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                                                                ÖN SÖZ 

Milletler; ortak geçmi�leri olan, ortak de�erleri payla�an belirli kültürel 

gelenekleri olan aynı dü�ünce ve duygulara inanan topluluklardır. Yani, aynı millete 

mensup insanlar, aynı kültür de�erlerine sahiptirler. Bir milletin hayatında, o milletin 

milli varlı�ını olu�turan kültürünün kendinden bir �ey kaybetmeksizin geli�tirilmesinin 

önemi büyüktür. Ayrıca, milleti di�er milletlerden ayıran da kültür unsurlarıdır. Bu 

unsurları o milletin dili, edebiyatı, tarihi, sanatı vb. olarak sıralayabiliriz.  

Türk halk edebiyatı ürünleri bir milletin kültürünün özü ve o milletin 

aynasıdır. Milletimizin sevincini, kederini, gelecekten beklentilerini hep onlarda 

buluruz. Onları okurken veya dinlerken kalbimizin duraca�ını hisseder, tüylerimiz diken 

diken olur. Karslı, Edirneli, Karamanlı, hatta ba�ka co�rafyalarda ya�ayan Azeri, 

Türkmen, Kırım, Kazak Türkleri de aynı duygu ve heyecanı ya�ar; onlardaki sevince ve 

kedere ortak olur.  

Bu geni� kültür hazinesinin içerisine Anadolu co�rafyasından Barçın 

Yaylası’nın kültürel ürünleriyle ben de katılmak isteyerek bu tez konusu aldım. Tez 

çalı�ması yaptı�ım bölgede halk edebiyatı ürünlerinin ço�u gitgide unutulmaya 

ba�lamı�, köy odalarının ve köy kahvelerinin amacı de�i�mi�; efsane, menkıbe 

anlatımlarının yerini maalesef ta� ve kâ�ıt oyunları almı�tır. 

Barçın Yaylası (Ba�yayla, Sarıveliler, Ermenek) Folkloru adını ta�ıyan tezi bu 

bölgede halk edebiyatı ürünleri ile ilgili bilimsel anlamda hiç çalı�ma yapılmadı�ı için 

aldım. Çünkü geçmi�le gelecek arasında sa�lam bir köprünün kurulabilmesi için sözlü 

olarak söylenilen ürünlerin yazılı hâle getirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle bu 

bölgedeki halk edebiyatı ürünlerini edebiyat dünyasına kazandırmak istedim.  

Tez çalı�mamın ilk a�aması olan “Derleme A�aması”nda, Barçın Yaylası’nı 

içine alan bütün ilçeleri tek tek dola�tım. �lçelere ba�lı olan köylerden, gelenek ve 

göreneklerin az çok hâlen ya�atıldı�ı köylere gittim. Bu köy gezintisi esnasında en çok 

dikkatimi çeken Toroslar’ın engebeli arazisinde, toplamı� oldu�um folklorik ürünlerin 

paralellik göstermesiydi. Buradan hareketle; “Da�lar araya girse bile kültür sabit 

kalıyor.” yorumunu yaptım.  

Derleme, uzun süren bir a�ama oldu. Kimi ürünler eksik oldu�undan ve 

gerçekten bilgilerinden yararlanmam gereken kaynak ki�ilerle o zaman diliminde 

görü�emedi�imden tekrar tekrar bölgeye gitmem gerekti. Bu zaman zarfında elimden 
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dü�ürmedi�im ses kayıt cihazım, çantamda daima bulunan defterim ve kalemim her 

zaman yanımda oldular. 

Tez çalı�mamın ikinci a�aması ise derlenen ürünleri yazıya geçirmekti. Bu 

a�ama tezin en zor ve en çok zaman gerektiren a�aması oldu. Örne�in bir saat süren ses 

kaydını dinleyerek yazıya aktarmam üç saatimi aldı. Buradaki en büyük sıkıntı,  kaynak 

ki�ilerin ya�ı itibariyle sesinin az çıkması ya da ses kayıt cihazının uzakta kalması 

nedeniyle seslerin net anla�ılmaması oldu. Ço�u zamanda ortamın gürültülü olmasından 

kaynaklandı.  

Uzun süren bir hazırlık ve yazma a�amasından sonra danı�manımla birlikte 

bölgemizin folklorik ürünlerini sıralama yaparak, sınıflandırmaya tabi tuttuk. 

Çalı�mam Ön Söz, Kısaltmalar, Giri�, on be� Bölüm, Sonuç, Kaynak �ahıslar, 

Kaynakça, Foto�raflar ve Haritalar’dan meydana gelmektedir.  

Birinci Bölüm’de; “Halk Anlatmaları” ba�lı�ı altında bölgeden topladı�ımız 

masallar, halk hikâyeleri, efsaneler, fıkralar alfabetik olarak sıralanmı�, bu kavramların 

nereden geldi�i üzerinde durulmu�,  ayrı ayrı tanımları yapılmı�tır.  

�kinci Bölüm’de; “Anonim Halk �iiri” ba�lı�ı altında bölgemize ait derlemi� 

oldu�umuz mâniler, türküler, ninniler ve a�ıtlar alfabetik olarak yer almaktadır. Aynı 

zamanda bu kavramların tanımları yapılmı�tır.  

Üçüncü Bölüm; “Kalıpla�mı� �fadeler” ba�lı�ı altında atasözleri, deyimler, 

bilmeceler, tekerlemeler, ölçülü sözler, dualar, beddualar ve ok�amalıklardan 

olu�maktadır. Derlemi� oldu�umuz bu ürünler de alfabetik sıraya konularak tanımları 

yapılmı�tır. 

Dördüncü Bölüm’de; “Geçi� Dönemleri” ba�lı�ı altında; bölge içerisinde 

do�um, sünnet, evlenme, ölüm zamanlarında yapılan gelenek ve göreneklere yer 

verilmi�tir. Tüm yapılan etkinlikler alt ba�lıklara indirgenerek ayrıntılarıyla 

anlatılmı�tır. 

Be�inci Bölüm, “Halk Hekimli�i”dir. Doktorların olmadı�ı dönemlerde çe�itli 

hastalıklara kar�ı halkın kendi arasında uyguladıkları tedavi yöntemleri sıralanmı�tır. 

Altıncı Bölüm, “Halk Meteorolojisi”dir. Teknolojinin olmadı�ı, hava 

durumunun televizyonlardan izlenemedi�i dönemlerde halkın nasıl hava tahmini yaptı�ı 

ile ilgili bilgiler burada verilmi�tir. 

Yedinci Bölüm, “Halk Takvimi”dir. Eskiden günlere, aylara verilen isimler bu 

ba�lık altında de�erlendirilmi�tir. 
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Sekizinci Bölüm, “�nanı�lar” ba�lı�ı altında ele alınmı�tır. Nazarla �lgili 

�nanı�lar, Dedeler ve Türbelerle �lgili �nanı�lar, Di�er �nanı�lar olmak üzere üç bölüme 

ayrılmı�tır. Her bir bölümdeki bilgiler alfabetik olarak sıralanmı�tır.  

Dokuzuncu Bölüm’de “Mahalli Kelimeler” anlamları ile birlikte alfabetik 

olarak sıralanmı�tır. 

Onuncu Bölüm’de halkın kendi arasında yapmı� oldu�u konu�ma �ekilleri 

“Ça�ırmalar ve Hitaplar” ba�lı�ıyla verilmi�tir. 

On birinci Bölüm’de yöremizdeki sülale isimleri “Lakaplar” ba�lı�ıyla 

verilmi�tir. Ba�yayla, Sarıveliler, Ermenek ilçelerinde geçen lakaplar ayrı ayrı alfabetik 

sırayla verilmi�tir.  

On ikinci Bölüm’de yöremizde oynanan “Köy Seyirlik Oyunları” alfabetik 

olarak sıralanmı�tır. Her bir oyunun,  nasıl oynandı�ı hakkında bilgi verilmi�tir. 

On üçüncü Bölüm’de ise geçmi�ten bugüne kadar hepimizin çocukluk 

ça�larında oynadı�ı oyunlar “Çocuk Oyunları” ba�lı�ı altında alfabetik sıraya konularak 

de�erlendirilmi�tir. Her bir oyunun,  nasıl oynandı�ı anlatılmı�tır. 

On dördüncü Bölüm’de halk edebiyatımızın güçlü �airi Karaca O�lan ile ilgili 

bölgemizde anlatılanlar “Barçın Yaylası’nda Karaca O�lan” ba�lı�ı altında verilmi�tir. 

Bu bilgiler aktarıldıktan sonra da Karaca O�lan’ın bölgemizde söylenmekte olan �iirleri 

alfabetik olarak sıralanmı�tır. 

On be�inci Bölüm’de 2007 Ocak ayında hayata gözlerini kapayan rahmetli 

babam, memleket sevdalısı, bölgemizin Sarı Ozan’ı Ali �im�ek’in yöremizle ilgili 

söylemi� oldu�u �iirleri “Sarı Ozan’ın Dilinden Barçın Yaylası” ba�lı�ıyla verilmi�tir.  

Sonuç bölümünde ise, derlenen ürünlerin bir dökümü yapılmı�; bilgi, gözlem 

ve tecrübelere dayanılarak bir karara varılmı�tır.  

Sonuç bölümünden hemen sonra kaynak �ahıslar hakkında bilgiler verilmi� 

olup, kaynak �ahısların adları esas alınarak bir sıralama takip edilmi�tir. Hangi ürünün 

hangi kaynak ki�iden alındı�ı, o ki�inin ya�ı, ö�renim durumu ve anlatmı� oldukları 

ürünleri kimlerden ö�rendi�i belirtilmi�tir.  

Kaynakça kısmında yazar soyadları esas alınarak alfabetik sıraya göre bir liste 

yapılmı�tır. 

Foto�raflar bölümünde, görü�tü�ümüz kaynak ki�ilerden resminin 

yayınlanmasına izin verenlerin foto�raflarına ve derleme yapmak için bölgeye 

gitti�imizde çekmi� oldu�umuz bölgeyi tanıtıcı, görselli�i sa�layıcı foto�raflara yer 

verilmi�tir.  
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Son olarak derleme yapmı� oldu�umuz bölgeyi tanıtıcı nitelikte birer haritaya 

yer verilmi�tir. 

Çalı�mamda engin kültürü, bilgisi ve tecrübelerinden yararlandı�ım sayın 

hocam Prof. Dr. Ali Berat ALPTEK�N’e,  derleme safhasında ve öncesinde benden 

yardımlarını esirgemeyen fikirlerinden yararlandı�ım sayın hocam Yrd. Doç. Dr. 

Zekeriya KARADAVUT’a ve çalı�mam esnasında bana yol gösteren, destek veren 

sayın hocam Yrd. Doç. Dr. Sinan GÖNEN’e sonsuz saygı ve hürmetlerimi sunarken, 

onların bugüne kadar ve bundan sonra Türklü�e ve ilme verdikleri ve verecekleri 

hizmetler için te�ekkürlerimi sunarım.  

 Tez konumu seçmemdeki en büyük etken, çalı�maya birlikte ba�ladı�ım, 

“Kızım Ba�yayla’yla ilgili tüm bildiklerimi yazdım. Allah izin verirse yazın da gider, 

di�er ilçelerimizle ilgili bilgileri toplarız.”, yani “Unu eledim, ele�i duvara astım.” 

diyen, o yılın yazını göremeyen, meyvesini yiyemeyen fakat tüm derleme çalı�ması 

sırasında varlı�ını hep yanımda hissetti�im en büyük kaynak �ahsım rahmetli babama 

sonsuz te�ekkürlerimi sunuyorum. Allah rahmetini üzerinden eksik etmesin. Ruhun �ad 

olsun babam…  

Derleme çalı�masında babamdan sonra büyük deste�ini gördü�üm babamın 

yoklu�unu bana hissettirmemeye çalı�an fedakâr anneme,  büyük faydaları dokunan, 

güler yüzleri temiz kalpleri ve dost yakla�ımları ile çalı�malarımın her safhasında 

yanımda olan akrabalarıma, yöre halkına, belediye çalı�anlarına ve çalı�mamda eme�i 

geçen tüm arkada�larıma sonsuz saygı ve sevgilerimi sunarım.  

                                                              

                                                                                       Rabia Gökçen ��M�EK 

                                                                                                    Konya, 2008 
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C. : Cilt 

hzl. : Hazırlayan 

km : Kilometre 

m : Metre 

MÖ : Milattan önce 

MS : Milattan sonra 

TDK : Türk Dil Kurumu 

vb. : Ve benzerleri 

vd. : Ve di�erleri 

Yay. : Yayınları 
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DERLEME ESNASINDA KAR�ILA�ILAN GÜÇLÜKLER 

 
Kaynak �ahıslarla konu�tu�umda üzüldü�üm anlar oldu.  �lk önce beni 

tanımadıkları için çekingen davranıp; “Ben hiç bi�eycik bilmem, goca garıyım, kel 

(kötü) bir avradım, benle konu�up da nörecen, sen okumu�sun, benden daha iyi bilin, 

gençli�imdeydi her �ey, gocadık gayri, ben eskiden bi söylerdim, dü�ünleri �enletirdim, 

amma �imdi kalmadı, unuttuk.” �eklinde sözler sarfettiler. Bende  üzülmeyi bir kenara 

bırakıp, �stanbul Türkçesi’nden uzakla�arak, yöre halkının diliyle konu�maya ba�ladım. 

��te o zaman: “Sen kimin necisiydin, televizyoncu de�elsin demi?” gibi sorgu ve 

suallari sıralamaya ba�ladılar. Benimde yöreninin bir evladı oldu�umu anladıktan sonra 

pazarlı�a oturdular. “Bak bildiklerimi söyleyecem amma o elindeki makineya çekme. 

Aman gaç hele bu ya�tan sonra televizyona çıkmayalık. Geçen sene bizim evin 

yanındaki kom�uyu çekiverdiler hele…  Bizi de öyle itme. Sen bizim dediklerimizi yaz, 

ismimizi, resmimizi, sesimizi çıkarıverme hele, günaf olur bak.” gibi sözler söylediler. 

 Kaynak ki�ilerimle uzunca süren bir pazarlıktan sonra anla�arak, tek tek 

sorularımı yönelttim. Kimi soruları anlamakta güçlük çekince, onlara örnekler verdim: 

“Türkü bilir misin? Yok, ben ondan bilmem. Peki, yakım yakmayı bilir misin? Ha onu 

bilirim i�te.” ya da “Atasözü bilir misin? O da neymi�? Hani, sakla samanı, gelir zamanı 

deriz ya… Ha tamam du bi hatırlayayım.” dedikten sonra bildiklerini tek tek anlattılar. 

Kimi zaman da yöneltti�im soruları anlamadıkları için ba�ka ba�ka cevaplar verdiler. 

Cevabını bilemedikleri sorular da da: “Bak ben onu bilmiyom da. Dur sana bir masal 

anlatayım.” diyerek masal yerine geçmi�te ya�adıkları anıları anlattılar.   

Derleme çalı�masında zorluklarla kar�ıla�tı�ım zamanlar da oldu. Ço�u zaman 

söylenen ürünlerin güzelli�ine kapılıp ses kayıt cihazını açmayı unuttum. Bazen cihazın 

pili bitti. Kimi zamanda ses kayıtlarını bilgisayar ortamına aktarırken, yanlı�lıkla sildim. 

Bu silmi� oldu�um bilgileri tekrar toparlayabilmek adına kaynak ki�ilerle yeniden 

görü�me yaptım. Tekrarlanan bu görü�melerin iyi yanı, kaynak ki�iler gelebilecek 

soruları bildikleri için bir gün önce söylediklerinin üzerine daha fazla ekleme 

yapmalarıydı. Do�rusunu söylemek gerekirse tezin en güzel ve zevkli a�aması derleme 

yönü oldu. Her ne kadar ba�ta söylemedikleri için üzülsem de, sonucu yüzümü 

güldürmeyi ba�ardı.  
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BARÇIN YAYLASI’NIN TANITIMI 
 

Karaman ilinin Ba�yayla, Sarıveliler ve Ermenek ilçeleri sınırları içinde kalan, 

Karamano�lu beylerinin tarım ve hayvancılık yaptı�ı bir yayladır. Yörükler ve 

köylülerin so�uk sularında çocuklarını yıkayıp büyüttükleri e�siz bir yayladır. Geni� 

otlak ve meralarıyla tanınmı� olan bu yayla her türlü hayvan beslemeye de elveri�lidir. 

Barçın Yaylası; tertemiz havası, buz gibi suyu, e�siz manzarası yanı sıra 

ke�fedilmemi� güzelliklerle doludur. Bunlardan bir tanesi de ma�aralar (Cula Deli�i, 

Karain, Karakı� Karlı�ı, Küllük �ni, Ye�il Direk)dır. Bu ma�aralar haricinde Ye�il 

Direk, halkın kutsal saydı�ı bir ma�aradır.  

“11. yy Orta Asya’da O�uzlar’a ait Türk �ehirleri oldu�u bilinir. Cent, 

�ehirkent, Sı�nak, A�nas, Barçınlı� Kent �ehirlerinden sadece birkaç tanesidir.” 

(Sümer, 1999: 81). O�uzlar kitabının yazarı Faruk Sümer, Barçın Yaylası’nın 

tarihçesinden söz ederken; “O�uzlar’dan Karmı� Bey’in kızı ve Memi� Be�in Karısı 

Barçın Salur idi. (O’nun türbesi Sir-i Derya’nın yakınında olup, halkça me�hurdur.) Ve 

Özbekler ona Barçın’ın ‘Kök Kâ�anesi’  derler (Gök Çinili). 12. yüzyılda Sir-i Derya 

bölgesinde yeni bir �ehir kuruldu. ‘Barçınlı� Kent’ adını aldı. Yani Barçın’a ait �ehirdir. 

Bu �ehrin yakınında bulunan Özkent, A�naz, Sı�nak �ehirleri vardır. Selçuklu Türkleri 

Anadolu’ya bu yöreden göçüp geldiklerine göre, Orta Toroslar’daki Barçın Yaylası 

ismini de, yine Selçuklular Orta Asya’daki Barçınlı� Kent’ten esinlenerek Barçın ismini 

koymu� oldukları bilinmektedir.” demi�tir (Sümer, 1999: 81). 

Anamur, Bozyazı, Mut, Silifke, Gazipa�a ve Alanya’dan develerle çıkan 

yörükler konaklaya konaklaya bir haftada Barçın Yaylası’na ula�maktadır. Çınar 

Arıkan, Yörük Göçü isimli kitabında bu yaylanın yörüklere bah�i� olarak verildi�ini �u 

�ekilde dile getirmi�tir: “Bundan tam üç yüz yıl önce yörüklere bah�i� olarak verilmi�, 

Barcın Yaylası’na varılmı�tır.”  (Arıkan, 2006: 47). Yörüklerin göçleri, belli esaslara 

ba�lanmı�tır. Yaylaklara göç, bahar aylarında olmaktadır. Göç günü önceden tespit 

edilerek herkese duyurulur ve gerekli hazırlıklar yapılır. Önceden bildirilen gün gelince, 

bütün e�yalar develere yüklenir, üzerine kilimler atılır. Develerin alınlarına süs, küçük 

ve büyük çanlar takılır. Çanların çıkardı�ı bu sesler göçte hareketlili�i sa�lar. Kervanın 

önünde, yeni elbiselerini giymi�, elinde kirmanı ile yün e�irerek bir gelin gider. 

Çevrede, ata binmi� genç erkekler, silah atarak, at sürerek yayla yoluna yürürler. 

Yörüklerin çocukları, kadınları ve genç kızları hayvan sürülerinin önünde veya yanında 
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yürürler. Uzun yolculuktan sonra yayla�a varılır, yerle�ilir. Sonbaharda da buna benzer 

merasimlerle yaylaktan göç edilir. 

“Yöredeki Barçın Yaylası otlak ve meralarıyla, havası ve suyu ile ilçeden ve 

çevre ilçelerden (Anamur, Gülnar, Mut, Silifke, Alanya, Gazipa�a vb.) deve ve 

çadırlarla göç eden yörüklerin yaz boyunca ya�adı�ı, hayvanları otlattı�ı yerdir. Boy 

boy, oba oba gelen bu a�iretler, gelenek ve görenekleri, çadırları, giyim ku�amları, 

develeri, sürüleri ile Orta Asya Türklerinin ya�antısını sürdürmektedirler.” (Uysal-vd., 

1992: 219). 

Barçın Yaylası’na genel olarak baktı�ımızda bu yayla Anadolu kervanlarının 

konakladı�ı bir yayladır. Yörükler bu yaylalarda Osmanlı padi�ahlarının fermanları ile 

hayvanları otlatabilip sulayabilmi�lerdir. Yaylamıza göç eden Sarıkeçili yörükleri  

Gercebah�i�, Karalarbah�i�, Muratlıbah�i�, Bönceler, Ke�efliler, Hasan U�a�ı ve Tekeli 

Yörüklerinden olu�maktadır. Bu yörüklerin hepsi bir oba olu�turur. Her obada birkaç 

koyun sürüsü herkesin birkaç devesi, bir kısra�ı ve bir e�e�i bulunur. Geçimini 

hayvanlardan sa�larlar.  

Barçın Yaylası’na sadece yörükler de�il, yöremizde ya�ayan insanlar da 

baharın ba�lamasıyla birlikte göç ederek tarımsal faaliyetlerini sürdürmü�lerdir. Yöre 

halkımız ile yörüklerin bulu�tu�u yaylamızda günümüzden 50–60 yıl öncesinde âdeta 

bir kültür kayna�ması ya�anmı�tır. Akdeniz’in sıca�ından, Barçın Yaylası’nın so�uk 

eteklerine çıkan yörükler memleketlerinden getirdikleri keçiboynuzlarını, yöre halkının 

üretti�i, elma, kiraz, patates ve cevizle de�i�-toku� ederek, yöre halkının davarlarını 

otlatarak geçimlerini sa�lamı�lardır. Bu kayna�madan hareketle yörüklerle iyi geçinen 

yöremiz insanı; ‘Meyvenin iyisi erik, adamın iyisi yörük.’ demi�tir. Yörüklerle yapılan 

alı� veri� esnasında herhangi bir olumsuzlukla kar�ıla�anlar da; ‘Ba�ına erik, kapına 

yörük bastırma.’ sözünü dile getirmi�tir. 

Karaman ilinin; Ba�yayla, Sarıveliler ve Ermenek ilçeleri sınırları içerisinde 

yer alan Barçın Yaylası kültür yapısındaki hareketlili�inden dolayı arı Türkçesiyle 

zengin bir folkloru bünyesinde barındırmaktadır. 

 

�
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BA�YAYLA �LÇES�N�N TANITIMI 
 

Ba�yayla Toros Da�ları’nın en yüksek yerinde kurulmu�tur. Çe�itli meyve 

a�açlarının bulundu�u görkemli bir güzelli�e sahiptir. Ba�yayla ilçesi; �ıhlar, Davutlar 

ve Kerimkayalar olmak üzere üç sülaleden kurulmu�tur. Bu öz geçmi�ten hareketle 

Ba�yayla evliyalar diyarıdır. Erenler Dede, Sarı Dede, Kutb, �ıh Ahmet bunların 

uzantısıdır.  

�lçe, Boyalık, Bozyaka, Büyükkarapınar, Elmayurdu, Katranlı, Kı�la, Tepeba�ı 

Üzümlü ve Yerba�  olmak üzere sekiz köyden olu�maktadır.  

Bu bölümü yazarken Abdullah Uysal, Musa Demirci, Necati Alodalı’nin 

birlikte kaleme aldı�ı Dünü Ve Bugünüyle Karaman Kültür-Tarih-Co�rafya isimli 

kitabından, Halit Bardakçı’nın Bütün Yönleriyle Ermenek isimli kitabından ve çe�itli 

genel a� adreslerinden faydalandık. Bu adresler “Kaynakça” bölümünde belirtilmi�tir. 

 

TAR�HÇE 

�lçemizin, ilk kurulu�u ve yerle�im yeri olu�u hakkında elimizde kesin bir bilgi 

olmamakla beraber, çevresinde bulunan tarihi kalıntılar ile Hisarönü mevkiinde bulunan 

Roma ve Bizans dönemine ait kaya mezarları ve aslan kabartmalarının 

incelenmesinden, MÖ 2000’li yıllarda yerle�im yeri olarak kuruldu�u tahmin 

edilmektedir. Karamano�lu beyli�i zamanında Ermenek’e ba�lı bir yerle�im yeri olan 

Ba�yayla’da Karamano�lu Mehmet Bey’in de bir süre ya�adı�ı rivayet olunmaktadır. 

“�lçeye ilk yerle�im ve kurulu� tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber Roma 

Bizans dönemine ait kalıntılar, kaya mezarları ve aslan kabartmaları tarihinin çok 

eskilere dayandı�ını göstermektedir.” (Uysal-vd., 1992:  217). 

Osmanlı Devleti zamanında Ermenek’e ba�lı bir yerle�im yeri olarak kalan 

ilçemiz Cumhuriyetin kurulu�undan 1967 yılına kadar resmi olarak Ermenek ilçesinin 

köyü olmu�tur. 1967 yılına kadar Ba�köy ve Kirazlıyayla köyleri olarak ayrı ayrı iki 

köy iken, 1967 yılında Ba�köy köyü ile Göztepe, Yenimahalle ve �irindere mezralarının 

ba�lı bulundu�u Kirazlıyayla köyünün birle�mesiyle Ba�yayla kasabası adı ile belediye 

kurulmu�tur. Müteakiben Göztepe, Yenimahalle ve �irindere mezraları ayrı birer 

mahalle olmu�lardır. 1990 yılına kadar kasaba olan Ba�yayla 09.05.1990 tarihli Resmi 

Gazete’de yayımlanan 3644 sayılı kanunla ilçe statüsüne kavu�mu�tur.  
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CO�RAF� YAPI 

Orta Toroslar’ın güney yamaçlarında Göksu havzasını kapsayan Ta�eli 

Platosunda yer alan ilçemizin kuzeyinde Ta�kent, do�usu ve güneyinde Ermenek, 

batısında ise Sarıveliler ilçeleri yer almaktadır.  

“33 enlem, 37 boylamlar arasında yer alan bir vadi tabanına kurulmu� ve 

vadinin genellikle sa� yamaçlarına yerle�mi�tir.” (Uysal-vd.,  1992: 217). 

�lçemizin kuzeyi, kuzeybatısı ve batısı birden yükselerek tabii bir kale 

görünümü veren da� silsileleri ile çevrilidir.  

“Vadi içerisinde bol miktarda su olması tarımın ilerlemesini sa�lamı�tır. Yüksek 

bir yayla karakteri arz etmesi nedeniyle kı�ları kar ya�ı�lı, oldukça sert ve uzun, yazları 

ise serin geçmektedir. Vadi giri�inde çam ormanları, da�larda da ardıç ve göknar 

ormanları geni� yer tutar. Da� silsilesini a�tıktan sonra gelen Barçın Yaylası geni� 

alanıyla yöre hayvancılı�ın en geni� yazla�ıdır.” (Uysal-vd., 1992: 218). 

 

�KL�M� VE B�TK� ÖRTÜSÜ 

Deniz seviyesinden yüksekli�i 1400 metre olan Ba�yayla adı ile mütenasip 

olarak yüksek bir yayla karakteri arz etmekte olup, kı�ları kar ya�ı�lı, so�uk ve uzun, 

yazları ise serin geçmektedir. Vadi içerisinde su kaynaklarının olması tarım alanlarının 

geni�lemesini sa�lamı�tır. Karaman ilinin en yo�un a�aç/orman varlı�ına sahip olan 

ilçemiz me�e, çam ormanları ve maki ile kaplıdır. 

 

NÜFUS DURUMU  

2007 yılında yapılan nüfus sayımına göre ilçemizin toplam nüfusu 5465 (2782 

erkek, 2683 kadın), �ehir merkezindeki nüfus 3249 (1667 erkek, 1582 kadın), 

köylerdeki nüfus ise 2216 (1115 erkek, 1101 kadın) olarak belirlenmi�tir.  

 

E��T�M VE KÜLTÜR 

“Ba�yayla’nın kültürü MÖ 2000’li yıllara kadar dayanmaktadır. Yörede 

görülen eski eser kalıntıları, kaya mezarları, kabartma ve rölyefler eski izleri günümüze 

ta�ımaktadır. Ayrıca yörede Karamano�lu Devri eserleri de görülmektedir. �lçenin 

kuzey kısımlarında irili ufaklı ma�aralar ve tarihi Hisarönü’nde kale harabesi 

bulunmaktadır.” (Uysal-vd., 1992: 220). 

�lçemizde 1945 yılına kadar e�itmen sıfatını ta�ıyan görevlilerce e�itim 

verilmi�, 1945 yılında ilkokul açılmı�tır. 1977 yılında ortaokul, 1991 yılında ise lise 
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ö�retim vermeye ba�lamı�tır. 1996–1997 ö�retim yılında sekiz yıllık zorunlu e�itime 

geçi� ile birlikte ilkokul ile ortaokul birle�tirilerek ilkö�retim okulu te�kil edilmi�, lise 

müstakil olarak ö�retime devam etmektedir. �lçe genelinde okuma yazma oranı % 

97’dir.  

“�lçe de Karamano�ulları döneminden kalma ah�ap kapı oyma i�çili�i olan bir 

cami kesme ta�tan yapılmı� ‘Kutb’ul-Aktab’türbesi vardır.” (Uysal-vd., 1992: 220). 

 
 
EKONOM�K DURUM 

�lçemizde ekonomik hayat tarım ve hayvancılı�a dayanmakla birlikte, 

hayvancılık günümüzde eski önemini yitirmi�tir. Tarımda ilçe genelinde meyvecilik 

alanında gözle görülebilir geli�me vardır. �lçemizde yılda 2000 ton kiraz ve 8000 ton 

elma üretimi yapılmaktadır. Üretilen elma ve kirazın tamamına yakını Mersin 

Limanından Avrupa ülkelerine ihraç edilmektedir.  

 “�lçe de hayvancılık, halkın kendi ihtiyacının kar�ılayacak ölçüde 

yapılmaktadır. Yerli ırk sı�ır besicili�i ile keçi ve koyun beslenmektedir. Endüstri 

bitkisi olarak kavak yeti�tirilmektedir. Ceviz a�açları da önemli yer tutar.” (Uysal-vd., 

1992: 218). 

�lçemizde kiraz üretimini te�vik amacıyla 1993 yılından 1997 yılına kadar 

düzenlenmekte olan “Kiraz Te�vik Yarı�ması” 1997 yılından itibaren “Kiraz Festivali” 

adı altında düzenlenmeye ba�lamı�tır.  

 

ULA�IM  

�lçemizi Karaman iline do�rudan ba�layan yolumuz yoktur. Kom�u illerden 

geçen biri Ermenek-Mut üzerinden di�eri Ta�kent -Hadim-Güneysınır üzerinden olmak 

üzere iki güzergâhla Karaman’a ula�ılmaktadır. Ermenek-Mut güzergâhı 204 km olup 

asfalt kaplamadır. Ta�kent-Hadim -Güneysınır üzerinden ula�ım sa�layan yol 165 km 

ve asfalt kaplamadır. 
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SARIVEL�LER �LÇES�N�N TANITIMI 

 

Sarıveliler �lçemiz �ç Anadolu Bölgesi’nin Güneyinde Orta Toroslar’ın Güney 

yamaçlarında Göksu havzasını kapsayan, Ta�eli Platosunda yer alan ilçemizin 

do�usunda Ermenek, kuzey do�usunda Ba�yayla, kuzeyinde Ta�kent, güneyinde 

Gazipa�a, güney batısında Alanya ilçesi ile çevrilidir. �lçemiz sınırları aynı zamanda 

Karaman-Konya ve Karaman-Antalya il sınırlarının bir kısmını olu�turmaktadır.                                                

“Ermenek’e 47, Karaman’a 212 km uzaklıktadır.” (Uysal-vd., 1992: 284).   

   �lçe; Adiller, Civandere, Civler, Çukurba�, Daran, Dumlugöze, Esentepe, 

Göktepe, Günder, I�ıklı, Koça�lı, Ortaköy ve U�urlu köyleri olmak üzere 13 köyden 

olu�maktadır.  

Sarıveliler, halk edebiyatının güçlü sesi  Karaca O�lan’a ev sahipli�i yapmı� 

bir ilçemizdir. Karaca O�lan’ın yanı sıra Yunus Emre’nin, Fil Ahmet’in etkileri hala 

sürmektedir. Orta Asya’dan gelmi� Türkçenin en duru konu�uldu�u ilçemizi bilgimiz 

dâhilinde tanıtmaya çalı�aca�ız. 

Bu bölümü yazarken Abdullah Uysal, Musa Demirci, Necati Alodalı’nin 

birlikte kaleme aldı�ı Dünü Ve Bugünüyle Karaman Kültür-Tarih-Co�rafya isimli 

kitabından, Halit Bardakçı’nın Bütün Yönleriyle Ermenek isimli kitabından ve çe�itli 

genel a� adreslerinden faydalandık. Bu adresler “Kaynakça” bölümünde belirtilmi�tir. 

 

TAR�HÇE  

�lçemizin, ilk kurulu�u ve yerle�im yeri olu�u hakkında elimizde kesin bir bilgi 

olmamakla beraber, ilçenin Romalılar devrinde ilk yerle�im yeri olarak kurulmu� 

olabilece�i tahmin edilmektedir. Ancak ilçemizin çevresinde bulunan tarihi kalıntılar ile 

Göktepe ve U�urlu Körüstanları’ndaki kabartmalar ve kaya mezarlarının 

incelenmesinden MÖ 2000’li yıllarda yerle�im yeri olarak kuruldu�u tahmin 

edilmektedir. Karamano�lu Beyli�i zamanında Ermenek’e ba�lı bir yerle�im yeri 

olmu�tur. Selçuklu sultanlarından Alaaddin Keykubat’ın Alanya’nın fethi sırasında 

Erenler Da�ında ve Civandere köyümüzdeki “At Meydanı” mevkiinde konakladıkları 

rivayet olunmaktadır.  

Osmanlı Devleti zamanında Ermenek’e ba�lı bir yerle�im yeri olarak kalan 

ilçemiz, Cumhuriyetin kurulu�undan itibaren 1967 yılına kadar köy statüsünde olup, 

1967 yılında Turcalar ve K.Karapınar köyleri ile Sarıveliler köyünün birle�mesi ile 
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kasaba olmu�, 27 Mayıs 1990 tarihinde ise 3644 sayılı yasa ile ilçe olmu�, 30 A�ustos 

1991 tarihinde ilçe kaymakamının göreve ba�laması ile ilçelik statüsüne kavu�mu�tur.  

 

CO�RAF� YAPI  

Toroslar’ın eteklerine kurulmu� olan ilçemizin e�im yüzdesi oldukça 

yüksektir. Bu e�imli arazi yapısı ile birlikte gelen topo�rafik güzellikleri, insanı 

ürperten yüksek ve sarp kayalıkları, yemye�il ormanları, özellikle bahar mevsiminde 

co�kun akan dereleri ve buz gibi so�uk kaynak suları ile ilçemizin, insanı büyüleyen bir 

yapısı vardır. 

Yerle�im olarak Orta Toroslar’ın eteklerinde kuruldu�undan dolayı bölgemiz 

da�lık olup, tarım arazileri ise kıt, yamaç arazilerde tarım yapılmaktadır.  

 

�KL�M� VE B�TK� ÖRTÜSÜ 

 Deniz seviyesinden yüksekli�i ortalama olarak 1650m olan ilçemizin 

tamamında karasal iklim hâkimdir. Yazları oldukça sıcak ve kurak, kı�ları ise sert ve kar 

ya�ı�lıdır. Kı� aylarında bol kar ya�ı�ı oldu�undan dolayı bol miktarda su kaynakları 

vardır. �klime dayalı olarak ilçe genelinde geni� orman arazileri bulunmakta olup, 

mevcut orman alanında  me�e, çam, köknar, sedir ve ardıç a�açları bulunmakta, kısmen 

ise Akdeniz iklimine özgü maki grupları da görülmektedir.  

 

 NÜFUS DURUMU  

2007 yılında yapılan nüfus sayımına göre ilçemizin toplam nüfusu 14208 

(7220 erkek, 7060 kadın), �ehir merkezindeki nüfus 4752 (2429 erkek, 2323 kadın), 

köylerdeki nüfus ise 9528 (4791 erkek, 4737 kadın) olarak belirlenmi�tir.  

 

KÜLTÜR VE TUR�ZM  

�lçemiz merkezinde tepe ören yeri, dede koya�ı mevkisinde bulunan Ye�il 

Direk Ma�arası ile Mezarlık cami (Hacı Salih Camii), Göktepe kasabasında Göktepe 

Körüstan’ı ve Daran köyünde kızıl çukur, mevkilerinin tescili yapılmı� turizm açısından 

önemi olan yerlerimizdendir.  

 “Sarıveliler’in kültürü oldukça eskiye dayanır. Çevrede �slam öncesi eser 

kalıntıları ile Karamano�lu ve Osmanlı Dönemi izlerini ta�ıyan eserler bulunmaktadır. 

Çevre Karamano�lu ilen beylerinin ya�adı�ı önemli yazlaklardandır.” (Uysal-vd., 1992: 

285).�    
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 EKONOM�K DURUM 

�lçemizin ekonomik durumu tarım ve hayvancılı�a dayanmaktadır. Fakat son 

zamanlarda arıcılık ve meyvecilik alanında gözle görülür geli�meler olmaktadır.  

“Arıcılık ve halı – kilim dokumacılı�ı ve keçe imalatı önemli gelir kayna�ıdır.�

Elma, kiraz, üzüm ve ceviz yörenin önemli ürünleridir.� Son yıllarda meyve 

yeti�tirticili�i ve modern usullerle meyvecilik yapılmaya ba�lanmı�tır.” (Uysal-vd., 

1992: 285).  

�Tarıma elveri�li arazileri sınırlı oldu�undan dolayı daha çok küçükba� ve 

büyükba� hayvancılık yapılmaktadır.  
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ERMENEK �LÇES�N�N TANITIMI 

�ç Anadolu Bölgesi’nin güneyinde yer alan Ermenek ilçemiz; do�usunda Mut, 

batısında Alanya, güneyinde Anamur, Gülnar, kuzeyinde il merkezi Karaman’la 

çevrilidir. 

Ermenek 5000 yıllık çok eski bir yerle�im alanıdır. �lk Hristiyanlık devri kaya 

mezarlarının kaya manastırları buradadır. Hz. �sa’nın 12. Havarîsinden “Barhabas”ın 

buradan geçmi�tir. 3. Haçlı orduları Ermenek’ten geçmi�tir.(Firedik Barbarossa Komut) 

O�uzların Anadolu’da ilk yerle�im yeri Ermenek çevresidir. Orta Asya O�uz lehçesinin 

bozulmadan halen kullanıldı�ı Orta Asya Türk gelene�inin halen canlı ya�adı�ı 

bölgedir.  

Ermenek, Ta�eli Torosları içerisinde dereleri, pınarları, ormanları, ba�ları, 

mesire yerlerinin havası ve benzersizli�i ile tanınan �irin bir ilçemizdir. Türkiye’de 

kardelen çiçe�inin yeti�tirilebildi�i nadir yerlerden biridir. (Dumlugöze köyü: Muzvadı)  

Dünyanın en büyük yer altı nehri ve yer altı �elalesi (Maraspoli) nin Ermenek’te 

bulunmaktadır. Erik Deresi-�lisu �elalesi (55 m) (Niyagara 48 m den yüksek) Ermenek  

Barajı, su havzası ve gücü ile Dünya’nın sayılı barajlarındandır. Türkiye’de Ak�ehir ve 

Tarsus’tan sonra elektri�e kavu�an 3.ilçedir. (15.09.1934)  

Toroslar’ın engebeli arazisindeki Ermenek ilçesinin; Ardıçkaya, A�a�ı Ça�lar, 

Balgusan, Çamlıca, Çatalbadem, Çavu�köy, Eskice, Evsin, Gökçekent, Gökçeseki, 

Güneyyurt, Görmel köyü (Üç Bölük), �kizçınar, Kayaönü, Kazancı, Oluk pınarı, 

Özlüce, Pamuklu, Pınarönü, Yalındal, Yaylapazarı, Ye�ilyurt, ve Yukarı Ça�lar olmak 

üzere 23 köyü vardır. 

�lçemizin tanıtımı ile ilgili olan bu bölümü yazarken Abdullah Uysal, Musa 

Demirci, Necati Alodalı’nin birlikte kaleme aldı�ı Dünü Ve Bugünüyle Karaman 

Kültür-Tarih-Co�rafya isimli kitabından, Halit Bardakçı’nın Bütün Yönleriyle Ermenek 

isimli kitabından ve çe�itli genel a� adreslerinden faydalandık. Bu adresler “Kaynakça” 

bölümünde belirtilmi�tir. 

 

ADININ GEL���  

Tarih sayfalarında Ermenek ilçesinin ismi ile ilgili çe�itli bilgiler yer 

almaktadır.   

“MS 30 yıllarına kadar Marassa veya Maraspolis adı ile anılan Ermenek’in adı 

bu tarihten sonra �ehri zapteden Germantkus’a izafeten Germanık’ın �ehri anlamında 
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Germanicopolis olarak de�i�tirilmi�tir. Ermenek isminin anlamı üzerinde çe�itli 

görü�ler bulunmaktadır. Bazılarına göre �rem-nak(Ba�ı �rem) Cennet Ba�ları anlamına 

geldi�i, bazılarına göre “Er-men-ek” kelimelerinin Uygurca anlamlarına dayanılarak 

“Kahraman adamın yeri” manasında oldu�u söylenmekte ise de �ehrin adının Romalı 

Komutan Germanilcus’ tan geldi�i fikri a�ır basmaktadır. Bu adın Germanık-

Germenak, Ermenak ve Ermenek olarak de�i�ti�i bilinmektedir.” (Uysal-vd., 1992: 

233).  

   

TAR�HÇES� 

Ermenek ve çevresi yüzey �ekilleri bakımından çok engebelidir. Bu sebeple 

korunan stratejik önemi yüksek bir �ehir konumunda olup, tarih boyunca çok önemli bir 

sı�ınak olmu�tur. 

 “Yörede sırasıyla Ne�roitler, Hattiler (Ön Hıtıt1erLuviler) ve Hititler MÖ 

3000 ile 2000 yılları arasında ya�amı� oldukları ve bu dönemde �ehrin adını Marassa-

Maraspolis oldu�u söylenmektedir. Ermenek, MÖ 1400’lerde Hapaile-Arzava’nın eline 

geçmi�, MÖ 1300’lü yıllarda Hititler geri almı�tır. MÖ 1180’de Friglerin, MÖ 722’de 

Asurlar’ın MÖ 620’de Babillerin MÖ 546’da Perslerin MÖ 33’te Büyük �skender’in 

eline geçen �ehrin etrafında pek çok yerle�im yeri kurulmu� önemli eserler yapılmı�tır. 

MÖ 125’te Bergama Krallı�ının eline geçen Ermenek bu tarihten sonra da Romalılar 

tarafından zapt edilmi�tir. Uzun yıllar Roma imparatorlu�unun elinde kalan �ehir MS 

395’te Roma imparatorlu�unun ikiye bölünmesiyle Bizans toprakları içinde kalmı�tır.” 

(Uysal-vd., 1992: 231–232). 

Ele geçen tarihi kalıntılardan ve çevredeki eserlerden elde edilen bilgilerin 

4500–5000 yıllık bir geçmi�e ı�ık tutması, eski ve Orta Ça� seyyahlarının notları, 

salnameler, seyahatnameler, ele geçen yazılı kitabeler, keramik ev e�yaları-demirden 

yapılmı� silahlar, ok uçları, bakır, gümü� ve altın sikkeler, 19.yy sonralarında, Oxford 

Üniversitesinden Prof. W.Ramsay’ın çevrede yaptı�ı bilimsel incelemeler bu duruma 

ı�ık tutan belgeleri içerir. 

 “Ermenek çayı ve kolları çevresinde Helenistik ça�dan itibaren birer 

piskoposluk �ek1inde küçük merkezlerin kuruldu�u dikkat çekmektedir. Kilikya bölgesi 

Larende ve Konya ile beraber Hıristiyanlı�ın ilk yayıldı�ı bölgeler olmu�tur. Ermenek 

ve çevresi ilk Hıristiyanlı�ın sı�ınak ve yayılmasına müsait yapısı ile kolay korunma ve 

gizlenme imkânlarıyla Hıristiyanlı�ın bölgede çok çabuk yayılmasını 

sa�lamı�tır.”(Uysal-vd., 1992: 231). “Piskoposluk merkezi” olarak tarihi bir özelli�i 
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yanında bir ba�ka öne çıkan özelli�i de uzun yıllar bir Türk beyli�ine (Karamano�ulları 

Beyli�ine ) ba�kent olu�udur.  

“Emeviler döneminde Seyit Battal Gazi Afyon’a kadar ilerlemi�, bu arada 

Ermenek’i de zapt etmi�tir. Tekrar Bizans’ın eline geçen �ehir, Halife Mutasım 

Döneminde Abbasîler tarafından fethedilerek 50 yıl kadar elde tutulmu�tur. 1071 

Malazgirt Zaferinden sonra Türklerin Anadolu’ya girmeleriyle Bizans tesiri yava� yava� 

kaybolmaya yüz tutar. 1100’lü yıllarda Türklerin akın akın Anadolu’ya gelmeleri 

sırasında Ermenek’te (1115-1116’da) O�uz Boyları tarafından fiilen zapt edilir. 

Çevreye yerle�en o�uz boylarının içinde ço�unlu�u te�kil eden Karamano�ulları 

Oyma�ı Nure Sofî ba�kanlı�ındaki bölgeyi ele geçirmi�ler ve Beyli�in ba�kentini 

Ermenek’e ta�ımı�lardır. Bazı kaynaklara göre Salur, bazı kaynaklara göre de Af�ar 

boyundan olan Karamano�ulları, Nure Sofî’nin o�lu Kerimüddin Karaman Bey’in 1256 

yılında ba�a geçmesiyle Larende’yi ele geçirmi� ve adını vermi�tir. Karaman Bey, 

beyli�in esas kurucusudur, beylerin yazlı�ı ve önemli bir askeri üssü olan Balkusan 

köyü Karaman-Ermenek yolu üzerinde olup Karaman Bey’in ölümünden sonra bu köye 

defnedilmi�tir. 1466 tarihine kadar Karamano�ulları’nın elinde kalan Ermenek bu 

tarihte Osmanlılar tarafından zapt edildi.” (Uysal-vd., 1992: 232). 

1256’dan 1475 yılına kadar 250 yıla yakın hüküm süren “Karamano�ulları 

Beyli�i”nin Ba�kenti, kültür ve sanat merkezi olarak tarih sayfasında yer alan 

Ermenek’te Kerimüddin Karaman Bey’den sonra beyli�in ba�ına o�lu Mehmet Bey 

geçmi�, büyük imar ve idari i�ler yanında 1277 Mayıs’ında “Bu günden sonra Divanda, 

Dergahta, Bargahta, Mecliste ve Meydan’da Türkçeden ba�ka dil kullanılmayacaktır.” 

fermanı ile Türk dilini Fars-Arap dilleri baskısından kurtarıp, öz Türkçemizi Türk 

Milleti’ne kazandırmı�tır.  

1960 yılından beri Karaman’da yapılan Türk Dil Bayramı kutlama 

programlarının açılı�ı 1998 Mayıs’ından beri beyli�in ba�kentinin Ermenek olması, 

kurucusu Kerümiddin Karaman Bey ve Türk Dilinin mimarı olan o�lu Mehmet Bey’in 

ve karde�i Mahmut Bey’in türbesinin Ermenek’e ba�lı Balkusan köyünde bulunması 

nedeniyle Ermenek aydınlarının gayretleri ile Ermenek’te yapılmaktadır.  

Tanzimat’ın ilanından sonra 1845 yılında yapılan yeni vilayet te�kilatına göre 

Ermenek, �çel sancak merkezi olur. Mut, Anamur, Silifke, Gilindire, Karata� sanca�ına 

ba�lanır. 26 yıl sancak merkezi olarak hizmet verir.  

1871 yılında Sancak Merkezi Silifke’ye aktarılır. Ayrıca bu tarihte belediye 

te�kilatı kurulmu�tur. 1910–1915 yıllarında Konya vilâyetine,1915 de tekrar �çel sancak 
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merkezine, 1919 yılında Konya iline ba�lanan Ermenek, 1989 yılında Karaman’ın il 

olması ile Karaman’a ba�lı bir ilçedir.  

 

ERMENEK VE ÇEVRES�NDE TAR�H� YERLER 

Ermenek ilçesi görülmeye de�er do�al güzelliklerinin yanında pek çok tarihi 

güzelli�ide bünyesinde barındırmaktadır. 

