niteliktedir.
A.Yapıları Bakımından Bilmeceler
1. Mensur Bilmeceler
2. Manzum Bilmeceler
a. Beyitten Kurulu Bilmeceler
b. Üçlükten Kurulu Bilmeceler
c. Dörtlükten Kurulu Bilmeceler
ç. Mısra Sayıları Dörtten Fazla Olan Bilmeceler
B. Cevapları Bakımından Bilmeceler
1. Cevabı Tek Kelimeden OluĢan Bilmeceler
2. Cevabı Ġki Kelimeden OluĢan Bilmeceler
3. Cevabı Üç Kelimeden OluĢan Bilmeceler
4. Cevabı Dört Kelimeden OluĢan Bilmeceler
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5. Cevabı BeĢ Kelimeden OluĢan Bilmeceler
6. Cevabı Manzum Olan Bilmeceler
C. Konuları Bakımından Bilmeceler
1. Tabiat ve Tabiat Olaylarıyla Ġlgili Bilmeceler
2. Bitkiler ve Bitki Ürünleriyle Ġlgili Bilmeceler
3. Hayvanlar ve Hayvan Ürünleriyle Ġlgili Bilmeceler
4. Ġnsanlar ve Ġnsan Organlarıyla Ġlgili Bilmeceler
5. Din ve Ġnançla Ġlgili Bilmeceler
6. Soyut Kavramlarla Ġlgili Bilmeceler
7. Mekânlarla Ġlgili Bilmeceler
8. Yiyeceklerle Ġlgili Bilmeceler
9. Ġçeceklerle Ġlgili Bilmeceler
10. Keyif Verici Maddelerle Ġlgili Bilmeceler
11. EĢyalarla Ġlgili Bilmeceler
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12. Modern ve Teknik Hususiyetlerle Ġlgili Bilmeceler
13. UlaĢım Araçları Ġle Ġlgili Bilmeceler
14. Madenlerle Ġlgili Bilmeceler
15. ġaĢırtıcı Kelime Oyununa Dayanan Bilmeceler
16. Diğer Bilmeceler (Sakaoğlu ve Alptekin, 2012:
128-131).
Ortaya

konulan

üç

tasnif

bu

Ģekildedir.

Biz,

Ġçeriçumra‟dan derlediğimiz bilmeceleri Saim Sakaoğlu ve Ali
Berat Alptekin‟in yapmıĢ olduğu tasnifin “C” baĢlığı altındaki
“Konularına Göre Bilmeceler‟‟ kısmında değerlendireceğiz.
Fakat “A‟‟ ve “B‟‟ baĢlıklarına kısaca vurgu yapacak
olursak:
Beldeden derlenen 93 bilmece içerisinde hem manzum
hem mensur olanları vardır; fakat manzum bilmeceler sayı
bakımından mensur olanlardan oldukça fazladır.
Derlenen

bilmeceleri

cevapları

bakımından

sınıfladığımızda; beĢ tanesinin iki kelimeden, bir tanesinin üç
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kelimeden,

bir

tanesinin

dört

kelimeden,

geriye

kalan

bilmecelerin ise tek kelimeden oluĢtuklarını görürüz.
Sakaoğlu ve Alptekin, Konuları Bakımından Bilmeceler‟i
16 baĢlık altında ele almıĢtır. Biz, bu baĢlıklardan 12‟sine
karĢılık bulabildik. Bu bilmecelerin 14 tanesi Tabiat ve Tabiat
Olaylarıyla İlgili Bilmeceler, 10 tanesi Bitkiler ve Bitki
Ürünleriyle İlgili Bilmeceler, 12 tanesi Hayvanlar ve Hayvan
Ürünleriyle İlgili Bilmeceler, sekiz tanesi İnsanlar ve İnsan
Organlarıyla İlgili Bilmeceler, bir tanesi Din ve İnançla İlgili
Bilmeceler, iki tanesi Soyut Kavramlarla İlgili Bilmeceler, bir
tanesi Mekânlarla İlgili Bilmeceler, 32 tanesi Eşyalarla İlgili
Bilemeler, iki tanesi Modern ve Teknik Hususiyetlerle İlgili
Bilmeceler, iki tanesi Ulaşım Araçlarıyla İlgili Bilmeceler, iki
tanesi Madenlerle İlgili Bilmeceler, yedi tanesinin de Diğer
Bilmeceler sınıfına girdiğini görürüz.
E. Bilmece Örnekleri:
1. Tabiat ve Tabiat Olaylarıyla Ġlgili Bilmeceler
- AkĢam baktım çok idi, sabah kalktım yok idi. (Yıldız)
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- AkĢam baktım duruyordu, sabah kalktım yok oldu.
(Gece)
- Bağırırken dinler, susarken söyler. (Yankı)
- Ben uyurum, o uyanık; ben kalkarım o sönük. (Ay)
- Bilmece, bildirmece, ayak altında kaydırmaca. (Buz)
- Büyüğü yürümez, küçüğü büyümez. (TaĢ)
- Dağdan gelir dağ gibi, oturur Ģahin gibi, kalkar gider su
gibi. (Kar)
- Dam üstünde yarım ekmek. (Ay)
- Gökte yanar bir kandil; haydi bunu sen bil. (Ay)
- Havada uçar kanadı yok. (Bulut)
- Nar tanesi, nur tanesi, bu dünyanın bir tanesi. (Ay)
- ġekere benzer, tadı yok, gökte uçar kanadı yok. (Kar)
- Yaprak kadar hafif, dağlar kadar büyük. (Bulut)
- Yeryüzünün karası, bitkilerin anası. (Toprak)
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2. Bitkiler ve Ürünleri Ġle Ġlgili Bilmeceler
- Ağzı var, dili yok, canı var, kanı yok. (Ağaç)
- Dal üstünde sarı oğlan. (Ayva)
- Ġçi kütük, dıĢı katık. (Zeytin)
- Küçük pısıcık, içi dolu turĢucuk. (Limon)
- Pazardan aldım bir tane, kestim baktım bin tane. (Nar)
- Salatalığın en çok kızdığı Ģey nedir? (Kendisine hıyar
denmesi)
- Sarıdır sarkar, düĢeceğim diye korkar. (Armut)
- Yazın giyinir, kıĢın soyunur, meyvesini el alır, yaprağını
yel alır. (Ağaç)
- Yer altında saçlı hoca. (Pırasa)
- Yer altında kırmızı minare. (Havuç)
3. Hayvanlar ve Hayvan Ürünleriyle Ġlgili Bilmeceler
- AkĢam yer yemini, sabah gever gemini. (At)

282
-

Altı

tahta,

üstü

tahta,

içinde

bir

kara

softa.

(Kaplumbağa)
- Arkasında sepeti, geziyor memleketi. (Salyangoz)
- Bir küçücük kumbara, erzak taĢır ambara. (Karınca)
- Dağdan gelir seke seke, kuru üzüm döke döke. (Keçi)
- Dört tatar, bir kovaya taĢ atar. (Ġnek memesi)
- Kanadı var uçamaz, karada da kaçamaz. (Balık)
- Karadır katran değil, sarıdır safran değil; kanatlıdır kuĢ
değil, boynuzludur koç değil. (Çekirge)
- Küçücük fil taĢı, içinde beyler aĢı. (Yumurta)
- Suda yayılır, karada bayılır. (Balık)
- Uyurken hırıldar, konuĢurken mırıldar. (Kedi)
- Yer altında yağlı kayıĢ. (Yılan)
4. Ġnsanlar ve Ġnsan Organlarıyla Ġlgili Bilmeceler
- Bir köklü, beĢ dallı. (El)
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- Bir kutum var açılır, inci mercan saçılır. (Ağız)
- Bir odam var, içinde otuz iki sandalye, bir halım var.
(Ağız)
- Biz biz idik, otuz iki kız idik, ezildik, büzüldük, bir
duvara dizildik. (DiĢ)
- Etten tulumbam, o olmasa duramam. (Mide)
- Ġki kardeĢ birbirini kovalar. (Ayak)
- Özü tatlı, sözü tatlı, candan daha kıymetli. (Anne)
- Uçurum üstünde iki delikli kapı. (Burun)
5. Din ve Ġnançla Ġlgili Bilmeceler
- Hasretler kavuĢturur, dargınlar barıĢtırır. (Bayram)
6. Soyut Kavramlarla Ġlgili Bilmeceler
- Buradan attım iğneyi, dolaĢtı geldi dünyayı. (Akıl)
- Pazardan alınmaz, tarlaya konulmaz, tadına doyulmaz.
(Uyku)
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7. Mekânlarla Ġlgili Bilmeceler
- Ġçi taĢ, dıĢı taĢ, ha dolaĢ ha dolaĢ. (Cami)
8. EĢyalarla Ġlgili Bilmeceler
- Ağzı var, dili yok, nefesi var canı yok, derisi var kanı
yok. Bilin bakalım bu nedir? (Balon)
- Ben giderim o gider, önümde dum dum eder. (Davul)
- Ben giderim o gider, yanımda tın tın eder. (Baston)
- Berberlerin elinde, kadınların elinde. (Ayna)
- Bilmece bildirmece el üstünden kaydırmaca. (Sabun)
- Bin bıyıklı tahta kayıklı. (Fırça)
- Bir ağıl koyunum var, hep boynu kara. (Kibrit)
- Bir küçücük kutucuk, içi dolu çırpıcık. (Kibrit)
- Bir sihirli fenerim, kibritsiz de yanarım. (Lamba)
- Dağdan attım kırılmadı, taĢtan attım kırılmadı, bir
tükürüğe dayanamadı. (Kağıt)
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- Dağda tuttum davarı, tez yollayın zağarı. (Anahtar)
- Dağı var taĢı yok, köyü var adamı yok, ırmağı var suyu
yok. (Harita)
- DıĢı var içi yok, dayak yer suçu yok. (Top)
- Dizime kadar kuyuya indim. (Çorap)
- Dört kardeĢ koĢarlar, koĢarlar birbirini tutamazlar.
(Teker)
- El yatar, ilyan oturur. (Lamba ĢiĢesi)
- El yatar, Ġlyas oturur. (Gaz lambası)
- Gece girerim, gündüz dürerim. (Yatak)
- Hırsız içerde, baĢı dıĢarda. (Çivi)
- Ġçi kara dıĢı ak. (Soba Bacası)
- Ġki camlı pencere, bilin bakalım bu ne, bakıp durur
herkese, göz koydu göz üstüne.(Gözlük)
- Ġstanbul‟da piĢer, kokusu buraya düĢer. (Mektup)
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- KarĢıda bir kırmızı kilim, yanına vardım dilim dilim.
(Kiremit)
- Küçücük niĢan alır, ağaları beyleri kuĢatır. (Ġğne)
- O her gün yeniden doğar, dünyaya haber yayar. (Gazete)
- Sesi var canı yok. (Düdük)
- Sıra sıra söğütler, birbirini öğütler. (Düğme)
- Uzun oğlan sigara içer. (Soba borusu)
- Uzun uzun uzanır, haftada bir bezenir. (ÇamaĢır Ġpi)
- Üç yüz altmıĢ beĢ leylek, elli iki yavrusu, on iki
yumurtası, adlarını astım bir duvara. (Takvim)
- Yılanla kirpi evlenince çocukları ne olur? (Dikenli tel)
9. Modern ve Teknik Hususiyetlerle Ġlgili Bilmeceler
- Bir ağacı oymuĢlar, içine dünyayı koymuĢlar.
(Televizyon)
- Sesi var canı yok, konuĢur ağzı yok. (Radyo)
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10. UlaĢım Araçlarıyla Ġlgili Bilmeceler
- KarĢıdan gördüm ev gibi, yanına vardım dev gibi. (Tren)
- Sıra sıra odalar, bir birini kovalar. (Tren)
11. Madenlerle Ġlgili Bilmeceler
- Ocak baĢında kara kedi. (Kömür)
- Sarı sarı saldıran, kızları kandıran. (Altın)
12. Diğer Bilmeceler
- Ayağı yok, gezer durur, ne verirsen yer oturur. (Cep)
- Ben giderim o gider, arkanda tintin eder. (Gölge)
- Ben giderim o kalır. (Ġz)
- Fareyi her zaman kovalayan nedir? (Kuyrukları)
- Gözleri kömür, bakıĢı ömür, soğuk dondurur, sıcak
öldürür. (Kardan adam)
- KarĢıdan baktım pek çok, yanına gittim hiç yok.
(Duman)
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- Yan kesiciler neden modayı takip ederler? (Ceplerin
yerini öğrenmek için)
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2.3. ANONĠM HALK ġĠĠRĠ
2.3.1. MÂNĠ
A. Mâni Nedir:
Türk dünyasının en çok sevilen ve en yaygın türlerin baĢında
gelen mâniler farklı kaynaklarda; “Anonim halk Ģiirinin en kısa ve
yaygın nazım Ģekillerinden olan; doğa, sevgi, aĢk, gurbet, ayrılık,
kırgınlık ve sitem gibi konularda, çoğu zaman birinci, ikinci ve
dördüncü dizeleri kafiyeli olarak ve hecenin yedili veya çok az
olarak da sekizli ölçüsüyle söylenen türdür.” (Ayva, 2002: 149),
“Anonim halk Ģiirinin en yaygın Ģekli. Ekseriya yedi heceli ve dört
mısralı tek kıtadan meydana gelir. Dört mısralı mânilerde birinci,
ikinci ve dördüncü mısralar birbiri ile kafiyeli, üçüncü mısra
bağımsızdır.” (Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1986: 134),
“Mâni, çoğunlukla hece ölçüsünün yedili, çok az olarak da dört,
beĢ, sekiz ve on birli kalıplarıyla söylenen; kafiye örgüsü aaba veya
baca Ģeklinde olan; bazı türlerinde mısra sayısı artsa bile,
çoğunlukla tek dörtlükten oluĢan; her zaman ana tem olan sevginin
yanında, toplumu ilgilendiren hemen hemen bütün temaların
iĢlendiği, anonim halk Ģiirinin en çok sevilen, en yaygın ve en eski
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türüdür.” (Çelik, 2005: 17-18) Ģeklinde tanımlanmıĢtır.
Tanımlarda yapılan en önemli vurgu, mânilerimizin anonim
halk Ģiirinin en yaygın Ģekli olduğu yönündedir. Mâninin bu derece
yaygın olarak kullanılmasında onun Türk şiirinin en eski nazım
şekli (Çelik, 2005: 19) olmasının etkisi büyüktür. Bu düĢünceyi
destekleyen Fuat Köprülü, konu ile ilgili olarak; “Türk nazım
şeklinin bu esas “Dörtlük” unsuru, yalnız daha sonraki halk
edebiyatımızda değil, Klasik Türk Edebiyatı’nın üzerinde de tesiri
olmuştur.” (Köprülü, 1980: 273) biçiminde bir yorum yaparak
mâninin yeri ve halk edebiyatının yanında klasik Türk edebiyatı
için de olan önemine vurgu yapmıĢtır. Mâninin tarihi yönden
eskiliğine dair farklı bir görüĢ ise Pertev Naili Boratav‟a aittir.
Boratav; “<<Cinaslı mâni>> oldukça eski bir geleneğe çıksa gerek.
Evliya Çelebi‟nin Seyahatnamesi‟ndeki bir metin bu tip mânilerin
XVII‟nci söylendiklerine bir tanıktır, Evliya Çelebi buna <<acem
mânisi>> der.‟‟ Ģeklinde bir düĢünce ortaya atarak Fuat Köprülü‟yü
destekler nitelikte bir bakıĢ açısı sunmuĢtur.
Mâni kelimesi ile ilgili olarak ülkemizin farklı yerlerinde
“mana’’, “me’ani’’, “hoyrat’’, “karşı-beri’’ (Oğuz, 2004: 267)
gibi adlandırmalar göze çarpmaktadır.
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Türk

dünyasında

ise

mâni

kelimesi

yerine

bayatı

(Azerbaycan), hoyrat/hoyrat (Kerkük), martifal (Balkanlar), rübayı
(Türkmenistan), şın, çın (Gagauzlar), tört sap, öleng, kayım
(Kazakistan), tört sap, öleng, kayım (Kırgızistan), törtlik, aşula,
koşuk (Özbekistan), törtlik (Uygur/Doğu Türkistan) (Sakaoğlu ve
Alptekin, 2012: 14) gibi ifadeler kullanılmaktadır.
B. Mâninin Özellikleri:
1. Az çok değiĢik kafiyeleniĢine rastlanmakla birlikte çoğu
zaman birinci, ikinci ve dördüncü dizeleri kafiyeli, üçüncü dize ise
serbesttir. Bunlardan baĢka, meselâ, Karadeniz kıyıları halk
edebiyatında ve Ġstanbul‟un “Meydan Kahveleri” geleneğinde xaxa
Ģeklinde kafiyelenen mâni çeĢidi de vardır. Ancak Boratav, değiĢik
kafiye Ģemalarının asıl düzen diye adlandırdığı aaxa düzeninden
doğduğunu iddia eder.
2. Büyük çoğunluğu dört dizeli olup hecenin yedili, çok az
bir kısmı da, özellikle Ramazan mânileri sekizli kalıbıyla söylenir.
Dört dizeden fazla mânilere de az da olsa rastlanmaktadır. Dört
dizeden fazla mâni örneklerinde tabiî olarak kafiye Ģeması da
değiĢecektir. Meselâ, 6 mısralı bir mâninin kafiye Ģeması, aabaca
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Ģekline girebilecektir.
3. Mâniler tek kıtadan / bentten oluĢur. Bu yönüyle mâniler,
kafiye ve muhteva bakımlarından kendi içerisinde bağımsız bir
bütündür; yani o kendi kendine yetebilen bir türdür. Ancak, halk
hikâyeleri içerisinde gördüğümüz veya âĢıklar tarafından mâni
tarzında yapılan atıĢmalarda anlam karĢılıklı mânilere taĢabilir.
4.

Mâniler anonimdir. Ancak, âĢıklar tarafından söylenen

mâniler ile yakıĢtırma mânilerin söyleyeni bellidir.
5. Mâniler; çoğunlukla doğa, aĢk, gurbet, özlem ve hiciv
konularını iĢler. Mânilerde toplumsal ve siyasal konulara pek
rastlanmaz.
6.

Mâniler, Ġslâmiyet öncesi Türk Ģiirindeki “koĢuġ”lara

benzer.
7.

Mâninin Arapça ma'nâ kelimesinden bozma ve onun

Farsça bir telaffuz (Elif-i maksûre) olduğuna dair tespitlerin
yanında, onun bir Türk nazım Ģekli olan “tuyuğ”la bir iliĢkisi
olduğuna da iĢaret edilmiĢtir.
8.

Mâninin nisbet eki alması görüĢünden hareketle, onun
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man (soy sop, adam, vb.) kelimesinden türemiĢ Türkçe bir kelime
olduğu da kabul edilmektedir. Bugün de, Türk dünyasının değiĢik
coğrafyalarında bu tür manzum söyleyiĢlere ve benzer adlara
rastlanması bu görüĢü desteklemektedir. Öyle ki, KaĢgarlı Mahmud
tarafından yazılan Divan-ü Lügat-it Türk‟te mâni tarzında
kafiyelenmiĢ dörtlükler olduğu görülmektedir.
9. Genellikle mânilerin ilk iki dizesi doldurma mısra olup,
asıl söylenmek istenen son iki dizeye saklanır.
10. Mâniler, kendine özgü basit makamlar ile okunur.
11. Mâniler; düzüldükleri, söylendikleri ortama, duruma ve
ayrıca biçim ve konularına göre çeĢitli Ģekillerde sınıflandırılabilir
(Ayva, 2002: 150-151).
C. Mâni Sınıflandırmaları:
Mâniler, tamamen Ģekle bağlı olarak ortaya çıkan farklı
yapıları yanında, benzedikleri nazım Ģekilleri, söylendikleri yerler
ve söyleniĢ amaçları dikkate alınarak tasnif edilmiĢlerdir.
Ortaya konulan tasnif çalıĢmalarının en kapsamlılarından
birini Mehmet Yardımcı yapmıĢtır. Yardımcı‟nın 22 baĢlık halinde
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ele aldığı sınıflandırma Ģu Ģekildedir:
a. Ramazan, bekçi ve davulcu mânileri,
b. Bayram mânileri,
c. Semai kahvelerinde söylenen mâniler,
d. Mektup mânileri,
e. Düğün mânileri,
f. Niyet mânileri,
g. Gurbet mânileri,
h. Beddua mânileri,
i. Gelin - kaynana mânileri,
j. Giyim-kuĢam mânileri,
k. Asker mânileri,
l. Belirli gün ve mevsim mânileri,
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m. Bilmece mânileri,
n. ġehir mânileri,
o. ÂĢıkların söyledikleri mâniler,
p. Kahve ile ilgili mâniler,
q. Gözle ilgili mâniler,
r. Mendille ilgili mâniler,
s. Sigara ve içki ile ilgili mâniler,
t. Adlar üzerine söylenen mâniler,
u. Dedim – dedi‟li mâniler,
v. Doğa olayları ile ilgili mâniler, vb. çeĢitli dallara ayrılırlar
(Yardımcı, 1998: 36).
Pertev Naili Boratav ise daha kısa bir tasnif yapmayı uygun
bulmuĢ ve mânileri sekiz baĢlık altında ele almıĢtır.
1. Niyet, fal (yorum) mânileri
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2. Sevda Mânileri
3. ĠĢ Mânileri
4. Bekçi ve Davulcu Mânileri
5. Ġstanbul‟da Bazı Sokak Satıcılarının Mânileri
6. Ġstanbul Meydan Kahvelerinin Cinaslı Mânileri
7. Doğu Anadolu‟da Hikâye Mânileri
8. Mektup Mânileri
Mehmet Yardımcı‟nın tasnifinin Boratav‟ın tasnifine göre
daha genel bir tasnif olduğu ortadadır. Boratav ve Mehmet
Yardımcı‟nın yanında Ali Çelik ve Saim Sakaoğlu ile Ali Berat
Alptekin‟e ait mâni sınıflamaları da mevcuttur. Bu sınıflamalardan
Sakaoğlu ve Alptekin‟e ait olanı 19, Ali Çelik‟e ait olanı ise 17
baĢlıktan teĢekkül etmiĢtir.
Ali Çelik, Ģekilleri bakımından mânileri:
a-Düz Mâniler
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- Dört Heceli Düz Mâniler
- BeĢ Heceli Düz Mâniler
- Yedi Heceli Düz Mâniler
- Sekiz Heceli Düz Mâniler
- On bir Heceli Düz Mâniler
b- Kesik Mâniler
- Dört Mısralı Kesik Mâniler
- Altı Mısralı Kesik Mâniler
- Sekiz Mısralı Kesik Mâni
- On Mısralı Kesik Mâni
- On Ġki Mısralı Kesik Mâni
- On Dört Mısralı Kesik Mâni
c- Ayaklı Mâni
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d- Artık Mâni
e- Müstezat Mâni (Çelik, 2005: 29-41) Ģeklinde beĢ baĢlık
halinde incelemiĢtir.
Mehmet Yardımcı ise:
1. Düz mâni
2. Cinaslı mâni
3. Ayaklı mâni
a. Kesik mâni
b. Doldurmalı kesik mâni
c. Ġstanbul mânisi
4. Yedekli mâni
5. KonuĢmalı mâni (Yardımcı, 1999: 30) Ģeklinde bir
sınıflamaya yer vermiĢtir.
Bu bilgiler ıĢığında Ġçeriçumra‟dan derlediğimiz 58 mâni ile
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ilgili olarak Ģunları ifade edebiliriz:
- Kasabada söylenen mâniler konusunda bize Senem Ġlden
kaynaklık etmiĢtir.
- Derlenen mânilerin bazıları kafiye bakımından, bazıları ise
hece sayılarındaki tutarsızlık nedeniyle kusurludur.
- Kusurlu olan ve kusuru olmayan mânilerin belirlenebilmesi
için kafiye Ģemaları ve hece ölçüleri verilmiĢtir.
- Mânilerin büyük bir çoğunluğu sevda mânileri sınıfına
girmektedir. Bunun yanında konuları bakımından farklı sınıflara
alabileceğimiz mâni örnekleri de mevcuttur. Fakat yukarıda yapılan
mâni tasnifleri derlenen ürünleri tam olarak kapsamadığından
tarafımızdan bir sınıflamaya yer verilecektir.
a- Gelin Kaynana Mânileri
Ben bir dolma biberim

……………………..a – 7 hece

Yuvarlanır giderim

……………………..a – 7 hece

Çok gıdıklama kaynana

……………………..b – 8 hece

Oğlunu alır giderim

……………………..a – 8 hece
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Karyolam engin olsa

……………………..a – 7 hece

Kaynanam zengin olsa

……………………..a – 7 hece

Zenginlik para etmez

……………………..b – 7 hece

Kafamın dengi olsa

……………………..a – 7 hece

Kaynanayı ne yapmalı

……………………..a – 8 hece

Kaynar kazana atmalı

……………………..a – 8 hece

Yandım gelin dedikçe

……………………..b – 7 hece

Altına odun atmalı

……………………..a – 8 hece

b. Hikâye Kahramanları Ġçin Söylenen Mâniler
Gözlerin mavisine

……………………..a – 7 hece

Vuruldum perçemine

…………………….a – 7 hece

AĢkın beni çevirdi

……………………..b – 7 hece

Aslı‟nın Kerem‟ine

……………………..a – 7 hece
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c- Mektup Mânileri
Kazak örerim kazak

……………………..a – 7 hece

Otuz iki ilmekten

……………………..b – 7 hece

Yârimden mektup geldi

……………………..c – 7 hece

Okuyamam gülmekten

……………………..b – 7 hece

Yaza yaza yaz geldi

……………………..a – 7 hece

ÇarĢıya kiraz geldi

……………………..a – 7 hece

Daha çok yazacaktım

……………………..b – 7 hece

Mürekkebim az geldi

……………………..a – 7 hece

Mavici kuĢam mısın

……………………..a – 7 hece

Cevahir taĢım mısın

……………………..a – 7 hece

Bir mektup yazsam

……………………..b – 5 hece

Ölünce taĢır mısın

……………………..a – 7 hece

d- Oğlan-Kız ve Sevda Mânileri
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Ah o beni o beni

……………………..a – 7 hece

Kahkül örtmüĢ o beni ……………………..a – 7 hece
Ben yârimi unutmam

……………………..b – 7 hece

Unutsa da o beni

……………………..a – 7 hece

Ak üzüm irmem diyor …………………….a – 7 hece
Sepete girmem diyor

……………………..a – 7 hece

Kızın gönlü var ama

……………………...b – 7 hece

Annesi virmem diyor

……………………..a – 7 hece

Arabam var gitmiyor

……………………..a – 7 hece

Çamur yollar çekmiyor ……………………..a – 7 hece
Ben bir kız buldum ama……………………..b – 7 hece
Anam dünür gitmiyor

……………………..a – 7 hece

Arabada buğdayım

……………………..a – 7 hece

Sereyim kurutayım

……………………...a – 7 hece
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AyĢe gibi güzeli

……………………..b – 7 hece

Ben nasıl unutayım

……………………..a – 7 hece

Armudu diĢledim

……………………..a – 6 hece

Sapını gümüĢledim

……………………..a – 7 hece

Sevdiğimin ismini

……………………..b – 7 hece

Gömleğime iĢledim

…………………….a – 7 hece

Arpa ektim biçemem

……………………..a – 7 hece

Yollarından geçemem ……………………..a – 7 hece
Yıldız kadar kız olsa

……………………..b – 7 hece

Yine senden vazgeçemem…………………...a – 8 hece

Ay doğdu yüze düĢtü

……………………..a – 7 hece

Zülüfler yere düĢtü

……………………..a – 7 hece

Eller çift çift gezerken ……………………..b – 7 hece
Ayrılık bize düĢtü

……………………..a – 7 hece
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Ay niĢanlı niĢanlı

…………………….a – 7 hece

Oynayan pek Ģanlı

……………………..a – 6 hece

O ağlayan gelin

……………………..b – 6 hece

Hasan‟la niĢanlı

……………………..a – 6 hece

Bakkaldan aldım kına

……………………..a – 7 hece

Tartmadan verdi bana

……………………..a – 7 hece

EniĢteme söylemiĢ

……………………..b – 7 hece

Baldızını ver bana

……………………...a- 7 hece

Bir mendil iĢle yolla

……………………..a – 7 hece

Ucun gümüĢle yolla

……………………..a – 7 hece

Ġçine beĢ elma koy

……………………..b – 7 hece

Birini diĢle yolla

……………………..a – 7 hece

Çaya inesim geldi

……………………..a – 7 hece
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Çalgı çalasım geldi

……………………..a – 7 hece

ġu gidinin oğluna

……………………..b – 7 hece

Yine göresim geldi

……………………..a – 7 hece

Dağ baĢında otlar bitmiĢ……………………..a – 8 hece
Kuzular yayılsın diye

……………………...b – 8 hece

Oğlan saçını taramıĢ

………………………a – 8 hece

Kızlar beğensin diye

………………………b – 7 hece

Elbisesi dik yaka

……………………..a – 7 hece

Bayıldım baka baka

…………………….a – 7 hece

ġapkası yere düĢünce

…………………….b – 8 hece

BoĢa gitti fiyaka

……………………..a – 7 hece

Elbiseler mor olsun

……………………..a – 7 hece

Dertlere derman olsun

……………………..a – 7 hece

AkĢam sabah dileğim

……………………..b – 7 hece
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Sevdiğim güzel olsun

……………………..a – 7 hece

Elbisen düz keten

……………………..a – 6 hece

Dürüyorsun buruĢmuyor……………………..b – 8 hece
Yârimin resmi var bende……………………..c – 8 hece
Gülüyor; ama konuĢmuyor…………………….b – 9 hece

Elbise yeĢil olsun

……………………..a – 7 hece

Parası peĢin olsun

……………………..a – 7 hece

KomĢu oğlunda gözüm yok…………………...b – 8 hece
Ġlle de sevdiğim olsun

…………………….a – 8 hece

Halini sormaya geldim

……………………..a – 8 hece

Saçını örmeye geldim

……………………..a – 8 hece

Meramım öyle değil

……………………..b – 7 hece

Yüzünü görmeye geldim ……………………..a – 8 hece
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Ġraftaki sinirler

……………………..a – 7 hece

Fiske vursam inler

……………………..a – 6 hece

Askerdeki yârimin

……………………..b – 7 hece

Kulakları iniler

……………………..a – 7 hece

Hava havalanıyor

……………………..a – 7 hece

Hava bulutlanıyor

……………………..a – 7 hece

Hava‟nın sevdiği oğlan

…………………….b – 8 hece

Yeni bıyıklanıyor

…………………….a – 7 hece

Karadır yârin kaĢı

……………………..a – 7 hece

On sekiz oldu yaĢı

……………………..a – 7 hece

On yıldır peĢindeyim

……………………..b – 7 hece

Olamadım arkadaĢı

……………………..a – 8 hece

Karyolanın yayları

……………………..a – 7 hece

Ben sayarım ayları

……………………..a – 7 hece
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Yârim gelecek diye

……………………..b – 7 hece

Hazırladım çayları

……………………..a – 7 hece

Kuyuyu kazdıracağım

………………...…...a – 8 hece

Suyunu azdıracağım

……………………..a – 8 hece

ġu oğlanın kaĢlarına

……………………..b – 8 hece

MaĢallah yazdıracağım

……………………..a – 8 hece

Kuyu dibi kummuĢ

……………………..a – 6 hece

Yar sevmesi zormuĢ

………………….…..a – 6 hece

Mahalleden yar sevdim

……………………..b – 7 hece

MüĢterisi çokmuĢ

……………………..a – 6 hece

Kuyu dibinde kuyu

……………………..a – 7 hece

Uyu sevdiğim uyu

……………………..a – 7 hece

Bana sarhoĢ demiĢler

……………………..b – 7 hece

Ġçtiğim üzüm suyu

……………………..a – 7 hece
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Masa üstünde pire

……………………..a – 7 hece

Üflesen yere gider

……………………..b – 7 hece

Avanak oğlanların yâri

……………………..c – 9 hece

Bir gün elinden gider

……………………..b – 7 hece

Masa üstünde yılan

……………………..a – 7 hece

Yılan boynuma dolan

……………………..a – 7 hece

ĠĢaretten anlamaz

……………………..b – 7 hece

EĢek kafalı oğlan

……………………..a – 7 hece

Maydanoz demet demet

……………………..a – 7 hece

Yârimin adı Mehmet

……………………..a – 7 hece

Mehmet benim olursa

……………………..b – 7 hece

Ġstemem tapu senet

……………………..a – 7 hece

Merdivenim kırık ayak

……………………..a – 8 hece
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Kırkında vardım mı dayak……………………..a – 8 hece
Yar karĢına gelince

……………………..b – 7 hece

Ne el tutar ne ayak

……………………...a – 7 hece

Motor harlayıp gelir

……………………..a – 7 hece

Camı parlayıp gelir

……………………..a – 7 hece

Benim sevdiğim oğlan

………………….…..b – 7 hece

Kâkül sallayıp gelir

……………………...a – 7 hece

Oğlan tatlı dillerini yiyeyim……………………a – 11 hece
Pazara giderken ben de geleyim………………..a – 11 hece
Sen damat ol ben gelin olayım…………………a – 10 hece
Mutlu bir yuvamız olsun sevgilim..……………a – 11 hece

Sabah oldu uyan yar

……………………..a – 7 hece

Mis ambere boyan yar

……………………..a – 7 hece

Yastık seni incitir

……………………..b – 7 hece
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Gel göğsüme dayan yar

……………………..a – 7 hece

Su gelir dere çağlar
………….…………..a – 7 hece
Derinden inler bağlar

………………….…..a – 7 hece

Ġnsaf et güzel yârim

…………….………..b – 7 hece

Halime eller ağlar

……………….……..a – 7 hece

ġu tepe yüksek tepe

……………………..a – 7 hece

Kar yağar sere serpe

……………………..a – 7 hece

Ben yârimi uyandırırım

……………………..b – 9 hece

Yüzünden öpe öpe

……………………..a – 7 hece

Kuyunun kapakları

……………………..a – 7 hece

Çınarın yaprakları

……………………...a – 7 hece

Harmanda çınlıyor

………………………b – 6 hece

Yârimin kulakları

………………………a – 7 hece
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TaĢ dönmüyor dönmüyor ……………………..a – 7 hece
Bulgur taĢtan inmiyor

……………………..a – 7 hece

Kör olasıca babam

……………………..b – 7 hece

Sevdiğime vermiyor

……………………..a – 7 hece

Yorganım yeĢil kaplı

……………………..a – 7 hece

Ucunda iğne saplı

……………………..a – 7 hece

Oğlan ben sana varmam

……………………..b – 7 hece

Anan yırtık çoraplı

.……………………..a – 7 hece

e- Yer Adlarıyla Ġlgili Mâniler
Elma attım karĢıya

……………………..a – 7 hece

Yuvarlandı çarĢıya

……………………..a – 7 hece

ġu Çumra‟nın kızları

……………………..b – 7 hece

Birer tabak turĢuya

……………………..a – 7 hece
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Ġstanbul çarsısına

……………………..a – 7 hece

Gün değer karĢısına

……………………..a – 7 hece

Adam gönül mü verir

……………………..b – 7 hece

Kapı komĢusuna

……………………..a – 6 hece

Kuyu dibinde musluk

……………………..a – 7 hece

Oğlanlar çalar ıslık

……………………..a – 7 hece

ġu Çumra‟nın kızları

……………………..b – 7 hece

KavrulmuĢ taze fıstık

……………………..a – 7 hece

Tren gelir yanaĢır

……………………..a – 7 hece

Ġçi dolu çamaĢır

……………………..a – 7 hece

Bu Çumra‟nın kızları

……………………..b – 7 hece

Koca diye ağlaĢır

……………………..a – 7 hece

Trenin penceresi

……………………..a – 7 hece

Sağlamdır çerçevesi

……………………..a – 7 hece
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ġu Çumra‟nın erkekleri

……………………..b – 8 hece

BulaĢık tenceresi

……………………..a – 7 hece

f- Sınıflamaya Girmeyen Mâniler
Atladı gitti eĢiği

……………………..a – 8 hece

Sofrada kaldı kaĢığı

……………………..a – 8 hece

Kız evlerinin yakıĢığı

……………………..a – 9 hece

Kal evimiz dalgalandı

……………………..a – 8 hece

ġen odalar ıssızlandı

……………………..a – 8 hece

Ben bir yeĢil fenerim

……………………..a – 7 hece

Yanar yanar sönerim

……………………..a – 7 hece

Ben niĢanlı değilim

……………………..a – 7 hece

Nere olsa dönerim

……………………..a – 7 hece

Cevahir taĢı mıyım

……………………..a – 7 hece

Mânici baĢı mıyım

……………………..a – 7 hece
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Bir mâni söylesem

……………………..b – 6 hece

Ölünceye kadar taĢır mısın…………………..a – 10 hece

Çağırın kız anasını

……………………..a – 8 hece

Görsün Kızık kınasını

……………………..a – 8 hece

Kızım kınan kutlu olsun ……………………..b – 8 hece
Vardığın yer hoĢnut olsun……………………..a – 8 hece

Elbiseler asılsın

……………………..a – 7 hece

Yakaları basılsın

……………………..a – 7 hece

Ben iyiyim burada

……………………..b – 7 hece

Sen nasılsın orada

……………………..a – 7 hece

Mâni bilmem nideyim

……………………..a – 7 hece

Hangi yoldan gideyim

……………………..a – 7 hece

Ellerinki gülfidan
Ben çirkini nideyim

……………………...b – 7 hece
……………………..a – 7 hece
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Masa üstünde rama

……………………..a – 7 hece

Okurum zaman zaman

……………………..a – 7 hece

Evliler tatlı yesin

……………………..b – 7 hece

Bekârlar sarı saman

……………………..a – 7 hece

Mâniyi baĢtan söyle

……………………..a – 7 hece

Kalemi kaĢtan söyle

……………………..a – 7 hece

Karnımın aç tavında

……………………..b – 7 hece

Ekmekten aĢtan söyle

……………………..a – 7 hece

Sekiz olur, dokuz olur

……………………..a – 8 hece

Kenger sütü sakız olur

……………………..a – 8 hece

Tosun büyür, öküz olur

……………………..a – 8 hece

O da bir gün gelir, geçer

……………………..b – 8 hece

Yatma çimen üstüne

……………………..a – 7 hece
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Uyur uyanamazsın

……………………..b – 7 hece

Anne verme ellere

……………………..a – 7 hece

Görür dayanamazsın

……………………..b – 7 hece
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2.3.2. TEKERLEMELER
A. Tekerleme Nedir:
“Tekerlemeleri; vezin, kafiye, seci veya aliterasyonlardan
istifa ederek hislerin, fikirlerin, hal ve hallerin abartma, tuhaflık,
zıtlık, benzetme, güldürü, kısa tanım yahut çağrıĢımlar yoluyla
ortaya konulduğu manzum nitelikli basmakalıp sözler.‟‟ (Kaya,
1999: 546) olarak tanımlayabiliriz.
Aslına bakılırsa tekerlemeyi tanımlamak ve onu bir kalıp
içine sokmak oldukça zor bir iĢtir. Çünkü; “Tekerlemenin birçok
başka türlerle; türkü ile, âşık şiiriyle, masalla, oyunla, hikâye ile,
Karagöz ve orta oyunu gibi seyirlik oyunlarla yakın ilişkisi
vardır.’’ (Boratav, 1995: 134).
Bu görüĢü destekleyen ve tekerlemenin diğer türlerle olan
ilgisini ortaya koyan ġükrü Elçin, Halk Edebiyatına Giriş adlı
eserinde bu bağlantıyı Ģu Ģekilde vermiĢtir.
“Tekerlemeler, masal, hikâye, bilmece ve halk tiyatrosu gibi
bazı türler içinde veya müstakil olarak ortaya çıkan mahsullerdir.
Masalcı, meddah, karagözcü, hoĢ-sohbet insan vb. maksatlarını
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anlatmaya baĢlarken dinleyicilerle seyirci topluluğunun dikkatlerini
bir noktada birleĢtirmek ihtiyacını duyarlar.‟‟ (Elçin, 1986: 589).
Tekerleme sayesinde dinleyicinin dikkatini kendisine toplayan kiĢi,
meramını anlatmaya geçebilecektir.
Dikkat edilirse yukarıda görüĢlerini sunduğumuz ġükrü Elçin
ve

Pertev

Nail

Boratav

tekerlemeleri,

müstakil

olarak

değerlendirmeyip diğer türler içerisindeki varoluĢları ile vermiĢtir.
Aslına bakılırsa halk edebiyatının diğer türleri içerisinde yer
almadan bağımsız bir Ģekilde meydana getirilen tekerlemelerin
(özellikle oyun tekerlemeleri (sayıĢmacalar) ve tören inanç
tekerlemeleri) sayısı da hiç de az değildir.
B. Tekerlemelerin Özellikleri:
1. ArkadaĢ topluluğunun etkisiyle çocuğun kendi kendine
öğrendiği bir türdür.
2. Tekerlemeler daha çok masal anlatımında ve oyun oynama
anında karĢımıza çıkar.
3. Manzum ve mensur tekerlemelerde anlamdan çok ahenk
unsurlarına önem verilir.
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4. Mensur tekerlemelerde iç kafiye etkili iken manzum
tekerlemeler de ahenk unsuru dediğimiz kafiye, redif, durak, vb.
unsurlar o kadar da önemli değildir.
5. Bazı tekerlemeler de mısra ve hece sayısında bir birlik
yoktur.
6. Halk edebiyatının dıĢında âĢık edebiyatında da tekerleme
adıyla yazılmıĢ Ģiirler vardır.
7. Diğer halk Ģiiri örneklerinde olduğu gibi bu türün de ilk
söyleyicileri belli değildir.
8. ġaman dualarıyla tekerlemeler arasında çeĢitli yönden
benzerliklere rastlanmaktadır (Sakaoğlu ve Alptekin, 2012: 28).
Sekizinci madde ifade edilen ġaman duaları ve tekerlemelerin
benzerliklerine iliĢkin ġükrü Elçin‟in görüĢü Ģu Ģekildedir:
“ġaman dualarının kutsi değerleri ile sihir güçlerini
kaybederek tekerleme tekerlemelere bir bakıma zemin teĢkil ettiği
söylenebilir.‟‟ (Elçin, 1986: 590).
Ayrıca Elçin, tekerleme ile Dinî Tasavvufî Halk Edebiyatı‟na

321
ait bazı örneklerin benzerliklerine dikkat çekmektedir:
Yunus Emre‟nin:
Çıktım erik dalına/Anda yedim üzümü
Bostan ıssı kakıyup/Der ne yersin kozumu
ve:
Kaygusuz Abdal‟ın:
“Bir kaz aldım ben karıdan
Boynu da uzun borudan
Kırk abdal kanın kurudan
Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz‟‟ (Elçin, 11986: 590)
dörtlükleri

ile

baĢlayan

Ģatıhlarındaki

unsurlar

üzerinde

ehemmiyetle durulması gerektiğini vurgulayarak bu örneklerle
tekerlemeler arasındaki bağlantıya dikkat çekmeye çalıĢmıĢtır.
C. Tekerleme Sınıflandırmaları:
Tekerlemeler ile ilgili olarak Pertev Naili Boratav, Mehmet
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Yardımcı, Doğan Kaya ve Ali Duymaz gibi araĢtırmacılar tasnif
çalıĢması yapmıĢtır. Bu araĢtırmacılardan Boratav ve Duymaz‟ın
yapmıĢ olduğu tasnifler Ģu Ģekildedir:
Pertev Naili Boratav tasnifi:
1.Masal tekerlemeleri,
2.Oyun tekerlemeleri,
3.Tören tekerlemeleri,
4.Bağımsız söz cambazlığı değerinde tekerlemeler (Boratav,
1995: 135).
Ali Duymaz tasnifi:
1.Belirli bir oyun, tören ya da metne bağlı tekerlemeler:
a. Çocuk oyunları tekerlemeleri,
b. Tören ve inanç tekerlemeleri
c. Halk edebiyatı türlerine bağlı tekerlemeler
d. Seyirlik oyunlar ve halk eğlencelerine bağlı tekerlemeler
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(Orta oyunu, Karagöz, Meddah tekerlemeleri),
2. Yazılı ya da geliĢmiĢ edebiyat tekerlemeleri
a. ÂĢık edebiyatı tekerlemeleri,
b. Tekke-tasavvuf edebiyatı tekerlemeleri
c. Edebi metinlerin değiĢtirilmesi ile oluĢmuĢ tekerlemeler,
3.