“Ermenek ve çevresi tarihi eser bakımından oldukça zengindir. Bunlardan 

�slam’dan önceki döneme ait ma�ara ve harabelerin yanında �slami döneme ait cami, 

medrese, çe�me, türbe, kale, köprü, hamam gibi eserler sayılamayacak kadar çoktur ve 

ekserisi bugüne kadar sa�lamlı�ını koruyup günümüzde de hizmet vermektedir.” 

(Uysal-vd., 1992: 236). 

Ermenek’teki tarihi yerler; Firan Kalesi (Ermenek Kalesi), Mennan Kalesi, 

Meydan Cami (Rüstem Pa�a Camii-Emir Camii), Sipas Cami, Ulu Cami, Akçamescit 

Cami, Tol Medrese (Musabey Medresesi), Görmel Köprüsü (Ala Köprü), Maraspoli 

(Maraspulla) Ma�arası, Büklü Baba Sultan Ziyareti, Balkusan’da (Ba�belen) Karaman 

Bey Ve O�lu Mahmut Beylerin Türbesi �le Karaman Bey �mareti, �kizin Eti 

Tapına�ı’dır. 

 

CO�RAF� DURUMU 

58–53 kuzey enlemi ile 36–32 do�u boylamı arasındadır. Ancak �ehir co�rafi 

koordinatlara göre saptanan bir yer olmayıp oldukça geni� bir alan kapladı�ı için yerini 

biraz daha etraflıca tanımlamak gerekir. �dari yönden Karaman iline ba�lı bir ilçe 

olmasına ra�men co�rafi açıdan Akdeniz bölgesinin içinde kaldı�ı ve bulundu�u yere 

“Ta�eli Platosu” adı verildi�i görülür. 1230 km büyüklü�ünde, ortalama yüksekli�i 

1200 m civarındadır.  

 

�KL�M VE B�TK� ÖRTÜSÜ 

Ermenek ve çevresinin iklimi genel karakteriyle Akdeniz iklimine benzeyen 

yüksek bir yayla ve da� iklimidir. Ba�ka bir ifadeyle; �ç Anadolu kara iklimi ile 

Akdeniz iklimi arasında bir geçi� bölgesidir. Yani kendine özgü bir çe�it mikroklima 

vardır. Toros da� sistemini izleyen sıcak karakterli, yazları kurak kı�ları ya�ı�lı bir 

iklim tipidir. Yüksek da�larda ve yaylalarda yazlar kısa ve serin geçti�i halde Ermenek 

vadisinden yamaçlara do�ru yükseldikçe iklim sertle�ir ve karasal iklim kendisini 

göstermeye ba�lar.  
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�kliminden dolayı bitki örtüsünde de bir çe�itlik görülmektedir. Göksu vadisi 

boyunca ortalama 600–700 metre yüksekliklere kadar maki türünden yabani zeytin 

bulunmaktadır. Pise köyü eteklerinde kanyon �eklindeki vadilerde portakal ve turunç 

gibi bitki türlerinin üreyebilmesi Akdeniz iklimi etkisinin en belirgin özelli�idir. 

Bölgede meyve olarak elma, ceviz, armut, nar ve incir elde edilir. Tarla ürünü olarak 

bu�day, mısır, susam, so�an ba�lıca bitkilerdir. Kekik, nane, yav�an, ada çayı, 

keçiboynuzu, pırnal me�esi, bö�ürtlen, az da olsa zakkum, mersin ve erguvan gibi 

de�i�ik yapıda de�i�ik renk ve çiçekte binlerce ot ve bitki bu da�ların süsü ve do�al 

güzelli�idir. �

Çevrenin Akdeniz ve �ç Anadolu olmak üzere iki ayrı iklim etkisinde olu�u 

nedeniyle zeytinlikler, nar, incir, i�de gibi meyveler, sedir ormanları, i�ne yapraklılar, 

karaçam, köknar, me�e, ardıç, sedir, koca� ve yalman a�açları ile aynı anda kar�ıla�mak 

mümkündür.�

 

EKONOM�K DURUMU  

Bölge ekonomisi; tarım, hayvancılık, madencilik, sanayi, el sanatları ve 

ticaretten olu�ur.  

Ermenek ve çevresinde halkın % 85’i tarımla u�ra�maktadır. En çok 

yeti�tirilen tahıllar bu�day, arpa, çavdardır.  

Çevrede endüstri bitkileri üretimi daha çok, Akdeniz ikliminin etkisinde olan 

yerlerde yapılmaktadır. Üretilen endüstri bitkileri özellikle pamuk, susam, kenevir, 

zeytin, ha�ha� ve tütündür.  

Sebzecilik önemli bir �ekilde artmaktadır. Merkez ve çevre köylerde halk 

yiyece�i sebzenin %95’ini kendisi yeti�tirir. Domatesten turpa kadar so�an, patlıcan, 

biber, salatalık, kabak, fasulye, bakla, havuç, kavun, karpuz, patates gibi bütün sebze ve 

türleri Ermenek ve köylerindeki bahçe ve tarlalara yeti�ir ve yeti�tirilir.  

Çevrede elmadan incire kadar de�i�ik meyve türleri yeti�ir. Ba�ta elma olmak 

üzere �eftali, armut, nar, erik, ceviz, Antep fıstı�ı, dut gibi meyvelerin en iyi cinslerini 

burada yeti�tirmek mümkündür.  

Hayvancılık çevre halkının geçim kaynaklarından biridir. Arazinin da�lık ve 

otların kısa boylu olu�u nedeniyle küçükba� hayvanlar daha çok beslenir.  

 “Arıcılık ise bölgenin her tarafında yapılmaktadır ve çok ilerlemi�tir. 

Balkusan, Tepeba�ı, Ardıçkaya, Daran, Dumlugöze, Sarıveliler ve Çamlıca yöreleri 

daha fazla bal üretmektedir. Yıllık 180–200 ton civarında bal dı�arıya satılmaktadır. 
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Ermenek Balı, bütün Türkiye’de bilinen ve aranan bir bal özelli�indedir.” (Uysal-vd., 

1992: 236).  

Ermenek ve civarında kömür, linyit, krom, manganez, simli kur�un, demir ve 

petrol gibi madenlere rastlanmaktadır.  

Ermenek ve bölgesinde sanayi geli�memi� buna kar�ılık el sanatlarının birçok 

türü ve çok eski bir tarihi vardır. Bölgede yapılan el i�leri ve meslek dalları; 

dokumacılık, de�irmencilik, kunduracılık, terzilik, demircilik, bakırcılık, do�ramacılık 

ve halıcılıktır. 

Bölgede yapılan bulgur ve dü�ürcük önemli bir geçim kayna�ıdır. Yörede 

yeti�tirilen üzümün büyük bir kısmı pekmez yapımında kullanılır. Ayrıca üzümden 

üzüm helvası da yapılır. Yine aynı �ekilde Ermenek üzüm helvası da ünlüdür ve bir 

gelir kayna�ıdır. 

 

NÜFUS DURUMU 

Ermenek ve çevresi, hatta çevre ilçelerle beraber Ta�eli denilen bu bölge nüfus 

bakımından yurdumuzun oldukça tenha yerlerinden birisidir. Çevrenin oldukça da�lık 

ve ta�lık olu�u, geçim �artları gibi nedenlerle buralarda belirli bir miktar nüfustan 

ba�kasının ya�aması güçle�ir hatta imkânsızla�ır. Onun için yörede daimi ve 

görülmeyen bir göç vardır.  

2007 yılında yapılan nüfus sayımına göre ilçemizin toplam nüfusu 31182 

(15595 erkek, 15587 kadın), �ehir merkezindeki nüfus 10683 (5408 erkek, 5275 kadın), 

köylerdeki nüfus ise 20499 (10187 erkek,10312 kadın) olarak belirlenmi�tir.  

 

E��T�M  VE Ö�RET�M 

E�itim ve ö�retim tarihinin Karamano�ulları’na dayandı�ı görülmektedir. Tol 

Medrese ve Tekke Medresesi tarihi kültür yapılarıdır. Okulu bulunmayan köy yoktur. 

�lçe merkezinde ortaokul 1946–50, lise 1968-69’da açılmı�tır. Halkın e�itim ve 

ö�retime ilgisi fazladır.  

Nüfusa göre  okuma-yazma ve yüksek tahsilli insan sayısı en yüksek bölgedir. 

Bölgenin da�lık ve ekonomik �artların kötü olması, çevre insanını okumaya 

yönlendirmi�tir. 
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I. HALK ANLATMALARI  
 

A. MASALLAR 

Modern e�lence araçları çıkmadan önce halkın bu tür ihtiyaçlarına cevap veren 

halk anlatmalarından biri de masallardır.  

Her çocuk ninesinden dinledi�i veya annesinin, babasının masal kitaplarından 

okudu�u, ço�u zaman masalda geçen bir kahramanın yerine kendisini koyarak dinledi�i 

masal metinleriyle büyümü�tür. Bu nedenle masallara ilgili metinlere geçmeden önce 

hepimizin çocukluk ça�larını süsledi�i masallarla ilgili yapılan tanımlara göz atmak 

yerinde olacaktır. 

Pertev Naili Boratav, “Masal, nesirle söylenmi�, dinlik ve büyük inanı�lardan 

ve törelerden ba�ımsız, tamamıyla hayal ürünü, gerçekle ilgisiz ve anlattıklarına 

inandırmak iddiası olmayan kısa bir anlatıdır.” �eklinde tanımlamı�tır (Boratav, 2000: 

95). 

Masalın bir ba�ka tanımını da  �ükrü Elçin, “Bilinmeyen bir yerde, bilinmeyen 

�ahıslara ve varlıklara ait hadiselerin macerası, hikâyesi...” �eklinde yapmı�tır  (Elçin, 

1986: 368). 

Bu nedenle masallarda, olayların geçti�i yer ve zaman belli de�ildir. Masal, 

peri, vezir, cin, deve, ejderha, cadı karı, Arap, padi�ah, a�a gibi kahramanları belirli 

ki�ileri temsil eden anlatımlardır. “Evvel zaman içinde, bir padi�ah varmı�.” derken ne 

zaman, nerede ve kim tarafından ya�andı�ı belli de�ildir.  

Masal kelimesinin kar�ılı�ı olarak Anadolu’da kullanılan bazı kelimeler 

�unlardır; metel, mesele, matal, hekâ, hikâ, hekeya, oranlama, ozanlama ve nagıl. 

Kelimenin Türk dünyasında kullanılı� �ekilleri de; çorçok (Teleütler), ertek, ertegi/ü 

(Kazaklar, Kırgızlar), ımak (Sagaylar), nıbah, sersek (�orlar), na�ıl (Azerbaycan), 

hallep (Çuva�lar), çoçek (Do�u Türkistan) �eklindedir (Sakao�lu, 1999: 4). 

Prof. Dr. Ali Berat Alptekin, masalı �öyle tarif etmektedir: “Masalı büyük 

ölçüde nesirle anlatılmı� ve dinleyicileri inandırmak gibi bir iddiası bulunmayan, hayal 

ürünü olan nesir �eklindeki anlatmalar olarak tarif edebiliriz.” (Alptekin, 2002a: 11). 

 Yine bir ba�ka kaynakta masal; “�ahıs ve vakaları insanüstü ve tabiatüstü 

nitelikler ta�ıyan hikâyelerdir. Masallarda hayal unsuru a�ır basar. �nanılmayacak, 

fevkalade hususları ihtiva eden masallar, dinleyenleri reel dünyadan çekip hayali âleme 
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almak için tekerlemeye benzer sözlerle ba�lar. Masallar, kadınlar tarafından daha çok 

çocuklara anlatılır.” �eklinde tanımlanmı�tır (Güzel- Torun, 2003: 198). 

Pertev Naili Boratav masalı; efsaneden, hikâyeden, destandan ayıran 

özellikleri �öyle sıralar: 

1-Masal, ola�anüstü çe�idinde, gerçekçi çe�idinde de olayların gerçe�e 

yakınlık derecesi ne olursa olsun hayal yaratmasıdır. 

2-Olaylar üç süreli bir düzen içinde geçer. 

3-“mi�”li geçmi� zaman, �imdiki zaman ve geni� zamanla anlatılır. 

4-“di”li geçmi� zaman kullanılmaz. (Boratav, 2000: 95) 

Masallar, �ehir merkezlerinden uzak, teknolojinin çok fazla girmedi�i yerlerde 

uzun kı� gecelerini ne�elendiren, dinleyenleri de�i�ik dünyalara götüren sadece 

çocukların de�il büyüklerinde zevkle dinledi�i folklor ürünleridir.  

Yine masalların önemli bir yanını Umay Günay; “Masal, birçok ara�tırmacının 

kabul etti�i gibi, sadece çocukları e�lendirmek için anlatılan bir edebi tür de�il, 

okuryazar olmayan halk için roman ve hikâye niteli�indedir.” �eklinde belirtir (Günay, 

1975: 4). 

Çocukken; hepimizin güzelim masalları dinleyebilmek için büyüklerimizin 

dizlerinin dibinde oturdu�umuz ve dinledi�imiz bir gerçektir. Barçın Yaylası’nda 

anlatılan masalların özgün olması yönüyle kültürümüz içindeki yeri ve önemi çok 

büyüktür. Barçın Yaylası’nda anlatılmakta olan on tane masalı derleyerek a�a�ıda yer 

veriyoruz: 

�

1. ÇEB�� GIZ  

Evel zaman içinde galdır saman içinde develer tellal, kediler berber iken ben 

bobamın be�i�ini tıngır mıngır sallarıken bi varımı� bi de yo�umu�. Bi garı varımı�, he� 

çocu�u olmazımı�. Bi�ün garı: 

“Allah’ım bana çebi� olsun ney olusa olsun bi çocug ver.” demi�.  

Bundan so�na avrad yüglü galmı�, dokuz ay geçince de bi Çebi� gız dünyaya 

getirmi�. Aradan bi hayli vakıd geçince de gızın iki dene boynuzu çıgmı�. Gayrı Çebi� 

gız böyümü�. Bi boynuzuna tenikiyi bi buynuzuna gazanı dakar ge�isili�e sırt yumuya 

gederimi�. Ge�isili�e varınca çebi� elbiselerini soyunur, çamı�ırı yıykar, dönece�i vakıd 

gene çebi� sırtlarını geyer eve dönerimi�. 

Günnerden bi gün Çebi� gız sırt yurkan Beyo�lu ollarda bi yerden geçiyormu�. 

Gızı görünce a�ıg olub, ci�eri dutu�mu�. 
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Beyo�lu anasına bobasına bu gızı bana isden deyi diredmi�. Anası: 

“Ay o�lum eller bi gız alıyor bi görsen. Sen bi çebi� mi alacagsın? Bize onu 

bunu mu güldürecegsin?” dediyse de o�lan diredmi�, gızı alıvermi�ler. Günnarden bi 

gün gaynanası ekmek eylerken Çebi� gız: 

“Ana bende ekmeg eyliyeyin.” demi�. Gayınanası tersliyereg: 

“Sen ekmeg eyleyeceg olsuyundun o�lum bi çebi� almazdı, yön bi �ey alırdı.” 

demi� gafasına da oglavıyı vurmu�. Bi gün çorba bi�iriken gız: 

“Ana sen goy ben bi�iriyin.” demi�. Gaynanası: 

“Hangı gözel ellerin ile bi�irecegsin a fidalı.” diye bu sevir de gafasına gebciyi 

vurmu�. 

Günnerden bi gün gaynana dü�üne gedeceg olmu�. O�lu anasına: 

“Ana dü�üne gelinini de götür. “ demi�. Anası bu sevir: 

“El gibi bi avrad mı aldın da götürüyün a köpeg. Goca buynuzuyulan neriye 

sı�acag.” demi�. Gaynana Çebi� gızı goyup gendi dü�üne gedmi�. 

Gaynanası yolun yarısına vardı mıydı ya Çebi� gız da çebi� sırtlarını çıkarıp 

gaynanasından evele dü�ün evine varmı�. Gaynanası geldi de gızı bi gördü müydü ya, 

aglı gedmi� gızın gözelli�ine. Gıza: 

“Ülü a yavrım nerden geldin sen, hangı köydensin?” diye sormu�. Gız: 

“Gelinine oklavı vuran köydenin.” demi�. Gonu�masına bagmadan: 

“Kevranım gediyor ben varıyın gediyor.” demi�. 

Neyise gaynanasından evel eve varmı�, çebi� elbisesini geymi�, ollarda gene 

esgisi gibi tıkırdamıya ba�lamı�. So�na gaynanası da eve gelince o�luna gızarag: 

“Ay o�lum eller ne gözel gelinner almı�. Dü�ün evine bi gelin geldi bi görsen; 

gözel mi gözel, dünya gözeliyidi.” demi�. O�lu anasına: 

“Ay ana sormadın mı bi hangı köyden imi�?” demi�. Anası o�luna: 

“Sormaz olur muyun ay o�lum.” Gelinine oglavı vuran köydenin.” dedi.   

demi�. Günnerden bi gün bi yerde gene bi dü�ün olaca�mı�. Gız: 

“Ay ana ney olur bu sevir dü�üne beni de götür.” demi� gaynanası: 

“ Ged ordan sinegli. He� i�im yogda ardımda seni mi kıkırdadıp duracan.” 

demi�. Gaynanası gene gedmi� dü�ün evine. Dü�ün evine varma garellerinde, Çebi� gız 

da yola çıgmı�. Yarı yolda vardı mıydı da, çebi� sırtlarını soyunmu�, oruya bi yere 

saglamı�. Gedmi� dü�ün evine. Bu sevir gene: 

“Ülü a yavrım bin kere ma�allah ne gadar gözelsin. Hangı köyden olun sen a 

yavrım.” demi�. Çebi� gız ona: 
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“Gelinine gebce vuran köydenin.” demi�. So�na gonu�madan gene eve 

gedmi�. Ardından gaynanası da gelmi�. Canı eyice sıkılmı�ımı�, o�luna: 

“Ay o�lum bu gün bi gözel daha gördüm bi görsen bi içimlig su. Sen herkez 

akıl alırkana nerdiydin ne biliyin? “ demi�. O�lan anasına: 

“Ayana sormadın mı nereliyimi�?” demi�. Anası o�luna: 

“Sormaz olurmuyun ay o�lum. Gelinine gebce vuran köydenin dedi” demi�. 

O�lan ammelekin bu sevir aglına eyice goymu� gızı garefillemiyi. 

Neyise günnerden bi gün gene gayınnası ba�ga bi dü�üne gediyor. 

Gelini ne gadar direddiyise de gene onu kötü laflarla tersliyor. Gız geçen 

sefellerde oldu�u gibi, gaynanası yarı yola varma garellerinde yola çıkıyor. Yarı yola 

vardı mıydı gene çebi� sırtlarını soyunuyor. Varıyor dü�üne evine. Ammelekin bu sevir 

çog gözel sırtlar geyiyor. 

Dü�ün evinde gaynanası bunu görünce o�luna eyice gızıyor. Çebi� gıza 

yagla�arag: 

“A yavrım, Allah nazardan saglasın. Sen kimlerden olun?.” diye sormu�. 

Gız ona: 

“Sa�ol a deyze. Ben gelinine �i� vurannardanın.” demi�. So�na da  

“Benim kevranım gedeyörü ben varıp gediyin.” demi�. 

Yola dü�mü� gaynanasından evele. Çebi� sırtlarını geymeg için çabıg çabıg 

yörümü�. 

Gelelim o�lana bu sevir i�i açı�a çıkaracag ya. Gız evelden çebi� sırtlarını 

çıkardı�ında ardından garefillemi�. Sırtları ata�a vermi� yagmı�. So�na da gız görmeden 

eve gelmi�. 

Gız çebi� sırtlarını aramı� aramı� bulamamı�. Ollarda birki a�lamı� so�na 

gelmi� izviye sinmi�. 

Anası eve gelince o�luna gızgın gızgın: 

“Sen bullarda somud dur. Ged de eller ne gelin almı� bi gör.” demi�. 

O�lu anasına: 

“Ayana sormadın mı kimlerden imi�?” demi�. Anası o�luna: 

“Sormuyacag mıyın ci�ellerim dutu�du. Gelinine �i� vuran köydenimi�.” 

demi�. O�lan izviyi a�dı�ıyıla gızı dı�arı çıkarmı�. Anasına: 

“Bag bakıyın ana gördü�ün gözel bu muyudu?” demi�. Anası görünce çog 

azedmiye ba�lamı� gızı. Çebi� gıza gar�ı da mahcup olmu�. Yeniden gırg gün, gırg gece 

dü�ün etmi�ler. Onnar ermi� muratlarına, biz çıkalım kiremidine.  
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2. ÇOBANLA HIRSIZ  

Evel bi varımı� bi youmu�, temiz galbli bi çoban varımı�, davar güder 

dururmu�. Bi gün da�da egmeg ke� yemegden bıgmı� ve: 

“ Hemen bunnarı yerken usandım, köye eniyin de birki alma alıyın da yeyin.” 

demi�. 

Neyise almıyı almag için köye enmi� girmi� bi düggana, heybesine de birki 

öteberi goymu�umu�. Onnarı verib almaları almı�, tam dı�arı çıkaca�ında, galbi fesadıla 

dolu bi hırsız ona kellig yapmag için düggandan bi çit pabıç aldı�ıyla çobanın heybesine 

goyuvermi�. 

Çoban birez yokarı çıgdımıydı ya, düggandakiler: 

“Bi çit pabıç yog.” demi�ler. O fesat hırsız onnara : 

“A budalalar, ne arıyıb durursunuz? Pabıcı birez evel ki çoban heybesinin 

gözüne gaddı, geddi.” demi�. Düggan sahabları çobanın ardından gedib, se�irdmi�ler 

yokarda bi yerde onu dutmu�lar. Çobana: 

“Düggandan bi pabıç almı�sın, çıkar pabıcı.” demi�ler. 

“Heybene bakacaz.” 

Çoban da onnara: 

“��decikene heybem bakın.” demi�.  

Heybesine bakmı�larımı� pabıç heybede. Bunun üzerine onnar çobana: 

“Ülen ne inkâr eden? Bi kere �eytana uydum çaldım pabıcı de gurtul.” 

demi�ler.     Çoban: 

“Olmaz arkede� ben �eytana garez edemen, ben çalmadım.” demi�.  

Onnar: 

“Ülen pezeveg çalmadın da �u heybende�i pabı� ne ?” deyi basmı�lar zopuyu 

zavallı çoban orada bireycene dö�mü�ler, varmı�lar gedmi�ler. 

Onnar çobandan birez uzagladımıyıdı ya, �eytan yanna gelmi� ve: 

“Madem sen bana garez etmedin, senin heybene pabıcı bi hırsız gatıverdi ona 

bi oyun oynayalım” diye çobana söylemi�. Çoban �eytana: 

“Ben da�larda garib bi çobanın, �eytanından bulsun.” demi�. �eytan: 

“O senin heybene pabıcı gatıveren adam çog at dü�günüdür. Yarın cüme günü 

ben ıngıllı cıngıllı bi at oluyon, bazar yerinde gezerke sen gel üsdüme bi ollarda beni 

e�girt” demi�. 

Neyise yarıntası gün çoban enmi� bazar yerinde, ollarda gezerke gezerke bide 

bagmı�ımı�, gar�ıdan ıngıllı cıngıllı at geliyor. Hemen üsdüne atlamı�, ba�lamı� ollarda 
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gezinip, atı e�girtmiye. Bu sevir hırsız da atlara bakacan deyi ollarda gezinirke, çobanın 

altında atı görmü�, ata aglı gedmi�, çobana: “Bu atı bana sat. Ga� altın isdersen veriyin.” 

demi�. Çoban ona: 

“Satman arkede� bana ilazım.” demi�. Hırsız çog diretmi�, ata bisürü baha 

verince çoban da ona atı satmı�. Zaten �eytan evele ona: 

“Yön bi fiyat verise sat.” demi� imi�. 

Neyise hırsız ata binmi�, dü�mü� köyün yoluna. Hem gederimi� hem de: “Çog 

eyi bi at, çog da ucuza aldım.” diyormu�. Köye varmı�. 

Günnerden bi gün hırsız mu�arda atı sularkana at, mu�arın ülü�ünden girmi�, 

varmı�, gedmi�. Bunun üsdüne hırsız bütün köylüyü toplamı� mu�ara: 

“Ülen arkede�ler benim at hu ülügden girdi�iyle geddi.” diye köylülere 

söylemi�. Köylüler ona: “Ülen arkede� delirdin mi sen? Gocaman at hu çımıcıg ülügden 

sı�ar mı?” demi�ler. Hırsız diretmi�, köylülere: 

“Ülen arkede�ler yalan de�el essah derin, valla billa i�de birez evel benim at 

bu ülügden giriverdi geddi.” demi�. 

Köylüler:  

“Bu adam delirmi�.” diye, hepisi bir olub hırsızı tımarhaniye goymu�lar.  

Orada bi dayaglar atıvermi�ler ona, eycelig esgidmi�ler her tarafını. Neyise 

tımaranede tam dörd sene galmı�, so�na gelmi�. 

Bi gün o atının girdi�i mu�ara su i�miye varmı�ımı�, at gene ıngıllı cıngıllı 

gözüne görünüvermi�.  

Bu sevir hırsız:  

“Ah at ah, bilirin ordasın ya. �ındi gene köylüyü topluyup gelecen, bisürü 

dayag yeyecen, bilirin.” demi�.  

Cezasını görmü�, bizim çoban çobannıgdan gurtulmu�, mesud olmu�.  

 

3. DE��RMENC�  

�imdi benim bubam öldü. Garda�ımla yetim kaldık. Anam, be� altı kadar 

bu�dey toplamı�. De�irmene var bi ü�üt gel, dedi. De�irmene vardım, ü�üttüm. Alıp 

gelecedim. De�irmenci dedi ki:  

“Tandır yapalık.”  

Tandır derler, �imdiki ekmek gibi, de�irmende pi�irirlerdi. U�rakı, hamırı 

de�irmenciden olacak, unu benden olacak. Tabi cıvık hamıra benimkini koyultacaklar, 

unu ile�ene döktü de�irmenci, kendi unundan bir kilo kadar kattı, u�rata u�rata benimki 
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hep hamır oldu. Eve ne götüreyin, hep hamır oldu. Bir konu�ma yapalık, “Hangimiz 

kazanırsa, bir atı�alık, tandırı o götürsün.” dedi.  

Ben bi anlattın bi konu�tun, babamdan yetim kaldık, bi�iyimiz de yok, bir 

horazımız var. Da�dan odun getirirkene horaza bit yana�tı. Ceviz ya�ı sürün, dedi. 

Ceviz büyüdü büyüdü, bir talla oluverdi. Ceviz büyürken ceviz verir oldu. Mahalledeki 

çocuklar cevizi ta�larkene ta�larkene, bir toprak teze�i gözüktü. O toprak tezi�i 

böyüyüvirdi, böyüyivirdi, kırk dönüm talla oldu. Bi yannı, o kırk dönüm tallaya bi ekin 

ektirdim. Ekinin biçme zamanı geldi. Ekine biçe girdi�imde bir tav�an gördüm. Ora�ı 

ekine sallayıverince tav�an kannına takıla kaldı orak. Tav�an kaçar, orak biçer; tav�an 

kaçar, orak biçer. Kırk dönüm tallayı dav�an kaçarken kaçarken hep biçti. Bi de ora�ın 

sapından tav�anın kanına mektup dü�tü.  

Okudum:  

“De�irmenci hak yer huk yer, tandırın tandır yer, çöre�in çörek yer, ne 

tandırda kaldı hakkı, ne kürekte kaldı hakkı, çoçu�un oldu bu tandır…” 

Çuvala kattım, getirdim anama:  

“O�lum bu ne dedi?”  

Eyi ana:  

“Sana zahmet olmasın diye tandır yaptırdım getirdim.” dedim.  

 

4. E�RET� GEL�N 

�indi dü�üne gedelim demi�ler, demi� ki kadın: 

“Geyece�im yok.”  

Biri demi�: 

“Ben bi bicama vereyim, ben bi gömnek vereyin, ben bi entari vereyin.” 

demi�. Geydirmi�ler, ku�atmı�lar, dü�ün evine götürmü�ler. Ora varmı�larmı� 

kadına:  

“Gak bi oyna.” demi�ler.  

Kadın kakarken, verdiklerini istemi�ler:  

“Ver yele�mi, ver picamamı, ver çemberimi.” derke, kadını çırçıplak 

soyuvermi�ler.  

Gelmi� eve, kocasına:  

“Bana bi pambık alıver, ben çıkra�a gidecem.” demi�.  

Kocası bi pambık getirmi�. Oturmu� çıkrı�ın önüne: 

“E�ir e�ir ellerim 
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Dert görmesin kollarım 

Dü�ün evinde hâllarım 

Getsin de bi da gelmesin.” diye söylemi�.  

Ondan sonra ben bu ipli�i dokutayın diye, getmi�, o ipli�i göle atıvermi�. 

Kurba�alar da varuk vuruk ötermi�. Ekinci kez gene gitmi�. Vırıltıları kesilmi�: 

 “Bana bunu dokuyuverin.” demi�. Göle girmi�. O sırada eline bi altın geçmi�: 

“Meki�inizi çaldım ya.” demi�. Sonra eve varmı� kocasına:  

“Varuk vuruk kadınlar, benim elbiseyi dokuyuvermemi�ler. Bende mekiklerini 

çaldım geldim. Bakalım neyle dokuyacaklar.” demi�.  

Kocası: 

“Bir yere koy.” demi�.  

Diyivermemi� kocasına, sonra basma satan biri gelmi�:  

“Ben demi�, varuk vırık kadınların, meki�ini çaldım idi, onunla verir misiniz 

ba�a? demi�. 

 “Ala gel nasıl meki�imi� o?” demi�ler.  

Almı�, gelmi�imi�, adamlar bi bohça basma koymu�, kaçmı� getmi�ler. Mekik 

altınımı� ya… Kocası gelmi� eyi bi dayak atmı�. Çıkmı� getmi�, köyden yukarıya bi 

yere oturmu�. Yanına bi köpek gelmi�: 

 “Hav hav…”  

Kadın: 

 “Kocam seni mi dövdi de havlarsın?” demi�.  

Derken yanına bi kedi gelmi�: 

 “Mav mav…”  

Kadın: 

 “Kocam seni mi dövdü de? Seninle de getmem.” demi�. 

Padi�ahın hazine devesinin biri bo�almı�, küldür küldür geliyormu� gayri: 

“Öküzün Selver kadın seni mi gönderdi? Seninle giderim.” demi�. Almı� gelmi� hazine 

devesini, kocası demi�:  

“Senin �u iltihaplar gözünü oyar, sen �uraya yat bi hele.” demi�.  

Kümesin önüne yatırmı�. Onu ora yatırmı�, saklamı� onu hazineden gayri. 

Hazine devesini bulmu�lar. 

Koca:  

“Ben bo�atmadım.” demi�, inkâr etmi�.  

Mahkemeye vermi�ler, çı�ırmı�lar kadını.  
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Kadın: 

 “Eee buldum, aldım, geldim. Ee beni de kocam; ‘Tavuklar gözünü oyar.’ diye 

�ora yatırttı. Hâkimin gözünü de za�ar tavuklar oymu�tur, bak onun gözü de kör.” 

demi�.  

Sonra beraat etmi� gelmi�ler.  

 

5. GARI �ERR�  

Evel bi varımı� bi yo�umu�, bi garıyıla bi goca varımı�. Goca bi gaç adamdan 

zarar ziyan görmü�mü�. Onun için de her a�zını a�dı�ında: 

“Allah adam �errinden, herkezi uzag etsin.” derimi�. Bi gün böyle, tasi gün 

böyle. Bi gün garısı dayanamamı� gocasına: 

“Ülen herif ne böyle söylüyüb durun, erke�in �erri mi olur? Sen garı �errinden 

Allah’a sı�ınsana.” demi�.  

Gocası garısına: 

“Ged garı ged, garının de �erri mi olurmu�?” demi�. 

Günnerden bi gün olmu� köyde:  

“Balı�ı kimse avlamıyacag, kim avlarsa hu gadar ceza var.” diye bi ilan çıgmı�.  

Avrad bunu duyunca a��am herifi uyudur, geder dereden bisürü balıg dutar, eve 

getirir. Gocası da sabahına çivte gedece�mi�. Gadın duddu�u balıgları gocası uyurkana, 

çit sürece�i tallaya gömüverir, gelir.  

Neyise herif sabahıla alır öküzleri, sabanı tallaya geder. Tallıyı sürerke sürerke 

bi bakar balıglar hopula�ıyor tallanın yüzünde. Adam balıgların hepsini dutar. 

�kindileyin gelirkene eve getirir.  

Garısına: 

“Garı al bu balıgları bi�ir, tallada balıg buldum.” der.  

Garısı ona: 

“Herif aglını ba�ına al tallada balıg olmaz.” der.  

Adam diredince: 

“Bizim herif bi sürü balıg dutmu�.” diye de�di vannara habar verir. 

Neyise adamlar gelir gocasına: 

“Bu balıgları neden avladın, yasag oldu�unu bilmedinmiyidi?” deller. 

Adam: 

“Arkede�ler inanın ben bu balıgları avlamadım, tallada çit sürerke buldum.” 

der. So�na garısı, saçını ba�ını yolarag: 



� ���

“Amanın bu herif delirmi�, hindi ben ne yapaca�ın, he� tallada balıg olur mu?” 

deyi ünnemeye ba�lamı�. 

Adamlar bunun üzerine:  

“Tallada balıg mı olur, deniz mi kesildi ba�ımıza?” deyib bir eyi dö�eller, 

so�na da tımaraniye götürüller. 

Tımaranede iki sene gadar galdı mıyıdı ya, gelmeden evele garısı gene gücüg 

gücüg be� on gadar balıg dutmu�. Herif gelece�i vakıd, ba�ına, kulaglarına, sa�larına 

ba�lamı�.  

Adam eve gelmi�. Garısına bagırınca; garısı höyle gafasını sallayınca balıglar 

yüzüne geli geliveririmi�. Ama adam:  

“Yüzünde balıg var.” demiye cesaret edemiyorumu�.  

Adam unudurka unudurka, garı gene ba�ını sallıyıverince balıglar gadının 

yüzüne geliveririmi�. En so�unda adam sabredememi� garısına: 

“Ülen garı gözünde, yüzünde balıglar mı var?” demi�.  

Avradı gocasına : 

“Herif edme eyleme he� yüzde balıg olur mu? Bi kere; ‘Tallada balıg 

duddum.’ dedi�ine döndürme. Tımaraniye geddin daha akıllanmadın mı?” deyince, 

gocasının tımaranede yedi�i dayaglar aglına gelmi�, garısına: 

“Sus sus avrad görmedim, annında balıg malıg yog?” demi�. 

Avrad durub durub gene ba�ını sallayıverince adam gene: 

“Avrad ben deli meli de�elin, evel de beni hagsızlı�ıla tımaraniye götürdüler. 

Tallada balıg varıdı. Yüzünde balıg var.” deyince garısı: 

“Ülen herif sen delimin, he� yüzde balıg mı olur?” demi�.  

Gocası gorkudan gene: 

“Sus avrad sus, yüzünde balıg yog. Yalan söyledim.” demi�. 

Bunun üsdüne garısı: 

“Gördün mü garı �erri neyimi�. Sana be� senedir dayag addırırın. O tallada 

buldu�un balıgları oruya ben goymu�dum, saçımda�ı balıglarıda ben ba�ladım.” demi�. 

Herif ba�ına gelennerden so�na bi �ey oldu�unda, namazların ardında evele: 

“Garı �errinden uza� eyle Yarebbi!” deyi ba�larımı�.  

 

6. KANLI K�L�TL� BEY VE SABIR TA�I  

Kanlı kinitli bey diye bir bey varmı�. Evlenmi�. Karısının kocası hiç olmamı�. 

Bir ak�am onun içirdi�ini içmemi�. Kalkmı�, uyurken yanında biri yatıyor. Karınında 
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kilit var. Açmı� kilidi. Girmi� içine. �çeride dükkânlar varmı�. Dükkânın birine girmi�. 

Orada:  

“Kanlı kinitli beyin e�i hamilede ona geyim dikeriz.”  

Bir ba�ka dükkane girmi�: 

“Kolay gelsin ne yaparsın?”  

“Kanlı kinitli beyin e�i hamile ayakkabı dikeriz çocu�una.” demi�ler.  

Bir ba�ka dükkâna girmi�: 

“Ne yaparsınız?” 

“Kanlı kinitli beyin e�i hamilede be�ik yaparız.” demi�ler.  

Kanlı kinitli bey uyanıvermi� ve kır gün kırk gece dü�ün itmi� evlenmi�. 

Birde bir kız varmi�.  

O kıza: 

 “Dünya ahrine zindan karanlı�ı olcak.” denmi�.  

O kızda yatarmı� kalkmı� bir da�ın ba�ına varmı�. Su sulamu�. Bir kapı 

görmü�. Açmı� kapıyı, girmi� içeri. Orada bir erkek uyurmu�. Onun ba�ında 40 gün 40 

gece uyuycamı�.  39.gece ba�ka birisi gelmi�. O tutmu�. O kadını tavuk çobanı itmi�ler.  

Tavuk gütmü�. Yumurtasını toplarmı�. Bir gün a�asına:  

“Bir sabır ta�ı, bir sabır bıça�ı alagel.” demi�. Alagelmi�. Takip etmi� kızı. 

Tavu�a 40 gündür ya�adıklarını anlatmı�:  

“Benim yerime �u kızı getirdiler. Onu aldılar. Yüksek tuttular.” demi�. Sabır 

ta�ı �i�mi�. Bıça�ı karnına söküp ölce�ken. Abisi tutmu�. Bakmı� ki o adam, evlenmi� 

öbür kızla.  

Eve gidince, hanımına: 

“Sen keskin kılıç mı istersin, çapkın katır mı?” 

“Çapkın katır” demi�.  

Çapkın katıra bindirmi�. Bi diken kıstırmı�, gitmi�. Kadın tille tille olmu�. 

Sonra öbür zindan karanlı�ında hanımla evlenmi�.  

Onlar ermi� muradına, biz çıkalım kerevetine.  

 

7. KELO�LAN �LE AKILLI O�LAN 

Evel bir kelo�lan bide abisi varmı�, ikisinin anaları hastaymı�, evde imi�. Çifte 

gidecemi�. Böyük akıllı o�lan, güççük geline:  

“Evvel hasta anamın karnıyı doyur da azı�ını al da gel yanıma.” demi�.  
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Güççük gelin ekmek yapmı�. Çü� ekme�i almı�, anasına yedirmi�. Çivinin 

tokma�ıyla basmı� anasının karnına. Ekindin azı�ını almı�, varmı� adamıyın yanına:  

“Anam ne yapar?” demi�.  

“Yedi, içti, gülüp bakar durur.” demi�.  

�kindin gelmi� veramatı ölü. Karısına demi�: 

“Ben mezar kaza gidem. Sen yudur al gel.” 

Getirmi�, yumadan. Anasının aya�ına ipi ba�lamı�. Sürüyüp gediyor yolda bir 

karı rast gelmi�:   

“�u da evlat olup da anasını ne hâl götürü �una bak.” demi�.  

Güççük o�lan, bir kavalı bo�anıp da öldürmü�, o da öldürmü�. Kıçı kuru yere 

gelmi�. Abisi demi�:  

“Ben mezarı tek ki�i açtım. Bu iki ki�i ne olur?” 

Yolda iki ki�i denke gelmi�. Üste üste atı vermi�ler. Örtüvermi�ler üstüne 

gelmi�ler, gitmi�ler.  Geliyorıken ba�ırırmı�kın küçük o�lan:  

“Anam karıyı kucakladı, karamanı kucakladı. Üst üstüne yatıvırmi�.”  

Ordan yemek verceklermi�:  

“Ben nere gidemde?” demi�. 

 “Sen git bir et ala gel, et yiyelim.” demi�.  

Varmı�. Ararken gurtlu bir karın bulmu�, yumu�ak. Almı�, oca�ı kurmu�. Bir 

�i�e bulmu�, kapa�ını açıvermi�, tak etmi�. Gözüne gelmi�. �ndirmi� tencireyi, o da:  

“Sen benim yüzüme sıçarsın da, ben sana sıçamam mı?” demi�.  

Tencereye sıçıvermi�.  

Karının üstüne: 

“Ordan geri malları bölü�elim.” demi�.  

Sı�ırları varmı�. Akıllı o�lan demi�:  

“Kapıları açalım. Kiminki nere giderse, o onun olsun.” demi�.  

Kelo�lanınkine bir kel öküz gitmi�. Gerisi hep ona gitmi�.  

“Ben bu öküzü satacam.” demi�. 

 “Yapma etme satılır mı?” demi�ler.  

Çekmi�, ba�lamı�, kelo�lan öküzü sata gitmi�. Neyseki bir yere varmı�. 

Bıçaklının yanında bir koçmar var: 

 “Öküz alın mı?” demi�. O sırada koçmar çakılın içine gitmi�. Varmı� e�e 

dosta. Ba�layıvermi� gelmi�,  getmi�. Yarın varmı�. Koçmar gene öyle. Öküzü de 
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canavar yemi�. Buynuzları ba�lıymı�. “Nettin benim öküzü?” derken, orada bir altın 

kutu bulmu�. Altın kutuyu almı�, getmi� evine: 

 “Kimseye deme de tizengilden bir kutu al da gel.” demi�.  

“Ölçelim kaç kutu oldu altın? Ama onlara altın dime demi�.”  

Onlar:  

“Nöreceksiniz? deyince:  

“Altın ölçecez.” deyivermi�. Onlarda kutunun altına et yapı�tırmı�lar. Altın 

yapı�ıvermi�. Onlarda �ikâyet etmi�. Evi basıvermi�ler. “Altın bulmu�lar.” diye onlarda 

kaçıvermi�ler. Ali a�a, Ayba�amdaki a�acın ba�ına çıkmı�. Oraya çıkınca baskın 

gelmi�: “Orada havada bulut yok, lapa lapa kar ya�ar.” demi�ler.  O sırada kapı tangır 

tangır etmi�.: 

“Gök yı�ılıp gelir.” diye kaçmı�lar.  

Kelo�lan gelene demi� ki:  

“Konu�, konu�mayınca dilini keserim bıça�ımla.” demi�. Ata binmi�, varmı� 

yanlarına.  

Onlar da: 

 “Bizi de kesecek.” diye kaçıvermi�.  

Masalda burda bitmi�.  

 

8. KELO�LAN VE KELKIZ   

Evel zaman içinde bi Kelo�lan varımı�. Öte ged Kelo�lan, beri ged Kelo�lan 

köyün Kelo�lan’ıymı�. He� bi�eyden annamazımı�. Anca bi da�a ma�a gönderili�in, 

çifte mifte gederimi�. Ba�ka bi�eyden pek annamazımı�. Ellerdegi garı gızı görünce, 

beni everin, dimi�. Halbuysa everme ne annamazımı�.  

“Kelo�lan sen aile sabi olamassın, sen gelin sabi olamassın, �öngü sözü 

bırak.” dellerimi�. Kelo�lan bırakmazımı�, hemen söylenmi�. Gendi gibi �a�gın mı 

�a�gın, kel bir gız varmı�. Garar vermi�ler:  

“Bu anamaz, o annamaz, igisi birarada dursun. Madem bunun dilinden 

gurtulalım.” dimi�ler.  

O gızı ona evermi�ler. Gelin güve gatıvermi�ler. O gece yatmı�lar, sabahleyin 

gakmı�lar. Çifte gedeceklermi�. Babası o�lana dimi�: 

“Sen çifte get.” 

O�lan da: 

“Gelini gönderirseniz gederin.” dimi�. 
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“Tamam, gönderilik” dimi�ler.  

Bi�ey annamadı�ı için bi fare bulup, da�arcı�ın içindeki ekme�in yanna 

gatmı�lar; a�zını ba�lamı�lar. Öküzleri salmı�lar. 

“Gelini gönderdiniz mi?” dimi�. 

“Gönderdik, da�arcı�ının içine gaddık.” dimi�ler.  

O�lan öküzü önüne gadmı�, da�arcı�ı da yanına almı� gedmi�, da�a varmı�. 

Tallaya öküzü go�mu�, tohumu atmı�. Tallanın yanı ba�ında gocaman çakıl yı�ını 

varımı�. Tallayı sürerken orada: 

“Hele �u geline bi bakıyın.” demi�.  

Da�arcı�ı bi açar fare atılar, çakılın içine gaçar. Ha sökmü� çakılı, gelini 

aramak için. Ak�am olmu�. Yoldan geçen çitçi: 

“Kelo�lan bu ne vaziyet, ne yapan, çift sürmemi�sin; öküz go�ulu, çakılı da alt 

üst etmi�sin?” 

“Benim gelin çakılın içine ga�dı da onu ararın.” dimi�. 

“Kelo�lan o köye gedmi�dir.” dimi�.  

Gayrı o adam öküzü bırakdırmı�. Öküzü önlerine gadmı�lar. Köye gedmek 

için yola çıkmı�lar. Köyün üzerine geldiler miydi? Kelo�lan annesine çı�ırmı�: 

“Anne gelin geldi mi?”Anası da: 

“Geldi gel, geldi,” dimi�. Neyse Kelo�lan evine gelmi�. Geline sormu�: 

“Sen neye ga�dın, nerden ga�dın?” demi�.  

Gelin de: 

“Çakılı sen beri yandan a�dın, ben beri yandan a�tım, buruyu buldum.” dimi�. 

�kisi de hâlâ mutlu bir �ekilde ya�ıyıp gidellermi�, muhabbetleri yerindiymi�.  

 

9. KURT �LE ÇAKAL  

Bir varmı� bir yokmu�. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, deve tellal 

iken, karınca ö�ürcü iken, ben babamın be�i�ini tıngır mıngır sallar iken; bir büyük 

ormanın içinde bir kurtla bir köpek varmı�. Onlar ikisi arkada� olmu�lar.  

Gide gele, gide gele gitmi�ler. Az gitmi�ler, uz gitmi�ler. Altı ay, bir güz 

gitmi�ler dere tepe tepmi�ler. Önlerine bir geni� düzlük çıkmı�. Bu düzlükte giderken, 

bir bakmı�lar ki kocaman bir karpuz. Karpuza bir merdiven koymu�lar, çıkmı�lar 

yukarıya. Merdivenin tepesine çıkıp ta a�a�ıya baktıkları zaman ikinci bir merdiven var. 

Ordan devam edip ikisi de iniyorlar ve ormana devam ediyorlar. Bakmı�lar ki bir koyun 
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sürüsü var. Koyun sürüsüne kurt hemen saldırıyor. Köpek müdahale ediyor: “Dur 

arkada�!” diyor ve koyun sürüsünün mahvolmasını önlüyor.  

Masal da burda bitiyor.   

 

10. YUNAN KRAL  

Evel zaman içinde Yunannının gıralı onbe� ya�ında bi Türk gızı gaçırmı�. 

Neyse Türk gızını evine göndürtmü� Kimseye gösderdmemi�. Gızca�ız içerde hemen 

durukene gendi gendine bi gonu�ma yapıvermi�: 

“Yumurdanın sarısı,  

Yere dü�dü yarısı,  

On be�inde gızıdım, 

Oldum gıral garısı.” 

Yunannının gıralı: “Türk gızı evde durmaz.” gediveri deyi, onu heç kimseye 

gösderdmemi�. Üç çocu�u oluverene gadar kimseye bildirdmemi�. Üç çocu�u oldukdan 

sonura: 

“Bu çocuklandı, Türkiye’ye gedemez. Bullarda bi bildi�i bi tanıdı�ı yok.” 

demi�.  Bu hal gısgançlık yapmamı�.  

Tabi gadın bi gün geze gedmi�, yarın geze gedmi�. Bi gün bi Türg erge�iyle 

gar�ıla�mı�. Benzeti mi verdi neyse? Biribirlerine:  

“Sen nerdensin?” deyi soruverince, Türg gadını durumu annadıvermi�: 

“Ben köye gedmek isderin; Türkiye’ye gedmek isterin, bana yol gösder.” 

dimi�. O da: 

 “Gösderiyin.” demi�.  

Onun yolunu soga�ını hep dola�ıvermi�, gedirmi� gemiye bindirmi�. Çocugları 

bırakmamı�, yanına almı� gadın. Gemide çocu�un birine sormu�: 

“Gıral babanı mı isden, nazig anneni mi?” dimi�. 

“Gıral babamı isderin.” demi�.  

Denize salmı�. Bu hal öteggi çocu�a sormu� (iki o�lan bi gızımı�): 

“Gıral babanı mı isden, nazi� anneni mi isden?” dimi�.  

O da: 

“Gıral babamı isderin.” demi�.  

“Al sen de ged.” demi�. Onu da admı� denize.  

Bu hal gıza sormu�: 

“Nazig anneni mi isden, gıral babanı mı isden?” 
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“Gıral babamı isderin.” demi�.  

“Sen de ged denize.”  

Onu da admı�, tamam olmu�. Gayri bu hal gemiciye dimi�: 

“Yumurdanın gulpu yog.  

Gözlerimde uygu yog.  

Sür gemici gemini,  

Yunannıdan gorgum yog.” 

 Türk topra�ına çıkmı�, muradına ermi�. Onnar ermi� muradına, biz çıgalım 

kerevedine..  

 

MASALLARLA �LG�L� GENEL DE�ERLEND�RME 

Derleme çalı�malarımızda görü�tü�ümüz kaynak ki�ilerden orta ya�ın oldukça 

üzerinde olan kadınlar dinledikleri masalları hatırlamakta çok fazla güçlük çekmeyerek 

bize yardımcı oldular. Daha genç olanlar da masal bilmediklerini söylediler.  

Biz de masalların teknolojin olmadı�ı dönemlerde daha yaygın anlatıldı�ı 

sonucuna vararak, bölgemizde yaptı�ımız derleme sonucunda elde etmi� oldu�umuz 

masalları Thompson’un The Types of the Folktale (Halk Masallarındaki Tipler) isimli 

eserinde yapmı� oldu�u sınıflandırmaya göre ayırıyoruz. Thomson’un bu 

sınıflandırması �u �ekildedir. 

1. Hayvan masalları 

2. Asıl halk masalları 

3. Fıkralar 

4. Zincirleme masallar 

5. Bu grupların dı�ında kalan masallar. (Sakao�lu, 2002: 55) 

Thompson sınıflandırmasına göre 1., 2., 3., 5., 6., 7. ve 8. masalımız asıl halk 

masalı, 4. masalımız zincirleme masal, 9. masalımız hayvan masalı, 10. masalımız 

Yunan Kral da bu grupların dı�ında kalmakta olup masala daha yakın buldu�umuz için 

masallar ba�lı�ı altında de�erlendirilmi�tir.  
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B. HALK H�KÂYELER� 

Kültürümüzün en de�erli hazinelerinden biri olan halk hikâyeleri Türkiye’nin 

hemen hemen her bölgesinde bilinmektedir. Nazım-nesir karı�ımı olan, Konusu genelde 

a�k ve kahramanlık olan bu türün halk edebiyatımız içinde ayrı bir yeri vardır. 

Bu nedenle halk hikâyeleri ile ilgili metinlere geçmeden önce ö�renim 

hayatına geçti�imiz dönemden itibaren duymaya ba�ladı�ımız halk hikâyeleri ilgili 

yapılan tanımlara göz atmak yerinde olacaktır. 

Hikâye kelimesi, �slam Ansiklopedisi’nde; “E�lendirmek maksadıyla taklit.”; 

Türk Ansiklopedisi’nde; “Vaka, vakaları hikâye yoluyla anlatmak, en eski ifade 

türlerinden biri olup maksadı dinleyenleri ve okuyanları dü�ündürmekten çok 

heyecanlandırmak.”, TDK Türkçe Sözlük’te ise: “1. Bir olayın sözlü veya yazılı olarak 

anlatılması. 2. Gerçek veya tasarlanmı� olayları anlatan düz yazı türü, öykü. 3. Aslı 

olmayan söz, olay �eklinde geçmektedir.  

Bunların yanında Otto Spies, halk hikâyesi için; “Bir sevgiliyi elde etme 

yolundaki maceraları anlatan masal.” tanımını yapar (Boratav, 1988: 72). 

Pertev Naili Boratav hikâye için; “Hikâyeler dü�ünlerde, uzun kı� geceleri köy 

odalarında, �ehir ve kasaba çevrelerinde de ramazan geceleri kahvelerde anlatılır.” 

demektedir (Boratav, 1988: 58). Ayrıca Boratav’a göre halk hikâyelerinin üç büyük 

kayna�ı vardır; 

1. Olmu� vakalar. 

2. Ya�amı� veya ya�adı�ı rivayet olunan â�ıkarın tercüme-i halleri. 

3. Klasik manzum hikâyeler, masal ve hikâye kitapları ve sözlü gelenekteki 

masallar (Boratav, 1988: 38–39). 

�ükrü Elçin ise hikâyenin tanımını: “Türk halk hikâyeleri, zaman seyri ve 

co�rafya–mekân içinde ‘efsane, masal, menkıbe, destan vb.’ mahsullerle beslenerek dini 

tarihi içtimai hadiselerin potasında iç bünyelerindeki ba�larını muhafaza ederek 

milletimizin roman ihtiyacını kar�ılayan eserlerdir,” diye yapar ve hikâyeyi üç kolda 

toplar: 

1-Türk kayna�ından gelenler, 

2-Arap-�slâm kayna�ından gelenler, 

3-�ran-Hint kayna�ından gelenler. (Elçin, 1986: 444) 

Buna benzer halk hikâyesi sınıflandırmaları çe�itli dil bilimciler tarafından da 

yapılmı�tır. 
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Ali Berat Alptekin’in Halk Hikayelerinin Motif Yapısı isimli kitabına 

baktı�ımızda; halk hikâyeleri, “Göçebelikten yerle�ik hayata geçi�in ilk mahsullerinden 

olup; a�k, kahramanlık, vb. gibi konuları i�leyen; kayna�ı Türk, Arap-�slam ve Hint-

�ran olan, büyük ölçüde â�ıklar ve meddahlar tarafından anlatılan nazım nesir karı�ımı 

anlatmalardır.” �eklinde tanımlanmı�tır (Alptekin, 2002b: 18). 

Ayrıca, Türkiye’de kullanılan halk hikayeleri terimine kar�ılık olarak da 

“Azerbaycan’da dastan, hekaye, Özbekistan’da halk dastanı, Türkmenistan’da erteki 

epos, Kazakistan’da anız, tarihi cır,epos, Kırgızistan’da dastan, Ba�kurtlarda kobayoır, 

cır, Gagavuzlarda annatmak, Altay Türklerinde kay çörçök, Tuvalarda tool, Hakas 

Türklerinde nımah” ifadesinin kullanıldı�ını görürüz (Alptekin, 2002b: 20-21). 

Mehmet Aça ise “Halk hikâyesi kavramı, kahramanlık destanlarından sonra 

te�ekkül eden ve nazım nesir karı�ımı bir yapı sergileyen, destanlara nazaran daha kısa 

ve gerçekçi, yerle�ik hayat düzen mahsulü metinleri kar�ılamak amacıyla 

kullanılmaktadır.” tespitinde bulunur (Aça, 1998: 3).  

Yöremizden derlemi� oldu�umuz on tane halk hikâyesini kaynak ki�ilerin a�ız 

özelliklerini bozmadan bize aktardıkları �ekliyle alfabetik olarak sıralandırarak a�a�ıda 

veriyoruz. 

 

1. ARZU �LE KAMBER  

Bunlar birbirine â�ık olmu�. Ara yerde bir cadı karısı varımı�. Filan adamın 

o�lu: “Ora bi �ey at, o kızı bana kandırıver.” demi�. Olmamı�. Bu sefer ayrılmadı 

mıydı, davet etmi�ler Kamber’i, kuzu kebabının üstüne anası südünü sa�mı�, karda� 

yapacamı�. Sonra kız yana�mamı�. Kamber de: 

“Sen kambere bakmı�sın. 

Ka�ın gözün çatmı�sın. 

Arzu kadın sen buna. 

A�alar katmı�sın.” demi�.  

Arzu da: 

              “ Ka�ın gözün çatmadın. 

Ben kambere bakmadın. 

Ben a�alar katmadım. 

Anam südünü sa�dı.” demi�.  

Sonra gayri yakım yakmaya devam etmi�ler: 

               “Ben mu�ara varmadım. 
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Destimi doldurmadım. 

Etek bile görmedim.” 

Derken, gelin olmu�. Kamber demi� ki: 

 “�u tufan bir çökseydi, ben bi sarılsaydım.” deyip eklemi�: 

               “Ay zengiler zengiler. 

Önden giden çengiler. 

Kayma�ını ben yedim. 

Acı suyunu atıp gidenler.” 

               Derken, Kamber’i öldürmü�ler, Mekke yolunda. Sonra ordan kaçıyoru a�layı 

a�layı o da ölüyor. Cadı karısı, ben bunları kavu�turmadım deyi deyi, ara yerde o da 

ölmü�. �imdi bir sarı gül, bir de ak gül, yel gelip de kavu�uverece�i zaman, çaltı çalısı 

araya giriverirmi�. Kavu�amazlarmı�, kavu�salar Kerem ile Aslı tekrar dirileceklermi�. 

 

2. ASLI �LE KEREM  

Babasının evinde bir ke�i� kızı vardı. Çocukları olmadı hükümdarın. Bir elma 

verdiler. Bir yarısını hükümdarın hanımı, bir yarısını da ke�i� kızı yedi. Ke�i�in bir kızı 

oldu. Hükümdarın bir o�lu oldu. Amma bunlar birbirine â�ık oldu. Amma ke�i� bu sefer 

vermedi. Kerem sofuya gider. Nere gitse herkes haber veriyoru… Gederken bir kuru 

kafa buldu. Ona bir türkü yaktı: 

“Atmı� altı mu�arlarım akarkan, 

Hangi beyler yanıyorur? 

Sarayıma çıkarkan, 

Yüz bin deve hanlarıma çökerken, 

Hayratım memnundur.” 

Da�larda Kerem koyun görse sorarmı�: 

“Koyunları yiyen kurtlar, 

Hani Aslı’mı görmedin mi? 

 

Yanımda var çifte kaya. 

Hani Aslı’mı görmedin mi? 

 

E�ri bü�rü giden yollar, 

Hani Aslı’mı görmedin mi?” 

Derenin kıyısında üç güzel çama�ır yıkarmı�, dönmü� onlara demi� ki: 
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 “Çıktım erik kurusuna, 

Ya�lık seni yıkadayım. 

Üç güzelin hangisına? 

Bu ya�lı�ı kim i�lemi�? 

Aslı’m bana ba�ı�lamı�. 

Yıkadayım ya�lık seni. 

 Üç güzelin hangisına? 

O üç güzel:  

“Deli midir mi? Ne yanımızda dolanır, geçer?” demi�ler. Onlara canı sıkılmı�: 

“Kenardan geçeyim yol sizin olsun. 

Takılanı içerim, gül sizin olsun.” demi�. 

Sonra söyleyip giderken, Kayseri’ de buldular. Bu sefer: “Di� çeken var mı?” 

diye dolanırken, Ke�i�’in karısı di� çekermi�. 

Seneler bu… ipe� ile i�li, çevreli çemberler olur idi, Aslı Kerem’e onu vermi�. 

O da Kerem’in cebindeymi�. 

Aslı yastık yapmı� kafasına. Onu yastık yapsın diye, otuz iki di�ini çektirmi� 

de acısını bilmemi�. Mendili çıkarıverdi miydi, aaa bu Kerem demi�ler. Merdivenden 

a�a�ı atıvermi�ler Kerem’i: 

“Anan çekti otuz iki di�imi 

Sen akıttın gözümün ya�ını.” 

 

“Kerem der ki da� üstüne Da� olmaz. 

Ah çekenin yüre�inde ya� olmaz.” 

Sonra beyit söylemi�, di�leri yerine koyuvermi�. Olmamı�. �yi kötü gönlünü 

yapmı� ke�i�in. Annesi:   

“Amma elbisesini ben dikece�im.” demi�.  

Amma sırlı dikmi�. Gelin olmu�.  

Kerem:  

“Saz ile mi çözece�im el ile mi?” demi�.  

Aslı da: 

“Saz ilen.” demi�.  

Sazı çalar çalar, ayakucuna indimiydi, takadak gene gidermi� yukarı. E�er el 

ilen çözülecek deseymi�, sır bozulacamı�. Kerem: “Bak demi�, ah ettim miydi, 

a�zımdan bir ata� çıkacak, sakın ses etme.” demi�.  
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Arkasından eklemi�: 

“Sabah olup ulu ku�lar tufan verip ötüyor 

Ke�i� baban bizden haber soruyor.” 

Derken, ah etmi�, bir ata� çıkmı� a�zından: 

“Bir ata� dü�tü ölümden 

Kız sus etme yüzüme.”  

Deyiverince, kız su serpmi�. Yanmı� tutu�mu� Kerem, a�kımın onda birini 

sana verse, görürsün bir demi� ve kül olmu� Kerem.  Kül oldumuydu, ba�lamı� 

a�lamaya: 

 “Kerem öldü.” deyince anası:  

“Neden sen, kurtulduk oyu.” demi�.   

Aslı da saçıylan o külü toplarken bir ata� sarıveriyor, o da ölüyor. Kerem de 

Aslı da sonucuna varamamı�. 

 

3. Â�IK GAR�P �LE SENEM-1 

Senem deyi bi giz varımı� gayri. Bi o�lan ona vurulmu�. Senem’i o�lana 

vermemi�ler. Gızı ordan götürmü�ler, gedmi�ler. O�lan bi garibimi�; Â�ık Garip. 

Â�ık garip fakirimi� sade bi giz garda�ı varımı�, anası varımı�, babası yo�umu�.  

Â�ık Garip gızı vermedikleri için uzak yellere gedmek istemi�. Yedi sene 

ollarda galaca�ımı�.  

Gız: 

 “Gedme.” demi�. O�lan: 

 “Ben yedi senede gelirin.” demi�.  

Â�ık Garib’in bi sazı varımı�.  

“Sazımdan bi tel gırılısa ya da ganlı gömle�im geli�e öldü�ümü bilin.” 

demi�. Giza da bi altın bi tas vermi� o�lan. O�lan gedmi� bi yere, orda bi köle 

durmu�. Yedi sene orda galip para gazanacak, gelince gızı alaca�ımı�.  

O�lan biraz gelmedimiydi, yalandan gıza ganlı bi gömlek getirmi�ler. 

Aslı yo�umu� ya; gızı gandıracaklarımı�. “Â�ık Garip öldü.” demi�ler. Gızı da 

ba�ka bi o�lana vermi�ler. Garibin bi anası, bi de giz garda�ı varımı�. Â�ık Garip 

geddi�i yerde benim kimsem yok dermi�, gendini öyle tanıtırımı�. Gızı ba�ka yere 

vermi�ler ya… Gız: 

“Kırk gün, kırk gece dü�ün ederseniz öyle al ır ın.” demi�. Hani kırk gün 

o�lanı aradaca�ımı�. Â�ık Garip gederke giz o�lana sarılarak �öyle demi�: 
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“Gedme Garip gedme yollar çamurdur.  

Ah senin gara ba�rın da�dır demirdir.  

Yedi yıl dedikleri hayla bir ömürdür.  

Var garibim sa� ola da gelesin. 

 

Garip bu sözlerin Hakka yaramaz. 

Sözünde durmayan yi�it olamaz. 

Elde gözel çoktur bana yaramaz. 

Var garibim sa� ola da gelesin.” 

Giz o�lanın verdi�i o altın tası adamın birine vermi�.  

O adama:  

“Nerde adam görürsen bu tasla su vereceksin.” demi�. “O tasa kim sahap 

çıkarsa söyle o adama gelsin.” demi�.  

Kırk gün o adam gezmi�, sonunda bi yere varmi�. Bi su yala�ından bi su 

gatmı�. Ollarda bi çoban varımı�, sı�ır güdermi�. O�lan tası görmü�: 

 “Sen bu tası nerde buldun?” demi�.  

Böyle böyle demi�. Bu tası bana bi gız verdi. Bana �öyle dedi:  

“Beni birine verdiler kırk gün içinde evlendirecekler gelsin beni bulsun.” 

Varmı� gayri Garip o köle durdu�u adama ba�ından geçenleri annatmı�. Adam:  

“Hani senin kimsen yo�udu?” demi�.  

“Ben sana Senem var dedim ya.” demi�.  

Adam öyle derke heybesinin gözüne bi heybe altın dolduruvermi�, 

omuzuna da bi tüfek, altına da bi at vermi�. �kisini  bindirmi�. Gayri desdan 

söylemi�: 

“Sabah namazın nerde? 

Ö�len namazın nerde? 

�kindi namazın gatın yüzünde, 

A��am namazın gendi sılamda, 

Gıldım da geldim. 

Hızırın atına bindim de geldim.” demi�. 

Adamın biri de:  

“��in içine sıçtım da geldim desenine.” demi�.  

Gayri onun Garip oldu�unu bilmi�ler. Giz da yokarda bakarımı�: 

 “O o�lanı yokarı gönderin.” demi�.  
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 O garalar yeyen gızı (Garib’in gız garda�ını) o dü�ün eddikleri o�lana 

vermi�ler. Senem de Garible nikâhlanmı�. Dayı, ye�en, arı, govan her yer dümdüz 

olmu�. 

 

4. Â�IK GAR�P �LE SENEM-2  

�imdi bir yörük kızına tutulmu� Â�ık Garip. Amma be� yüz altın istemi� 

babası. Â�ık Garip’inde bir kız karda�ı, bir anası, bir de atı var. Amma kız diyor ki:  

“Ben bu altını babamdan çalar, bu altını sana veririm, gel sen beni al.”  

Â�ık Garip de:  

“Ben kendi kazancından alırım.” diyor. 

 Saz çalar kendisi de. Halep’e gidiyor. Orda bir kayfe tutmu�, yedi sene orda 

çalı�mı�, be� yüz altını almı�. Her aldı�ı �eyi be� yüz altına yapmı�. Bu sefer kız haber 

göndermi� vezirganlarıyla:  

“Senem’in tasından su içen yok mu?” deyi. 

O Halep’te demi�ler. Garsonuna demi�:  

“Git ben içerim de kaç.” demi�.  

O da:  

“Ben içerim.” demi� kaçmı�.  

Arkasından gelmi�, yakım yakmı�: 

               “Bizim eller bahar mıdır, yaz mıdır? 

Ötü�enler turna mıdır, kaz mıdır? 

Gelin senin gelin midir, kız mıdır? 

Söyle vezirgan ba�ı.” 

 
“Sizin eller bahar de�il, yaz durur. 

Ötü�enler turna de�il, kaz durur. 

Senin Senem çadırda gelin de�il, kız durur.” 

Â�ık garip çıkmı� yola, çıkarken de altın para yüklenmi�, yola çıkmı� yürür, at 

yok araba yok. 

               “Sabah namazını Halep �ehrinde, 

Ö�len namazını Kars’ın düzünde, 

�kindi namazını Sö�ütözü’nde, 

Ak�am namazını kendi hanemde, kıldım da geldim.” demi�. 

               Gelin oluyor gari, ni�anlısını bir yere vermi�ler, yedi sene bu: 
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 “Hızır’ın atına bindim de geldim.” demi�. Anasının a�layı a�layı gözü kör 

olmu�. Halep �ehrinden bir günde memleketine gelinir mi? Hızır (a.s) atından iki kıl 

vermi�:  

“Bunu anayın gözüne sür eyile�sin.” demi�.  

Yedi sene atı su içmemi�, tasasından. Kız karda�ı atın sırtını sıvayıverince atı 

su içmi�. Varmı� ki saz takılı orda: 

“Nene demi� dü�ün mü var? Ver hele de �u sazı bir çalayın.” demi�.  

Yooo demi�. O�lum bana bunu emanet etti, kimseye elini sürdürmezim. “Nene 

gözünü açıversem, verin mi?” demi�. Veriyim demi�. Atın kılını gözüne sürüvermi�. 

Gözü açılmı�, kız karde�i de bilmi� gayri, sarılmı� a�la�mı�lar. Demi� ki sazda: 

               “Sabah namazında Halep �ehrinde, 

Ö�len namazını Kars’ın düzünde, 

�kindi namazını sö�üt özünde, 

Ak�am namazını kendi hanemde, 

Hızırın atına bindim de geldim.” 

               Derken güveyi:  

   “Bu i�in içine sıçtım da geldim desene.” demi�. Bozulmasın karda�ımı vercem, 

demi�: 

               “�nen giden �uradan a�a�ı, 

Hocadan da�ılır mektup u�a�ı,  

Yedi güne döktürdü�üm ku�a�ı, 

Layık olmu� ak beyime sar Senem. 

 

Evimizin önü yüksek tepeler, 

Bir yanna kar ya�ar, bir yanna sepeler, 

Yedi güne döktürdü�üm bu felek, 

Nail olmu� ak murada ak Senem. 

 
Bir yanımdan kan gelir. 

Bir yanımdan Fırak. 

Kalmı�ım çöllerde menzilim ırak. 

Çöllerin bekçisi Hızır �em�ırak. 

Garibem sen burak gel. 

Kabeyi yaptıran Halil peygamber.” 
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5. EM�NE �LE AL� 
Bi gâvur gızı varımı�. Bi o�lan o gavır gızına vurulmu�. O�lanın babası:  

“O gızı sana dünyada alıvermen. Giz da Alman filan.” demi�.  

Esasen giz da o�lanı seviyorumu�. Gızın adı Emini’ymi�, o�lanın adı 

Ali’ymi�. O�lan gıza yalvarmı�. Gız bir ki nazlanmı�. Ondan sonra o�lan gıza �öyle 

demi�. O�lan gıza vurulmu� ya: 

 “Adımı sorarsan adım Ali’dir. 

Geddi�imiz yol Hak Muhammet yoludur. 

Bizim dinner cümle dinden uludur. 

Gavır gızı döner misin dinime?” demi�. 

Giz Alman deyi dayatmı�ımı�. O�lan gızı dinine döndürece�imi�. Gız bak nahıl 

güzel söylemi�: 

“Adın Aliy’se döndüm dinine. 

Benim adım Bengli Bengli Emine.” demi�.  

Gız dinine dönüvermi�. Nikâh olmu�lar. Ali, o gızı Müslüman etmi�. Dini 

bakımından çok �eylere gavı�mı�lar.  

 

6. HÜSEY�N �LE SEVD��� KIZ 

Evel bi gızla bi o�lan birbirine vurgunumu�. Gızı, garde�leri vermemi�, o�lana 

da:  
“Vazgeç.”demi�ler.  

O�lan önceden vazgeçmi�, sonra vazgeçesi gelmemi�. �kisi biribillerini 

sevellerimi�. Biribillerini almasalar gahr olacaklarmı�.  

Gız; o�lan tarafına bahçeden erik, elma, mısır yolar götürürümü�. Bi de goca 

cadı varımı�. Cadının adı, Zarifıymı�. Çocu�u yo�umu�. Etrafındakilere gov satarımı�. 

Gızın o�lanın annesigile götürdü�ü eri�i, mısırı deyveririmi�. O�lanın adı, Hüseyinimi�. 

O�lan trafik gazası geçirmi�. Bacaklarından filen yaralanmı�. Sonra o�lan eyi olmu� 

ikisi birbirine gavu�mu�. O o�lan gızı vermedikleri zaman yakım yakmı�: 

 “Bizim yaylamız da yolun üsdünde . 

A sevdi�im su var mıdır desdinde?  

Ben ayrıldım �imdi bana gasdın ne? 

 Ayrılık �erbetin i�dim ben artık.  

Senden üsdününü bulurun artık.” der. 

Onu duyan gız durur mu? 
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“Benim sevdi�im de yaylalarda gezer. 

Yaylalarda guzu güder. 

A� elleri mendil eder. 

Pe�man oldu gütmez artık.” der. 

O�lan gızı mendil ederke tutacan deyi govalamı� da, o: 

“Bi çayırda dü�en süreler. 

Ö�lenin ısıca�ında suya gireler. 

Seni alırsam da bana güleler. 

Senden üsdününü bulunur artık. 

 

Yama�lukdır ho da�ların orası. 

Ge�di mi yanaklarındaki di�lerinin beresi? 

Siz ablandan aldınız ba�lık parası? 

Senden de alsınnar isdemen artık.” 

Sonra o�lanıla gız ga�mı�lar; ikisi biribillerini bulmu�lar. Abisi sö�mü�, 

dö�mü�, govalamı� amma, ikisi sonunda mutlu olmu�lar.  

 

7. LEYLA �LE MECNUN  

�ki karda�ın çocuklarıdır bunlar. Liylanın babası zengin, kuzu güder, keçi 

güderler. Hızır (a.s.) geldi. Bildikleri yok ya. Su istedi. Su yok, süt sa�dılar. Verdiler 

Hızır (a.s.)’a. Hızır (a.s) asasını bir vurdu su çıktı. Leyla’ya bir ceylan yavrusu verdi, 

Mecnun’a da bir saz verdi. “Ee biz bunu bilmeyiz.” dedi. Ö�renirsiniz dedi, gitti.  

Leyla okullarda a�çıydı, yemek da�ıtırdı. Mecnun’un çana�ına bir vurduydu, 

kepçeyi kırdı.  

Mecnun:  

“A Leyla dedi, çanak alacak paramızda yok, nörseydik? Neyse ben alırım.” 

dedi. Sonra birbirine â�ık oldular. Leyla’nın babası, Mecnun’u sürgün etti. Leyla da 

ceylan yavrusuyla Mecnun’a mektup gönderiyordu. Mektupla�malar devam etti. 

Leyla’nın babası, Leyla’yı ona verdi. Eskiden göçerlermi�. Leyli:  

“Sen enginde dur. Ben �imdi göçleri o yana u�urlayıp dönecem.” demi�,  

Mecnun’a. Mecnun ta�ın ba�ında beklerkene, “Leyla’m Leyla’m…” derken, ku�lar 

gelmi� ka�ını oymu�, yosun ba�lamı�, bir sene a�lamı�: “Leyla’m Leyla’m deyi…” 

“Leyla Leyla derken, 

Ben Mevla’mı buldum. 
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Leyla Leyla göçe u�radı. 

Get kalan.” demi� 

    Bu sırada Leyla’nın babası ile Mecnun’un babası harp etti. Mecnun da dua 

ediyor. Askerini bizimkinler kırmasın, onlar ma�lup olmasın diye, sonra Mecnun 

da�lara çıktı. Sonra kızı hükümdarın o�lu, ‘�ef Tali Bey’ derler, ona verdiler. Bunlar 

yörü�üdü ya göç ediyorlar, beni �u gölün ba�ında bekle diyor. Bahara kadar beklemi�, 

altı ay beklemi�, kamı�lar hırkasını delmi� yatmaktan… 

               “Mecnun Leyla’sını vurdu demi�ler. 

Hırkasını attırdı kamı�lar. 

Mecnun Leylası’nı buldu demi�ler.” 

Zemherinin gününde ni�anlısını ‘�ef Tali Bey’ gönderdi. Gönderirken, 

Mecnun Leyla’sını aldı. Ordan, gelirken bi tufana tutuldular, ikisinin üzerine bir hurma 

a�acı yıkıldı. �kisi de öldüler orda. 

 

8. SÜRMEL� BEY VE TELL� SENEM  

Bi Telli Senem varımı�. Sürmeli Beg ile ikisi birbirine vurgunumu�. Sürmeli 

Beg â�ıklardan, Telli Senem de bi evin bi gızıymı�. Kimsesi galmamı�, onnarın 

aitli�inde otururmu�. Arif Be� ile Sürmeli Be�in çitli�inde; Sürmeli Be�’in, ‘Ya�ır 

Bilal’ deyi bi amcao�lusu varımı�. Ya�ır Bilal, Sürmeli’ye:  

“O gızın çitlikde dosdu var. Onu�la bunu�la gonu�uyor. Gel bu gızdan 

vazgeç. Sana yaramaz.” demi�.  

Gendi de gızın geddi�i yere geder, gızı ele veririmi�. Gızı gendisi almak 

isderimi�. Sürmeli Be� de gıza gızmı� atına binmi� gedece�imi�, Gız bunu görünce atın 

zincirine sarılmı�, ayaklarına kapanmı� Sürmeli Begin: 

“Bildim aya�ında mesdin varımı�. 

Beni öldürme�e kasdin varımı�. 

Duydum çitliklerde dosdun varımı�. 

Gelme ba�ucuma lazım de�el.” demi� 

Gızda: 

“Aman be�in o�lu böyle söyleme. 

Yüre�ime hançer vurup da�lama. 

Beni elaleme süvan eyleme. 

El de�medi senden ziyade.” demi� 
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Sürmeli Be� atını almı� gedmi�. Yedi sene gelmemi�. Gız bin mu�arın 

ba�ına gedmi� a�lamı�. O�lanı döndürememi�ler, varmı�, gedmi�. Anası babası 

Arif Be�’i arkasından göndereceklerimi�. Çekmi� getmi�. Halebe bir karının 

yanına gitmi�. Varmı� bir ahırda yatar. Bi ahıra gata goymu�lar. Arif Be�’i parıyla 

gördülermi onu da ba�ka bi ahıra gata goymu�lar. Orda yedi sene yataca�ımı�. 

 Telli de abisi gitmeden önce zülüfünün ucundan bir tutam kesmi�. Abi:  

“Sürmeliyi ölü bulursan da zülüfümü elinin ucuna koyacaksın.” demi�.  

Saçından kesmi� elinin ucuna kodurmu�. Orda dururken karda�ına söylemi�. 

Abisi: 

“Anan tüfe�ini çiviye asar. 

Baban tabancanı ba�rına basar. 

Anaya babaya adam mı küser? 

Gak karda� gideli da�lar ba�ından. 

Av idelim kekli�inden ku�undan.” 

Telli Senem: 

“Anam tüfe�imi çiviye assın. 

Babam tabancasını ba�rına bassın. 

Varsın Telli Senem karalar ba�lasın. 

Gitmem karda� gitmem yerin �en olsun. 

Bastı�ın topraklar yadigâr kalsın.” 

Abisi: 

“Gak karda� gidelim da�lar ba�ından. 

Av idelim kekli�inden ku�undan. 

Zaman ırma�ından, pınar ba�ından. 

Gak karda� gidelim sıleya do�ru. 

Telli Senem: 

“Varsın Telli Senem karalar ba�lasın. 

Gitmem karda� gitmem yerin �en olsun. 

Bastı�ın topraklar yadigâr kalsın. 

Varsın Telli Senem de karalar ba�lasın.” 

Abisinin ‘Akbilek’ deyi garısı varımı�. Akbilek kocasına:  

“Gedme, sana da bi zarar geli.” demi�.  

Fakat yinede gitmi�. Sonra bi gün eve gelmi�. Evin yanına geldimiydi bi 

galabalık görmü�, o sanmı�; anam babam öldü. Me�er anası babası önce ölmü�. 
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Ölen Akbilek’imi�. Yakla�dımıydı, Telli Senem de yanına gelmi�. Onu teselli 

ederimi�. Arif Be� Sürmeli’nin öldü�ünü de söylememi�. Arif Beg sonra �öyle 

demi� Akbile�e: 

“Yalan de�ilimi� nazlımın sözü. 

Ceylan gibiydi onun gözü. 

Ot dü�üp yanası Sivas’ın düzü.  

Akbile�im buralardan gezdi mi?” 

Gendileri Sivaslıymı�. Bu sefer Sürmeliye söylemi�: 

“Gahrolası Halep düzgü ölüsü 

Sürmeli Be� oralardan ge�di mi?” 

Telli Senem Sürmeli’nin öldü�ünü de bilmi�. Sonra tabutu galdırmı�lar Arif 

Beg, Telli Senem’e sahip çıkmı�. Ya�ır Bilal gene arkasına dönmü�. Yoldan geçerken 

gızın önüne durmu�: 

“I�rene tahrana vermen ben seni. 

Güllü dünyalara vermen ben seni.” Demi�. 

Hani; ben seni alacan, demek isdemi�. Gızda heç aldırmamı�, geçmi� getmi�. 

�ki üç kere böyle gızın önüne geçmi�. Arif be� de bunu takip ederimi�. Gızın bi�eyni 

bulumayınca sevinmi�.  

Telli Senem’in yanında Safinaz varımı�. Telli, Safınaz’a: “Bir �eyler söyle de 

içim açılsın.” demi�. Arif Beg de gızı takip ederimi� pencerenin dibine gelmi�. Gızı 

nahıl yakı�dırmı� bak:  

“Yedi lüleli pınar, 

Gu�lar üsdüne gonar,  

Doya doya görmedim.  

Yüre�im ona yanar.” demi� 

Safinaz da: 

“�u da�lar demirdendir. 

Geçen gün ömürdendir 

Fele�in bi gu�u var. 

Dınna�ı demirdendir” demi�. 

Derke Arif Be� çıkagelmi�. Arif Be� önceleri Ya�ır Bilal’e: “Bu gıza 

çekdirdi�ini ben de ona çekdirece�im. Söylen gözüme görükmesin.” demi�.  

Arif Be� tellal ça�ırmı�: “Arif Be� öldü.” deyi. Herkes a�lamı�, ba�ırmı�, 

Ya�ır Bilal’de türkü çalar oynar ımı�. Arif Be� demi�: 
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“Söyleyin o Ya�ır Bilal’e. Ona fena i�lerim var. Bunca sene bu kıza çektirdi�i 

çileyi…” derken, Ya�ır Bilal atına binmi� gaça gaça gaçarken bi fırtına gelmi� 

uçurumdan dü�mü�, ölüsünü gargalar yemi�.  

Dü�ün dernek gurulmu�. Telli Senem ile Arif Be� evlenmi�ler. �kisi çiftli�in 

kâhyası olmu�lar. O çitlikte mutlu olmu� getmi�ler. 

 

9. �AH �SMA�L  

Bi o�lan bi gıza vurulmu�. Babası da gızı vermecen deyi; almı� ba�ka 

yellere götürmü�. O�lan da gızın ardından geddi�i yere varmı�. Vardı�ı yerde 

dü�ün edeller ama yeri belli de�ilmi�. Orda bi garı varmı�. O�lan garıya sormu�:  

“Nene burda bi zurna sesi geli, bu ne?” demi�.  

“O�lum bi padi�ahın gızına bi o�lan vurgunumu�; babası gızı vermecen 

deyi almı� gelmi� buraya. Onun dü�ünü var; kırk gün, kırk gece dü�ün edecekler.” 

demi�.                                 

“Nene bana evi bi gösderiver.” demi�. Gösdermi� gayri. Gız da heç 

kimsenin yanına getmez imi�. Kim geli, kim geder, acep geli mi ki, deyi o Gülüzar 

grafillerimi�. Gız o garıyı görmü� o�lanın yanında: 

 “O nene çıksın gelsin” demi�.  

Nene varmı� yanna.  

“Kim o?” demi�, o�lan için. 

 “O yi�idin Gülüzar deyi bi ni�annısı var ımı�; gızın babası gızı vermemi� 

almı� götürmü�. Bu dü�ünün sesini duydu; bana bi gösderiver, dedi.” demi�.  

Gız da:  

“O Gülüzar benim o o�lana söyle demi�. �ah �smail o�lanın adı demi�. 

Ben, kırk gün kırk gece dü�ün isdedim; gül bahçesine inecen, gezerken beni 

Gamertay’ın üzerine alsın.” demi�.  

Atının adı Gamertay’ımı�. A��am olmu�. Gülüzar bahçede gezerke, o�lan 

atıla gelir, üstüne atar gaçar. Nene:  

“Beni de götürün.”der. Biraz götürdükten sonra onu attan atarlar. 

 O�lanla gız bi yere varmı�lar. Burası harp meydanıymı�. Gızın üç o�lan 

garda�ı burda sava�ıllarımı�. Gar�ılarında Yunannılar varımı�. O�lan:  

“Selam veriyin. Kim azsa, onnardan tarafa oluyun.” demi�.  

Selam vermi�. Üç o�lan selamı almı�. �ah �smail onnara bi girmi�; sa� 

sol, sa� sol her yelleri yıkmı�, he� bi �ey gomamı�. Üç garda�, �ah �smail’i 
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yannarına almı�lar, tel örgüyü geçmi�ler, evlerine varmı�lar. Üç garda�lar �ah 

�smail’e: 

“Bizim bi gızımiz var Gülperi, sana verecez.” demi�ler. 

“Eee! Benim iki ni�annım var.” 

 “Olsun verece�iz.” demi�ler, vermi�ler.  

Gülperi’yi, �ah �smail’i, bi de Gülüzar’ı, heybenin bi yanına, öbür yanına 

altını gatmı�lar; getmi�ler bi yere. Ordan geldiler miydi, bi yerde orda pilav 

bi�irilerimi�, gandan bi�irmi�ler, su yo�umu�. Orda gene harbe girmi�ler. �ah �smail; 

sa� sol, sa� sol gene her yelleri yıkmı�. Bi gız da varımı�. O gızı da vermi�ler ona. Gızı 

bindirmi�ler. �ah �smail ile Gamertay onnarı gonaklarına eletmi�. Gonaklarına 

varmadan babasına:  

“Biz üç gözel ile geliyoruz, bize kendi gona�ını hazılla.” deyi haber salmı�.  

Babası üç gözel gelecek deyi gona�ı hazıllamı�. �ah �smail gona�a gelmi�. 

Gızlar gona�a geldimiydi, �ah �smail’in babası görüke ta gızlara vurulmu�. Gayri o 

gızları alacak. Babası o�lanın ellerini ba�lamı�. Ellerini ba�ba�ıyla ba�lamı�. O�luna:  

“Guffetini teni.” demi�. Höylederimi�. gınlıveririmi�. O�lan o gızları alacak 

gayri. Padi�ah o�luna sormu�: 

“O�lum seni ney ba�eder?” 

“Çinkiri�” demi� (Pambık attı�ımız iplere). Kiri�lerle ellerini ba�lamı�. O�lum 

gır, demi�. Höyle etmi� o�lanın golü biçili biçili veririmi�. O�lan gene höyle ederimi�; 

gene biçili biçili veririmi�. Bu sefer gayri o�lanın gözlerini oymu�. Gözlerini gııyuya 

atmı�. Üç gözeli de ayrı ayrı odalara hapsetmi� arkalarından kürsüklemi�. Gu�lar 

o�lanın içinde bulundu�u guyunun ba�ına gelince, civvik viccik öterimi�. Bi gu� dile 

gelmi�: 

“Gel hele arkada� �ah �smail’in gözünü oymu�lar cebine gatıvermi�ler, 

gözleri kör olmu�.” demi�. Ötekki bi gu� da dile gelmi�: 

 “Bizim yelekleri çırpalım a�a�ıya, bizim yelekleri yoklasın gözüne höyle 

sürsün (gözünü gösteriyor), gözü höyle yerine geli Allah tarafından.” demi�.  

Gu�lar çırpınmı�lar. O ara�dırmı� gayrı. Gözlerini bulmu�. Gözlerini 

yerine dakmı�. Gözleri bu sefer alev alev olmu�. O�lan guyudan çıkmı�, eve 

varmı�. Babası: 

“O�lum bildim, sen �ah �smail’sin.” demi�.  

Üç gözel de �ah �smail’i pencereden gördülermiydi: 

“�ah �smail geliyoru… �ah �smail geliyoru…” deyi ba�rı�ıllarımı�.  
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�ah �smail, babasının yüzünün dört sa� yanında, dört sol yanına tokat 

atmı�: 

“Get baba, o guyuya sen yakı�ırsın.” demi�.  

�ah �smail artık o üç gözel ile billikte babasının gona�ında zevk ve sefa, 

para, pul, zenginlik her�eye gavı�mı�. 

 

10. TUNA �LE SUNA  

Gönümüzden 80– 90 yıl evvelinde Barçın Yaylası’nın SUNA adında bi yayla 

güzeli varıdı. Sevdü�ü o�lanın adı da Tuna imi�. 

Zingin yörük a�asının o�lu yayla gözeli Suna’yya deliler gibi â�ık olmı�. 

Yörük a�asının o�lu Suna’ylan evlenmek içün sürüler, develer, altınlar teklif etmi�. 

Amma Suna Tuna’yı sevdü�ünden a�anın o�lunu isdemezimi�. Bunun üzerine a�a 

o�lu, Suna’yı Tuna’yya yâr etmemek için plan hazıllamı�. 

Suna her gün gu�luk vakti goyunları sa�mak içün vadi yolundan gider 

gelirimi�. Gönlerden bi  gün yörük a�asının o�lu vadinin kar�ı yammacındaki duvarın 

üsdünden geçerke, güya duvar yıkılıvermi� olur. Adam yere dü�erke elinde�i silah 

padlayıverimi�. Süd sa�makdan gelen yayla güzeli Suna’yya isabet etmi�imi� ve Suna 

ölmü�. Suna’nın elinde�i helkedeyki bulunan süd dökülereg gayri çiçegleri beyaza 

boyayıvermi�. Suna’nın ganıda südün üsdüne Tuna’m yazarak akıp gidivermi�.  

Bu özücü olay üzerrine yayla güzeli Suna’nın sevgilisi Tuna, Sarıveller 

ilçesinde ya�ayan yakım yakan Fil Ahmed’e gelivermi�. Sevgilisi Suna için yakım 

yakıvermesini isteyivermi�. 

Fil Ahmed, sekiz köyün ortasunda bulunan Ulu Camii içün, bi fakir fukara 

içün, bi Pir Aksakal içün olmak üzere üç kurban getirmesini söyleyivermi�. Kendim bi 

�ey istemem demi�mi�. Kurbanlık goçlar getirilmi�.  

Fil Ahmed, Suna’dan Tuna’yya; Tuna’dan Suna’yya otuz adet dörtlüg 

söyleyivermi�: 

 

SUNA’NIN TUNA’YA DEY��LER�  

Kaza kur�ununa u�radı canım. 

El de�medik tenden, akıyor kanım. 

Dü�ünün mah�ere kalmı�tır benim. 

Beni alamayan Tuna’m a�lasın. 
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Altın yüzüklerin elmas ka�ıyım.  

Akrannar içinde, gayet ki�iyim.  

Yörük kızlarının desde ba�ıyım.  

Beni saramayan, Tuna’m a�lasın.  

 

Tuna’m ben vuruldum yapı� elimden. 

Çöz önce�i, kan olmasın belimden. 

Ben kaldım da, sen de kalma yolundan. 

Göç çekip geldi�im, yollar a�lasın. 

 

Gök öncektir, a�iretin nakı�ı.  

Güvercin topuklu, keklik seki�li. 

Adını sevdi�im, zinhar yoku�u. 

Göç çekip geldi�im yollar a�lasın. 

 

Erisin da�ların karı erisin. 

Hep obalar yaylasına yürüsün. 

Zeyve bo�azını göçler bürüsün. 

Göç çekip geldi�im yollar a�lasın. 

 

Sürünün önünde, sürmeli koçlar.  

Hey akranım kızlar, sallasın saçlar. 

Zeyve deresine, varınca göçler.  

Göç çekip geldi�im, yollar a�lasın. 

 

Ah bu nasıl ölüm, be�ler a�alar. 

Sevdice�im Tuna’m, ah çekip a�lar.  

Üstünden geçti�im, Akkarlık da�lar. 

E�ilip su içti�im pınar a�lasın. 

 

Yalan dünya, senden murat almadım. 

Gelin olup, tosun ata binmedim.  

Bir gece Tuna’mla, mihman olmadım.  

Sevip, saramayan Tuna’m a�lasın. 
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Elmas yüzüklerin cevher ka�ıyım. 

Yörük kızlarını deste ba�ıyım. 

Barçın Yaylası’nın al lalesiyim. 

Sevip saramayan Tuna’m a�lasın. 

 

Beni vuran katil yere devrilsin. 

Kavrulsun da külü gö�e savrulsun. 

Tuna’mın göçleri köye çevrilsin. 

Sevip saramayan Tuna’m a�lasın. 

 

Sevdi�im ku�anmı� ala kolanı. 

Yaylaya gider dolanı dolanı. 

Adını sevdi�im kervan alanı. 

Ah çadır kurdu�um yerler a�lasın. 

 

A yörü�ün kızı kira çekersin. 

Tüllü mayalara ziller takarsın. 

Sende benim gibi evvel bekârsın. 

Zil çalıp geçti�im da�lar a�lasın. 

 

Varsın Tuna’m hocasında okusun. 

Garip bülbül gül dalında �akısın. 

Al ıstarım, gelin anam dokusun. 

El yerime bakıp bakıp a�lasın. 

 

Ya�lı kur�un yedim akmıyor kanım. 

Yârimi görmeden çıkmıyor canım. 

Eyne deresinden geçince yolum. 

Göç çekip geldi�im yerler a�lasın. 

 

Cesedimi gözya�ıyla yusunlar. 

Mezarımı yol üstüne koysunlar. 

Gelen geçen garip ölmü� desinler. 

Gelip geçtik sıra Tuna’m a�lasın. 
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Acı mehlem, tatlı mehlem düzeyin. 

Yaram koygun, dü�melerim çözmeyin. 

Kabrimi de yoldan uzak kazmayın. 

Geçtik sıra Tuna’m görsün a�lasın. 

 

Doku ey sevdi�em halılar doku.  

Erkenden yüklemi�, Sunam da yükü.  

Adını sevdi�im, Zeyve’nin bükü.  

Bana doyamayan Tuna’m a�lasın. 

 

Kadife kuma�ım, morca fesiyim.  

Yörük gızlarının gayet hasıyım.  

Barçın Yaylası’nın al lalesiyim.  

Beni deremeyen Tuna’m a�lasın. 

 

Ecel oku geldi cana dayandı. 

Turunç melem al kanlara boyandı.  

Bu acıya Tuna’m nasıl dayandı. 

Beni saramayan Tuna’m a�lasın. 

 

Tuna’m varsın hocasından okusun. 

Garip bülbül gül dalında �akısın. 

Gelin anan, al ıstarı dokusun. 

El yerime baksın, Tuna’m a�lasın. 

 

Anamur çölleri yansın yıkılsın.   

Külü savrulsın da yere dökülsün. 

Barçın Yaylası’na göçler çekilsin.  

Göç çekip geldi�im yollar a�lasın. 

 

               Barçın Yaylası’nın güzel ku�uydum.  

E�ri feslilerin fina ta�ıydım.  

Yörük kızlarının deste ba�ıydım. 

Seven akranlarım ansın a�lasın. 
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Sarı yaylam, yaylamadım kar iken. 

Palazını avlamadım tor iken. 

Bu cihanda acı ölüm var iken, 

Geride kalanlar yansın a�lasın. 

 

Ne serin yayladır �u bizim yayla.  

So�uk suba�ında var gönül e�le.  

Bu sevgi, muhabbet kalırsa böyle, 

Yi�it Tuna’m gözün dönsün a�lasın. 

 

Yansın kavrulsun da Anamur çalı.  

Savrulsun göklere külü dumanı. 

Adını sevdi�im Mernek alanı. 

Gök önçekli Bah�i� kızı geçti mi? 

 

Sevdi�imin çekip gider obası.  

Be�ikten de vermi� idi babası. 

Kurban olam Orta Köy’ün a�ası.  

Top kahküllü bah�i� kızı geçti mi? 

 

               Havayadır deli gönül havayı. 

Alıcı ku� yüksek yapar yuvayı. 

Bah�i� kızı katarlamı� mayayı. 

Çeke çeke yaylasına geçti mi? 

 

Abınadır deli gönül abına. 

Koç yi�itler sı�maz oldu kabına.  

Ala karlı boz ardıcın dibine, 

Çadır kurup yatmamıza ne kaldı? 

 

Fil Ahmet bunları yazdı yegâne.   

El de�medik teni boyandı kane. 

Ah edip a�ladık hep yane yane.  

Göç çekip de bu da�lardan geçti mi? 
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TUNA’NIN SUNA’YA DEY��LER�  

Ala �afak ile gitmi� obası.  

Avuç avuç ellerin kınası.  

Annı �annı Turcalar’ın a�ası, 

Top zülüflü Bah�i� gızı geldi mi? 

 

               Ku�anırdı çalparalı kalanı.  

Salınırdı hep dolanı dolanı. 

Adını sevdi�im Kervan alanı. 

Göyüncekli Bah�i� gızı gezdi mi? 

 

Kıbleye do�rudur, onun kapısı.  

Kesme ta�dan yapılmı�tır yapısı.  

Adını sevdi�im, Görmel Köprüsü. 

Üzerinden bah�i� kızı gezdi mi? 

 

Nehiridir deli gönül nehri.  

Elindin içeyim bir tas zehiri.  

Hey sevdi�im Ermenek’in �ehri. 

Keben’inden Bah�i� gızı ge�di mi? 

 

Kovanlık’ın suları var oluklu.  

Oluklu da kapkaraca sülüklü,  

Omuz ba�ı yetmi� seksen melikli,  

Top zülüflü Bah�i� gızı ge�di mi? 

 

Ya�mur ya�ar, ısılar sayıları. 

Eli göçmü� bozula�ır da�ları. 