Diğer

tekerlemeler

(Mektup

tekerlemeleri,

iĢ

ve

mesleklerle ilgili tekerlemeler, vd.) (Duymaz, 2002: 26-27;
Duymaz, 1992: 219-220).
Ġçeriçumra‟da derlediğimiz 29 tekerlemenin tamamı çocuk
tekerlemeleri sınıfına girdiğinden herhangi bir sınıflandırma
yapılmamıĢtır.
D. Tekerleme Örnekleri:
1.

Allah‟dan baĢlıyorum

ġeytanı taĢlıyorum
Kim çıkacak bilmiyorum
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Bir çık, iki çık üç çık… on çık
Kırmızı boncuk.

2.

Altı kere altı otuz altı

Dedemin sakalı yolda kaldı
Sakalını aldı dereye attı
Dedem sakalsız kaldı.

3.

Armudu kestim

Tavana astım
“Tık‟‟ dedi düĢtü
Annem yoğurt getirdi
Kedi burnunu batırdı
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Kediyi ne yapmalı
Minareden atmalı
Minarenin kuĢu var
Kanadında gümüĢ var
EniĢtemin cebinde
Türlü türlü yemiĢ var.

4.

Bir gün, bir gün bir çocuk

Eve de gelmiĢ kimse yok
AçmıĢ bakmıĢ dolabı
ġeker de sanmıĢ ilacı
YemiĢ yemiĢ bitirmiĢ
AkĢama girmiĢ bir sancı
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Kıvrım kıvrım kıvranmıĢ
Yaptığından utanmıĢ
Doktor gelmiĢ cıss… yapmıĢ.

5.

Bir, iki, üç

Söylemesi güç
Sana verdim bir elma
Adını koydum Fatma
Hop hop hop
Bir büyük altın top.

6.

Çatlak patlak

Yusyuvarlak
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Kremalı börek
Sütlü çörek
Çek yavrum çek
Arabanı yoldan çek
Çek çek amca
Burnu kanca
Al sana bir tabanca
Ca ca ca
Sakın beni vurma amca.
7.

Değirmene girdi köpek

Değirmenci vurdu kötek
Geldi yedi köpek
Hem kötek
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Hem yedi köpek.

8.

Edi nene, büdü nene

Suya düĢmüĢ gadın ana
Al çık, bal çık
Sen aradan çık

9.

Evli evine

Köylü köyüne
Evi olmayan
Sıçan deliğine.

10.

Hakkı Hakkı‟nın hakkını yemiĢ

329
Hakkı Hakkı'dan hakkını istemiĢ
Hakkı Hakkı‟ya hakkını vermeyince
Hakkı da Hakkı'nın hakkından gelmiĢ.

11. Ġ-de
Pi-de
Ġs-pir-te.

12. Ġlimon, ilimon, ilimon
Ġlimondan gelirken
Üç kedi gördüm
Biri ağa
Biri paĢa
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Ortancası Ahmet PaĢa
Ahmet PaĢa hasta
Çorbası tasta
Püskülü mavi
Ġnadına kavi.

13. Ġramazan ilimon al
Ġrafa koy
Ġramazanda
Ġlazım olur.

14. Karga karga; "Gak" dedi
"Çık Ģu dala bak." dedi
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Karga seni tutarım
Kanadını yolarım.

15. Kat kat kadife kızın adı Latife
OturmuĢ halı dokur içinde bülbül okur
O bülbül benim olsa iki kardeĢim olsa
Biri ay biri yıldız
Oy çikolata çikolata
AkĢama yedim salata
Kız senin adın kerata.

16. KomĢu, komĢu
Hu, hu
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Oğlun geldi mi
Geldi
Ne getirdi
Ġnci, boncuk
Kime, kime
Sana, bana
BaĢka kime
Kara kediye
Kara kedi nerede
Ağaca çıktı
Ağaç nerede
Balta kesti
Balta nerede
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Suya düĢtü
Su nerede
Ġnek içti
Ġnek nerede
Dağa kaçtı
Dağ nerede
Yandı, bitti kül oldu.

17. Leylek leylek havada
Yumurtası tavada
Gel bizim hayata
Hayat kapısı kitli
Leyleğin baĢı bitli.
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18. Mini mini birler
ÇalıĢkandır ikiler
Mavi gözlü üçler
Dayak yiyen dörtler
Misafirdir beĢler
Altılar, altınımı çaldılar
Yediler, yemeğimi yediler
Sekizler, semizdirler
Dokuzlar, doktor oldu
Onlar bizi okuttu.

19. Mustafa, Mıstık
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Arabaya kıstık
Üç mum yaktık
Seyrine baktık.

20. Oooo.....
Ġğne battı
Canımı yaktı
Tombul kuĢ arabaya koĢ
Arabanın tekeri
Ġstanbul'un Ģekeri
Hop hop altıntop,
Bundan baĢka oyun yok.
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21. Ooo…
Ġğne iplik
Derme diplik
Çelik çubuk
Sen çık.

22. Ooo…
Piti piti
Karamela sepeti
Terazi lastik jimnastik
Biz size geldik bitlendik
Hamama gittik temizlendik.
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23. Ooo…
Ya Ģundadır, ya bunda
Elmacının kızında.

24.

Portakalı soydum

BaĢucuma koydum
Ben bir yalan uydurdum
Duma duma dum
Kırmızı mum
Dolapta pekmez
Yala yala bitmez
AyĢecik cik cik cik
Fatmacık cık cık cık
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Sen bu oyundan çık.

25. Portakalı soydum
BaĢucuma koydum
Ben bir yalan uydurdum
Duma duma dum
Duma duma dum
Öğretmeni kandırdım
Kandırdım.

26. Sağ elimde beĢ parmak
Sol elimde beĢ parmak
Say bak, say bak, say bak
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Hepsi eder on parmak
Sen de istersen saymak
Say bak, say bak, say bak
Hepsi eder on parmak.

27. ÜĢüdüm üĢüdüm
Daldan elma düĢürdüm
Elmamı yediler
Bana cüce dediler
Cücelikten kurtuldum
Bey oğluna gittim
Beyoğlu hasta,
Çorbası tasta
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Püskülü mavi
Ġnadına kavi.

28. Yağlı pilav
ġimĢir kaĢık
Üç tas hoĢaf
Üç tas hoĢaf
Üç tas hoĢaf.

29. Yağ yağ yağmur
Teknede hamur
Bahçede çamur
Ver Allah'ım ver
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Sicim gibi yağmur.
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2.3.3. NĠNNĠ
A. Ninni Nedir:
Halk kültürümüzün önemli unsurlarından birini teĢkil eden
ninniler; “Çocukları büyüten nine, anneanne, babaanne, teyze,
abla, yenge gibi yakınların çocukları uyutmak için belli bir
ezgiyle söyledikleri manzum veya mensur sözlerdir.‟‟ (Artun,
1997: 1) olarak tanımlanabilir.
Ninni veya nenni kelimesinin, Türkçede ne zamandan beri
kullanıldığını kesin olarak bilmiyoruz. Anadolu sahasında bu
kelime ile ilgili olarak Karacaoğlan‟ın:
“Mestanedir Karac’oğlan mestane,
Güzel olan gül gönderir dostuna,
Yatır beni kız dizinin üstüne,
Nen eyle de kaşın gözün süzerek!’’ dörtlüğünde nen eylemek
Ģeklinde tesadüf etmekteyiz (Çelebioğlu, 1995: 10-11).
Karacaoğlan‟ın 17. yüzyılda yaĢadığını bilmekteyiz. Bu
nedenle ninninin bu yüzyıldan önce Anadolu‟da var olduğu
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düĢüncesini taĢıyabiliriz.
Divân-ü Lûgâti‟t Türk‟te ninni olarak balu balu tabiri
geçmektedir (Atalay, 1999: 323). Lûgât‟te böyle bir kelimenin
geçiyor olması bu kelimenin dilimize 11. yüzyıldan önce
girdiğini gösterir ki bu da ninninin oldukça derin tarihi temelleri
olduğuna iĢarettir.
Diğer Türkî Cumhuriyetlerde farklı isimlerde olsa da
ninninin yaĢadığını görmekteyiz.
Azerî Türkçesi‟nde laylay, Çağatay Türkçesi‟nde elle,
ÇuvaĢça‟da nenne, Kazak Türkçesi‟nde eldiy, Kerkük (Irak
Türkmenleri) de leyle, leylev, leyley, Kırım Türkçesi‟nde ayya
(nanıy), Türkmen Türkçesi‟nde allay, Yeni Uygur (Doğu
Türkistan) Türkçesi‟nde alley gibi sözlerle ifade edilen bu
kelime, Türkiye Türkçesi‟nde, edebî dilde ninni olarak
kullanılmakla birlikte konuĢma dilinde, ağızlarda daha çok
nenni, daha az da nennen veya nen Ģeklinde telaffuz
olunmaktadır (Çelebioğlu, 1995: 11).
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B. Ninnilerin Özellikleri:
Ninnilerin

özellikleri

ile

ilgili

olarak

en

kapsamlı

çalıĢmalardan birini, Türk Ninniler Hazinesi adlı eserinde Amil
Çelebioğlu yapmıĢtır. Çelebioğlu tarafından Ģekil, ifade-üslup ve
muhteva hususiyetleri (bu bölüm tasnif olduğundan Bilmece
Tasnifleri bölümünde verilecektir) adı altında belirtilen özellikler
Ģu Ģekildedir:
1. Bazı Ġfade ġekil Hususiyetleri
Bir hayli istisnaları da olmakla birlikte nazım Ģekli ve nev‟i
bakımından ninnilerin, umumiyetle mâni tarzında teĢekkül
ettiğini görüyoruz. Mâni türünün millî ve en yaygın bir nazım
birimi olması bakımından dolayı bunu, tabiî karĢılamak gerekir.
Hatta:
Armut dalda sallanır,
Yere düĢer ballanır,
Bir kız güzel olursa,
Çok oğlanlar yalvarır.
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Dağda tavĢan kovalarım,
DüĢtüm dizim ovarım,
Anne beni evlendir,
KomĢu kızın severim!
misâli bir kısım mâniler de ninni olarak derlenmiĢtir. Yani:
Karanfil oylum oylum,
Geliyor selvi boylum,
Selvi boylum gelirse,
ġen olur benim gönlüm!
gibi ve benzeri ninniler de mevzua uydurularak:
Karanfil oylum oylum,
Uyuyor benim oğlum,
Eğer oğlum uyursa, Ģen olur benim gönlüm!
tarzında ninnileĢmektedir.
Daha çok yedi ve sekiz heceden meydana gelen mâni
Ģeklindeki ninnilerde:
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Hû der de gider idim, ninni, ---------------------------------- a
Zikrullah eder idim, ninni, ---------------------------------- a
Ġsmail Peygamberin, ninni, ---------------------------------- x
Devesini güder idim, ninni! ---------------------------------- a
örneğinde görüldüğü Ģekilde birinci, ikinci, dördüncü
mısralar kafiyeli, üçüncü mısra serbesttir. Dört mısra‟ı kafiyeli,
musarra biçimi nispeten az olup bunların bir kısmında da üçüncü
mısralar hakikî kafiye olmaktan çok redif-kafiyedirler. Veya:
Ninnilerin var olsun,

---------------------------------- a

Koynun dolu nar olsun,

---------------------------------- a

Narın düĢsün çatlasın,

---------------------------------- b

DüĢman gözü patlasın!

---------------------------------- b

parçasında olduğu gibi birinci-ikinci mısralar ile üçüncüdördüncü

mısralar,

kendi

aralarında

mesnevî

tarzında

kafiyelidirler. Yahut:
Gül ağacın budamıĢlar,

---------------------------------- x

Gülü gonca bitsin diye,

---------------------------------- a
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Allah seni bana vermiĢ,

---------------------------------- x

Her derdin unutsun diye!

---------------------------------- a

ninnisinde görüldüğü üzere kıt‟a Ģeklinde birinci, üçüncü
mısralar kafiyesiz, ikinci ve dördüncü mısralar kafiyelidir.
Dandini dandini dan kuĢu,

---------------------------------- a

Bal yemez arı kuĢu,

---------------------------------- a

Anası hatun kiĢi,

---------------------------------- a

Babası beyler baĢı,

---------------------------------- a

Halası helâ taĢı,

---------------------------------- a

Teyzesi yüzük kaĢı!

---------------------------------- a

benzeri ninniler de ise bütün mısralar kafiyeli, musarra
olarak bazen de yer yer olarak kafiyesiz, sadece rediflerle devam
eder. Ayrıca beyitler halinde veya yukarıdaki misalde olduğu
gibi bütün bir parça olarak telakkî edilebilecek bazı ninniler de
mevcuttur.
Anası da katır (yavrum),

---------------------------------- a

Hiç bilmiyor hatır (ninni),

---------------------------------- a
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Babası da deve (yavrum),

---------------------------------- b

Hiç gelmiyor eve (ninni),

---------------------------------- b

Halası da koyun (yavrum),

---------------------------------- c

Hiç bilmiyor oyun (ninni)!

---------------------------------- c

Bu tür mesnevî Ģekli dıĢında, kıt‟a biçimi kafiyeli müselsel
parçalar da vardır:
Anasına benzerse,

---------------------------------- x

Kalaylı teĢtin kaymağıdır,

---------------------------------- a

Babasına benzerse,

---------------------------------- x

Altın saat kolbağıdır,

---------------------------------- a

Halasına benzerse,

---------------------------------- x

Keküle gülün yaprağıdır,

---------------------------------- a

Dayısına benzerse,

---------------------------------- x

Sırmalı kılıç yanbağıdır,

---------------------------------- a

Nenesine benzerse,

---------------------------------- x
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KokmuĢ tuluk bacağıdır,

---------------------------------- a

Emisine benzerse,

---------------------------------- x

ġoĢ yolun toprağıdır!

---------------------------------- a

Dördüncü mısra‟ı, <<Ninni yavrum ninni>> olarak ifadesi
olan üç mısralı ninniler bir haylidir. Umumiyetle bunların üç
mısraı da aralarında kafiyeli (musarra)‟dir:
Besmeleyle uyanır,

------------------------------------- a

O nurlara boyanır,

--------------------------------------

a
Buna can mı dayanır,

------------------------------------ a

Ninni yavrum ninni!

------------------------------------- x

2. Bazı Ġfade ve Üslup Hususiyetleri
Ninniler, kendilerine mahsus bazı ifade kalıpları ve üslup
hususiyetleri ihtiva eder. BaĢlangıçları itibariyle bir nida,
terennüm veya hitap unsuru olarak en çok:
Dandini dandini dan ister,
Dandini dandini danadan,
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Dandini dandini danalı bebek,
Dandini dandini danası,
Dandini dandini danaylı,
Dandini dandini dastana,

E, e, e, e (dedim)
E yavruma e, e, e,

Hû, hû, hû Allah,
Hû, hû derviĢler,
Hû, hû, hû dede,
Hû, hû, hû kuĢu
Kızım kızım… veya benim kızım (yavrum),

Ninni dedim…,
Ninni derim…,
Ninni desem…,
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Ninni diyeyim…,
Ninni ninni ninni,
Ninni ninni ninnice,
Ninnilerim benim olsun,
Ninnisine ninnisine,
Oğlum oğlum… veya benim oğlum (yavrum),
gibi ve benzeri ifadeler sıralanabilir. Ninnilerin nihayetleri
ise yer yer:
E, e, e, e...,
E, e, hû ninni,
Hû, hû, hû…,
Nen, nen, nen, nen,
Ninni, ninni, ninni…,
Ninni yavrum (kuzum, oğlum, kızım) ninni,
Ninni yavruma ninni,

Öve (övve)…,
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PiĢ, piĢ, piĢ…,

Uyu yavrum ninni,
Büyü yavrum ninni!

Uyusun da büyüsün ninni,
TıpıĢ tıpıĢ yürüsün ninni!
Ģekillerinde bağlanmaktadır. Yavrum hitabı, en yaygın
olanıdır. Bazen bunun yerine aslanım, bebeğim, gülüm, kızım,
oğlum denildiği gibi doğrudan doğruya çocuğun adı da
zikredilir.
Dandini dandini…, hû hû… Ģeklinde giriĢ mahiyetindeki
tekrarlar, müteakip mısralara bir kafiye hazırlığı olmakla beraber
aynı zamanda ahenge tempo tutan bir musiki karakteri de
taĢırlar. Bu nida veya musiki hususiyeti olarak ninni, hû hû
benzeri sözler, her mısra sonunda bir veya daha fazla mükerrer
olabileceği gibi sadece ninnilerin baĢında yahut sonunda veya
hem baĢta ve hem nihayette tekrarlanabilir. Ayrıca; “Ninni
yavrum ninni; (Azeri Türkçesi‟nde, Doğu Anadolu‟da: Laylay
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balam laylay; Kerkük civarında: Leyle balam leyle, ülle balam
ülle…) nakaratı, birinci mısra baĢına veya daha önce temas
ettiğmiz Ģekilde sonuncu (dördüncü) mısra yerine veya her mısra
arasına muntazam yahut yer yer mısralar arasına dağınık olarak
ilave edilmektedir.
Normal ninnilerin ihtiva ettikleri:
Ninni yavrum ninni!

Uyusun (kızım) ninni,
Büyüsün (kızım) ninni!
benzeri
manzumelere

sözler,

ninni

eklenmekle,

karakterinde
bir

olmayan

bakıma

onları

çeĢitli
da

ninnileĢtirmektedir. Diğer bazı müĢterek ifadelere misal olarak:
Bahçeye…, bahçelerde,
BeĢiğimin (oku demir)…,
Dağlar…,
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Evimiz…, evleri…, evler,
kelimelerini ve benzerlerini görebiliriz. Bu tür ortak
kullanılıĢlar, aynı zamanda mânilerde de mevcuttur.
Ninnilerimize üslup yönünden hâkim olan mühim
hususiyetlerden birisi de umumî olarak annenin çocuğa,
Gelme kuçu git iĢine,
DüĢme kızımın peĢine,
Kuçu seni tutarım kuçu,
Bacağını kırarım kuçu!
gibi bazen değiĢik muhataplara hitap etmesi, tek taraflı olsa
da onlarla konuĢması, muhtelif duygu, hayal ve fikirlerini, hitabî
bir ifadeyle dile getirmesidir (Çelebioğlu, 1995: 16-20).
C. Ninni Tasnifleri:
Ninnilerle ilgili yapılmıĢ en kapsamlı çalıĢmalardan biri
Amil Çelebioğlu‟na ait olanıdır. Bu eserde Çelebioğlu ninnilerin
özelliklerini verirken Bazı Muhteva Hususiyetleri adlı bölümde
üç farklı ninni tasnifine yer vermiĢtir. Bu tasnifler Ģu Ģekildedir:
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a. Kız çocukları için söylenilen ninniler;
b. Erkek çocukları için söylenilen ninniler;
c. Hem kız hem erkek çocuklar için söylenilen ninniler;
veya;
1- Çocuğu uyuturken söylenilen ninniler;
2-

Bebeğin kundağını açıp, hoplatıp onu sevmek için

söylenilen ninniler, hoppalamalar, okĢamalar, avutmaçlar;
3- Bebeğin emeklemesi, yürümesi, konuĢmaya baĢlaması,
diĢinin çıkması vs. dolayısıyla söylenilen ninniler, okĢamalar;
4-

Çocuğun

veya

yakınlarının

hastalanması,

ölümü

sebebiyle söylenen ninniler gibi çeĢitli Ģekillerde veya yer yer
birleĢtirerek tasnif etmek mümkündür. Biz ninnilerimizi:
1- Dinî, kutsî ve fikrî mahiyette ninniler;
2- Efsane ağıt türünden ninniler;
3- Dilek ve temennî mahiyetindeki ninniler;
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4- Sevgi ve alaka ifade eden ninniler;
5- Övgü ve yergi mahiyetindeki ninniler;
6- ġikâyet ve teessür ifade eden ninniler;
7- Ayrılık ve gurbet ifade eden ninniler;
8- Va‟d mahiyetinde ninniler;
9- Tehdit ve korkutma mahiyetindeki ninniler, olmak üzere
dokuz esas bölüm altında toplamıĢ bulunuyoruz (Çelebioğlu,
1995: 20).
Erman Artun ise Tekirdağ’da Söylenen Ninnilerden Örnekler
adlı bildirisinde bölgeden derlediği ninnileri konularına göre
sınıflandırmıĢtır. Bu sınıflandırma:
1- Çocuğun özelliklerini anlatarak sevme.
2- Anne tarafını yüceltip, baba tarafını eleĢtiren ninniler.
3- Çocuğun akranları arasında en üstün olması dileğiyle
söylenen ninniler.
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4- Çocuğunu gelin, damat görme dileğiyle söylenmiĢ
ninniler.
5- Çocuğun mutlu ve baĢarılı geleceği dileğiyle söylenmiĢ
ninniler.
6- Ailesini arayıp sormayan gurbetteki babaya eleĢtiri ve
beddua konulu ninniler.
7- Çocuğu hayırlı evlat olması isteğiyle söylenen ninniler.
8- Aile özlemi duyan annenin, kızını uzağa vermek
istemediğini anlatan ninniler.
9- Öksüz çocuğa bakan yakının, anne sevgisini, annesizliğin
zor olduğunu anlatan ninniler.
10- Çocuğun uyuması için eren, evliyalardan yardım istenen
ninniler.
11- Çocuğun büyüyüp asker olduğunu görmek isteyen
ninniler.” (Artun,1989: 1) biçimindedir.
Ġçeriçumra‟dan yedi adet ninni örneği derlenmiĢtir. Bu
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örnekler Erman Artun‟un izlediği yol doğrultusunda yani
konularına

göre

tarafımızdan

yapılan

bir

tasnifle

sınıflandırılacaktır.
D. Ninni Örnekleri
1. Anne ve Annesizliğin Zorluğu Üzerine SöylenmiĢ
Ninniler:
Nenni desem, neler olur
Gül açılır, bahar olur
Dilsiz kuĢlar dil öğrenir
Annesiz kuzular nerde eğlenir. K.ġ. Zeliha Yılmaz

2. Çocuğun Özelliklerini Anlatarak Sevme Üzerine
OluĢturulmuĢ Ninniler
Hasan‟ım has, altın tas
Hasan‟ım güççük söz dutmaz K.ġ. Zeliha Yılmaz

Dandini dandini danalı bebek
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Elleri kolları kınalı bebek
Benim de yavrum cicili bebek
Uyusun da büyüsün ninni K.ġ. Zeliha Yılmaz

Dandini dandini dastana
Danalar girmiĢ bostana
Kov bostancı danayı
Yemesin lahanayı
Lahanayı yemez, kokunu yer
Benim de kuzum lokum yer
Uyusun da büyüsün ninni
TıpıĢ tıpıĢ yürüsün ninni K.ġ. Rabia Ġlden

Dandini dandini dat (tad) bunda
Emmi de dayı da hep bunda
EyerlenmiĢ at bunda
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Eyere sığmaz yük bunda K.ġ. Rabia Ġlden

3. Derdin, Sıkıntının Çocukla PaylaĢıldığı Ninniler:
Nenni nenni nelediğim
Albargırdak bağladığım
Her daim derdimi anlattığım
Nenni guzum sana nenni K.ġ. Zeliha Yılmaz

Nenni derim, birim birim
Dert yürekte dürüm dürüm
Ben derdimi sana derim
Nenni kuzum sana nenni K.ġ. Zeliha Yılmaz
Beldeden derlenen yedi adet ninni üç baĢlık halinde ele
alınmıĢtır. Bu ninnlerden biri, Anne ve Annesizliğin Zorluğu
Üzerine Söylenmiş Ninniler; dördü, Çocuğun Özelliklerini
Anlatarak Sevme Üzerine Oluşturulmuş Ninniler; ikisi de
Derdin, Sıkıntının Çocukla Paylaşıldığı Ninniler grubuna
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alınmıĢtır.
Ortaya çıkan bu tabloda, Ġçeriçumra‟nın ninni bakımından
kısır bir yapı gösterdiği fikrini savunabiliriz. Nüfus olarak
kalabalık sayılabilecek bir beldeden yedi adet ninninin
derlenmesi bu düĢüncemizi desteklemektedir.
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2.4. GEÇĠġ DÖNEMLERĠ
Ġnsanoğlu için doğmak, yaĢamak ve ölmek hayatın içinde
olan gerçeklerdir. Bu üç olgu, biz istesek de istemesek de
sürekliliğini devam ettirir.
Doğum ve ölüm arasında yaĢadıklarımız hayatımıza Ģekil
ve anlam veren olaylardır. Sünnet düğünleri, asker uğurlama
merasimleri, düğünler ve ölümler dile getirdiğimiz olayların en
önemlileridir.
Bu bölümde insanoğlunun doğumundan ölümüne kadar
olan önemli anları, Ġçeriçumra gelenek ve göreneklerine göre ele
alınacaktır.
2.4.1. Doğum ve Doğumu Takip Eden Adetler:
Ġçeriçumra‟nın sosyal bağlarındaki girift yapı, bütün geçiĢ
dönemlerinde etkisini gösterir. Ġfade edilen olgu kasaba
adetlerinin çeĢitlenmesine ve teferruatlanmasına sebebiyet
vermiĢtir.
Gelenek içerisinde yoğrularak günümüze ulaĢan ve köklü
bir geçmiĢe sahip adetlerin baĢında doğum adetleri gelir. Bu
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adetler günümüzde halen uygulanmakta ve sosyal yaĢantı
üzerinde

etkilerini

sürdürmektedir.

Beldede

yaptığımız

görüĢmeler neticesinde ortaya çıkan doğum ve sonrasında
uygulanan adetler Ģu Ģekildedir:
- Yeni doğan çocuğa aile büyükleri tarafından altın takılır.
Bu altın çocuğun isminin olduğu künye veya çeyrek altındır.
- Yeni doğan çocuk, tuzlu su ile topuklarından tutularak
baĢ aĢağı yıkanır. Bunun sebebi; tuzun bebeğin etini piĢireceği
ve çocuğun daha dirençli olacağı düĢüncesidir.
- Sağ kulağına ezan okunur, sol kulağına gamet getirilir.
Bunu takiben üç defa kulağına ismi fısıldanır.
- Çocuk, diĢ çıkardığında ailenin akrabaları, komĢuları
davet edilerek diĢ bulguru ikram edilir. Buna dilgit denir.
- Vazgeçilmeyen bir diğer adet ise çocuğun boynuna
muska ve nazar boncuğu takılmasıdır. Ġçeriçumra‟da bu konuda
büyük bir hassasiyet vardır. Çocuğun geçirdiği bütün hastalıklar
nazara bağlandığı için muska ve nazar boncuğunun koruyucu
gücüne ayrı bir değer verilir.
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- Çocuk, konuĢmaya baĢladığında dede, baba, babaanne
gibi aile büyükleri tarafından çocuğa para takılır.
- Çocuğun, kırkı çıkmadan tırnakları kesilmez.
- Gözleri ĢaĢı olmasın diye çocuğun kırkı çıkmadan ayna
karĢısına geçirmezler.
- Çocuğun kırkı dolmadan boyunun kısa olacağı
düĢüncesiyle üzerinden geçilmez.
- Çocuğun yanında asla bağırılarak konuĢulmaz.
- Çocuğun doğumundan kısa bir süre sonra çocuk dürüsü
olarak tabir edilen adet gerçekleĢir. Çocuk dürüsünde çocuğun
giyecekleri bulunur.
- Eğer çocuk erkekse düğün bahsinde geçecek Ģekilde
geniĢ kapsamlı bir pilav dökülür.
- Kırkını dolduran çocuk için kırk yemeği verilir.
- Çocuğun saçı kesildiğinde adak kurbanı kesilir.
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- Çocuğun elinde ayağında herhangi bir eğrilik olmaması
için sıkıca beleğe sarılır.
- Çocuğun gözleri ĢaĢı olmasın diye sürme çekilir.
- Çocuk, kırkı çıkmadan evden dıĢarıya çıkarılmaz.
- Çocuğun kafasında eğrilik olmaması için sık sık yönü
çevrilir. K.ġ. Çiğdem Yılmaz
2.4.2. Sünnet Adetleri:
GeçiĢ dönemi adetlerinden en önemlilerinden biri de
sünnetlerdir. Halk tabiriyle erkekliğe ilk adımı atmak olarak
nitelendirilen sünnet, Ġçeriçumra‟da oldukça renkli görüntülere
sahne olur. Aileler erkek çocuklarını evlendirirmiĢçesine
sünnete değer verir.
Beldede sünnet yaĢı altı ile on iki arasında değiĢir. Bu
yaĢlar arasında yapılmasının sebebi; çocuğun büyüdüğünde
sünnetini hatırlaması içindir. Belirtilen yaĢlara gelen çocuk,
ailenin belirleneceği bir hafta sonunda sünnet ettirilir. Sünnet
zamanı, çocuğun tatil olduğu yarıyıl veya yaz tatilleri zamanına
denk gelir.
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Sünnet zamanı belirlendikten sonra sıra sünnet kartı
basımı ve sünnet kıyafeti almaya gelir. Sünnet kartlarının
görkemli olmasına önem verilir. Aile, bu kartları samimi olduğu
kiĢilere vereceğinden, kiĢi sayısına göre kart bastırır. Sünnet
kıyafeti ise klasik kıyafettir.
Kart ve kıyafet faslından sonra iĢ, sünnetçi seçimine
kalmıĢtır. Eskiden Ġçeriçumra‟da bir tane sünnetçi (Sıhhiye
DurmuĢ) varmıĢ. Bu sünnetçi kasabanın bütün çocuklarını
sünnet edermiĢ. Sünnetçinin kıymetli olması nedeniyle bu iĢi
yapan kiĢilere sünnet evlerinde çeĢitli ikramlarda bulunulurmuĢ.
Gelinen noktada ise sünnetçi seçimi, sünnetin sadece küçük bir
yerini oluĢturmaktadır.
Sünnet için tarih alındıktan sonra aile sünnet düğünü için
hazırlıklara baĢlar. Davetlilerin kavalcı (ev ev dolaĢarak
insanları sözlü olarak davete çağıran kiĢiye verilen ad) ile
okunması, yakınlara kart dağıtılması gibi adetler günümüzde
halen canlılığını korumaktadır.
Hafta sonuna davet edilen misafirler için büyük bir yemek
organizasyonu tertiplenir. Bu yemekte -düğün adetlerinde
belirteceğimiz gibi- büyük bir pilav dökülür (kasabada pilav
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dökmek tabiri kullanılır). Ġçeriçumra‟da son zamanlarda sünnet
içinde büyük pilav dökmek oldukça yaygınlaĢmıĢtır. Bu da
düğüne katılanların sayısını çoğaltmıĢ ve yemek için ayrılan
bütçenin kabarıklaĢmasına sebep olmuĢtur.
Ataerkil yapının devam ettiği beldede eğer sünnet olacak
çocuğun babaanne ve dedesi hayattaysa sünnet düğününün
ikramı bir kat daha artar. Çünkü Ġçeriçumra‟da büyükler
tarafından erkek toruna farklı bir değer verilir.
Cumartesi günü konvoylar halinde çocuğun gezdirilmesi
ile baĢlayan sünnet düğününde gezdirme faslı bir saatlik zaman
dilimini kapsar. Eğer çocuk evde sünnet ettirilecekse gezi evde,
sünnetçinin polikliniğinde olacaksa orada sonlanır (Eskiden
imkânlar bu derece geliĢmiĢ olmadığından sünnetçinin eve
gelmesi daha yaygınmıĢ).
Sünnet esnasında sünnetçi çocuğun rahatsız olmaması
için arkadaĢlarını ve diğer çocukları dıĢarı çıkarır, sadece aile
büyüklerinin içeride kalmasına izin verir. Aile büyüklerinden bir
kirve olur ve sünnet baĢlar. Kirve çocuğun en yakınlarından
biridir. Amca, eniĢte, dayı vs. Kirve çocuğun her isteğini
yapmak zorundadır.
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Sünnetin tamamlanmasının ardından ziyaretçiler çocuğu
ziyaret eder ve çeĢitli hediyeler sunar. Bu hediyeler kapsamına
altın, para, saat, ailesi için çeĢitli eĢyalar girer. Sünnet için
yapılan ziyaretler bir hafta kadar sürer.
Cumartesi akĢamı kına ile devam eden sünnet düğünü
oldukça renkli geçer. Düğün salonlarında bayanların toplandığı
eğlencelerde olduğu gibi bu akĢam da sünnet çocuğunun ve
isteyenlerin eline kına yakılır. Gece yarılarına kadar süren
eğlence, misafirlerin dağılmasıyla son bulur.
Pazar günü sünnet düğününün en kalabalık ve ikramlı
olduğu

gündür.

ÇeĢitli

yerleĢim

merkezlerinden

gelen

misafirlere Konya‟nın meĢhur düğün pilavı ve beraberinde
verilen yemekler sunulur. Bu yemekler ya Konya‟dan gelen bir
hazır yemek fabrikası tarafından ya da kasabada bu iĢle uğraĢan
kiĢiler tarafından hazırlanıp servis edilir. Pazar günü de yemek
faslı ile geçen sünnet düğünü, yemeğin tamamlanıp misafirlerin
ayrılmasının ardından son bulur. K.ġ. Aysel Babacan
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2.4.3. Askere Gönderme Adetleri:
Askerlik, kutsal olduğu kadar vatana ödenmesi gereken bir
borçtur. Ülkemizin her yerinde olduğu gibi Ġçeriçumra‟da da
askerliğe bu Ģekilde değer verilir. Herkes askerliğin kutsal
olduğunun farkındadır. Bu nedenle askerlik çağına gelen gence
evde misafir gözüyle bakılır. Ağır iĢler yaptırılmamaya, onu
üzecek bir davranıĢta bulunulmamaya çalıĢılır. Bu konularda
anneler, dede ve babaanneler biraz daha dikkatlidir.
Aile,

çocuklarını

öyle

sıradan

bir Ģekilde

askere

göndermemek ve belki de çocuklarına son görevlerini yerine
getirmek için bazı eğlenceler düzenlerler. Bu eğlence için genç,
askere gitmeden önce mahallî bir sanatçıyla anlaĢılır. Gencin
yakın arkadaĢları ve mahalle sakinleri eğlenceye davet edilir.
Eğlence yeri gencin evinin önü veya yakınında bulunan uygun
bir yerdir.
Asker gönderme zamanlarında yoğunlaĢan bu eğlenceler
sazlı sözlü olur. Halk dilinde çetnevir denilen; içerisinde fındık,
fıstık gibi kuruyemiĢlerin bulunduğu ikramlar sunulan bu
eğlenceler, gece yarılarına kadar sürer. Davet edilmese de adet
gereği, beldenin gençleri eğlence yerini ziyaret eder. Askere
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gidecek gence hayırlı olsun dileklerini ve sağlıklı sıhhatli olarak
dönmesini temenni ederler. Eğlencelerde bol bol oynanarak
askerin stres atması ve moral bulması amaçlanır. Eğlence için
davet edilenler ayrılmadan önce asker ve isteyenlere kına
yakılmak suretiyle eğlence tamamlanır.
Bu eğlenceyi takip eden gün, büyük konvoylarla asker
otogara getirilir. Bu konvoylara gencin yakınları, arkadaĢları ve
mahalle sakinleri katılır. Konvoylar oluĢturulduğu bu adet, son
zamanlarda daha yaygınlaĢmıĢtır. Bunun nedenini maddi
imkânlara ve teknolojik geliĢmelere bağlayabiliriz.
Genç, kalabalık insan topluluğunun onun için söylemiĢ
olduğu marĢlarla, dualarla ve dökülen gözyaĢlarıyla yolcu edilir
ve askere gönderme merasimi bu Ģekilde son bulur.
Ġçeriçumra yakın zamanlarda vatan için üç Ģehit vermiĢ bir
yerleĢim yeri olarak askerler, görev yerlerine ya Ģehit ya gazi
olacağı düĢüncesiyle gönderilir. K.ġ. Azime Kendirci
2.4.4. Evlenme Adetleri:
Ġçeriçumra‟nın en kapsamlı geleneği olarak karĢımıza
çıkan düğün adetleri halen canlılığını korumaktadır. Bu köklü
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adetle ilgili olarak Hediye Ercan‟la yaptığımız görüĢme
aĢağıdaki verilmiĢtir.
Askerliğini yapmıĢ, iĢini kurmuĢ gençlerin aileleri,
kendilerine ve oğullarına uygun bir kız arar. Aile, oğullarının
baĢını ne kadar erken bağlarsa o kadar iyi olacağını düĢünür.
Aradıkları kızın; hamarat, temiz, iyi huylu, saygılı, çalıĢmayı
seven, örf ve adetlerini bilen birisi olmasına dikkat ederler.
Aileler, oğullarına uygun kısmeti ararken baĢkalarından da
yardım alırlar. Aracı olacak kiĢiyle oğlanın annesi kıza bakmaya
giderler. Aracı olan kiĢiye “dünür baĢı” denir. Ziyarete gider
gibi kıza bakmaya giden dünür baĢı ve oğlanın annesi, kızın
davranıĢlarını beğenirlerse durumu oğullarına anlatırlar. Eğer
oğlanın gönlü olursa kızın ailesine bir akĢam oturmaya
geleceklerine dair haber gönderilir. Görücü usulü evlenme bu
Ģekilde baĢlar; ama anlaĢmalı yani gençlerin birbiriyle önceden
tanıĢarak evlenmeleri söz konusuysa dünür baĢına gerek yoktur.
Kızın babasının rızası olursa belirlenen günün akĢamı
kızın evine gidilir. Damat adayı, kızı istemeden önce çiçek ve
çikolata alır. Kızı istemeye giderken damadın annesi, babası,
komĢuları ya da akrabalarından bazıları ve varsa dünür baĢı olur.
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Erkek tarafı kalabalık olmasını istemezse damat adayı, anne ve
baba olarak gider.
AlıĢıla gelmiĢ Ģekilde çaylar, kahveler içilir, Allah‟ın emri
Peygamber Efendimizin kavliyle kız istenir. Kızın babası zorluk
çıkarırsa; yani kızını vermek istemezse oğlan tarafı araya kızın
babasının sevdiği, saydığı birini katar. Babası kızını vermeden
önce damat adayını sorar soruĢturur; “Kötü huyu var mı, ne iĢle
uğraĢır.‟‟ diye araĢtırır.
Bu ilk giriĢimin ardından oğlan tarafı kız evine tekrar
gider. Büyükler kendi aralarında konuĢup anlaĢır ve kızın da
gönlü varsa kızı verirler. Kız isteme tatlılıkla bittiğinde kız
kahveleri getirir. Kız kahveyi ilk olarak kayınpederine sonra
kayınvalidesine sonra da damada uzatır. Eğer kızın babası izin
verirse kız yanlarında oturabilir. Ġzin vermezse odadan çıkar. Ġki
tarafında izniyle gençlerin konuĢmalarına müsaade edilir.
Gençlerinde aralarında anlaĢmazlık çıkmazsa aileler söz gününe
karar verirler.
Kız isteme bittikten sonra arayı fazla açmamak için oğlan
tarafı, kızın evine belirli aralıklarla gitmeye baĢlar. Bundan
sonra kız için misafir ağırlama merasimleri baĢlamıĢtır.