Taze gelin koç yi�idin yayla�ı,  

Benim Suna’m Turan�ah’dan geçti mi? 
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HALK H�KÂYELER� �LG�L� GENEL DE�ERLEND�RME 

Pertev Naili Boratav, halk hikâyelerinin sözlü gelenekteki özelliklerini de göz 

önünde bulundurarak konuları bakımından tasnifini �u �ekilde yapar.  

1. Kahramanlık hikâyeleri. 

 a. Köro�lu kolları, 

 b. Di�er kahramanlık hikâyeleri. 

2. Â�k hikâyeleri. 

 a. Kahramanları hayal ürünü olanlar, 

 b. Â�ık- �airlerin romanla�mı� hayatları. 

3. Bu kategorilere tamamıyla girmeyen hikâyeler.  

 a. Â�k maceraları, 

 b. Me�hur koçaklama ve kabadayılara ait hikayeler. (Boratav, 1988: 36) 

Derlememiz sırasında kar�ıla�tı�ımız metinler, geleneksel halk hikâyesi 

�eklinde kar�ımıza çıkmı�tır. Derlemi� oldu�umuz halk hikâyelerinin yedi tanesi 

kaynaklarda yer alan ve çe�itli bölgelerde dilden dile anlatılan ürünlerdir.  

Pertev’in yapmı� oldu�u tasnife göre 5., 6. ve 10. hikâyelerimiz 3.a. 

maddesine girmekte olup bölgeye has a�k maceralarını içeren halk hikâyeleridir.10. 

hikâyemizde geçen manzum kısımların bir kısmı halk arasında türkü �eklinde de 

söylenmekte olup â�k hikâyesi olma yönü daha a�ır bastı�ı için hikâyelerimiz arasında 

de�erlendirilmi�tir. 1., 2., 3., 4., 7.,  ve 8. hikâyemiz 2.b. maddesinde yer alan â�ıkların 

hayatını anlatır. 9. hikâyemiz ise 1.b. maddesinde yer alan bir kahramanlık hikâyesidir. 

Derlemi� oldu�umuz halk hikâyelerinden “Â�ık Garip ile Senem Hikâyesi”nin 

iki farklı varyantı oldu�u için farklı ba�lıklar altında de�erlendirilmi�tir. 
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  C. EFSANELER  

�nsano�lunun tarih sahnesinde göründü�ü ilk devirlerden itibaren aynı 

co�rafyadaki kavimler arasında do�up geli�en; zamanla inanç ve geleneklere göre 

çe�itlilik arz eden birçok anlatma vardır ve bu anlatmalarda ola�anüstülükler söz 

konusudur. Sözlü gelenekte ya�ayan bu anonim anlatmalara Farsça’da “efsane”, 

Yunanca’da “mitos, mit” denilmektedir. Dinî, inandırıcı, kısa, nesir �eklindeki bu tür 

anlatmalara “efsane” adı verilmektedir. 

Bu nedenle efsanelerle ile ilgili metinlere geçmeden önce masalla destan 

arasında kalan bu tür hakkında yapılan tanımlara göz atmak yerinde olacaktır. 

“Aslı Farsça olan “Efsane” kelimesi, dilimize oradan girmi�tir. Bu tür, 

Arapça’da “Usture” kelimesi ile kar�ılanmaktadır. Ayrıca dilimizde dini efsaneler için 

“Menkabe” kelimesi de kullanılmaktadır. Batı dillerinde bu kelimelerin kar�ılı�ı olarak 

Latince Legendus kökünden gelen terimler kullanılmaktadır. �ngilizce’de Legend, 

Fransızca’da Legende, Almanca’da Legende ve Sage, �talyanca’da Leggenda ve 

�spanyolca’da Leyanda gibi. Yunanca’da ise mythe/mythos kelimeleri bu türün kar�ılı�ı 

olarak kullanılmı�tır.” (Karadavut, 1992: 17). Bununla birlikte; Rusça “predaniya, skaz” 

terimlerini de belirtmek gerekir (Ergun; 1997: 1). 

“Anadolu Türkleri arasında efsane, menkabe, esatir, ve mitoloji terimleri 

yaygınlık kazanmı�tır. Anadolu dı�ında ya�ayan Türklerden Azerbaycan arasında esâtir, 

mit, efsâne; Türkmenlerde epsana, rovayat; Özbeklerde efsane, rivayat; vb. terimler 

efsane kar�ılı�ı olarak kullanılmaktadır.” (Ergun; 1997: 1–2). 

Saim Sakao�lu da bu türün özelliklerini �u �ekilde sıralamı�tır: 

a) �ahıs, yer ve hâdiseler hakkında anlatılırlar. 

b) Anlatılanların inandırıcılık vasfı vardır. 

c) Umumiyetle �ahıs ve hadiselerde tabiatüstü olma vasfı görülür. 

ç) Efsanelerin, belirli bir �ekli yoktur; kısa ve konu�ma diline yer veren bir 

anlatmadır (Sakao�lu, 1992a: 10). 

Sakao�lu aynı zamanda efsanelerin tasnifini �u �ekilde yapmı�tır: 

A. A�k, 

B. Zor durumdan kurtulma, 

C. Saygısızlıklar, 

D. Kötü huylar 

E. Hızır ve insanlar 
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F. De�i�ik ta� kesilmeler, 

G. Eksik anlatılanlar. (Sakao�lu, 1980b: 65) 

Masal ve efsaneler ço�u zaman birbirine karı�an türler olarak kar�ımıza çıkar.  

Pertev Naili Boratav, “Efsanenin ba�lıca niteli�i inanı� konusu olmasıdır; onun 

anlattı�ı �eyler do�ru, gerçekten olmu� diye kabul edilir. Bu niteli�i ile masaldan ayrılır, 

hikâye ve destana yakla�ır.” diyerek masal ile efsane arasındaki farklılı�ı belirtir 

(Boratav, 2000: 121). 

Pertev Naili Boratav bir takım de�i�ikliklerden sonra Türk efsanelerini 

sınıflandırırken dörde ayırarak �u �ekilde vermi�tir: 

a. Yaradılı� efsaneleri; 

  i) Olu�um ve dönü�üm efsaneleri (evren, dünya, yerin, gö�ün, yıldızların, 

ta� kesilme, a�aç, canlı-cansız varlıklar vb.) 

ii) Evrenin sonunu anlatan (mah�er ve kıyamet günlerini) anlatan 

efsaneler; 

b. Tarihlik efsaneler; 

 i) Adları belli yerler (da�, göl vb.) üzerine anlatmalar 

 ii) �nsan topluluklarının oturdukları yerler (�ehir, köy vb) 

 iii) Ünlü büyük yapılar (kilise, cami, köprü vb) 

 iv) Tarihlik sayılan ki�ilerden ya da uluslardan kaldı�ına inanılan 

defineler; 

 v) Milletler, hükümdar soyları; 

 vi) Büyük afetler; 

 vii) Tarihlik niteli�i oldu�una inanılan ünlü ki�ilerin sava�tıkları 

ola�anüstü güçlü yaratıklar; 

 viii)  Sava�lar, fetihler, yayılı�lar; 

 ix) Yerle�mi� bir düzene ba� kaldırmalar; 

 x) Ba�kaca tarihlik önemli olaylar ya da sivrilmi� ki�iler (uygarlıkta 

klavuz olmu� ki�iler, bilginler, �airler, �eyhler, mür�itler vb.) 

 xi) Sevda maceraları ile ün almı� â�ıklar; ki�ilerin aile içi çe�itli ili�kileri; 

 xii) Çe�itli ba�ka olaylar içindeki yerleri ile bir toplumun tarihinde iz 

bırakmı� “önemsiz” ki�iler ( örne�in: çoban, hizmetçi vb.) üzerine anlatılar. 

c. Ola�anüstü ki�iler, varlıklar ve güçler üzerine efsaneler; 

i) Alın yazısı; 

ii) Ölüm ve ötesi; 
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iii) Tekin olmayan yerler; 

iv) Tabiatın bir parçası olan yerler (orman, göl vb.) ile hayvanların 

“sahip”leri (koruyucuları); 

v) Cinler, periler, ejderhalar vb. tabiatüstü güçte yaratıklar; 

vi) �eytan; 

vii) Hastalık ve sakatlık getiren varlıklar (albastı gibi); 

viii) Ola�anüstü güçleri olan ki�iler (büyücü, üfürükçü, afsuncu gibi); 

ix) Mythique nitelikte hayvan ve bitkiler (adamotu gibi) üzerine 

anlatmalar. 

ç. Dinlik efsaneler(Boratav, 2000: 122–129) 

Yöremizde efsanelerle ilgili yapmı� oldu�umuz çalı�mada �stanbul Türkçesi 

kullanılmaya özen gösterilmi�tir. Derlemi� oldu�umuz 15 tane efsaneyi a�a�ıda 

alfabetik olarak veriyoruz: 

 

1. AKSAKAL  

Anasından aksakallı do�mu�tur. Günlerden bir gün anası hamur yo�urur. 

Yufka ekmek yapmaya ba�lar. O�lu Aksakal da ekmekleri pi�irir, derken saçın 

üzerindeki ekmeklerden biri yanmaya ba�lar.  

Anası:  

“O�lum ekme�imizi neden yakıyorsun?” deyip,  elindeki oklava ile dürterek 

o�lunu uyarınca, Aksakal der ki:  

“Ana, Çindiri da�ındaki uçurumun kenarında arkası odun yüklü bir katırın 

aya�ı çırptı. A�a�ı uçacaktı. Katırın sahibi kadın; ‘Yeti� Aksakal Efendi!’ diye 

yalvarınca, omzumu katırın aya�ının altına tuttum. Katır dü�mekten kurtuldu.” der.  

Anası inanmayınca, omzundaki mıhın yaraladı�ı yeri gösterir. O zaman anası 

ermi�, bilgin bir o�lu oldu�una inanır.  

 

2. AL� KÂHYA  

Ermenek, Kayaönü (Esvendi) köyünde ya�ayan Ali Kâhya adlı vatanda� 

tarlasına çift sürmeye gider. Çift sürerken öküzlerini yitirir ve bunları aramaya çıkar. 

Öküzlerini ararken ak�am olur, hava kararır ve kar�ıda bir ı�ık görür. I�ı�ın sahiplerine 

sorayım diye ı�ı�ın yanına gider ve orada çingenelerle kar�ıla�ır. Çingeneler Ali 

Kâhya’yı, ko�up yemek isterler:  

“Ali Kâhya, sende ne güzel pirzolalık var.” diye niyetlerini belirtirler. 
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 Ali Kâhya korkudan titrer ve kurtulmak için çareler dü�ünür. Aklına gelen 

tuvalete gitme bahanesini uydurur. Çingenelere tuvalete gidece�ini söyler. Çingeneler 

kaçmasın diye bırakmak istemezler. Ali Kâhya: 

 “Belime ip ba�layın da gideyim.” der ve o �ekilde gider. Biraz uzakla�ınca ipi 

belinden çözüp, bir a�aca ba�lar ve kaçar. Ali Kâhya’nın gecikti�ini gören çingeneler, 

ellerindeki me�alelerle aramaya gelirler. Bunu gören Ali Kâhya daha hızlı ko�arak evine 

varır ve hanımına korktu�unu söyler. Kendisinin ba�ına gelenleri anlatır ve bu korkudan 

kırk gün içinde ölür. 

 

3. Â�IK  (KEMERL�) KÖPRÜSÜ  

Buradan bir genç, a�iretten bir kıza â�ık olur. Kızın babası da kızını buraya 

vermek istemez. Bu nedenle bulu�masınlar, kızımı hiçbir erkek görmesin diye, köprüyü 

ilkbahar döneminde göçürür. Bu nedenle de köprüye: “Â�ık Köprüsü” denilir.  

 

4. EBE  

�a�kın ve fakir bir çocuk hastaneye gider. Ama hastanede hiç ilgilenen olmaz. 

Sonrasında bir ebe hanım yardımcı olmaya çalı�ır. Çocu�u kolundan tutup, doktorun 

yanına götürür. Doktora, muayene etmesini, geri kalan masraflarını kendisinin 

ödeyece�ini söyler.  

Doktor muayene eder ve bir hafta sonra çocu�u, tekrar kontrole ça�ırır. �kinci 

kez kontrole geldi�i zaman kendisine yardımcı olan ebe hanıma evlenme teklif eder. 

Ebe Hanım kabul eder ve dü�ünleri yapılır.  

Dü�ünden sonra gerde�e girdiklerinde kapıları çalınır. Ebe hanım kapıyı 

açtı�ında, bir do�um için, kendisine ihtiyacının olundu�unu ö�renir. Kocam izin verirse 

gelirim, der. E�i gitmesine izin vererek der ki:  

“Sol elini do�umdan sonra çocu�un yüzüne çek.”  

Ebe hanım do�umu yaptırır. Fakat kocasının dedi�ini unutur. Tam kapıdan 

çıkacakken, çocu�un yüzüne elini sürer ve eve gelir. Kocası yapıp yapmadı�ını sorunca: 

“Yaptım.” der.  

Eline bak ne yazıyor dedi�inde, ebe hanım bir bakıyor ki elinde o çocu�un 

bütün hayatı boyunca kar�ıla�aca�ı �eyler yazılı. O sırada arkadan bir ses gelir:  

“Zaten sen ermi�sin erece�in kadar, benimle bir i�in yok.” Sonra etrafına 

bakar, kocası yok olmu�. ��te o zaman ikisinin de ermi� oldu�u anla�ılır. 
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5. GEL�N KAYASI 

Ermenek sınırları içinde bir kaya vardır. Köylü kadınlar orada ekmek 

yaparlarken, içlerinden birinin çocu�u altını pisler. Annesi çocu�unun altını silecek bir 

�ey ararken, gökten ye�il veli iner. Ye�il veliyi eline alır, fakat kıyamaz onunla 

temizlemeye. Veli bu �ekilde üç kere iner. Fakat kadın kıyamaz.  Eline ekme�i alır ve 

onunla çocu�un altını siler. Silmesiyle birlikte oracıkta, oklavası, senidi, çocu�u ta� 

olur. 

 

6. GEL�N TA�I DEDES�  

 Karamu�ar (Karapınar) köyünün yakınında Çindiri kayalıklarındadır. Kayanın 

üstünde be� metre yüksekli�inde ta� olmu� �ekilde arkasında çocuk bir kadın vardır. 

Bunun adı “Gelin Ta�ı”dır. Bu kadın �öyle ta� olur: 

Eskiden bu çevrede bir yörük kabilesi ya�armı�. Yörük gelinlerinden birinin 

çocu�u deve güderken burada pisler. Buradan üç yüz metre a�a�ıda bulunan dereye 

inmeye ü�enir. Develerden birini sa�ıp onunla yıkar, yufka ekmekle de siler ve orada ta� 

olur.  

  

7. GEL�N TA�I   

Bir zamanlar güzeller güzeli bir kız ya�armı�. Kız, “güzelim” diye kimseleri 

be�enmez imi�. Bu güzel kız için köyünde: 

“Keklik gibi seker 

Çok canlar yakar...” derlermi�. 

Kızın evlilik ça�ı da çoktan gelmi�. Anası, onun evlenip bir yuvasını kurmasını 

istermi�. Kızının hayırlı bir kimse ile evlenmesi için, Allah’a bol bol dua edermi�. Gel 

zaman, git zaman köye bir genç gelmi�. Genç yörüklerden yakı�ıklıca biriymi�. 

Günlerden bir gün bu kızla genç suyun gözünde kar�ıla�mı�lar. Birbirlerini 

be�enmi�ler ve sevdalanmı�lar. Sık sık suyun gözünde bulu�maya ba�lamı�lar. 

Vakit geçmi�, zaman akmı�. Havalar so�umaya ba�lamı�. Göç mevsimi gelmi�. 

Kızla delikanlı ayrılamayacaklarını anlamı�lar. Evlenmeye karar vermi�ler. Ama, kız, 

anasının kendisini ona vermeyece�ini dü�ünerek, delikanlıyla kaçmaya karar vermi�. 

Aslında kızın anası her �eyin farkındaymı�. Kızının yörük gence sevdalandı�ını duymu� ve 

kızı evlenecek diye içten içe de sevinip kızının istenece�i günü bekliyormu�. Ama kızına 

ses etmeyerek, kendisinin söylemesini beklemi�. 



� ���

Gençle kız, bir gece suyun gözün de anla�arak kaçmı�lar. Sabah olunca bir 

bakmı� ki anası kızı yok. O zaman kızının gençle kaçtı�ını anlamı�. Anası bir tela� 

içinde yörüklerin kaldı�ı yere çıkmı�. Ama yörükler çoktan yola koyulmu�lar. 

Anne a�laya a�laya köyünün yolunu tutmu�. Kızının bu yaptı�ını içine 

sindirememi�. Babasız büyüttü�ü kızının yaptı�ını affedememi�. Bir tanecik kızının gelin 

oldu�unu görememek, evden dualarla çıkaramamak onu çok üzmü�. 

Yüre�i yanan anne açmı� ellerini ba�lamı� Allah’a dua etmeye: “Kadir kıymet 

nedir bilmeyen, atasını, anasını saymayan, arkasına bile bakmayan kızımı yörüklerin 

yoluna ta� et. Yörüklerin yoluna ta� et ki benim gözüm görmesin. O kızımı kaçıran o�lan 

da baksın baksın a�lasın.” demi�. 

Fesle�en yaylasının yolunun üzerindeki kıza benzeyen bir ta�ın hikâyesi budur. 

 

8. GÖRMEL� KÖPRÜSÜ   

Bir usta ile çıra�ı, Ulu Cami’yi bir gecede yapmı�lar. Ustası da: “Bir gecede 

yaptık” diye övünmü�. Çıra�ı da ustasından habersiz köprü yapmı�. Demi� ki ustasına: 

“Bende bir köprü yaptım. Övmeli de�il, Görmeli!” demi�. Köprünün ismi oradan 

kalmı�tır. 

�

9. HACI HAYDAR EFEND�  

Hacı Haydar Efendi dedi�imiz bir zat varmı�. O zat, zabitmi�. �ehrin alt 

kısmından geçerken bir inin içinde cinnilerin dü�ün ettiklerini görmü�. Dü�ün ederken 

bir kedi atın e�erine sıçramı�. O sıçrayan kediyi, kılıcın tersiyle vurup yere dü�ürünce, 

kedi miyavlamı�.  Derken devam etmi� eve gelmi�. Eve gelip üstünü de�i�tirip 

yatacakken kapı çalmı�. O sırada iki tane kısa boylu, ye�il fistanlı, beyaz gömlekli, 

kafaları külahlı külahlı iki tane muhafız asker:  

“Kalkın, sizi mahkemeye götürece�iz.” diyerek götürmü�ler. Bakıyorlar ki 

inin içinde mahkeme kurulmu� ve sorgular ba�lamı�. Söyle bakalım:  

“Sen bizim arkada�ımızın vurup neden aya�ını kırdın?”  

“Hayır. Ben kimseye vurmadım. Sadece buradan ben geçerken bir kedi atımın 

terkisine sıçradı ve ben onu kovalamak için kılıcımı vurdum.” diyor.  

Öyle mi oldu, diyorlar. Evet, öyle oldu. Ben kedi kıyafetiyle sıçramı�tım. 

Tamam, o zaman senin kabahatin yok. Muhafızlara sesleniyor:  

“Gidin, yata�ına yatırın bunu, tekrar gelin.” diyor. Muhafızlarda yata�ına 

yatırıp tekrar geliyorlar.  
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Adam eve gidip de dü�ündü�ü zaman; atına sıçrayan kedinin, aslında bir cin 

oldu�unu anlıyor. 

 

 10. KANLI PEL�T  

Boyalı köyünün altında bir tane pelit (me�e) a�acı vardı. O a�aca bir ki�i 

kendisini ip ba�layıp asmı� ve a�aca ‘kanlı pelit’ demi�ler. Köyün adını alan ve boyalık 

denen bahçede çama�ır yıkarlarmı�. Buraya “Gevsilir” derlermi�. Köyün yerle�im yeri 

bu vadilermi�. Köyün ileri gelenleri: “Bu böyle olmaz, buraları bahçe yapalım.” demi�. 

Boya çıkarılan yerden bugünkü kuruldu�u yere ta�ınmı�lar. Halıcılık tabii boyalarla 

yapıldı�ından ve boya otunun bol miktarda bulunmasından dolayı da köyün adı: “Boyalı 

Köyü” olmu�.  

 

11. KES�KBA�  

Zamanın birinde kocaman bir dev vardır. Ma�arada ya�amaktadır. Adam 

yiyerek beslenmektedir. Kesikba�’ın da ba�ını keserek gövdesini de alıp gitmi�tir. 

Kesikba�’ın bir o�lu bir de karısı vardır. O koca dev,  Kesikba�’ın karısını kaçırmı�, 

o�lunu da yemi�tir.  

Kesikba�’da peygamberimiz zamanında Ali efendimize �ikâyete gelerek: 

“Kıyamette gölgemi almazsan bende senden davacıyım.” diyerek eklemi�tir:  

“Bir hop o�lum, bir hatunum var idi. 

 �kisi de benim ile yâr idi. 

 Ba�ım ile vurdu�um bir devdi.  

Avradımı aldı gitti kuyuya.” 

“�ıh Abdullah idi adım benim.  

Elli bir kere vardım.  

Çok kınar eylemi�im aça.  

Kâh çıkardım gökyüzünün katına.  

Kâh inerdim yeryüzünün tahtına.  

�smi Âzam duasını bilirdim.  

Namaz vakti namazımı kılardım.” demi�tir. 

Ali efendimiz de Kesikba�’a: “Gel seni kucaklayayım.” der. Kesikba�’da atına 

biner. Yedi gün yedi gece gider:  

“Da� ta� demeyip yel gibi a�ar.  

Üzerinden kanlı ya�lar saçar. 
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O kesik ba� düldül atının önünde gider.”  

Kuyunun ba�ına varırlar:  

“Be� yüz kilo kemend ucunu bir kuyuya ba�ladı.  

Allah adını hem dilinde söyledi.”  

Kesikba�, be� yüz kilo kemend ucunu bir kayaya ve kendi beline ba�layarak 

kuyunun dibine iner. Kesikba�’ın gövdesi ve karısını, Ali’nin gelece�i günüde bilirler. 

Kesikba� kuyunun ortasına do�ru inerken, be� yüz kilo kemend ucu kopuverir:  

“Bir ba�ı bir aya�ı döner idi.  

Bu yollarda niderdim ki demez.” 

Kuyunun dibine indi�inde bakar ki:  

“Be� yüz Müslüman bir arada dururdu.  

Elleri boynunda ba�lı dururdu.  

Bir kapıda kendisi yatar.  

Horul horul uyurdu.” 

Kapıyı açtı�ı zaman bir de bakar ki Peygamber Efendimiz (s.a.v) ve Ali 

Efendimiz namaz kılmaktadır. Secdede hep ya� olmu�tur. Dev onların güzelli�inden 

mum gibi eriyerek onları yememi�tir.  Kesikba�, Ali Efendimize:  

“Size kim haber verdi?” diye sorar.  

Ali Efendi de:  

“Sizi kurtaraca�ım.” der. 

Devin kapısına gelir: 

“Deve vurur, dev uyanmaz. 

 Deve tekrar vurur dev uyanmaz.” derken dev uyanır:  

“Ya Ali �ahadet getir.”  diyerek sert bir �ekilde bakar:  

“Ya Ali seni de yesem Dünya’da kimse kalmaz.” der. Hem yiyece�im diye 

hücum eder, di�lerinin birbirine geçirir, hem de döner döner Ali’ye bakar, korkarak: 

“Ya Ali, senin elinden yıkıldı yanımız.” diyerek hücum eder. 

Ali efendimiz de �ahadet getirerek dua eder:  

“Bin ya�adım, bin kaygısı yemedim.” 

 Yedi gün yedi gecede indi�i kuyunun dibine, karısı da be� yüz ki�i de çıktı: 

 “Ali dua etti amin dediler. 

Kendilerinin kuyu ba�ında buldular. 

Ali bindi artık düldül atına 

Tuttu Medine’nin yoluna…” 
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12. KÖR KIZ 

Ermenek’te becciler (bezciler) adında hazinelerin falan oldu�u bir yer vardır. 

Orada hacının biri giderken önüne siyah renk bir yılan çıkar.  

Hacı üç kere:  

“Çekil yoldan!” der.  

Yılan çekilmeyince de de�ne�iyle vurarak yılanı sola do�ru dü�ürür. Hâlbuki 

yerde yatan kör bir kızdır. Gece yarısı, üç at, iki jandarma, hacıyı yata�ından kaldırarak 

beccilere mahkemeye götürür. Mahkeme yapılırken kör olan kız; Hacı’nın yoldan 

çekilmedi�i için kendisine vurdu�unu söyler. Hâlbuki Hacı üç kere ‘çekil’ demi�tir. 

Beccilerde de yalan söylemek olmadı�ı için kızı cezalandırıp, asacaklarını söyleyerek, 

Hacı’yı evinin oraya götürürler. Sabah baktıklarında Hacı’nın orda asılı kaldı�ını 

görürler. ��te o zaman anlarlar ki kız ölümsüzdür.  

 

13. KUTBUL AKTAP  

Peygamberimizin 36. torunudur. Adına, “Ya�ır Ahmet” derler.  Çocukken 

da�da mal güderken, çocukların ate�i yakamadı�ını görünce:  

“Çekilin ben yakarım.” der. Derken, Ya�ır Ahmet bir üfler ate� yanıverir.  

Yine günlerden bir gün babası ile harman sürmeye gittiklerinde, babası 

öküzleri sulamadı�ı için Ya�ır Ahmet’e kızar. Ya�ır Ahmet’te de�ne�i topra�a vurarak 

bir anda yerden suyu çıkarıverir.  

Bir gün bir cami in�aatı yapılırken de kiri� kısa gelmi�tir, ormanda büyük bir 

a�aç kiri� kesilmi�, fakat yedi öküz bile ta�ıyamamı�tır. Ya�ır Ahmet’te kucaklayıp bir 

çırpıda getirmi�tir. Kerametlerinden dolayı da ermi� bir ki�i oldu�una inanılmı�tır. 

�

14. O�LAK  

Adamın biri tarladan gelirken, sabah namazında atın sırtında mezarlıktan 

geçiyor. Mezarlıkta gök bir o�lak atının terkisine atlıyor. Elinin tersiyle o�la�a vuruyor, 

dü�üyor. O�lak tekrar atlıyor. Adamın kuca�ına oturuveriyor: 

 “Aman benim gökçe o�la�ım hele, aman benim gökçe o�la�ıma hele...” 

derken, o�lakta aynen tekrarlıyor:  

“Aman benim gökçe o�la�ım hele, aman benim gökçe o�la�ıma hele..” diyor 

o�lak. Adam o sırada:  

“Bismillahirrahmânirrahim” diyor ve sarı�ını çıkarıyor. Sarı�ının, dola�ının 

içine onu sarıyor beline ba�lıyor. �ehrin tam giri� noktasına gelene kadar bakıyor ki ses 
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seda yok. Mezarlı�ın bir kenarına ölüsünü bırakıyor. �ehirdeki i�lerini görüp, namazını 

kılıp, tekrar ba�a gidecekken o�la�ı bıraktı�ı yere bakıyor ki, o gökçe o�lak dedi�i 

o�lak bir saksa�an ku�unun ölüsüymü�. Cinli midir, �eytan mıdır? O �ekle dönü�üyor.  

15. ULU CAM�-1           
Ermenek Ulu Cami’de sürekli namaz kılan bir adam, namaz kılmak için gitti�i 

bir vakit, caminin yerinin bo� oldu�unu görür. Dönüp gelirken caminin dört ki�inin 

omzunda oldu�unu görür. Bir tanesinin kom�usunun çocu�u oldu�unu fark eder. Eve 

dönerken de:  “Nasıl olur bu i�? diye dü�ünür.  

Ertesi gün normal bir �ekilde sabah namazını kılmak için camiye gitti�inde, 

caminin yerinde oldu�unu görür Sonra demirci ustasının yanında çalı�an kom�usunun 

o�luna bakmaya gider.  Bakar ki, çocuk hem demiri döver, hem de uyuklar. Adam da 

uyansın diye çocu�a vurur. Çocuk bir anda irkilerek: “Vurmasan iyiydi.” der. O zaman 

adam anlar ki çocuk ermi�. 

 

16. ULU CAM�-2          

�lim irfan sahibi olan bir bilge:  

“Ermenek’teki Ulu Cami’yi bu gece sırtımızda ta�ıyarak, Mekke ve Medine’yi 

tavaf ettirdik, ta�ırken de sol kö�esinden bir ta�ı dü�ürdük.” diye anlattı�ında herkes 

�a�ırır. Bilgenin sözlerine inanmayarak, sabahleyin camiyi ziyaret ederler ve sol 

kö�esindeki ta�ın dü�tü�ünü görürler.  Bunun üzerine bilge ki�inin bir ermi� oldu�una 

inanılır. 

EFSANELERLE �LG�L� GENEL DE�ERLEND�RME 

Efsanelerle ilgili yapmı� oldu�umuz çalı�mada efsane anlatıcıları masal ve 

efsane ayrımını yaparken zorlanmı�lar. Ço�u zaman masal diye anlattıkları türler efsane 

oldu�unun farkına varamamı�lardır.  

Anlatılan efsaneler Pertev Naili Boratav’ın sınıflandırmasına göre �u �ekilde 

ayrılmaktadır: 5., 6., 7., 9., 10., 12. ve 14. efsaneler yaradılı� efsaneleri; 3., 8., 13., 15. 

ve 16. efsanelerimiz tarihlik efsaneler; 1., 2., 4. ve 11. efsanelerimiz�ola�anüstü ki�iler, 

varlıklar ve güçler üzerine anlatılmı� olan efsanelerdir. Ayrıca 15. ve 16. efsanemiz aynı 

yerle ilgili anlatılan de�i�ik varyantlardır. 

 

�
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Ç. FIKRALAR  

Anlatmaya dayalı halk edebiyatı ürünlerinden birisi de fıkralardır. Türklerin 

sosyal ve kültürel hayatında fıkranın büyük bir yeri vardır. Uzun kı� gecelerinde, 

akrabaların, arkada� topluluklarının bir araya geldi�i ortamlarda hemen bir fıkra 

anlatılmadan geçilmez. Genellikle Nasreddin Hoca’dan, Temel’den, Bekta�i’den 

anlatılan fıkralarımız yüzümüzdeki üzgün ifadeyi gülümseye çeviren e�siz bir ilaçtır.  

Bu nedenle fıkra metinlerine geçmeden önce güldürücü yanı a�ır basan bu tür 

hakkında yapılan tanımlara göz atmak yerinde olacaktır. 

Saim Sakao�lu bu tür için; “Fıkra, bence gülen bir kelimedir, bir kavramdır.” 

der (Sakao�lu, 1992b: 5). 

Dursun Yıldırım, fıkraları, “Malzemesi dile dayanan sözlü edebiyat mahsulleri 

arasında �ekil ve muhteva bakımından kendine has karaktere sahip müstakil edebî bir 

türdür.” diye tanımlamaktadır (Yıldırım, 1976: 1).  

Fıkra, halk edebiyatımızda ilmî bir terim olarak, halkın yarattı�ı realist, küçük 

ve güldürücü hikâyeler için kullanılmaktadır. “Türkiye dı�ındaki Türk boylarında bu 

mahsullere, Kırım’da, Kozan’da, Azerbaycan’da, Türkmenistan’da, Özbekistan’da ve 

Uygurlar’da Latife, Kazakistan’da erteki, anız, Irak Türkmenleri (Kerkük, Musul) 

arasında nükte, fıkra adı verilmekte ve bizdeki fıkra ile e� anlamda i�letilmektedir. 

Ayrıca Türkmenlerde yomak, de�i�me ve �orta söz gibi tabirlere de rastlanmaktadır.” 

(Yıldırım, 1976: 4). 

�ükrü Elçin de fıkrayı; “Umumiyetle gerçek hayat hâdiselerinden hareketle 

“hisse” kapmayı hedef tutan ve temelinde az-çok nükte, mizah, tenkid ve hiciv unsuru 

bulunan sözlü, kısa mensur hikâyelere ‘fıkra’ adı verilir.” diye tanımlar (Elçin, 1986: 

566).  

De�i�ik tanımlarla kar�ımıza çıkan fıkra; ba�langıç, geli�me ve sonuç 

bölümünden meydana gelir. Bu bölümler kısa ve yo�undur. Bazen ba�langıç ve geli�me 

bölümü iç içedir. Tek bir olay veya fikir üzerine kurulur. Her fıkra bir hükümle sona 

erer ve ifade edilmek istenen dü�ünce tek bir kelime ile anlatılır.  

Pertev Naili Boratav ise fıkraların çe�itlenmelerini: 

I. Ki�ileri belli halk tipleri olan fıkralar. 

1. Ünlü adlar ta�ıyan ve gerçekten tarihe mal olmu� sayılan ki�ilerdir: Bekri 

Mustafa, �ncili Çavu� gibi. 
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2. Özel adlarla anılmayıp bir toplum zümresini temsil eden ki�ilerdir: Bekta�i, 

Tahtacı, Yörük gibi. 

II. Belli bir topluluk tip, ünlü bir ki�i söz konusu olmaksızın, ortadan insanların 

güldürücü maceralarını konu edinen fıkralar: karı-koca, çocuklarla ana-baba, u�ak-

efendi, asker-subay vb. hikâyeler gibi. �a�ırtıcılı�ı ve e�lendiricili�i, sadece açık saçık 

olmaktan gelen fıkralar da bu bölüme girer.” �eklinde ele alır (Boratav, 2000: 106–107). 

Bölgede anlatılan 32 tane fıkrayı a�a�ıda alfabetik olarak veriyoruz. 

 

1. ALTINTA�IN KINALI KEKL���  

Cenneli’nin biri keklikle küme avına giderek kafesini kurmu�. Aynı yere 

Güzveli’nin biri daha gelerek kafesini kurmu�. Cenneli teti�i çekmi�, isabet 

ettirememi�. Keklik de o sırada gitmi�, Güzveli’nin kafesine konmu�. Ondan sonra 

Cenneli yakım yakmı�: 

“Gümü�lü tüfe�imle vuraydım.  

Kınalı ellerle yolduraydım. 

Bakır tencerede kaynataydım. 

Topalak çorbasına kataydım.” diyerek ba�lamı� kekli�e söylenmeye: 

“Gettin Güzveli’nin kafesine kondun. 

Nasırlı elleriyle yolsun. 

Kara tincereye koysun. 

Bir götün dönsün, bir ba�ın.”  

2. CAH�L KADIN 

Kadının biri hiç okula gitmemi�. �lkokulu bitirmeye çalı�ıyormu� ama çok 

zorlanıyormu�. Bir gün:  

“Hocam, sana bir soru soraca�ım; sen bunu bilebilirsen, ben de senin 

söylediklerini ö�renece�im, bilemezsen e�er diplomamı vereceksin.” demi�. Bu �ekilde 

anla�mı�lar. Kadın hızlı hızlı ba�lamı� söylemeye: 

“Lekin lekin lekirdek, garibana çekirdek, karde� �eker getir, bunu vaktinde 

giy, ya bebeyim gey, ya bebeyim nesi var, gö�e çıkar atı var, ince güzel kızı var, 

kaleden güzel o�lu var, çık çıkalım çarda�a, katalım örde�i, ördekba�ını kaldırmı�. Al 

yelesini aldırmı�, alıverir suba�ında, otuz iki ya�ında, ah bir su getir içelim, sıngı getir 

ölçelim. Ak�ehir’e köçelim, Ak�ehir’in kilidi, ak�am gelen kimidi, emmimo�lu ufacık, 

eli kolu kısacık .” 
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Ö�retmen bu tekerlemeyi duyunca:  

“Ben bunu ö�renemem, al diplomanı git.”  demi�.  

3. ÇOBAN KÖPE�� 

Çobanların köpe�i hastalanmı�. Ya�lı amcaya: 

“Ne olur bir dua yazda, bizim köpekler iyile�sin.” demi�ler.  

�htiyar, köpe�e dua yazılmayaca�ı için: 

 “Niyet ettim ala tekenin etine.  

Ölürse de neyime, ölmezse de neyime.” demi�.         

Köpek de bir günde iyile�mi�. Çobanlar merak etmi�, acaba içinde ne yazılıydı 

diye. Açıp bir bakıyorlar ki gerçekten de böyle yazıyor.  

4. DOKTOR MOKTOR  

Ermenekli’nin bir tanesi Ankara’ya gitmi�. Demi�ler ki: 

 “Sizin bu Ermenekliler neden böyle çiftleyerek konu�uyorlar?” 

O da:  

 “Ne gibi?” demi�. 

Onlar da: 

“Çoluk çocuk ne yapar, yol mol yapıldı mı, çar�ıya mar�ıya gitti�iniz yok mu? 

Diye hep böyle çiftleye çiftleye konu�uyorsunuz, bunun bir espirisi yok mu?” demi�ler. 

Doktor da: 

“Ha ha! Onu diyen köylü möylüdür.” demi�.  

5. DOKTOR MUAYENES�  

Kızı, annesini doktora götürmü�. Annesi doktora �ikâyetini anlatmaya 

ba�lamı�. Doktor bey:  

“Her tarafımı balyozla kırıyorlar, ısırıyorlar her bir yerlerim ölüyor. Karnımın 

içinde bir a�rı var, bir a�rı var, çok fena. Bir bakarsın barda�a kat iç.” demi�. Kızı da: 

“Çok ayıp anne öyle denir mi? Ben anlatırım.” demi�.  

Doktor da: 

“Teyze’ nin konu�ması çok güzel ben anlıyorum.” demi�. 

“Bir bakıyorsun barda�a kat iç, bir bakıyorsun di�ine ta�, çıtır çıtır.” demi�.  



� ���

6. DÜ�Ü KU�U  

Ermenekliler basma dokuyup, helva yapar. �htiyaçtan fazlasını da e�eklere 

yükleyip Anamur ve Gazipa�a’da satarmı�. Adam e�e�i ile giderken bir ses gelmi�:  

“Üüü helva tenekesine koydu�um…” 

 Adam e�kıya zannetmi�. Ku�tan tekrar bir ses:  

“Üüü basma topunu da koydu�um… Üüü kır katıra da koydu�um…” 

 Son kez Üüü dedi�i zaman, adam sinirlenmi�:  

“Canımı da mı alacaksın bilmem neresine koydu�um…”  

7. HASTA ve DOKTOR   

Adamın birinin hanımı bir gün hastalanmı�. Doktora göndermi�. Doktor 

arkada�ına mektup yazmı�:  

“Sayın �braham Bey, Ba�dere’nin yakı�ı�ı, atı�ı�ı, bula�ık yıkayı�ı, çama�ır 

yıkayı�ı hepsi de�i�ti. Hâsılı velkelam, çift sürüsü de�i�ti, hasta.” demi�.  

Altına yazmı�:  

“Tarafınıza gönderiyorum. Bunun tamiri kabul ise, tamir edilip tarafıma 

gönderilmesi, tamiri kabul de�ilse bir ba�kasıyla de�i�tirilip gönderilmesi.” demi�. 

Kadın mektubu vermi�. Okuyunca mektubu tüm doktorlar gülerler, muayene 

ederler, on-on be� gün bakarlar, iyile�tirip �brahim Bey’e gönderirler. Doktor bey yazar: 

 “Sayın a gusto, Ba�dereli’nin tamiri kabulümüz, tamir ettim, tarafına 

gönderiyorum, biraz yava� kullan.”demi�.  

8. HELVA 

Gelin helva pi�iriyormu�. Helvaya tuz atılacak mı, atılmayacak mı bilememi�, 

kaynanasına da sormaya çekinmi�. Atsam mı, atmasam mı derken, oradan bir kedi 

geçmi�: “Helvaya tuz atanın kedisi pist.” demi�.  

Kaynanası oradan duymu�:  

“Helvaya tuz mu atılır?” demi�. Ondan sonra gelin helvaya tuz atılmayaca�ını 

ö�renmi�.  

9. HOCA DALDA 

Nasreddin Hoca bir dala çıkmı�, dal kesiyormu�. Dalın ucuna oturmu�. 

Dibinden kesmeye ba�lamı�. Dalı kesince dalla beraber kendisi de dü�üvermi� yere, bir 
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bakmı� gökte ay var, ayın �avkını ilk önce suyun içinde görmü�. Sonra kendi kendine 

demi�: 

 “Dü�tüm ama ayı da gö�e çıkardım.” demi�.  

10. HOCA LOKANTADA 

Hoca çalı�maya gitmi�. �urada bir lokantada karnımı doyurayım. Çalı�ınca 

parasını öderim, demi�. Hoca, tavuk yemi�. Sonra hesap ödemeye gelmi�. Lokantacı 

kabarık bir hesap çıkarmı�:  

“Sen tavuk yedin. O tavuk ya�asaydı �u kadar yumurta yapardı. Sende �u 

kadar gün borcunu geciktirdin.” demi�.  

Anla�amayınca kadıya varmı�lar. Kadı, lokantacıdan tarafı desteklemi�. 

Nasreddin Hoca’yı ça�ırmı�lar. O da geç kalmı�.  Nasreddin Hoca’ya neden geç kaldı�ı 

sorulunca, Hoca cevap vermi�:  

“Bizim bir tarla orta�ı vardı. Tohum i�leyiverdi, tohum yerine de hazır 

bulgurdan katıverdi.” demi�.  

Kadı demi�, ulen adama bak:  

“Pi�mi� bu�daydan tohum olur mu?” demi�.  

Hoca da:  

“Pi�mi� tavuktan yumurta olur da bu neden olmasın?” demi�.  

11. HOCA MEDRESEDE 

Nasreddin Hoca medresede gözde bir ö�renciymi�. Âlim bir hocaları varmı�. 

Hoca her gün kuzu keser, yermi�ler. Hoca da arta kalanlarına okurmu�. Keramet 

sahibiymi�, kuzu tekrar dirilirmi�.  Hoca bir gün bir yere gitmi�. Hoca’nın açıkgöz 

talebelerinden biri kuzuyu kesmi�. Hoca’nın okudu�u duayı bende okurum, demi�. 

Yemi� içmi�ler ama kuzu dirilmemi�. Hoca gelmi�:  

“Bu kuzuyu kim kesti?”   

“Ben kestim.” demi�. 

“�n�allah kafanı uçururlar.”  

Nasreddin’e;  

“Sen ne yaptın?” demi�ler. 

 “Bende güldüm.” demi�.  

Hoca da:  

“�n�allah kıyamete kadar sana da gülerler.” demi�. 
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12. HOCANIN E�E�� 

Bir gün Nasreddin Hoca de�irmenden gelirmi�:  

“Eve varmadan unu savırtı vereyim.” demi�.  

E�e�i önüne dineltivermi�. Unu savırmı� savırmı�. E�ek, vakitsiz un olmu�: 

“Bu benim e�ek de�il.” 

 E�e�i araya gitmi�. E�ek una bulanınca ak olmu�, bilememi�…  

13. HOCA ve KÖPEK 

Nasreddin Hoca Ak�ehir’deyken, köpe�in biri ısırmı�. Kom�uları müdahale 

etmi�. Hoca köpe�e sinirlenmi�. Aradan zaman geçmi� hoca, Bursa’ya varmı�. Orda bir 

bakmı� ki köpekler gölgede yatıyor. Nasreddin Hoca eline almı� ta�ı, kovalamı�. 

 “Yahu hoca ne yapıyorsun gölgedeki köpeklere?” demi�ler. 

 Hoca da:  

“Ak�ehir’de beni ısırdıydı. Ondan kovalarım.”  

“Eee, Hoca seni ısırdıysa Ak�ehir’de ısırmı�. Buradaki köpeklerden ne 

istersin?”                                                                                

 Hoca da: 

“ Hepsi bir soy de�il mi? Ondan öfkelendim ve ta�ladım.”  

14. HOCA ve T�MUR  

 Hazineden sorunlu veznedar hesapta hata yapmı�. Hazineye yazılı olan bütün 

kitapları Timur, veznedarına yedirmi� ceza olarak, bunun üzerine adam ölmü�. Yerine 

Nasreddin adında bir ulema getirilmi�. Nasreddin zamanında, hesaplar yufka üzerine 

yazılmaya ba�lamı�, Timur sormu�: 

 “Hayırdır. Neden yufka üzerine yazıyorsun?” 

Nasreddin cevap vermi�:  

 “Yemesi kolay olsun diye…”  

15. �MAM   

Adamın birisinin çocu�u ölmü�. Fakir imi�. Kimsede mezarlı�a gitmemi�. �ki-

üç ki�i gitmi�ler ama içlerinden hiçbiri fetva vermesini bilmez imi�. Yoldan biri geçip 

gider imi�:     “Amca amca… Gel bura!”  demi�.  

�u çocu�a bir fetva ver demi�. O da benim gibi cahil imi�: 
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“�yi fen tüzü demi�. 

Yılanlar çıyanlar soksun sizi demi�. 

Besmele çekmesini bilmez iken 

�mam ettiler bizi.”   

16. �NC�L� ÇAVU� -1 

Zamanın padi�ahının bir karde�i varmı�. Biraz kafası oynakmı�. Padi�ahın bir 

binasını yaparken i�i bo�lamı�. Padi�ah ça�ırtmı�:  

“Neden bo�ladın?” demi�.  

“Yapmayacam, ben bu binayı.” demi�.  

Me�er bu ki�i padi�ahın karde�iymi�. Padi�ah da kovmu�:  

“Nereye gideyim, gidemem.” demi�.  

Gidecesin, demi�:  

“Ne yerde ne gö�te, ne gavur içinde ne Müslüman içinde duracasın.” demi�. 

Bu da gede gede getmi� bir yere, da�ın birinin ba�ına çıkmı�, çoban varmı� 

orada bir ev yok, bucak yok. Bir bakmı�; Müslüman olsa camisi yok, kâfir olsa kilisesi 

yok. Demek ki padi�ahın beni kovdu�u yer burası demi�. Oraya yerle�mi�. Varmı� 

çobanın yanına durmu�. Bana bir ip ver, demi�. Almı� ipi, iki a�acın arasına bir salıncak 

koymu�. Salınca�ın üzerinde yatıp, otururmu�. 

Aradan birkaç sene geçmi�, padi�ah aratmaya ba�lamı�. Bulana ödül var, 

demi�. Altından saban yaptırmı�. Padi�ahın adamları da gezerken:  

“Buna paha kesen var mı?” demi�ler.   

�ncili Çavu� demi� ki;  

“Ya�mur ya�arsa buna kıymet yetmez, ama ya�mur ya�mazsa da bunu yapıp 

da gönderen padi�aha götürün, bilmem neresine ne yapsın…” demi�. 

Ondan sonra padi�aha gitmi�ler. Anlatmı�lar. Padi�ah da:  

“Hemen getirin o adamı.” demi�. 

�ncili Çavu�’u bulmu�lar:  

“Padi�ah seni ça�ırıyor.” demi�ler.  

�ncili Çavu�:  

“Neden ça�ırıyor?” demi�. 

“ Biz gönlünü aldık ondan.” demi�ler.  

Padi�ahın huzuruna getirmi�ler.  Padi�ah bu �ekilde karde�ini bulmu�. Ona ho� 

geldin demi� ve barı�mı�lar.  
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17. �NC�L� ÇAVU�-2 

 �ncili Çavu� çift sürer imi�. Ebesi gayri yemek getirmeye getmi�imi�.  

“Kim gelirse, ayıptır söylemesi ben, onu düzeltece�im.” demi�.  

Öfkelenmi�. Ebe gelme, ebe gelme diye, söylenirken, bu sefer ebesi varmı�, 

babasına deyivermi�. Babası önüne katmı�, padi�ah da denk getirmi�:  

“Ne kaçan o�lum?”  

Böyle böyle oldu, demi�.  

O demi�: 

 “Seni e�erdenler, anamı �eyder. Bende anasını bi sefer yaptımıdı, beni 

öldürecek.” demi�.  

Padi�ah bu akıllı biri demi�, yanına almı�, �ncili Çavu�’u dı� devletten bi�ey 

gelmi� imi�: 

“�unu bilirse bilsin, bilmezse harbim var.”  

Bi�ey oklava göndermi�ler, “Bunun götü nere ba�ı nere?” demi�ler.  

�ncili Çavu�’ta suya atıvermi�, götü a�ır gelirmi�.  Sonra �ncili Çavu� bir hata 

etmi�, kovulmu�. Padi�ah da demi� ki:  

“Sen ne Müslüman içinde duracasın, ne gavur içinde duracasın.” 

O da getmi�, bir yörü�ün yanına varmı�. Kazana bir süt koydurmu�, üstüne bir 

salıncak kurdurmu�, orda yatır ımı�, yörü�ün evinde. Padi�ah altın boyunduruklu bir 

saban getirmi�:  

“Bunu demi�, bilirse bilsin. Bilmezse harbim var.” demi�.  