373
Erkek tarafı, kız evine her geliĢinde gelinlerine el hediyesi
getirir; ama bunlar kız istemeye geleneğindeki gibi sadece çiçek
ve çikolata değil, ceket, patik, çorap, eĢarp gibi kıyafet türü
eĢyalardır. Düğün hazırlıklarının bu döneminde gelin ve damat
kayınpederleri

ve

kayınvalidelerine

anne,

baba

demeye

baĢlarlar. Demeyen gençler aileler tarafından ayıplanır. Söz
kesilmeden önce oğlan, kız evine gelmez; yalnız kızın ailesi
gelmesine izin verirlerse gelebilir, aksi takdirde söz kesilmeden
kız evine gelemez. Kız evi ise söz yüzüğü takılmadan önce
oğlan evine fazla gitmez; ama kızın annesi ve babası bunu sorun
olarak görmezse istedikleri gibi gidebilirler.
Aileler, söz tarihini belirledikten sonra bu tarihe yakın bir
zamanda yüzük almaya giderler. Buna “yüzük bozdurma‟‟
denir. Yüzük bozdurmaya sadece gençler ve anne, babalar gider.
Yüzüğün bozulacağı kuyumcu, damat tarafının tercihine
bırakılmıĢtır. Damadın yüzüğünü kız tarafı, kızın yüzüğünü de
oğlan tarafı alır. Kız için iki tane yüzük alınır. Yüzüğünün biri
alyans, biri de tek taĢtır. Ġçeriçumra‟da tek taĢ yüzüğe “kaĢlı
yüzük“ denir. Kız, iki yüzüğünü de beğendikten sonra damat
yüzüğünü seçer. Oğlan için tek yüzük alınır, o da alyanstır.
Kızın söz kıyafetini yine oğlan tarafı alır. Aileler gençlerin
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aldıklarına, seçtiği kıyafetlere pek karıĢmazlar. Kız isterse takım
elbise, isterse de elbise alır. Bunun yanında kıza eĢarp, çorap,
terlik, atlet ve iç çamaĢırı alınır. Eğer bayrama az bir zaman
varsa kız için bayramlık da alınır. Oğlan tarafı kızın alıĢveriĢini
yaparken kız tarafı da damatla birlikte oğlan tarafının
alıĢveriĢini yapar. Damada kızın annesi ve babası söz günü
giymesi için takım elbise, atlet, kravat, çorap alır. Bu arada aynı
Ģekilde damada da bayramlık alınır. Onun bayramlığı ise; kazak
ve pantolondan ibarettir.
Ġçeriçumra‟da dürü bohçasına çok önem verilir. Ġki aile de
dürü bohçası için ayrıca bir alıĢveriĢ yaparlar. Söz günü dürü
bohçasını oğlan tarafı getirir. Kız tarafının hazırladığı bohça ise
oğlan tarafının birkaç gün sonra verdiği yemekte götürülür. Bu
yemekte iki aileden de davet edilen kiĢiler olur. Yemekte
kadınlar ve erkekler ayrı sofralarda olur. Bohça, kadınların
içinde açılır. Bohçayı açan kiĢi, kız tarafından olur ve oğlan
tarafına ne alındıysa alınan eĢyayı ve kime alındığını söyler,
ardından bohçayı kapatır. Damat bohçası ayrı olur. Daha Ģık,
ĢaĢalı ve özenlidir. Kayınvalide için buluz, çorap, patik, gecelik
takımı, atlet ve adet haline getirilmiĢ olan iki metre kumaĢ,
kayınpeder için ise; kumaĢ pantolon, kazak, çorap, atlet, ceket
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ve havlu konulur. Eğer damadın kız kardeĢi veya kardeĢleri
varsa onlara da buluz, patik, çorap, yelek, eĢarp konur. En son
damadın bohçası hazırlanır. Damat için ise; pantolon, çorap,
terlik, iç çamaĢırları, kazak, damat havlusu, kemer hazırlanır.
Ayrıca bütün dürü bohçasını gösteren kiĢiye ya para ya da patik,
eĢarp gibi Ģeyler verilir. Oğlan tarafının hazırladığı bohçayı ise
oğlan tarafından birileri gösterir. Dürünün gösterilme zamanı;
yüzükler

takıldıktan

sonra

para

takılma

merasiminin

ardındandır. Oğlan tarafının hazırladığı bohça, gelin ve damat
ister odadan çıktıktan sonra isterse de onlar varken açılabilir.
Söz günü geldiğinde sabahtan tüm hazırlıklar baĢlar.
Sözün yapılacağı yer, ailenin belirlediği bir mekândır. Bu yere
karar verilmeden önce gençlerin de fikri alınır. Onların da onay
vermesinin ardından söz, ya düğün salonunda ya da kız evinde
olur. Bu merasim eğer çok kalabalık olacaksa genellikle düğün
salonunda; ama aile arasında olacaksa kız evinde yapılır.
Ġçeriçumra‟da sözün bir adı küçük Ģerbet, bir adı da ağız
tadıdır. Küçük Ģerbet denilmesinin nedeni; bu merasime sadece
oğlan ve kız tarafının yakınlarının davet edilmesidir.
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Ġçeriçumra gibi yakın aile iliĢkilerinin bulunduğu yerleĢim
yerlerinde herkes birbirini tanır. Davetliler iki ailenin belirlediği
kiĢilerden oluĢur. Davet edilen kiĢiler küçük Ģerbet nerde
olacaksa orada toplanır. Eğer gelin saçını yaptıracaksa damat
gelini kuaföre götürür. Damat ve gelin fotoğrafçıda fotoğraf
çekinirler. Oğlan tarafı Ģerbette gelen misafirlere dağıtılması için
küçük meyve suları, lokum ve bisküvi getirir. AkĢam misafirler
yavaĢ yavaĢ toplanmaya baĢlar. Evi yakın olanlar doğrudan kız
evine de gidebilirler. Damat da kendi hazırlığını bitirir ve
ailesiyle birlikte sözün yapılacağı yere gelir. Burada damadın eli
boĢ olmaz, çiçek ve çikolata getirir. Çikolatayı dürü bohçasının
en altına koyar. Buna tadımlık denir.
Gelin yüzükler takılana kadar ortaya çıkmaz. Kız tarafı
yüzükler takılmadan önce dua etmesi için hoca getirir. Hoca
erkeklerin içinde oturur ve duaya orda baĢlar. “Âmin!‟‟
denildikten sonra meyve suları dağıtılır. Bu sırada da oğlan
tarafından biri erkeklere dağıtılması için sütlü kahve hazırlar.
Çaylar demlenir. Ardından erkek ve kadınlara lokum bisküvi
dağıtılmaya baĢlanır. Bütün ikramların dağıtılması bittikten
sonra oğlan tarafının dürü bohçası açılır ve davetlilere gösterilir.
Bohçayı açan kiĢi oğlan tarafındandır. Geline ve ailesine ne
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konduysa tek tek gösterir. Bunun ardından gelin ve damat
yüzüklerin takılacağı yere geçerler. Aile büyüklerinden biri kısa
bir konuĢma yapar ve yüzükleri takar. Yüzük tepsisini gelinin
kardeĢi varsa o, yoksa aileden, çocuklardan ya da gençlerden
biri tutar. Yüzüklerin takılmasının ardından para takma töreni
baĢlar. Kızın boynundan kırmızı, oğlanın boynundan beyaz
kurdele geçirilir ve paralar o kurdelelere takılır. Ġlk parayı anne
ve babalar takar.
Damadın odada iĢi bittikten sonra erkeklerin içine gider,
oradakilerin ellerini öper. Damada para takacak olanlar takar.
Gelin de tüm kadın misafirlerin ellerini tek tek öpmeye baĢlar.
Ġsteyen para takar, isteyen kızın omzuna kumaĢ, etek ya da
ceket gibi kıyafet atar. Omzuna atılan kumaĢa ağırlık denir. Kız,
kadınların içinde dolanırken iğne tutmak için kız tarafından genç
biri olur. Para takacak kiĢilere iğne uzatır. Kız bütün kadınların
içinde dolaĢır. Onun da iĢi bittikten sonra sakin bir yere geçer.
Misafirler de yavaĢ yavaĢ gitmeye baĢlarlar. Damatla gelin
fotoğraf çekinecekse ayrı bir yere geçerler. Kızın üzerine takılan
paralar ve ağırlıklar kızın annesine verilir. Bütün tören bittikten
sonra damatta misafirlerle birlikte gider. Herkes dağılır ve en
son kızın akrabalarından birkaçı kalır. Onlar da gittikten sonra
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damadın annesi ve babası kız evine tekrar gelirler. Buna zahmet
denir. Damat da arkadaĢlarını kız evinden çıktıktan sonra tatlı
yemeye götürür. Tatlı yeme olayı Ġçeriçumra‟da adet haline
gelen diğer bir etkinliktir.
Söz takıldıktan sonra iki tarafta birbirlerine sık sık
gitmeye baĢlarlar. Aralıklarla iki aile yemek daveti verir. Yalnız
birbirlerine misafirliğe giderken asla elleri boĢ gitmezler.
Kesinlikle yiyecek bir Ģey getirirler. Yine erkek tarafı kız için
her geliĢlerinde bir el hediyesi getirirler. Gelin ve damat
bayramlarda ve önemli günlerde birbirlerine misafirliğe
gittiklerinde karĢı tarafın aldığı kıyafetlerden birini giyer. Bu da
çok önemli bir adettir. Kurban bayramında dikkate değer bir
diğer adetse; erkek evinin müstakbel gelinleri için koç almasıdır.
Bu koçun besili olmasına dikkat edilir. Kurbanlık Kurban
Bayramı‟ndan bir gün önce kız evine süslenip boynuna veya
boynuzuna bir hediye takılarak götürülür. Bu hediye altın yüzük
veya bilezik olabilir. Bir sonraki kurban bayramında ise kız
tarafı erkek tarafına kurban getirir.
Düğün gününe kadar kız tarafı çeyiz hazırlıklarını
bitirmeye çalıĢır. Eğer ayrı ev tutulacaksa öncelikle iki aile de
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evi döĢemeye baĢlar. Evin parasal yönden ağırlığı olan
eĢyalarını (beyaz eĢya, koltuk takımı, yatak odası ve yemek
odası takımını gibi) oğlan evi alır. Seçimi ise gelin ve damat
yapar. Kız tarafının alacakları ise ilk olarak kızın kendi
çeyizidir. Çeyizin gösteriĢli ve geniĢ olmasına önem verilir.
Çeyizin ağırlık kısmını; havlular, eĢarplar, patikler, pike takımı,
dantel takımları, masa örtüleri, perde takımları, yemek takımları
ve birçok mutfak eĢyası oluĢturur. Dar gelirli aileler bile
kızlarının çeyizlerinin gösteriĢli olmasına dikkat eder.
Belirtilen hazırlıklar devam ederken bir taraftan da nikâh
günü alınır. Kız çeyizinin eksiklerini tamamlarken oğlan da evin
eksiklerini, kendi eksikliklerini gidermekle uğraĢır. NiĢan ve
düğün artık son aĢamadır. Gelin ve damadın nikâhları, niĢanda
kıyılır. Bu niĢana büyük Ģerbet denir. Çeyiz hazırlıkları
tamamlandıktan sonra iĢ, niĢan ve düğün alıĢveriĢine gelmiĢtir.
Kız ve oğlan tarafının birlikte çıktığı alıĢveriĢte ilk olarak kına
gecesi için alınacaklardan baĢlanır. Kına gecesi için kıza
bindallı denilen kına elbisesi alınır. Ardından kınalar, kına
tepsisi, mumlar, kına kesesi, kına gecesin de kızın baĢına örtmek
için kırmızı duvak, damadın omzuna atılması için kırmızı eĢarp,
gelin ve damadın sağdıçları için de yeĢil tül eĢarp alınır. Ayrıca
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kına gecesine gelen misafirlere dağıtmak amacıyla kına alınır.
Bu, kına gecesinin ikramıdır. Ardından gelin için gelinlik damat
için damatlık, kızın niĢanda giyeceği niĢanlık alınır.
Tüm bunların yanında oğlan evi, geline almayı vaat ettiği
bazı eĢyaları bir kâğıda yazar ve kız evine verir. Buna mihr
denir. Mihrde genellikle kıza ne kadar altın alınacağı, kızın
kendisine ait olan eĢyalar yazılır. Kız tarafı da mihrde yazılı
olanları kabul ederse kâğıt imzalanır. Daha sonra vaat edilen
miktardaki altın kıza alınır. Tercih ise yine kıza bırakılmıĢtır.
Düğünden bir hafta önce nikâh kıyılır. Düğünden hemen önce ki
perĢembe günü kızın çeyizi oğlan evine gider. Kızın zevkine
göre çeyizi eve döĢenir. Buna çeyiz çakma denir. Çeyiz
çakmaya gelin, kayınvalideler ve genç kızlar gider. Çeyiz çakma
iĢi çok uzun sürdüğü için sabah erkenden gidilir.
Cuma günü cuma namazından çıkan insanlara düğün
sofrası hazırlanır. Buna ciğer denir. Düğün sahipleri cuma çıkıĢı
cemaati ciğerimize buyurun diyerek davet eder. Pazar günü
sofraya ne koyacaklarsa cumadan çıkanlara da aynı sofradan
hazırlanır.
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Cumartesi günü ise Ġçeriçumra‟nın kendine özgü yemeği
olan tirit sofraları kurulur. Bu sofralarda yüzlerce kiĢiye tirit
ikram edilir. Ġçeriçumra tiridi o kadar meĢhurdur ki farklı
yerleĢim yerlerinden sırf bu yemeğin tadına bakmak için
gelirler. Tirit için tandır ekmekleri birkaç gün önceden yapılır.
Cumartesi günü ekmekler, bayanlar tarafından erkenden
doğranır. Tirit sosları hazırlanır, yoğurtlar tirit tepsilerine
dökülür ve masalara dağıtılır. Tirit yemeğinin yanına sadece
turĢu, sumak yoğurt verilir. Tirit öğle namazı sonuna kadar
sürer. Yemekten sonra -saat iki gibi- oğlan evinden kadınlar, kız
evine gelirler. Kızın baĢına kırmızı duvağını örterler. Ortaya
kadınlar bir güğüm koyar, gelin baĢta olmak üzere kadın bir
hocayla birlikte dua okunarak güğümün etrafında dönerler.
Dönenlerin omzuna eĢarp atarlar. Dönme iĢi bittikten sonra
misafirlere fıstık dağıtırlar. Daha sonra saçılar gösterilmeye
baĢlanır. Ortaya bir sofra bezi serilir, kim ne getirdiyse sofra
mendiline ismi söyleyerek atılır. Oğlan evi gittikten sonra oğlan
evinden genç kızlar lökere (oğlan evinden kızların kız evinde
kalmasına löker denir) kalırlar. Yemek yerler ve kına gecesinin
yapılacağı yere kız evinden giderler. Kına gecesi düğün
salonunda yapılacaksa davetliler orada toplanırlar. Kız evinden
düğün salonuna kadar konvoy oluĢturulur. Kına geceleri
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Ġçeriçumra‟da her zaman müzikli ve danslı olur. Müzikler
genellikle oyun havası Ģeklindedir. Kıza kına yakıldıktan sonra
oynamaya baĢlanır. Bu arada gelinin kına yakılırken giyeceği
kıyafet getirilir ve gelin hazırlanır. Duvağı örtülür. Gelin
misafirlerin olduğu yerin tam ortasında oturur. Onun sağına da
sağdıcı oturtulur. Sağdıcın baĢına yeĢil duvak örtülür. Gelin ve
sağdıcın etrafında kınalarla türkü söylenerek dönülür. Ġkisinin de
ellerine kına yakılır. Kına yakılacağında gelin elini açmazsa
avucuna altın koymak gerekir. Kınalar yakıldıktan sonra ikram
için alınanlar misafirlere dağıtılır. Ġkramlardan sonra ise müzikle
birlikte gençler oynarlar.
Kız evi düğün salonunda kına gecesini yaparken erkekler
de oğlan evinde toplanırlar. Damatla sağdıcının serçe parmağına
kına yakılır. Oğlan tarafı çalgıcı getirir.

AkĢamın

ilerleyen

saatlerinde çetnevir sofraları hazırlanır. Damat ve sağdıçla
birlikte herkesi oynatırlar. Damat çetnevirden sonra sağdıcın
evine gider ve o gece orada kalır. Gelin de akrabaları ve
sağdıcıyla birlikte kalır. Sabaha kadar oturur, konuĢurlar. Sabah
olunca tekrar yemekler hazırlanır, sofralar kurulur. Genellikle
pazar günü, cumartesi gününden daha kalabalık olur. Pazar
günü, pilava gelen misafirler hediye getirirler. Saçı denilen bu
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hediyeyi herkesin getirmesi adettendir. Saçı; battaniye, tepsi,
sini, tabak takımı, yorgan gibi eĢyalardır.
Sadece oğlan evinde pilav dökülmez, kız evinde de aynı
sofralar hazırlanır. Sofralarda yoğurt çorbası, etli pilav, bamya
çorbası, irmik helvası, zerde, meyve suyu olur. Bütün yemekler
özenle hazırlanır. Sofraların hiçbir eksiğinin olmamasına dikkat
edilir.
Gelin

sabahtan

hazırlanır,

gelinliğini

giyer,

evde

arkadaĢlarıyla akrabalarıyla oturur. Damat da bu arada damat
tıraĢını olur, damatlığını giyer. O da sağdıcı ve arkadaĢlarıyla
birlikte evinde oturur. Gelin ve damat kendi hazırlıklarından
baĢka bir Ģeye karıĢmazlar. Bütün iĢleri akrabalar ve arkadaĢlar
yapar. Pilav sofraları tiritte olduğu gibi öğle namazı sonrasına
kadar hazır durur. Kız evi pazar günü pilavdan sonra
gösterilecek olan dürü bohçasını önceden hazırlarlar. Bohça
sadece damat için tertiplenir. Yani alınacakların hepsi damat
içindir. Saat bir gibi damat için hazırlanan bohça kadınlara
gösterilir. Saat iki gibi oğlan evinin hepsi toplanır, önde gelin
arabası olmak üzere kız evine kadar konvoy oluĢtururlar. Kız
evine gelince genç kızlardan biri, kızın kapısını tutar, dıĢarı
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bırakmaz, damattan para ister. Eğer damat, kapıyı tutan kızın
istediği kadar parayı verirse gelini bırakır, baĢka biri de gelinin
sandığına oturur. O da para ister, parasını aldıktan sonra sandığı
verir. Gelin arabaya bindirildikten sonra gelinin kayınpederini
kebeye sararlar, yemek daveti isterler. Buna kebe sarması
denir. Ardından gelini yedi cami dolaĢtırırlar. Gelin ilk gidilen
camiye eĢarp atar. Oğlan evine gelince kızın yanında oturan kiĢi,
kızın inmesi için kayınpederden bir istekte bulunur. Kayınpeder;
“Tamam.‟‟ derse kız arabadan indirilir. Bu istek genelde
kayınpederin yeni çifti Hac‟a göndermesi yönündedir. Gelin
odasına

çıkarılır,

yüz

görümlüğü

istenir.

Damat

yüz

görümlüğünü taktıktan sonra duvak açılır, sonra aĢağıya inilir.
Büyüklerin eli öpülür, gelin ve damada para takılır, fotoğraf
çekinilir. Ardından gelin, odasına çıkarılır. Damat arkadaĢlarını
tatlı yemeye götürür. Tatlıdan geldikten sonra oğlan evinde
yemek yerler. Ardından damat arkadaĢlarıyla sağdıç evine gider,
orada çay içer.
Yatsı ezanı okunmadan önce oğlan evinin büyükleri
sağdıç evinden damadı almaya gider. Damat, abdest alıp
sağdıcıyla birlikte yatsı namazını kılar. Namazdan sonra hocayla
birlikte damat evine gelirler. Hoca, dua eder. Dua bittikten sonra
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damadı gelinin yanına katarlar. Buna güve katması denir. Sabah
olunca yüz açımı olur. Kız evinden gençlerden kızlar, kadınlar
gelir. Oğlan evinde otururlar, yemek yiyip çay içerler. Düğünü
takip eden birkaç gün içinde gelin ve damat anne babalardan
baĢlamak Ģartıyla bütün akrabaların elini öpmek için evlerine
gider. Buna el öpme denir. K.ġ. Hediye Ercan
Evlenme Adetlerinde Ġkramlar:
Ġmam-ı ihtiyar yemeği : Pazar günü gelin geldikten
sonra, oğlan evi yakın akrabaları, komĢuları vs. çağırır, yemek
verir.
Pazar akĢamı da kız evinden bir sofralık adam gelir.
Bunlar gelin kızın yakın akrabalarıdır. Davetlilerin getirdiği
saçıları yani hediyeleri oğlan evine getirirler. Yemekler yenir,
düğüncüler dağılır. Eğer evine

gitmeyen düğüncü kaldıysa

oğlan evi tekrar yemek yedirir. Bu kak git yemeğidir. Bunun
anlamı; yemek, düğün bitti, artık evinize gidebilirsiniz anlamına
gelir.
Acılı ekmeği:

Düğünden iki üç gün önce verilen

yemektir. Bu yemeğe herkes çağrılmaz. Yalnız farklı köyden
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gelen misafirleri evinde ağırlayacak olanlar çağrılır. Düğünden
önce kimin hangi evde kalacağı belirlenir.
Kebe sarması : Pazar günü, gelinini almaya giden
kayınpederin etrafını birkaç kiĢi çevreler ve onu kebe ile
sararlar. Kayınpederin serbest kalması için yapması gereken Ģey
etrafını saran insanların isteklerini kabul etmektir. Bu istek,
kayınpederin büyük bir yemek tertip edip kebeyi saran kiĢileri
davet etmesi yönündedir. Kayınpeder fazla uğraĢtırmadan isteği
kabul eder ve bu sayede serberst kalır. Düğün biter, birkaç gün
sonra verilen söz tututur ve davet yapılır. Buna kebe sarması
denir.
2.4.5. Ölüm Adetleri
Ġnsanoğlunun var olduğu ilk günden beri doğum ve ölümle
iç içedir. Doğumlar, insanların en mutlu günleri olarak görülse
de ölümler de onları bir o kadar mutsuz eder. Çünkü her zaman
yüzünü gördükleri annelerinin, babalarının, kardeĢlerinin,
çocuklarının,

yakınlarının

veya

herhangi

birinin

ölümü

insanoğluna dünyanın en büyük acısını verecektir. Hayatlarının
kalan kısımlarını onlarsız geçirmek dayanılmazdır. Ölüm her
haliyle kötüdür; ama genç yaĢta gelen ölümler acıyı bir kat daha
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arttırır.

Bizim konumuz içerisine giren Ġçeriçumra ölüm

adetlerinde ise durum diğer bölgelerimizde olanlardan pek de
farklı değildir. Çünkü ölüm nerede olursa olsun hep aynı acıyı
yaĢatır.
Ġçeriçumra, kalabalık sayılabilecek bir nüfusa sahip olsa
da burada yaĢayan herkes birbirini tanır ve birbiriyle iyi iliĢkiler
içindedir. Bu nedenledir ki evlilikler daha çok kasaba içinden
olmuĢ ve bunun sonucunda geniĢ aileler meydana gelmiĢtir.
Kalabalık ailelerden oluĢan bir toplumda da acının geniĢ kitleleri
etkilemesi ve adetlerin çeĢitlenmesi doğaldır.
Beldenin ölüm adetlerine iliĢkin detaylı bilgiye sahip
olmak için Ġçeriçumra Belediyesi çalıĢanlarından olan ve
kasabanın cenaze defin iĢleriyle ilgilenen Mehmet Küçüksakar
ile yaptığımız söyleĢi aĢağıdaki gibidir:
Ölmek üzere olan muhtazara, ölüm öncesi yapılacak bir
kaç görevi saymak gereklidir.

Yani cenaze ile ilgili dinî

görevler ölüm öncesinden baĢlamaktadır.

Ölüm öncesi

yapılacak dinî görevlerin baĢında hasta ziyareti gelir. Hasta
ziyareti, Müslüman‟ın Müslüman üzerindeki haklarındandır.
Nitekim

Peygamberimiz

tarafından

pek

çok

hadisle
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emredilmiĢtir. Bu nedenle özellikle yaĢlı hastalardan baĢlamak
Ģartıyla ziyaretler yapılmalı, geçmiĢ olsun denmeli,

gönül

alınmalı, Ģifa dilenmeli, sabır, tavsiye edilmelidir.
Hastanın ısrar etmesi hariç,
sürmemelidir.

hasta ziyareti uzun

Uzun süren hastalıklarda belirli aralıklarla

ziyareti tekrar etmek yerinde olur. Peygamberimiz (S.A.V.)
Efendimiz konu ile ilgili hadis-i Ģeriflerinin birinde Ģöyle
buyurur:
“Hasta olan din kardeşini ziyaret eden, ziyaretinden
dönünceye kadar cennettedir.”
Ölmek üzere olan hastayı Ģayet bir güçlük yoksa yüzü
kıbleye gelecek Ģekilde, sağ yanı üzerine yatırmak ya da sırt üste
yatırıp baĢını hafifçe kaldırmak müstehabdır. Daha fazla
uygulanmakta olan ise sırt üstü yatırılmasıdır. Bu durumda su
isteğinin, ıslak bir bezle dudakları ıslatılmak suretiyle yerine
getirilmesi uygun olur.
Ölmek üzere olan hastanın yanında, özellikle sevdiği biri
“Kelime-i tevdihi” seslice söyler. Hastaya; “Sen de söyle.”
diye teklifte bulunmaz!

Bu telkinin tevbeyi de beraberinde
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bulundurması

için,

Peygamberimiz

bu

rivayet

Ģekilde

yapılması

edilen bir

hadis-i

daha

iyidir.

Ģerifte

Ģöyle

buyurmuĢtur: “Kimin ölümden önceki son sözü Lailahe illallah
olursa Cennet’e girer…” Hastanın yanında Kur‟an okumak
müstehabdır. Özellikle “Yasin” veya “Ra„d” suresi okunur.
Ancak ölüm gerçekleĢince, ölünün bulunduğu yerde artık
yıkanıncaya kadar Kur‟an okunmaz.
Ölüm olayının meydana gelmesinden sonra, ölünün
elbiseleri çıkarılır. Çenesi baĢının üstünde bir bezle bağlanır.
Gözleri yumdurulur. Ayakları baĢparmaklarından birbirine
bağlanır.

Kolları yanlarına uzatılır. Kıbleye doğru yatırılır.

Üzerine bir bez örtülür. ġiĢmesini önlemek için de karnı üzerine
bir demir parçası, bıçak gibi bir Ģey konur. Bunları yapan kiĢi
veya kiĢilerin dua etmesi uygun olur. Ölünün yanında güzel
kokular bulundurulur. Yanında abdestsiz kimseler, hayız ve
nifaslı kadınlar bulunmamalıdır.
bir

Cenazelerin

an

önce

yıkanılması,

techiz

ve

tekfinlerinin yapılıp kabirlerine konulması müstehabdır. Ölünün
yıkanacağı

yerin

yardımcısından

kapalı

baĢka

olması
kimsenin

ve

onu

görmemesi

yıkayıcı

ile

uygundur.
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Ġçeriçumra‟da ölen kiĢinin yakınları duyduğu üzüntüden olacak
cenazeye yakın olmak ister ve yıkayıcının yanında bulunurlar.
Bunlar uygun davranıĢlar değildir. Yıkayıcı (gassal), dindar,
muttakî bir kiĢi olmalıdır. O mahallede tekse ücret alması caiz
olmaz. Çünkü cenazenin yıkanması Müslümanların tümüne
gerekli olan bir dini görevdir; ama bir kaç yıkayıcı varsa, o
takdirde ücret alması mümkündür. Ölü, teneĢir denilen bir tahta,
sedir veya beton yıkama yerine, ayakları kıbleye gelecek Ģekilde
arka üstü yatırılır. TeneĢirin çevresi güzel kokulu bir Ģeyle üç,
beĢ veya yedi defa (tek olarak) tütsülenir. Ölünün göbek ile diz
kapağı arası örtü bulundurulur. Yıkayıcı, yıkamaya niyet eder,
besmele çeker ve yıkama süresince; “Gufraneke ya rahman ey
Rabbim, bağıĢlamanı diliyorum.‟‟ der. Yıkayıcı eline bir bez
sararak örtünün altından bez yoksa örtünün üstünden ölünün
avret mahallini yıkar. Sonra cenazenin yüzünden baĢlayarak
abdestini aldırır. Ağzına burnuna su vermez, dudaklarının içi
dıĢı, burun delikleri, göbek çukurunu parmakla veya bir bez
parçasıyla mümkün olduğunca mest eder. Sonra ellerini ve
kollarını dirsekleriyle beraber yıkar. BaĢını mest eder, ayaklarını
yıkar, böylece abdest tamamlanır.
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Namazın ne olduğunu henüz anlamayacak kadar küçük
olan yani mümeyyiz olan çocuklar, ölünce böyle bir abdeste
gerek yoktur. Gassal abdesten sonra ölünün üzerine ısıtılmıĢ tatlı
su döker, saçını sakalını sabunla yıkar. Ölüyü sol tarafına
hafifçe çevirir sağ tarafını yıkar. Sonra sağ tarafına çevirip sol
tarafı yıkar. Bu yıkama iĢlemi üç kez tekrarlanır. Daha fazlası
mümkünse de israfa gerek yoktur.
Daha sonra yıkayıcı ölüyü hafifçe kaldırarak göğsüne,
elini veya dizine yaslar, bir eliyle karnını yavaĢça sıvazlar. Bir
Ģey çıkarsa su döküp giderir. Artık yeniden abdest aldırmaz.
ġayet ölünün dağılma ihtimali varsa abdest aldırmadan üzerine
su dökülmek suretiyle yıkanır.
Ölünün saçları ve tırnakları kesilmez, sünnet olmamıĢ ise
sünnet edilmez ve yıkanılmasında pamuk kullanılmaz. Ölü
yıkama bitince havlu gibi bir Ģeyle kurulanır. Cenazenin
yıkanmasında su bulunmadığı durumda teyemmüm ettirilir.
YıkanmıĢ, kefenlenmiĢ Müslüman bir ölünün cenaze
namazının kılınması da farz-ı kifayedir. Buna göre hiçbir kimse
kılmayacak olsa, bundan herkes sorumlu tutulur. Cenaze
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namazı, bu ümmetin özelliklerindendir. Aslında bu namaz, ölü
için bir dua özelliğindedir. Bu namazda cemaat Ģart değildir.
Genel olarak uygulanan bu adetlerin ardından cenaze
vatandaĢların sırtında gömüleceği yere götürülür. Ġçeriçumra‟da
aile mezarları olduğundan vefat eden kiĢi anne, baba, kardeĢ,
dede vb. kiĢilerin yanına gömülür. Vefat eden kiĢi yakınları
tarafından (genelde oğulları, kardeĢleri) mezarına indirilir ve
yüzü kıbleye gelecek Ģekilde sağ omzu üzerine hafif çevrilir.
Ölünün yerleĢtirildiği yer kazılan mezardan yarım metre kadar
daha aĢağıdadır. Buna sapma denir. Ġfade ettiğimiz yere
konulduktan sonra ölen kiĢinin üzeri 20 cm eninde 40 cm
boyunda beton veya tahta nesnelerle kapatılır. Bundaki amaç da
ölünün üzerine toprak gelmesini engellemek içindir. Bu iĢlemler
tamamlandıktan sonra artık ölünün üzerini kapatma vakti
gelmiĢtir. Ġnsana en çok acı veren kısımlardan biri de bu
bölümdür. Ölünün üzerine toprak atma iĢlemine herkes katılır.
Amaç sevap almak ve ölen kiĢiye son vazifeyi yerine
getirmektir. Her Ģey bittikten sonra yetkili imam meftaya üç kez
annesinin adı geçecek Ģekilde telkinde bulunur (Ey AyĢe oğlu
Mehmet gibi). Bu iĢlem de tamamladıktan sonra Ġçeriçumra‟da
çok yaygın bir gelenek olarak kapatılan mezarın üzerine boydan
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5-10 cm derinliğinde bir çukur açılır, su dökülür ve ölen kiĢinin
yakınına testi ile su konur. Bunun nedeni batıl inançlara
dayanmaktadır. Ölenin susayabileceği ve bu nedenle buradan su
içebileceği düĢünülmektedir. K.ġ. Mehmet Küçüksakar
Vefat eden kiĢiye yakınları tarafından yapılacak son
görevler ise 40‟ında helva ve Ģebit dağıtmak, 52‟sinde ise yemek
vermektir. Bu adet son zamanlarda oldukça külfetli hale
gelmiĢtir.

Önceden

52‟sinde

sadece

ekmek

dağıtılırken

günümüzde büyük yemekler verilir hale gelmiĢtir. Ġçeriçumra
düğün adetlerinde dile getirdiğimiz düğün yemeği 52‟sinde de
uygulanmaktadır. 40 ve 52‟sinde uygulanan bu adetlerin dinle
ilgisi olmayıp sonradan eklenmiĢtir.
40. gününde helva ve Ģebit dağıtılmasındaki sebep, ölünün
etinin kemiğinden ayrıldığına olan inançtan ileri gelir. 52‟sinde
ise uygulanan güzel bir adet ise Mevlüt okutulmasıdır. Bütün
halk, bu adetleri dinî bir vecizeymiĢ gibi yerine getirir ve
yapılmadığı takdirde hoĢ karĢılamaz.
Ġfade ettiğimiz gibi Ġçeriçumra‟da çok geniĢ bir cenaze
kültürü vardır. Ölen kiĢinin gömülmesiyle iĢ bitmez. Onun
ardından yakınları onun adına hayırlarda bulunur, çeĢmeler
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yaptırır, camilerin teĢrifatı için yardım yapar, hastanelere tıbbî
cihaz alır vs. Bu adetler son zamanlarda iyice canlanmıĢ ve
birçok kiĢiye örnek olmuĢtur.
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2.5. ÇOCUK OYUNLARI
Ġnsan hayatının en güzel safhalarından biri kuĢkusuz
çocukluk dönemleridir. Maddî, manevî kaygıların olmadığı,
arkadaĢlıkların kurulduğu, kiĢiliklerin yavaĢ yavaĢ oturduğu bir
dönem olarak karĢımıza çıkan bu dönemin vazgeçilmez
unsurları ise oyunlardır.
Çocuk

Oyunları

baĢlığı

altına

alınan

bu

bölüm,

teknolojinin geliĢmesi ile sanal çocukluk yaĢayan yeni
yetmelerimizin
oyunlarının

belki

de

kaybolup

oluĢturulmuĢtur.

Ġçeriçumra

hiç

oynayamayacağı

gitmesini
gibi

kırsal

çocukluk

engellemek
bir

yerde

için
bile

unutulmaya yüz tutan bu oyunlar, oyun esnasında kullanılan
yardımcı malzemelere göre sınıflandırılarak verilmiĢtir.
A. Sopa Ġle Oynanan Oyunlar
1- Çelik Oyunu
Bu oyun iki grup arasında oynanır. Gruplar en az ikişer
kişiden oluşur. Oyunda biri 30 cm. diğeri ise 70 cm’lik iki sopa
bulunur. Düz bir yere çizgi biçiminde küçük bir çukur açılır.
Çukurdan 20 adım geride bir çizgi çizilir. Oyunda ebe
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yoktur. Oyuna ilk önce hangi grubun başlayacağını belirlemek
için seçim yapılır. Seçimi kazanan grup oyuna başlamak
için hazırdır. Karşı gruptan bir kişi elindeki uzun sopayı
önceden açılan çukurun üzerine yatay olarak koyar. Oyuna ilk
başlayan kişi, önceden çizilen çizgiden elindeki küçük sopayı
çukur üzerindeki sopaya atar. Vurur ise oyuna başlar. Elindeki
büyük sopa ile küçük sopayı havaya kaldırır ve vurur. Küçük
sopanın

düştüğü

yere

kadar

oyunu kaybeden

gurubun oyuncuları sekerek gider. Oyun bu şekilde devam eder.
K.Ş. Yusuf Akbaba
2- Fırıldak Oyunu
Bu, el beceresine dayanan bir oyundur. Fırıldak (ağaçtan
yapılır) dediğimiz zemine değen yeri sivri, baş kısmı kalın yani
başından uç kısmına incelen bir nesneden ve ucuna sicim bağlı
bir sopadan ibaret parçalardan teşekkül olan bir oyundur.
Fırıldak dediğimiz nesne, sopanın ucundaki sicime iyice sarılır.
Sicime sarılan fırıldak sert bir zemine konur. Sicim hızlı bir
şekilde asılınır. Daha sonra dönen fırıldağa sicimle vurulmaya
başlanır.

Vuruldukça

fırıldak

hızlanır.

Fırıldak

durunca
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söylediğimiz işlemler aynen devam eder. K.Ş. Abdullah
Savran
B. Top İle Oynanan Oyunlar
1- Dokuz veya Yirmi Bir Aylık Oyunu
En az iki kiĢi ve basketbol topu ile oynanan bir oyundur.
Oyun kalabalık bir grupla oynandığında daha zevkli hale gelir.
Herkes tek baĢınadır, yani takım yoktur. Potaya göre bir, iki ve
üç sayılık konumlar belirlenir (oyuncular genellikle pota önünde
yarım daire oluĢtururlar). Bu oyunun bazı çeĢitlerinde her sayı
bir puan değerindedir. Oyuncular sırayla farklı konumlardan
durarak basket atıĢı yaparlar. Belirlenen skora (genellikle dokuz
veya yirmi bir) ilk ulaĢan kazanır.
Bir baĢka çeĢidinde kimin ebe olacağını belirlemek için
uzak bir noktadan sırayla basket atıĢları yapılır. Basket atanlar
kenara ayrılır ve atamayanlar kendi aralarında yarıĢırlar.
Böylece en sona kalan kiĢi (en fazla ıskalayan kiĢi) ebe olur.
Ebe olan kiĢi potanın altında bekler ve diğer oyuncular sırayla
yarım daire Ģeklindeki konumlarından atıĢ yaparlar. Eğer ebe
diğer oyuncuların attığı sayılar sonucu belirlenen skora ulaĢırsa
oyunu kaybeder (Oyundan çıkar). Oyunculardan biri basket
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atamazsa ebe olur ve eski ebe oyuncuların en baĢına geçerek
herkesi bir yan konuma kaydırır. Oyun bu Ģekilde biri elenene
veya bir kiĢi sona kalıp Ģampiyon olana kadar devam eder. K.ġ.
Yusuf Akbaba
2- İstop (Stop) Oyunu:
Bir top oyunudur. Oyuncular arasından seçilen ebe topu
havaya fırlatır ve oyunculardan birinin ismini söyler. İsmi
söylenen oyuncu topu yere düşmeden yakalamaya çalışırken,
diğer oyuncular toptan uzaklaşmaya çalışırlar. Oyuncu topu yere
düşmeden yakalamayı başarırsa “İstop!” diye bağırır. O an da
bütün oyuncular oldukları yerde durmak zorundadır. Topu
yakalayan oyuncu topu havaya fırlatır ve tekrar oyunculardan
birinin ismini söyler. İsmi söylenen oyuncu topu yere düşmeden
yakalamayı başaramazsa, topu yakaladığı noktada “İstop!” diye
bağırır ve toptan uzaklaşan bütün oyuncular, oldukları yerde
dururlar. Ebe diğer bir oyuncuyu topla vurmaya çalışır. Oyuncu
vurulmamak için yerinde sıçrayabilir, eğilebilir; ama yerini
değiştiremez. Bu oyuncu isterse topu tutmayı da deneyebilir.
Topu tutabilirse, bu kez de ona top atan oyuncuyu vurmaya
çalışır. Oyuncu topu tutamaz ve vurulursa yeni ebe olur. Top
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oyuncuya isabet etmezse, topu atan oyuncuya ceza verilir. Bu
ceza genellikle diğer oyuncuların bu oyuncuya sırayla top
atması şeklindedir. K.Ş. Mustafa Karaçoban
3- Yakar Top Oyunu:
Yakar top oyunu sayıları eşit iki grup ile oynanır (en az
dört kişi ile iki kişi bir gruba iki kişi de bir gruba geçecek
şekilde). Sonra ikiye bölünen bir uzunluğu kapsayan iki çizgi
çizilir, bu çizgiler eşit aralıkta olmak üzere ortadan bir çizgi ile
ayrılır. İlk önce yazı tura atılarak topun hangi gruptan
başlayacağı seçilir. Sonra herkes istediği sahaya geçer (tabiki
herkes kendi grubunun sahasına geçer). Her grubun bir kalecisi
olur. Kaleciler orta çizginin ayırdığı iki çizgiden birine geçer;
ama grubunu vurmamak için grubunun olmadığı tarafa geçer.
Bu oyunda en önemlisi kimse can veremez. Vurulan kaleye
geçer, topu havadan kapan can tutmuş olmaz. Yere değdikten
sonra top size değerse vurulmuş sayılmazsınız, vurulduğunuzda
herhangi bir kişi yere değmeden o topu kaparsa vurulmuş
olmazsınız. Kaleciniz topu size yollarken topu tuttuktan sonra
yere düşürmüş veya bir yerinize değip topun yere düşmesi
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sizin oyundan çıkmanızı sağlamaz. Çünkü kendi kalecinizdir.
K.Ş. Adnan Boğazlıyanlı
4- Yedi Kiremit Oyunu:
Üst üste konulabilecek yassı taşlar ile oynanan bir
oyundur. Tekerleme ile çocuklardan biri ebe olur. Ebe dokuz
tane taşı üst üste dizer. Diğer çocuklar taşların iki metre
uzağında sıralanır ve ellerindeki taşlarla kaleyi devirmeye
çalışır. Kale yıkılmazsa sıradaki diğer çocuk taşları devirmeye
çalışır. Taşlar devrilirse taşları deviren oyuncu çocuk hızlı bir
şekilde taşları dizmeye ve ebe de kaçan diğer çocuklardan birini
vurmaya çalışır. Eğer ebe önce davranır çocuklardan birini
vurursa o çocuk ebe olur ve oyun yeniden başlar. Eğer taşları
deviren çocuk taşları dizip “Tamam” diye bağırdığında ebe
henüz bir çocuğu vuramamış ise ebe ikinci oyuna yine ebe
olarak devam eder. K.Ş. Mustafa Karaçoban
C. Taş İle Oynanan Oyunlar:
1- Beş Taş Oyunu
Birden fazla kişi ve beş adet taşla oynanan bir oyundur.
Oyunun bazı evreleri vardır. Bunlar:
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Birler: Taşlar serbest yere bırakılır. Ebe, yerdeki taşlardan
uygun olanını seçer. Seçtiği taşı havaya atar. Her attığında
yerden bir taş alıp havaya attığı taşı yakalar. Yerdeki taş
bitinceye kadar işlem devam eder. Eğer havaya attığı taşı
kapamaz veya yerden almak istediği taştan başka taşa dokunursa
oynama hakkını arkadaşı kazanır.
İkiler: Taşlar yere bırakılır. Taşların içinden uygun olanı
ele alınır. Yerdeki taşlar ikişerli olarak alınmaya çalışılır.
Üçler: Taşlar yere atılır taşın biri tekli olarak ele alınır.
Diğer üçü tek seferde alınmaya çalışılır.
Dörtler: Taşlardan uygun olan bir tanesi havaya atılır.
Yerde kalan dört taş bir seferde alınmaya çalışılır.
Dedeler: Taşlar

yere

atılır.

Başparmak

ve

işaret

parmağının arası açılarak bir kale görüntüsü verilmeye çalışılır.
Oyuncu yerden bir tane uygun taşı eline alır. Rakip oyuncu en
son parmağın arasından geçecek taşı seçer. Bu taş, diğer taşların
parmaklar arasından geçirilmesine engel olacak taştır. Oyuncu
eline aldığı taşı havaya atar. Havaya attığı esnada yerdeki taşı
kaleden geçirmeye çalışır. Bunun için iki hakkı vardır. Birinci
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seferde taşı düzeltir. İkinci seferde taşı parmakları arasından
geçirir. Eğer bu esnada taşı başka bir taşa çarptırır veya havaya
attığı taşı kapamazsa hakkını rakip oyuncuya verir. Tüm
bunlardan sonra oyunun final bölümüne geçilir. Taşların tamamı
avucunun içinde hafifçe yukarı doğru atılır ve avucun tersiyle
taşlar tutulmaya çalışılır. Avucunun tersinde en çok taş kalan
oyuncu oyunu kazanır. K.Ş. Adnan Boğazlıyanlı

D. Toprak ve Su İle Oynanan Oyunlar
1- Harman Biş Oyunu
En az dört oyuncuyla oynanan bir oyundur. Oyuncular
oyunun oynanacağı alana küçük bir höyük oluşturacak şekilde
kuru toprak toplar. Toplanan toprağın üzerine su dökülür. Suyun
döküldüğü kısım sertleştikten sonra höyükten oyuncu sayısı
kadar delik açılır. Höyüğün altında kalan kuru toprak, oyuncular
tarafından deliklerden çekilmeye başlanır. Kuru topraklar
çekildikten sonra höyüğün en üst kısmından bir delik açılır.
Açılan bu deliğe azar azar su dökülür. Dökülen su ilk olarak
hangi oyuncunun önünden çıkarsa oyunu o kazanmış olur.
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Kazanan oyuncu galip olarak kenarı çekilir. Geriye kalanlar ise
bu şekilde oyuna devam ederler. Son iki oyuncu da bu şekilde
oyunu tamamladıktan sonra kaybeden de belirlenir. K.Ş. Yusuf
Akbaba
D. Mendil İle Oynanan Oyunlar:
1- Körebe Oyunu
Oyuncu sayısının sınırsız olduğu bir oyundur. Göz
bağlama oyunu da denir. Körebe, gözleri bağlı olan ebenin öteki
oyunculardan birini yakalaması, bazen de yakaladıktan sonra
kimliğini söyleyebilmesine dayanır. Yakalanan oyuncu yeni ebe
olur. K.Ş. Abdullah Savran
2- Yağ Satarım Bal Satarım Oyunu
Kalabalık çocuk gurupları ile oynanan bir oyundur.
Oyunun yardımcı malzemesi bir mendildir. Tekerlemeyi
kazanan çocuk ebe olur. Diğer çocuklar yere daire şeklinde
çömelir. Ayaktaki ebe çocuk, mendil elinde dairenin dışında
dolaşarak; “Yağ satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım,
zambak zumbak dön arkana iyi bak” tekerlemesini söyler ve
bunu yaparken elindeki mendili yerde çömelenlerin birinin
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arkasına görmeden bırakır. Ebe bir tur atmış ve yerdeki hala
arkasındaki mendili fark etmemiş ise ebe mendili alır ve o
çocuğu dairenin etrafında sırtına vurarak kovalar. Çocuk daireyi
bir an önce tamamlayıp tekrar yerine oturur (bunu koşarak
yapar). Eğer yerdeki mendili fark eder ise bu defa ebe kaçar
diğeri kovalar ve ebe yerden kalkanın yerin çömelene kadar
dayak yer. Oyun bu şekilde devam eder.
Tekerlemesi ise şöyledir:
Yağ satarım, bal satarım
Ustam ölmüş ben satarım
Ustamın kürkü sarıdır
Satsam on beş liradır
Zam-bak, zum-bak
Dön arkana iyi bak
Yağ satarım bal satarım
Ustam ölmüş ben satarım
Alacağına, bulacağına
Bir kaşık ayran
Yarın sabah bayram. K.Ş. Mustafa Karaçoban
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F. Kâğıtla Oynanan Oyunlar:
1- İsim Bitki Şehir Oyunu:
Grup oyunudur. Herkes eline kâğıt kalem alır. Kâğıtlara;
İsim, Bitki, Şehir, Hayvan, Ünlü, Ülke vs. başlıklarını yazarlar.
Oyunculardan biri içinden alfabeyi saymaya başlar. Diğerleri
dur deyince hangi harfi söylerse o harfle başlayanları ellerindeki
kâğıda yazarlar. İlk tamamlayan ona kadar saymaya başlar. On
deyince herkes kalemleri bırakır. Her başlık on puan
değerindedir. Aynı şeyleri yazanlar puanın yarısını alır. En çok
puan toplayan oyunu kazanır. K.Ş. Abdullah Savran
2- Tımbıltı:
Dört oyuncuyla oynanan bir oyundur. Bu oyun da her
oyuncudan bir meyve, şehir, eşya veya bir nesne adı söylemesi
istenir. Bu dört oyuncunun söylediği şeylerden dörder tane
yazılır. Örneğin; şehirlerden seçilmiş olduğunu varsayalım.
Kâğıtlara dörder adet Konya, Ankara, İstanbul, Bursa yazılır.
Kâğıtlar karıştırılır ve oyunculara dört tane dağıtılır. Oyuncular
sırayla kâğıtları birbirine verir. Oyuncular ellerinde dört tane
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şehir ismini toplamaya çalışır. Dört şehir ismine ulaşan oyuncu;
“ Tımbıltı!’’ der. Oyun biter. K.Ş. Mustafa Karaçoban
G. Herhangi Bir Yardımcı Elemanın Kullanılmadığı
Oyunlar:
1- Bezirgânbaşı Oyunu:
Grup halinde sekiz, on yaşında çocukların oynadığı bir
oyundur. İki kişi kapıcı olur ve aralarında kendilerine birer
takma ad seçerler. Bunu diğer oyuncular bilmez. Karşılıklı
geçerek ellerini köprü gibi tutarlar. Bezirgân başı önde olmak
üzere kuyruk olurlar. Geçmek için; “Aç kapıyı bezirgânbaşı!”
derler. Kapıcılar “Kapı hakkı ne verirsin, ne verirsin?” diye
sorarlar. Bezirgân başı, “Arkamdaki yadigâr olsun, yadigâr
olsun!” diye yanıtlar. Kapıcıların kolları yukarı kalkar, çocuklar
sırayla altından geçerler. Kapıcılar sona kalanı kolları arasına
alırlar ve oyuncunun kulağına sessizce aldıkları takma adlardan
birini seçmesini söylerler. Çocuk kapıcılardan hangisinin adını
söylerse onun arkasına geçer. Oyun bu şekilde kuyruktaki
oyuncuların hepsi seçilene kadar devam eder. Sonunda ortaya
bir çizgi çekilir. İki grup birbirlerinin bellerinden tutarak
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karşılıklı çekişirler. Çizgiyi geçen grup oyunu kaybeder. K.Ş.
Abdullah Savran
2- Bom Oyunu
Kişi sınırlaması yoktur. En az üç kişiyle oynanır.
Oyuncular daire şeklinde yere otururlar ve sayışarak oyuna
başlayacak kişiyi seçerler. Birinci oyuncu; “Bir” diye bağırır,
ikinci oyuncu “İki’’ diye saymaya devam eder; ancak beş ve
beşin katlarında; “Bom” diye bağırılır. Oyun çok hızlı oynanır
ve duraksayanlar, yanlış yerde; “Bom” diyenler ve “Bom”
demeyi unutanlar elenir. Bir de bu oyunun baz-fiz şekli vardı ki
daha da zordur. Oyuncular beşin katlarında; “Baz’’, yedinin
katlarında; “Fiz’’ diye bağırırlar, otuz beşte ise; “Baz, fiz’’ diye
bağırılır. K.Ş. Abdullah Savran
3- El El Üstünde:
Oyuncu sayısı sınırının olmadığı bir oyundur. Bir ebe
seçilir. Ebe çömelir ve başını iki kolunun altına kapatır. Diğer
oyuncular karışık bir şekilde ebenin sırtına ellerini koyar. Daha
sonra diğer oyuncular ebeye; “El el üstünde kimin eli var?’’ diye
sorar. Ebe en üstte kimin eli olduğunu bilemezse ceza safhasına
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geçilir. “Davul mu? Zurna mı? İğne mi? İplik mi? Yılan mı?’’
diye sorulur. Alınan cevaba göre ceza uygulanır. Davul derse;
oyuncuların hepsi ebenin sırtına ellerini yumruk yaparak vurur.
Zurna derse; oyuncular ellerini boru şekline getirerek ebenin
kulağına bağırırlar. İğne derse; oyuncular ebenin sırtını
cimciklerler. İplikte ise; oyuncular ebenin kıyafetini asılırlar.
Yılan da ise; oyuncular ebenin kulağına üflerler. Eğer ebe en
üstteki eli bilirse bildiği kişi ebe olur. Oyun böylece devam eder.
K.Ş. Mustafa Karaçoban
4- El Kızartmaca Oyunu
İki kişilik bu oyun “El Kızartmaca” ya da “Şap-Şap”
olarak

da

bilinir.

Oyuncular karşılıklı yerlerini aldıktan sonra biri ellerini,
avuçları yukarı gelecek şekilde öne doğru uzatır. Diğeriyse
ellerini avuçları aşağı gelecek şekilde arkadaşının elleri üzerine
koyar. Elleri altta olan oyuncu sağ, sol ya da her iki elini aniden
çekerek arkadaşının elinin üzerine vurmaya çalışır. Vurabilirse,
oyuna aynı şekilde devam edilir. Iskalarsa, ellerini üste koyar ve
vurma sırası diğer oyuncuya geçer. K.Ş. Abdullah Savran
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5- Kutu Kutu Pense Oyunu:
İstenildiği kadar oyuncuyla oynanan bu oyunda oyuncular,
el ele tutuşarak daire olurlar ve melodisiyle:
“Kutu kutu pense
Elmamı yense
Arkadaşım -bir isimArkasını dönse” tekerlemesini söylerler. Adı söylenen
oyuncu arkasını döner. Sırayla herkes arkasını döndükten sonra
aynı tekerlemeyle önlerine dönerler. K.Ş. Abdullah Savran
6- Saklambaç Oyunu
Oyunda kişi sayısı önemli değildir. Tekerleme söylenerek
tekerlemenin sonu kimde biterse o çocuk ebe olur. Ebe sabit bir
eşyanın veya maddenin başına geçerek gözü kapalı 50-100'e
kadar sayar. Diğer oyuncular ebenin göremeyeceği bir yere
saklanır. Ebenin sayı sayma işlemi bitince yakınına saklananları
engellemek için “Sağım, solum, önüm, arkam sobe!” der. Sonra
saklanan çocukları aramaya çalışır. Saklanan çocuklar ve ebe
arasında sabit yere sobe yapma yarışı başlar. Kim önce sobe

410
yaparsa o kazanır. Ebe ilk kimi sobelemişse ikinci oyunda o ebe
olur. Oyun bu şekilde devam eder. K.Ş. Mustafa Karaçoban
7- Simit Oyunu
Çok kişiyle oynanan bu oyunda yere bir-iki metre çapında
bir daire çizilir. Ebe bu dairenin içine girer. Diğer oyuncular
oyun alanına dağılırlar. Ebe “Zımba!” diye bağırır. Bu, oyunun
başladığını işaret eder. Daireden tek ayağı üzerinde sekerek
çıkan ebe oyunculardan birini ebelemeye çalışır. Ebelediği
oyuncu yeni ebe olur. Eğer ebenin havadaki ayağı yere değerse,
dönüp dairesine girene kadar, herkes ebeye yavaşça vurur. Bu
durumda ebe, hemen dairenin içine girmelidir. Ebe, dairenin
içinde güvendedir. Ebelikten kurtulamayan ebe, oyuncuları
kovalamayı sürdürür. Bu oyuna çok benzeyen Simit’te ise ebe
daire içinden çıktığı an “Simitttt” diye bağırmaya başlar. Tek
nefeste; “Simiiiiiiit!” diye bağırmayı sürdürürken, koşarak diğer
oyunculardan birini ebelemeye çalışır. Eğer nefesi tükenmeden,
başka bir oyuncuyu ebeleyebilirse, bu kişi ebe olur. Ancak
kimseyi ebeleyemez ve nefesi daire dışındayken tükenirse, diğer
oyuncular ebeyi kovalamaya, yakaladıklarında da hafifçe
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vurmaya başlarlar. Ebe dayaktan kurtulmak için geri dönmelidir.
K.Ş. Adnan Boğazlıyanlı
8-Uzun Eşek Oyunu
Oyuncular iki gruba ayrıldıktan sonra hangi grubun
yatacağına, hangi grubun atlayacağına karar verilir. Yatacak
takım yastığın önüne dizilir. İlk baştaki oyuncu eğilerek kafasını
yastığa dayar ve arkasındakiler de bir öncekinin bacaklarından
tutarak eğilir.
Atlayanlar atlarken; “Uzuneşek, kaba kaba döşek.” diye
bağırırlar

ve

eşeğin

üzerine

bindikten

sonra

sürtünemez, ayaklarını dolayamazlar. Eşek çökerse atlayan grup
tekrar atlar, atlayanlardan biri yere değerse yatan grup atlama
hakkı kazanır. Eğer tüm grup elemanları başarılı bir şekilde
eşeğe binerse, atlayanların en önündeki kişi; “Tek mi, çift mi?”
deyip parmaklarıyla bir veya iki gösterir ve eşeğin en
arkadaki oyuncusu tahmin

eder.

değiştirir. K.Ş. Yusuf Akbaba

Bilirse

atlama

hakkı

el
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9- Üşüdüm Oyunu
İki grup halinde oynanan bir oyundur. İki guruba ayrılan
oyuncular el ele tutuşarak iki sıra oluşturur. İki grup karşı
karşıya sıralanır. Sırayla karşılıklı şarkı söylerler.
1.Grup : Üşüdüm, üşüdüm a benim canım üşüdüm
2.Grup : Kürkünü giy, kürkünü giy, a benim canım
kürkünü giy
1.Grup : Kürküm yok, kürküm yok, a benim canım
kürküm yok
2.Grup : Alsan ya, alsan ya, a benim canım alsan ya
1.Grup : Param yok, param yok, a benim canım param
yok
2.Grup : Çalansa ya, çalsan ya, a benim canım çalsan ya
1.Grup : Asarlar, basarlar, en güzelini seçerler.
Söyleyen taraf diğer tarafa doğru ilerler, son söyleyen
grup diğer gruptan birini asılıp almaya çalışır. Alabilirlerse
alınan kişi diğer gruba geçer. Alınamadığı zaman oyun diğer
gruba geçer. Sonuçta hangi taraf çok oyuncu almışsa o taraf
kazanmış olur. K.Ş. Abdullah Savran
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10- Vız Vız Oyunu
Dört, beĢ kiĢiyle oynanan bu oyun, kim vurdu olarak da
bilinen bu tahmin oyunu birçok ülkede benzer kurallarla
oynanır. Adını oyuncuların ebeyi ĢaĢırtmak için çıkardıkları
seslerden alır. Önce bir ebe seçilir. Oyuncular ebenin bir-iki m.
gerisinde dizilirler. Ebe, bir eliyle gözlerini kapatır. Ebe,
gözlerini örneğin sol eliyle kapatıyorsa, sol elini de sol kolunun
altından geçirir ve avucu yukarı gelecek Ģekilde tutar. Sıradaki
oyunculardan biri sessizce ebeye yaklaĢır. Ebenin eline vurur ve
hemen geriye döner. Bu sırada diğer oyuncular ebeyi ĢaĢırtmak
için hep bir ağızdan; “Vızzz, vızzzz, vızzzz” diye bağırırlar. Ebe
oyunculara döner ve eline kimin vurduğunu tahmin etmeye
çalıĢır. Tahmini doğruysa vuran oyuncu yeni ebe olur. Ebe
kimin vurduğunu bilemezse ebe olarak kalır ve oyun devam
eder.
Oyunu farklı türlerinde oyuncular ebenin eline vurmak yerine
giysisini çeker ya da sırtına vururlar. K.Ş. Adnan Boğazlıyanlı
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2.6. KÖY SEYĠRLĠK OYUNLARI ve MEVSĠMLĠK
BAYRAMLAR
Köy seyirlik oyunları, çağlar boyu süren halk tiyatrosu
geleneğinin günümüze gelen mirasıdır. Bu oyunlar tarih
boyunca göçlerden, çeĢitli kültürlerden ve birikimlerden
etkilenmiĢtir. Ġslamiyet öncesi Türk kültüründe bugünkü
Ġslamiyet ve Anadolu kültürünün etkisini görürüz. Bu oyunlar
zaman boyutunda beslenerek bu günkü Ģeklini almıĢ, oynandığı
toplumun kültür düzeyine, zaman ve geleneğe bağlı olarak
ĢekillenmiĢtir.
Mevsimlik bayramlar ise; inançlar doğrultusunda yılın
belirli zamanlarında toplu olarak yapılan ve insanların eğlenme
ihtiyacına cevap veren önemli olaylardır. Kutsî yönünün
yanında birlik ve beraberlik duygularını arttırmada da önemli
etkileri olan bu günler büyük coĢku ve heyecanla kutlanır.
Ġçeriçumra, köy seyirlik oyunları ve mevsimlik bayramlar
açısından kısır bir yerleĢim yeri olarak karĢımıza çıkar. GeçmiĢ
dönemde var olanlar ise zamanla unutulmuĢ ve günümüze
ulaĢamamıĢtır. Beldeden derlediğimiz örnekler Ģunlardır:

415
A. Köy Seyirlik Oyunları
1- Ayakkabı Çalma:
Ġçeriçumra düğünlerinde damadın karĢılaĢtığı en büyük
talihsizliklerden biri ayakkabısının çalınmasıdır.
Pazar akĢamı sağdıç evinden düğün evinin ileri gelenleri
(amca, eniĢte, dayı) tarafından alınan damat ve sağdıç yatsı
namazını kılmak için en yakın camiye giderler. Burada sağdıcın
uyanık olup camiye girerken ayakkabıları (damat ve sağdıcın)
bir poĢete koyarak yanına alması gerekir. Eğer bunu yapmazsa
cami çıkıĢında ayakkabıları bulamaz. Çünkü beldenin gençleri
ayakkabıları çalmıĢtır ve geri vermek bir bebel isteyecektir.
Sağdıç her türlü isteğe karĢı hazırlıklı olmalıdır. Damadın
ayakkabısını çaldırmak sağdıcın görevini yerine getirmediği
anlamını taĢır. Bu nedenle verilen cezaya razı olmalı ve gerekeni
yapmalıdır. Ceza, bir miktar para veya yemek daveti olabilir.
Bunların dıĢında aksi bir durum olur ve cezaya razı
olunmazsa damat, evine terlikle veya baĢkasının ayakkabısıyla
gitmeyi göze almalıdır. GeçmiĢte çokça Ģahit olunan bu olaya
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günümüzde pek Ģahit olunmamakta ve sağdıç cezasını
çekmektedir.
Eskiden beri devam eden damadın ayakkabısının çalınması
hadisesi gençlerimiz tarafından halen yaĢatılmaktadır. K.ġ.
Mahmut ġenyüz
2- Damat Kaçırma: Kadınlar için eğlence Oğlan Memet
Oyunuyken, erkekler içinse cumartesi akĢamı yapılan kınada,
damadı kaçırmaktır. Bu olay belde gençleri için eğlenceye
dönüĢürken sağdıcı ve damat için kâbus demektir. Çünkü
gençler sağdıcın bir anlık dalgınlığından faydalanıp damadı ya
kucaklayarak ya da zorla bir arabaya bindirerek kaçırabilirler.
Eğer damat kaçırılırsa bu sağdıç için büyük bir ceza anlamına
gelir. Sağdıç, bu cezayı çekmek istemiyorsa gözünü dört açmalı
ve damadın kaçırılmasına engel olmalıdır. Aksi olur ve damat
kaçırılırsa sağdıç bunun cezasını; cebindeki bütün parayı vererek
veya koyun kesip davet yaparak ödeyecektir. Günümüzde
damadı kaçırma halen yaygınlığını korurken cezalar eskisi kadar
ağır değildir.
Eskiden damat kaçırıldığında sağdıç istenileni yapmazsa
pazar akĢamına kadar damadın getirilmediği olurdu. Rica,
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minnet geçler ikna edilebilirse damat tekrar düğün evine
dönebilirdi. Gençler yine de razı olmazlarsa düğün evinin ileri
gelenleri görüĢür, cezayı çeker, damadı getirirlerdi. K.ġ. Rafet
Yılmaz
3- Kulaç: Kadınlar arasında yapılan bir eğlencedir. El iĢi
örerken yarıĢma yapılır. Hangi kadın el iĢini, dantelini daha
önce bitirirse, kazanmıĢ olur. Yenilen ise, ya bulgur kaynatır
yedirir; yahut neyin üzerine iddiaya girildiyse onu öder. K.ġ.
Mefaret Yılmaz
4- Oğlan Memet Oyunu: Düğünlerde karĢımıza çıkan bu
oyun kadınlar arasında oynanmaktadır. Kadınların içinden bir
veya birden çok kiĢi erkek kıyafetleri giyinir, kömürden sakal ve
bıyık yapar, Ģapka takar ve kadınların arasına girer. Türlü
muziplikler yapar. Çoğu zaman kadınlara sarkıntılık eder.
Sadece bir kadınla uğraĢmaz, birçok kadının kolundan asılır ve
sahneye çıkarmak ister. Oğlan Memet‟in amacı düğün alanını
güldürmek ve sahneye daha çok oynayan kiĢi toplamaktır. Gece
boyunca izleyenleri

güldürüp eğlendiren Oğlan Memet,

eğlencenin bitmesiyle eski haline döner. K.ġ. Mefaret Yılmaz
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B- Mevsimlik Bayramlar:
1- Nevruz: Bu bayram, ateĢ yakılarak kutlanır. Büyük bir
ateĢ yakılır, özellikle gençler ateĢin üstünden atlar, atlanırken de
dilek tutar. Halk, ateĢin etrafında bir halka oluĢturur. Nevruzda
baharın gelmesiyle birlikte insanın da yenilendiğine inanılır.
K.ġ. Mefaret Yılmaz
2- ġilvilik: Üç ayların baĢlangıcında, yani Recep Ayı‟nın
ilk gününde kutlanır. Gündüz biĢi yani kabartlama ve yufka
yapılır. Yufkanın arasına helva konularak mahalleliye, akrabaya
dağıtılır. AkĢamına ise, mahalleli sokağa çıkar, çocuklar fener
yakar, top oynarlar. Burada top dediğimiz Ģudur: Eski çabutlar,
bezler toplanır, top gibi sımsıkı sarılarak yuvarlak bir Ģekil
verilir. Bu, gazyağına yahut mazota batırılır ve yakılır. Çocuklar
bu ateĢ topunu ellerinde sallar. Gençler ise eskimiĢ motor, araba
tekerleklerini yakar, yollarda sürür. AkĢamın karanlığında bu
ateĢler, insanı eğlendirir. Aynı zamanda akĢam da çocuklara
kek, Ģeker, çikolata vesaire dağıtılır. K.ġ. Mefaret Yılmaz
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2.7.

ĠÇERĠÇUMRA‟DA

ODA

VE

BARANA

GELENEĞĠ
A. Odalar
Ġçeriçumra‟da odalar tek ve çift katlıdır. Evlerin
yapımında taĢ, kerpiç ve tuğla kullanılmaktadır. TaĢ evlerin
temelinde kullanılır. Yukarısı genellikler kerpiç ve tuğladan
yapılmaktadır. Ancak son yıllarda tuğla ve betonarme evler
yaygınlaĢmıĢtır.
Odaların tavanları tahta döĢemelidir. Üzerleri kara dam
olup tavanları buna uygun olarak yan yana sıralanmıĢ kalın
ağaçlarla örtülüdür. Ġki katlı olan yapılarda alt kat gelen
misafirin hayvanını koyması için ahır olarak kullanılır. Ġki katlı
oda azdır. Tek katlı olanların ahırları odanın bitiĢiğindedir.
Kasabada odalar genellikle iki kısımdan oluĢmaktadır. Birinci
bölüm giriĢ kısmıdır. Bu bölümde yerden dört-beĢ cm.
yükseklikte tahtadan yapılmıĢ ayakkabılık bulunur.
Ġkinci bölüm ise oturmak için kullanılan kısmıdır. Bu
bölüm dikdörtgen biçiminde yapılmıĢtır. Üç tane penceresi
vardır. Kasabaya gelen misafirler bu bölümde kalır.
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B. Odaların KullanılıĢı:
Aslında

odalar,

köye

dıĢarıdan

gelecek

yolcunun

ağırlanması amacı ile yaptırılmıĢlardır. Bu sebeple köye gelen
yolcular kapıları sürekli açık tutulan bu evlere giderlerdi. Odaya
yakın evlerden misafire yiyecek, içecek, yakacak getirilir;
hayvanına da yem verilirdi. Çoğu zaman odalara yakın evlerden
kimseler gelir, birlikte yemek yiyip, sohbet ederlerdi.
Odalara bakmakla görevlendirilmiĢ valiler vardı. Bu
valiler odaların masrafı için verilen tarla vb. gayrimenkule
bakarak onların gelirleriyle odaların masraflarını karĢılarlardı.
C. Günümüzde Kullanılan ve Ad Olarak YaĢayan
Odalar:
Güdek Bayram‟ın Odası:
Bu oda Bayram Sülükçü‟nün odasıydı. 1940‟lı yıllarda
yapılmıĢtır. Daha sonra Ġsmail ElitaĢ satın aldı. ġuan da “Barana
Odası” olarak kullanılmaktadır. Günümüzde kasabada ayakta
kalan tek odadır.
Bugün sadece adı kalan odalar ise:
Sakarlar Odası
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Veli Beyazgil‟in Odası
Sarı‟nın Odası
Ġsmailgiller‟in Odası
Topalların Ömer‟in Odası
Hacı Karamemet‟in Odası‟dır.
Bu odaların hepsi yıkılmıĢtır. Bunlardan baĢka kasabanın
ihtiyarlarının toplanarak sohbet ettikleri ve kendi tabirleriyle
huzur evi olarak adlandırdıkları odalar da bulunmaktadır.
D. Baranalar:
Ġçeriçumra‟nın en köklü geleneklerinden biri olan
baranalar -son zamanlarda her ne kadar yok olmaya yüz tutsa
da- yaĢatılması gereken bir gelenektir. Çünkü bu gelenek 50 yılı
aĢkın süredir halkın kültüründe önemli bir yere sahip olmuĢtur.
ÇalıĢmamızın bu kısmında baranalar hakkında detaylı
bilgi vermeye çalıĢılmıĢtır. Konu ile ilgili olarak bu konularla
yakından ilgilenmiĢ ve bizzat bu geleneğin içinden gelmiĢ bir
kiĢi olan Fevzi Yağcı ile yapılan söyleĢi Ģöyledir:
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“Ġçeriçumra

geçimini,

geçmiĢten

bugüne

tarım

ve

hayvancılıktan sağlayan bir yerdir. Bu nedenle ekin, harman
iĢleri biten kasaba halkı genci, orta yaĢlısı, yaĢlısı kendi
akranlarıyla bir araya gelerek barana kurmak için karar alırlar.
Barananın kimin evinde baĢlayacağı, ne kadar süreyle
oturulacağı, baranaya kaç kiĢinin geleceği belirlenir. Genellikle
barana, iĢlerin azaldığı güz ve kıĢ aylarında olur. Oturma süresi
çoğunlukla bir hafta veya on gündür. Baranaya gelen kiĢiler,
aynı mahalleden kiĢiler olabileceği gibi kasaba dıĢından
vatandaĢlar da olabilir. Barana odası her kesin kendi evi
olabileceği gibi evden ayrı oluĢturulmuĢ barana odaları da
olabilir. Barana odalarının evden ayrı olmasının nedeni
sohbetlerin gece yarılarına kadar sürmesi ve ev halkının
baranaya katılanların seslerinden rahatsız olmamaları içindir.
Barana odalarında çaylar, kahveler içildikten sonra ev
sahibi çeĢitli izzet ve ikramlarda bulunur. Bu ikramlar; çerez,
kuru pasta vb. Ģeylerden ibarettir. Baranalarda sohbet konusu
her Ģey olabilir; ama Ġçeriçumra gibi yerlerde konu; siyaset,
kasabanın sorunları, günün olayları, tarım ve hayvancılıktır.
Baranaların en ikramlı günü ise son günüdür. Biz buna
sıra gecesi deriz.
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E. Sıra Gecesi:
Barananın yapıldığı süre içerisinde barana üyeleri sıra
gecesi yapar. Bu gecelere kasaba içinden ve dıĢından herkes
katılabilir. Ġzzet, ikramın bol olması sebebiyle insanlar bu
gecelere çok rağbet gösterir. Sıra gecelerindeki olay, geleneksel
kasaba yemeklerimizin yenmesidir. Bu yemekler belli bir sıra ile
baranada bulunanlara ve misafirlere ikram edilir. Bu yemek
sırası kalıplaĢmıĢtır.
Sırayı alan ev sahibi bir gün öncesinden koçu veya koyunu
kesip parçalamadan tandıra salınacak Ģekilde hazırlar. Ev
hanımları tandırı güzelce yaktıktan sonra ateĢ kor durumunda
iken ateĢin üzerine az sulu bir kap koyarlar. Bu kabın içerisine
tuzlanmıĢ ve salçalanmıĢ koyun veya koçu yerleĢtirirler. Bu
iĢleri takiben hava almaması için tandırın üzeri hamur veya
çamurla kapatılır. Koyun-koç belirli bir saat sonra yarenlere
ikram için hazır duruma gelir. Sofralar kurulur.
Ġlk önce üzerine sade kızartılmıĢ yağ dökülmüĢ yoğurt
çorbasıyla baĢlayan sıra gecesi, büyük bir sini (tepsi) içerisinde
kızartılmıĢ suböreği, büyük emeklerle hazırlanmıĢ kuzu tandır,
araya tatlı olarak sütlü (Sütlaç), sadeyağından yapılmıĢ yaprak
sarması, bol cevizli bir baklava, tatlının etkisini azaltmak için
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lahana sarması ve son olarak bol kiĢniĢli bir süzme pirinç pilavı
ikram edilerek tamamlanır. Yemek sonrası sofra kalkmadan
Ģükür için yemek duası yapılır ve “Âmin!” denir.
“Âmin!” denildikten sonra sofralar kaldırılır. Ellerin
yıkanması için gençlerden iki kiĢi omuzlarında havlular,
ellerinde

leğençe,

sabun

ve

abdest

bardaklarıyla

evin

köĢesindeki kiĢilerden baĢlayarak su dökerler ve yarenler ellerini
yıkar. El yıkama iĢlemi tamamlandıktan sonra Ģekersiz kahveler
gelir, ilerleyen saatlerde çay ve diğer ikramlar sunulur.
Sıra gecesinde ev sahibi, yarenlerine Ģaka olsun diye
birtakım muziplikler düĢünür. Mesela bunlardan birisi beyaz
topraktan yapılmıĢ çorbayı; “Yoğurt çorbası‟‟ diye arkadaĢlara
yedirmektir. Bu Ģaka öyle ustaca yapılır ki bazı arkadaĢlar
bunun topraktan yapıldığını anlamayıp birkaç kaĢık alabilir.
Burada Ģakayı yapan kiĢinin mahareti söz konusudur. Bu Ģakaya
gülündükten sonra ev sahibi asıl çorbayı ikram eder. Ev
sahibinin oyunu bununla bitmez tabiki. Çorbayı içmeyip bu
Ģakadan kurtulanlar için de bir planı vardır. Yemekler yendikten
sonra elini yıkayacak arkadaĢları için turpu sabun Ģeklinde keser
ve “Sabun‟‟ diye uzatır. ArkadaĢları bunu hemen anlar; ama iĢ
iĢten geçmiĢtir. Buna benzer birçok Ģaka sıra gecelerinin tuzu
biberiydi.
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Yemekler

yendi,

Ģakalar

yapıldı,

artık

sıra

biraz

eğlenmeye gelmiĢtir. Baranalarda marifetli kiĢiler eksik
olmazdı. O dönemlerde Ġçeriçumra‟nın her yerinde sazı sözü
bilen ehil insanlar vardı.
Bu marifetli insanlardan kanuncu yetmiĢ iki telli kanunu
alır, akordunu yapar, akort sesini vererek on telli ut, yedi telli
divan sazı ve altı telli cura da akorda baĢlardı. Ġçeride tam bir
sessizlik olurdu. Bu iĢi yapan kiĢiler odanın dip sedirinde kaba
minderler üzerine otururlar ve özel bir iltifata tabi tutulurlardı.
Akortlar tamamlandıktan sonra müzik aletleri uyumlu bir
havada çalmaya baĢlar ve dinleyenleri mest ederlerdi. Konya
peĢrevi ile baĢlayan bu ahenkli müziğe kaĢık çalan bir kiĢinin de
eklenmesiyle ortam tam bir kıvama ulaĢırdı. Kanunun baĢını
çektiği bu müzik geçiĢi, ortamı ısındırmak için atılmıĢ bir
adımdır. Gece bunun devamında gelen Sille, Kozan Dağı, Saffet
Efendi, Meram Bağları, Konyalı, Bozkır Dedikleri, Elmalı,
Mevlana vs. türkülerle devam ederdi. Bu türküleri müzik aletini
çalan birisi veya müzik aleti çalmasını bilmeyen bir kiĢi
söylerdi. Gecenin ilerlemesi ile birlikte ortamda bulunan en
yaĢlı kiĢi; “Bu gecelik bu kadar yeter.‟‟ deyip baranaya ve
dolayısıyla sıra gecesine bir son verirdi. Barana sırası
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değiĢecekse barana sırası gelen kiĢi yarenlerini evine davet
ederdi. K.ġ. Fevzi Yağcı
Bugün gelinen noktada bu ve buna benzer birçok güzel
âdetimizin

teknolojiye

yenik

düĢtüğünü

görmekteyiz.