Sonra padi�ah duymu� ki, �ncili Çavu� bir süt deryasının üstünde yatarmı�. 

Haritayı açıverince süt deryası diye bir yerin olmadı�ını görmü�, Yörük de �stanbul’a 

süt sata gidermi�. Padi�ah sorarmı�:  

“Ne var ne yok?”  

Yörü�e demi�, dı� devletten bir boyunduruk geldi:  

“Bunun de�erini biçerse biçsin, biçmezse harbim var.” demi�.  

Varmı�lar sallancakta yatıyor. Altında bir kazan süt.  

“Aaa, süt deryası bura mıydı? Peki, bunun kıymeti nedir? diyor: 

 “E�er nisanla mayısta ya�mur ya�arsa, bunun kıymeti biçilmez. Ama 

ya�mazsa da alsın �eyine soksun.” demi�. 

Padi�ah da demi� ki:  

“Ne dedim sana; ne gâvur içinde duracasın, ne de Müslüman içinde.” 

O da padi�ahım demi�: 
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“Gâvur olsa kilisesi olurdu, Müslüman olsa camisi olurdu. Bu yörükler ne 

gâvur, ne de Müslüman.” demi�. Sonra da padi�ahın akıldanesi olmu�. 

Padi�ah çıkmı� denize bakar imi�: 

 “�u denize bakıp bakıp a�lamalı.” demi�.  

Üstünü getirememi�. Çavu�’u kaldırmı�. 

 �ncili Çavu�’da:  

“Bu uykudan �ncili Çavu�’u kaldıran bu padi�ahın bilmem neresini asmalı.” 

demi�.  

18. �PE UN SERMEK 

Nasreddin Hoca’nın bir kom�usu varımı�. �p isteye gelmi�. Hoca da:  

“�p yok, bo� de�il. �pe un serdim.”  

“Ya ipe un serili mi?”  

O da:  

“Anlasana,  vermeyecem diye ısrar ediyom.” demi�.  

19. �SLAM 

Ermeneklilere �slam’ın �artını sormu�lar:  

“Domates, ceviz, pekmez, ham ke�, kuru ke�, be�.” demi�.  

20. KADI VE BE��K 

Bir anne, bebe�inin be�i�ini beleyormu� (süslemek). O sırada evin a�a�ı kapısı 

çalmı�, bir ki�i gelmi�. Yukarıdan:  

“Kim o?” demi�.  

“Benim!” demi�.  

“Her kimseniz a�a�ıdan silbici ala gel.” demi�.  

Tamam demi�, getirmi�. Gelmi� ki, kadı bey.  

“Kadı bey, götürüver de koyuver gel.” demi�.  

21. KAZAN DO�URDU 

Nasreddin Hoca, kom�udan bi kazan getirmi�. Kazanın içine bi de ufak 

çencere koymu�. �letmi�:  

“Hoca bu ne?” demi�ler. 

 Hoca’da:  

“Sizin kazan do�urdu, gunladı.”  demi�. 
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 “Ya Hocam, kazan do�urur mu hiç?” demi�ler. 

 “Gunladı i�te.” demi�, getmi�.  

Sonra bir vakit tekrar isteye gelmi�. Bu vakit kazan gelmemi�. Sormaya 

getmi�ler,                                                                    Hoca:  

“Kazan öldü.” demi�. �nanmamı�lar.  

Hoca da:  

“Kazanın do�urdu�una inanıyosunuz da öldü�üne inanma mısınız? demi�. 

22. KIZ �STEME 

Bir gün kız istemeye gitmi�ler. Evin iki kızı varmı�. Küçük kız misafirleri 

a�ırlarken, her �eyi oturdu�u yerden yapıyormu�. Meyveleri soyuyormu�, cevizleri 

kırıp, oturdu�u yerden uzatıyormu�. Aya�a kalkıp buyur etmiyormu�. Misafir de demi� 

ki:  

“Hanım kızda oturdu�u yerden iyi yapıyor i�i.”  

Kızın annesi de demi� ki: 

“Benim öbür kızı bir göreceksin, oturdu�u yerden bir sünüyor, bir sünüyor.”  

Hemen o�lan evi demi� ki:  

“Bize böyle sünen kız lazım de�il.”  

23. K�RAZ 

Adamın birinin önünde bir sepet kiraz varmı�. Adam kirazı yemek için 

oturmu�. Yemi� yemi�, karnı doyunca, geriye kalanının üzerine de i�emi�. Adamın 

sonra gene karnı acıkmı�. ��edi�i kirazın etrafında dolanmı�, durmu�. �unun �urasına 

de�medi demi�, yemi�. Bunun burasına de�medi demi�, yemi�. Derken i�edi�i kirazın 

hepsini yemi�.  

 

24. MENÇEKL� KADIN          

Mençek’ten bir kız, kom�u U�urlu köyüne gelin ederler. Evlendi�i adamın iki 

tane kekli�i varmı�. Kekli�in bir tanesi ölmü�. Adam da öküzünün birini satar ve bir 

keklik alır. Kadın adama kızarak: 

 “Neden öküzü satıp keklik aldın?” der.  

Adam kadına der ki: 

 “Sen keklik avının tadını bilmezsin.”  



� ���

Kadını bir gün keklik avına götürür. Adam keklikleri avlar, kadın toplar. Bu 

olay kadının ho�una gider. Kadın adama der ki: 

 “Öküzün di�erini de sat, bir keklik al.”  

Bunun üzerine adam di�er öküzünü de satar bir keklik daha alır. Günlerden bir 

gün kekli�in ikisini de kedi yer. Adam karısına �unları söyler: 

“Kedinin hırsızlık evvelden arı,  

Birini yedin, birini koysaydım bari, 

Niye beklemedin Mençekli karı? 

Gak gubarak, gak gubarak”  diyerek adam ötmeye ba�lar. 

 

25. M�SAF�R KADIN   

Kadının birisi bi eve misafir olmu�, getmezmi�, kimsesi yo�mu�tur za�ar.  

“Eee, gak get biz evi temizleyecez.” demi�ler.  

“Eee, bi düven bulun gelin �ura koyun, bi de kovan bulun gelin onu da 

koyun.”demi�. Kovanı koymu�lar, düveni de üstüne koymu�lar: 

“Ba�a bir bura yatak serin.” demi�. Yatmı�. Yatarken: 

 “Ah çocuklar benim bi tasam var. Ekin çıkar düveni alırlarsa, o�ul çıkarda 

kovanı alırlarsa, ya ben nere gideyim?” demi�. Me�erse o kadın oraya temelli varmı� 

imi�. 

26. M�SAF�R YÖRÜK 

Dı�arıdan gelen bir çift Sarıveliler’e misafir olmu�. Ak�am yatarken, adamın 

merkebi ba�lamı� anırmaya, merkep anırınca, adam demi� ki hanımına:  

 “E�ek anırdı, saat üç.”  

Ev sahibi de duymu�, saatine bakmı� saat üç. Bir zaman sonra, tekrar bir ses: 

“Hanım hanım hayalarım ü�üdü, kar ya�acak.” demi�. 

Ev sahibi gene duymu�. Sabah bir bakmı�lar ki ortada bir-iki metre kar var. Ev 

sahibi dönmü� demi� ki: 

“Bu Allah’ın yörü�ünün e�e�i saat, hayaları da meteoroloji.” demi�.  

27. SABUN 

Sabun satıcısı Ermenek’e varmı�. Adam tarlada kıpırdayan birini görmü� 

uzaktan, ne adama ne de korkulu�a benzetememi�. Yanına gidip:  

“Sabun alır mısınız?” demi�.  
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Adam cevap vermi�:  

“Yok. Biz yıkanalı altı ay oldu. �u kar�ıki köy yıkanalı bir yıl oldu. Onların 

ihtiyacıdır.”  

28. SATICI VE MÜ�TER� 

Adamın birisi alı�veri�ini yapmı�. Tam parasını ödeyecekmi�. Satıcıya:  

“Bu kadar para yetmez mi?”  

Satıcı sinirlenmi�:  

“Tamam, o zaman. Sebedi götür nebet kalsın, bavulu götür, mavul  kalsın. 

Ondan sonra paranın yarısı kalsın.” demi�. 

29. TARLA  

�ki karde� mal bölü�meye oturmu�lar ama bir türlü bölü�emiyorlarmı�. Uyanık 

karde� demi� ki:  

“Evin damdan yukarısı, tarlanın sınırdan dı�arısı, yer ba�ın duvardan dı�arısı 

hepsi senin olsun.”  

30. TEMEL VE HASTA 

Adamın biri hastanede a�larken: 

“Temel neden a�lıyorsun?” diye sormu�.  

Adam da:  

“Kalbim a�rıyordu geldim, parma�ımı kestiler, kan aldılar.”demi�.  

Ba�lamı� temelde a�lamaya…  

“Sen neden a�lıyorsun?” 

“Ben de idrar tahlili yaptırmaya gelmi�tim.”  

31. TUZ  

U�urlu köyünde adamın bir tanesi tarlaya tuz ekmi�. Tabi tuz bitmeyince, 

sebebini ara�tırmaya ba�lamı�lar. Gitmi� bakmı�lar ki, tuzun ba�ında bir sürü sinek var. 

Demi�ler ki: 

 “Bu tuzu sinek yedi, ondan bitmedi. Gelin biz bu sinekleri öldürelim.”  

Tabi köylüler sinek avına çıkmı�lar. Gördükleri sinekleri öldürmü�ler. Sine�in 

biri adamın ba�ında imi�. Adama ba�ını i�aret etmi� bir ba�kası. Adam da çekmi� tüfe�i 

vurmu�. Oracıkta adam ölmü�.  
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32. UYANIK ADAM 

Alevi diye bir adam varmı�. Eskiden kahveye varır imi�. Zenginlerden bi 

�eyler istermi�, zenginler vermezmi�. O da cebinden tütün sarılan kâ�ıtları çıkarır, 

onlara kötü beyit yazarmı�. Okuyuvermesin bir yerlerde diye, zenginler de onun 

istedi�ini yaparmı�. Bir yıl ekin az olmu�, güz günü kahvede otururlarken, 

“Kıblenin üstünden bulut kabarır, 

Körüstan’dan gelir kı�ın habarı, 

Bu sene mallar açlı�ından geberir. 

Gakın arkada�lar gevene gidelim.”   

 

FIKRALARLA �LG�L� GENEL DE�ERLEND�RME 

Bölgemizde anlatılan fıkralar, genellikle adı bilinen �ahıslara ve türlü tiplere 

ba�lı fıkralardır. Bu fıkralardan sekiz tanesi Nasreddin Hoca’ya, iki tanesi �ncili 

Çavu�’a, bir tanesi Temel’e ba�lanarak anlatılan fıkralardır. Di�erleri ise bölgeye has 

fıkralardan olu�maktadır.  

Dursun Yıldırım’ın fıkralarla ilgili tasnifi �u �ekildedir: 

1. Ortak �ahsiyeti temsil yetene�i kazanan ferdi tipler: 

a) Türkçenin konu�uldu�u co�rafî alan içinde ve Dünya’da ünü kabul 

edilen tipler: Nasreddin Hoca. 

b) Türk boyları arasında tanınan tipler: �ncili Çavu�, Bekri Mustafa, 

Esen pulat, Ahmet Akay, Kemine. 

c) Türk boyları arasında halkın veya zümrelerin ortak unsurlarının 

birle�tirilmesinden do�an tipler: Bekta�i, Adlar Köse. 

ç) Aydınlar arasında çıkan tipler: Ha�met, Koca Ragıp Pa�a, Mirali, 

Nasreddin Tûsî, Keçecizade, �zzet Molla. 

d) Mahalli tipler. 

e) Belli bir devrin kültürü içinde ya�atılan tipler: Karagöz. 

2. Zümre tipleri: 

Bu gruptaki tiplerin temel hususiyeti sadece temsil ettikleri zümrelerin 

karakteristiklerini yansıtmalarıdır: Mevlevi, Yörük, Terekeme, Tahtacı, Köylü gibi. 

3. Azınlık tipleri. 

Adından da anla�ılaca�ı üzere bu grupta zümreleri temsil eden tipleri 

topluyoruz. Mesela Müslüman ve Hristiyan azınlık tipleri gibi. 

4. Bölge ve yöre tipleri. 
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Bölge ve yöre tipleri deyince belli bir co�rafya üzerinde ya�ayan insanları 

temsil eden ve ba�lı oldukları mekânla isimlenen fıkra-tiplerini kasdediyoruz. Kayserili, 

Çemi�kezekli, Andavallı, Karadenizli, Konyalı gibi.  

5. Yabancı fıkra tipleri. 

Bu gruba dahil etti�imiz tipler, ba�ka milletlerin fıkra edebiyatına ait olup 

bizim edebiyatımızda da görülen tiplerdir. Mesela Fars fıkra edebiyatının tiplerinden 

Behlûl-i Dônende veya Behlûl ile Arapların “Karaku�i Kadi” si misal olarak verilebilir. 

6. Gündelik fıkra tipleri. 

Cemiyet hayatında her zaman kar�ıla�ılan çe�itli vakaların her hangi bir ki�iye, 

ki�inin ta�ıdı�ı sıfata, ünvana, lakaba istinat ettirilerek hikaye edilmesinden ortaya çıkan 

fıkraların temsilcilerine bu adı veriyoruz. 

a) Aile fertleri ile alâkalı tipler: Ana-baba, karı-koca, kaynana, baba-çocuk, 

anne-çocuk. 

b) Mariz ve kötü tipler: Deli, hasis, cimri, kör, topal, sa�ır, dilsiz, hırsız, 

dolandırıcı, e�kıya, yankesici, bıçkın. 

c) Sanat ve meslekleri temsil eden tipler: Ressam, �air, doktor, avukat, 

bezirgân, bakkal, kasap, molla, imam, kadı, asker. 

7. Moda tipler. 

Bu gruptaki tipler de yerli ve yabancı tipler olarak iki alt gruba ayrılabilir. 

Bunların hususiyeti, cemiyetteki belirli bir turum ve davranı�ın yarattı�ı tipler olmaları 

ve bu anlayı�ın de�i�mesiylede ortadan kaybolmalarıdır (Yıldırım, 1976: 22). 

Bizde bölgemizden derlemi� oldu�umuz 32 fıkrayı, Dursun Yıldırım’ın 

tasnifini göre de�erlendirdik. Buna göre; 9-10-11-12-13-14-18 ve 21 numaralı fıkralar 

1.a. maddesine, 16. ve 17. fıkra 1.b. maddesine, 25. ve 31. fıkra 2. maddeye, 32. fıkra 3. 

maddeye, 4-6-7-19-30 numaralı fıkralar 4. maddeye, 8-20-22-24 numaralı fıkralar 6.a. 

maddesine, 2. fıkra 6.b. maddesine, 3-5-15 nolu fıkralar 6.c. maddesine girmektedir. 23- 

25-27-28-29 numaralı fıkralarda 6. madde içerisinde yer alan yani gündelik fıkra 

tipleridir. 

Fıkralarımız içerisinde saray ve saray çevresini ele�tirmesiyle tanınan �ncili 

Çavu�’la ilgili fıkranın iki varyantı farklı ba�lıklar altında de�erlendirilmi�tir. 

Aynı zamanda Nasreddin Hoca’ya ba�lanarak anlatılan Timur Fıkrası da 

Nasreddin Hoca’ya ait de�ildir. Saim Sakao�lu, ‘Nasreddin Hoca Fıkralarından 

Seçmeler’ isimli kitabında; “Türk nüktedanı Nasreddin Hoca ile Mo�ol hükümdarı 

Aksak Timur ayrı yüzyıllarda ya�amı�tır. Hoca’nın ölüm tarihi ile Timur’un do�um 
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tarihi arasında yüzyıldan fazla bir zaman farkı vardır. Bu sebeple bu iki ünlü ki�inin yüz 

yüze görü�meleri hiçbir zaman gerçekle�memi�tir.” demi�tir (Sakao�lu, 2005: 197). 

“Nasreddin Hoca âlim, hocalık vasıflarını üzerinde ta�ıyan bir ki�idir. Bu 

nedenle içinde dalkavukluk, iki yüzlülük ve çıkarcılık olan fıkralar hocaya ait de�ildir.” 

(Sakao�lu, 2005: 26).  Bu sözden hareketle çalı�mamızda ‘Kazan Do�urdu’ ismiyle 

derledi�imiz fıkrada Nasreddin Hoca’ya ait de�ildir. Saim Sakao�lu’da kitabında dile 

getirmi�tir: “Bu fıkra Hoca’nın olamaz. Çünkü Hoca, hazırlık yaparak kom�usunun 

daha de�erli bir e�yasına el koymu� olmaktadır. Nükte olarak Hoca’ya yakı�abilir, 

ancak Hoca böyle bir olayın kahramanı olamaz. Çünkü buradaki olay onun özelliklerini 

ta�ımamaktadır.” (Sakao�lu, 2005: 184).   
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II. ANON�M HALK ���R� 
 

A. MÂN�LER 

13. yüzyıldan itibaren yazılı kaynaklarda görmeye ba�ladı�ımız mâniler, 

anonim halk edebiyatı ürünlerimizdendir. Kına gecelerinde, dü�ünlerde, bayramlarda, 

tarlada, i�te, oturmada vb. kısacası günlük hayatın her anında söylenen mâniler Türk 

halk edebiyatının en yaygın �iir türüdür. 

Bu nedenle mânilere geçmeden önce mâni tanımlarına göz atmak yerinde 

olacaktır.  

“Anonim halk �iirinin en küçük nazım biçimi olan mâni genellikle yedi 

heceden olu�an dört dizelik bir türdür. Bir tek dörtlük içinde bir anlam bütünlü�ü 

gösterir. Genellikle anlamın a�ırlı�ı üçüncü ve dördüncü dizelerdedir. Mânilerde 

anlamın dört dizeye yayılması, ilk iki dizede çizilen tablo maniyi estetik bir yapıya 

kavu�turur. �lk iki dize maninin dı� dünyayla ba�ıdır�� Üçüncü ve dördüncü dizede 

duygu ve dü�ünce ortaya konur.” (Boratav, 1988:185–197). 

Mâniler, “Anonim halk edebiyatının en yaygın �eklidir. Yedi heceli dört 

mısradan meydana gelir. Dört mısralı mânilerde; üçüncü mısra serbest, di�erleri kendi 

aralarında kafiyelidir. Dörtlü�ün anlam yükünü üçüncü ve dördüncü mısralar ta�ır. En 

güzel mâniler, ilk mısrasıyla üçüncü ve dördüncü mısraları arasında gizli bir ba� 

kurabilen mânilerdir. Halk arasında mâni söylemek için ‘mâni yakmak’, ‘mâni 

düzmek’, ‘mâni atmak’ deyimleri kullanılır.” (Güzel-Torun, 2003: 154). 

Nevzat Gözaydın; “Mâni, bilinen klasik tanımlamasıyla, genelde yedi heceli 

dört dizeden olu�an, aaxa biçiminde kafiyelenen bir nazım �eklidir. Bir dörtlük içinde 

bir anlam bütünlü�ü göstermek zorundadır. Genellikle ilk iki dize, asıl anlamı veren son 

dizelere bir hazırlık yapılmasını sa�layan doldurma dizelerdir.” �eklinde 

tanımlamaktadır (Gözaydın, 1989: 3). 

�ükrü Elçin mâniler için; “Her türlü hayat hadiseleri arasında, a�k, gurbet, 

kıskançlık, hasret, kırgınlık, tabiat vb. temaları i�leyen mânilerde ilk iki mısra bir 

bakıma duygu, dü�ünce ve hayalîn giri�ini te�kil eder. Dinleyenin veya okuyanın dikkat 

ve ilgisini çekmeye yarayan bu iki mısradan sonra üçüncü ve dördüncü mısra asıl 

konuyu vermeye çalı�ır, nadir olarak dört mısraın bütün bir duygu, fikir ve hayalî 

i�ledi�i görülür.” der (Elçin, 1986: 281). 
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Pertev Naili Boratav mânileri söyleyi� ve �artlarına göre �öyle tasnif eder: 

1-Niyet, fal (yorum) mânileri, 

2-Sevda mânileri, 

3-�� mânileri, 

4-Bekçi ve davulcu mânileri, 

5-�stanbul’da bazı sokak satıcılarının mânileri, 

6-�stanbul meydan kahvelerinin cinaslı mânileri, 

7-Do�u Anadolu’da hikâye mânileri, 

8-Mektup mânileri.(Boratav, 2000: 210-211) 

�ükrü Elçin de mânileri iki gruba ayırır: “Mânilerde birinci, ikinci ve 

dördüncü mısralar kafiyelerdir: (a a b a). Bazı saz ve tekke �airlerinin eserlerinde, 

meselâ ilahi, destan ve ko�maların ilk dörtlüklerinde görüldü�ü gibi abcd, aaab �eklinde 

kafiyelendirilen mânilere rastlanır. Bu mânilere ‘düz mâni’ adı verilir. Mânilerin ikinci 

bir �ekli ‘kesik mâni veya cinaslı mâni’ adını almaktadır. Mısra sayısı ile kafiye düzeni 

az-çok de�i�iklik gösteren mâniler, umumiyetle ses, tekerleme, mana ve cinas 

hususiyeti gösteren bir kelime grubu halinde eksik mısrayla ba�lar.” (Elçin, 1986: 281). 

Bölgemizden derlemi� oldu�umuz 141 tane mâniyi a�a�ıda alfabetik olarak 

veriyoruz. 

 

A�aç ba�ı, ta� ba�ı. 

Ben istemem onba�ı. 

Olursa çavu� olsun. 

Dosta dü�mana kar�ı 

 

Ak koyun kuzusuna, 

Can kaynar bazısına, 

Ne deyim de a�layayım? 

Allah’ın yazısına.  

 

Ak koyun meler gelir? 

Da�ları deler gelir 

Muhabbetli yar olsa, 

Uykuyu böler gelir.  

Ak üzüm asmasıyım. 

Nazilli basmasıyım. 

Bana doktor ne dedi? 

Ben yârin hastasıyım.  

 

Akkoyun bi�elerde. 

Gül ya�ı �i�elerde. 

Yârimi eller aldı. 

Ben kaldım kö�elerde. 

 

Akkoyun kara koyun. 

Soyun kekli�im soyun. 

Seni ba�tan a�ıran, 

Dayımo�lu kırk boyun  
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Ak�am yedim kabak. 

Sabah yedim kabak. 

Evinize vardım. 

Oturuverdim tombadak  

 

Anamur çar�ısına. 

Al eline kalemi 

Yaz ba�ına geleni 

Madem doktor de�ilsin? 

Neden açtın yaremi? 

 

Aya�ında kundura 

Adam böyle mi olur?  

Gün do�ar kar�ısına. 

Kapı bir kom�usuna? 

 

Anamur yolları. 

Gayrak çakıllı. 

Yâr gelir dura dura. 

Eski yâr �urda dursun. 

Yeni yâra can kurban 

 

Ay do�ar ayazlanır 

Gün do�ar beyazlanır, 

Bir yâr sevdim 

Hıyar akıllı 

 

Arabamın hasırı. 

Dolanalım mısırı. 

On be� ki�iye bedeldir.  

Do�urmamı�ın kısırı.  

 

Asker yolu beklerim. 

Gününe gün eklerim. 

Sen git yârim talimede. 

Ben nöbeti beklerim.  

 

Ay bulgurum bulgurum, 

Serer de kuruturum, 

Dediler yârin gelmi�, 

Her �eyi unuturum.  

 

Al almanın dördünü, 

Sev yi�idin merdini, 

Seveceksen güzel sev. 

Çekme çirkin derdini.  

Kahpe deyyusun kızı, 

Hem gider hem nazlanır.  

 

Ay�e’m Ay�e’m hoplayıver. 

Fistanını toplayıver. 

Mahkemeye varınca, 

Kimim kimsem yok deyiver.  

 

Bahçesiz ba�sız o�lan, 

Ayvasız narsız o�lan, 

Haydi, o�lan kaçalım. 

Annen baban duymadan, 

 

Bahçeye ba� diyemem. 

Ayvaya nar diyemem. 

Alı�mı�ım güzele, 

Çirkine yâr diyemem. 

 

Bal eri�in dalları,  

Sarı beyaz solları, 

Nere geçelim yârim? 

Getirtmi� yolları.  
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Be� parmak da�ı sıra, 

Ot sarılmı� mısıra. 

Çekmecemi çekerim. 

Darıldın mı �ekerim 

Yârim ölsün diyenler, 

Kendi girsin mezara. 

 

Bu da�ın arkasından, 

Öldüm yâr sevdasından, 

Bileydim ayrılık var. 

Giderdim arkasından.  

 

Bugün ayın on dördü, 

Kız saçını kim ördü, 

Örerse yârim örer. 

Ay karanlık kim gördü? 

 

Bulut bulut üstüne, 

Bulut yârin üstüne, 

Söylen gâvur köpe�e, 

Evlenmesin üstüme.  

 

Cigaramın incesi,  

Gel gönül e�lencesi, 

Bir ak�am gel bir sabah, 

Bir de bayram gecesi.  

 

Çaya indim çay susuz. 

Ela gözler uykusuz. 

Gitti de gelmeyiverdi. 

Bizim kaygısız. 

 

Ben varmam inekliye 

Ayranı sinekliye 

Yaz Allah’ım yaz 

Boynu tüfekliye 

Ben bu köyün kahrını 

Yârim için çekerim. 

 

Çıktım yayla yoluna. 

Mendil attım koluna. 

Sen ölme aslanım. 

Ben öleyim yoluna.  

 

Çorabını ördü�üm. 

Ayda bir yol gördü�üm. 

Hasta dediler baka geldim. 

N’oldun kurban oldu�um.  

 

Da�da darı bozarım. 

Yârim ile gezerim. 

�kimizi görmü�ler. 

Nasıl inkâr ederim.  

 

Daldan aldım eri�i. 

Ba�dan aldım koru�u. 

Ne diye öldün? 

Mahallenin yörü�ü. 

 

Dam ardına dola�tım. 

Ot yolmaya bula�tım. 

Ot yolmadan gelirken, 

Kızlar ile oyna�tım. 

  

Dam ardında sayacak. 

Basıversem kayacak. 

Yava� ba�ır a Ay�a. 

Çimencilerduyacak.
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Damdaki gezen o�lan 

Keseri gözel o�lan 

Ben seni alaca�ım 

Liralar kazan o�lan 

 

Dere dere giderim. 

Koyun kuzu güderim. 

Sevdi�imi verseler, 

Dünya malı niderim.  

 

Dere iniyor dere, 

Kumunu sere sere, 

Al dere beni götür. 

Yârin oldu�u yere.  

 

Derede gavun yerler. 

Bizde varsak ne derler. 

Otursak bile yesek. 

�u �unun yâri derler.  

 

Derede tav�an izi, 

Ayırdı dü�man bizi. 

Ayıran dü�man olsun. 

Mevla’m kavu�tur bizi.  

 

Dut yedim duttu beni. 

Kahrın kuruttu beni.  

Ah ellerin bir o�lu, 

Nasıl unuttun beni?  

 

Ekin ektim dizlere. 

Tüter oldum gözlere. 

��te ben gidiyorum. 

Bunlar kalsın sizlere.  

Elma gelir aydından. 

Karlı da�ın ardından, 

Çoban çolak ne bilir? 

Kar memenin tadından.  

 

Entarisi ak gibi, 

Yola gider at gibi, 

Döner arkasına bakar. 

Sanki yâri yok gibi. 

 

Erenlerin dura�ı, 

A�tım kö�kün dire�i. 

Yakın olur ıraklar, 

Kabul olur dilekleri. 

 

Ermenek’in puladı. 

Sa� koluna doladı. 

On be� günün içinde, 

Gönlüm seni diledi.  

 

E�tim e�tim kum çıktı. 

Kumun altı su çıktı. 

Ummadı�ın yerlerden, 

Gövde boyu su çıktı. 

 

Evimiz var bucak bucak. 

Gül de�irdim, bucak bucak. 

Ellerin gülü açılmı�. 

Bizimki tomurcak. 

 

Evlerinin önü geçilmez dere. 

Selâm götür o nazlı yâre. 

Melik kurban olam.  

Seni tutan ellere, 
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Ezme ile ezme ile. 

Yâr bulunmaz gezmeyle, 

Mezarımı kızlar kazsın 

Altın saplı kazma ile. 

 

Fırın üstünde fırın, 

Evliler geri durun. 

Bekâr yârim geliyor. 

Altına minder koyun.  

 

Gale galeye bakar, 

Galeden kanlar akar, 

Delikanlı dururken, 

�htiyara kim bakar.  

 

Garanfil koydum tasa. 

Doldurdum basa basa. 

Güzelli�ine sözüm yok, 

Azıcık boydan kısa.  

 

Gede gede ta� ba�ıma gerildi. 

Getme diye yâr koynuma sarıldı. 

Bizim nasip gurbet elden ayrıldı. 

Nasibimi aramaya giderim.  

 

Get yârim u�ur ola. 

Düz ova yolun ola. 

Benden ba�ka seversen, 

�ki gözün kör ola.  

 

Getir berber getir aynayı getir. 

Ak gö�sün üstüne yi�idi getir. 

Makineye tara�ı tak yana yatır. 

Herkesin dayandı�ı Cenab-ı Hak’tır.  

Gülüm var bucak bucak. 

To�ladım kucak kucak. 

Elin yâri gül ise, 

Benimkisi tomurcak. 

 

Harman yeri yarıldı. 

Annen duydu darıldı. 

Hiç darılma ay anne. 

Elin o�lu geldi sarıldı.  

 

Harmana kuyu kazdım. 

Yâr okudu ben yazdım. 

Yâri gördük sıra.  

Dü�tüm dalına yazdım.  

 

Havanın kara bulutu. 

Kapının ala kilidi. 

Edece�in bu muydu?  

Senden de kestim ümidi.  

 

�çme çorbasını pirinçten ise. 

Yeme ekme�ini feri�teh ise. 

Kovuver anasını, 

Ermeni eni�ten ise.  

 

�la boda boda, 

Kızlar gider odaya. 

Anne bende gideyim. 

Yedi deve güdeyim.  

 

�nce geyerin ince. 

Penbe yakı�ır gence. 

�nsan bir ho� oluyor. 

Sevdi�ini görünce.  
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�ndim çe�me ba�ına. 

Sabun koydum ta�ına 

Sevda nedir bilmezdim? 

Bu da geldi ba�ıma.  

 

�ndim çimen özüne. 

Uyku girmez gözüme. 

Bir daha yataydım. 

Sevdi�imin dizine.  

 

�ndin dere ırma�a. 

Çaydan su doldurma�a. 

Ben küçükken alı�tım. 

Genç kızları soymaya?  

 

Kahve yemenden gelir. 

Bülbül çemenden gelir. 

Bıyı�ını sevdi�im, 

Günde hamamdan gelir.  

 

Kale kaleye bakar. 

Kaleden yılan akar. 

Delikanlı dururken, 

Sakallıya kim bakar?  

 

Kaleden ini� mi olur? 

Ham demir gümü� mü olur? 

Ak�amdan söz olur da. 

Sabaha dönü� mü olur? 

 

Kaleden ini�elim. 

Atlara bini�elim. 

Kahpenin �ilvarı. 

Malları bölü�elim.  

Kalenin dibi pınar 

Elimi yusam donar, 

Bir buldum, bir yitirdim, 

Ci�erim ona yanar.  

 

Kara çadır is tutar mı? 

Ya�lı mavzer pas tutar mı? 

Yok, mu idi bir daha o�lum? 

Elin kızı yas tutar mı? 

 

Kara kara kazanlar, 

Kara yazı yazanlar, 

Cennet yüzü görmesin. 

Aramızı bozanlar, 

 

Karaduta yaslandım. 

Ya�mur ya�dı ıslandım. 

Elkızının koynunda.  

Ku� sütüyle beslendim. 

 

Karakolda iskele, 

Gel teskere teskere,  

Aylar de�il günler de�il. 

Nasıl geçecek üç sene.  

 

Karaman dedikleri, 

�ekerdir yedikleri. 

Hiç aklımdan gitmiyor. 

Kızın dedikleri.  

 

Karaman kavakları. 

Konya’nın konakları. 

Gelmi�te güveyi dö�er. 

Özbe�in savakları  
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Karanfil oyulur mu? 

Tadına doyulur mu? 

Güzel seven o�lanın, 

Kolları yorulur mu? 

 

Karanfilim süt beyaz, 

Ayrı dü�tük bu yaz. 

Sevdi�ini bileyim. 

Mektubunu sıkça yaz.  

 

Kar�ı kar�ı hanımız. 

Kar�ıda harmanımız. 

Sarılalım yatalım. 

Çatlasın dü�manımız.  

 

Kar�ından gelenlere, 

Kalp koyduk gelenlere, 

Annen seni verecek, 

Askerden gelenlere.  

 

Kar�ıyaka yamacı. 

Çift gider iki bacı. 

Büyü�ü �öyle böyle, 

Küçü�ü can yakıcı. 

 

Ka�oluktan geçtin mi? 

Türlü tütün içtin mi? 

Sorma ayıp olmasın. 

Yâr buralardan geçti mi? 

  

Kavak kavak olmasa, 

Aklım savak olmasa, 

Girsem yârin koynuna, 

Üç gün sabah olmasa 

Kavak senden uzun yok. 

Yapra�ı çok üzüm yok. 

Çok memleketler gezdim. 

Yârimden güzeli yok.  

 

Kayalar merdin merdin. 

Bulunmaz benim derdim. 

A�açlar kalem olsa, 

Yazılmaz benim derdim.  

 

Kayalardan kayarım. 

Bulamadım duyarım. 

Ben bu dertten ölürsem, 

Kaderime sayarım.  

 

Keklik kınalı keklik 

Basma dalıma keklik. 

Kınalı ellerini, 

Dola boynuma keklik. 

 

Keklik olup ben anamı üzmedim. 

Yârim ilen kol kol olup gezmedim. 

Bu yazıyı elimle yazmadım. 

Yazan hallerim kırılsın aman.  

 

Kepengi basak basak 

Çıkma yukarı yasak 

Ankara’dan tel gelmi�. 

O�lanlara kız yasak. 

 

Ku� kayadan el eder. 

E�ine gel gel eder. 

�ki gönül bir olunca, 

Da�ı ta�ı yol eder. 



� 	��

Kesilmi� ardıç ba�ı. 

Yıkılmı� minar ta�ı. 

Arayanın yok mu senin? 

Be� o�lanın karda�ı.  

 

Kiremitte buz musun?  

Gelin misin kız mısın? 

Yarında size varaca�ım 

Evde yalnız mısın?  

 

Koyun gelir kuzuyla. 

Öpe gelir yozuyla, 

Eller yarın bayram eder. 

O�luyla kızıyla.  

 

Koyun kümbetten kalkar. 

Döner ardına bakar. 

Delikanlı dururken, 

Sakallıya kim bakar?  

 

Köprünün altı yaldız, 

Nerden geliyor baldız? 

Gece gelme gündüz gel. 

Ben yatamam yalnız. 

 

Kunduramın mestine, 

Gül kondurmam üstüne. 

On sene oturuyun. 

Varmam ikili üstüne.  

 

Makarnayı ha�ladım. 

Ya�lamaya ba�ladım. 

Ben yârimi görünce, 

A�lamaya ba�ladım. 

Mendilim al daneyi, 

Buldun mu benden iyi? 

Buldum ama sarmadım. 

Yâr gücenir deyi.  

 

Mendilimi düreyim. 

Aç koynuna gireyim. 

Uyan uyan sar beni. 

Yâr oldu�unu bileyim.  

 

Merdivenim kırk ayak, 

Kırkına vurdum dayak. 

Yâr geliyor deseler, 

Gitsek yalın ayak.  

 

Mu�ar ba�ı karıncalı, 

Deli gönlüm yerinceli, 

Eller yarin gelin olur? 

Yanı ba�ı görümceli.  

 

Mum ö�ürdük ta�a. 

Neler geldi ba�a. 

Kız Ay�e. 

Sen çok ya�a!  

 

Ocak ba�ında hindi 

��lendikçe tepindi 

Hak etti yâr kö�ede 

Yeni yâr gelir �imdi 

 

Oy emi�im emi�im 

Sırmalı gümü�üm 

Ak gerdanın altında 

Kırılsın di�im.  



� 		�

Pencereden el eder 

Ka�ları gel gel eder. 

Senin orda duru�un, 

Beni burada deli eder  

 

Pınarba�ında durdum. 

Liralık para buldum. 

Ben yârimi görünce,  

Kendi kendimi vurdum.  

 

Pilav pi�irdim yavan. 

Üstüne kestim so�an. 

Yata�ına uzanmı�, 

Uyan askerim uyan.  

 

Sabununu tüter aldım. 

Kefenini ipek aldım. 

Hoca suyunu döktü. 

Ben elimle yudum. 

 

Sandık üstünde sandık. 

Ba�tan a�a�ı yandık. 

Tuttukta gönül verdik. 

Adam evladı sandık.  

 

Sarardım ben sarardım. 

Ben dengimi arardım. 

Ben dengimi bulmazsam. 

Onun için yanardım. 

 

Sarı kurdelem sarı, 

Da�lara salarsın büyük yâri, 

Küçü�le de ke� yatasın. 

Ak�ama kadar sarı sarı 

Sarı kurdelem sarı 

Da�lara saldık yâri 

Da�lar kurban olayım 

Tez gönderin nazlı yâri  

 

Sarı gülüm serende 

�nsaf senin nerende? 

Kabahat sende de�il. 

Sana gönül verende.  

 

Sıra sıra kazanlar, 

Kara yazı yazanlar, 

Cennet yüzü görmesin.  

Aramızı bozanlar,  

 

Sıra sıra siniler, 

Hasta olan iniler, 

Aldı gitti yârimi, 

Denizdeki gemiler, 

 

Su gelir kütü�ünden 

�çilmez köpü�ünden 

Emi�im olsam sarılsam 

Kızların topu�undan  

 

Su koydum su tasına. 

Gül koydum ortasına. 

Beni yardan ayıran, 

Varmasın haftasına. 

 

�u da�lar gürgen me�e, 

Güne�e gel güne�e, 

Elin yâri gül ise, 

Benimkimormenek�e.



� 
���

�u da�lar olmasaydı. 

Laleler solmasaydı. 

Ölüm Allah’ın emri, 

Ayrılık olmasaydı. 

 

�u geline bak geline. 

Kına yakmı� eline. 

Attan inmeden, 

Diline bak diline.  

 

Tarla tezek de�il mi? 

Ba�rım ezik de�il mi? 

Eller izin gelirken, 

Bana yazık de�il mi?  

 

Uzun kavak bu mudur? 

Dibindeki su mudur? 

A benim nazlı yârim. 

Son sözlerin bu mudur? 

 

Uzun uzun etleri, 

Sızılar kemiklerim, 

Git yârim sen askere. 

Ben yolunu beklerim. 

 

Uzun uzun kamı�lar, 

Ucunu boyamı�lar, 

Benim nazlı yârimi, 

Askere yollamı�lar. 

 

Uzun uzun pisseler, 

Seni bana verseler, 

Ak�am sarılsak yatsak, 

Sabahta gülerek uyansak  

 

Üzüm koydum sepete, 

Yâr oturur tepede, 

Yârim kuru üzüm olmu�. 

Serpilmi� memlekete.  

 

Ya�mur ya�ar dinlendirir 

Bahçeleri güllendirir. 

Benimde bir yârim var. 

Dilsizleri dillendirir.  

 

Ya�mur ya�ar ta� üstüne. 

Çamur bula�ır mestine. 

Buna adam dayanır mı? 

Gelin kaynana üstüne.  

 

Yayla yolları merdin, 

Nedir aslanım derdin? 

Deniz mürekkep olsa, 

Çekilmez senin derdin. 

 

Yayla yolu yıkarı 

Yaylalarımız pınar,  

Göynek kakmı� yukarı  

De�irdim portakalı  

Uzun uzun kavaklar,                                               Yollanırım tarlaya 

Dökülüyor yapraklar,                                               Testimi doldurmaya 

Ben Suna’ma doymadım.          Çoban kat sürünü önüne 

Doysun kara topraklar.        Dola� dur yaylaya. 



Yâr karnında bi �ey var.                                           

Hep ku�lar ona konar,                                               

Yârimi eller aldı,                                                      

Yüre�im ona yanar.                                          

                                                                               

Ye�il yonca biçerim. 

Gelir gelir geçerim. 

Alaca�ım o�lanı, 

Su yerine içerim 

                                                                              

Yılan akar kamı�a, 

Su neylesin yanmı�a. 

Allah ecirler versin  

Yârinden ayrılmı�a  

 

Yılana bak yılana 

�nce bele dolana 

Ben yârimi yitirdim. 

Yol içinde mezarım. 

Yana yana gezerim. 

A benim emmio�lu 

Ben de senden güzelim.  

 

Yolda buldum be� kuru�. 

Be� kuru�u kim bulmu�. 

�çme yârim sigara, 

Kulüpler altı kuru�. 

 

Yumurtadan kaygana, 

Kan damlamı� yorgana. 

Yeni reis duyarsa, 

Ba�lar bizi urgana. 

 

 

 

 

Sarı altın var bulana 

 

MÂN�LERLE �LG�L� GENEL DE�ERLEND�RME 

Barçın Yaylası sınırları içerisinde söylenen mâniler genellikle dört mısradan 

olu�maktadır. Derlenen mânilerin ço�u 7’li hece ölçüsü ile söylenmi� ancak do�dukları 

ortamlarda mısralardaki hece sayısının eksikli�inin önem arz etmedi�i gözlemlenmi�tir. 

Bazı mâni dörtlüklerinin türkü gibi söylendi�i ve mâni-türkü ili�kisi de az da olsa tespit 

edilmi�tir. Derlemi� oldu�umuz mâniler konu bakımından da sevda ba�ta olmak üzere 

niyet ve gelin kaynana ili�kilerini içermektedir. 

Yörede mâniler genellikle kadınlar tarafından söylenmektedir. Mâni söyleyen 

kadınlar bir çırpıda birçok mâniyi sıraladı�ı gibi, çok iyi mâni bilip de söylemekten 

çekinen kaynak �ahıslarımızla da kar�ıla�tık. Bunun yanı sıra mâni bilen ki�ilerin okuma 

yazmaları olmadı�ı halde çok güzel mâniler söyledi�ini gördük. Buradan hareketle de 

mâni söylemenin e�itimle de�il, engin hayat tecrübesi ve ya�anmı�lıklara paralel olarak 

geli�en bir tür oldu�u yorumunu yaptık.  



B. TÜRKÜLER 

Türkülerimiz analarımızın ak sütü gibi saf katı�ıksız bir Türkçeyle söylenmi�, 

Türk folklorunun en güzel örnekleridir. Herhangi bir i�le me�gulken dilimize 

dola�ıveren, yaptı�ımız i�i zevkli hâle getiren, duygularımızı co�turan e�siz bir 

ummandır. Halkın içinden çıktı�ı için herkesin anlayabilece�i sadelikte söylenen 

türküler genellikle millî veznimiz olan hece vezni ile yazılıp söylenir. Az da olsa aruz 

vezniyle olu�turulmu� örnekleri mevcuttur. Türkülerimiz halkımızın acılarını, 

sevinçlerini, özlemlerini ve umutlarını dile getiren, sözlü gelene�e dayanan 

ürünlerimizdendir.  

Türkülere geçmeden önce türkü tanımlarına göz atmak yerinde olacaktır.  

“Kayna�ı Türk sözcü�ü olan türkü, Türk kelimesine nispet ekinin 

eklenmesiyle olu�an bir kelimedir. Anlamı ise Türkler’e mahsus bir beste ile söylenen 

halk �arkılarıdır.” (Güzel-Torun, 2003: 168). 

Türkü sözcü�ünün anlamından hareketle sadece Türk dünyasının bir ürünü 

oldu�unu söyleyebiliriz. Dilbilimcilerin yapmı� oldu�u tanımlarda bu do�rultudadır. 

 Do�an Kaya; “Türkçe söylenmi� �iir manasına gelen ‘türkü’nün, ‘Türkî’ 

sözünden geldi�i genel olarak kabul edilmi�tir. ‘Türk’e has’ anlamına gelen bu söz, halk 

a�zında ‘türkü’ �ekline dönü�mü�tür.” diyerek bu bahse açıklık getirmektedir.(Kaya, 

2004: 131). 

Pertev Naili Boratav da türküyü; “Düzenleyicisi bilinmeyen, halkın sözlü 

gelene�inden olu�an, geli�en, ça�dan ça�a ve yerden yere içeri�inde olsun, biçiminde 

olsun de�i�ikliklere (zenginle�melere, bozulmalara, kırpılmalara) u�rayabilen ve her 

zaman bir ezgiye ko�ulmu� olarak söylenen �iirler.” diye tanımlamaktadır (Boratav, 

2000:182). 

�ükrü Elçin ise; “Bu mahsullere Do�u ve Kuzey Türküleri aynı kökten gelen 

‘yır’ veya ‘cır’ adını vermi�lerdir. Batı Türkleri, Türk kelimesinden do�an ve Türker’e 

mahsus ezgi (melodi) manasına gelen ‘türkü’yü kullanmaktadır.” der (Elçin, 1986: 195). 

Türküler �ekil itibariyle kıtalar halindedir. Duraklı duraksız, yedili ve on bir 

heceli kalıplarla yazılır. Yedililer 4+3; 3+4, sekizliler 4+4, on birliler 6+5 ile 4+4+3 

duraklıdır. Kıtalar yapı bakımından iki bölümden meydana gelir. Birinci kısım türkünün 

asıl sözlerinin bulundu�u, “bend” adı verilen kısımdır. �kinci kısım ise, her bendin 

sonunda tekrarlanan “nakarat”tır, bu kısıma “ba�lama ya da kavu�tak” da denilmektedir.  
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Nevzat Gözaydın; “Türkülerin ortaya çıkı�ları iki yolla olmu�tur ve bugün de 

olmaktadır. Ya çok kısa bir zaman içinde anonimlik özelli�ini kazanmı�lar, ya da bir saz 

�airinin söyledi�i parça sonradan türkü olarak tanınmı�tır ve türküyü yakanın adını da 

vermektedir. Her iki halde de özel bir ezgi ile söylenmektedir.” diye türkülerin ortaya 

çıkı�ını açıklamaktadır (Gözaydın, 1989: 25). 

Ayrıca, Nevzat Gözaydın türküleri üç ba�lık altında toplar: 

1-Melodilerine göre türküler, 

2-Konularına göre türküler, 

3-Yapılarına göre türküler. 

1. Melodilerine Göre Türküler: Bunlar ikiye ayrılır: Usulsüzler ve usullüler. 

Usulsüz olanlar uzun havalardır. Divan, bozlak, ko�ma, hoyrat, Çukurova, kayaba�ı gibi 

çe�itleri vardır. Usullüler genellikle oyun havalarıdır. 

2. Konularına Göre Türküler: �u ba�lıklar altında toplanır: 

a) Ninniler ve çocuk türküleri, 

b) Tabiat türküleri, 

c) A�k türküleri, 

d) Kahramanlık türküleri, 

e) Askerlik türküleri, 

f) Tören türküleri, 

g) �� türküleri, 

h) E�kıya türküleri, 

ı) Acıklı olaylarla ilgili türküler, 

i) Güldürücü türküler, 

j) Kar�ılıklı konu�ma �eklindeki türküler, 

k) Oyun türküleri, 

l) Ölüm türküleri. 

3. Yapılarına Göre Türküler: 

A) �kili Türküler: Bendleri kendi aralarında birbirleri ile kafiyeli iki�er mısralı 

türkülerdir. 

Kavu�takları ise: 

a) Kavu�takları bir mısralı olanlar, 

b) Kavu�takları iki mısralı olanlar, 

c) Kavu�takları dört mısralı olanlar. 



� 
���

B) Üçlü türküler: Kendi aralarında kafiyeli üçer mısralı bentlerden meydana 

gelen türkülerdir. 

Kavu�takları ise: 

a) Kavu�takları bir mısralı olanlar, 

b) Kavu�takları iki mısralı olanlar, 

c) Kavu�takları üç mısralı olanlar, 

d) Kavu�takları dört mısralı olanlar. 

C) Dörtlü türküler: Bendleri dörder mısralı olan türkülerdir. Bazen bentlerin 

bütün mısraları ayrı ayrı kendi aralarında kafiyelenir. Daha çok mâni tipindeki 

örneklerde rastlanır. 

Kavu�takları ise: 

a) Kavu�takları bir mısralı olanlar, 

b) Kavu�takları iki mısralı olanlar, 

c) Kavu�takları üç mısralı olanlar.(Gözaydın, 1989: 25) 

 Barçın Yayla’sında söylenmekte olan türküleri a�a�ıda veriyoruz. 