Ülkemizde derleme çalıĢmaları yoğunlaĢtıkça birçoğunun
kurtulacağına Ģüphe yok. Barana gecelerinin vazgeçilmezi
Konya peĢrevini vererek çalıĢmamızın baranalar bölümüne son
vereceğiz.
Konya PeĢrevi
Ġsli kazan is mi tutar?
Beylik martin pas mı tutar?
Ağlar ise anam ağlar,
Elin kızı yas mı tutar?
ġu Konya'nın mahpusuna,
Mail oldum yapısına,
Üç-beĢ polis öldürmüĢler,
Kilit vurun kapısına.
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2.8. MAHALLÎ KELĠMELER:
Anadolu‟da yaĢayan ağızların baĢlıcalarından biri olan
Konya Ağzı, gerek kelime türetme, gerekse eklerin görev ve
çekimleri açısından özellikleri olan bir ağızdır. Bu özellik, ağız
adının bölge özelliklerinin yansıdığı bir biçimde söylenmesiyle
de kendisini belli eder: Gonyalıca. Bu ağzın bütün dilde
kullanılması

söz

konusu

değildir.

Ülkemizin

en

geniĢ

topraklarına sahip olan Konya, aynı zamanda farklı ağız
özellikleriyle de dikkati çekmektedir. Bunun sonucu olarak da
bir Konya ağzından değil, Konya ağızlarından söz edilmesi
gerekir.‟‟ (Sakaoğlu, 2012: 210). Bu ifadelerden de anlaĢılacağı
üzere Konya‟da gittiğiniz birçok yerleĢim yerinde farklı söyleyiĢ
özelliklerine, canlı cansız varlıklar için farklı adlandırmalara
ulaĢmanız çok da tesadüf değildir. Bu durum Ġçeriçumra için de
geçerlidir. Belde insanının oluĢturduğu birçok adlandırma
dikkate değerdir.
ÇalıĢmamızın bu bölümünde beldede halen kullanılan 162
mahallî kelimeye yer verilmiĢtir. Farklı baĢlıklar halinde
sınıflandırdığımız kelimeler Ģunlardır:
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A. Bitkiler Ġçin Kullanılan Mahallî Kelimeler
Acı Marul

: Bu bitki için yabanî marul da denir.

Ekilmediği halde arazilerde kendiliğinden çıkan ve yenebilen bir
bitkidir.
Bafra

: Yabanî bir bitki.

Boya Pürçüğü : Daha çok kumsal ve ağaçlık alanlarda
görülen, kökünün boya amaçlı kullanıldığı yabanî bir bitki.
Böğürce

: Fasulye.

Çeçi

: AyıklanmıĢ buğday.

Çöğür

: Diken.

Dede Sakalı

: Hiç ekim yapılmamıĢ arazilerde görülen

ve insanlar tarafından da tüketilen bir bitki.
Ebemin Dikeni : Bozkırlarda görülen dikenli bir bitki.
Galgan

: Dikenli, uzun boylu, uç kısmında

çiçekleri olan ve insanlar tarafından kabuğunu soyulmak
suretiyle tüketilen bir bitkidir.
Gargavuk

: Acı marul benzeri, insanlar tarafından

tüketilen yabanî bir bitki.
Gındıra

: Dikenli ve daha çok yağıĢsız yerlerde

görülen yabanî bitki.
Gilamaç

: Sarı renkte, kökü olmayan asalak bitki.
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GökbaĢ

: Daha çok nadasa bırakılmıĢ arazilerde

görülen, son yıllarda tükenme tehlikesiyle karĢı karĢıya kalmıĢ,
mavi renkte çiçekleri olan yabanî bitki.
GünaĢĢık

: Ayçiçeği.

Kedibağırsağı : Uzun kolları olan (sarmaĢık), çiçekli bir
bitki.
Kekre

: Keskin kokulu yabanî bir bitki.

Ketenli Sakız : TaĢlık alanlarda yetiĢen, suyu fazla
sevmeyen, içindeki beyaz sıvının sakız gibi çiğnenebildiği bir
bitkidir.
Kızıl Kaldır

: Bir tür yabanî ot.

Müsür

: Mısır.

Sığır Kuyruğu : Büyük yaprakları, uzun boyu ve beyaz
renkte çiçekleri olan yabanî bir bitki.
Sirken

: Bir tür yabanî bitki.

B. EĢyalar Ġçin Kullanılan Mahallî Kelimeler:
Bardak

: Güğümün küçük olanı.

Billor

: Bardak.

BoduĢ

: Küçük testi.
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Camadan

:

ĠĢ

yaparken

giyilen

kıyafetler.
Cıkcık

: Sürahi.

Çalık

: BaĢörtü, tülbent.

Çevre

: Mendilin büyüğü.

Çintiyan

: ġalvar.

Çöte

: Baston.

Delme

: Yelek.

Edik

: Ucu sivri olan mest.

EğiĢmeç

: Kirimanla aynı anlamda.

Elinece

: Kamyon.

Futtu

: Çömlek.

Gapçak

: Sayfa, yaprak.

Gergâh

: Kaneviçe iĢlenen alet.

GuĢane

: Tencere.

Havlu

: Hayat, bahçe, avlu.

Hela

: Tuvalet.

Helke

: Kova.

Istar

: Dokuma aleti.

Ġlik

: Düğme.

Ġrbik

: Abdest bardağı.

ĠĢlik

: Gömlek.

eski,

püskü
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KayıĢ

: Kemer.

Kebe

: Yünden dokunan battaniye.

Kepenek

: Kürk.

Kiriman

: Yünü ip yapmak için kullanılan alet.

Lengeri

: Bakırdan yapılan tabak.

Mıh

: Çivi.

Mık

: Çivi.

Nalin

: Tahtadan takunya.

PeĢkir

: Havlu.

Pirlon

: Çatal.

Sahan

: Tabak.

Saku

: Palto.

Sergi

: Kebe ile aynı anlamda.

Sıkma

: Pamuklu, içe giyilen uzun elbise, iç

çamaĢırı niteliğinde.
Sülo

: Sürahi.

ġifon

: BaĢörtü.

Talba

: Tef.

Urup

: Küçük teneke.

Vecelle

: Tuvalet.

Velesbit

: Bisiklet.

Verveç

: PoĢunun daha küçüğü ve siyah olanı.
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Yurdu

: Ġğnenin deliği.

Yüz Numara : Tuvalet.
C. Ġnsanlar ve Ġnsan DavranıĢları Ġçin Kullanılan
Mahallî Kelimeler:
Ağır azem

: Olgun, sessiz.

Ahraz

: Sağır.

Allek

: Çabuk kavrayan.

Bila boylu

: Uzun boylu.

Cambaz

: Ġnek, koyun alıp satan kiĢilere denir.

Ehliz

: Olgun.

Hayırcı

: Dilenci.

Kahrimen

: Sessiz, her derdini içine atan.

Kerahat

: Pis, huyu kötü anlamında.

Mungarazlık : Kötülük.
Öğür

: YaĢıt.

Örenağız

: Çok konuĢan.

Sekaret

: Ölecek kadar hasta olan insana, eceli

yaklaĢmıĢ olan yatalak hastaya sekaret denir.
Selek sakavetli : Dağıtıcı, eli açık, cömert.
Süzdek

: Kibirli.
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Yamilik

: Söz tutmayan.

YarıĢık

: ġikâyet etme, birilerinin hakkında

olumsuz konuĢma.
D. Hayvanlar Ġçin Kullanılan Mahallî Sözler:
Mısırga

: Hindi.

Oğulaman

: ġiĢekle aynı anlamda kullanılır.

ġiĢek

: Ġlk kez kuzusu olacak koyuna denir.

E. Yiyecekler Ġçin Kullanılan Mahallî Kelimeler
Cilbir

: Yumurta kırmasının üzerine sarımsaklı

yoğurt dökülerek hazırlanan bir yemektir.
Dürtme

: YaĢ kayısının içerisine tatlı kayısı

çekirdeği koyulur ve kurumaya bırakılır. Kuruduktan sonra
yenebilen bu yiyeceğe dürtme denir.
Gadif

: Kadayıf.

Gavırga

: Leblebi

Gavut

: Buğday, arpa, mısır, meneviĢ, nohut,

ayçiçeğinin kavrulup; değirmende çekilmesi ile yapılan bir
yiyecek olup, servis edilirken üzerine Ģeker atılır.
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Mıkla

: Soğan, domates, biber ve yumurtayla

yapılan bir tür yemek.
Papara

: Tiritle aynı anlama gelir. Tiritten farkı

suyunun et suyu olmamasıdır.
Sündürme

: Tiridin farklı bir Ģeklidir. Tandır ekmeği

doğranır. Tenceredeki suyun içine; kaymak, tereyağı, beyaz
peynir konularak kaynatılır ve karıĢımı ekmeğin üstüne dökülür.
ġebit

: Yufka.

Tirit

: Ġçeriçumra düğünlerinin vazgeçilmez

yiyeceği. KuĢbaĢından biraz daha büyükçe ekmek parçalarının
üzerine et suyu, soğan, kuĢbaĢı et, domates, yoğurt dökülmesi
ile yapılır. Yanında sumak, turĢu ikram edilir.
F. Fiil Olarak Kullanılan Mahallî Kelimeler:
Azırgamak

: Küçük görmek, küçümsemek.

Burutmak

: Somurtkan durmak.

Cimitlemek

: Cimciklemek.

Çatlamak

: ĠĢemek.

Çavrıkmak

: TelaĢlı telaĢlı davranıĢlarda bulunmak.

ÇekiĢmek

: Laf, söz edip kavga etmek.

Çığırmak

: Söylemek ( Türkü çığırmak).
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Çinilemek

: BoĢ boĢ konuĢmak.

Çintmek

: Üzerine dökmek, atmak ( Örn. Yemeğin

üzerine azıcık tuz çintiver.).
Daralmak

: Ġdrarı gelmek, sıkıĢmak.

Dıkmak

: Yemek (ġu yemeği dık da kaldırayım.).

DiĢirmek

: Toplamak.

EbiĢmek

: Sırtına almak.

EĢinmek

: EĢelemek.

Evtiklenmek

: Oyalanmak.

Fırtmak

: AĢağı doğru sarkma, ( Göbeği su

topladığı için, göbek aĢağı doğru fırtmıĢ).
Galgımak

: Tepinmek, zıplamak.

Gayım olmak : Sahip çıkmak, mukayyet olmak.
GidiĢmek

: KaĢınmak.

Günülemek

: Kıskanmak.

Haklına gitmek: Evlenmek.
Hömermek

: Laf yetiĢtirmek, saygısızca konuĢmak.

Irdılamak

: Harekete geçmek.

Irgalamak

:

Alakadar

olmamak

(Örn.

Senin

sorunların beni ırgalamaz.).
Irıs itmek

:

Toplamak,

iĢi

bitirmek

(Örnek: Haydi gelin de kurban etini ırıs ediverelim.).

halletmek
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Kızınmak

: Isınmak.

Kıyılamak

: Aralamak (Kapıyı kıyıla demek, kapıyı

arala demek.).
Kösmek

: Vurmak.

Önmek

: Takip etmek.

Sekmen

: Balkon.

Siğirtmek

: KoĢmak.

Sokranmak

: Sessiz sessiz laf söylemek (Örn.

TartıĢmamız bittiği hâlde, hâlâ sokranıyordu.).
Sumsaklamak : Hafifçe vurmak.
TapıĢlamak

: Vurmak.

TebelleĢ olma-tebelleĢme : BaĢa bela olma ( Örnek: bu
kız baĢıma tebelleĢti, ne yapacağımı bilmiyorum.).
Ütlemek

:

Ayıklamak,

soymak

anlamında

(Patatesleri ütlersen kızartırım.).
YürükleĢmek : Laf yetiĢtirmek.
YumuĢ buyurmak: ĠĢ emretmek.
G. Diğer Mahallî Kelimeler:
Avay

: Bir ölçü birimi (Bir avay: 20 kg) (20

kg'lık tenekeler esas alınır.).
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Dal

: Sırt.

Değirmi

: Yuvarlak.

Enkef

: Seviye (“Her kuĢ enkefinde uçar.‟‟ diye

bir sözde vardır.).
Gasten

: Kasıtlı olarak, bilerek.

Gayteyin

: Mutfak.

Haradam

: Aniden (Örn. Haradam içeri doluĢtular).

Heste

: Pay, hisse.

Öğünç

: Önceden, evvel.

Tatarca

: ġiddetli karın ağrısına denir.

YumuĢ

: ĠĢ.

Ödek

: Yitirilen bir Ģeyi telafi etmek, ödemek

amacıyla, onun yerine alınan Ģey.
HaĢat

: Kötü, ezilmiĢ.

Het

: Hayret anlamında bir ünlem.

Hoyraz

: Poyraz.

Ismırlık

: Yenen bir Ģeyden arta kalan.

Kel

: Kötü, kalitesiz.

Küft

: Ġçinden gelerek yapılan Ģeyler.

NemneĢekil

: ġekilsiz.

Örtme

: Mutfak.
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Seki

: Ahırın içindeki bir bölüm. Hayvan

bakıcıları sekide dinlenirlerdi.
Sumsak

: Tokat.

Sümeye

: BoĢ yere (Örnek: Hava sıcak, sümeye

ceket giyme.).
Yalıncak

: Yalın ayak.
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2.9. HALK ĠNANMALARI
Teknolojik

geliĢmeler

neticesinde

sosyal,

kültürel,

bilimsel ve ekonomik yönden kendini geliĢtiren insanoğlu, uzayı
keĢfedecek potansiyeli yakalamıĢ ve kendi dünyası dıĢındaki
yaĢamları araĢtırır hale gelmiĢtir.
Ne var ki insanı insan yapan kimi değerler teknolojik ve
bilimsel geliĢmiĢlik ne kadar yükselirse yükselsin, değiĢirse
değiĢsin aynı kalabilmiĢtir.
Ġnanç sisteminden kaynaklanan bu değer yargıları, aradan
asırlar geçmesine rağmen kendini korumuĢ ve günümüz
insanının hayatında etkin bir Ģekilde rol almaya devam etmiĢtir.
Bu yargıların baĢında halkın sıkı sıkıya bağlı olduğu
inanmalar gelir. Bu inanç silsilesi, toplumların eğilimlerini,
kültür seviyesini ve kiĢiliğini gösterirken, aynı zamanda
toplumun geleceğine de yön verir. Ġnanmalar; mitik, dinî, batıl
özellikler gösterebildiği gibi bazen sadece kulaktan dolma da
olabilir.
Tez konumuz olan Ġçeriçumra için de bu durum farklı
değildir. Belde, inanmalar yönünden oldukça zengindir. 62
örneğin derlendiği Ġçeriçumra, halen bu inanmalara sıkı sıkıya
bağlıdır. UlaĢılan ürünlerin çeĢitlilik arz etmesi nedeniyle
örnekler gruplandırarak ele alınmıĢtır.
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1. Ġnsanlarla Ġlgili Ġnanmalar:
A. Çocuklarla Ġlgili Ġnanmalar
- Çocuğun kırkı dolmadan boyunun kısa olacağı
düĢüncesiyle üzerinden geçilmez.
- Tırnaklarını çok oynayan çocukta nazar olduğuna
inanılır.
- Uyuyan çocuğun üzerinden atlanırsa, boyunun kısa
kalacağına inanılır.
B. Gençlerle Ġlgili Ġnanmalar:
- Bekâr bir kız, eğer küllüğün önünden geçerse,
niĢanlısının çirkin olacağına inanılır.
- “Ben ölmek istiyorum.‟‟ diyen genç kızın aslında;
“Evlenmek istiyorum.” dediğine inanılır.
- Eğer gelin, kocasına içmesi için verdiği ilk suyun içine
tükürürse, ömür boyu kocanın gelinin ağzına bakacağına
inanılır.
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- Gelinin duvağının üstüne yüzerlik otu konulursa, nazar
değmeyeceğine inanılır.
- Gelin kız, gelin olarak gittiği evde bulunan bir kuyunun
içine buğday atarsa gelinin o eve bereket getireceğine inanılır.
- Gelin kız gelin olarak gittiği evde içine buğday konmuĢ
bir testiyi yere atıp tek seferde kırarsa bereket getireceğine
inanılır.
- Gelin kız, oğlan evininin eĢiğinden geçerken ayağının
altına koyun postu serilir. Gelin bu postun üzerinden atlar. Bu
sayede gelinin koyun gibi sakin olacağına inanılır.
C. Hamilelerle Ġlgili Ġnanmalar
- Hamileyken annenin saçı kesilirse, çocuğun ömrünün
kısa olacağına inanılır.
- Hamile bir kadın, kapının eĢiğinde oturursa, Ģeytan
tarafından kadının bağırsaklarının karındaki bebeğin boynuna
dolanacağına inanılır.
- Hamile kadın eğer çirkin birini kınarsa, çocuğunun da
çirkin olacağına inanılır.
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- Hamile bir kadın güzel birine bakarsa, çocuğunun da
güzel olacağına inanılır.
D. Ġnsanlarla Ġlgili Diğer Ġnanmalar
-

AkĢam

vakti

sakız

çiğnenirse,

ölülerin

etinin

çiğnendiğine inanılır.
- Atkının ayrılık getireceğine inanılır. Bir kadın bir erkeğe
atkı örmüĢse bunun ayrılığa iĢaret olduğu düĢünülür.
- Aynaya akĢam bakmanın uğursuzluk getireceğine
inanılır.
- Aynı isme sahip iki insan arasında tutulan dileğin kabul
olacağına inanılır.
- Bağ ve bostanların bulunduğu yere kafatası asılır, bu
sayede asılan kemiğin orayı koruyacağına inanılır.
- Bir kiĢi size yiyecek veya içeçek bir Ģey verdiğinde eğer
aklımda derseniz ondaki kötülükten etkilenmezsiniz.
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- Cam bardak, tabak vs. kırılınca, gelebilecek bir kazanın
savulduğu düĢünülür. “Haydi bunu kırarak kazayı, belayı
savdın, geçmiĢ olsun.‟‟ denir.
- Çok gülmek iyi olmaz, iyilik getirmez diye düĢünülür.
Hatta çok gülünürse, inĢallah kötü bir Ģey olmaz denir.
- Eve at nalı asılırsa, o eve nazar değmeyeceğine inanılır.
- Gece vakti aynaya bakılırsa, gurbete gidileceğine
inanılır.
- Gördüğümüz rüyayı eğer suya anlatırsak, rüyanın hayırlı
olacağına, eğer rüya kötüyse su ile birlikte akıp gideceğine
inanılır.
- Hıdrellez günü çamaĢır yıkanırsa, yıkanan çamaĢırların
kurtlanacağına inanılır.
- Hurma çekirdeği, cüzdanın bir köĢesine konulursa,
bereket getireceğine inanılır.
- Ġlk kez gittiğiniz evin kapısından içeri girerken dilek
tutarsanız tutulan dileğin kabul olacağına inanılır.
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- KurĢun dökülürse, nazarın değmeyeceğine inanılır.
- Nazar değen birinin baĢı üstünde yüzerlik otu yakılır,
dumanı koklatılırsa nazarın etkisinin kalmayacağına inanılır.
- Tırnaklar akĢam vakti kesilirse, kesen kiĢinin ömrünün
kısa olacağına inanılır.
- Yere kaza ile bir Ģey dökülürse, misafir geleceğine
inanılır.
- Yüksek sesle kahkaha ile gülmenin günah sayılabilecek
derecede ayıp olduğuna inanılır.
2. Hayvanlarla Ġlgili Ġnanmalar
- Arabanın önünden kara kedi geçerse, arabanın kaza
yapacağına inanılır.
- Bir evin çatısında baykuĢ öterse o evden cenaze
çıkacağına inanılır.
- Bir evin köpeği günlerce ulursa o evden cenaze
çıkacağına inanılır.
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- Bir kiĢi emeklerse (herhangi bir Ģeyi almak için
yürümeyip emeklerse) misafir geleceğine inanılır.
- Dünyanın sarı bir öküzün iki boynuzunun arasında
olduğuna inanılır.
- Evin giriĢine at, inek, köpek vb. bir hayvanın kafasını
asarsanız sizi ve ailenizi her türlü kötülükten koruyacağına
inanılır.
- Karga öttüğü zaman, misafir geleceğine inanılır.
- Kurbağaya dokunulursa siğil çıkacağına inanılır.
- KuĢ öterse misafir geleceğine inanılır.
- Nazara uğradığı düĢünülen evin duvarına at nalı
çakılarak, nazardan korunmaya çalıĢılır.
3. Dinî Ġnanmalar:
- Birisi su içerken, baĢka biri ona dokunursa, Ģeytanın da
su içen kiĢiye dokunacağı düĢünülür.
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- Cennette bir ağacın olduğuna ve bu ağacın her
yaprağının, yeryüzündeki bir insanı temsil ettiğine inanılır.
Ömür dolup, ecel geldiği zaman, Azrail canı alır almaz, o
insanın da yaprağının yere düĢtüğüne inanılır. Hatta yaprak yere
düĢerken, diğer yapraklara çarpar. Hangi yaprağa çarparsa, o
yaprağın sahibi titrer.
- Cuma günü ekmek yapılmaz, yola çıkılmaz, iĢ görülmez,
çamaĢır yıkanmaz, tırnak kesilmez. Ġyi olmayacağı düĢünülür.
- Dünyada yerlere boĢ yere tuz dökersek, ahirette o tuzları
kirpiklerimizle süpüreceğimize inanılır.
- Esnerken ağız kapatılmazsa, ağzın içine Ģeytanın
gireceğine inanılır.
- Gece yatmadan önce Nas-Felak surelerini okunup dua
edilirse, Ģeytanın gece boyunca korkutamayacağına inanılır.
-Herhangi bir yerde size ikram edilen çayın bir Ģekilde
daha

yarıya

gelmeden

dökülmesi

halinde,

sizin

gideceğinize inanılır. “Hacı‟ya gideceksin.‟‟ denilir.

Hac‟a
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- Islık çalındığı an, Ģeytanın ıslık çalanın baĢında
döndüğüne inanılır.
- Ġnsan, bazen durup dururken titrer. Bu titremenin ecel
sayesinde olduğu düĢünülür. Ecelin bizi yokladığına inanılır.
Titrediğimiz an; “Aklımda” demek gerekir.
- Kapı eĢiğinde oturan insana, Ģeytanın yaklaĢabileceğine
inanılır.
- Kıbleye karĢı ayak uzatma, kıbleye sırtını dönme ve
kıbleye karĢı yatmanın günah olduğuna inanılır.
- Otların üstüne yahut banyoya idrar yapılırsa Ģeytanın
çarpacağına inanılır.
- Tırnakların içinde Ģeytanın yavrularının yaĢadığına
inanılır, bu yüzden uzun tırnaklar sevilmez, tırnakların uzadığı
an da hemen kesilmesi tavsiye edilir.
-

Tuvalette

kendi

kendine

konuĢmanın,

Ģarkı

mırıldanmanın günah olduğuna, bunları yaptığımız takdirde
meleklerin bize beddua edeceğine inanılır.
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- Soğan kabuğu ve ekmek ayakaltında çiğnenirse, Ģeytanın
çarpacağına inanılır.
- Üç Gulhü, Ayetel Kürsi, Fatiha, Nas, Felak surelerini,
ocaklı biri, nazara uğrayanlara karĢı okursa nazarın geçeceği
düĢünülür. Önemli olan inanarak okuma ve hastanın da
ocaklının nefesine güvenmesidir.
4. Tabiatüstü Varlıklarla Ġlgili Ġnanmalar
Al Basması: Hamile bir kadına cinlerin bulaĢmasıdır.
Cinler hamile kadının karnındaki çocuğu yemek ister. Hocaların
okuduğu çiğ eti, anne sabahleyin aç karnına yerse cinler de
çocuğa bulaĢmaz, o eti yerler. Okunan etleri 40 gün boyunca
annenin yemesi gerekir. 40 günden sonra cinler de yaklaĢmayı
bırakır, uzaklaĢırlar.
Sarı Kızlar: Yerin üç metre altı ve sonrasında gömülü
olan altınların bir süre sonra sarı kız adı verilen tabiatüstü
varlıkların denetimine geçtiği düĢünülür. Bu altınların bir kiĢi
veya kiĢilerce bulunması halinde, altınları sahiplenen bu
varlıkların o kiĢilere musallat olacağına inanılır.
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2.10.HALK HEKĠMLĠĞĠ:
Günümüz dünyasında modern tıp oldukça ileri boyutlara
ulaĢmıĢtır, doktorlar; organ nakli, yüz nakli vb. uygulamaları
rahat bir Ģekilde gerçekleĢtirir hale gelmiĢtir.
Bir kiĢinin baĢı ağrısa, kolu kırılsa, vücudunun herhangi
bir yeri yansa herhangi bir sağlık kuruluĢuna gidip derdine
derman bulabilmektedir.
Bundan birkaç yüzyıl öncesine gittiğimizde ise durum pek
bugünkü kadar iç açıcı değildir. Birçok rahatsızlığa derman
bulamadığından salgın hastalıklar sonucu milyonlarca insan
hayatını kaybetmiĢtir.
Zaman içerisinde insanoğlu, hastalıkların önüne geçmek
için bazı arayıĢlara girmiĢ ve bugünkü tıbbın temelini atmıĢtır.
Ġlk önceleri koca karı ilacı olarak anılan Ģifa arayıĢları
daha sonra sistemli bir hal almıĢ ve bugün eczanelerden
rahatlıkla aldığımız ilaçlar ortaya çıkmıĢtır. Fakat günümüzde
bile hastanenin yolunu bilmeyen, eczanelerden bir tane bile ilaç
almamıĢ 100 yaĢın üzerinde insanlara rastlamak mümkündür.
Pekiyi bu insanlar ağrılarına, sızılarına nasıl derman buluyor?
Nasıl Ģifa arıyor? ĠĢte bu soruların cevabını halkın araĢtırmaları
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veya kulaktan dolma bilgiler sonucu ortaya çıkardıkları halk
hekimliği örnekleri cevap vermektedir.
Tezimizin bu bölümünde Ġçeriçumra‟da halen canlılığını
koruyan halk hekimliği örnekleri ele alınmıĢtır. Beldeden
konuya ait 22 örneğe ulaĢılmıĢtır. Ġçeriçumra Ġlçe Devlet
Hastanesi adı altında 50 yataklı bir hastane bulunmasına rağmen
bu örneklerin yaĢıyor olması dikkat çekicidir.
Halk hekimliğine ait örnekler:
1- AydaĢlık
Eğer

çocuk

çok

zayıfsa

aydaĢ demektir. Çocuğun

aydaĢlıktan kurtulup, kilo alması ve sağlığını kazanması için
çeĢitli Ģeyler yapılır. Mesela çocuğa kanı

karıĢmayan yani

çocukla hiçbir akrabalık bağı olmayan biri, eğer çocuğu yıkarsa,
çocuğun aydaĢlıktan kurtulacağına inanılır.
Kanı karıĢmayan iki kiĢi, ceviz ağacının iki dalı arasından
çocuğu geçirirse, çocuğun aydaĢlıktan kurtulacağına inanılır.
Hasta çocuğu, aydaĢlığından kurtulsun diye mezarlığa
götürürler, kabirleri

gezdirirler. Kemire (kurumuĢ hayvan

tezaği) ile çocuk tartılır (terazinin bir gözüne çocuk bir gözüne
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kemire konulur). Bir dahaki cuma bir daha

tartılır. Çocuk

kemireden ağır gelmezse ölür.
AydaĢ ocağı vardır, eğer ocağına gidilip çocuk orada
yıkanırsa hastalıktan kurtulur. K.ġ. Rabia Ġlden
2- Bardak Çekme, ġiĢe Çekme:
Bu iĢlemde ateĢin koruyucu gücünden yararlanılır.
Üzerinde nazar olan kiĢi, yahut hâlsiz olan, ağrısı olan kiĢi yüz
üstü uzanır. Sırtı açılır. Bu iĢlem için beĢ altı çay bardağı
gereklidir. Bir çubuğun ucuna bez vs. bağlanır, o bezin içine
bozuk para konulur. O kısım gazyağına batırılır, sonra ucu
yakılır. Çubuğun diğer ucundan tutulur ve yanan kısım, çay
bardağının içine sokulur, oradan hemen sırta bardağın ağzı
kapanır. Bütün bardaklar seri bir Ģekilde sırta kapanır, ardından
tek tek kaldırılır. Böylece hastanın rahatlatıldığı düĢünülür.
Aynı zamanda eğer kapanan bardak, sırttan çekilince
sırtta bir

morarma oluyorsa, o kiĢi üĢütmüĢ demektir. K.ġ.

Mehmet Durmaz
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3- Berelerde:
Üzüm döğülür, içine biraz zeytinyağı ve tuz eklenir.
Berelenen yere sarılır, sabahına berenin yumuĢacık olup,
geçmeye baĢladığı görülür. K.ġ. Rabia Ġlden
4- Bulgur Püskürmesi:
Elde, yüzde, vücudun her yerinde kızarıklıklar belirir.
Bunun için ocağa giderek okunmak gerekir. Ocaklı, bir yandan
üç Gulhü ve bir Elham okur, bir yandan da ağzına bulgur alır.
Dua ederek, ağzındaki bulguru yaralara püskürtürse hastalık
geçer. Aynı zamanda hastanın ekĢi, yumurta ve et yememesi
istenir. K.ġ. AyĢe Tokgöz
5- Çentme:
Üzerinde nazar olan kiĢi, çentme kabiliyeti olan birine
gider, çentilir. Çentecek kiĢinin bu iĢi bilen bir büyüğünden el
alması gereklidir. Eli olan kiĢi, bir bıçak ile hastayı çenter. Bu
iĢlem Ģöyle olur: Nazarı olan kiĢi, eli olanın önünde iki ayağını
uzatarak oturur. Bıçağının demir tarafını hastanın kollarına,
bacaklarına, baĢına, omzuna her yerine değdirir, bir yandan
değdirirken, bir yandan da dua okur. Bıçağın demir tarafını

453
hastaya

değdirmesi,

demir

sayesinde

hastanın

kuvvet

kazanacağına inanıldığı içindir.
Bu iĢlem üç ya da yedi kez tekrarlanır ve sonra hasta,
nazardan dolayı oluĢan ağrılarından kurtulur. K.ġ. Mehmet
Durmaz
6- Çıkıklar:
Yağ ve sıcak su ile uzun uzun ovulur, tam dengini
bulunca, çıkık olan yer asılınırsa birden girer. Tabi bu iĢi yalnız
iĢinin ehli olan yapabilir. K.ġ. Rabia Ġlden
7- Göbek DüĢmesi:
KiĢinin ağır bir Ģeyler kaldırması neticesinde göbeği
düĢer. Belirtisi karın ağrısı ve ĢiĢliğidir. Göbek su toplar, su
topladığı içinde aĢağıya doğru fırtar. Bu nedenle göbeğin yerine
konulması gerekir. Bunu ancak iĢinin erbabı olan kiĢiler
yapabilir. Göbek yerine konulmazsa göbeği düĢen kiĢinin
çocuğu olmayacağına ve kilo almayacağına inanılır.
Sıcak su ile göbek uzun uzun ovulur. Göbeğin ovulması,
ordaki suların gitmesini sağlar, ovulduktan sonra

göbek
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deliğinde parmak dolandırılır ve göbek yerine gelir. Göbek
yerine geldikten sonra, üstüne kalıp sabun konulur, bir bez
yardımıyla bağlanır. Göbek tekrar düĢmesin diye sabun bir
gün boyunca durur. K.ġ. Rabia Ġlden
8- Karın Ağrısı:
Ak toprak karılır, karıldıktan sonra suyla karıĢtırılıp
içilirse karın ağrısı geçer. ġiddetli karın ağrısına tatarca adı
verilir. K.ġ. Rabia Ġlden
9- Karın ġiĢmesinde:
Arpa elenir, arpanın unu sarılırsa, tez zamanda karında su
birikmesinden dolayı oluĢan ĢiĢlik iner.
Arpanın kullanılmasının sebebi, arpada Ģifa olduğu
düĢüncesidir. K.ġ. Rabia Ġlden
10- Kirli Bez:
Yanıkların üzerine kirli bez sarıldığında yanığın iyileĢtiği
düĢünülür. K.ġ. Rabia Ġlden
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KurĢun Dökme:
Nazarı etkisiz hâle getirdiğine inanılır. Üzerinde nazar
olduğu düĢünülen

kiĢinin baĢında

iki

kiĢi örtü tutar. Bu

örtünün üstünde, ayrı bir yerde eritilen kurĢun, içi su dolu farklı
bir kaba dökülür. Kaba dökülen kurĢunun aldığı Ģekiller
yorumlanır. K.ġ. Mehmet Durmaz
12- Mehmet Atlı:
Çocuğu olmayan veya bir rahatsızlığı olan kiĢiler bu
durumdan kurtulmak için kan bağı olmayan yedi kiĢiden iğne
toplar. Bu sayede rahatsızlıkların geçeceğini düĢünürler. K.ġ.
Rabia Ġlden
13- Nazar:
Ġğde çekirdeğinin nazarı engellediği düĢünülür. Bazen
yeni doğmuĢ bebeklerin üstüne iğne ile nazar boncuğu ve iğde
çekirdeği takılır. K.ġ. Rabia Ġlden
14- Yaraya Hamur Sarmak:
Vücudun herhangi bir yerine bir Ģey battığında yaranın
biran evvel iyileĢmesi ve acının dinmesi için yaranın üzerine
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sıcak hamur sarılır. Böylece yaranın iyileĢtiği düĢünülür. K.ġ.
Rabia Ġlden
15- Pabuçlatmak:
Bir bebek sürekli ağlıyorsa, o bebek dört yol ortasına
getirilir ve ağzına pabuçla hafifçe vurulur. Böylece bebeğin
ağlamasının kesileceğine inanılır. Bu olaya pabuçlatma denir.
K.ġ. Rabia Ġlden
16- Patates:
BaĢ ağrısına

iyi geldiği düĢünülür. Patatesler soyulur,

doğranır, baĢı ağrıyan kiĢinin alnına konulur ve baĢörtü sarılır.
Patatesin ağrıyı çekeceğine inanılır. K.ġ. Mehmet Durmaz
17- Sarılık:
Sıkıntıdan ve nazardan dolayı oluĢan bir hastalıktır. Bu
hastalığın belirtisi baĢta aĢırı uykudur. Diğer belirtiler,
iĢtahsızlık ve idrarın sapsarı olmasıdır.
Sarılık iki türlüdür. Biri kara sarılıktır, diğeri de nazardan
dolayı olan sarılıktır. Kara sarılık doktora gidilirse iyileĢebilir.
Diğer sarılık ise nazardan dolayı oluĢur. Vücudun her tarafı
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sararır, doktor hastalığı iyileĢtiremez. Bu nedenle ocakta
okunmak gerekir. Sarılık hastalığının dağda bir tekkesi vardır,
hastalar oraya okunmaya giderler.
ĠnanıĢa göre sarı bir kız varmıĢ. Onun evi sarılık
ocağıymıĢ. Ölünce onu gömdükleri yerin altından Allah bir su
vermiĢ. O su, sarılık hastalarına ĢifaymıĢ.
O suda sarılık hastasını yıkarlar. Sarılık hastası olanlar
evlerine o sudan getirirler. Allah‟ın da izniyle hastalık geçer.
K.ġ. Rabia Ġlden
18- Siğil:
Çıktığı zaman, ocağa gidilir. Nazar değmesinden dolayı
oluĢur. Siğil

diĢi siğil ve erkek siğil olarak iki Ģekilde

adlandırılır. Erkek siğil sadece bir yerde çıkar, çoğalmaz. DiĢi
siğil ise her yerde çıkar, çoğalır. Ocaklı eline bir kalem alır hem
okur hem de siğilin etrafını çizer. Yedi Gulhü okunur, bu iĢlem
üç kez tekrarlanır. Sonra siğillerin geçmeye baĢladığı görülür.
Kalem yerine eskiden yaprak da kullanılırdı, yani ocaklı,
yeĢil yaprağı eline alarak hastayı okur. Sonra o yaprağı bir

458
oyuğa sokar. Yaprak kuruyunca, siğil de kurur. K.ġ. Rabia
Ġlden
19- Yaralarda:
Pirinç Ģekerle piĢirilir, bu karıĢım yaraya sarılır, yara
birden iyileĢir. Eğer yaranın kabarcığı varsa, birden patlar ve
yara kapanmaya baĢlar.
Soğan ateĢte piĢirilir, içine biraz yoğurt koyulur, azıcak da
sabun (El sabununun tozu) eklenir. Bu karıĢım yaraya sarılırsa,
yarayı yumuĢacık eder ve kısa sürede iyileĢir.
Eğer yara, sıcak bir Ģeylerin dökülüp derinin yanması
sonucu olduysa, yumurtanın sarısı bir tavada yakılır, yakıldığı
an yağı çıkar. O yağ, on gün sürülürse tez zamanda yara iyileĢir.
K.ġ. Rabia Ġlden
20- Yılancık:
Nazar değmesinden dolayı oluĢan bir hastalıktır. Bu
hastalığa tutulanlar, aralıksız uyur ve kemikleri ağrır. Âdeta
kemikler sızlar. Yani vücudun heryerinde ağrı hissedilir.
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Hastalığın geçmesi için ocağa gidip kendilmek lazımdır.
Ocaklı bıçak ile hastayı kenter. Ocaklı, bıçağı kıydırır yani bir
yandan okuyarak bir yandan bıçağın demir kısmını hastanın
eline, yüzüne, koluna, bacağına vs. ağrıyan yerine dokundurur.
Allahın izniyle hastalık geçer. K.ġ. Rabia Ġlden
21- Yoğurt:
Yanan yere yoğurt konulursa, yaraya iyi geleceği ve
birden derinin eski hâline döneceğine inanılır.
Deride çıkan, kaĢıntı yapan, geçici kızarıklara bezeme adı
verilir. Stres sıkıntı ve nazara uğrama sonucu bezemenin çıktığı
düĢünülür. “Bezeme kakmıĢ” denilir.
Bezemeden kurtulmak için ocağa gidip okunmak gerekir.
Bunun için el almıĢ birinin ocağında üç kere okuması Ģarttır.
Ocaklı dua ederek bezemeyi okur, okuduktan sonra bezemenin
üstüne tükürürse bezeme geçer. Ocaktan alınan toprak,
bezemenin üstüne sürülürse, bezemenin ĢiĢleri iner.
Kafa derisinde, yahut vücudun herhangi bir yerinde çıkan
sert kabarcıklara temre adı verilir. Bazı temreler sulu, bazıları
ise kuru olur. Halk ağzında; “Demire‟‟ diye telaffuz edilir.
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Nazardan dolayı çıktığına inanılır. Temreden kurtulmak için
ocağa gidip, okunmak Ģarttır. El almıĢ olan ocaklı, eline aldığı
tükenmez

kalemle, bir yandan okuyup üfler, bir yandan da

temrenin etrafını çizer. Bu iĢlem üç yahut yedi kez
tekrarlanıldıktan sonra görülür ki temre kurumaya baĢlamıĢtır.
Gidilen ocağın çeĢmesinden muhakkak su doldurulur,
içilir, hastanın evindeki su ile ocağın suyu karıĢtırılır. Su
olmazsa ocaktan mutlaka baĢka bir Ģey alınır. Tuz, Ģeker gibi.
Bunlarda evdekilerin içine dökülür, karıĢım sağlanır. Ocaktan
çıkmadan önce muhakkak ocaktaki çeĢmenin suyu ile el yıkanır.
K.ġ. Mehmet Durmaz
22- Yüzerlik Otu Yakma:
Üzerinde nazar olan kiĢinin yanında yüzerlik otu yakılır.
Bu tütsü evin her yerinde de gezdirilirse nazarın geçeceğine
inanılır. Düğün sırasında; “Nazara uğramasın.‟‟ diye gelin
baĢına da yüzerlik otu takılır. K.ġ. Rabia Ġlden
Nasıl Ocaklı Olunur?
Ocaklı olup, gelen hastaları okuyabilmek için el almak
gerekir. Eli olan kiĢi, el vermek istediği kiĢinin elini tutar. “Ben
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sana elimi veriyorum, alacak mısın?‟‟ der. Ocaklı adayı da;
“Evet alacağım.‟‟ derse el alınmıĢ olunur. Üç kez tekrarlanır. Bu
iĢlem genelde ocaklının iyice yaĢlandığı, ölmeye yakın bir
zamanında olur. Oğluna torununa vs. elini

verir, ailede

geleneğin sürdürülmesi sağlanır.
Ocaklı olabilmek, gelen hastaları okuyabilmek için iki Ģey
Ģarttır. Birincisi eli olan kiĢiden el almak, ikincisi ocakta
yetiĢmektir. Bazen

ocaklı

ailesinden olup da el almayan

insanların hastaları okuduğu zaman iyileĢtirdiği de görülür.
El almak da ocaklı olmak için yeterli değildir aslında.
Eğer kiĢinin imanı sağlam değilse, kalbinde Ģüphe varsa, el alsa
dahi ondan ocaklı olmaz. K.ġ. Mehmet Durmaz

462
2.11. ĠÇERĠÇUMRA‟DA MEKÂN ADLARI
2.11.1

Minarealtı Mahallesi‟nde Bulunan Sokak ve

Cadde Ġsimleri
ALTIYÜZ EVLER

CADDE

BAHRĠ DAĞDAġ

CADDE

BEYLĠK

SOKAK

BEYLĠKYERĠ MEVKĠ

KÜME EVLER

ÇAKILKUYU

CADDE

ÇATALHÖYÜK

CADDE

ÇATALTÖMEK

KÜME EVLER

ÇAY

SOKAK

ÇAYBAġI

SOKAK

CENGĠZ TOPEL

CADDE

ÇEġMELĠ

SOKAK
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CEVĠZLĠ

SOKAK

ÇOBAN

SOKAK

ÇUMRA KÂĞIT SANAYĠĠ

KÜME EVLER

A.ġ.
ÇUMRA
TESĠSLERĠ

MALT

KÜME EVLER

DAĞLI

SOKAK

DENĠZ

SOKAK

DEVREK

SOKAK

DĠKĠLĠTAġ

KÜME EVLER

EBABĠL

SOKAK

FEVZĠ ÇAKMAK

CADDE

FĠLĠZ

SOKAK

GAZĠ SEYĠT ÇEÇEN

SOKAK

GEDĠZ

SOKAK

464

GÖNEN

SOKAK

GÜL

SOKAK

GÜLER

SOKAK

GÜN

SOKAK

GÜNEġ

SOKAK

HALĠT YAYMACI

SOKAK

HUZUR

SOKAK

IHLAMUR

SOKAK

KARAGÜLLE

SOKAK

KAZIM KARABEKĠR

CADDE

KEMER

SOKAK

KÖROĞLU

SOKAK

KUMRU

SOKAK
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MANĠSA

SOKAK

MEHMET YAYMACI

SOKAK

MENEKġE

SOKAK

MERSĠN

CADDE

MĠHRABĠ

SOKAK

NAZLI

SOKAK

PĠR SULTAN ABDAL

SOKAK

SAĞIR

SOKAK

SEÇME

CADDE

SEHER

SOKAK

ġEHĠT HAKAN CĠLA

CADDE

ġEN

SOKAK

SEVEN

SOKAK
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SĠDE

SOKAK

SUNCUKLAR

KÜME EVLER

TAVUK ÇĠFTLĠĞĠ

KÜME EVLER

TOPRAK

SOKAK

UFUK

SOKAK

YAVUZ

SOKAK

YAYMACI

SOKAK

YEġĠL

SOKAK

2.11.2. Piriahmetli Mahallesi‟nde Bulunan Sokak ve
Cadde Ġsimleri
ADA

SOKAK

AKIN

SOKAK

ALEV

SOKAK

ALTINKUM

SOKAK
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ANIL

SOKAK

ASLAN

SOKAK

ATATÜRK

CADDE

AY

SOKAK

BAHRĠ DAĞDAġ

CADDE

BATTAL TEKĠġ

CADDE

BĠLGEHAN

SOKAK

BUDAK

SOKAK

CAN

SOKAK

ÇATALHÖYÜK

CADDE

ÇAYBAġI

SOKAK

ÇĠĞDEM

SOKAK

ÇIKMAZ

SOKAK
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ÇOMAKLAR

SOKAK

COġKUN

SOKAK

ÇUMRA

SOKAK

DALGIÇ

SOKAK

DARARA

SOKAK

DENLER

KÜME EVLER

DEPO

SOKAK

DĠNAR

SOKAK

DĠNÇ

SOKAK

EBRULĠ

SOKAK

ELĠTAġ

SOKAK

ELMALI

SOKAK

ERSARI

SOKAK
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ESKĠ

SOKAK

ESRA

SOKAK

EġREF PAġA

CADDE

EVREN

SOKAK

GARĠPLER

SOKAK

GĠRNE

SOKAK

GÖKSU

SOKAK

GÖLBAġI

SOKAK

GÜMÜġ

SOKAK

GÜMÜġDERE

SOKAK

GÜNAYDIN

SOKAK

GÜZEL

SOKAK

HACIABĠTLER

SOKAK
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HAMZALAR

SOKAK

HATAY

SOKAK

HAYDAR KOYUNCU

CADDE

HORASAN

SOKAK

ĠNCE

SOKAK

ĠPEK

SOKAK

ĠZMĠR

SOKAK

KANAL

SOKAK

KARA

SOKAK

KIYAK

SOKAK

KÖYCĠVARI(SU YERĠ)

KÜME EVLER

KOYUNCU

SOKAK

LÂDĠK

SOKAK
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LARA

SOKAK

LEFKE

SOKAK

MEHMET AKĠF

SOKAK

MEHMET ALĠ YAVUZ

BULVAR

MELEK

SOKAK

MUCURUNKUYU

KÜME EVLER

MÜLAYĠM

SOKAK

NAZĠFE

SOKAK

NORTÇU

SOKAK

NUR

SOKAK

OCAK

SOKAK

OKUL

SOKAK

ÖZALP

SOKAK
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ġAHĠN

SOKAK

SAKARLAR

SOKAK

SAKARLAR 1

KÜME EVLER

SAMSUN

SOKAK

SARI

SOKAK

SARIKIZ

SOKAK

SAVRAN

SOKAK

SELVĠ

SOKAK

SIRÇALI / KERBĠCE

KÜME EVLER

SOYLU

SOKAK

SÜLEYMAN SARI

CADDE

SÜVARĠ

SOKAK

TARHAN

SOKAK

473

TEKKE

SOKAK

TUTLU

SOKAK

ÜNAL

SOKAK

YALÇIN

SOKAK

2.11.3. Sarıaliler Mahallesi‟nde Bulunan Sokak ve
Cadde Ġsimleri
AKASYA
ALBAY
KÜÇÜKKEÇECĠ

SOKAK
MUHSĠN

SOKAK

ARAP

SOKAK

ATATÜRK

CADDE

AYVALI

SOKAK

BAĞCILAR

SOKAK

BAĞLIK

SOKAK

BAYRAM

SOKAK
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BEYOĞLU

SOKAK

BOZKIR

CADDE

ÇAM

SOKAK

ÇATALHÖYÜK

CADDE

ÇAVDARLAR

SOKAK

ÇAVUġLAR

SOKAK

CENGĠZ TOPEL

CADDE

CEYLAN

SOKAK

DĠKĠCĠ

SOKAK

DOĞANBEY

SOKAK

DUMAN

SOKAK

DUMANOĞLU

SOKAK

DUYURAN

SOKAK

475

EKĠCĠ

SOKAK

EMNĠYET

SOKAK

EMRE

SOKAK

FĠDAN

SOKAK

GÖKGÖZ

SOKAK

GÜLHANE

SOKAK

GÜZEL

SOKAK

HAKAN

SOKAK

ĠÇER

SOKAK

ĠLDEN

SOKAK

KADĠFE

SOKAK

KALE

SOKAK

KIMILLAR

SOKAK
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KĠRAZLI

SOKAK

KÖRBAĞLAR

SOKAK

KÖRÇAY

KÜME EVLER

MERSĠN

CADDE

MEġELĠ

SOKAK

MESLEK

SOKAK

NEġELĠ

SOKAK

OĞUZ

SOKAK

ORDU

SOKAK

REġADĠYE

SOKAK

RIZA

SOKAK

SAFĠR

SOKAK

SARIGÜL

SOKAK
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SAVRAN

SOKAK

SEÇME

CADDE

SELANĠK

SOKAK

ġEPBOY

SOKAK

SEYHAN

SOKAK

SEZEN

SOKAK

SĠLĠFKE

SOKAK

SĠLLE

SOKAK

SĠNOP

SOKAK

SÜLEYMAN SARI

CADDE

TARTAR

SOKAK

TURĞUT

SOKAK

ÜMĠT

SOKAK
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ÜNVER

SOKAK

ÜSKÜDAR

SOKAK

YAĞCILAR

SOKAK

YAĞCIOĞLU

SOKAK

YAYLA

SOKAK

YILDIRIM

SOKAK

ZAMBAK

SOKAK

2.11.4. EsatpaĢa Mahallesi‟nde Bulunan Sokak ve
Cadde Ġsimleri
AKBAġ

SOKAK

ASLIM YAYLASI

KÜME EVLER

ATALAY

SOKAK

BAHÇELER

SOKAK

BAHÇELĠ

SOKAK
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BAHRĠ DAĞDAġ

CADDE

CAMĠĠ

SOKAK

ÇATALHÖYÜK

CADDE

ÇEVLĠK

KÜME EVLER

ÇĠÇEK

SOKAK

DANA HÜYÜĞÜ

KÜME EVLER

DAR

SOKAK

DEĞĠRMEN

SOKAK

EDĠRNE

SOKAK

ESECĠK

KÜME EVLER

GARĠP

SOKAK

JALE

SOKAK

KAġ MEVKĠ / AKHAN

KÜME EVLER
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KAZIM KARABEKĠR

CADDE

NERGĠZ

SOKAK

PANCAR

SOKAK

PĠLĠÇ

SOKAK

PINAR

SOKAK

SAÇLI

SOKAK

ġEHĠT BÜLENT AYTEN

CADDE

SEVĠL

SOKAK

SEVĠNÇ

SOKAK

ġĠRKET

KÜME EVLER

TURNA

SOKAK

ÜNALDI

SOKAK

VOLKAN

SOKAK
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YAKUT

SOKAK

YAġAR DOĞU

SOKAK

YILMAZ

SOKAK

YONCA

SOKAK

YUSUF
TÖMEGĠ/YALNIZ AĞAÇ

AĞA

KÜME EVLER

2.11.5. Mehmet Kınalı Mahallesi‟nde Bulunan Sokak
ve Cadde Ġsimleri
ALTAY

SOKAK

ALTIYÜZ EVLER

CADDE

ANADOLU

CADDE

ARDIÇ

SOKAK

AġĠRET

SOKAK

BAġAK

SOKAK

BAYINDIR

SOKAK
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BĠLĠM

SOKAK

ÇAKILKUYU

CADDE

ÇANAKKALE

CADDE

ÇANKAYA

SOKAK

ÇAY

SOKAK

CEMRE

SOKAK

CENGĠZ TOPEL

CADDE

CUMHURĠYET

CADDE

FATĠH SULTAN MEHMET

CADDE

FEVZĠ ÇAKMAK

CADDE

HADĠMĠ

SOKAK

HERCAĠL

SOKAK

ĠBNĠ SĠNA

SOKAK
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IĞDIR

SOKAK

ĠSTĠKLAL

CADDE

KAMELYA

SOKAK

KARAHANLI

SOKAK

KARAMANOĞLU

CADDE

KARDELEN

SOKAK

KARTOPU

SOKAK

KÖKNAR

SOKAK

KÜLTÜR

SOKAK

LĠDER

SOKAK

LOKMAN HEKĠM

SOKAK

MALAZGĠRT

CADDE

MEVLANA

CADDE
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OSMANLI

CADDE

ÖZDEMĠR

SOKAK

ÖZKAN

SOKAK

PĠRĠ REĠS

SOKAK

RUMELĠ

SOKAK

SAKARYA

CADDE

SALKIM

SOKAK

SARDUNYA

SOKAK

SARMAġIK

SOKAK

SEÇME

CADDE

SEDAT ÇUMRALI

CADDE

SEDĠR

SOKAK

SELÇUKLU

CADDE
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SÜMBÜL

SOKAK

SÜRMENE

SOKAK

SUSAM

SOKAK

SÜTÇÜ ĠMAMI

SOKAK

UTKU

SOKAK

YAVġAN

CADDE

YAVUZ SULTAN SELĠM

CADDE

YESEVĠ

SOKAK

ZAFER

SOKAK

ZAKKUM

SOKAK

2.11.6. Tarım
AdlandırılıĢı

Arazilerinin

MEVKĠ ADI

Mevkilere

Göre
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1

4
SAKARLAR

1.
2

DENLER

3.

4.

3
6.

SU YERLERĠ

8.

9.

BEYLĠK

10.

11.

KÖSTENLER

12.

4
7.
5

SÜRK
TEKKESĠ

YAVġAN HÜYÜĞÜ 16.

YALNIZ
4
AĞAÇ
4

DONDURMA
1

KÖR ÇAY

DEMĠRCĠNĠN HANI 14.

9
17.

YAMAN
4
HÜYÜĞÜ

MUSLUK
4
BAġI

8
15.

AKAN

4

7
13.

DEMĠRCĠNĠN
4
HANI
4

KERPĠCE

5.

BELEN

2.

BURHAN

ÇIRALI DEDE

18.
5

MANAVIN
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20.

KUYU

ÇAKILKUYU

22.

DEDE
5
KUYUSU

KURTLU KUYU

24.

DOLU
5
VURGUNU

19.
1
21.
1
23.

25.

ÇORAK
1
ÇUKURLARI

5
26.

AVDUL

28.

DEĞĠRMEN
5
CĠVARI

30.

ÇAKIRIN
5
AĞILI

1
MEZGĠTLĠ

27.

29.

RAMAZANIN
1
KUYU
1

31.

5
ESECĠK

32.

SEÇME

MUCURUN KUYU

34.

KOYUN
5
AĞILI

SAĞSAK

36.

ÇARIKLAR
5
YOLU

YARIMCA

38.

ÇUMRA
5
YOLU

1
33.
1
35.
1
37.
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2
39.

SEÇME YOLU

40.

DANA HÜYÜĞÜ

42.

2
41.

6

2
43.

KAġ

44.

KALE YOLU

46.

SUSUZ

48.

ABAZ

50.

51.

YUSUF
2
TÖMEĞĠ

AĞA

2

6 ġĠRKET
OCAĞI

KUM

6
SEKĠZ
6

SARI TAġ

54.

DĠKĠLĠ TAġ

56.

2
55.

ġĠRKET

52.

2
53.

SIRÇALI
6

2
49.

BAĞLAR
6

2
47.

YIKIK CAMĠ
6

2
45.

ÜZERLĠKLĠ
6
AĞIL

TENEKELĠ

DOKUZ
ONBĠRĠN
6
BOYU
7

SUNCUKLAR
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57.

58.
3

59.

7
KARA TOPRAK

60.

AK KUYU

62.

KUMLAR

64.

3
61.

7

3
63.

66.

ÇAVUġLAR

68.

3
69.

KAKLIK
7

KÖYĠÇĠ
3

67.

BĠSATAN
7

3
65.

BAHÇELER

ÇAKILLAR
KADININ
7
TOLU
7

ÖZLEN

70.

Yukarıdaki bilgiler Ġçeriçumra Belediyesi Ġmar Hizmetleri
Servisi‟nden alınmıĢtır.
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2.12. ĠÇERĠÇUMRA‟DA KULLANILAN LAKAPLAR
ve BU LAKAPLARIN ORTAYA ÇIKIġ HĠKÂYELERĠ
İsimler, insanların ölünceye kadar taşıdıkları künyeleridir.
Bu künyelerin belirlenmesinde ismi taşıyacak kişinin hiçbir
etkisi yoktur. Çünkü o ismi ona; ya bir aile büyüğü ya bir din
görevlisi ya da bir aile dostu uygun görmüştür. Fakat bu isimler
öyle alelade seçilmiş değildir. Verilen adlarda, ismi veren kişi
veya kişiler için derin bir anlam vardır.
Toplumumuzun bugününde olduğu gibi dününde de isim
koyma hadisesi önemli bir yer teşkil etmiştir. Oldukça önemli
bir kaynak olan Dede Korkut Hikâyeleri’nde bu durum sık sık
karşımıza çıkmaktadır. Örneğin; Dirse Han Oğlu Boğaç Han
Hikâyesi’nde:
“Hey Dirse Han beylik ver bu oğlana
Taht ver erdemlidir
Boynu uzun cins at ver bu oğlana
Biner olsun hünerlidir
Ağıllardan on bin koyun ver bu oğlana
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Etlik olsun hünerlidir
Develerden kızıl deve ver bu oğlana
Yük taşıyıcı olsun hünerlidir
Altın başlı otağ ver bu oğlana
Gölge olsun erdemlidir
Omuzu kuşlu cübbe elbise ver bu oğlana
Giyer olsun hünerlidir.” (Ergin, 2003: 14-15) şeklinde
manzum

bir

parçanın

ardından;

“Bayındır

Han’ın

Ak

Meydanı’nda bu oğlan cenk etmiştir, bir boğa öldürmüş senin
oğlun, adı Boğaç olsun, adını ben verdim yaşını Allah versin.”
biçiminde bir ad verme örneği görürüz.
Bununla beraber eski Türk topluluklarında isimler için
oluşturulan inanmalar da mevcuttur. Varis Abdurrahman’ın
Türklerde Ad Koyma Gelenekleri Üzerine Bir İnceleme adlı
araştırmasında bu durum aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir:
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1. Bebeği beyaz bir keçeye sarıp kapının eşiğinden üç,
yedi, dokuz kez geçirirlerdi. Amaç, bebeğin hayatı boyunca ak
(temiz) ve uzun ömürlü olmasıdır.
2. Çocuğu doğup kısa süre sonra ölen anne babalar çocuğu
erkek ise “Tanrı nazarı değdi.” zannederek daha sonra doğan
erkek çocukları için yemek merasimi düzenlerler, böylece Tanrı
nazarından korurlardı. Bu amaçla da çocuklarına; “Niyazi,
Kepek, Ağırçı, Satılmış” gibi adlar koyarlardı, önceki adların
ağır geldiğini düşünerek bu adlarla değiştirirlerdi.
3. Erkek çocuklarına uzun saçlar bırakıp kız çocukları gibi
giyindirerek Tanrı nazarından koruduklarına inanırlardı.
4. Erkek çocuğu olmayanlar, doğan kız çocuklarına;
“Oğulhan, Ümithan, Dursunhan, Kudret, Fikret, Emre” gibi
erkek adları koyarlardı (Abdurrahman, 2004: 125).
İsim vermenin yanında oluşturulmuş bir diğer gelenek ise
lakap verme hadisesidir. Böyle bir geleneğin oluşmasındaki en
büyük etken isimlerin birbiriyle karışmasıdır.
Toplum tarafından verilen lakaplar zamanla asıl isimleri
gölgede bırakmış ve kişiler bu lakaplarla hatırlanır hale
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gelmiştir. Yukarıda Dede Korkut Hikâyeleri’nden Dirse Han
Oğlu Boğaç Han Hikâyesi ile ilgili verilen örnek de aslında bir
lakap verme örneğidir. Çünkü Boğaç Han’a daha önceden
verilmiş bir isim olmalıdır. Boğaç onun lakabıdır.
İnceleme sahamız olan İçeriçumra’da ise sülale lakapları
ön plandadır. Asıl vurgulanması gereken husus, bu lakapların
halen oldukça işlek olarak kullanılmasıdır. Öyle ki beldede bir
kişiyi tarif edebilmeniz için o şahsın ailesinin lakabını bilmeniz
gerekmektedir.
Biz beldedeki lakapların doğuşunu incelerken aile
büyüklerine ulaşarak en doğru bilgiyi elde edebileceğimiz
düşüncesiyle hareket ettik. Netice olarak beldede 228 lakaba
ulaştık ve bunlardan 40 lakabın doğuş hikâyesini kayda aldık.
Lakapların incelenmesi noktasında bir sınıflandırmaya
oluşturduk. Bu sınıflandırma aşağıdaki gibidir:
1- Aile Büyüklerinin Adı Etrafında Oluşturulan Lakaplar
2- Fiziksel
Lakaplar

Özellikler

Doğrultusunda

Oluşturulan
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3- Göç

Edilen

Yerler

Doğrultusunda

Oluşturulan

Lakaplar
4- Meslekler Doğrultusunda Oluşturulan Lakaplar
5- Millî Kimlikler Doğrultusunda Oluşturulan Lakaplar
6- Soyadları Doğrultusunda Oluşturulan Lakaplar
7- Diğer Lakaplar
Bu

doğrultuda

İçeriçumra’da

kullanılan

lakaplar

incelenecek olursa:
1- Aile Büyüklerinin Adı Etrafında Oluşturulan
Lakaplar
Lâkap

ġimdiki Soyadı

Abbazlar

KAYAR

Ailenin dört nesil önce yaĢayan fertlerinden birinin adı
Abbaz Ağa‟dır. Abbaz Ağa öldükten sonra onun ismi aileye
lakap olmuĢ ve günümüze kadar bu Ģekilde gelmiĢtir. Belde
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sakinlerinin fazla kullanmadığı bir lakap olarak karĢımıza çıkan
Abbaz Ağalar‟a daha çok Kayarlar denilmektedir.
DÜNDAR

Abdiller

Ailenin beĢ nesil önce yaĢamıĢ bireylerinden birinin adı
Abdil‟dir. Abdil adı zamanla ailenin tamamını kapsayacak
Ģekilde Abdiller lakabına dönüĢmüĢtür. Ailede halen Abdil adı
iĢlek

olarak

kullanılmaktadır.

Ailenin

AyĢalılar

ve

Hacıhasanlarla akrabalık bağı vardır.
AbdullahçavuĢlar

ÜNAL

ÇavuĢ, askeri bir terim olup, er ve onbaĢı rütbesinin
üzerinde bir sınıfı ifade eder. Bu ailenin altı nesil önce Abdullah
adında bir bireyi yaĢamıĢtır. Belde sakinleri, onun vatanî
görevini çavuĢ olarak yapması sebebiyle ona, Abdullah ÇavuĢ
demiĢlerdir. Zamanla bu lakap ailenin tamamını kapsamıĢ ve
AbdullahçavuĢlar lakabı ortaya çıkmıĢtır.
Adileler

LAFÇI

Aile, Hadim‟in Aladağ Köyü‟nden gelerek Ġçeriçumra‟ya
yerleĢmiĢtir. Altı nesil önce beldeye yerleĢen ailenin fertlerinden
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birinin adı Adile‟dir. Bu bayanın ölümünden sonra Adile ismi
ailenin tamamı için kullanılmaya baĢlanmıĢ ve Adileler lakabı
ortaya çıkmıĢtır.
BAĞCI

Ahmadallar
Aile,

Hadim

(AĢağı)‟den

gelerek

Ġçeriçumra‟ya

yerleĢmiĢtir. Lakabın aslı Ahmet Alilerdir. Ailede Ahmet Ali
adından bir birey bulunması nedeniyle bu lakap kullanılmıĢtır.
Söylemde kolaylık sağlanması amacıyla Ahmadallar Ģeklini
almıĢtır.
Ailenin ġıhallarla akrabalığı vardır.
Ahmetefendiler

SÖNMEZ

GeçmiĢ dönemlerde “Efendi” bilgili okumuĢ kimseyi ifade
ederdi. Daha çok memur ve imam kökenli kiĢilere “Efendi”
ünvanı verilirdi.
Ailenin Ahmet adında beĢ nesil önce yaĢamıĢ eğitimli bir
ferdi varmıĢ. Bu Ģahıs, fikirlerine önem verilen, birçok konuda
görüĢü alınan biriymiĢ. Bu nedenle Ġçeriçumra halkı ona Ahmet
Efendi demiĢtir. Ahmet Efendi adı zamanla bütün aile fertlerinin

497
genel adı olarak kullanılmaya baĢlanmıĢ ve Ahmetefendiler
lakabı ortaya çıkmıĢtır. Beldede yaygın olarak kullanılan bir
lakap olarak karĢımıza çıkar.
Aliemmiler
Emmi

kelimesi

YARIM
amca

kelimesiyle

eĢanlamlıdır.

Ġçeriçumra‟da amca kelimesi yerine daha çok emmi tabiri
kullanılır. Samimiyeti ve güçlü bir bağı ifade eder.
Günümüzde Yarım soy ismini taĢıyan ailenin dört nesil
önce Ali adında bir ferdi yaĢamıĢtır. Ġnsanlar onunla kurdukları
samimi iliĢkilerden dolayı ona sürekli olarak emmi demiĢlerdir.
Böylelikle Ali Emmi lakabı ortaya çıkmıĢtır. Lakap daha sonra
ondan sonra gelen neslin tamamını içine alacak Ģekilde
geniĢlemiĢ ve Aliemmiler takma adı ortaya çıkmıĢtır. Bu lakap
günümüzde fazla kullanılmamaktadır.
Alimeler

KEÇECĠ

Ailenin beĢ nesil önce yaĢamıĢ fertlerinden bir bayanın adı
Alime‟dir. Daha sonra ki zamanlarda aile içinde Alime ismi sık
sık konulmuĢ ve isim yaĢatılmıĢtır. Ailede Alime isminin sık sık
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konulması nedeniyle Alimeler lakabı ortaya çıkmıĢtır. Bu takma
adın günümüzde kullanımı azdır.
AliĢanlar

ALIÇ

Ailenin altı nesil önce yaĢamıĢ bireylerinden birinin adı
AliĢan‟dır.

AliĢan

ismi,

zamanla

bu

ailenin

tamamını

kapsayacak Ģekilde kullanılmaya baĢlamıĢ ve AliĢanlar lakabı
doğmuĢtur. Lakap günümüzde iĢlek olarak kullanılmaktadır.
Appanlar

SEVĠNÇ

Aile, Bozkır‟ın Kildere Köyü‟nden gelerek Ġçeriçumra‟ya
yerleĢmiĢtir. Ailenin beldeye gelen ilk üyelerinden birinin adı
Appan Ağa‟dır. Onun adı daha sonra bütün aile için kullanılan
bir lakap olmuĢtur.
Arafalar

ESEN

Ailenin dört nesil önce Arafa adında bir ferdi yaĢamıĢtır.
Arafa ismi çoğul eki alarak ailenin tamamını içine alan bir lakap
haline gelmiĢtir. Arafaların, Kocagözler lakabı ile anılan aile ile
akrabalık bağları vardır. Günümüzde iĢlek olarak kullanılan bir
lakaptır.
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KÜÇÜKSÖNMEZ

Atavlalar

Ailenin beĢ nesil önce Atavla adını taĢıyan bir bireyi
yaĢamıĢtır. Onun ölümünden sonra ailede birçok kiĢiye Atavla
adı verilmiĢtir. Beldede yaĢayanlar, ailedeki Atavla adının
çokluğunu vurgulamak için ailenin tamamına Atavlalar lakabını
uygun

görmüĢtür.

Lakap

günümüzde

iĢlek

olarak

kullanılmaktadır.
AyĢalılar

DÜNDAR

Ailede beĢ nesil önce AyĢalı adında bir kadın yaĢamıĢtır.
Bu kadının adı aileye lakap olarak kalmıĢ ve AyĢalı‟dan olan
çocukların tamamına AyĢalılar denmiĢtir. Lakap günümüzde
iĢlek olarak kullanılmaktadır.
AyĢalılar adı ile anılan ailenin Hacıhasanlar ve Abdiller ile
akrabalığı vardır. Hacıhasan lakabı AyĢallar ve Abdiller
lakaplarına göre daha eskidir. Yani AyĢalı ve Abdil,
Hacıhasan‟ın soyundandır.
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SÜRÜCÜ

Battallar

Ailenin altı nesil önce yaĢamıĢ fertlerinden birinin adı
Battal‟dır. Bu Ģahsın ölümünden sonra Battal adı ailenin
tamamını karĢılayacak Ģekilde Battallar lakabına dönüĢmüĢtür.
Günümüzde iĢlek olarak kullanılan bir takma addır.
Bayramlar

KAYHAN

Ailenin Bayram adında üç nesil önce yaĢamıĢ bir bireyi
vardır. ġahsın ölümünün ardından ondan sonra gelenler için
Bayramlar lakabı kullanılmıĢtır. Günümüzde iĢlek olarak
kullanılan bir lakaptır.
Canferler

KUL

Ġçeriçumra‟nın geniĢ ailelerinden biridir. Ailenin altı
kuĢak önce yaĢamıĢ Canfer adında bir bireyi vardır. Onun ismi
nedeniyle ailenin tamamına Canferler denilmektedir. Allahkullar
lakabı da bu aile için kullanılır. Canferler lakabı sonradan ortaya
çıkmıĢtır. Allahkullar lakabı ona göre çok daha eskidir.
Bugün

bile

ailede

Canfer

isminde

birçok

birey

bulunmaktadır. Lakap günümüzde iĢlek olarak kullanılmaktadır.
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Cemallar

CERAN

Ailede Cemal adında beĢ nesil önce birisi yaĢamıĢtır.
Ölümünün ardından onun soyundan gelenlere Cemallar lakabı
kullanılmıĢtır. Günümüzde iĢlek olarak kullanılan bir lakaptır.
Cennetler

ERĠKÇĠ

Ailede Cennet adında bir bayan yaĢamıĢtır. Bu bayanın
adından dolayı ondan sonra gelen bütün aile fertleri için
Cennetler lakabı kullanılmıĢtır.
Davutlar

ONUR

Ailede Davut adında altı nesil önce yaĢamıĢ birisi vardır.
Onun adı nedeniyle aileye Davutlar lakabı uygun görülmüĢtür.
Delikadirler

AYTEN

Eskiden kimsenin yapmaya cesaret edemediği bir iĢi
yapan cesaretli kiĢilere “deli” denirmiĢ. Ayten soy isimli ailenin
beĢ nesil önce yaĢamıĢ Kadir adında bir ferdi vardır. Onun
cesaretinden ve gözü karalığından dolayı Ġçeriçumralılar ona
Deli Kadir demiĢlerdir. Ondan sonra gelen nesle onun ismiyle
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hitap etmiĢler ve Delikadirler lakabı ortaya çıkmıĢtır. ĠĢlek
olarak kullanılan bir lakaptır.
Ebuyusuflar

BOSTANCI

Aile, Hadim‟den gelerek Ġçeriçumra‟ya yerleĢmiĢtir. Daha
sonra beldenin ileri gelen ailelerinden biri olmuĢlardır. Ailenin
kasabaya gelen ilk üyelerinden birinin adı Yusuf‟tur. Belde
sakinleri ailenin beldeye gelen en büyük bireyinin o olması
nedeniyle baba Yusuf anlamında Ebu Yusuf diye hitap
etmiĢlerdir. Zamanla lakap ailenin tamamını içine alacak Ģekilde
geniĢlemiĢ ve günümüze kadar böyle gelmiĢtir.
Elifaliler

DURMAZ

Ailenin geçmiĢte yaĢayan üyelerinden birinin adı Elif‟tir.
Bu kadının Ali adında bir oğlu olmuĢtur. Halk onları tarif
edebilmek için Elif‟in oğlu Ali anlamında Elifaliler demiĢtir.
Eseler

YILDIRIM

Yozgat‟tan (Bozok) gelerek Ġçeriçumra‟ya yerleĢmiĢ bir
ailedir. Ailenin beldeye gelen fertlerinden birinin adı Ese‟dir.
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Ese‟den sonra gelenlere onun soyundan anlamında Eseler lakabı
kullanılmıĢ ve lakap günümüz kadar bu Ģekilde gelmiĢtir.
DĠKMEN

Filikler

Ailenin beĢ nesil önce yaĢamıĢ üyelerinden birinin adı
Filik‟tir. Ailenin daha sonra bu ismi, hiçbir aile ferdine
koymamasına rağmen Belde sakinleri ailenin tamamını içine
alacak Ģekilde Filikler demiĢ ve bu lakap ortaya çıkmıĢtır.
Gırminiler

SABANCI

Lakabın ilk Ģekli Kır Eminelerdir. Daha sonra Gırminiler
Ģeklini

almıĢtır.

Ailenin

Emine

adında

bir

büyüğünün

Ġçeriçumra‟nın dıĢında tarım arazilerine -beldede çoğu zaman
tarla yerine kır kelimesi kullanılır- yakın bir yerde yaĢaması
nedeniyle bu lakap kullanılmıĢtır.
Gıroğulları

AKBABA

Lakabın asıl Ģekli Kır Oğulları‟dır. Aile önceleri
Ġçeriçumra‟nın biraz dıĢında tarım arazilerine –tarla kelimesi
yerine kır kelimesi kullanılır- yakın bir yerde yaĢamıĢtır. Belde
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sakinleri onların bu özellikleri nedeniyle kırda yaĢayan oğullar
anlamında Gıroğulları lakabını kullanmıĢtır.
Gırüssünler

KAMBUR

Lakabın aslı Kır Hüseyinlerdir. Aile büyüklerinden
Hüseyin adında birine yerleĢim yerlerinden uzakta tarım
arazilerine akın bir yerde yaĢaması nedeniyle Kır Hüseyin
denmiĢtir. Lakap, aile fertleri içinde kullanılmaya baĢlanmıĢ ve
Gırüssünler lakabı ortaya çıkmıĢtır.
Gökküler

CAYGIN

Konya‟dan gelerek Ġçeriçumra‟ya yerleĢen bir ailedir.
Ailenin dört kuĢak önce yaĢayan üyelerinden birinin adı
Gökkü‟dür. Belde halkı, bu aileye onun ismiyle seslenmiĢ ve
Gökküler lakabı ortaya çıkmıĢtır.
Hacıahmetler

ARSLAN

Ailenin altı nesil önce yaĢayan bireylerinden birinin adı
Ahmet‟tir. Bu Ģahsın Hac vazifesini yerine getirmesinden sonra
halk tarafından ona Hacca gitmiĢ kiĢi anlamında Hacı Ahmet
denilmiĢtir. Ondan sonra gelen aile fertlerinin tamamını içine
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alacak Ģekilde Hacıahmetler lakabı kullanılmıĢ ve bu lakap
doğmuĢtur.
Hacıhasanlar

DÜNDAR

Ailenin altı nesil öncesinde Hasan adında bir bireyi
yaĢamıĢtır. Bu Ģahsın Hac görevini yerine getirmesinin ardından
ona Hacı Hasan demiĢler ve ondan sonra gelen bütün aile fertleri
için Hacı Hasanlar lakabı uygun görülmüĢ ve günümüze kadar
bu Ģekilde gelmiĢtir. Hacıhasanların AyĢalılar ve Abdiller ile
akrabalığı vardır.
Hacıkulalar

KÜÇÜKYILDIZ

Lakabın kökeni ailenin altı kuĢak evvel yaĢamıĢ Hacı Kula
adında bir ferdine dayanmaktadır. Bu Ģahıs, Konya‟nın bir
köyünden Ġçeriçumra‟ya gelmiĢtir. Ġmamlık yapan Hacı Kula,
Ġçeriçumralı bir ailenin kızıyla evlenmiĢ ve beldeye yerleĢmiĢtir.
Kasaba halkı imam olması nedeniyle isminin önüne “Hacı”
kelimesini getirmiĢtir. Zamanla ailenin bütün fertleri için
Hacıkula lakabı kullanılır olmuĢtur.
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Hacıosmanlar

ÖZALP

Ailenin altı nesil önce yaĢayan üyelerinden birinin adı
Osman‟dır. ġahsın din bilgisinin olması nedeniyle belde
sakinleri tarafından ona Hacı Osman denilmiĢtir. Daha sonra bu
ad, bütün aileyi ifade edecek Ģekilde Hacıosmanlar lakabına
dönüĢmüĢtür.
Hacısaitler

ġENOVA

Ailenin beĢ nesil öncesinde Sait adında bir bireyi
yaĢamıĢtır. Sait‟in Hac görevini yerine getirmesinin ardından
ona Hacı Sait demiĢlerdir. Daha sonra aile fertlerinin tamamını
karĢılayacak Ģekilde Hacısaitler lakabı doğmuĢ ve günümüze
kadar bu Ģekilde gelmiĢtir.
Hacıyusuflar

YAKAR

Ailenin beĢ nesil öncesinde Yusuf adında bir bireyi
yaĢamıĢtır. Onun Hac görevini yerine getirmesinin ardından ona
Hacı Yusuf demiĢlerdir. Daha sonra aile fertlerinin tamamını
karĢılayacak Ģekilde Hacıyusuflar lakabı doğmuĢ ve günümüze
kadar bu Ģekilde gelmiĢtir.
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Hanifeler

GÖNEN

Ailenin dört nesil önce yaĢayan bayan fertlerinden birinin
adı Hanife‟dir. Ondan sonra gelen aile üyelerinin onun
soyundan olduğunu ifade edebilmek amacıyla belde sakinleri
tarafından aileye Hanifeler lakabı uygun görülmüĢtür.
Hasibeler

SÜNER

Ailenin beĢ nesil önce Hasibe adında bir üyesi yaĢamıĢtır.
Bu bireyin adı nedeniyle kasaba halkı ailenin tamamını içine
alacak Ģekilde Hasibeler lakabını kullanmıĢ ve lakap günümüze
kadar ulaĢmıĢtır.
Hassünler

SAYANER

Lakabın aslı Hasan Hüseyinlerdir. Zamanla bu Ģekli
almıĢtır. Aile büyüklerinden birinin adı Hasan Hüseyin‟dir.
Hasan Hüseyin adı, Hasanhüseyinler Ģeklinde kullanılarak
ortaya bu lakap çıkmıĢtır.
HaĢimler

YILMAZ

Aile aslen Kayserilidir. Kayseri‟den göç ederek beldeye
yerleĢmiĢlerdir. Bu ailenin dört nesil önce yaĢamıĢ HaĢim
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adında bir ferdi vardır. Onun isminden dolayı aileye HaĢimler
denilmiĢtir. Günümüzde iĢlek olarak kullanılan bir lakaptır.
DĠLEK

Havalar

GeçmiĢ dönemlerde yaĢamıĢ aile üyelerinden bir bayanın
adı

Havva‟dır.

Havva

ismi

nedeniyle

aileye

Havvalar

denilmiĢtir.
Havilliler

AYDOĞDU

Aile büyüklerinden birinin adı Havilli‟dir. Havilli adı,
ilerleyen zamanlarda Havilliler Ģeklinde Aydoğdu ailesi için
kullanılan bir lakap olmuĢtur.
HüseyinçavuĢlar

ÇINAR

Ailenin beĢ nesil önce yaĢayan üyelerinden birinin adı
Hüseyin‟dir. Bu kiĢinin askerlik görevini çavuĢ olarak yapması
nedeniyle belde sakinleri ona çavuĢ demiĢtir. Hüseyin ÇavuĢ‟un
ölümünden sonra onun soyundan gelenlere HüseyinçavuĢlar
denmiĢ ve bu lakap ortaya çıkmıĢtır.
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Ġsmetler
Aile

yörük

ERĠK
kökenlidir.