1. H�KÂYEL� TÜRKÜLER 
�

a. Fil Ahmet (Ahmet Onba�ı)  Türküsü  

Fil Ahmet o yana okumaya gitmi�.  Hem de avcıymı�. Buradan bir mektup 

yazmı�lar: 

“Sen buradan gideli dokuz ay oldu. 

Koyunlar kuzuladı ahırlar doldu. 

Kayada keklikler takılar oldu. 

Avcısı yokdur da onun kenarı. 

 

�lk ak�amdan çıktı avcının ucu. 

Kavaklı ya�ardı, tuttun orucu. 

Alma bo�azını püskün ardıcı. 

Ba� ucun Erenler, Boyalı Da�ı. 

 

Avcıların elinde bir kafesi, 

Yükseklerden gelir kekli�in sesi, 

Sa�ım salımı var, sol yanım yürek. 

Ba� ucun Erenler, Boyalı Da�ı.” 



� 
���

Fil Ahmet: “Ben ne oturup dururum. Ben giderim.” demi�. Alanya’dan 

geçerken Alanya Kaymakamı’na: 

“Alanya dedikleri bir güzel makam 

Vazife müdürü e�ek kaymakam.” 

Güzel kaymakam, beni tutukladılar, demi�. Trene tam binece�i yerde, iki 

hamile kadın varımı�. Aman aman bu hocayı almayın, bizim üstümüz ba�ımız batar. 

Trene almamı�lar. Trenciye demi� ki: 

“Trene bak trene. 

 Akıl yürüt sen demi�.  

 Gelin bebe�in dü� demi�.” 

 Neyse trene almı�lar. Oturtmu�lar. Trenden inece�i yerde kadınlar çama�ır 

yıkar ımı�lar. Hocanın üstü kirli, bir soralım demi�ler:  

“Dayı sen nerelisin?”  

“Adını sorarsa Fil Ahmet deli, 

Köyünü sorarsan bir Sarıveli, 

Adiller güzeli, Konya’nın gülü 

Acep benim gönlüm hangisindeki?” 

Fil Ahmet’ten korkanlara da  “Adilli misin?” derler. Fil Ahmet her kapıdan 

geçerken bir hikâye söyleyiverirmi�. 

�ki çocuk çıkmı� oduna gitmi�. Odunu toplamı�lar ama. E�e�e 

yükletememi�ler, Fil Ahmet de gayri tüfe�ini almı�, Erenler’e ava gidiyormu�.  

Fil Ahmet: 

“Geçe kalmı�ınız, çekiliverin, ben yükleteyin.” demi�: 

“Kurun olur aya burun kırması, 

�stetivermemi� mi çelebinin hurması? 

Biri anasızsa birisi babasız 

Eylemi�leri yükletememi�ler.” 

Sonra onlardan biri kadının gelini olmu�. Anamın akranı da�a gidiyormu�. 

Hoca da da�a oduna gidiyormu�. Hocanın yanına gidince “Çü�����!” demi�, e�e�i 

tutmu�.  

Hoca söylemi�: 

“Sular tarlalarda, biterde yatır. 

Kavun tekelensin, ıslansın karpuz, 

Salıver e�e�imi de gideyin nergis.”  
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b. Kızılırmak Türküsü 

Evel bir kız istemi�ler, Kızılırmak’ın öte yakasında, dü�ün etmi�ler, gelini 

bindirmi�ler ata. Irma�a daldımıydı, ırmak, gelini almı�, varmı�, getmi�:  

“Allah Allah dedik bindirdik ata. 

Yedi karda�ı da göndürdük öte. 

Göprüye varmadan oldu bir hata. 

Nittin Kızılırmak allı gelini? 

 

Kızılırmak belik belik olasın. 

Her beli�in bir deli�e dolasın. 

Allı gelinden bir habar veresin. 

Nittin Kızılırmak allı gelini? 

 

Gelinciler kaya dibi dola�ır. 

Feymanları kuzu gibi mele�ir. 

Güveyiyi kara haber ula�ır. 

Nittin Kızılırmak allı gelini? 

 

Cezanı karı� karı� beldi gelini. 

Kaynanası çıkmı� evler düzeltir. 

Kayınbabası çıkmı� yollar gözetir. 

Nittin Kızılırmak allı gelini?  

 

c. Leylek Türküsü   

Leylekler iki yavru çıkarıveriymi�. Birini atıveriymi� yuvadan. Biri uçmu� 

getmi� yuvadan. Onu beklerkene, yeni do�anın da heç kanadı bitmedi�ini farketmi�.  

Göçün günü gelmi�. Herkes yavrusuyla ko�maya ba�lamı�. Onunki kalmı� 

kanadı olmayınca kendisi de göçe getmi�, gederken de söylenmi�: 

“Bu çandır da�ını geçirmedim. 

Mevla kanat verip uçuramadım. 

Ka�ındık kanadı bitmedi. 

Kuzum yuvanda…  
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Da�ımızın altı bir kuru asma. 

Anam getti diye a�layıp küsme. 

Yüce bir Mevla’dan umudu kesme. 

Ka�ındık kanadı bitmedi.  

Kuzum yuvanda…  

 

Da�ımızın altı kurudu. 

Herkes yavrusunu aldı yörüdü. 

Benimde yüre�imin ya�ı eridi. 

Ka�ındık kanadı bitmedi. 

Kuzum yuvanda…”  

Baharın ordan dönmü� gelmi� imi�. Allah ona kanat vermi�, bacak vermi�, 

anasından evel yuvaya hazır etmi�.  

 

 2. KINA TÜRKÜLER� 
�

a. Damat Ok�aması / Koç Yi�idim       

Çattılar ocak ta�ı. 

Vurdular dü�ün a�ını.  

Ça�ırın gelin karda�ını. 

Yaksın damadın kınasını.  

 

Saksa�an öter çelende. 

Gözlerim kaldı belende. 

Yıkılası kel örende, 

Sen mi kaldın koç yi�idim?  

 

A�ıp gider belen belen. 

Beline ku�anmı� kolan. 

Döndürmeye olmaz kalan. 

Sana derim koç yi�idim.   
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Evlerinin önü marul. 

Sular akar �arıl �arıl. 

Yarın gece iyi sarıl. 

Sana derin koç yi�idim. 

 

Yalısına yalısına, 

Güne� do�mu� çalısına. 

Ça�ırın Sarıveliler’in valisini. 

Göndersin yi�idimin yârini.  

 

b. Damat Ok�aması / Türkmen Güzeli       

Kaleden kaleye �ahin uçurdum. 

Ah ilen vah ilen günler geçirdim. 

Yâre �eker ezdim, �erbet içirdim. 

Öyle olur böyle olur Türkmen güzeli. 

Sevmesi tatlı olur bazı güzeli.  

 

Kalenin burcuna ta� ben olaydım. 

Ela göz üstüne ka� ben olaydım. 

O yârin bastı�ı ta� ben olaydım. 

Öyle olur böyle olur Türkmen güzeli. 

Sevmesi tatlı olur bazı güzeli. 

 

Kalenin dibine ekerler küncü, 

Ekerler biçerler severler genci, 

Yâr için saklarlar ayva turuncu, 

Öyle olur böyle olur Türkmen güzeli 

Sevmesi tatlı olur bazı güzeli  

 

Kalenin dibine ekerler darı. 

Ekerler biçerler severler yârı. 

Yâr için saklarlar ayvayı narı. 

Öyle olur böyle olur Türkmen güzeli. 

Sevmesi tatlı olur bazı güzeli.  



� 
�	�

Kalenin burcuna atılamadım. 

Küçük terazilerde tartılamadım. 

O yârın koynuna katılamadım. 

Öyle olur böyle olur Türkmen güzeli. 

Sevmesi tatlı olur bazı güzeli.  

 

c. Dilin Dadlı Olsun      

Ana ben gediyorurun. 

Gelsemde elin olurun. 

Yâr elin gınan gurtlu olsun.  

A gızım gınan gurtlu olsa. 

Vardı�ın yerde dilin dadlı olsun. 

 

Yük yük üstünde sandı�ım,  

Her gün elime sundu�um,  

Doyup da usanmadı�ım,  

A gızım gınan gurtlu olsun. 

Vardı�ın yerde dilin dadlı olsun. 

 

Acı sözün duymadı�ım.  

Erik a�ım görmedi�im.  

A gızım gınan gurtlu olsun.  

Vardı�ın yerde dilin dadlı olsun.  

 

Ana ben gediyörün. 

Ölmezsem gene gelirin,  

Gelsem de elin olurum.  

A gızım gınan gurtlu olsun.  

Vardı�ın yerde dilin dadlı olsun. 
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ç. Elveda Kızım         

De�irmene döktüm tuzu. 

�ndi ci�erime sızı. 

Gidiyor evin büyük kızı. 

Elveda kızım elveda.  

 

Dama çıkar görünürüm. 

Allı yazma bürünüm. 

Eller kızım dedik sıra, 

Ben ellere yirinirim.  

Elveda kızım elveda. 

 

Nalbatlara nalbatlara, 

Nal döktürelim atlara. 

Allah böyle emretmese,  

Seni vermezdik yatlara.  

Elveda kızım elveda. 

 

d. Elveda Kızlar              

Gız seni baban verdi mi? 

Mısır’dan kınan geldi mi? 

Payda�ın gızlar duydu mu?  

Elveda gızlar elveda. 

 

Zurna çaldı�ın duvarlar.  

Elin yüzün bunarlar. 

Gülüp oynadı�ın evler, 

Elveda gızlar elveda. 

 

Çattılar ocak ta�ını. 

Kurdular dü�ün a�ını. 

Bulun gelin karda�ını. 

Elveda gızlar, elveda.  
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e. Geç Geldin           

Ocak ta�ını çaktılar. 

Dü�ün a�ını kurdular. 

Ho� geldin gelin ho� geldin.  

Çene ba�ıma geç geldin. 

 

Kütük gibi karıncalı, 

Yanı çifti görümceli, 

Ho� geldin gelin, ho� geldin.  

Çene ba�ıma geç geldin. 

 

Gelin geldi kapımıza.  

Hürmeti var topumuza. 

Ho� geldin gelin ho� geldin.  

Çene ba�ıma geç geldin. 

 

Allah’ım kavak yeti�sin. 

Dibine gelin otursun. 

Yılından o�lan götürsün. 

Ho� geldin gelin, ho� geldin.  

Çene ba�ıma geç geldin. 

 

f. Gelin Kızım              

Geldiler gelin almaya. 

Geldiler gelin almaya. 

Gonca gülünü dermeye, 

Rızam yok seni vermeye.  

  

Bahçemizde gül ekili. 

Üstünde çalı dikili. 

Koca evlerin vekili, 

Sen mi idin gelin kızım? 
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Evimizin önü arık, 

�çine dökülür erik, 

O evlerde tende berik, 

Sen mi idin gelin kızım?  

 

Saksa�an öter kebende. 

Gözlerim kaldı belende. 

Yıkılası yel köyünde. 

Evlenmi� de kalıvermi�.  

 

Merdivenden ini�elim. 

Kar�ı kar�ı duru�alım. 

Küskün isen barı�alım. 

Dolan da gel gelin kızım.  

 

Ne yükleyip ne bakar? 

Suyumuz enginden akar. 

Bu ayrılık çok ev yakar. 

Dolan da gel gelin kızım.  

 

Atladım geçtim e�i�i. 

Sofrada kalmı� ka�ı�ı.  

Koca evlerin yakı�ı�ı, 

Sen mi idin gelin kızım?  

 

Gayseri’den kasap gelmez. 

Gelse bura hesap görmez. 

Elkızını bana vermez.  

Dolanda gel gelin kızım.  

 

Erkek kekli�in avında, 

Di�i kekli�in çavında, 

Acil bahar ayında, 

Ayrı dü�en gelin kızım.  
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Karanfil ıslattım tasa, 

Bugün ci�erlerim hasta, 

Karde�lerim kara yasta, 

Dolanda gel gelin kızım.  

 

Evimizin önü Mersin,  

Yapraklan suya de�sin,  

E�lenelim bahar gelsin.  

Gedme benim gelin gızım. 

 

Atladım geçdim e�i�i.  

Sofrada galdı ga��ı�ı.  

Böyü� evin yakı�ı�ı. 

Sen miyidin gelin gızım? 

 

Yük üstünde ala kilim. 

Yatan saçakları dilim dilim.  

Gurbet elden gelmi� emrin.  

Gel dönelim gelin gızım. 

 

A�ıp geder belen belen. 

Beline gusanmı� golan. 

Uçan gurlangıçlara selam.  

Yolla benim gelin gızım 

 

g. Gelin Olmu� Gediyor      

Gurdular gazan da�ını. 

Vurdular dü�ün a�ını. 

Ça�ırın gızın garda�ını. 

Elin olmu� gediyoru. 
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Biner atın karasına.  

Gider yolun arasına.  

Ça�ırın gızın anasına.   

Elin olmu� gidiyoru. 

 

Ça�ırın kızın yengesini. 

Elin olmu� gediyoru.  

Biner atın eyisine. 

Geder yolun gıyısına. 

 

Ça�ırın gızın yengesini.  

Elin olmu� gediyoru. 

Ça�ırın gızın ablasını.  

Gelin olmu� gediyoru. 

 

�. Git Kızım           

Babamın öküzü be�tir. 

Kızların eme�i bo�tur. 

Anadan ayrılmak güçtür. 

Git kızım sa�lıklarla, 

Sil gözünü ya�lıklarla.  

 

Ben beslerim hurma ile. 

Elo�lu döver yarma ile. 

Git kızım sa�lıklarla. 

Sil gözünü ya�lıklarla.  

 

Asvap yıkadı�ım ak ta�lar, 

�u gölgelendi�im a�açlar, 

Tuz ekmek yedi�im karda�lar, 

Git kızım sa�lıklarla. 

Sil gözünü ya�lıklarla. 

 

 



� 

��

h. Ho�geldin Gelin Ho�geldin   

Kız seni baban verdi mi? 

Kıbrıs’tan kınan geldi mi? 

Babanın öküzü bo� der. 

Kızların eme�i bo�tur.  

Ho� geldin gelin ho� geldin. 

 

Mu�ar ba�ı ben olayım. 

Bulanırsan bulanayım. 

Varayında dolanayım. 

Senin annen ben olayım. 

Ho� geldin gelin ho� geldin 

 

Gelin geldi kapımıza. 

�amıt doldu küpümüze. 

Dürüsü var hepimize. 

Ho� geldin gelin ho� geldin 

 

Evlerinin önü kavak, 

Kavak dalından dökülür yaprak, 

Eli kına ba�ı duvak, 

Ho�geldin gelin ho� geldin. 

 

Ho� geldin kızım ho� geldin. 

Sen bu eve geç geldin. 

Ho� geldin gelinim ho� geldin. 

Güle güle kalasın,  

Güle güle olasın.  

 

ı. Kadın Kızım      

Atladım geçtim e�i�i, 

Sofrada kaldı ka�ı�ı,  

Bizim evin yakı�ı�ı, 

Nere giden kadın kızım?  
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Dam ba�ında ot muyudun? 

Bir de�ilde çok muyudun? 

Sen babana yük müyüdün? 

Nere giden kadın kızım?  

 

Evimizin önü yonca, 

Yonca çıkmı� dam boyunca. 

Bu yoncayı kim biçecek? 

Benim kızım olmayınca.  

 

Evimizin önü otluk, 

Gelir gider çifte keklik. 

Hem ayrılık, hem gurbetlik, 

Nasıl dayanayım kadın kızım?  

 

Atladım geçtim dereyi.  

Boyunca giydim karayı. 

Gezdim arayı arayı. 

Bulamadım kadın kızım.  

 

Yaylamız yaylaya bakar. 

Suyu engininden akar. 

Bu ayrılık bizi yakar. 

Dön gel benim kadın kızım.  

 

Kara küstüm kararım yok. 

Beste çalsam kumarım yok. 

Arayıp ta soranım yok. 

Dolanda gel kadın kızım.  

 

Kara kara katranlar, 

Türbesinde oturanlar, 

Yavrusunu yitirenler, 

Nere giden kadın kızım?  
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Hayatımız var gezmeli, 

Aya�ı sarı çizmeli, 

Baban mektup yazmalı. 

Dolanda gel kadın kızım.  

 

Merdivenden ini�elim. 

Kar�ı kar�ı duru�alım. 

Küstün ise barı�alım. 

Dolanda gel gelin kızım. 

  

Karanfil ıslattım tasa. 

Bugün ci�erlerim hasta. 

Karde�lerim kara yasta. 

Dolanda gel gelin kızım.  

 

Atımın yeli sı�ına, 

Attılar motor dankına. 

Ölesiye yana yana, 

Dayanamam gelin kızım.  

 

Evimizin önü i�de, 

��denin dalı yerde, 

Gelin kızım gurbet elde, 

Dayanamam gelin kızım.  

 

Atım var atlar içinde. 

Nalı yarbudar kıçında, 

Elin anası babası içinde, 

Bizim kimsemiz yok kadım kızım. 

 

Evimizin önü duvar. 

Duvarda cigara dürer. 

Baban gelir seni sorar. 

Sana derin kadın kızım.  
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Bizim yaylamız da otluyudur.  

Yayılan inekler sütlü olur.  

Dön gel benim, gelin gızım.  

Dolan da gel benim gadın gızım. 

 

Mollu yazma büllenirin. 

�zin alır gene gelirin.  

Gelsem de elin olurum. 

Gelsenine gelin gızım.  

 

i. Kız Anası Öz Anası         

Baba gızın çok muyudu?   

Bir giz sana yük müyüdü? 

Kör olası emmilerim.  

Heç o�lunuz yok muyudu?  

 

Gız anası, gız anası, 

Ba�ında mumlar yanası,  

Gız anası, gız anası, 

Ça�ır gelsin öz anası.  

 

Yazıya bostan ekerler.  

Dibine çalı dikerler.  

Gurbet ele geden gızın.  

Gözüne sürme çekerler. 

 

Gız anası, gız anası, 

Ba�ında mumlar yanası. 

Gız anası, gız anası,  

Ça�ır gelsin, öz anası. 
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Evimizin önü gavak. 

Daim girdin ufak ufak. 

��te bende gelin oldum. 

Elim gına, yüzüm duvak. 

 

Gız anası, gız anası,  

Yansın gelinin gınası.  

Gız anası, gız anası,  

Ça�ır gelsin, öz anası. 

 

j. Sen De Evlendin Kuzum         

Altın tas içinde kınan gezildi. 

Gümü� tarak ile zülfün çözüldü. 

Sana bu yazılar gurbetlere yazıldı.  

Sende evlendin kuzum.  

 

Yakada ardıç kurusu, 

Dibinde keklik sürüsü, 

Anasının güdük kurusu, 

Sende evlendin kuzum.  

 

Harmanı kaldırdım eksik. 

Getirdim evime eksik. 

Sende bir saçı kesik, 

Sen de evlendin kuzum.  

 

k. Yârenim Kızlar           

Mısır’dan kınan geldi mi?  

Kız seni buban verdi mi? 

Karda�ın kızlar duydu mu?  

Yârenim kızlara merhaba. 
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Atladım çıktım e�i�i. 

Sofrada goydum ga�ı�ı. 

Büyük evin yakı�ı�ı, 

Yârenim gızlar merhabaç 

 

Gavak dibi garıncalı, 

Yanım çifte görümceli, 

Anası yok yerinceli,  

Yârenim gızlar merhaba.  

3. D��ER TÜRKÜLER 
�

�

a. Ay�e’m Türküsü         

Kareli eller aman kareli… 

Kur�un yemi� vay yüreklerim yaralı…  

Eller anam yaralı… 

 

Ay�a’m da yana yana yanıyorum ben.  

Ay�a’m da kirman gibi dönüyorum ben. 

Ay�a’mın elinde kekli�i de var. 

Ay�a’mın imamlara teklifi var.  

 

Mollam o�lan kak gidelim.  

�dari fenarı yak gidelim.  

Ne güzel o�lan yanıyom aman. 

O�lanın elinde bir altın sini, 

Üstüne yazımı� gencin ismini.  

 

Ay�a’m da yana yana yanıyorum ben.  

Ay�a’m da kirman gibi dönüyorum ben. 

Ay�a’mın elinde kekli�i de var. 

Ay�a’mın imamlara teklifi var.  
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b. Bahar Gelir             

Bahar gelir her dereler bulanır. 

Bulanırda bir engine dolanır. 

Bir yi�it de sevdi�ini almazsa. 

Ah ider de sebebine ilenir.  

 

Bahar gelir kuru çaylar yol alır. 

Lale, sümbül boynun e�ince, 

Çiçekler dile gelince, 

Kız o�lana nergis verir gül alır.  

 

c. Ben Seni Severdim     

Bülbülü sulardım altın tasılan. 

Ben seni severdim bi heveslen. 

Beni senden, seni benden ayıran. 

Günü gelsin gitsin kara yasılan.  

 

ç. Can Gelir  

Mezarımı yol üstüne kazsınlar. 

Ah mezarımı yol üstüne kazsınlar. 

Yâr geçerken belki bana can gelir. 

Aman can gelir… 

Yâr geçerken belki bana can gelir. 

Güzel can gelir... 

 

d. Çukurova     

Keklik ne ötersin Çukurova’da? 

E�in gelmi� seni arar yuvada. 

Kendin gurbet elde, gönül sılada, 

Sılada sevdi�im ah çeker a�lar.  
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e. Dam Ba�ında Bir Top Kar �dim         

Dam ba�ında bir top kar idim. 

Ya�mur ya�dı güne� vurdu eridim. 

Evel yârin sevgilisi ben idim. 

�imdi uzaklardan bakan ben oldum.  

 

Yüce da� ba�ında bir top kar idim. 

Güne� vurdu ılgıt ılgıt eridim. 

Evel yârin sevgilisi ben idim. 

�imdi uzaklardan bakan ben oldum.  

 

f. Deveciler         

Deveciler kater kater. 

Zincirleri suya katar.  

Alın gelin alıcılar. 

Mezardaki anam duyar. 

Ben balı pekmez sanırım.  

Bugünden akmaz sanırım. 

Gurbet elde ben kızları. 

Ardına bakmaz sanırım.  

�

�

g. Develi Türküsü          

Naksillenin çelenleri kiremit aman aman… 

Ölüyorum bir �eftali ikram et aman aman… 

Develidir kızın adı develi aman aman… 

Yâr yâr aman aman… 

Ruj sürmü�ler bereli yanaklara aman aman… 

 

Çek deveci develeri engine, 

Eller dü�mü� biz dü�emedik dengine, 

Aman develi sordum nereli? 

Elma yanaklı, kiraz dudaklı, 

Sallama sen onları. 
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Elmalara yazık, memelere yazık.  

 

Çek deveci develeri sulansın. 

Sulandıkça dinlensin. 

Aman develim sordum nireli?  

�

 

�. Gezin Oraları        

Önünde gezen deniz ovası, 

Gayet serin olun yazın orası. 

Köprüsü galata güzel yuvası, 

Gezin görün oraları karda�ım. 

 

Her yerde söylenir �stanbul hanı. 

Yi�itlerin geç kalmaz kanı. 

Ayasofya’daki �erefli cami 

Gezin görün oraları karda�ım. 

 

Tahsilli gezenin olmaz kâmili. 

Hafız Be�ikta�’ın sürün kâmili 

Bölük çavu�undan çarı�ın kâmili, 

Bütün neferlere selam karda�ım. 

 

Merhem yoku�unda kapalı çar�ı, 

Bilinip bulunan ortaköy kar�ı, 

Çok mu kalabalık köprünün ba�ı? 

Gezin oraları karda�ım 

 

Deryadan geliyor dü�man gemisi. 

Yakıp kavuracak trablusu 

Yeti� imdadıma türkün ordusu. 

Dü�mana kalacak trablusu. 
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Deryadan geliyor bütün zırhlılar, 

Ah vatan deyince yüre�i sızlar, 

Daha el de�medik gelinlik kızlar, 

Dü�mana kalacak Trablus. 

 

h. Gözleri Sürmeli      

Yayla yolunda meler bir kuzu, 

Anamur düzünde arabul bizi, 

Çekip gider yaylasına,  

Gözleri sürmeli. 

 

ı. Karaman Türküsü             

Karaman’a ben giderken, 

Battı da elime ya�ıma diken, 

Yandım Karamanlı, 

Gülüm Karaman’ı… 

Ben de sana yandım. 

Üç be� delikanlı,  

 

i. Karam Türküsü                

Köprüler yaptırdım gelip geçmeye 

Çe�meler yaptırdım sular içmeye 

Azmi karar ettim alıp kaçmaya 

Bo�a kostaklanma kostak de�ilsin karam. 

 

Bacacılar güç yapar bacayı. 

�imdiki kızlar kendisi bulur kocayı. 

Altın di�li karam, sırma saçlı karam 

Sende benim gibi sarho� musun karam? 
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j. Konyalım                

Hani benim elli direm biberim biberim 

Darılırsan bende varır giderim.  

Yörü aman yörü Konyalım yörü 

Yörü güzel yörü yörü fistanını sürü.  

�imdi burdan geçti Konyalının biri  

 

k.  Nazlı Yârim         

Keserde vurdum katranın dalına. 

�ncir beslemeli kızın koluna. 

Elif’im gel gel, 

Nazlı da gelinim sallanda gel.  

 

l. Ne Kara  �mi� Alnımın Yazısı             

Ne kara imi� �u alnımın yazısı. 

Mele�miyor koyun ile kuzusu. 

Gurbet ilde ana, baba, garda� acısı. 

Ya ben a�lamayım da kimler a�lasın. 

 

Nerde benim mor sümbüllü ba�larım. 

Mor sünbüle bakar bakar a�larım. 

A�layarak ci�erimi ate� ile da�larım. 

Ya ben a�lamayım da kimler a�lasın. 

 

m. �eytan Sazın Neresinde?         

Abdest alsa aldım demez. 

Namaz kılsa kıldım demez. 

Kadı gibi haram yemez. 

�eytan sazın neresinde? 

 

�çinde mi dı�ında mı? 

Burgusunun ba�ında mı? 

Gö�sünün nakı�ında mı? 

�eytan sazın neresinde? 
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Dut a�acında teknesi, 

Kılıçtan ba�lı perdesi, 

Behey insanın teresi, 

�eytan sazın neresinde? 

 

n. Uzun Kavak               

Uzun kavak gıcır gıcır gıcurdar. 

Ana benim sa� yanımda sızı var. 

Ben ölürsem benden daha genci var. 

Yâr dola dola, yâr dolanıyor boynuma. 

 

Uzun kavak ne uzanırsın boyuna? 

Ben vuruldum sülalene soyuna. 

�yi gidin yi�itlerin güzel huyuna. 

Yâr dola dola, yâr dolanıyor boynuma. 

 

Uzun kavak ne uzanırsın engine? 

�imdi ra�bet aman güzel zengine, 

�u o�lanla �u kız dengi dengine. 

Yâr dola dola, yâr dolanıyor boynuma. 

 

o. Verme Beni Ellere          

Yatma çayır üstüne aman o�lan, 

Aman uyur uyanamazsın. 

Verme beni ellere…  

Aman görür dayanamazsın.  

 

ö. Yaylalı         

Yaylada su yan gider. 

Ufak ufak kız gider. 

Yaylalı mısın sevdalı mısın? 

Sen benim misin yaylalar ey?  
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p. Yoldan Geçen Yolcu Garda�           

Yoldan geçen yolcu garda�. 

Ben kimler diyem sırda�. 

Kır�ehir’de Hacıbekta�. 

Mevla’m bu ta�a can versin. 

 

Harmanlarda olur yaba. 

Savururlar kaba saba. 

Ödemi�te birgivi baba. 

Mevla’m bu ta�a can versin. 

 

Bebeksiz oldum divane. 

Hep a�larım yane yane. 

Konya’da yüce Mevlana. 

Mevla’m bu ta�a can versin. 

 

r. Yüre�ime Derd Olur           

Yörükler göçer 

Her koyaklar yurd olur. 

Nazlım geçmi� buradan.  

Yüre�ime derd olur. 

Senin ile ayrılık,  

Gönlüme derd olur. 

A�rımı ahtında koymam sevdi�im.  

 

s. Tek dörtlü�ü bilinenler 

s.1. Ayrılık ate�ten bir ok, 

Benim derdim herkesten çok, 

Nazlı yârdan hiç haber yok, 

Ben nasıl yanmıyam da�lar da�lar.  
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s.2. Bir of çeksem kar�ıki da�lar yıkılır. 

Bu gün posta günü canım sıkılır. 

Herkesin mektubu gelmi� okunur. 

Benim ci�erime hançer sokulur..  

 

s.3. Yüksek olur gemilerin dire�i, 

Yanık olur â�ıkların yüre�i, 

Ne sen gelin oldun, ne ben güve�i? 

Onun için kapanmıyor gözlerin.  

 

s.4.  Bebek uyanmı� bakıyor. 

Gözlerinden kan akıyor. 

Yavrusunu erken kaybedenler. 

Dönmü� Allah’a bakıyor . 

 

s.5. Sular akar arkın arkın. 

Felek döndermesin çarkın. 

Bu dünyada evin barkın, 

Vardır diyen yalan söyler.  

 

s.6. Damba�ında ye�il yaprak, 

Yer altında kefen yırtmak, 

Bastı�ımız kara toprak, 

Üstümüze göçer bir gün.  

 

s.7.�nce çayır biçim biçim. 

Sular so�uk içilir mi? 

Bana yârdan vazgeç derler, 

Yârim güzel geçilir mi?  

 

s.8. Ozan da�ı duman duman. 

Yâr yitirdim nerde bulam. 

Üç yüz askerin içinde, 

Kara gözlerinden bilem  
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s.9. Ozan da�ı karlı buzlu, 

Etrafı gelinli kızlı, 

Öldürürler ayırın bizi, 

O dü�manlar dünden sözlü  

 

s.10. Devem yüksek atamadım urganı, 

Ü�üdükçe çek ba�ına yorganı, 

Devem öldü ben yalnızım, 

Kuru yerlerde acıdı dizim,  

 

TÜRKÜLERLE �LG�L� GENEL DE�ERLEND�RME 

Dil bilimcilerin yapmı� oldukları çe�itli sınıflamalardan hareketle derleme 

yaptı�ımız bölgede söylenen türküleri; hikâyeli türküler, kına türküleri ve di�er türküler 

olmak üzere üç ba�lık altında de�erlendirdik. Üç tane hikâyeli türkü, on dört tane kına 

türküsü derledik. Bu türkülerin yanı sıra bölgede ve ülkemizde söylenen çe�itli 

türkülerle kar�ıla�tık. Fakat türküleri dile getiren kaynak �ahıslarımız, türkülerin 

tamamını hatırlayamadıkları için tek tek dörtlükler söyleyerek bize yardımcı olmaya 

çalı�tılar. Bu nedenle eksik bilinen türküleri de di�er türküler ba�lı�ı altında 

de�erlendirerek harflendirmeye tabi tutmadık. 

 



� 
���

C. N�NN�LER 

�airi ve bestekârı annelerimiz olan, onların sevinçlerini, ümit ve arzularını, 

üzüntü, keder ve ızdıraplarını pırıl pırıl yansıtarak; çocu�una ilk musiki na�melerini 

tattıran ezgilere “ninni” diyebiliriz.  

Türkülere geçmeden önce türkü tanımlarına göz atmak yerinde olacaktır.  

Amil Çelebio�lu, Türk Ninniler Hazinesi adlı eserinde ninniyi �öyle tanımlar: 

“Ninniler, en az iki-üç aylıktan üç-dört ya�ına kadar annenin çocu�una, onu kuca�ında, 

aya�ında veya be�ikte sallayarak daha çabuk ve kolay uyutmak yahut a�lamasını 

susturmak için hususî bir beste ile söyledi�i ve o andaki hâlet-i rûhiyesini yansıtır 

mâhiyette, umûmiyetle mâni türünde bir dörtlükten meydana gelen bir çe�it türkülerdir.” 

(Çelebio�lu, 1982: 9). 

Ninniler, söylemek istenip de söylenemeyen duyguların söylenmesinde de 

tercümanlık yapabilir. Bu gibi durumlarda ninniler amaç olmaktan çıkıp bir araç olur. 

Çocu�un karnını doyurmada annenin kendi sütü yetmeyebilir. ��te bu durumda 

çocu�un süt annesi olabilir. Ninnileri de çocu�a sadece anneleri söylemelidir. �ükrü 

Elçin, bu bahse �u açıklamayı getirir: “Umumiyetle ilk söyleyicilerini tespit 

edemedi�imiz ninnileri anneden sonra, büyükanne, hala, teyze, abla gibi ailenin di�er 

�ahısları da zaruret hasıl olmadıkça terennüm ederler” (Elçin, 1986: 265). 

Elçin, ninninin tanımı için; “Ninniler, annelerin süt emen çocuklarını uyutmak 

için ezgi ile söyledikleri manzum veya mensur sözlerdir” der (Elçin,1986: 265). 

Ali Berat Alptekin, Türk Dili Edebiyatı Ansiklopedisi’nde ninniyi: “A�layan 

çocu�u susturmak veya uyku saati gelen çocu�u uyutmak için anne kuca�ında, dizinde 

veya be�ikte söylenen ezgilerdir” �eklinde tanımlamaktadır (Alptekin, 1990: 63). 

Esma �im�ek de: “A�layan çoçu�u susturmak veya uyutmak için hanımlar 

tarafından hususî bir na�me ile söylenen ve sonunda “Eee… Uyu yavrum uyu, Ninni 

yavrum ninni, Hi hu hu… vs” bulunan; bazen bir bazende daha fazla dörtlüklerden 

meydana gelen manzumelerdir.” �eklinde ninniyi tanımlar (�im�ek, 1989: 18). 

Do�an Kaya da ninniyi �u �ekilde tanımlamaktadır: “Ninniler; uyutulmaya 

çalı�ılan çocu�a veya çocu�u hoplatıp severken söylenen ve birtakım duygu, dü�ünce, 

inanç, umut ve hayalleri, sevinç ve acıları ihtiva eden; ço�unlukla dört mısra ile 

söylenen ve mısra sonlarına birtakım kli�e sözler ilâve edilerek ezgi ile terennüm edilen 

manzum sözlerdir.” (Kaya, 2004: 351). 
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Ninni kelimesinin Türkçemizde ne zamandan beri var oldu�unu yine Âmil 

Çelebio�lu �öyle açıklamaktadır: “Ninni veya nenni kelimesinin, Türkçede ne 

zamandan kullanıldı�ını kesin olarak bilmiyoruz. Anadolu sahasında bu kelimeyle ilgili 

olarak Karacao�lan’ın: 

Mestanedir Karaca O�lan mestane, 

Güzel olan gül gönderir dostuna, 

Yatır beni kız dizinin üstüne, 

Nen eyle de ka�ın gözün sürerek! 

Dörtlü�ünde nen eylemek �eklinde tesadüf etmekteyiz. Dolayısıyla bu 

kelimenin dilimize, �airin ya�adı�ı devirden bir asır önce takriben XVI. yüzyıl civarında 

girdi�ini dü�ünmek mümkündür. Dîvânü Lûgati’t-Türk’de ninni kar�ılı�ında “balu 

balu” tabiri geçmektedir. Bu yüzden ve di�er Türk lehçeleri de dikkate alınca “ninni” 

veya “nen” kelimesinin hiç olmazsa XI. yüzyıldan sonraları te�ekkül etti�ini yahut 

dilimize girdi�ini tahmin etmek yanlı� olmaz sanıyoruz.” (Çelebio�lu, 1982: 9). 

Türk dünyasında ninni kelimesinin yerine, “alday alday (Kırgızıstan), allay 

allay (Uygur/Do�u Türkistan), allo (Özbekistan), ayya ayya (Kırım Tatarları), besik jırı, 

elde eldi    (Kazakistan), bi�ik cırı, bölü cırı (Tataristan), elle elle (Ça�atay Türkçesi), 

lay lay (Türkiye, Azerbaycan), leyle (Türkiye, Kerkük) vb kelimeler kullanılmaktadır 

(Sakao�lu-Alptekin, 2006: 587). 

Hiç �üphesiz ninniler bebe�in do�umundan belli bir ya�a kadar söylenen 

anonim halk �irinin de ilk örneklerindendir. Bu türün özelliklerini �öyle sıralayabiliriz:  

1. �lk söyleyicileri unutulmu�tur. 

2. Ninnilerin söyleyicileri nine, hala, teyze, anne, abla, vb. kadınlardır. 

Bu sebepten büyük anneden ablaya do�ru geli�en bir süreklilik vardır. 

3. Ninnilerin kelime yapısı söylendi�i bölgenin dil özelliklerini içine alır. 

4. Ninniler hece vezniyle söylenmi�tir. Ancak bazı ninni metinlerindeki hece 

vezni yılların verdi�i a�ınmalar sebebiyle unutulmu� veya yeni eklerle süslenmi�tir. Bu 

sebepten ninnilerde hece vezninin temel özellikleri olan mısralardaki hece sayısının 

e�itli�i, durak kavramı, belirli kafiye �ekilleri, vb. rastlanılmayabilir. 

5. Ninni, çocu�un annesinin dilinden duydu�u kelimelerle pedagojik 

formasyonu almaya ba�ladı�ı ilk metinler olup böylece çocuk daha anne kuca�ında 

veya be�ikte iken dini ve milli terbiyeyi almı� olacaktır.  

6. Ninni, çocu�un müzik terbiyesini aldı�ı ilk ezgidir.  

7. Ninnilerin ba�langıcı ve sonu genellikle kalıpla�mı� ifadelerle biter.  
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8. Ninnilerle genellikle dört mısradan olu�up yedi ve sekiz hecelidir.  

9. Ninniler genelde a�a�ıdaki �ekilde kafiyelenir: 

a. Mesnevi �eklinde (aabb) 

b. Mâni �eklinde (aaxa) 

c. Ko�manın ilk dörtlü�ü �eklinde [abab (xaxa)] 

ç. Be� ve altı mısrası kendi arasında kafiyeli olan ninniler (aaaaa, aaaaaa) 

(Sakao�lu-Alptekin, 2005: 8–9) 

 Ninni, bazı ara�tırmacılar tarafından, müstakil bir tür olarak ele alınmamı� 

“türkü” türü içerisinde incelenmi�tir. 

Hikmet Dizdaro�lu, Türküleri konularına göre ayırırken 13 madde sayar. 

Bunlardan birinci maddeyi; “Ninniler ve çocuk türküleri” olarak belirtir 

(Dizdaro�lu,1969:107). Pertev Naili Boratav’da ninnileri; “lirik türküler” olarak kabul 

eder (Boratav, 2000: 183). 

Ekin i�leyen ananın, tarlasındaki bir a�aca kurdu�u salıncakta söyledi�i 

ninniyi, bir ba�ka yörede, köyde ya da �ehirde duymak da mümkündür. Çünkü ninniler 

de türküler, mâniler, bilmeceler gibi Türk folklorunun bir parçasıdır. Bizde bölgemizden 

derledi�imiz ninnileri a�a�ıda alfabetik olarak veriyoruz. 

 

1. KARA TAVUK            

Kara tavuk kepeli, 

Nenni yavrum… 

Kulakları küpeli, 

Nenni yavrum... 

 

Kara tavuk kaz gibi, 

Nenni yavrum… 

Kulakları saz gibi, 

Nenni yavrum… 

 

2. KU� SÜTÜ N�NN�S�           

Su gelir akmayılan nenni. 

Ne olur bakmayılan nenni. 

Nenni dedim uyutamadım nenni. 

Ku� sütüyle büyütemedim nenni. 
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Su gelir millendirir nenni. 

Bahçeyi çimlendirir nenni. 

Nenni dedim uyutamadım nenni. 

Ku� sütüyle büyütemedim nenni. 

 

Su gelir ta�a de�er nenni. 

Kirpikler ka�a de�er nenni. 

Nenni dedim uyutamadım nenni. 

Ku� sütüyle büyütemedim nenni. 

 

3. NENN� GÜLÜM                  

Allah deyeyil büyüsün, 

Yüzünü güller bürüsün, 

Hemencecik yürüsün, 

Nenni gülüm, nenni nenni.  

 

Nenni deyelim büyüsün, 

Allah deyelim büyüsün,  

Aydın’dan baban görünsün, 

Nenni gülüm, nenni nenni. 

 

Balım desem uyur mu? 

Allah desem büyür mü? 

Yüzün güller bürür  mü? 

Nenni gülüm, nenni nenni.  

 

Gözlerinden uyku akar, 

Duda�ı bal, a�zı �eker, 

Senin derdin anan çeker, 

Nenni gülüm, nenni nenni.  

 

 Enteri diktim yelekten, 

Aradım geldim ıraktan, 

Ayrıldım candan yürekten, 
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Nenni gülüm, nenni nenni.  

 

Enteri diktim kısarak, 

Geder ökçesin basarak, 

Eller içinde beselek, 

Nenni gülüm, nenni nenni. 

 

Yaylalarda biter kamı�, 

Uzar gider vermez yemi�, 

Mevla’m seni bana vermi�, 

Nenni gülüm, nenni nenni.  

 

Gül budarım, gül budarım, 

Dalında bülbül güderim, 

Sensiz dünyayı niderim, 

Nenni gülüm, nenni nenni.  

 

O�lum babasından don ister, 

Allah’ım büyüdü�ünü göster, 

Nenni guzum nenni ister, 

Nenni gülüm, nenni nenni. 

 

Nenni diyelim nesi var, 

Ak elinde altın tası var, 

Pek çok seven dayısı var, 

Nenni gülüm, nenni nenni.  

 

Gökte yıldız kümesi, 

�eker yollar dedesi, 

Yesinde büyüsün gülüsü, 

Nenni gülüm nenni nenni.  

 

Yatsın dizime üyüsün, 

Üyüsünde büyüsün, 
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Tıpı� tıpı� yürüsün, 

Nenni gülüm nenni, nenni.  

 

Bahçaya diktim almayı, 

Yeti�ti verdi meyvayı, 

Seni sever güzel dayı, 

Nenni gülüm nenni, nenni.  

 

Nenni diyelim uyusun, 

Allah diyelim büyüsün, 

Yüzünü güller bürürüsün, 

Nenni gülüm nenni nenni.  

 

Evlerin önü yonca, 

Yükletirler yence yence yence, 

Benim gülüm daha gonca, 

Nenni gülüm nenni nenni. 

 

Benim gülüm daha küçük, 

Nenni desen uyanacak, 

Uyuyup ta böyüyecek, 

Nenni gülüm nenni nenni.  

 

4. NENN� KUZUM                     

Nenni guzum nenni guzum,  

Nenni deyelim büyüsün.  

Yüzünü güller bürüsün.  

Nenni benim guzum nenni.  

 

Nenni deyip beledi�im,  

Al kurdele doladı�ım,  

Be�iklere yatırdı�ım, 

Nenni benim guzum nenni. 
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Nenni deyelim nesi var?  

Elinde altın tası var.  

Uyumamı� uykusu var.  

Nenni benim guzum nenni.  

 

5. NENN� YAVRUM GUZUM  

Da�larda biter kekik, 

Dilmencinin ucu sökük, 

Al fesi bi yana yıkık, 

Dola�ır gelir mi yavrum? 

Nenni yavrum nenni.  

 

Bir çıra godum yanmadı, 

�avkı duvada vurmadı, 

Ellerin babası geldi. 

Senin baban gelmedi. 

Nenni guzum nenni.  

 

Çıktım yaylanın düzüne, 

Dikeni battı gözüme, 

�nandım alın yazıma, 

Dayanamam tek gözüme, 

Nenni yavrum nenni.  

 

Çıktım da�ların ba�ına, 

Seyrettim uhu ku�una, 

Gelen ayın on be�ine, 

Gelir mi bilmem, 

Nenni guzum nenni.  

 

Dandini dandini danalı bebek, 

Elleri kolları kınalı bebek, 

Baban Aydın’dan yörüyecek, 

Dandini dandini un ister, 
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Nenni guzum nenni.  

 

Ak koyun meler gelir, 

Kuzusun arar gelir, 

Yalnız yatanların, 

Aklına neler gelir, 

Nenni yavrum nenni.  

 

Gül a�acı gül a�acı, 

Sensin ba�ımın tacı, 

�u gönlümün tek ilacı, 

Uyu o�lum nenni, 

Nenni guzum nenni.  

 

Ev yapalım dam yapalım, 

Çıkalım yola bakalım, 

Babandan haber verene, 

�lvanlı ya�lık takalım, 

Nenni yavrum nenni. 

 

6. N�NN� YAVRUM  

Ermenek’in bol suyu var. 

Her çocu�un bir huyu var.  

Yavrumun aslı soyu var.  

Ninni yavrum, bal böre�im ninni.  

 

Ninni desem uyur mu ki?  

Yüzün güller bürür mü ki?  

Allah desem büyür mü ki?  

Birce�izim ninni, iki gözüm uyu.  

 

Gül budarım, gül budarım.  

Dalında bülbül güderim.  

Sensiz dünyayı nederim?  
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Ninni yavrum ninni.  

 

Ninni desem beni yakar.  

A�zı bal duda�ı �eker, 

Senin kahrın anan çeker.  

Ninni yavrum birce�izim uyu.  

 

Çıktım yaylanın düzüne. 

Dikeni battı gözüme.  

Ben kâhil oldum yazıma.  

Ninni yavrum birce�izim uyu.  

 

Yaylalarda biter kamı�.  

Uzar gider vermez yemi�.  

Mevla seni bana vermi�. 

�ki gözüm ninni…  

 

Ninni deyip bekledi�im, 

Al ba�ırtlak doladı�ım, 

Haktan ömür diledi�im, 

�ki gözüm, bal böre�im ninni… 

Ninni yavrum, bal böre�im ninni  

7. D��ER N�NN�LER 
 

A�lama yavrum a�lama, 

Üç gün kaldı bayrama. 

Yarın emmin gelecek. 

Sana oyuncak alacak.  

* 

Asmaya kurdum salıncak. 

Eline verdim oyuncak. 

�imdi hemen uyuyacak. 

Nenni benim küçük kızım.  
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* 

Bebe�in be�i�i çamdan, 

Yuvarlandı dü�tü damdan. 

Bey babası gelir �am’dan. 

Nenni bebe�im nenni…  

* 

Be�iklere beledi�im, 

Az verip te doladı�ım, 

Ninni ile büyüttü�üm,  

Uyu yavrum uyu ninni…  

* 

Bıyıklarını bükecek. 

Yollarına gül serecek. 

Haydi, yavrum uyu da, 

Sabah olsun bir anda.  

* 

Dandini dandini dastana, 

Danalar girmi� bostana. 

Kov bostancı danayı, 

Yemesin lahanayı.  

* 

Hoppala yavrum hoppala, 

Vermem seni topala. 

Topal seni götürür. 

Öper tüter getirir.  

* 

Ka�oluk’tan çıktım yayan. 

Dayan ey dizlerim dayan. 

Emmim atlı kendim yayan, 

Nenni bebek nenni bebek oy…  

* 

Kurdum be�i�i e�lenecek. 

Ninni ninni ninni… 

O�lum büyüyüp evlenecek. 
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Benim o�lum sokaklarda gezecek. 

Hanım eli sevecek. 

Ninni ninni ninni…  

* 

Nenni dersem da�lar uyur. 

Kuzularım �imdi büyür. 

Yarın baba derse, 

Sen ne cevap verin kuzum? 

*  

Ninni desem uyur mu ki? 

Allah desen büyür mü kü? 

Tıpı� tıpı� yürürmü ki?  

* 

Uyu yavrum uyu. 

Pamuk yüzlüm uyu. 

Uyu yavrum uyu. 

Tombik ellim uyu. 

Kara gözlüm uyu. 

Ceylan yüreklim uyu.  

* 

Uyu yavrum uyu. 

Sabah olacak uyu. 

Uyu derim sana ninni. 

Ay dedesi de geliversin ninni.  

* 

Yuvada yavrun ku�, 

Benim o�lumda uyumu�. 

Sabah olsun diye, 

Anası uyuturmu�.  

* 
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N�NN�LERLE �LG�L� GENEL DE�ERLEND�RME 

Bölgemizden derledi�imiz ninniler ülkemizde söylenmekte olan ninnilerle 

paralellik göstermektedir.  

Ninnilerin son mısraları genelde söyleyen ki�inin iste�ine ba�lı olarak 

doldurulmu�tur. Analarımızın sevgi duaları, ana-çocuk arasındaki sevgi dairesi, �efkat 

rüzgârının esti�i �iirler, türküler ve dualar da ninni mısralarında yer almaktadır. 

Derlemi� oldu�umuz ninniler; monoton, hafif, a�ır, uyku verici bir karakterdedir. 