Sonradan

Ġçeriçumra‟ya

yerleĢmiĢlerdir. Beldeye ilk yerleĢen aile üyelerinden birinin adı
Ġsmet‟tir. Onun isminden yola çıkarak Ġçeriçumralılar ailenin
tamamı için Ġsmetler lakabını kullanmıĢ ve lakap bu Ģekilde
günümüze kadar ulaĢmıĢtır.
Ġyipler

AKIN

Lakabın asıl Ģekli Eyüpler‟dir. Ailede geçmiĢ dönemlerde
Eyüp adında birisi yaĢamıĢtır. Eyüp adı, Eyüpler Ģeklinde
ailenin bütünü için kullanılan bir lakap olmuĢtur. Ġyiplerin
Kasaprafetler ile akrabalığı vardır.
Kamberler

DALICI

Ailenin altı nesil önce yaĢamıĢ üyelerinden birinin adı
Kamber‟dir. Kamber ismi zaman içinde Kamberler Ģeklini almıĢ
ve bu lakap ortaya çıkmıĢtır.
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Karavalar

DAĞ

Lakabın aslı Karahavalar Ģeklindedir. Dört nesil önce
yaĢamıĢ, Havva ismini taĢıyan, esmer bir bayan nedeni ile aileye
Karavalar denilmiĢtir. Ailenin ilk lakabı ise KocaayıĢlardır.
Kemaller

YETKĠN

Ġçeriçumra‟nın köklü ailelerinden biridir. Lakaplarını yedi
nesil önce yaĢamıĢ Kemal adında bir üyelerinden alırlar. Daha
sonra Yetkin ailesi için Kemaller lakabı kullanılmıĢtır. Kemal
adı günümüzde de aile içinde sıkça konulmaktadır.
Kerimdayılar

ERSARI

Ailenin eski dönemlerde yaĢayan bir bireyinin adı
Kerim‟dir. Bu Ģahıs kabadayı, sözü dinlenen bir kiĢidir. Onun bu
özelliklerini vurgulamak amacıyla belde halkı “dayı‟‟ kelimesini
kullanmıĢtır. Ġsmin ve dayı kelimesinin bir araya gelmesi
neticesinde Kerimdayı lakabı ortaya çıkmıĢ ve günümüze kadar
varlığını sürdürmüĢtür.
Kocamustafalar

KARAÇOBAN
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Mustafa adlı aile büyüğünün beldenin ileri gelen
isimlerinden biri olması ve herkesin bir iĢ yapmadan önce ona
danıĢması nedeniyle bilge anlamında koca kullanılmıĢtır.
Mahmutlar

ġENYÜZ

Ailenin altı nesil önce yaĢayan bireylerinden birinin adı
Mahmut‟tur. Onun ölümünden sonra Mahmut adı ailenin geneli
için kullanılmıĢ ve Mahmutlar lakabı doğmuĢtur. Bugün olduğu
gibi geçmiĢ dönemlerde yaĢamıĢ olan aile fertlerinin de oldukça
iri oldukları söylenmektedir.
MantıĢlar

MANTIġ

Ailenin MantıĢ adını taĢıyan bir üyesi nedeniyle MantıĢlar
lakabı ortaya çıkmıĢtır.
Mucurlar

GÜDER

Ailenin geçmiĢ dönemlerde yaĢamıĢ aile üyelerinden
birinin adı Mucur‟dur. Bu ad nedeniyle aile için Mucurlar
denilmiĢ ve bu lakap ortaya çıkmıĢtır. Bu ailenin Battallar ve
Çolak Yusuflarla akrabalık bağı vardır. Fakat Mucurlar ifade
ettiğimiz diğer iki aileden daha eskidir.
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Mullabekirler

EKĠCĠ

Ailenin altı nesil önce yaĢamıĢ fertlerinden birinin adı
Bekir‟dir. Dinî bilgisi olan Bekir‟in bu özelliğinin vurgulanması
amacıyla halk tarafından mulla veya molla denilmiĢtir. Daha
sonra aile üyelerinin tamamı Mullabekirler lakabı ile anılmıĢtır.
Muratlar

GÜREL

Ailenin altı nesil önce yaĢayan bireylerinden birinin adı
Murat‟tır. Murat adı doğrultusunda aileye Muratlar lakabı uygun
görülmüĢtür. Günümüzde beldede iĢlek olarak kullanılan bir
lakaptır.
Musalar

KÖSE

Ailenin altı nesil önce Musa adında bir üyesi yaĢamıĢtır.
Onun adı vesilesiyle ailenin tamamı için Musalar lakabı
kullanılmıĢtır. Ailede halen Musa ismi sıklıkla konulmaktadır.
MustafaçavuĢlar

YILDIRIM

GeçmiĢ dönemlerde ailenin Mustafa adında bir üyesi
yaĢamıĢtır. Askerliğini çavuĢ olarak yapan Mustafa‟nın bu
özelliğinin vurgulanması amacıyla Ġçeriçumralılar ona Mustafa
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ÇavuĢ demiĢlerdir. Daha sonra bu lakap MutafaçavuĢlar
Ģeklinde aile için kullanılmıĢtır.
Nohular

GÜREL

Lakabın aslı Nuhlardır. Ailenin beĢ nesil önce yaĢayan
Nuh adında bir üyesinin adı doğrultusunda oluĢan Nohular
lakabı beldede iĢlek olarak kullanılmaktadır.
Omarosmanlar

ĠPEK

Lakabın aslı Ömer Osmanlardır. Ailenin çiftçilik yapmak
için dört nesil önce Sivas‟tan Ġçeriçumra‟ya gelen ilk üyesinin
adı Ömer Osman‟dır. Onun adı doğrultusunda aile için
Omarosmanlar lakabı kullanılmıĢtır.
OsmançavuĢlar

GÖK

Ailenin geçmiĢ dönemde vatanî görevini çavuĢ olarak
yapan Osman adında bir üyesi nedeniyle aileye OsmançavuĢlar
lakabı kullanılmıĢtır.
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Safılar

BÖCÜ

Aile Konya‟dan gelerek Ġçeriçumra‟ya yerleĢmiĢtir.
Ailenin beldeye beĢ nesil önce yerleĢen ilk üyesi Safı adında bir
berberdir. Onun adından dolayı ailenin geri kalanına Safılar
denilmiĢtir.
Safıyalar

ERĠK

Ailenin beĢ nesil önce yaĢayan bayan üyelerinden birinin
adı (Safıya) neticesinde doğmuĢ bir lakaptır.
ġahasanlar

YÜCENURġEN

Lakabın aslı ġeyh Hasanlardır. Ailenin dinî konularda
bilgili Hasan adında bir üyesi yaĢamıĢtır. Onun bu özelliğini
belirtmek amacıyla belde halkı isminin önüne Ģeyh ünvanını
getirmiĢtir. Daha sonra bu ünvan ġah Hasan Ģeklini almıĢ ve
ailenin tamamı için kullanılır hale gelmiĢtir.
Terkendiler

SAYAR

Ailenin beĢ nesil öncesinde Terkendi adında uzun boylu
bir üyesi yaĢamıĢtır. Ġsminden dolayı belde halkı onun soyundan
gelenlere Terkendiler demiĢ ve bu lakap doğmuĢtur.
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Teyfik ÇavuĢlar

KAFALI

GeçmiĢ dönemlerde ailenin Teyfik adında bir üyesi
yaĢamıĢtır. Askerliğini çavuĢ olarak yapan Teyfik‟in bu
özelliğinin vurgulanması amacıyla Ġçeriçumralılar ona Teyfik
ÇavuĢ demiĢlerdir. Daha sonra onun soyundan olanlar için
TeyfikçavuĢlar lakabı kullanılmıĢtır.
Tosunlar

TAġDELEN

Ailenin geçmiĢ dönemlerde yaĢamıĢ Tosun Ağa adındaki
bir büyüğü nedeniyle aileye Tosun Ağalar lakabı kullanılmıĢtır.
Yakuplar

ĠNANÇ

Ailenin beĢ nesil önce yaĢamıĢ bireylerinden birinin adı
Yakup‟tur. Yakup adı Yakuplar Ģeklini almıĢ ve ailenin lakabını
oluĢturmuĢtur.
2.

Fiziksel Özellikler Doğrultusunda Oluşturulan
Lakaplar

Ambaraliler

KAÇAR
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Ailenin dört kuĢak önce yaĢamıĢ olan büyüklerinden
birinin adı Ali‟dir. Ali, yemek yemeyi çok severmiĢ ve bu
nedenle de büyük bir göbeğe sahipmiĢ. Belde halkı onun bu
özelliğine vurgu yapmak için ambar gibi her Ģeyi içine alır
anlamında Ambarali demiĢlerdir. Lakap günümüze kadar bu
Ģekilde gelmiĢtir.
Akkafalar

KOLCU

Ailenin yedi nesil önce yaĢamıĢ olan bir üyesinin saçları
genç yaĢta beyazlamıĢtır. Bu nedenle halk, onun bu özelliğini
vurgulamak amacıyla ona Akkafa demiĢtir. Akkafa lakabı daha
sonra onun soyundan gelenler için kullanılmıĢ ve lakap
Akkafalar Ģekliyle günümüze ulaĢmıĢtır.
Çavdarlar

DUMANOĞLU

Çavdar; arpa, buğday, yulaf gibi bitkilerin arasında çıkan;
- müstakil olarak ekilen de vardır; ama Ġçeriçumra‟da yaygın
değildir- fakat onlara göre çok daha uzun bir bitkidir.
Bu aileye mensup kiĢilerin boyu da oldukça uzunmuĢ.
Belde halkı onların bu özelliğine vurgu yapmak amacıyla aileye,
çavdar gibi uzun anlamında Çavdarlar lakabı uygun görmüĢtür.
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Çilseyitler

ÇĠL

Ailenin yedi nesil önce yaĢayan aile fertlerinden birinin
adı Seyit‟tir. Seyit‟in yüzündeki çiller nedeniyle kasaba halkı
ona Çilseyit demiĢtir. Ondan sonra aile üyeleri için de bu lakap
kullanılmıĢ ve Çilseyitler takma adı ortaya çıkmıĢtır.
Çolakaliler

YALÇIN

Ailenin geçmiĢ dönemlerde yaĢamıĢ üyelerinden birinin
adı Ali‟dir. Kolunun birini kullanamaması nedeniyle Çolak Ali
denilmiĢtir. Ġlerleyen dönemlerde aile için Çolakaliler lakabı
kullanılmaya baĢlanmıĢtır.
Fıstıklar

KUL

GeçmiĢ dönemlerde yaĢamıĢ olan aile üyelerinden birinin
boyu oldukça kısadır. Yakın arkadaĢları onun bu özelliğini ifade
etmek ve biraz da onu kızdırmak amacıyla “fıstık” derlermiĢ.
Fıstık adı, daha sonra halk tarafından benimsenmiĢ ve ailenin
tamamı için kullanılarak Fıstıklar Ģeklini almıĢtır. Günümüzde
bu aileye üye olanların iri olmasına rağmen halen bu lakabın
kullanılması ilginçtir.
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SÜLLÜ

Garasüllüler

Lakabın asıl Ģekli Kara Süleymanlardır. Süllü; Süleyman
isminin

kısaltmasıdır.

Ailenin

önceden

yaĢamıĢ

esmer,

Süleyman adında bir ferdi nedeniyle ortaya çıkan bir lakaptır.
Onun ölümünden sonra aileye Karasüllüler lakabı uygun
görülmüĢtür.
Gençosmanlar

KÜÇÜKSAKAR

Ailenin dört nesil önce yaĢamıĢ Osman adında bir üyesi
vardır. AĢırı kilolu ve yaĢlı olması nedeniyle önceleri Koca
Osman denirmiĢ. Daha sonra bu lakabın tam tersini vurgulamak
biraz da nükte olması amacıyla Genç Osman denilmiĢtir. Onun
soyundan gelenlere Gençosmanlar lakabı uygun görülmüĢtür.
Göbütler

ELĠTAġ

Lakap göbekli anlamında kullanılmıĢtır. Anlatıldığına
göre ailede kilolu bir bayan yaĢamıĢtır. Onun bu özelliğini
vurgulama

amacıyla

göbekli

anlamında

göbüt

kelimesi

kullanılmıĢtır. Zamanla göbüt kelimesi ailenin tamamını
kapsamıĢ ve Göbütler lakabı ortaya çıkmıĢtır.
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Gökaller

GÖKAL

Lakabın asıl Ģekli Gök Alilerdir. Ailenin geçmiĢ dönemde
yaĢamıĢ mavi (gök) gözlü Ali adında bir bireyi vardır.
Gözlerinin rengi nedeniyle yöre halkı, mavi gözlü Ali anlamına
gelen Gök Ali lakabını kullanırmıĢ. Zamanla bu lakap Gökaller
Ģeklini almıĢ ve günümüze ulaĢmıĢtır.
Güvaller

GÖKKAYA

Lakabın ilk hali Gök Alilerdir. Fakat zamanla Güvaller
Ģeklini almıĢtır. Ailenin altı kuĢak önce yaĢamıĢ bireylerinden
birinin adı Ali‟dir. Gözlerinin mavi (gök) olması nedeniyle
belde halkı ona Gök Ali demiĢtir. Günümüze ise Güvaller olarak
ulaĢmıĢtır. Aile Konya‟dan gelerek Ġçeriçumra‟ya yerleĢmiĢtir.
Hacıkaramemetler

EKĠN

Lakabın asıl Ģekli Hacı Kara Mehmetlerdir. Aile, aslen
yörüktür ve sonradan beldeye yerleĢmiĢtir. Beldeye ilk yerleĢen
aile fertlerinden birinin adı Mehmet‟tir. Dinî bilgisi olan bu kiĢi
için Hacı yakıĢtırması yapılmıĢtır. Esmer tenli olması da kara
kelimesi ile vurgulanan Mehmet‟in soyundan gelenlere onun
özelliklerinin toplamı olan Hacıkaramehmetler denmiĢtir.
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Ġncebelliler

DANACI

Aile bireylerinin zayıflığını vurgulamak amacıyla kasaba
halkı tarafından oluĢturulmuĢ bir lakaptır. Lakabın ne zaman
oluĢturulduğuna dair bilgiye ulaĢılamamıĢtır. Bugün yaĢayan
aile üyeleri de lakabı doğrularcasına oldukça zayıftır.
Kamburlar

IġIK

GeçmiĢ dönemlerde yaĢamıĢ Hüseyin Ağa adında bir aile
üyesinin kambur yürümesi nedeniyle belde halkı ailenin
tamamını içine alacak Ģekilde Kamburlar lakabını ortaya
koymuĢtur. Halk içinde sık kullanılan bir lakap olarak karĢımıza
çıkar.
KaraderviĢler

TĠRYAKĠ

Ailenin beĢ nesil önce yaĢamıĢ olan bir ferdinin adı
DerviĢ‟tir. Belde halkı onun esmerliğini vurgulamak amacıyla
isminin önüne “kara” yakıĢtırmasını getirmiĢtir. Ölümünün
ardından Kara DerviĢ adı ailenin genelini içine alacak
KaraderviĢler olarak bir lakap haline gelmiĢtir.
Karahasanlar

BÜYÜKKARA
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GeçmiĢ dönemlerde ailenin Hasan adında bir üyesi
yaĢamıĢtır.

Onun

Ġçeriçumralılar

ona

esmerliğini
“kara”

vurgulamak

yakıĢtırması

amacıyla

yapmıĢtır.

Kara

Hasan‟dan sonra yaĢayan aile bireyleri onun adıyla anılmıĢ,
netice olarak Karahasanlar lakabı ortaya çıkmıĢtır.
Karakütükler

KÜTÜK

Ailenin geçmiĢ dönemde yaĢayan üyeleri esmer ve inatçı
kimselermiĢ. Ġçeriçumralılar onların esmer oluĢlarını “kara”,
inatçılıklarını ise kütük gibi inat ediyor anlamında “kütük”
kelimesiyle karĢılamıĢlardır. Böylelikle Karakütükler lakabı
ortaya çıkmıĢtır.
ERGÜLER

Karaseyitler
Aile,

Niğde

(Bozok)‟den

gelerek

Ġçeriçumra‟ya

yerleĢmiĢtir. Beldeye ilk gelen aile üyelerinden birinin adı
Seyit‟tir. Esmerliğini vurgulamak amacıyla bölge halkı ona Kara
Seyit demiĢtir. Zamanla lakap aile için kullanılır hale gelmiĢ ve
Karaseyitler lakabı ortaya çıkmıĢtır.
Karayusuflar

GÜLCÜ
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Ailenin beĢ nesil önce yaĢamıĢ olan bir üyesinin adı
Yusuf‟tur. Belde halkı onun esmerliğini vurgulamak amacıyla
isminin önüne “kara” yakıĢtırmasını getirmiĢtir. Ölümünün
ardından Kara Yusuf adı ailenin genelini içine alacak
Karayusuflar olarak bir lakap haline gelmiĢtir.

Kelhasanlar

YAĞCILAR

“Kel” kelimesi daha çok saçı olmayan insanlar için
kullanılsa da bir diğer anlamı zayıf, kalitesizdir. Bu lakabın
doğuĢunda vurgulanmak istenen ikinci anlamıdır.
Ailenin Hasan adında çok zayıf bir ferdi yaĢamıĢtır. Onun
zayıflığına vurgu yapmak amacıyla zayıf Hasan anlamına gelen
Kel Hasan lakabı kullanılmıĢtır. Bu lakap zamanla ailenin geneli
için kullanılmıĢ ve Kelhasanlar takma adı ortaya çıkmıĢtır.
Keloğlanlar

KESER

Aile üyelerinden birinin (hakkında bilgiye ulaĢılamadı)
saçlarının olmaması nedeniyle Kel Oğlan denilmiĢtir. Bu lakap
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geniĢletilerek ailenin bütünü için söylenir hale gelmiĢ ve
Keloğlanlar lakabı ortaya çıkmıĢtır.
Kelseyitler

ÇĠÇEK

Aile, Cicek (Çumra) Köyü‟nden gelmiĢtir. Ailenin beĢ
nesil önce yaĢayan Seyit adında saçları olmayan bir üyesi vardır.
Onun bu özelliği nedeniyle aileye Kelseyitler denilmiĢtir.
Kınalılar

KINALI

Ailenin yedi nesil önce yaĢamıĢ olan Ġbrahim adında bir
büyüğü varmıĢ. Onun giyim ve kuĢamına dikkat etmesi ve
saçlarının hafif kına renginde olması nedeniyle kasaba halkı ona
Kınalı Ġbrahim demiĢtir. Kınalı yakıĢtırması zamanla bütün aile
için kullanılır hale gelmiĢ ve Kınalılar lakabı ortaya çıkmıĢtır.
Kıracılar

ARICAGÜN

Lakabın aslı Kır Hacılardır. Ailenin beĢ nesil önce
yaĢamıĢ Süleyman adında bir ferdi vardır. Bu kiĢi Hadim‟den
gelerek Ġçeriçumra‟ya gelmiĢtir.
Deve üzerinde Hacı‟ya gidip geldiğinden -yolla çekilen
sıkıntılar nedeniyle- saçları erken yaĢta ağarmıĢtır. Bu nedenle
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yöre halkı ona beyaz saçlı hacı anlamında Kır Hacı demiĢtir.
Lakap,

aile

için

kullanılarak

Kırhacılar

takma

adına

dönüĢmüĢtür.
Kızaliler

UÇKAN

Ailenin altı nesil önce yaĢayan bireylerinden birinin adı
Ali‟dir. Sesindeki incelik nedeniyle ona, etrafındakiler kız gibi
konuĢuyor anlamında Kız Ali demiĢlerdir. Aile içinde onun
adından

ilham

alınarak

Kızaliler

denilmiĢtir.

Fazla

kullanılmayan bir takma ad olarak karĢımıza çıkar.
Kızılboyunlar

KOCAER

Ailenin altı nesil önce yaĢamıĢ olan fertlerinden birinin
boynunda küçük bir kızarıklık varmıĢ. Çevresindekiler bu
yüzden ona kızıl boyun demiĢler. Zamanla kızıl boyun takma
adı ailenin tamamı için kullanılmıĢ ve Kızılboyunlar lakabı
ortaya çıkmıĢtır.
KocayıĢlar

DEMĠRBAġ

Lakabın aslı Koca AyĢelerdir. GeçmiĢ dönemlerde ailenin
AyĢe adında bir üyesi yaĢamıĢtır. YaĢlı ve kilolu olması
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nedeniyle belde sakinleri ona “koca” yakıĢtırmasını yapmıĢtır.
Onun soyundan gelenler bu lakapla anılmıĢ ve KocayıĢlar lakabı
ortaya çıkmıĢtır.
KocaderviĢer

GÜLER

Ailenin beĢ nesil önce DerviĢ adında bir ferdi yaĢamıĢtır.
Anlatıldığına göre DerviĢ oldukça iri bir kiĢi olduğundan
etrafındakiler ona Koca DerviĢ demiĢtir. Onun soyundan
gelenlere de KocaderviĢler denmiĢ ve bu lakap doğmuĢtur.
ÜNVER

Kocakafalar

Ailenin kafa yapısının büyük olması nedeniyle yöre halkı
tarafından uygun görülen bir lakaptır.
Kördağlılar
Aile

Hadim

ÖZAYDIN
(AĢağı)‟den

gelerek

Ġçeriçumra‟ya

yerleĢmiĢtir. Beldeye gelen aile üyelerinden birinin gözleri
görmemektedir. Ailenin hem gözleri görmeyen üyesi hem de
dağ köyünden gelmesi nedeniyle aileye Kördağlılar denilmiĢtir.
Zamanla lakap benimsenmiĢ ve Kördağlılar takma adı ortaya
çıkmıĢtır.
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Körfadimeler

KAYAR

Ailede beĢ nesil önce Fadime adında bir bayan yaĢamıĢtır.
Kadının bir gözünün görmemesi nedeniyle Kör Fadime lakabı
kullanılmıĢtır. Zamanla ailenin tamamı için bu lakap kullanılmıĢ
ve Körfadimeler takma adı ortaya çıkmıĢtır.
Körhasanlar

SAYAR

Ailenin beĢ nesil önce, gözleri görmeyen, Hasan adında
bir bireyi yaĢamıĢtır. Onun bu özelliğini vurgulamak amacıyla
belde halkı ona Kör Hasan demiĢtir. Zamanla lakap aileyi de
içine almıĢ ve Körhasanlar takma adı ortaya çıkmıĢtır.
Köroğlular

AYVAZ

Aile Çukurkavak (Çumra)‟tan gelerek Ġçeriçumra‟ya
yerleĢmiĢtir. Ġlk olarak göç eden aile üyelerinden birinin gözleri
görmemektedir. Ondan olan çocuklara babasının bu özelliğinden
dolayı körün oğlu anlamına gelen Köroğlu denilmiĢtir. Zamanla
lakap benimsenmiĢ ve ailenin geneli için kullanılmaya
baĢlanmıĢtır.
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Ailenin soyadı ve lakabı arasındaki uyum dikkat çekicidir.
Köroğlu Hikâyeleri‟nde geçen Ayvaz‟ın soyad, Köroğlu‟nun da
lakap olması ilginçtir. Aile üyeleri ile konu hakkında yaptığımız
görüĢme neticesinde; durumun sadece bir tesadüften ibaret
olduğu, soyadları verilirken lakapla uyumlu olması için Ayvaz
soy isminin uygun görüldüğü ifade edilmiĢtir.
Körveliler

AKBABA

Ailenin yedi nesil önce yaĢamıĢ, bir gözü görmeyen Veli
adında bir üyesi varmıĢ. Gözündeki bu sorun nedeniyle
Ġçeriçumralılar ona Kör Veli demiĢlerdir. Kör Veli lakabı
zamanla ailenin bütününü içine alacak Ģekilde geniĢlemiĢ ve
Körveliler takma adı ortaya çıkmıĢtır.
Köseler

UÇAR

Sakalı çıkmayan insanlara köse denir. Aile fertlerinden
birinin

(nereden

geldiği

veya

kim

olduğu

bilinmiyor)

sakallarının çıkmaması nedeniyle kullanılan bir lakaptır.
Kütlanlar

DĠNÇ
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Küt kelimesi Ġçeriçumra‟da kısa anlamında kullanılır.
“Lan, len” kelimesi ise erkek evlat anlamındadır.
Aile fertlerinden birinin oğlu kısa boyluymuĢ. Babası
oğlunu severken kısa boylu oğlum anlamında “Küt len‟‟
kelimesini kullanırmıĢ. Lakap da bu kelime doğrultusunda
oluĢturulmuĢ ve Kütlanlar lakabı ortaya çıkmıĢtır.
OĞULCU

Miralaylar
Miralay,

Osmanlı

Devleti‟nin

son

dönemi

ve

Cumhuriyetin ilk yıllarında kullanılan Mirliva ile Kaymakam
rütbeleri arasında olan ve günümüz rütbelerinden Albay'a denk
bir askeri rütbedir.
Ancak Miralay rütbesi de 26 Kasım 1934 tarihli 2590
sayılı Lâkap ve Unvanların Kaldırılması Hakkındaki Kanun'un
üçüncü maddesi gereğince iptal edilmiĢtir.
Ġçeriçumra‟da kullanılan miralay lakabının yukarıda
yapılan miralay açıklaması ile hiçbir yakınlığı yoktur. Belde
halkı, ailenin eski dönemlerde yaĢamıĢ olan bir ferdinin (ne
zaman yaĢadığı veya ismine dair bilgiye ulaĢılamadı) iriliğini
belirtmek için (miralay rütbesine sahip askerlerin iri cüsseli
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insanlar

olduğu

düĢünülmektedir)

miralay

kelimesini

kullanmıĢtır. Daha sonra miralay lakabı ailenin tamamı için
kullanılır hale gelmiĢtir.
Paflaklar

KOCABABA

Paflak kelimesi beldede iri, büyük anlamına gelmektedir.
Ailenin geçmiĢ dönemler de yaĢayan büyükleri oldukça iridir.
Bu nedenle belde halkı aileye iri, büyük anlamına gelen
paflaklar lakabını uygun görmüĢtür. Ailenin günümüzde
yaĢayan fertleri de geçmiĢ dönemlerdeki kadar iridir.
Sarıkızlar

SOLAK

Ailenin dört nesil önce yaĢamıĢ sarıĢın bir bayan üyesi
varmıĢ. Belde halkı onun ten rengine vurgu yapmak amacıyla
Sarı Kız demiĢtir. Onun soyundan gelenlere Sarıkızlar lakabı
uygun görülmüĢ ve bu takma ad doğmuĢtur.
Sarılar

GÜNAYDIN

Aile üyelerinin sarıĢın olması nedeniyle kullanılan bir
lakaptır.
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Sirekler

VARÇIN

Lakabın aslı Seyreklerdir. Zamanla kullanım kolaylığına
gidilmiĢ ve Sirekler Ģeklini almıĢtır.
Bu aileye üye olanlar adımlarını oldukça uzun atarmıĢ.
Kasaba halkı onların seyrek yürüyüĢlerini ifade etmek amacıyla
Sirekler lakabını kullanmıĢlar ve böylece bu takma ad
doğmuĢtur.
Tataliler

ÇOLAK

Ailenin dört nesil önce Ali adında konuĢma engeli olan bir
ferdi yaĢamıĢtır. Onun bu özelliğini ifade etmek amacıyla Tat
Ali lakabı kullanılmıĢtır. Zamanla bu takma ad ailenin geneli
için kullanılır hale gelmiĢ ve Tataliler lakabı ortaya çıkmıĢtır.
Topallar

GÖKGÖZ

Ailenin ilk lakabı Himmetlerdir. Bu lakaptan sonra aile
için yedi nesil önce yaĢamıĢ Hasan adında yürürken aksayan bir
üyesinden dolayı Topallar takma adı kullanılmıĢtır. Zaman
içerisinde Himmetler unutulmuĢ ve Topallar lakabı günümüze
ulaĢmıĢtır. Hasan, aile fertlerine sıkça konulan bir addır.
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3. Göç Edilen Yerler Doğrultusunda Oluşturulan
Lakaplar
Baybağanlar
Ailenin

Bozkır‟ın

BÜYÜKYAVUZ
Baybağan

Köyü‟nden

gelerek

Ġçeriçumra‟ya yerleĢmesi nedeniyle kullanılan bir lakaptır.
Bolatlılar
Ailenin

BOLATLI
Bolat‟tan

(Hadim)

gelerek

Ġçeriçumra‟ya

yerleĢmesi nedeniyle kullanılan bir lakaptır.
Bolaylar
Ailenin

BOLAYLI
TaĢkent‟in

Bolay

Köyü‟nden

gelerek

Ġçeriçumra‟ya yerleĢmesi nedeniyle kullanılan bir lakaptır.
Botsalılar

BOTSALI

Aile, Konya‟nın Meram Ġlçesi, Hatunsaray Bucağı‟na
bağlı Botsa Köyü‟nden (Güneydere) gelerek Ġçeriçumra‟ya
yerleĢmesi nedeniyle kullanılan bir lakaptır.
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ÇĠCEK

Cicekler

Ailenin Çumra Ġlçesi‟ne bağlı Cicek Köyü‟nden gelerek
Ġçeriçumra‟ya yerleĢmesi nedeniyle kullanılan bir lakaptır.
Çalmandalılar

ÇALMANDALI

Ailenin SeydiĢehir‟in Ketenli (eski adı Çalmanda)
Köyü‟nden

gelerek

Ġçeriçumra‟ya

yerleĢmesi

nedeniyle

kullanılan bir lakaptır.
Dağlıamatlar

ELBUĞA

Lakabın asıl Ģekli Dağlı Ahmetlerdir. Ailenin bir dağ
köyünden (hangi köy olduğuna ulaĢılamadı) gelen Ahmet
adında bir büyüğü nedeniyle bu lakap kullanılmıĢtır.
Dağlıkadirler

DAĞLI

Bozkır‟ın Ayvalca Köyü‟nden gelerek Ġçeriçumra‟ya
yerleĢen bir ailedir. Ailenin beldeye gelen ilk fertlerinden birinin
adı Kadir‟dir. Ayvalca Köyü‟nden gelmesi nedeniyle kasaba
halkı ona Dağlı Kadir demiĢtir. Onun ailesinden gelenlere de
Dağlıkadirler lakabı kullanılmıĢtır.
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Dağlımemetler

ARSLAN

Hadim (AĢağı)‟den gelerek Ġçeriçumra‟ya yerleĢen bir
ailedir. Ailenin beldeye gelen ilk fertlerinden birinin adı
Mehmet‟tir. Hadim‟den gelmesi nedeniyle kasaba halkı ona
Dağlı

Mehmet

demiĢtir. Onun ailesinden

gelenlere de

Dağlımemetler lakabı kullanılmıĢtır.
Dağlımustafalar
Akören‟in

Alan

KARAÇOBAN
Köyü‟nden

gelerek

Ġçeriçumra‟ya

yerleĢen bir ailedir. Ailenin beldeye gelen ilk fertlerinden birinin
adı Mustafa‟dır. Alan Köyü‟nden gelmesi nedeniyle kasaba
halkı ona Dağlı Mustafa demiĢtir. Onun ailesinden gelenlere de
Dağlımustafalar lakabı kullanılmıĢtır.
Dağlıseyitaliler

DURMAZ

Hadim (AĢağı)‟den gelerek Ġçeriçumra‟ya yerleĢen bir
ailedir. Ailenin beldeye gelen ilk fertlerinden birinin adı
Seyitali‟dir. Hadim‟den gelmesi nedeniyle kasaba halkı ona
Dağlı

Seyitali

demiĢtir.

Onun

Dağlıseyitaliler lakabı kullanılmıĢtır.

ailesinden

gelenlere

de
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Dağlıveliler

ASLAN

Bozkır‟ın Ayvalca Köyü‟nden Ġçeriçumra‟ya gelen bir
ailedir. Beldeye gelen ilk aile üyelerinden birinin adı Veli‟dir.
Onun dağ köylerinden geldiğini vurgulamak için Dağlı Veli
denilmiĢtir. Daha sonra Dağlıveliler lakabı ortaya çıkmıĢtır.
Fartlılar

HARMAN

Bozkır‟ın Fart Köyü‟nden gelerek Ġçeriçumra‟ya yerleĢen
bir ailedir. Bu nedenle aileye Fartlılar lakabı uygun görülmüĢtür.
Kavaklılar

KAVAKLI

Ailenin Çumra‟ya bağlı Kavak Köyü‟nden gelmesi nedeni
ile belde halkı onlara Kavaklılar lakabını uygun görmüĢtür.
Kayyüğlüler

KAYMAK

Meram‟ın Kayhüyük Köyü‟nden Ġçeriçumra‟ya yerleĢen
bir ailedir. Beldeye yerleĢen ilk Kayhüyüklüler bostan bekçiliği
ve çobanlık gibi iĢlerle uğraĢmıĢlardır. Kayhüyük isminin
Kayyüğ Ģeklinde telaffuz edilmesi nedeniyle aileye Kayyüğlüler
denilmiĢtir.
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Konyalılar

ĠLDEN

Ġçeriçumralı bir aile olan AhmetçavuĢlar oğulları Mevlüt‟ü
Konyalı bir ailenin kızı olan Azime ile evlendirmiĢlerdir.
Kasaba

halkı,

ailenin

oğullarını

Konyalı

bir

gelinle

evlendirmeleri nedeniyle onlara Konyalılar lakabını uygun
görmüĢtür. Ġfade ettiğimiz bu evlilik hadisesi 80 yıl önce
olmuĢtur.
MenteĢeler

AYDĠLEK

Yozgat‟ın MenteĢe Köyü‟nden gelerek Ġçeriçumra‟ya
yerleĢmeleri aileye belde halkı MenteĢeler lakabını uygun
görmüĢtür.
KURġUNKAYA

Mernekliler

Hadim‟in Mernek Köyü‟nden gelen bir ailedir. Beldeye
ilk gelen Mernekli Mehmet Ali adında birisidir. Kasaba halkı
onların

Mernek

Köyü‟nden

Mernekliler demiĢtir.

gelmeleri

nedeniyle

onlara
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Nuzumnalılar

NUZUMLALI

Ailenin SeydiĢehir‟e bağlı Nuzumla Köyü‟nden göç
ederek Ġçeriçumra‟ya yerleĢmesi neticesinde ortaya çıkmıĢ olan
bir lakaptır.
Polatlılar

POLAT

Ankara‟nın Polatlı Ġlçesi‟nden gelerek Ġçeriçumra‟ya
yerleĢen aileye belde halkı Polatlılar lakabını uygun görmüĢtür.
Silleliler

KÜREN

Sille (Konya)‟den gelerek Ġçeriçumra‟ya yerleĢen aileye
Ġçeriçumralılar Silleli lakabını uygun görmüĢlerdir.
Ulupınarlılar

ULUPINAR

Bozkır‟ın Ulupınar Köyü‟nden gelerek Ġçeriçumra‟ya
yerleĢen aileye kasaba halkı Ulupınarlılar lakabını uygun
görmüĢtür.
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Tekkeliler

ÖZTOPRAK

Konya‟nın Meram Ġlçesi‟ne bağlı YeĢil Tekke Köyü‟nden
gelerek Ġçeriçumra‟ya yerleĢen aileye belde sakinleri Tekkeliler
lakabını uygun görmüĢlerdir.
4. Meslekler Doğrultusunda Oluşturulan Lakaplar
Bakkallar

NORTÇU

Ailenin Yusuf adında bakkal dükkânı olan bir üyesi
nedeniyle aileye bakkallar demiĢlerdir. Bakkallar ailesinin
Nortçular ailesi ile akrabalık bağları vardır.
Bayramhocalar

BÜYÜKYAVUZ

Ailenin Bayram adında 1950-1965 seneleri arasında
Karamanoğlu Ġbrahim Bey Cami‟nin imamlığını yapmıĢ bir
büyüğü nedeniyle aileye Bayramhocalar demiĢlerdir. Bayram
Hoca, Bozkır‟ın Tutlu Köyü‟nden gelerek Ġçeriçumra‟ya
yerleĢmiĢtir.
Değirmenciler

ÇELEBĠ
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Bu ailenin evi, Ģimdiki Kırmahalle Cami‟nin karĢısındadır.
Evin olduğu yerde önceden bir değirmen varmıĢ. Ailenin
Abdullah adında (beĢ kuĢak önce yaĢamıĢ) bir ferdi Celepçiler
lakabını taĢıyan bir aileden bu değirmeni satın almıĢ ve kısa bir
süre değirmeni iĢletmiĢ. Belde halkı ona mesleği nedeniyle
Değirmenci Abdullah demiĢtir. Daha sonraki dönemlerde
Abdullah adı unutulmuĢ ve onun soyundan gelen herkes için
Değirmenciler lakabı kullanılmıĢtır. Böylece bu lakap ortaya
çıkmıĢtır.
Elmashocalar

ELMALI

Ailede beĢ nesil önce Elmas adında bir kadın yaĢamıĢtır.
Bu kadın, dinî yönden iyi bir eğitim almıĢtır. Bu nedenle halk
(bayanlar) onun dinî konulardaki bilgilerinden faydalanmıĢ ve
sık sık görüĢlerine baĢvurmuĢtur. Belde halkı, onun bu
özelliğine vurgu yapmak amacıyla Elmas Hoca demiĢtir. Daha
sonra bu ad, onun soyundan gelenlerin tamamı için kullanılmıĢ
ve Elmashocalar lakabı ortaya çıkmıĢtır.
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Gınacılar

DEVRĠM

Aile büyüklerinden biri (ne zaman yaĢadığı ve isminin ne
olduğuna dair bilgiye ulaĢılamadı) seyyar olarak kına satarmıĢ.
Bu nedenle halk ona kınacı (kına satan) demiĢtir. Kınacı
zamanla bu ailenin lakabı haline gelmiĢtir.
Güdümenler

ÇĠÇEK

Aile, beldeye Yozgat‟ın Bozok Köyü‟nden gelmiĢtir.
Lakapları güt- fiilinden gelmektedir.
Ġçeriçumra‟ya ilk yerleĢen aile üyesi Seyit adında geçimini
hergele

(eĢek)

sürüsü

güderek

sağlayan

birisiymiĢ.

Etrafındakiler yaptığı iĢin tersini vurgulamak ve biraz da onu
kızdırmak amacıyla ona güdemez demiĢlerdir. Zamanla lakap
Güdümenler Ģeklini almıĢtır.
Hasanhocalar

BABACAN

Ailenin dört nesil önce yaĢamıĢ fertlerinden birinin adı
Hasan‟dır. Ġmamlık yapması nedeniyle belde sakinleri ona hoca
demiĢtir. Ondan sonra gelen aile bireylerinin tamamı onun
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adıyla anılmıĢ ve Hasanhocalar lakabı ortaya çıkmıĢtır.
Günümüzde iĢlek olarak kullanılan bir lakaptır.
Ġhtiyarlar

DÜNDAR

Eskiden muhtarlık yapan kiĢiye köyün sözü geçeni,
büyüğü anlamında ihtiyar kelimesi kullanılırmıĢ. Ailenin bir
üyesinin muhtarlık yapması nedeniyle aileye Ġhtiyarlar lakabı
kullanılmıĢtır.
Kâtipler

YAZGAN

Ailenin beĢ önce Konya‟da yaĢamıĢ ve Aslanlı KıĢla‟da
kâtiplik yapmıĢ Hüseyin Efendi adında bir üyesi varmıĢ. Bu
Ģahıs, Mevlana Müzesi‟nde de görev yapmıĢtır.
Bir süre sonra Ġçeriçumra‟ya tayin olan Hüseyin
Efendi‟nin mesleği nedeniyle belde halkı ona Kâtip Hüseyin
demiĢtir.