Genelde anneler, gelece�e yönelik iyi-kötü duygularını, isteklerini dile getirirken, ister 

istemez annenin hüznü, mutlulu�u, acısı, derdi de ninniye yansımaktadır. Bu yönüyle 

ninnilerde bir mesaj verme amacı da güdülmü�tür.  

Ninnileri derlerken dikkati çekecek bir husus da ninnileri daha çok genç 

ya�taki kaynak �ahısların bilmesiydi. Orta ya�ın üzerindeki kaynak ki�iler genelde 

tarladan ekin biçmekten, davar sa�maktan, ninni söyleyecek vakit bulamadıklarını 

söylediler. Çalı�mamızda altı tane ninni metni ve tek dörtlüklerden olu�an di�er ninniler 

yer almaktadır. Ninnileri dile getiren kaynak �ahıslarımız, ninnilerin tamamını 

hatırlayamadıkları için tek tek dörtlükler söyleyerek bize yardımcı olmaya çalı�tılar. Bu 

nedenle eksik bilinen ninnileri de di�er ninniler ba�lı�ı altında de�erlendirerek 

harflendirmeye tabi tutmadan veriyoruz.  
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                  Ç. A�ITLAR 

A�ıtlar, umumiyetle bir ölümün ardından ya da halkın belle�inde iz bırakacak 

acı bir olayın ardından söylenen halk türküsüdür. �ekil olarak Türk halk �iirinin nazım 

türü olarak görülmesine ra�men, belli bir �ekil, kafiye ve ses uyumuna tabi de�ildir. 

Üzücü bir olay neticesinde, ki�ilerde meydana gelen duyguların üzüntü ile dı�a 

vurulmasıdır. Bu dı�a vurma olayı bir yas içinde, a�layarak ve yüksek sesle haykırarak 

anlatılmak istenmektedir. 

A�ıtlara geçmeden önce a�ıt tanımlarına göz atmak yerinde olacaktır.  

A�ıt, “Halk �iirinde ölen bir kimsenin ardından söylenen, onun meziyetlerini 

belirten,ölümünden duyulan üzüntüleri dile getiren �iirlerdir.” (Güzel-Torun, 2003: 

175). 

Ölen ki�inin arkasından duyulan büyük hüznü dı�a vurma gelene�i Türk örf ve 

adetleri içerisinde geçmi�ten beri görülmektedir. 

 “A�ıtlara, �slam öncesi Türk edebiyatında “sagu” , Divan edebiyatında ise 

“mersiye” adı verilmi�tir. A�ıt yakma gelene�i, Türklerin çok eskiden beri sürdüre 

geldikleri bir gelenektir. Gelenek içerisinde profesyonel a�ıtçıların (eski dönemde 

‘sıgıtçılar’) a�ıt ve yas törenlerinde önemli bir yer tuttu�unu görmekteyiz. A�ıt 

metinlerini konularına göre sınıflandırdı�ımızda onların ‘ki�iler’, ‘sosyal olaylar’, 

‘hayvanlar’, ‘tabiat ve tabiat olayları’, ‘mekân-yurt’ için söylendiklerini, konularını 

bunların olu�turdu�unu görmekteyiz.” (Öcal-vd., 2004: 273). 

A�ıt söyleme gelene�i Türk dünyasında da de�i�ik adlarla kar�ımıza 

çıkmaktadır. 

�ükrü Elçin a�ıta farklı bir açıdan bakarak; “�slâmiyet’ten önceki devirlerde 

“sagu” deyimi ile kar�ılanan ve hiç �üphesiz ‘sıgtamak: a�lamak’ fiilinden türemi�, 

a�ıta bugün Azerbaycan’da ‘agı’, Kerkük Türklerinde ‘sızılamag’ ve Türkmence’de 

‘âgı’ yanında ‘tavs’, ‘tavsa’ adları verilmektedir.” der ve �öyle devam eder: 

“�nsano�lunun ölüm kar�ısında veya canlı-cansız bir varlı�ını kaybetme, korku, tela� ve 

heyecan anındaki üzüntülerini, feryatlarını, isyanlarını, talihsizliklerini düzenli düzensiz 

söz ve ezgilerle ifade eden türküler.” (Elçin, 1986: 292). 

Nevzat Gözaydın ise; “Bir ki�inin zamansız sayılan ölümünden sonra yakınları 

veya bir a�ıtçı tarafından söylenen türkü türüdür.” diye tanımlar ve “A�ıtları yine ölen 

ki�ilerin ardından söylenen destanlarla da karı�tırmamak gerekmektedir. Bu tür 

destanları, genellikle adlarını, mahlaslarını açıkça belirten â�ıklar söyler. Bunlar 
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a�ıtlardan çok daha geni� bir alana yayılabilirler. Destanlar metin halinde kalır ve özel 

bir ezgi ile de okunmazlar.” der (Gözaydın, 1989: 30). 

Pertev Naili Boratav da a�ıdı lirik türkü olarak göstermektedir (Boratav, 2000: 

183). 

Esma �im�ek a�ıt söyleyen ki�ileri �u �ekilde sınıflandırır: 

a) Ölen ki�inin yakın akrabaları tarafından söylenen a�ıtlar. 

b) Özel a�ıtçılar tarafından para kar�ılı�ında söylenen a�ıtlar. 

c) Ölen ki�i tarafından söylenen a�ıtlar. 

ç) Çevrede ya�ayan â�ıklar tarafından söylenen a�ıtlar. 

d) Kim tarafından söylendi�i belli olmayan (anonim) a�ıtlar. 

“A�ıdı söyleyen ki�i umumiyetle okuma yazması olmayan, köyde ya�ayan ve 

artık unutulmaya yüz tutmu� geleneklerimizi ya�atmaya çalı�an ki�ilerdir. ��te bunlar 

a�ıt söylerken farkında olmadan bölgenin birtakım örf ve âdetini aksettirmi�lerdir.” 

(�im�ek, 1993: 14). 

Bölgemizden derlemi� oldu�umuz a�ıtları a�a�ıda veriyoruz: 

1. CAN  YOLDA�IM  
Ba�yayla’nın önü demir, 

Yana yana oldum kömür. 

Yaradanım aldı ömür. 

Koydun gittin can yolda�ım.  

 

So�an ektim yaprak oldu. 

Ekin ektim ekmek oldu. 

Benim yârim toprak oldu. 

Koydun gittin can yolda�ım.  

 

Gök ekinim bo�um bo�um, 

Kudretten vurdum dü�ün. 

Ayrılı�ın günü bö�ün, 

Koydun gittin can yolda�ım.  

 

Kak gidelim yonca yonca. 

Yolların çiçe�i morca, 



� 
���

Benim yârim olmayınca, 

Nasıl gireyim evlere? 

Koydun gittin can yolda�ım.  

 

Çayır de�il çimen de�il. 

Da�lar ba�ı duman de�il. 

Bu ayların on be�inde, 

Ayrılacak zaman de�il. 

Koydun gittin can yolda�ım.  

 

Nerden gelin diyenim yok 

Hâllerimi soranım yok. 

Kapımdan girenim yok. 

Dertlerimi bilenim yok. 

Koydun gittin can yolda�ım.  

 

Açıverin odanızı. 

Salıverin ordunuzu. 

Bölü�elim derdimizi. 

Koydun gittin can yolda�ım.  

 

2. DA� BA�INDA KAR �D�M 

Sürmeli sürmeli gu�lar,  

Eyve Deresine dökülen gu�lar,  

Her seneki meyve veren a�açlar,  

O da dallarında gurudu gayrı. 

 

Keklik alıp ben alımı düzmedim.  

Kalem alıp ben yazımı yazmadım.  

Doya doya bu yaylada gezmedim.  

Anlıma yazılmı� bu gara yazı. 

 

Da� ba�ında ben bir kar idim.  

Yel estikçe iliz iliz eridim. 
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Evvel bu diyarın beyi ben idim.  

�imdi uzaklardan bakan el oldum 

 

Yaylanın bozumunu ayılar bozar. 

Çayın çimeni keklikler kazar.  

Üç güzel gördüm de gol gola gezer.  

Hangisine yâd evleyim gönlümü?  

 

3. �STEMEM YAYLAMA   

Haydi, gidelim yolca yolca. 

Yolların çiçe�i morca, 

Lale sümbül olmayınca, 

�stemem yaylama.  

 

Yaylamam yaylanda kar olmayınca. 

Boynu pek ho� olur yâr olmayınca. 

Sümbül çiçek olmayınca,  

�stemem yaylama.  

 

4. SEVD���M�N ARKASINDAN   

Asker olmayınca gurbet gezilmez,  

Takdir yetmeyince mezar kazılmaz. 

Mektup gelmeyince cevap yazılmaz. 

Gönder mektubunu yazayım.  

 

Otobüse bindimde inesim geldi. 

Gerisin geriye dönesim geldi. 

Sevgilim Emi�’i göresim geldi. 

Otobüsten indirtmediler. 

 

�u Konya’nın yolu ta�lı, 

Ta�lı de�il dolambaçlı, 

Benim Tuna’m kara saçlı, 

Dolanda gel Tuna’m.  



� 
���

�u da�lar olmasaydı. 

Laleler solmasaydı. 

Ölüm Allah’ın emri, 

Ayrılık olmasaydı.  

 

Ekin ektim ekmek oldu. 

Dallar bitti yaprak oldu. 

Tuna’m elin toprak oldu. 

Arkanda oban kaldı. 

 

Oraya giden oyalanır. 

Kara saçı güvelenir. 

Boz elbise güvelenir. 

Ordan gelmek olmaz.  

 

Erenlerin buca�ında, 

Mum yanar oca�ında. 

Azgın da�ın kuca�ında Tuna’m, 

Nere koyup giden güllerini? 

 

Damın ardında ye�il motorun, 

Da�ı da�ı al gatırım, 

Kaktı mı Tuna’m hatırın?  

Bizi burda bıraktın. 

 

Yüksek kaldırın salını. 

Gitsin görünü görünü. 

Bırakıp kuzularını, 

Nere koyup giden Tuna’m? 

 

Kapıda ellerin, 

Boynunu e�mi� sa� yanına. 

Geni� geni� sol yanıma, 

Gözün açık gitmi� derler Tuna’m. 
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Mezarının kavakları, 

Dökülüyor yaprakları. 

Kuzuların ardında, 

A�la�ıp kaldılar. 

 

Derelerin akıntısı, 

Dört bir yanın yıkıntısı, 

Yollamadım usul usul. 

Gelmedi mi kuzum babanız?  

 

Karlı da�ın karı erisin. 

Yolun çamuru kurusun. 

Kuzum hele bahar gelsin. 

Baban gelir ikindiye.  

 

Baba ekme�i yedirtmedim kızım. 

Bir postalı giydirmedim kızım. 

Büyütüp size okul okutmadım kızım. 

Ne yedi�inizi bilmezsiniz kızım.  

 

5. YAYLAYA GÖÇ  
Yaylanın göçü de yaz göçüylen, 

Üç dört o�lak, bir keçiylen, 

Güzel mi dövülür bir suçuylan? 

Affedin beyler o gözelin suçunu. 

 

Sabah olup tan yerleri atmadan, 

Ulu ku�lar uçup konmadan, 

Kötü dü�man yata�ından kalkmadan, 

Kalk gidelim yaylamıza sevdi�im  
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6. D��ER A�ITLAR  

Bugün nisanın üçü, 

Kuzum yükletti göçü  

* 

Kasım ayında kı�a mı u�radın? 

Avcının attı�ı ta�a mı u�radın?  

* 

Ya�mur ya�ar her dereler bulanır. 

Akar gider deryasını dolanır. 

* 

Da�lar bozuldu yemedim üzüm. 

Bahçeler bozuldu görmedi gözüm. 

A�lama anne, varırım güzün.  

* 

Karadır ka�ların benzer kömüre. 

Bu sevdanın zararı çok ömüre. 

Allahın yazdı�ına kimse karı�amaz. 

* 

�eker almı� �ekerini eziyor. 

Kalem yazmı� yazısını yazıyor. 

Benim kuzularım gurbet geziyor. 

* 

Yayladan geldim yorgunum. 

Yorgunda de�ilin ırgınım. 

Hep evlatlarıma kırgınım.  

*          

Bahçelerde nar a�acı, 

Kimi tatlı, kimi acı. 

Kayseri’ de Molla Hacı, 

Sana ne oldu koç Bircan’ım? 

* 

Bilirim kaderimin olmadı�ını. 

Sayarım sillemin dolmadı�ını. 

Ellerin be�enip almadı�ını, 
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Sardılar sineme, çekip giderim.  

* 

Çiçekler içinde menek�e ba�tır. 

Gözeli gösteren göz ile ka�tır. 

Hangi da�da isen mektup ula�tır. 

Acı habarların gelir a�alarım.  

* 

Derede kavak yaslanır. 

�çinde bülbül seslenir. 

Küçük böyük seslenir. 

Asker mi oldun kuzum?  

* 

Dam ba�ında dut muydun? 

Hiç bitmedik ot muydun? 

Arayanın yok muydun? 

Nere gittin kuzum?  

* 

Dam ba�ında tel yonca, 

Çiçe�im geldi nideyin gonca? 

Ben o yoncayı biçemem. 

Sevdice�im olmayınca, 

* 

Fele�in ardından yeteyim dedim. 

Enseyin tamına tutayım dedim. 

Bir sakatlık oldu kırdı kanadımı kolumu. 

Öksüz koydun bu da�larda beni. 

* 

Gede gede ta� ba�ıma gerildi. 

Getme diye yâr koynuma sarıldı. 

Bizim nasip gurbet elden ayrıldı. 

Nasibimi aramaya giderim.  

* 

Giderim giderim.  

Ben geri durdum. 
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Bu dünya yalan imi�. 

Ben yeni duydum. 

* 

Hava ya�ayım der, bulut ya�dırmaz. 

Dü�manlar söylerde bana bildirmez. 

Kuzularım küs mü bana? 

Neden mektup göndermez? 

* 

Karadeniz dalgalanır. 

Çetin ceviz gölgelenir. 

Ora giden çok evlenir. 

Nere giden körpe kuzum?  

* 

Karanfilim tane tane, 

Küller oldum yana yana. 

Cenabı-ı Allah vermi� seni. 

Nasıl dayanayım ona? 

*  

Kara tora�ımız, 

Vatanım yurdum. 

Gel hanımın gel 

Yolda� ol bana.  

* 

Keklik olup ben anamı üzmedim. 

Yârim ilen kol kol olup gezmedim. 

Bu yazıyı elimle yazmadım. 

Yazan hallerim kırılsın aman.  

* 

Kerem der ki da� üstüne da� olmaz. 

Ah çekenin yüre�inde ya� olmaz. 

Elin kızı kendi gelip yâr olmaz. 

Varıp da ba�ına kul olmayınca, 

* 
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Kırma güzel kırma doldur testini. 

Kınalamı� on parma�ın üstünü. 

Adam unutur mu eski dostunu? 

Engin ara boylarını göreyim. 

�ziyin tozuna yüzler süreyim.  

* 

Sana derim sana habarın olsun. 

Açılan güllerin sararsın solsun. 

Yeni yar sevmi�sin mübarek olsun. 

Bi de ben severim canın sa� olsun.  

* 

Uzak dü�tü yollarım. 

Nasıl olur hâllarım? 

Uzakta kaldı kollarım. 

Göresim geldi kuzum. 

* 

Uzun yaylalarda konup göçerken, 

A�ır yükü mayalardan çözerken, 

Al sofraya dutlu tahan düzerken, 

�imdi bakın neye vardı hâlimiz?  

* 

Yüksek minarede ezan okunur. 

Okunurda ci�erime dokunur. 

Yâri gurbette olan gül mü sokunur? 

Gülmedik ba�ıma gül sokma benim.  

* 

A�ITLARLA  �LG�L� GENEL DE�ERLEND�RME  

Barçın Yaylası’nda söylenen a�ıtlar, üzücü olaylar kar�ısında söylenen; acıklı, 

içli, hüzünlü ve kederli sözler olarak kendisini göstermektedir. Belli bir söyleyi� biçimi 

yoktur. Gelin giden kızın yuvadan uçup gitmesi, ölümün ayrılık olması, vb. konular, 

a�ıtların ba�lıca kayna�ını olu�turur. Bölgemizde söylenen be� tane a�ıt metnini 

numaralandırmaya tabi tutarak, alfabetik olarak sıraladık. Ayrıca ölen ki�ilerin ya da 

sevgililerin ardından söylenmi� dörtlük, üçlük ve beyitlerden olu�an düzensiz a�ıtları da 

numaralandırmaya tabi tutmadan “di�er a�ıtlar” ba�lı�ı altında ele aldık 
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III. KALIPLA�MI� �FADELER 

 

A. ATASÖZLER� 

Atalar sözü; ilk söyleyenlerini belirleyemedi�imiz, kalıpla�mı� ifadelerdir. Ne 

bir kelimesi de�i�tirilebilir, ne de bir kelimesi çıkarılabilir. Atasözlerimiz, halkın duygu 

ve dü�üncesini somuttan soyuta giden bir yolla, söz ve yazıyla nesilden nesile aktaran, 

anlatan; kesin tavırlı, inandırıcı, ahlaki, bilgece ve yol gösterici özellikte, gelene�i 

yansıtan; ço�unlukla de�i�meceli sözlerdir. Bir veya iki cümleden meydana gelip yalın 

ve açık bir ifadeyi anlatırlar. Dolayısıyla her atasözü aynı zamanda bir hüküm 

hüviyetindedir. Atasözleri bu yönüyle Türk’ün az sözle çok �ey ifade etti�inin en güzel 

örne�idir.  

Atasözlerimize; Türkçemizin ilk yazılı metinleri olan Orhun Kitabeleri, 

Ka�garlı Mahmud’un ünlü eseri Divan-ü Lügat-it Türk, Kutadgu Bilig ve özellikle Dede 

Korkut Hikâyeleri’nde rastlanmaktadır. Bu atasözlerimiz; geçmi�ten gelece�e 

atalarımızdan bugünkü nesillere kadar dilden dile, gönülden gönüle ula�tırılmı�tır. 

Atasözlerine geçmeden önce atasözü tanımlarına göz atmak yerinde olacaktır.  

Geçmi�te “sav” terimiyle kar�ılık bulan atasözleriyle ilgili �ükrü Elçin “XI. 

asırda Karahanlılar devrinde Do�u Türk ilinde, ‘söz, haber, mesaj, nutuk, �öhret, sey’ 

manalarına gelen ve ‘sa-’ fiilinden türemi�, ‘sab-sav’ kelimesi XIV. Asırda �slâm 

tesirinde Kıpçak sahasında görülüyor” der (Elçin, 1986: 623). 

Atasözleri ile ilgili yapmı� oldu�u çalı�malarla tanınan Ömer Asım Aksoy 

atasözlerini �öyle tanımlar:  

“Atalarımızın uzun denemelere dayanan yargılarını, genel kural, bilgece 

dü�ünce ya da ö�üt olarak düsturla�tıran ve kalıpla�mı� �ekilleri bulunan kamuca 

benimsenmi� öz sözlerdir.” (Aksoy, 1965: 30). 

Ayrıca o, atasözlerinin özelliklerini de �öyle sıralar: 

1. Sosyal olayların nasıl olageldiklerini – uzun bir gözlem ve deneme sonucu 

olarak tarafsızca bildiren atasözleri. 

2. Tabiat olaylarının nasıl olageldiklerini – uzun bir gözlem sonucu olarak – 

belirten atasözleri. 
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3. Sosyal olayların nasıl olageldiklerini uzun bir gözlem ve deneme sonucu 

olarak bildirirken bundan ders almamızı (açıkça söylemeyip dolayısıyla) hatırlatan 

atasözleri. 

4. Denemelere ya da mantı�a dayanarak do�rudan do�ruya ahlâk dersi ve ö�üt 

veren atasözleri. 

5. Bir takım gerçekler, felsefeler, bilgece dü�ünceler bildirerek (dolayısıyla) 

yol gösteren atasözleri. 

6. Âdet ve gelenekleri bildiren atasözleri. 

7. Bazı inançları bildiren atasözleri.” (Aksoy: 1965: 31–32) 

Pertev Naili Boratav da atasözlerini iki kümeye ayırır: 

1. Asıl atasözleri, 

2. Atalar sözü de�erindeki deyimler 

Asıl atasözleri, anlamlarına bir ö�üt, bir davranı� kuralı, bilgelik bir yargı 

yüklemi�lerdir. Alt bölüme ayrılırlar: 

a) Bir yargıyı, ya da bir gözlemi kapsayan atasözleri. 

b) Dolambaçsız, açık bir ö�üt, akıl verme, ya da yasaklama biçimindedir. 

c) Fıkra edası ta�ıyan atasözleri. (Boratav, 2000: 62-63) 

Atasözlerimizin önce mahalli, sonra milli oldu�u hususunda halk bilimciler 

ortak bir noktada bulu�maktadır. Bu sözler; özlü, yalın, kalıpla�mı�, ö�üt verici, gelenek 

ve göreneklerimiz, geçmi�ten aldı�ı terbiye esasları çerçevesinde günümüze yansıtan 

insanlarımızın hayatını düzenlemeye çalı�an kurallar bütünüdür. 

Atasözlerinin belki de en güzel özelli�i kalıp �eklinde olmaları nedeniyle 

ba�ka kültürlerin sözleriyle kelime alı�veri�inde bulunmamaları hep millî kalmalarıdır. 

Ba�ka bir dile çevrilseler bile anlam kaybolmaz. Sadece �ekli de�i�ir. 

Yörede derledi�imiz 206 adet atasözünü �ekil açısından mensur ve manzum 

olmak üzere ikiye ayırarak alfabetik olarak sıraladık. Daha sonra bu atasözlerinin yazılı 

kaynaklarda bulunup bulunmadı�ını anlamak için bir kaynak taraması yaptık. Kaynakta 

rastladı�ımız atasözlerini i�aretleyerek (*) a�a�ıda veriyoruz. 

 

1. Mensur Atasözleri 

Acele i�e �eytan karı�ır.* 

Acı patlıcan kıra�ı çalmaz.* 

Aç tavuk kendini bu�day ambarında görür.* 

Adam olana bi söz yeter.* 
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Akarsu pislik tutmaz.* 

Ak akçe kara gün içindir.* 

Akan su kir tutmaz.* 

Akıl, akıldan üstündür.* 

Akıl, ya�ta de�il ba�tadır.* 

Akılsız ba�ın cezasını ayaklar çeker.* 

Akılsız köpe�i yol kocatır.* 

Akrabanın akrabaya etti�ini akrep etmez. 

Alna yazılan ba�a gelir. 

Ana gibi yâr olmaz.* 

Ate� dü�tü�ü yeri yakar.* 

Ate� olmayan yerden duman çıkmaz.* 

Atı alan Üsküdar’ı geçti.* 

Atın ölümü arpadan olsun.* 

Avrat olan arpa unundan a� yapar, avrat olmayan bu�day unundan ke� yapamaz. 

Ayıdan post, dü�mandan dost olmaz.* 

Aynası i�tir, ki�inin lafına bakılmaz.* 

Bakarsan ba�, bakmazsan da� olur.* 

Balık ba�tan kokar.* 

Besle gargayı gözünü oysun.* 

Beylik yapmayılan, a�alık vermeyilen olur. 

Bir fincan kahvenin, kırk yıl hatırı var.* 

Bülbülü altın kafese koymu�lar, ille de vatanım demi�.* 

Can bo�azdan gelir.* 

Can canın yolda�ıdır.* 

Can çıkmayınca huy çıkmaz.* 

Cinsi cinsine çeker. 

Çalı�ırsan a� çalı�mazsan ta� yersin. 

Çıkmadık canda ümit var.* 

Çivi çiviyi söker.* 

Çoban isterse tekeden süt çıkarır. 

Çok gezen çok bilir.* 

Çürük iple kuyuya inilmez.* 

Da� da�a kavu�maz, insan insana kavu�ur.* 
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Da�a çıkan keçinin, a�aca çıkan o�la�ı olur.* 

Davul dengi dengine çalar. * 

Dayak cennetten çıkmı�.* 

Deliye her gün bayram.* 

Demir tavında dövülür.* 

Derdini söylemeyen, derman bulamaz.* 

Dervi�in zihni ne ise fikride odur.* 

Deve ne kadar giderse, arkada ı�rın göze  

Dı�ı seni içi beni yakar.* 

Dost ba�a, dü�man aya�a bakar.* 

Dost kara günde belli olur.* 

Dostu karga olanın, aya�ı pislikten çıkmaz.* 

Dü�enin dostu olmaz.* 

El el ile de�irmen yel ile.* 

El elden üstündür.* 

El elin e�e�ini türkü söyleyerek arar.* 

El yarası geçer, dil yarası geçmez.* 

Elle gelen dü�ün bayram.* 

Er ol, ba� yar. 

Erken kalkan yol alır.* 

Ev alma kom�u al.* 

Evdeki hesap çar�ıya uymaz.* 

Evladın var ise derdin var. 

Fakirin tavu�u tek tek yumurtlar.      

Fazla mal göz çıkarmaz.* 

Fikri ne ise zikri de odur.* 

Garip ku�un yuvasını Allah yapar. 

Gâvur evine gelen �arap içer. 

Geç olsun güç olmasın.* 

Gelin ata binmi� ya kısmet demi�.* 

Gönül bu ota da konar, …ada. 

Gönül kimi severse, güzel odur. 

Gönülsüz a� ya karın a�rıtır ya da ba�.* 

Görünen köy kılavuz istemez.* 
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Gülme kom�una, gelir ba�ına.* 

Gülü seven dikenine katlanır.* 

Hak deyince akan sular durulur. 

Halep orda ise ar�ın burada* 

Hatasız kul olmaz.* 

Hazıra da� dayanmaz.* 

Her koyun kendi baca�ından asılır.* 

Her ku�un eti yenmez.* 

Her sakallıya dede denmez.* 

Her yerde deliyi aramaktansa, Bozyaka’da kenarından tutsan yeter.                                                                                                                                 

Huylu huyundan vazgeçmez.* 

�ki cambaz bir ipte oynamaz.* 

�ki çıplak hamama yakı�ır.* 

�ki su bir ekmek yerine geçer. 

�kiden erim var, yatırtmadan da�ım var deme.  

�mamesiz tespih, çobansız sürüye benzer.* 

�nsan insanın aynasıdır.* 

�nsano�lu çi� süt emmi�. 

��leyen demir ı�ıldar.* 

��ten artmaz, di�ten artar. 

Kalburla su ta�ınmaz.* 

Kalem kılıçtan keskindir.* 

Kanatsız ku� uçmaz.* 

Kara haber tez duyulur.* 

Karaca kuruca ama gönlüme görece 

Kel ba�a �im�ir tarak* 

Kelin ilacı olsa kendisine sürer.* 

Keskin sirke küpüne zarar* 

Kızım sana derim, gelinim sen anla.* 

Koyuna çoban, tarlaya saban gerek. 

Kurt, dumanlı günü sever.* 

Kuruların yanında ya�lar da yanar.* 

Laf lafı açar.* 

Lafla peynir gemisi yürümez. * 
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Lep demeden leplebiyi anlar.* 

Lokma çi�nenmeden yutulmaz. 

Mal, canın yongasıdır.* 

Meyveli a�acı ta�larlar.* 

Minareyi çalan kılıfını hazırlar.* 

Müslüman’ın eli açık olur. 

Ne �eytanı gör ne salavat getir. 

Nerde ak�am, orda sabah * 

Nikâhta keramet vardır.* 

O�lunla oba, kızınla kom�u ol. * 

Olacak olan o�lak gübresinden kendini belli eder. 

Olacak olan o�lak kendini belli eder. 

Olursa ekinim, olmazsa tarlam olur. 

Osurgan gö…, çavdar ekme�i bahane. 

Öfkeyle kalkan zararla oturur.* 

Ölenle ölünmez. 

Ölmek var, dönmek yok. 

Ölü diri getirir. 

Önce dü�ün, sonra söyle. 

Para parayı çeker.* 

Parayı veren düdü�ü çalar.* 

Pilavdan dönenin ka�ı�ı kırılsın.* 

Rüzgâr eken fırtına biçer.* 

Rüzgâr esmeyince, yaprak sallanmaz.* 

Sabrın sonu selamettir. 

Sarımsa�ı gelin etmi�ler, kırk gün kokusu çıkmamı�.* 

Sonraki aklım olsa Dünya’da profesör olurum. 

Su testisi suyolunda kırılır. * 

Sürüden ayrılanı, kurt kapar.* 

�eriatın kesti�i parmak acımaz. 

Ta�ıma suyu ile de�irmen dönmez.* 

Tatmadı�ın ayranı, tatmadı�ın yo�urda de�i�me. 

Tedbirli ba� a�rımaz.* 

Tekkeyi bekleyen, çorbayı içer. 
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Tilki ula�madı�ı üzüme koruk der.* 

Ucuz etin suyu kara olur.* 

Ummadı�ın ta� ba� yarar.* 

Üflemeyen kabını, di�lemeyen köpek yer 

Üzüm üzüme baka baka kararır.* 

Üzümü ye, ba�ını sorma. * 

Vakitsiz öten horozun ba�ını keserler.* 

Veren el dert görmez.* 

Veren el, alan elden üstündür.* 

Yalnız öküz çifte ko�ulamaz.  

Yava� yava� yürümeylen yol bitmez. 

Yazın ba�ı pi�enin kı�ın a�ı pi�er. 

Yere bakan yürek yakan. 

Yılın ekti�ini nisan yedirir, insanın ekti�ini yıl yediremezmi�.* 

Yo�urdum ek�idir diyen olmaz. 

Yoklukta balda katıktır. 

Yuvarlanan ta� yosun tutmaz.* 

Yuvayı di�i ku� yapar.* 

Zararın neresinden dönülürse kardır.* 

Zevkin ucuzu olmaz.* 

Zorla güzellik olmaz. 

 

2. Manzum Atasözleri 

Açtırma kutuyu  

Söyletme kötüyü.* 

 

Adı çıktı dokuza,  

�nmez sekize.* 

 

Alet i�ler,  

El övünür.* 

 

Altı ayda bir tutam,  

Bir ayda altı tutam. 
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Anamızdan dayımız de�il,  

Babamızdan soyumuz de�il. 

 

Anasına bak kızını al,  

Kenarına bak bezini al.* 

 

Armudun sapı,  

Üzümün çöpü* 

 

Avrad alırsan kökten al,  

Pekmez alırsan küpten al.* 

 

Bir elin nesi var,  

�ki elin sesi var.* 

 

Biri yer biri bakar,  

Kıyamet ondan kopar.* 

 

Dünya ölümlü,  

Gün dönümlü. 

 

Dünyada mekân,  

Ahirette iman.  

 

Ekmek bezeden,  

Kız anadan.* 

 

Elden gelen ö�ün olmaz,  

O da vaktinde bulunmaz.* 

 

Kom�udan gelen ö�ün olmaz,  

Olsa da o da vaktinde bulunmaz. * 
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Geline bak geline, 

Attan inmeden diline. 

 

Gönül dü�er kediye,    

Kedi döner duduya.  * 

 

Gün dönümünden önce çıkan arıya arım var deme,  

Dul avrada karım var deme. 

 

�s ba�ına varma, is bula�ır,  

Pis yanına varma, pis bula�ır. * 

 

Kara e�ek kayadan dü�tü,  

Kaygısı sana mı dü�tü.  

 

Koyun di�i gibi sık bit,  

Köpek di�i gibi pek bit. 

 

Mart kapıdan baktırır,  

Kazma kürek yaktırır.* 

 

Mart ya�ar nisan övünür,  

Nisan ya�ar geç övünür. 

 

Ne do�rarsan a�ına,  

O çıkar ka�ı�ına. 

 

Ne ekersen,  

Onu biçersin * 

 

O�lan oyuna,  

Çoban koyuna 
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Öküz öldü ortaklık ayrıldı, 

�nek öldü de�i�iklik bozuldu. 

 

Övünme çörtük,  

Vardık da gördük. 

 

Rahmet dönemiyle ekilen darıdan,  

Gün dönümünden sonra o�ul veren arıdan,  

Söylemekle tutan karıdan,  

Hayır gelmez. 

 

Sabreden dervi�,  

Muradına ermi�.* 

 

Sakla zamanı gelir zamanı,  

Bir karı� kar ya�mı� kiraz zamanı.  

 

Sakla samanı gelir zamanı,  

Dokuz karı� kar ya�mı� kiraz zamanı. 

 

Sakla samanı gelir zamanı,  

Sekiz karı� kar ya�mı� kiraz zamanı.  

 

Sakla samanı gelir zamanı,  

Yedi karı� kar ya�dı kiraz zamanı.  

 

Sakla samanı gelir zamanı,  

Bir han yaptırdım harman zamanı. 

 

Satma samanı gelir zamanı,  

Yaptırdım bu hanı kiraz zamanı. 

 

Satma sarı samanı gelir zamanı,  

Bir karı� ya�dı kiraz zamanı. 
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Sattım sarı samanı,  

Yaptırdım bir hanı. 

 

Samanlık saray de�il,  

Avratlık kolay de�il.* 

 

Tarhana tartar,  

Karnımı yırtar. 

 

Tarlam tarla oldu neylesin tohumu,  

Tarlam tarla olmadı gene neylesin tohumu? 

 

Tarlanın iyisi suya yakın,  

Daha iyisi eve yakın. 

 

Tarlanın ufak ta�lısı,  

Öküzün inek ba�lısı,  

Kızın uzun saçlısı. 

 

Ucuz satan tez satar,  

Pahalı satan bakar.* 

 

Yi�it gönülsüz olmaz,  

Gönül sevdasız olmaz.* 

 

ATASÖZLER� �LE �LG�L� GENEL DE�ERLEND�RME 

Yörede atasözlerinin kullanımı tam anlamıyla i�levseldir Yani okumu�, 

okumamı� herkes tarafından kullanılmaktadır.  

Derlemi� oldu�umuz atasözleri bölge insanının hayat görü�lerini ortaya 

koymakta, hangi toplumsal kural ve de�erlere uyulması gerekti�ini göstermektedir. 

Atasözleri bazen tek bir cümle halinde söylenmekte, bazende cümle içinde söylenerek 

anlatılmak istenenin anlam gücünü arttırmaktadır. 
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B. DEY�MLER 

Deyimler; kalıpla�mı� sözler olup kısa ve özlü anlatıma sahiptirler. En az iki 

sözcükle kurulan deyimler; dilin anlatım zenginli�i, milletin geçmi�i, kültürü ve ya�ayı� 

biçimi hakkında biligiler veren sözlü unsurlardır.  

Türkçemiz deyimlerle doludur. Herhangi bir olayla kar�ıla�tı�ımız zaman, 

bazen uzun cümleler kurmaktan kaçınır, tek bir deyimle olaya açıklık getiririz. 

Konu�malarımız esnasında sıkça kullandı�ımız deyimlerin tanımına bir göz atmak 

yerinde olacaktır. 

Türkçe Sözlük’te deyim; “Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici 

bir anlam ta�ıyan kalıpla�mı� söz öbe�i, tabir” olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2005: 

517). 

Berke Vardar’ın yönetiminde hazırlanan Açıklamalı Dil Bilim Terimleri 

Sözlü�ü deyimi; “Bir tür sözlüksel birim olu�turan anlam bilim topla�ması; genellikle öz 

anlamından az çok ayrı bir anlam içeren kalıpla�mı� söz.” olarak tanımlamakta ve örnek 

olarak “küplere binmek” deyimini vermektedir (Vardar, 1988: 74). 

Zeynep Korkmaz ise Gramer Terimleri Sözlü�ü’nde deyim için �u tanımı 

vermektedir: “Gerçek anlamından farklı bir anlam ta�ıyan ve çekici bir anlatım 

özelli�ine sahip olan kelime öbe�i.”(Korkmaz, 1992: 43). 

Deyimler üzerine yaptı�ı çalı�malarıyla tanınan Ömer Asım Aksoy, deyimin 

tanımını; “Çekici bir anlatım özelli�i ta�ıyan ve ço�unun gerçek anlamından ayrı bir 

anlamı bulunan kalıpla�mı� sözcük toplulukları.” olarak yapmı�tır (Aksoy, 1984: 49). 

Feridun Fazıl Tülbentçi, Türk Atasözleri ve Deyimleri adlı eserinde deyimin 

atasözünden farkını izah ederken �u bilgileri verir: “Her ne kadar kesin bir hüküm ifade 

etmez ise de atasözü de�erinde ve ondan daha fazla söylenen sözler vardır ki bunlara da 

tabir ve deyim diyoruz.” (Tülbentçi, 1977: 6). 

Do�an Aksan, deyimi, “Belli bir kavramı, belli bir duygu ya da durumu dile 

getirmek için birden çok sözcü�ün bir arada, seyrek olarak da tek bir sözcü�ün yan 

anlamında kullanılmasıyla olu�an sözdür.” diye açıklamaktadır (Aksan, 1982: 4). 

Ali Püsküllüo�lu da, Türkçe Deyimler Sözlü�ü adlı eserinde deyimi; 

“Anlatıma akıcılık, çekicilik katan ço�unun gerçek anlamından ayrı bir anlamı bulunan, 

genellikle de birden çok sözcüklü dil ögesi, kalıpla�mı� sözcük toplulu�u.” olarak 

tanımlamı�tır (Püsküllüo�lu, 1995: 7). 

�ükrü Elçin de deyimleri dil bilgisi yönünden ele alarak �u tanımı yapar: 
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 “Deyimler (tabirler) asıl anlamlarından uzakla�arak yeni kavramlar meydana 

getiren kalıpla�mı� sözlerdir. �ki veya daha çok kelimeden kurulu bir çe�it dil ifadesi 

olan bu sözler, duygu ve dü�üncelerimizi, dikkati çekecek biçimde anlatan isim, sıfat, 

zarf, basit ve birle�ik fiil görünü�lü gramer unsurlarıdır.” (Elçin,1986: 642). 

Ömer Asım Aksoy deyimlerin özelliklerini �öyle sıralar: 

1. Deyim, bir kavramı belirtmek için bulunmu� özel bir anlatım kalıbıdır; 

düstur niteli�inde bir söz de�ildir. 

2. Deyimlerin amacı, bir kavramı özel kalıp içinde, ya da çekici, ho� bir 

anlatımla belirtmektir. 

3. a) Deyimlerin ço�unda kalıpla�mı� sözden çıkan ortak anlam, sözcüklerin 

gerçek anlamı dı�ındadır. 

     b) Kimi deyimlerde kalıpla�mı� sözden çıkan ortak anlam, sözcüklerin 

gerçek anlamları dı�ında de�ildir. (Aksoy, 1965: 33-35) 

Deyimler, ustaca düzenlenmi� sözlerdir ve mecazlıdır. Ulusun söz yaratma 

gücünden do�ar ve toplumun ortak malı olan sözlerdir. Deyimi meydana getiren 

sözcükler ayrı ayrı yazılır.  

Ali Öztürk deyimlerin kaynaklarını: 

“1. Fıkraların mantı�ını veren son cümleler, 

2. Toplum hayatında sıkça ya�ayan olayları ifade eden kavramlar. 

3. Gelenekle�mi� tutumları, davranı�ları özetleyen ve tanımlayan kavramlar 

birer deyim olarak �ekillenir.” diye verir (Öztürk, 1985: 321). 

Derledi�imiz 222 tane deyimi mensur ve manzum olmak üzere ikiye ayırarak 

alfabetik olarak sıraladık. Daha sonra bu deyimlerin yazılı kaynaklarda bulunup 

bulunmadı�ını anlamak için bir kaynak taraması yaptık. Kaynakta rastladı�ımız 

deyimleri i�aretleyerek (*) a�a�ıda veriyoruz. 

 

1. Mensur Deyimler 

Abbas yolcu* 

Abdestsiz yere basmaz. 

Aç gözlü* 

Aç kurt gibi saldırmak* 

Aç mezarı yok 

Açı�a vurmak* 

Açık kapı bırakmak* 
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Açık vermek* 

Açıkta kalmak* 

Adam etmek* 

Adama benzemek* 

Adı batası 

A�larım gülecek halime 

A�zı köpürmek 

A�zı sıkı* 

A�zına bakmaz* 

A�zını hoyraza getirme. 

Ahiret sorusu sormak 

Ak gö… kara gö… belli olmak 

Akı bo… kar�ılamaz. 

Aklı ba�ına gelmek* 

Aklı kesmez* 

Aklını ba�kasına verip ba�köye çoban olmak 

Aklına �a�ayım. 

Aklına turp sıkayım. 

Aklını ba�ına topla. 

Aklını ba�tan çıkarmak* 

Apır sapır konu�mak 

At olupta bozda�da kuyruk sallamak 

Baba adam 

Ba�rına ta� basmak* 

Bakar kör. 

Bana dokunmayan yılan bin yıl ya�asın* 

Ba�ına devlet ku�u konmak* 

Ba�ını belaya sokmak* 

Ba�ının pamu�u yanık olmak 

Ba�tan çıkarmak* 

Bir ömür adamsın 

Boyu uzun aklı kısa* 

Boyun posun devrilsin* 

Boyundan utanmaz* 
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Burnundan solumak* 

Can, bo�azdan gelir* 

Can çeki�mek,* 

Can çıkar, huy çıkmaz* 

Cangır cangır konu�mak 

Canı, burnuna çıkmak 

Canlı cenaze 

Cendereye vermek 

Comballak kırmak 

Çalım satmak* 

Çarçur etmek 

Çatından çat diye çatlamak 

Çekip çevirmek* 

Çifte atmak 

Çi� süt emmek* 

Çorbayı kurtarmak 

Darı hamuru gibi inin inil inilemek  

Deliye her gün bayram 

Depenin mıhını attırmak 

Dili sarkmak 

Dilin kemi�i yok* 

Dinden imandan çıkmak* 

Di�ini sıkmak* 

Dizine gözüne durmak* 

Dokuz ölüyün körü  

Dü�edek dü�mek 

Dü�mez kalkmaz bir Allah 

Ecel teri dökmek* 

Eceliyle ölmek 

E�ri otur, do�ru konu�.* 

Ekinin girmedi�i yerde, cahilli�in içinde ya�amak…  

Elâleme mat olmak 

Er ol, ba� yar 

Feldir feldir feldirmek. 
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Fellik fellik aramak 

Fi�edek dü�mek 

Gaflet basmak 

Gamıtmak, 

Gazaba u�ramak 

Geber okuna u�ra. 

Gelen gideni aratır 

Gov satmak 

Gök e�ek sudan gelinceye kadar dövmek 

Gök tere batmak 

Gö…ne kına yakmak* 

Göz bo…unda boncuk bulmak 

Gözleri belermek 

Gubuduk atmak 

Gu� gibi çırpınmak 

Gülerken ısırmak* 

Gülü� etmek 

Günyüzü görmemek* 

Haber uçurmak* 

Hak bayram sanmak 

Hale yola koymak 

Harama uçkur çözmek 

Hasta çorbası tasta 

Ha�ılı çıkmak 

Hayırlara karı�mak 

Irz dü�manı 

Iska geçmek 

�ç güve�inden hallice 

�ftar açmak* 

��neyi deli�inden çıkarmak* 

�ki eli kanlı bıçaklı olmak* 

�nce fikirli 

��ini �eytana danı�mak 

Kader utansın* 
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Kaderi gülmek* 

Kahpe dilli* 

Kahpe dinni 

Kan kusmak 

Kanlı bıçaklı olmak 

Kargalar güler 

Kel ba�a �im�ir tarak* 

Kel kafa, kel tıra� 

Kıt kanaat geçinmek* 

Kızına söyle, gelinin anlasın* 

Korkudan aklı ba�ından gitmek* 

Köküne kibrit suyu sıkmak* 

Köpe�in aya�ını ta�tan sakınmama 

Kubuduk atmak 

Ku�luk vakti 

Kuyruk acısı 

Laf anlamaz* 

Laf dinlemez* 

Leyle�in Fadimesi gibi sakız �akırdatmak. 

Lime lime olmak 

Martaval okumak* 

Ma�a var iken elini yakmak 

Mat olmak 

Maya gibi kızmak  

Medine dilencisi 

Megezlemek 

Meteli�e kur�un atmak 

Metelik vermemek 

Meymele mesmene 

Mezarının üstünde, azık çözüp yemek 

Mukayyet olmak 

Naçar kalmak 

Nalları havaya dikmek* 

Nasırına basmak 
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Naz etmek* 

Nemne �ekil 

Nuh der, peygamber demez* 

Nutku tutulmak 

Ok yaydan çıktı bir kere 

Onun ipi ile kuyuya inilmez 

Oyuna gelmek* 

Ödü patlamak* 

Ölenle ölünmez. 

Ölme e�e�im ölme 

Ölümüne meydan okumak* 

Övey evlat gibi bakmak 

Partal pa�a olmak 

Pasaf atmak 

Pırtıları toplamak 

Pireyi deve yapmak* 

Pot kırmak 

Punduna getirmek 

Pusuda bekleme* 

Rapbena hep bana 

Rastgele* 

Renk vermemek* 

Saati saatine uymaz 

Sabun köpü�ü gibi köpürmek 

Saçı süpürge etmek* 

Saçı uzun, aklı kısa* 

Sa� göz, sol göze muhtaç 

Samanlık seyran olur 

Sırat köprüsünden geçmek 

Sıtkı sıyrılmak 

Sine�in ya�ını hesap etmek 

Sinine alem. 

Siniri kabarmak 

So�an �eyi dikilmek�
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�ad olmak 

�eytan görsün yüzünü* 

�eytan i�i 

�eytana külahını ters giydirmek* 

�eytana uymak* 

�ipilemek 

Ta� attın da kolun mu yoruldu? 

Tebelle� olmak 

Tekeden süt çıkarmak, 

Tingedek dü�mek  

Uçan ku�tan haber almak* 

Uyku tulumu olmak 

Üstüme sa�lık* 

Üstüne üslük 

Üstüne varmak* 

Vadesi dolmak* 

Vur abalıya 

Yabana gitmek* 

Ya�lı kapı* 

Ya�rı yere gelmeyesice  

Yahı ellere kalası 

Yaralı parma�a i�emez 

Yarım akıllı* 

Ye, iç, �ükret haline 

Yüre�i yanmak* 

Yüzünü �eytan görmek* 

Yüzü yere dü�mek 

Zamane bozması* 

Zamane çocu�u 

Zangır zangır titremek* 

Zar zor olmak 

Zari zari a�lamak 

Zem etmek 

Zorluk çekmek* 
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2. Manzum Deyimler 

Az a�ım,  

A�rısız a�ım 

 

Ekmek elden  

Su gölden* 

 

Evladı atsan atılmaz, 

Satsan satılmaz 

 

O�lan oyuna, 

Çoban koyuna 

 

Ölür müsün,  

Öldürür müsün? 

 

Tencere yuvarlanır,  

Kapa�ını bulur* 

 

Üç a�a�ı, 

Be� yukarı 

 

Vay bana, 

Vaylar bana 

 

Yalın ayak, 

Ba�ı kabak 

 

Yarım alma, 

Gönül alma* 

 

Yere bakan, 

Yürek yakan* 
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DEY�MLERLE �LG�L� GENEL DE�ERLEND�RME 

Yukarıdaki deyimlerin hepsinde ortak olan özellik, deyimin gerçek anlamının 

dı�ında kullanılan en az iki sözcükten olu�an dil birli�i olmasıdır.  

Yörede deyimler, çokça kullanılmakta olup dilin zenginli�ini ta�ımakta ve 

göstermektedir. Konu�ma dilinin bütün alanlarında, her ya� ve e�itim seviyesinden 

insanın ifadeleri arasında yerini almaktadır.  

Bir durum kar�ısında söylenilmek istenenin bir cümleyle anlatılması ve 

durumu ortaya koyması bakımından deyimler kültürümüzde önemli bir yer tutmaktadır. 
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C. B�LMECELER 

Kalıpla�mı� ifadelerimizin bir di�eri de bilmecelerdir. Bilmecelerde 

kalıpla�mı� bir soru söz konusudur. Bu soru ço�u zaman, �iirin; biçim ögelerinden uyak 

ve ölçü, söz sanatlarından; tekerleme ve ses taklitlerinden faydalanılarak 

düzenlenmektedir. 

Bilmecelere geçmeden önce bilmecelerle ilgili yapılan tanımlara bir göz atmak 

yerinde olacaktır. 

 “Bilmece, geleneksel bir sorudur. Geleneksel olmak demek, zaman ve 

söylenen yerler içinde bir derinli�i ve yaygınlı�ı olmak demektir. Geleneksel demek; 

belli bir grup insan tarafından bilmece olarak kabul edilmi� olmak demektir. Bir 

bilmeceye kar�ılıklardan hangisinin do�ru kabul edilece�ini de bize gelenek söyler. 