Ġlerleyen

zamanlarda

Hüseyin

Efendi‟nin

adı

unutulmuĢ ve mesleği hatırda kalmıĢtır. Bu nedenle halk, onun
soyundan gelenlere Kâtipler demiĢtir. Lakap bu Ģekilde ortaya
çıkmıĢtır.
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Nalbanthasanlar

NALBANTGĠL

Ailenin Hasan adında nalbantlık yaparak geçimini
sağlayan bir bireyi yaĢamıĢtır. Kasaba halkı mesleği nedeniyle
ona Nalbant Hasan demiĢtir. Ondan gelen aile üyeleri için aynı
lakap kullanılmıĢ ve Nalbanthasanlar lakabı ortaya çıkmıĢtır.
Nortçular

NORTÇU

Ailenin beĢ nesil önce yaĢamıĢ Nortçu Dede takma adını
taĢıyan bir ferdi vardır. Bu kiĢi, çok küçükbaĢ hayvana sahiptir
ve hayvanların sütünden peynir elde etmektedir.
Nortçu Dede, peynir yapıldıktan sonra ortaya çıkan sudan
bir baĢka peynir daha elde etmektedir ki günümüzde bu peynire
“Lor‟‟ denilirken eski dönemlerde “Nor‟‟ denilmektedir. Nortçu
Dede‟nin bu peyniri yapması ve sevmesi nedeniyle kasabalılar
ona Nortçu demiĢ, zamanla bu takma ad ailenin tamamı için
kullanılmıĢ ve Nortçular lakabı ortaya çıkmıĢtır.
ġamkertenler

BÜYÜKESEN

Ailenin Hasan adında Ģam satarak geçimini sağlayan bir
ferdi yaĢamıĢtır. Bilindiği üzere Ģam küçük parçalara bölünerek

542
satılır. ġamı parçalara bölme iĢine kertmek denir. Hasan
adındaki aile üyesinin Ģamı kerterek satması nedeniyle
ġamkertenler lakabı ortaya çıkmıĢtır
ġEN

Takavitler

Devlet kurumlarından memur olarak emekli olan kiĢilere
takavit denir. Aile bireylerinden Mehmet adında birinin devlet
memurluğundan emekli olması nedeniyle aileye Takavitler
denilmiĢtir.
5-

Millî

Kimlikler

Doğrultusunda

Oluşturulan

Lakaplar
ArapbekteĢler

ENEZ

Aile, Suudi Arabistan‟dan göç ederek Ġçeriçumra‟ya
yerleĢmiĢtir. Ġçeriçumra‟ya ilk yerleĢen aile üyelerinden birinin
adı BekteĢ (BektaĢ)‟tir. Ailenin gerek Suudi Arabistan‟dan
gelmesi gerekse üyelerinden birinin adının BekteĢ olması
sebebiyle belde halkı onlara ArapbekteĢler lakabını uygun
görmüĢlerdir.
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Araplar

COġKUN

Suudi Arabistan‟dan göç ederek Ġçeriçumra‟ya yerleĢen
ailenin Arap kökenli olması nedeniyle belde sakinleri onlara
Araplar lakabını uygun görmüĢtür.
BoĢnaklar

ġENYIL

Ailenin 1800‟lerde yaĢamıĢ olan üyelerinden birinin adı
Mehmet BoĢnak‟mıĢ. Mehmet adının unutulması ile birlikte
ailenin geriye kalan kısmı BoĢnaklar diye anılmaya baĢlanmıĢtır.
Bu Ģekilde BoĢnaklar lakabı ortaya çıkmıĢtır.
Çeçenler

BĠÇEN

Çeçenistan‟dan üç kardeĢ (Bekir, Ali, Hasan) göç ederek
Türkiye‟ye gelmiĢtir. Bu kardeĢlerden Bekir, Ġçeriçumra‟ya
yerleĢmiĢtir. Onun soyundan gelenler için ailenin göç ettiği yer,
lakap olarak kullanılmıĢ ve Çeçenler takma adı ortaya çıkmıĢtır.
Çerkezhasanlar

YAĞCI

Ailenin Çerkez kökenli, Hasan adında bir üyesi olması
nedeniyle Ġçeriçumralılar aileye Çerkezhasanlar lakabını uygun
görmüĢtür.
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Kürtfayıklar

KALELĠ

Aile, Erzurum‟dan gelerek Ġçeriçumra‟ya yerleĢmiĢtir.
Beldeye ilk yerleĢen aile üyelerinden birinin adı Faik‟tir.
Ailenin Kürt kökenli olması ve Faik adındaki üyeleri nedeniyle
kasaba halkı onlara Kürtfayıklar demiĢlerdir.
Kürtomarlar

TOKER

Aile, Van‟dan gelerek Ġçeriçumra‟ya yerleĢmiĢtir. Beldeye
ilk yerleĢen aile üyelerinden birinin adı Ömer‟dir. Ailenin Kürt
kökenli olması ve Ömer adındaki üyeleri nedeniyle kasaba halkı
onlara Kürtomarlar demiĢtir.
Türkmenler
Aile,

Çumra‟nın

GÖRMEZ
Üçhüyük

Köyü‟nden

gelerek

Ġçeriçumra‟ya yerleĢmiĢtir. Üçhüyük Köyü, Türkmen ailelerin
yaĢadığı bir yerdir. Bu nedenle belde halkı ailenin bu özelliğini
vurgulamak amacıyla onlara Türkmenler lakabını uygun
görmüĢtür.
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6-Soyadları Doğrultusunda Oluşturulan Lakaplar
AteĢgözler

ATEġGÖZ-BOĞAZLIYANLI

Aile soy isminin AteĢgöz olması nedeniyle kullanılan bir
lakaptır. Aynı ailenin bir kısmı 1970‟lerde AteĢgöz olan soy
ismini Yozgat‟ın Boğazlıyan yerleĢim yerinden gelmeleri
nedeniyle Boğazlıyanlı olarak değiĢtirmiĢtir. Beldede iki lakap
da sıklıkla kullanılmaktadır.
Çiftçiler

ÇĠFTÇĠ

Aile, Bozkır‟ın Kildere Köyü‟nden gelerek Ġçeriçumra‟ya
yerleĢmiĢtir. Soy isimleri nedeniyle belde halkı onlara Çiftçiler
lakabını uygun görmüĢtür.
Demirciler

DEMĠR

Ailenin soy isminin Demir olması nedeniyle ortaya çıkan
bir lakaptır.
Dündarlar

DÜNDAR

Ailenin yedi nesil önce yaĢayan üyelerinden biri, nüfus
müdürlüğünde memurmuĢ. Soyadlarının kaydını bu kiĢi
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yapmıĢtır. Hiç kimse de olmayan bir soy isminin kendi ailesinde
olmasının istemiĢ ve Dündar soyadını seçmiĢtir. Daha sonra
aileye Dündarlar denilmiĢtir.
Haksızlar

HAKLI

Lakabın dikkat çekici bir hal alması için soy ismin
olumsuz anlam teĢkil edecek Ģekilde kullanılması ile ortaya
çıkmıĢ bir lakaptır.
Kafalılar

KAFALI

Aile, Konya‟dan gelerek Ġçeriçumra‟ya yerleĢmiĢtir.
Beldeye ilk yerleĢen aile üyesinin adı Hanefî‟dir. Hanefî,
Konya‟da kadayıfçılık yapmıĢ. Soyadı Kanunu ile birlikte aileye
Kafalı soyadı verilmiĢtir. Daha sonra aile Kafalılar lakabı ile
anılmaya baĢlanmıĢtır.
Takkalılar

TAKKA

Ailenin soy ismi nedeniyle kullanılan bir lakaptır.
Tanacılar

TANACI

Ailenin soy ismi nedeniyle kullanılan bir lakaptır.
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Tiryakiler

TĠRKAKĠ

Ailenin soy ismi nedeniyle kullanılan bir lakaptır.
Yağarlar

YAĞAR

Ailenin soy ismi nedeniyle ortaya çıkmıĢ bir lakaptır.
Yağızlar

YAVUZ

Lakabın aslı Yavuzlar‟dır. Ailenin soy ismin Yavuz
olması nedeniyle ortaya çıkmıĢ bir lakaptır.
7- Diğer Lakaplar
Algınlar

TÜTÜNCÜ

Lakabın doğuĢu ile ilgili bilgiye ulaĢılamadı.
Atçekenler

YILMAZ

Ailenin bugün bilinen lakapları Ġyipler veya Kasap
Rafetlerdir. Atçekenler ise ailenin en eski ve unutulan lakabıdır.
Bu lakaba iliĢkin olarak Tahir Sezen‟in Osmanlı Yer Adları adlı
çalıĢmasında Ģu bilgiler yer almaktadır:
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Atçeken

Cemaati

Eskil,

Bayburt,

Tuz

Gölü‟nün

güneydoğu tarafında ve Turgut Kazalarında seyyar yaĢarlar, ayrı
bir kaza oluĢtururlardı. Daha sonra bunların yerini, merkezi
Cihanbeyli

ve

Koçhisar

olan

“EsbkeĢân”

kazası

aldı.

Cihanbeyli‟nin halen Atçeken Mahallesi vardır (Sezen, 2006:
46). Aile fertlerinden alınan bilgiler de onların Tuz Gölü
civarından gelerek Ġçeriçumra‟ya yerleĢtikleri yönündedir.
BaĢaranlar

OYUR

Lakabın doğuĢu ile ilgili bilgiye ulaĢılamadı.
Buladalar

ÇAĞLI

Lakabın doğuĢu ile ilgili bilgiye ulaĢılamadı.
Buruklar

PINARCI

Lakabın doğuĢu ile ilgili bilgiye ulaĢılamadı.
Cezaliler

CĠCEK

Lakabın doğuĢu ile ilgili bilgiye ulaĢılamadı.
Cinciler

YARIMBAY
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Aile üyelerinin çok akıllı ve gözü açık kimseler olması
nedeniyle cin gibi benzetmesi yapılırmıĢ. Zamanlar bu benzetme
ailenin lakabı haline gelmiĢ ve Cinciler takma adı ortaya
çıkmıĢtır.
Coburgırıklar

AYGUR

Lakabın doğuĢu ile ilgili bilgiye ulaĢılamadı.
Çalkantılar

ÇALKAR

Eskiden buğdayı temizlemek için kalbur adı verilen bir
alet kullanılırmıĢ. Bu aletin sağa sola hızlı bir Ģekilde
çalkalanması ile buğday temizlenirmiĢ. Hatta bu iĢi yapmak için
çalıĢanlar bile varmıĢ.
ĠĢte bu ailenin altı kuĢak önce yaĢamıĢ Osman adında bir
ferdi de buğday ayılama iĢini çok iyi yapıyormuĢ. Kalburu iyi
çalkalaması nedeni ile çevresindekiler ona çalkantı demiĢler.
Zamanla bu takma ad aileye lakap olmuĢ ve Çalkantılar Ģeklinde
günümüze ulaĢmıĢtır.
Çakaliler

ÇAKAL

Lakabın doğuĢu ile ilgili bilgiye ulaĢılamadı.
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Çakallar

YAYLACI

Lakabın doğuĢu ile ilgili bilgiye ulaĢılamadı.
Çatamazlar

YAYMACI

Aile Konya‟dan gelerek Ġçeriçumra‟ya yerleĢmiĢtir.
Ailenin beldeye ilk yerleĢen aile üyelerinden birinin adı Hacı
Hasan‟mıĢ. Hacı Hasan fırıldak çevirirken; “Bana kimse
çatamaz, bana kimse çatamaz.” dermiĢ. Onun bu sözü aileye
lakap olmuĢ ve Çatamazlar takma adı ortaya çıkmıĢtır.
ÇavuĢlar

SEVĠNÇ

Aile büyüklerinden birinin askerliğini çavuĢ olarak
yapması nedeniyle ortaya çıkmıĢ bir lakaptır.
Çürükler

SAYANER

Lakabın doğuĢu ile ilgili bilgiye ulaĢılamadı.

Daldallar

OCAK

Lakabın doğuĢu ile ilgili bilgiye ulaĢılamadı.
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Deligelinler

ARICAGÜN

Lakabın doğuĢu ile ilgili bilgiye ulaĢılamadı.
Devinler

DEVELĠ-TURAN

Lakabın doğuĢu ile ilgili bilgiye ulaĢılamadı.
Dıngırlaklar

BUDAR

Lakabın doğuĢu ile ilgili bilgiye ulaĢılamadı.
Dırıklar

GÜNAYDIN

Lakabın doğuĢu ile ilgili bilgiye ulaĢılamadı.
Erkekahmetler

EMSĠZ

Ailenin geçmiĢte Ahmet adında gözü pek, cesaretli bir
üyesi yaĢamıĢtır. Kimsenin yapmaya cesaret edemediği bir iĢe
kakıĢması ve baĢarması nedeniyle yöre halkı ona cesurca
davranıĢları olan anlamında Erkek takma adını vermiĢtir. Lakap
daha sonra Erkekahmetler Ģeklini alarak bütün aile fertleri için
kullanılır hale gelmiĢtir.
Etyemezler

KÜPELĠ
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Anlatıldığına göre ailenin dört nesil önce yaĢayan
üyelerinden biri et yemeyi çok severmiĢ. Teyzesi onun bu
özelliğiyle alay etmek amacıyla onu nerde göre; “Geliyor benim
etyemez.” dermiĢ. Etyemez lakabı bu Ģekilde ortaya çıkmıĢtır.
Fakılar

ġEKER

Lakabın doğuĢu ile ilgili bilgiye ulaĢılamadı.
Fırfırlar

DENĠZ

Lakabın doğuĢu ile ilgili bilgiye ulaĢılamadı.
Gavutçular

ÇALKAR

Lakap, aile üyelerinden birinin kavut (Mahallî Kelimeler
kısmında bahsedilmiĢtir) adlı yiyeceği çok sevmesi nedeniyle
ortaya çıkmıĢtır. Belde halkı onun bu özelliğini belirtmek için
ona, Gavutçu takma adını vermiĢtir. Zamanla bu ad aile için
kullanılır hale gelmiĢ ve Gavutçular lakabı doğmuĢtur.
Gıcıklar

KICIK

Lakabın doğuĢu ile ilgili bilgiye ulaĢılamamıĢtır.
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Gıcırlar

KICIR

Ailenin beĢ nesil önce yaĢamıĢ olan üyelerinden biri
ayakkabıcıdan derisi parlak bir ayakkabı almıĢ. Onu görenler;
“Ayakkabısına bak, gıcır gıcır” diyormuĢ. Zamanla bu ikileme
aile için kullanılır olmuĢ ve Gıcırlar lakabı ortaya çıkmıĢtır.
Gıcırların bu lakabı almadan önceki lakapları Kobabıyıklardır.
Gudumamutlar

ÖZUĞUR

Lakabın doğuĢu ile ilgili bilgiye ulaĢılamadı.
Gulluklar

DEMĠREL

Lakabın doğuĢu ile ilgili bilgiye ulaĢılamadı.
Gutcular

ĠġĠM

Lakabın asıl Ģekli KuĢçular‟dır. Kelime zamanla bu hale
gelmiĢtir. Ailenin geçmiĢten beri ev kuĢu beslemesi nedeniyle
ortaya çıkmıĢ bir lakaptır.
Günebakmazlar

SABANCI

Lakabın doğuĢu ile ilgili bilgiye ulaĢılamadı.
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Ġmamoğlugil

GÖRÜCÜ

Lakabın doğuĢu ile ilgili bilgiye ulaĢılamamıĢtır.
Ġzmirliler

ĠZMĠRLĠ

Ailenin altı nesil önce yaĢamıĢ üyelerinden biri çalıĢmak
için Ġzmir‟e gitmiĢtir. Kısa bir süre sonra dönse de kasaba halkı
ona Ġzmirli yakıĢtırmasını yapmıĢtır. Daha sonra ailenin tüm
bireyleri için bu lakap kullanılır hale gelmiĢtir.
Kalınlar

ÇATALOĞLU

Lakabın doğuĢu ile ilgili bilgiye ulaĢılamadı.
Katırcılar

DEMĠR

Lakabın doğuĢu ile ilgili bilgiye ulaĢılamadı.
Kavalcılar

KAVALCI

Aile, Çumra‟nın AfĢar Köyü‟nden gelerek Ġçeriçumra‟ya
yerleĢmiĢtir. Beldeye ilk yerleĢen aile üyeleri halen hayattadır.
Bu aileye üye olan Mehmet adında bir kiĢinin kaval yapmayı
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çok sevmesi nedeniyle kasaba halkı onlara Kavalcılar lakabını
uygun görmüĢtür.
ĠNCE

Kesatlamazlar

Aile, Konya‟nın Hadim Ġlçesi‟nden gelerek Ġçeriçumra‟ya
yerleĢmiĢtir. Lakap, ailenin altı nesil önce yaĢamıĢ bayan bir
üyesinden dolayı ortaya çıkmıĢtır. Anlatıldığına göre bu kadının
boyu oldukça kısaymıĢ ve bu nedenle küçük adımlar atarmıĢ.
Yürürken kısa adım attığından bütün keseklere (toprak öbeği)
basarak

yürürmüĢ.

Hiçbir

keseği

atlayamadığından

ona

Kesekatlamaz lakabı kullanılmıĢ. Bu takma ad daha sonra
ailenin tamamı için kullanılır hale gelmiĢ ve Kesekatlamazlar
lakabı ortaya çıkmıĢtır.
Kırılar

KÜÇÜKYILDIZ

Lakabın DoğuĢu: Lakabın doğuĢu ile ilgili bilgiye
ulaĢılamadı.
Kitirler

GĠDER

Lakabın doğuĢu ile ilgili bilgiye ulaĢılamadı.
KomĢumemetler

YALÇIN
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Lakabın doğuĢu ile ilgili bilgiye ulaĢılamadı.
Kıcallar (Koyuncular)

KOYUNCU

Koyuncular, Ġçeriçumra‟nın ileri gelen ailelerinden biridir.
Aile üyeleri milletvekilliği ve Konya ġeker Yönetim Kurulu
BaĢkanlığı gibi üst düzey görevlerde bulunmuĢlardır.
Ailenin büyük koyun sürülerine sahip olması nedeniyle
Koyuncular lakabı kullanılmıĢtır.
Köleler

GÜNAYDIN

Lakabın doğuĢu ile ilgili bilgiye ulaĢılamadı.
Liğiller

SAÇLI

Lakabın asıl Ģekli Leyla Kadirlerdir. Leyla Kadir, Kadir
gecesi için kullanılan bir tabirdir
Bu ailenin beĢinci kuĢaktan bir bireyi Kadir Gecesi‟nde
doğmuĢtur. Bunun neticesinde aile büyükleri bu kutsal gecenin
hatırına ona Abdülkadir ismini vermiĢtir. Abdülkadir‟in annesi
onun Kadir Gecesi‟nde doğması nedeniyle sürekli ona Leyli
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dediğinden halk arasında bu lakap kullanılır olmuĢtur. Zaman
içerisinde ses değiĢmeleri sonucu aileye Liğiller denilmiĢtir.
Löğmenler

DEĞĠRMENCĠ

Lakabın doğuĢu ile ilgili bilgiye ulaĢılamadı.
Manavlar

SATICI

Lakabın doğuĢu ile ilgili olarak bilgiye ulaĢılamamıĢtır.
MengiĢler

ÇALMANDALI

Lakabın doğuĢu ile ilgili bilgiye ulaĢılamadı.
Mırılar

YAĞCI

Lakabın doğuĢu ile ilgili bilgiye ulaĢılamadı.
Mıstıkcılar

SATAN

Lakabın doğuĢu ile ilgili bilgiye ulaĢılamadı.
Mullalar

YAZICI

Lakabın asıl Ģekli Mollalardır. Ailede dinî yönü kuvvetli
olan birisi yaĢamıĢtır. Kasaba halkı onun bu özelliğine vurgu

558
yapmak amacıyla ona Molla benzetmesini uygun görmüĢlerdir.
Zamanla Molla kelimesi Mulla Ģeklini almıĢ ve ailenin tamamı
için Mullalar lakabı kullanılmıĢtır.
Mustandıklar

YARIMBAY

Lakabın asıl Ģekli Müstantik‟tir. Müstantik sorgu hâkimi
anlamına gelir.
Bu aile köyün ileri gelen ve fikirleri alınan bir aileymiĢ.
Birçok kiĢi bir iĢ yapmadan önce onlara danıĢırmıĢ. Ailenin bu
özelliğinden dolayı yöre halkı onlara Mustandık demiĢtir. Lakap
yaygınlaĢmıĢ ve günümüze kadar ulaĢmıĢtır.
Nakkalılar

KÜÇÜKKÜT

Ailenin geçmiĢte kısa boylu, çok sayıda kuĢu olan bir
büyüğü yaĢamıĢtır. Anlatıldığına göre bu aile üyesi kuĢlarını
anlatırken; “Benim kuĢlarım takla nakla atar.‟‟ dermiĢ. Zamanla
nakla kelimesi nakkaya dönüĢmüĢ ve Nakkalılar lakabı ortaya
çıkmıĢtır.
OnbaĢılar

TOPAÇ

Ailenin lakabının doğuĢu ile ilgili bilgiye ulaĢılamadı.
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Paçacılar

YAġAR

Aile, Sille‟den gelmiĢtir. Aileye üye olan birinin kelle
paça çorbasını çok sevmesi nedeniyle Paçacılar lakabı
doğmuĢtur.
Patiler

BÜYÜKSAYAR

Lakabın doğuĢu ile ilgili bilgiye ulaĢılamadı.
Rakıcılar

SABANCI

Ailenin geçmiĢ dönemlerde yaĢayan bir üyesi suyu sürekli
olarak Ģarap testisinden içermiĢ. Bu durumu görenler rakı içiyor
zannedip ona rakıcı demeye baĢlamıĢ. Zamanla iĢin aslı
anlaĢılsa da ailenin adı Rakıcılar Ģeklinde kalmıĢ ve günümüze
ulaĢmıĢtır.
Sakarlar

SAKAR

Lakabın doğuĢu ile ilgili bilgiye ulaĢılamadı.
SarhoĢ Ömerler

ĠÇER

Lakabın doğuĢu ile ilgili bilgiye ulaĢılamadı.
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ġekeraliler

ESEN

Lakabın doğuĢu ile ilgili bilgiye ulaĢılamadı.
ġeytanlar

AYASLI

ġeytan gibi deyimi gözü açık, çabuk kavrayan kiĢiler için
kullanılır. Bu aile üyelerinin de gözü açık kiĢiler olması
nedeniyle ġeytanlar lakabı ortaya çıkmıĢtır.
ġıhallar

BAĞCI

Lakabın aslı ġeyh Alilerdir. Ailenin bu lakabı Konya‟nın
Hadim (AĢağı) Ġlçesi‟nden 1925 yılında gelerek Ġçeriçumra‟ya
yerleĢen

Ali

adındaki

üyesinden

dolayı

almıĢtır.

Aile

üyelerinden alınan bilgiye göre Ali, oldukça dindar bir kiĢiymiĢ.
Bu nedenle etrafındakiler ona ġeyh Ali demeye baĢlamıĢ.
Zamanla lakap ġıhallar Ģeklini almıĢtır.
Tellikaralar

TÜTÜNCÜ

Lakabın doğuĢu ile ilgili bilgiye ulaĢılamadı.
Tıktıklar

YAġAR
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Ailenin bu lakabı almasına vesile olan kiĢi Bekir adında
bir aile üyesidir. Onun ayakkabılarının yürürken çıkarmıĢ
olduğu “Tık tık” sesi, zamanla ailenin lakabı haline gelmiĢ ve
Tıktıklar takma adı ortaya çıkmıĢtır.
Tıptıplar

AKKAYA

Ailenin altı kuĢak öncesi yaĢamıĢ Hacı Abdurrahman
adında bir büyüğü varmıĢ. Bu kiĢi yürümeyi çok sever, bu
nedenle her yere yürüyerek gidermiĢ. Onun bu özelliğini
vurgulamak amacıyla her yere tıp tıp gider demiĢler. Tıp tıp
sözü zamanla ailenin tamamı için kullanılır hale gelmiĢ ve
Tıptıplar lakabı ortaya çıkmıĢtır.
TırtaĢlar

GÖKTAġ

Lakabın doğuĢu ile ilgili bilgiye ulaĢılamadı.
Vırrıklar

BOZLAR

Lakabın doğuĢu ile ilgili bilgiye ulaĢılamadı.
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Yarımağalar

YÜKSEL

Ġçeriçumra‟da geçmiĢ dönemlerde yarım ağalık diye tabir
edilen bir ağalık Ģekli varmıĢ. Bu ağalık Ģeklinde ağa diye
zikredilen kiĢilerin maddî durumu tam ağalar kadar iyi değilmiĢ.
Bu ailenin zengin açısından bir derece düĢük bir seviyede
bulunması nedeniyle aileye Yarımağalar lakabı kullanılmıĢtır.
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2.13. KAYNAK ġAHIS KÜNYESĠ
Adı

: ġerife

Soyadı

: Akdeniz

Doğum Tarihi ve Yeri: 1970-Ġçeriçumra
Öğrenim Durumu

: Ortaokul

Verdiği Ürünler

: Masal

Adı

: NurĢen

Soyadı

: Çil

Doğum Tarihi ve Yeri: 1964-Ġçeriçumra
Öğrenim Durumu

: Ġlkokul

Verdiği Ürünler

: Masal

Adı

: Ali

Soyadı

: Demirörs

Doğum Tarihi ve Yeri: 1963-Bozkır
Öğrenim Durumu

: Ġlkokul
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Verdiği Ürünler

: Masal

Adı

: Azime

Soyadı

: Kendirci

Doğum Tarihi ve Yeri: 1984-Ġçeriçumra
Öğrenim Durumu

: Ortaokul

Kimden Öğrendiği

: Masal, GeçiĢ Dönemleri

Adı

: Merve

Soyadı

: Ġlden

Doğum Tarihi ve Yeri: 1990-Ġçeriçumra
Öğrenim Durumu

: Üniversite

Verdiği Ürünler

: Masal

Adı

: Müzeyyen

Soyadı

: Dündar

Doğum Tarihi ve Yeri: 1989-Ġçeriçumra
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Öğrenim Durumu

: Üniversite

Verdiği Ürünler

: Masal

Adı

: Rafet

Soyadı

: Yılmaz

Doğum Tarihi ve Yeri: 1941-Ovakavağı
Öğrenim Durumu
Verdiği Ürünler
Mevsimlik Bayramlar

: Ġlkokul
:Masal, Köy Seyirlik Oyunları ve

Adı

: Fadimana

Soyadı

: Kolcu

Doğum Tarihi ve Yeri: 1938-Ġçeriçumra
Öğrenim Durumu

: Ġlkokul

Verdiği Ürünler

: Efsane

Adı

: Senem

Soyadı

: Ġlden
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Doğum Tarihi ve Yeri: 1942-Güvercinlik
Öğrenim Durumu

: Ġlkokul

Verdiği Ürünler

: Efsane, Kısa Hikâye

Adı

: Latife

Soyadı

: Ceran

Doğum Tarihi ve Yeri: 1940-Ġçeriçumra
Öğrenim Durumu

: Ġlkokul

Verdiği Ürünler

: Masal

Adı

: Fadimana

Soyadı

: Sağlam

Doğum Tarihi ve Yeri: 1966-Ġçeriçumra
Öğrenim Durumu

: Ortaokul

Verdiği Ürünler

: Efsane

Adı

: Mehmet
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Soyadı

: Durmaz

Doğum Tarihi ve Yeri: 1931-Ġçeriçumra
Öğrenim Durumu
Verdiği Ürünler
Hekimliği

: Ġlkokul
: Efsane, Kısa Hikâye, Halk

Adı

: Ayhan

Soyadı

: Durmaz

Doğum Tarihi ve Yeri: 1960-Ġçeriçumra
Öğrenim Durumu

: Ortaokul

Verdiği Ürünler

: Efsane, Kısa Hikâye

Adı

: Selma

Soyadı

: ErkuĢ

Doğum Tarihi ve Yeri: 1979-Ġçeriçumra
Öğrenim Durumu

: Ortaokul

Verdiği Ürünler

: Efsane
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Adı

: Mustafa

Soyadı

: Karaçoban

Doğum Tarihi ve Yeri: 1952-Ġçeriçumra
Öğrenim Durumu

: Ġlkokul

Verdiği Ürünler

: Efsane

Adı

: Osman

Soyadı

: Çiftçi

Doğum Tarihi ve Yeri: 1940-Ġçeriçumra
Öğrenim Durumu

: Ġlkokul

Verdiği Ürünler

: Efsane, Kısa Hikâye

Adı

: Mefaret

Soyadı

: Yılmaz

Doğum Tarihi ve Yeri: 1940-Ġçeriçumra
Öğrenim Durumu

: Ġlkokul
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Verdiği Ürünler
: Kısa Hikâye, Köy Seyirlik
Oyunları mevsimlik Bayramlar

Adı

: AyĢe

Soyadı

: Durmaz

Doğum Tarihi ve Yeri: 1968-Ġçeriçumra
Öğrenim Durumu

: Ġlkokul

Verdiği Ürünler

: Efsane, Kısa Hikâye

Adı

:Ġsmail

Soyadı

: Tanoğlu

Doğum Tarihi ve Yeri: 1953-Ġçeriçumra
Öğrenim Durumu

: Ortaokul

Verdiği Ürünler

: Kısa Hikâye

Adı

: Mesut

Soyadı

: Ġlden
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Doğum Tarihi ve Yeri: 1986-Ġçeriçumra
Öğrenim Durumu

: Lise

Verdiği Ürünler

: Fıkra

Adı

: Avni

Soyadı

: Ercan

Doğum Tarihi ve Yeri: 1960-Ġçeriçumra
Öğrenim Durumu

: Lise

Verdiği Ürünler

: Fıkra

Adı

: Ender

Soyadı

: Dündar

Doğum Tarihi ve Yeri: 1987-Ġçeriçumra
Öğrenim Durumu

: Lise

Verdiği Ürünler

: Fıkra

Adı

: Sefa
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Soyadı

: Durmaz

Doğum Tarihi ve Yeri: 1990-Ġçeriçumra
Öğrenim Durumu

: Üniversite

Verdiği Ürünler

: Halk Ġnanmaları

Adı

: Zeliha

Soyadı

: Yılmaz

Doğum Tarihi ve Yeri: 1968-Ġçeriçumra
Öğrenim Durumu

: Ġlkokul

Verdiği Ürünler

: Ninni

Adı

: Rabia

Soyadı

: Ġlden

Doğum Tarihi ve Yeri: 1963-Ġçeriçumra
Öğrenim Durumu

: Ġlkokul

Verdiği Ürünler

: Ninni, Halk Hekimliği
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Adı

: Çiğdem

Soyadı

: Yılmaz

Doğum Tarihi ve Yeri: 1993
Öğrenim Durumu

: Lise

Verdiği Ürünler

: GeçiĢ Dönemleri

Adı

: Aysel

Soyadı

: Babacan

Doğum Tarihi ve Yeri: 1992-Ġçeriçumra
Öğrenim Durumu

: Lise

Verdiği Ürünler

: GeçiĢ Dönemleri

Adı

: Hediye

Soyadı

: Ercan

Doğum Tarihi ve Yeri: 1993-Ġçeriçumra
Öğrenim Durumu

: Lise

Verdiği Ürünler

: GeçiĢ Dönemleri
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Adı

: Mehmet

Soyadı

: Küçüksakar

Doğum Tarihi ve Yeri: 1968-Ġçeriçumra
Öğrenim Durumu

: Ortaokul

Verdiği Ürünler

: GeçiĢ Dönemleri

Adı

: Yusuf

Soyadı

: Akbaba

Doğum Tarihi ve Yeri: 1965-Ġçeriçumra
Öğrenim Durumu

: Ortaokul

Verdiği Ürünler

: Çocuk Oyunları

Adı

: Adnan

Soyadı

: Boğazlıyanlı

Doğum Tarihi ve Yeri: 1963-Ġçeriçumra
Öğrenim Durumu

: Lise
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Verdiği Ürünler

: Çocuk Oyunları

Adı

: Abdullah

Soyadı

: Savran

YaĢı

: 1961-Ġçeriçumra

Öğrenim Durumu

: Lise

Verdiği Ürünler

: Çocuk Oyunları

Adı

: Fevzi

Soyadı

: Yağcı

YaĢı

: 1959-Ġçeriçumra

Öğrenim Durumu

: Ortaokul

Verdiği Ürünler

: Oda ve Barana Geleneği

Adı

: AyĢe

Soyadı

: Tokgöz

YaĢı

: 1950-Ġçeriçumra
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Öğrenim Durumu

: Ġlkokul

Verdiği Ürünler

: Halk Hekimliği

Adı

: Zeki

Soyadı

: ġenyıl

YaĢı

: 1949-Ġçeriçumra

Öğrenim Durumu

: Ġlkokul

Verdiği Ürünler

: Ġçerumra‟nın Mimarî Özellikleri

Adı

: Ramazan

Soyadı

: Ünver

YaĢı

: 1948-Ġçeriçumra

Öğrenim Durumu

: Eğitimsiz

Verdiği Ürünler
Özellikleri

Adı

:

Ġçeriçumra‟nın

: Mahmut

Mimarî
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Soyadı

: ġenyüz

YaĢı

: 1960-Ġçeriçumra

Öğrenim Durumu

: Ġlkokul

Verdiği Ürünler
Mevsimlik Eğlenceler

:

Köy

Seyirlik

Oyunları

ve
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EKLER: Fotoğraflarla Ġçeriçumra-1926 Yılında
Ġçeriçumra‟nın Ġlçe Olmasına Dair Resmi Gazetenin Eski
Yazısı ve Günümüz Türkçesine ÇevrilmiĢ Hali
FOTOĞRAFLARLA ĠÇERĠÇUMRA

Ġçeriçumra‟dan Bir Kare

Cami-i Kebir
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Ġçeriçumra Belediye Spor

586

587

588

589

Ġçeriçumra‟da Bulunan Okullar

590

Ġçeriçumra Belediyesi
Ġçeriçumra Belediyesi Amblemi

591

Ġçeriçumra ġehitliği

592

593

594

595

596

Eski Bir Sünnet Düğünü

597
Düğün Yemekleri

Düğünlerin BaĢ Yemeği Etli Pilav

Yoğurt Çorbası

598

Bamya Çorbası

Ġrmik Helvası

599

Zerde

HoĢaf

600

Ġçeriçumra Tiridi

Ġçeriçumra‟da Önemli Bir Adet Haline Gelen Düğün Ciğeri

601

Ġçeriçumra Ġlçe Devlet Hastanesi

Ġçeriçumra Bölge Trafik Ġstasyonu

602

Ġçeriçumra Jandarma Karakol Komutanlığı

Ġçeriçumra Karayolları 34. ġube ġefliği

603

Ġçeriçumra Toprak Su Kooperatifi

Tarım Kredi Kooperatifi Mısır Kurutma Tesisi

604

Ġçeriçumra Tarım Kredi Kooperatifi

Ġçeriçumra Pancar Ekicileri Kooperatifi SatıĢ Mağazası

605

Ġçeriçumra Belediyesi Bodur Elma Bahçesi (YaklaĢık
255.000 m2)

Ġçeriçumra Organize Hayvancılık Bölgesi

606

607

608

609

610

611

612

613

614
BUGÜNKÜ TÜRKÇE ĠLE 26 HAZĠRAN 1926 TARĠHLĠ
RESMĠ GAZETE
26 HAZĠRAN 1926 CUMARTESĠ
RESMĠ CERĠDE
Numara: 404
Türkiye Cumhuriyetinin Resmi
Ceridesidir
Sene: 4
Kanunlar
TeĢkilat-ı Mülkiye Kanunu
Numaru: 877
Birinci Madde- Ġsimleri Merbut (Ekli) bir numaralu
cedvelde muharrer (Yazılı) on bir vilayet-i kazaya ve 2
numarulu cedvelde muharrer yigirmi yidi kaza nahiyeye
tahvil (DönüĢtürmek) ve 3. Cedvelde altmıĢ nahiye ilga
(Kaldırmak, iptal etmek) olmuĢdur.
Ġkinci MaddeĠsimleri Merbut X 4 X numarulu cedvelde muharrer on
sekiz kaza yeniden teĢkil edilmiĢtir.
Üçüncü Madde5 numarulu cedvelde muharrer on yedi kaza hizalarında
gösterilen vilayetlere rabıt idilmiĢdir.
Dördüncü MaddeĠlga ve ta‟dilat ve teĢkilat-ı iktiza iden tahvil ve irtibatların
ihrasına (Eksiltme, azaltma) dahiliye vekili ma‟zundur.
BeĢinci Madde Sekizinci Madde ahkâmı mahfuz (Saklı)
kalmak üzere teĢkilat ve ta‟dilat dolayısıyla vuku
bulabilecek tassarrufat karĢılık ad idilerek yeniden yüz
nahiye teĢkiline dâhiliye vekii ma‟zundur.
Altıncı Madde1926, Dâhiliye vekili kadrosuna yeni teĢkilat dolayısıyla
kaymakamlar mikdarına iki ve nahiye müdürleri mikdarına
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altmıĢ yedi ilave olunmuĢdur. ĠĢbu kaymakam ve nahiye
müdürlerinin sınıflarının tayini dâhiliye vekâletine „aiddir.
Yedinci Madde1926 kadrosuna nazıra-i nazile teĢkil idilerek iki kazada
kadrolarının münhalat-ı tasrifatını (Kullanım hakkı)
karĢuluk ithaz iderek daire-yi ……….. diğer kazalara
mümasil olmak Ģartıyla icab iden teĢkilat-ı saireyi icra
idebilirler.
Sekizinci MaddeĠlga edilen vilayetlerdeki memurin ve müsdahdemin ilin
münhalata tayin idilmek üzere vekalet ………… kadro
nazar-ı dikte olunmayarak icab iden yerlere maaĢlarıyla
isdihdam olunurlar.
Dokuzuncu Madde:
Bu kanun neĢri tarihinden muteberdir.
Onuncu Madde:
Bu kanunun ahkâmını icraya icra vekilleri heyeti
me‟murdur.
3 MAYIS 1926
X1X Numarulu Cedvel
Kaza haline kalb (DeğiĢtirilen) olunan vilayetler
Üsküdar vilayeti, Beyoğlu vilayeti, Çatalca vilayeti, Gelibolu
vilayeti, Gennec vilayeti, Ergazi vilayeti, Ardahan vilayeti,
Siverek vilayeti, Kozan vilayeti, MuĢ vilayeti, Derim vilayeti.
X2X Numarulu Cedvel:
Vilayeti
Kazanın Ġsmi
Çatalca
Silivri
Çatalca
Büyük Çekmece
Üsküdar
Beykoz
Abdurrahmangazi
Üsküdar
Ilısu
Üsküdar
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Yumurtalık
Hassa
Zir
Erdek
Ġznik
Yalova
KadıĢehri
Borçka
Ayvacık
Narman
HoĢap

Adana
Cebe-i Bereket
Ankara
Karasi
Kocaili
Kocaili
Yozavuk (Yozgat)
Artvin
Çanakkale
Erzurum
Van

Kazasının Ġsmi
Adilcevaz
Harput
Ġpsala
Ġpnoz
ġarköy
Havsa
LalapaĢa
Pınarhisar
GazipaĢa
Halfeti

Vilayeti
Van
Elaziz
Gelibolu
Gelibolu
Tekirdağ
Edirne
Edirne
Kırklar Ġli
Silifke
Gaziantep

Nahiyenin Ġsmi
Vilayeti
Zekeriya Nahiyesi
Yakacık
Üsküdar
Dudullu

X3X Numarulu Cedvel
Ġlga Olunan Vilayetler
Kazası
-Beyoğlu
-Üsküdar
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PaĢa Yiğit
Kör Ġlyas
Ereğli
Gertmiyan
Deveci
Sazlıdere
Karaki
Süleymaniye
Kazıklı
Nemare
Göl
PaĢalimanı
Yarma
Susgurluk
Velad-i Kas
Fakı Pazarı
Küre
Göl
Akbaba
Bucak
ġarlı
Sarıçalı
Çardak
Nahiyenin Ġsmi
Vilayeti
Selçuk
Kuyucak
Eçce
Karacadağ
Sergen
KarıĢdıran

KeĢanGelibolu
MerkezTekirdağı
ÇorluTekirdağı
ÇorluTekirdağı
MalkaraTekirdağı
HavsaEdirne
Kalb (Kulub)Genç
MarmarisMünteĢa
MilasMünteĢa
DivriğiSivas
VezirkörüAmasya
ErdekKarasi
ErdekKarasi
ErdekKarasi
MerkezKars
DevrekKastamonu
ĠneboluKastamonu
MerkezKastamonu
MerkezKastamonu
MerkezBurdur
Vakf-ı KebirTrabzon
EzineÇanakkale
LâpsekiÇanakkale
Kazası
KuĢ Adası Ġzmir
Nazilli Aydın
Nazilli Aydın
Kavaklı Edirne
Vize Edirne
Babaeski Edirne
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Dereköy
………..
Bulacalı
Yolad
Koçali
Oğnut
Mizan
Ġnevi
Hadim
Çumra
Madran
Cerme
Erdoz
Hudicur
Sorgun
Gölpazarı
Edremit
Erçek
Çubuklu
Ovacık
Emir
Derican
Torbalı

Merkez Edirne
Merkez Mersin
Merkez Ġçili
Akçadağ Malatya
……….. Malatya
Merkez Genç
Merkez Genç
Merkez Konya
AkĢehir Konya
Merkez Konya
Hınıs Erzurum
Kaygı Erzurum
Tarman Erzurum
Yusuf Ġli Erzurum
MerkezYozavuk
Merkez Ertuğrul
Merkez Van
Merkez Van
Saray Van
Çerkes Çankırı
Keban El „aziz
Keban El „aziz
Merkez Ġzmir

X4X Numarulu Cedvel
Yeniden TeĢkil Olunan Kazalar
Kazasının Ġsmi
Vilayeti
Baskil
El „aziz
Gölpazarı
Ertuğrul
(Asan Ġli) Lefke
Ertuğrul
Bozüyük
Ertuğrul
Sorgun
Yozavuk
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Çumra
Hadim
Cihanbeyli
Bucak
Küre
Torbalı
Nizip
GercüĢ
Hilvan
Yaylak
Polatlı
Serik

Konya
Konya
Konya
Burdur
Kastamonu
Ġzmir
Gaziantep
Mardin
Urfa
Urfa
Ankara
Antalya

Ġrtibatı Tahvil Olunacak Kazalar
Geze
Ġzmit
Ġnegöl
Bursa
YeniĢehir
Bursa
KeĢan
Edirne
Aziziye
Kayseri
Arapgir
Malatya
Eğin
Malatya
Ceyhan
Cebel-i Berket
Vezirköprü
Canik
Havza
Canik
Yusuf Ġli
Artvin
Keyfi
Erzincan
Zağferanbulı
Zonguldak