Yoksa genel olarak, bir bilmeceye birden çok kar�ılık verilebilir ve bunların hepsi de 

do�rudur. Bilmece bir sözlü edebiyat türüdür.” (Ba�göz-Tietze, 1999: 4). 

Tabiat ve tabii olaylar, e�yalar, dini unsurlar, insanlar, hayvanlar, bitkiler, 

tarihi olaylar ve bunlara benzer di�er unsurlarla ilgili olarak yapılan çe�itlerle kar�ımıza 

çıkan bilmeceler, bizlere bir tür beyin jimnasti�i yaptırırlar. 

“Bilmeceler, tabiat unsurları ile bu unsurlara ba�lı hadiseleri; insan, hayvan ve 

bitki gibi canlıları; e�yayı, akıl, zekâ veya güzellik nev’inden mücerred kavramlarla dini 

konu ve motifleri vb. kapalı bir �ekilde yakın-uzak münasebetler ve ça�rı�ımlarla 

dü�ünce, muhakeme ve dikkatimize aksettirerek bulmayı hedef tutan kalıpla�mı� 

sözlerdir.” (Elçin, 1986: 607). 

Bilmeceler hiç �üphesiz kullanıldı�ı yöre insanından ve tabiatından izler ta�ır. 

Küçük büyük herkes tarafından bir e�lencedir. Uzun kı� gecelerinde, Barçın 

Yaylası’nda e�lence kayna�ı olan bilmeceler,  bölgenin kültür unsurları içinde önemli 

bir yer tutan halk edebiyatı ürünlerindendir. 

 “Bilmeceler, çevredeki e�yanın, olayların veya inançla ilgili bilgilerin üstü 

kapalı anlatılması ve ne oldu�unun dü�ünülerek bulunmasını amaçlayan kalıp sözlerdir. 

Bu sözler, bir takım e�lence, lugâz, muamma ve bulmacalarda görülen ve dinleyiciye 

sorulunca ondan halli istenen ‘Bil bakalım’ veya ‘Ol nedir ki?’ ifadelerinin bir bakıma 

geni� tarifidir.” (Elçin, 1970: 27). 

Bilmeceler manzum (�iir) �eklinde olabilece�i gibi, nesir (düz yazı) biçiminde 

de söylenmektedirler. 
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�ükrü Elçin bilmeceleri ikiye ayırarak tasnif eder: 

“1. Anonim mahsuller 

a) Manzum bilmeceler 

b) Mensur bilmeceler 

2. Ferdi eserler 

a) Muamma 

b) Lügaz 

Manzum bilmeceler; vezin, kafiye ve nazım hususiyeti gösteren eserlerdir. 

Mensur bilmeceler; düz cümle halinde, konu�tu�umuz �ekilde olan ve ço�u 

zaman”seci” karakteri gösterin mahsullerdir.” (Elçin, 1986: 608). 

Amil Çelebio�lu ile Yusuf Ziya Öksüz konularına göre bilmeceleri 12 

bölümde inceler: 

1. Dinî, kudsî ve bazı manevî hususiyetlerle ilgili bilmeceler. 

2. a) Gökyüzü ve zamanla ilgili bilmeceler. 

b) Yeryüzü ve tabiat hadiseleriyle ilgili bilmeceler. 

c) Madenlerle ilgili bilmeceler. 

3. Bitkilerle ilgili bilmeceler. 

4. Hayvanlarla ilgili bilmeceler. 

5. �nsanlarla ilgili bilmeceler. 

6. Giyim ku�ak ve süsle ilgili bilmeceler. 

7. Yiyecek ve içeceklerle ilgili bilmeceler. 

8. Yakacak ve aydınlamayla ilgili bilmeceler. 

9. �nsani hususiyet ve malzemelerle ilgili bilmeceler. 

10. Ev içi e�yasıyla ilgili bilmeceler. 

11. Alet ve edevatla ilgili bilmeceler. 

12. Çe�itli bilmeceler. (Çelebio�lu-Öksüz, 1979: 49) 

Saim Sakao�lu Türk bilmecelerinde soru kalıpla�masını söyle açıklar: 

“1. Bilmecelerimizin yapılarında bölüm bölüm ortak unsurlar vardır. Bunlar 

bilmecelerin her tarafında yer alabilmektedir. 

2. Bu unsurlar bölge a�zının hususiyetine söyleyenin usta veya acemi olmasına 

göre az çok de�i�ikli�e u�rayabilmektedir. Bilhassa taklide dayanan, rakam ile ifade 

edilenlerde bu husus daha da barizdir. 
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3. Birden fazla bilmecede görülen bu ortak unsurlar her zaman bilmece ile 

alâkalı de�ildir. Ba�ka bir bilmecenin asıl unsuru olan parçası alınıp bu bilmecenin 

yapısına katılmı� olmaktadır. 

Sonuç olarak, bilmecelerimizde bazı soruların kalıp olarak kullanıldı�ını, bazı 

bilmece unsurlarının bilmeceyle ilgilisinin pek az oldu�u veya hiç olmadı�ı yerlere 

ilâve edildi�ini böylece ortaya soru kalıpla�masının çıktı�ını söyleyebiliriz.” (Sakao�lu, 

1980a: 29-48). 

Bölgemizde söylenen 130 adet bilmeceyi �ekil açısından ikiye ayırarak a�a�ıda 

alfabetik olarak veriyoruz.  

 

1. Mensur Bilmeceler 

Astarı içinde dik durur. (LAMBA)  

Benim bir çocu�um var gök donlu. (MENEV��, ÇITLAK)  

Bir imamı, iki müezzini, doksan dokuz cemaati var. (TESB�H) 

Dam ardında ya�lı kayı� (YILAN) 

Yer altında ya�lı kayı�. (YILAN)  

Dam ardında yarım kömbe. (AY) 

Dama yarım kömbe attım. (AY) 

Gökte yarım kömbe. (AY)  

Dam ba�ında aslan yatır. (YUVAK) 

Damda ne hoplar? (YUVAK)  

Damda çanak hoplar.(YUVAK)  

Damda dana hoplar. (YUVAK)  

Damdakini kaldırır.(YUVAK)  

Dam üstünde kinitli sandık. (CEV�Z)  

Dama darı saçtım. (YILDIZ)  

Dört lap, bir küp, e�ri çengel, demir tokmak. (DEVE)  

El yatır, ellez oturur. (IBRIK)  

Ezan okur, namaz kılmaz. (HOROZ) 

Gak gak ba�ırı, akça akça do�uru. (ÇIKRIK)  

�ki ta� arasında tana bö�ürür. (OSURUK) 

Sarı o�lan sarp yakada çukur kazar. (S�NCAP)  

Sarı kız yakada pidi pidiler. (S�NCAP)  

Ver akından gümü� dü�me. (Ç��DEM) 
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Yer altında bulgur kaynar. (KARINCA) 

Yer altında kırmızı dü�me. (PANCAR)  

Yer altında kızıl helke. (PANCAR) 

Yer altında püsküllü hoca. (SO�AN)  

 

2. Manzum Bilmeceler  

A benim al yastı�ım, 

�çine bastı�ım. (��DE)  

* 

A�zı var dili yok.  

Ne versen yemem demez. (SOBA)  

* 

Ah umutlar umutlar,  

Göz nurundan yumurtlar,  

Ayda�ından su içip,  

Tepesinden yumurtlar. (EK�N)  

* 

Ak fil ta�ı, fil ta�ı, 

�çinde beyler a�ı. (YUMURTA)  

* 

Altı ma�ara, üstü ma�ara,  

�çinde bir gelin oynar. (D�L)  

* 

Altı tahta, üstü tahta,  

�çinde bir kanlı softa. (BIÇAK)  

 

Altı tahta, üstü tahta, 

�çinde bir kara kahpe. (GÖZ) 

Altı tahta, üstü tahta, 

�çinde bir kara cücce. (GÖZ) 

* 

Ana besler hurmayla,  

Eller döver yarmayla. (ODUN)  

* 
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A�a�ılardan bir sürü sandık gelir,  

�çi dolu kırmızı boncuk. (NAR) 

 * 

Ben giderim, o gider.  

Önümde cöm cöm eder. (SAKAL)  

  * 

Ben giderim, o gider.  

Para kadar iz eder. (BASTON)  

 

Ben giderim, o gider,  

Arkamda tın tın eder. (BASTON) 

  

Ben giderim, o gider.  

Tara tara iz eder. (BASTON) 

 

Ben giderim, o gider.  

Benden evel eve haber eder. ( KÖPEK)  

 

Ben giderin, o gider.  

Benden önce eve haber eder. (KÖPEK)  

 

Ben giderin, o gider.  

Arkamda tin tin eder. (GÖLGE)  

* 

Benim bir çocu�um var;  

Gece serperim, gündüz toplarım. (YILDIZ) 

 * 

Benim bir elma a�acım var:  

�kisi gün görür, üçü gün görmez. (NAMAZ) 

 * 

Benim bir kızım var: 

Uzun uzun saçları var,  

Sırma sırma di�leri var. (MISIR) 

* 
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Benim bir kutum var: 

�çinde üç tüllü otun var. (GÖZ)  

Benim bir tas yo�urdum var:  

Yarısı beyaz, yarısı siyah. (GÖZ) 

* 

Benim bir kuyum var: 

�ki türlü suyu var.  

Biri sarı, biri beyaz. (YUMURTA) 

* 

Benim bir sofram var:  

Kenarında otuz iki ka�ı�ı var. (D��) 

* 

Benim bir yorganım var: 

Her yeri kaplar, suyu kaplamaz. (KAR)  

* 

Benim iki topum var:  

Önce ye�il, sonra sarı, sonra kırmızı olur. (K�RAZ ) 

* 

Bilmece bildirmece,  

El üstünde kaydırmaca. (SABUN)  

* 

Bir atım var,  

�ki gö…ü var. (YUVAK) 

* 

Bir kuru deri, 

Kaldır onu geri. (GÖZ KAPA�I)  

* 

Bir kutucuk fil ta�ı, 

�çinde ba�lar a�ı. (YUMURTA)  

* 

Bir küçücük ıltar, 

Dünyayı yutar. (YOL)  

* 
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Buradan attım kılıcı  

Konya’dan çıktı bir ucu. (��M�EK) 

* 

Çar�ıdan aldım bir tane, 

Eve geldin bin tane. (NAR)  

* 

Çar�ıdan alınmaz,  

Mendile koyulmaz,  

Tadına doyulmaz. (UYKU)  

* 

Çıktım gettim hale, 

Elim battı kınaya. (KARADUT) 

 * 

Da�da takılar,  

Suda cipiler,  

Ar�ın ayaklı, 

Kırma bıyıklı. (KEKL�K, ÖRDEK, TAV�AN) 

* 

Da�dan gelir seke seke,  

Kara üzüm döke döke. (KEÇ�) 

 * 

Çımçınlı hamam, 

Kubbesi tamam. (SAAT)  

* 

Da�dan gelir tak gibi, 

Kolları budak gibi;  

E�ilir bir su içer,  

Bakın o�lak gibi. (ARABA) 

 * 

Damın ardında teke ba�lı, 

Boynuzlar köke ba�lı. (KABAK)  

* 

Dereden geçtim, susuzum,  

Yüküm ekmek, karnım aç. (ORUÇ)  
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* 

Dı�ı deri gibi, 

�çi darı gibi (�NC�R)  

* 

Dı�ı var, içi yok;  

Dayak yer suçu yok. (TOP)  

* 

Dumanı tüter, isterse gider;  

Balık de�il, denizde yüzer. (GEM�)  

* 

Geriden baktım, bir karata�, 

Yanına vardım, dört ayak bir ta�. (KAPLUMBA�A)  

* 

Geriden baktım, emir semir,  

Yanına vardım kilitli demir. (MEZAR) 

 * 

Gözenek gözenek gözleri var. 

Beyler önünde sözleri var. (BAL)  

* 

Ham ham ile�ini, ham ham ile�ini,  

Dönmez, durmaz el ile�ini. (GÖK) 

* 

Her �ey çi�nenir yenir,  

O çi�nenmeden yenir.(DAYAK) 

* 

Herkes görür,  

Allah görmez. (RÜYA) 

 * 

Her yerde bey erkek;  

Bir yerde bey, 

Hem erkek, hem di�i. (ARIBEY�, ANA KRAL�ÇE)  

* 

Hoca de�il köyümüzde,  

Tafra atar bahçemizde,  
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Her sabah ezan eder,  

�mam de�il camimizde. (HOROZ)  

* 

�çi kütük,  

Dı�ı katık (ZEYT�N) 

 * 

�ki dereden su gelir,  

Be� asker önüne varır. (GÖZ) 

 * 

Kalede kalbur asılı,  

�çinde kavurma basılı. (KULAK) 

 * 

Kaleden attım da�ılmaz,  

Bir tükrü�e dayanmaz. (KÂ�IT) 

* 

Kapıyı açar,  

Kapatmadan kaçar. (RÜZGÂR) 

* 

Kapkara küçücük,  

�ekerim var ezilecek,  

Ak tülbentten süzülecek,  

Çok yerler var gezilecek.(P�RE) 

* 

Karnım karnına,  

Uzanım deli�ine. (KÜPTEN S�RKE ALMA) 

 * 

Kar�ıdan baktım pek çok,  

Yanına vardım hiç yok. (KU�)  

* 

Kat kat ekmek,  

Bunu bilemeyen e�ek. (LAHANA)  

* 

Kayada kartal oturur, 

Yüz bin dalı yüz bin yumurta götürür. (CEV�Z)  
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* 

Kayada sitil asılı, 

�çinde dene basılı. (NAR)  

* 

Melemez melemez, 

Oca�ın önüne gelemez. (YA� ÇÖMLE��) 

Ölemez ölemez  

Ocak ba�ına gelemez. (YA�)  

* 

Metel metel met atar, 

Tarlalarda gö… atar. (ÇEK�RGE)  

* 

Mini mini miniler,  

Tıkır tıkır iniler,  

Bir ka�ı�a dolu�ur,  

Bizim ye�il miniler. (MERC�MEK)  

* 

Narin nurin çiçe�i,  

�eftali bayan çiçe�i,  

Cenne da�ında bitmi�  

Türlü bir âdem çiçe�i. (ÇOCUK) 

 * 

Oturdum önüne,  

Uydurdum deli�ine. (SANDIK ANAHTARI) 

 * 

Öte linlin, beri linlin,  

Bir aya�ı üstüne duran linlin. (KAPI) 

 * 

Pekmezlikten ittim.  

Yüz elli yumurta döktüm. (BEZE) 

* 

Pi�irirsen a� olur.  

Pi�irmezsen ku� olur. (YUMURTA) 

 * 
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Sabah açılır,  

Ak�am kapanır. (PERDE) 

* 

Sarı o�lan sarkıyor gelir,  

Dü�ece�im diye korkup gelir. (ARMUT)  

* 

Sarıdır sarkar,  

Mayho�um diye korkar. (AYVA)  

* 

Sarptan geçtim,  

Sandal a�acı kestim. (GELEN�N C��ER�N� KESME) 

* 

Sıra sıra odalar,  

Birbirini kovalar. (TREN) 

Ufak ufak odalar,  

Birbirini kovalar. (VAGON)  

* 

Sizin kız terzi, 

�ncecik belli,  

Yalnız bir kusuru var.  

Bir gözü yok belli. (��NE)  

* 

Sütü içilir, 

Eti yenmez. (�NSAN) 

* 

Tam tam ile�en tam ile�en,  

Gümbürdemi� koca ile�en. (��M�EK) 

* 

Tap dedi, tüp dedi,  

Geldi kapıya yattı. (AYAKKABI) 

 * 

Ta�tandır demirdendir,  

Yedi�i hamurdandır,  

Bütün dünyayı doyurur,  
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Kendi doymaz nedendir? (DE��RMEN)  

* 

Tavan üstünde takır takır,  

Zannederin ki halı dokur. (FARE) 

 * 

Tavanda kalbur asılı,  

�çinde kavurma basılı. (KULAK) 

* 

Tereciden sarkıttım,  

Hasan dayıyı korkuttum. (BURUN, SÜMÜK)  

* 

Türkiye’de iki tane,  

�nsanlarda bir tane (BO�AZ)  

* 

Ucu kalın, gö… ince,  

Mübarek deli�ine girince,  

Vücudunun her yanı ho�nut olur. (KA�IK) 

 * 

Ufacık mermer ta�ı, 

�çinde boyalar a�ı. (YUMURTA)  

* 

Ufacık tepe, 

Çıngıllı küpe. (MERC�MEK) 

* 

Uzma uzu,  

Dumbul suyu. (S�LAH) 

Uzun kuyu, 

Duydum suyu. (TÜFEK)  

* 

Uzun kız yatır,  

Eli aya�ı düz yatır. (DÜVE) 

Uzun uzun uz yatar,  

Eli aya�ı düz yatar. (DÜVE) 
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Uzun uz yatır, 

O�lu kızı düz yatır. (SALATALIK) 

*  

Uzun uzun uzamaz,  

Boynuzundan buzamaz. (FASÜLYE) 

* 

Üstünden ot biçerim, 

Altından süt içerim. (KOYUN)  

* 

Yava� yava� gezi�ir,  

Beyaz beyaz uçu�ur, 

Bazen bir hiddetlenir,  

�arıl �arıl a�la�ır. (BULUT) 

 * 

Yedi delikli tokmak,  

Bunu bilemeyen ahmak. (KAFA)  

* 

Yedi iklim,  

Dört bucak. (TÜRK�YE) 

 * 

Yerden alır, 

Gökte yer. (DEVE) 

 

B�LMECELERLE �LG�L� GENEL DE�ERLEND�RME 

Yörede bilmeceler, gece e�lencelerinde vakit geçirmek ve çocukları 

e�lendirmek için söylenilmektedir. Bilmeceyi soran ki�i, sordu�u bilmece için kar�ı 

tarafa biraz süre verip, keyifli keyifli beklemeye ba�lar. Bilmecenin cevabı üzerinde 

derin derin dü�ünmeye ba�layan ki�i çe�itli tahminlerde bulunarak cevabı yakalamaya 

çalı�ır, cevabı bulursa çok mutlu olur, bulamazsa üzülür. Bu olay, her bilmece 

soruldu�unda zevkli zevkli devam edip gider. “Bedavadan �ehir satılır. �unu bilebilirsen 

sana �stanbul’u verece�im.” diye ba�lar. E�er bilmecenin cevabını bulunamazsa bu sefer 

taraflar arasında pazarlık ba�lar. Soran, “Nereyi verirsin?” der, kar�ı taraf da “�stanbul, 

Ankara, �zmir” gibi �ehirleri veya önemli bir �eyi ba�ı�layarak cevabı ö�renir. Derleme 

çalı�mamız esnasında, okuma yazması olan kaynak ki�ilerin bilmeceleri daha iyi 
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bildiklerini gördük. Di�er kaynak �ahıslarımıza hangi bilmeceleri hatırlıyorsunuz 

dedi�imizde: “Biz okul görmedik.” cevabını aldık.  

Bölgede söylenen 130 tane bilmeceyi �ekil açısından ikiye ayırarak alfabetik 

olarak sıraladık. Bilmecelerimizin cevaplarını da sonda verdik. Bilmecelerimizin 

tasnifini yaparken ilk bilmeceyi tek tip olarak verdik, varyantını yani benzerini de 

a�a�ıda sıraladık. 

Bilmecelerimizi cevapları açısından inceledi�imizde insan uzuvları ve 

bitkilerle ilgili bilmeceler ço�unlukta olup, e�ya, gökyüzü va hayvanlarla ilgili 

bilmecelerde geni� bir yer kaplamaktadır. 
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Ç. TEKERLEMELER 

�

Tekerlemeler; ses oyunları ve ça�rı�ımlarla birbirine ba�lanan, genellikle 

birbirini tutmaz dü�üncelerin sıralanmasına dayanan kalıpla�mı� söz kalıplarıdır. 

Tekerlemeler genellikle hece ölçüsünün 4+3 kalıbı ile ve dize �eklindedirler. 

Tekerlemeler nazım ve nesir olarak kar�ımıza çıkar. Nazım �eklindeki tekerlemelerde 

genellikle belli bir konu yoktur. E�lendirici bir unsur olarak yalnız çocukların de�il 

yeti�kinlerin de dünyasına hitap eden bir türdür.  

Tekerlemelere geçmeden önce tekerlemelerle ilgili yapılan tanımlara bir göz 

atmak yerinde olacaktır. 

“Eski Türk Yazıtlarında ve Dîvânü Lügâti’t-Türk’te yer almayan ‘tekerleme’ 

sözünün, Türkiye’de ortaya çıktı�ına ve yayıldı�ına �üphe yoktur. Tarama Sözlü�ü’nde 

olmaması da bu sözün Anadolu’da son yüzyılda ortaya çıktı�ı ihtimalini artırmaktadır.” 

(Kaya, 2004: 546). 

Herhangi bir oyun esnasında söyledi�imiz tekerlemelerle belli bir türün 

içerisinde de kar�ıla�maktayız.  Bu nedenle; “Tekerlemeler masal, hikâye, bilmece ve 

halk tiyatrosu gibi bazı türler içinde veya müstakil olarak ortaya çıkan mahsullerdir. 

Masalcı, meddah, karagözcü, ho� sohbet insan vb. maksatlarını anlatmaya ba�larken, 

dinleyicilerle seyirci toplulu�unun dikkatlerini bir noktada birle�tirmek ihtiyacını 

duyarlar. Tekerlemeler, umumiyetle içinde bulundukları türlere göre masal ve oyun 

tekerlemesi gibi adlar alırlar.” diyebiliriz (Elçin, 1986: 589).  

Memleketimiz içinde söylenen anlam yo�unlu�u olmayan sadece e�lenme 

veya vakit geçrimek için söylenen tekerlemelerde vardır.  

Tekerlemelerle ilgili geni� bir çalı�ma yapmı� olan Ali Duymaz konuya açıklık 

getirerek �öyle der: 

“Tekerlemeler, birbirine aykırı dü�ünceleri, olmayacak durumları bir araya 

getirip, mantık dı�ı birtakım sonuçlara varmakla �a�ırtıcı bir etki yaratır. Yapısı ve 

konusu bakımından bu özelli�iyle tekerlemeler, beklenmedik hayal oyunlarının 

bo�anıvermesiyle �a�ırtmak, e�lendirmek ve keyiflendirmek için ba�vurulan bir çe�it 

söz cambazlı�ıdır.” (Duymaz, 2002: 24-25). 

Pertev Naili Boratav; “Tekerleme, daha çok çocuk geleneklerinde yeri olan bir 

türdür.” der ve tekerlemeleri dört bölümde inceler:  
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“1. Masal tekerlemeleri, 

2. Oyun tekerlemeleri, 

3. Tören tekerlemeleri, 

4. Ba�ımsız söz cambazlı�ı de�erinde tekerlemeler” (Boratav, 2000: 165-166) 

Masal tekerlemeleri: Masalın ba�ında, ortasında, sonunda ya da uygun ba�ka 

bir bölümlerinde söylenen uzun ya da kısa kalıpla�mı� sözlerdir. Masalın ba�ında 

söylenen “Evvel zaman içinde...”, “Bir varmı� bir yokmu�...” gibi tekerlemeler masalın 

e�lendirmek, ders vermek için uyduruldu�unu, eskiden olmu� bitmi� �eyler olarak kabul 

edilmesini sa�lar. Masalın ortasında yer alan “Sözü uzatmayalım...” gibi tekerlemeler 

anlatımı hızlandırmaya, uzun zaman aralıklarını kapatmaya yarar. Masalın sonunu 

ba�layan “Onlar ermi� muradına” gibi tekerlemelerin mutlu bir sona erdi�ini gösterir.  

Oyun tekerlemeleri: Ebe çıkarma, oyuncuların rolünü belirleme gibi 

durumlarda söylenir. Bazı oyun tekerlemelerinin görevi bilinmeyen bir �eyi fal yoluyla 

bulmaya aracılıktır. Bazıları ise yergi amacıyla söylenir. Oyuncuların birbirine meydan 

okumalarıdır. 

Tören tekerlemeleri: Geleneksel ve folklorik olaylarla ba�lantılıdır. En 

önemlisi ya�mur ya�dırmak amacıyla tertiplenendir. Çocuklar tekerleme söyleyerek 

kapı kapı dola�ır, yiyecek toplarlar. 

Ba�ımsız söz cambazlı�ı de�erinde tekerlemeler: Kendi ba�larına birer söz 

sanatı niteli�indedir. Güldürü unsuru a�ır basar.  

Yöremizde derlemi� oldu�umuz tekerlemeleri üç gruba ayırarak a�a�ıda 

alfabetik olarak veriyoruz: 

1. OYUN TEKERLEMELER� 
“…pabucu yarım, çık dı�arıya oynayalım.” tekerlemesini söyleyerek 

arkada�larını oyuna ça�ırırlar. Oyuna ilk ba�layan veya arkada�larına kar�ı tek ba�ına 

oynayan çocu�a “ebe” denir. Hiç kimse bir takıma kar�ı ebe olmak istemedi�i veya 

herkes ilk kendi ba�lamak istedi�i için, ba�lamadan önce ebe seçimi yapılır. Bunun da 

çe�itli yolları vardır: Oyuncular halka olurlar. �çlerinden biri, “sayı�ma” denen, her bir 

hecesi bir ki�iye gelecek �ekilde bir tekerleme söyler. Tekerlemenin son hecesi kime 

gelmi�se o çocuk kurtulur. Tekerlemeye devam edilir ve en sona kalan ebe olur. 

Çocukluk yıllarımızda en yaygın olarak söylenen ebe seçme tekerlemeleri 

(sayı�macaları) �unlardır: 

A grubundan olanlar, çıksın bay ve bayanlar.  
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Allah’tan ba�lıyorum. Kim çıkacak bilmiyorum. Ona kadar sayıyorum: bir, iki, 

üç, dört, be�, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Kırmızı don.  

Allah’tan ba�lıyorum. �eytanı ta�lıyorum. Kim çıkacak bilmiyorum. Ak 

boncuk. Kök boncuk sen bu oyundan çık.  

Allah’tan ba�lıyorum. �eytanı ta�lıyorum. Kim çıkacak bilmiyorum ona kadar 

sayıyorum: bir çık, iki çık, üç çık, dört çık, be� çık, altı çık, yedi çık, sekiz çık, dokuz 

çık, 10 çık. Sen bu oyundan çık.  

Ay�e teyze, Ay�e teyze bahçene gireyim mi? Gir. Elma alayım mı? Al. Kaç 

tane? Be�: 1–2–3–4–5. Ay�e teyze, Ay�e teyze misafir geldi. Un katayım mı? Kat kat. 

Kaç bardak? Be�: 1–2–3–4–5.  

Bir, iki, üç, dört, be�, altı, yedi, sekiz, dokuz, on bahçeye kon. Bahçede gazlar 

yumurtlamazlar. �imdiki kızlar laf anlamazlar.  

Bir, iki, üç, dört, be�, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Gömlek on. Milyar yüz. Ebe 

katırın gö…ünü büz.  

Bir sarı yılan tuttu, on iki yerimden yaraladı beni, anneci�im bir tanecim, 

kurtar beni. Kurtaramam yavrum i�im var. Inga mınga �ırınga.  

Birim �ap, ikiyim bale, üçüm yok, dördüm dönme dolap, be� bacak arası, 

altıyım ayak altı, yediyim yemek yedim, sekizim sek sek, dokuzum durak, on moturak.  

Çık çıkalım çarda�a, yem verelim örde�e, ördek yemini yemeden, cıyak mıyak 

demeden, çıktın kimi çıkardın?  

Doktor gelir tık tık, elindeki ibrik, biz bu hastalardan,  ilaçlardan bıktık. Bıka 

bıka bıktık, tıka tıka tıktık. 

Dolapta pekmez yala yala bitmez. Ay�ecik, Fatmacık sen bu oyundan çık.  

Eveleme develeme el gu�u, gö� ku�u; demir diken, desde çeken; ayak altı, 

yılan yedi; sayan sekiz, soyan dokuz; dokuz canım bunnu gara nalbur, dedi. Halbur, 

dedi. Sen gir, dedi. Sen çık, dedi.  

�ncili mincili mostino mostino. Mostandis. Domino domino. �ncili mincili 

mostandis. Yes mi, no mu? Yes. Em tayfes. Em no.  

Laleli bir; Emine, Tu�ba gir. Laleli iki; ormandaki tilki. Laleli üç; üç karde�. 

Laleli dört; ete�ini ört. Laleli be�; dolaptaki ke�. Laleli altı; altınını çaldı. Laleli yedi, 

yeme�imi yedi. Laleli sekiz; seksen sekiz. Laleli dokuz; doksan dokuz.  Laleli on; 

bonibon, yata�a kon, kırmızı don. 

Laleli iki ormandaki tilki, tilkinin yarısı, Osman beyin karısı, karısı da karısı 

bacak arası…  
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Mustafa mıstık arabaya kıstık, üç mum yaktık seyrine baktık.  

Ooo lili lili, papatya dilli, giz senin adın gaç tüllü?  

Oooo lili lili, papatya dilli, cık ana dilli, cık baba dilli, kız senin ismin kaç 

harfli? 

Omo kara do, sima sima sim do �aka toka pervinda.  

O o Oya, Oya gitti maça. Maç bileti kaç? Yedi: bir, iki, üç, dört, be�, altı, yedi.   

Ooo piti piti karamela sepeti, terazi lastik jimnastik. Biz size geldik bitlendik. 

Hamama girdik temizlendik. Hamamın kapısı kilitliymi�. �u kızın ba�ı çok bitliymi�.  

Omolistan, kepelistan, ta� böbek, guduz köpek, mendili ipek, kendisi köpek, 

iki tavuk bir horoz. 

Ooo piti piti, karemela sepeti. Terazi lastik, cimlastik. Biz size geldik, 

bitlendik. Hamama gittik. Temizlendik. Dik dik dik, çorabının ucunu dik.  

Portakalı soydum, ba�ucuma koydum. Ben bir yalan uydurdum. Duma duma 

dum. Kırmızı mum. Dolapta pekmez yala yala bitmez. Dedemin sakalı kes kes bitmez. 

Ay�ecik cık cık, Fatmacık cık cık. Sen bu oyundan çık. Ordan çıkma. Burdan çık.   

Renkler dünyasına ho� geldiniz. Bize bir renk söyleyebilir misiniz? Kırmızı 

mesela, kırmızıyı gösterebilir misiniz?  

Ya �undadır, ya bunda, kedi külah ba�ında.  

 

2. SÖZ CAMBAZLI�INA DAYANAN TEKERLEMELER 

Bir berber; bir berbere, gel, beraber bir berber dükkânı açalım, demi�.  

Bir dalda bir kartal; dal saklar, kartal kalkar; kartal kalkar, dal salkar.  

Çal çakma�ı, çalmam çakma�ı; aç kapıyı, açmam kapıyı  

Çatal köyde, topal çoban; çatal yapıp, çatal satar; çatal köyde, topal çoban; 

çatal yapıp, çatal satar.  

“Lekin lekin lekirdek, garibana çekirdek, karde� �eker getir, bunu vaktinde 

giy, ya bebeyim gey, ya bebeyim nesi var, gö�e çıkar atı var, ince güzel kızı var, 

kaleden güzel o�lu var, çık çıkalım çarda�a, kat katalım örde�i, ördek ba�ını kaldırmı�. 

Al yelesini aldırmı�, alıverir su ba�ında, otuz iki ya�ında, ah bir su getir içelim, sıngı 

getir ölçelim. Ak�ehir’e göçelim, Ak�ehir’in kilidi ak�am gelen kimidi, emmimo�lu 

ufacık, eli kolu kısacık .”  

O pikap, bu pikap, �u pikap.  

Sarı ine�in yo�urdunu; sarımsaklasak da mı yesek, sarımsaklamasak da mı 

yesek? �
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3. D��ER TEKERLEMELER 
A asma, bebe�ime basma, sese sümbül, menek�e sümbül küçük kuzu tarladan 

epeyce uzakla�tı. Karde�im gelir, dolabı açar, annesi gelince fırfırlayıp kaçar.  

Abdurrahman efendi, efendi. Damdan dü�tü geberdi, geberdi. Allah rahmet 

eylesin, eylesin. Mezarında muz yesin, muz yesin. E�er muzu biterse, biterse. 

Maymunlardan istesin, istesin. E�er maymunlar vermezse bize telefon etsin.  

Ali, Veli, kırk dokuz, elli. 

Ankara gençlik parkında, yıldızların altında, ah ben bir o�lan sevmi�tim 13–14 

ya�ında. Bisiklete binersin. Bizim orda inersin. Annem baban sorarsa ahhh lastik patladı 

dersin. Babam lasti�e bakar. Patlamadı�ını anlar. Sana bir tokat atar. Ahhh. Sana bir 

tokat atar. Ahhh. Demir kapı açılır. Altın kızlar saçılır. Bunu gören erkekler, ahhh 

keçileri kaçırır. 

Annem yo�urt getirdi, kedi burnunu batırdı, o kediyi napmalı, minareden 

atmalı, minarede bir ku� var, ganadında gümü� var, ini�temin cebinde, türlü türlü yemi� 

var.  

Bir, iki, üç, be�, on, yüz, önüm arkam sa�ım solum, saklanmayan ebe sobe. 

Bir ikidir, bir iki; be� altıdır, be� altı. �nanmazsan say da bak on altıdır, on altı.  

Birdir bir, ikidir iki, üçtür üç...  

Bisiklete bindim. Karıncayı ezdim. Affedersin karınca seni maymun 

zannettim.  

Çanak çömlek patladı, çanak çömlek patladı.  

Deli deli depeli, kulakları küpeli.  

Ebe mama gıl bit, gıl bitmezsen tüy bit, tüy bitmezsen çöp bit.  

Elma armut, kel Mahmut. Bizim köyde çok palamut.  

Garga garga gak dedi, çık �u dala bak dedi, çıktım baktım o dala bu garga ne 

budala.  

Gedik geme, çuval yama.  

Gubaramadın kel Fatma, anan güzel sen çirkin (Hindiye ba�ırması için 

söylenir.)  

�ncili be��ik, altını ge��ik, gacanın donu, ben yumam onu, tokuca�ım gakmaz, 

sabunun yetmez. Tarhana bülü bülü bülü.  

Kom�u kom�u! Hu Hu. O�lun geldi mi? Geldi. Ne getirdi? �nci boncuk. Kime 

kime? Sana bana. Ba�ka kime? Kara kediye. Kara kedi nerde? A�aca çıktı. A�aç nerde? 
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Balta kesti. Balta nerde? Suya dü�tü. Su nerde? �nek içti. �nek nerde? Da�a kaçtı. Da� 

nerde? Yandı bitti, kül oldu gitti.  

Ku�u ta�ından olmalı aslı, çifte hıncırıklı, kabaca sesli, sarkık kanatlı, seyrek 

alalı, �ngiliz hünerli, maskof inatlı, ba�ından yedi yazı geçmi�, kınalı gelin gelmi�. 

Leylek lekirdek. Hani bana çekirdek? Çekirde�in içi yok. Kara gızın saçı yok.  

Leylek leylek havada, yumurtası tavada; gızlar gayva gavırır çıngırdaklı 

tavada  

Merhaba, sen e�ek ben araba.  

Nar tanesi nur tanesi, anasının bir tanesi.  

Nar tanesi, nur tanesi, hani bunun bir tanesi. 

O birisi �ak �ak istiyor barı�mak, bir yüzü ipek, bir yüzü köpek  

Ortada sandık, seve seve usandık  

Sana ne, saman yi.  

Seksen sarat, doksan dorat, yüz bin kırat.  

Tıngır elek, tıngır saç; eli hamur, garnı aç.  

Ver Omar’a (Ömer) yaz duvara.  

Yi gaba�ı, salla göbe�i.  

* 

A�abeyini alaca�ım. 

Sana yenge olaca�ım. 

Altınları takaca�ım. 

Oh oh oh çatla çatla.  

 

A�abeyimi alamazsın. 

Bana yenge olamazsın. 

Altınları tutamazsın. 

Oh oh oh çatla çatla.  

 

A�abeyini aldım bile. 

Sana yenge oldum bile. 

Altınları sattım bile. 

Oh oh oh çatla çatla. 

* 
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Sepet sepet yumurta  

Sakın beni unutma,  

Unutursan küserim.  

Mektubunu keserim. 

* 

Uçak uçak iki kanatlı,  

�çindeki kızlar elma yanaklı.  

Erkekleri sorarsan,  

Maymun suratlı.  

* 

Ya�mur geliyor kaç kaç kaç. 

�emsiyeni aç aç aç. 

Doktor geliyor sinirli sinirli. 

Hem�ire geliyor hisamlı hisamlı. 

* 

Yangın var, yangın var. 

Ben yanıyorum. 

Yeti�in a dostlar. 

Ben yanıyorum.  

 

TEKERLEMERLE �LG�L� GENEL DE�ERLEND�RME 

Yöremizde yapmı� oldu�umuz çalı�mada tekerlemeler, a�ırlıklı olarak 

çocuklardan derlenmi�, yeti�kinlerce pek ra�bet görmeyen, özellikle birkaç dua 

mahiyetindeki tekerlemenin dı�ında bir tür olarak kar�ımıza çıkmı�tır. Bu tekerlemeler 

çevre ilçelerdeki tekerlemelerle paralellik arz etmektedir. Ölçü bakımından bu 

tekerlemelerin ço�unlu�unun sabit bir ölçüsü yoktur, düzensiz mısralardan olu�maktadır 

 Özellikle çocuk tekerlemeleri, de�i�en sosyal ve ekonomik �artların ve kitle 

ileti�im araçlarının izlerini ta�ımaktadırlar. Bölgede söylenen  yirmi altı tane oyun 

tekerlemesi, yedi tane söz cambazlı�ına dayanan tekerleme ve otuz yedi tanede de�i�ik 

türde tekerlemeleri tekerlemeleri; oyun tekerlemeleri, söz cambazlı�ına dayanan 

tekerlemeler ve di�er tekerlemeler olmak üzere üç ayrı ba�lık altında inceledik. 
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D. ÖLÇÜLÜ SÖZLER 

Ölçülü sözler, Türk insanının herhangi bir olay ya da durum kar�ısında 

duygularını, dü�üncelerini yerli yerinde, kısa ve özlü bir biçimde söylemesidir. Bu 

sözler genellikle ya�antılar sonucunda ortaya çıkmı� olup denenmi� hayat tecrübelerini 

bünyesinde barındırır. 

Ölçülü sözlere geçmeden önce ölçülü sözlerle ilgili yapılan tanımlara bir göz 

atmak yerinde olacaktır. 

Nail Tan, ölçülü sözlerle ilgili olarak, “Ölçülü atasözü ve deyimlerimizin 

yanında kalıpla�mı� bir takım vezinli, yani ölçülü, kafiyeli sözler daha kullanırız. 

Genellikle beyit, üçlük, dörtlük halindeki bu �iir parçalarının �airleri unutulmu�, anonim 

hale gelmi�lerdir. Bir bölümü yazılı kaynaklara ölçülü söz, me�hur söz, manzum 

atasözü, kafiyeli söz adlarıyla geçmi�lerdir. “Ölçülü fıkra” adını verenler dahi olmu�tur. 

Bir bölümü ticarethanelerde, ta�ıtlarda, evlerde kahvelerde levha halinde asılıp 

kalmı�tır. Bir bölümü ise henüz yazıya geçirilmemi� olup dilden dile dola�maktadır. 

Milletimizin binlerce yıllık hayat tecrübelerini, gelenek, görenek ve inanı�larını ortaya 

koyan söz konusu sözlere biz ölçülü atasözü ve deyimlerimizi de içine alacak �ekilde 

“ölçülü söz” demeyi uygun bulduk. Çünkü bu sözler hem �iir olu�ları yönünden 

ölçülüdür, hem de rasgele söylenmemi�, ölçülüp biçilip söylenmi� sözlerdir. Ölçülü 

sözlerin önemli bir bölümü atasözü, deyim haline gelmi�, kitaplara girmi�tir. Di�erleri 

ise ya bütün ya da parça halinde atasözü, deyim haline gelmeye namzettir.”der. 

Ve ölçülü sözlerin temel özelliklerini �öyle açıklar: 

“a) Dü�ünce ve duyguları az kelimeyle, sanatlı bir �ekilde anlatırlar. 

Dinleyenler üzerinde etkileri büyük olur. 

b) Vezinli ve kafiyelidirler. Ancak, dilden dile dola�ırken vezin ve kafiyelerde 

bozulmalar olmu�tur. 

c) Ço�u hece ölçüsüyle söylenmi�tir. Aruz ölçüsüyle söylenenler de 

bulunmaktadır. Bütün sözler divan ve halk �airlerinin yaratmalarıdır. 

ç) Mısra sayıları yönünden beyit ve dörtlük olanlar ço�unluktadır. 

d) �airleri unutulmu�tur. Dilden dile dola�ırken ekleme ve çıkarmalar olmu�, 

böylece çe�itlemeleri ortaya çıkmı�tır. 

e) Söz sanatları yönünden çok zengindir. Te�bih (benzetme), cinas, kinaye, 

tezat, tevriye, mecaz-ı mürsel, aliterasyon gibi söz ve anlatım sanatları daha çok 

görülmektedir. 
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f) Beyit biçiminde olanlar genellikle �ehir folklorunda ve aydın ki�ilerce 

kullanılmaktadır. 

Do�an Kaya ikilik ya da üçlüklerle söylenen bu ürünler için �u tanımı 

yapmı�tır: “Muhtelif konularda ve daha ziyade ikilik yahut üçlüklerle söylenen; tecrübe 

ve görü�leri yansıtan; duygu, inanç, dü�ünce, davranı� için düzülmü� ölçülü ve özlü 

sözlere düzgü denir.” (Kaya, 2004: 403). 

Yörede söylenen 200 tane ölçülü sözü, �ekil açısından ikiye ayırıp alfabetik 

olarak a�a�ıda veriyoruz.  

 

1. Mensur Ölçülü Sözler  

Abdalın da Allah’ı vardır. 

Akılsız köpe�i yayla yolu kocatır. 

Aile yapısı sa�lam ise, devlet yapısı sa�lamdır. 

Ananın intizarı geçmez, babanın intizarı geçer. 

Anne kadar da evlat yanarsa, da�ı ta�ı ate� alırmı�. 

Aslan yattı�ı yerden, Türk kalktı�ı yerden belli olur. 

At, avrat, silah emanet edilmez. 

Aslanın pençesi, devenin çiftmesi, balinanın kuyruk vurması me�hurdur.�

Avrupa’nın kızı cebimi bo�alttı.  

Ay bir nurdur, ne gelinir, ne gidilir.  

Baba kasım de�il, kı� kasım gelen.  

Bahçene erik, kapına yörük bastırma. 

Ben bu e�e�in sıpasıyım. 

Be� kuru�la han yaptırılmaz, hamam yaptırılmaz. 

Bir insanın kendi kendine yaptı�ını, dokuz köylü bir araya gelse yapamaz. 

Be�i�in arkası gurbettir. 

Bulgur pilavı pi�meyince gençle�mez. 

Bu köyün havasından suyundan, delisi de çok uslusu da çok…  

Bo� duranı Allah’ta sevmez, kul da sevmez�

Can çıkmadıkça ümit kesilmez. 

Çaresizli�inde çaresi vardır.  

Çoban isterse, tekeden sütü çıkarır. 

Çocuk be�ikte büyür. 

Da�a dayanma, ele güvenme; da� yıkılır, el göçer. 
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Da�ların suyu sert, insanı mert olur. 

Damdan dü�enin halini damdan dü�en anlarmı�.  

Devenin sevmedi�i ot, ba�ını a�rıtırmı�.�

Dindebollu’nun Ermenek’e gidip gelece�i gibi�

Dudaktan, yanaktan seven, be� saniye sever. 

Eline, beline, diline iyi sahip ol. 

En büyük servet sa�lıktır�

Emanet e�e�in kolanı, yayla yolunda kopar. 

Elmayı soy, armudu say ye. 

Felek bizim arkamızdan ta� attı.�

Gerçekler acıdır, yılan di�li dikene benzer. 

Gramla girer, diremle çıkmaz. 

Gümü� kapının altın kapıya ihtiyacı var. 

Her boyayı boyadı da fıstık ye�ili mi kaldı? 

Herkes sakız gever ama Leyle�in Fadimesi gibi �akırdamaz. 

Her yerin kurtulu�u var: Konya’nın, Karaman’ın kurtulu�u yok. Çünkü 

evliyalar peygamberler �ehridir. 

�nsan gibi et yiyip yüz yıl ya�ayaca�ına, kaplumba�a gibi ot ye bin yıl ya�a. 

�nisini alan iniler. 

Kalpten seven ölünceye kadar sever. 

Kâr, zararın karda�ıdır. 

Kerpiç duvarın üzerine bina yapılmaz. 

Kırk çıra yanar bir tanesi kalır, mezara gider. 

Köpekle kurdu terazide tartmı�lar; köpek kuyruk farkı ile kurttan a�ır gelmi�. 

Kö�e ta�ı kö�eye yakı�ır. 

Köylü bir torba saman yiyinceye kadar yörük bir okka kıl yermi�. 

Mesle�in en kötüsü saz çalmaktır, onu da ö�ren karnında kalsın.  

Öbür dünyada kabı� keçi, boynuzlu keçiden hakkını alacak. 

Oklu kirpi bile yavrusunu severken vay benim kadife tüylüm diye severmi��

Ödünç yiyen kesesinden yer. 

Ö�ünen öküz evlere sı…verir.  

Per�embenin geli�i, çar�ambadan bellidir. 

Sa�dıçları yi�it olanların, evlili�i mezara; sa�dıçları gev�ek olanların, evlili�i 

adliyeye kadardır. 
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Seni gidi köyterili.  

Senin yârin gül ise, benimki fındık içidir.�

Sıhhatli çocuk erken yürür. 

Size giden kız gider, dul gelir. 

Tadı var, tuzu yok. (tuzsuz) �

Tanrı da�ı kadar Türküz, Hıra da�ı kadar Müslümanız. 

Teklifsiz yere it gider. 

Tuvaletler bir milletin aynasıdır. 

Türk gibi ba�la, Alman gibi devam et, �ngiliz gibi bitir. 

Ummadı�ım kel yerden, bir araba mal çıktı. 

Ya� içinde yumurtadan ho�lanmaz. 

Unu eledim, ele�i duvara astım. �

Yakı�ırken varmamı�, duvarlanmı� çırpınır. 

Yörü�ün kafası sabah yıldızı do�uncaya kadar çalı�ır. 

Yürüyen köpek sürüye kurt getirir.  

Yürüyen yi�ide yol mu dayanır? 

Zenginlik ararsan, ba� sa�lı�ı ara. 

 

2. Manzum Ölçülü Sözler 

A mezarın kavakları, 

Yola serdi yaprakları, 

Suna’m yapmı� konakları.  

* 

Adalara gide gide yoruldum,  

Merserize kaza�ına vuruldum. 

* 

Adamın iyisi deli, 

Atın iyisi doru. 

* 

A�zıma bakmasın.  

Ardıç odunda yakmasın. 

* 

Ak koyunum güde güde getirdim.  

Kaba ardıcın kölgesine yatırdım. 
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Ablam sa�dı ben südünü götürdüm. 

* 

Ak�am yedin çeyrek arpa,  

Sabah yedin çeyrek arpa. 

* 

Ala keçim çift do�urdu. 

Bal ettik sütü yo�urdu. 

Bu yıl bana bir hal oldu. 

Ana beni eversene. 

* 

Altın pas tutmaz,  

Yi�it yas tutmaz. 

* 

Ana bana aniden oldu,  

Güveyilik kınam otelde oldu. 

* 

Anamur’un kapaması, 

Ermenek’in batırması, 

Karaman’ın tel helvası, 

Kayseri’nin pastırması.  

* 

Arılıkta karısı,  

Kar�ı da�da darısı,  

Çifte çifte karısı 

* 

Arılıktan uçar arı,  

Her çiçekten aldın balı,  

Yârim gelir Avrupalı. 

* 

Asıl azmaz,  

Bal kokmaz,  

Kokarsa ke� kokar,  

Aslı ayrandır. 

* 
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A� dediler a�tım da�ı, 

Su yerine içtim a�ı, 

Yıkılsın gurbetin da�ı.  

* 

A�k iksiri bin bir derde devadır:  

Onu seven bilir, sevmeyen bilmez. 

* 

Atın iyisi doru,  

Adamın yi�idi deli. 

* 

Atın iyisi rahvan,  

Yi�idin iyisi savrandır. 

* 

Atladım geçtim dereyi, 

Boyuncak giydim karayı, 

Yola dü�tüm arayı, 

Ben oralar varmam gayri, 

Seni bir daha görmem gayri. 

* 

Attan dü�en ölmemi�,  

E�ekten dü�en ölmü�. 

* 

Ba�a indim üzüm yok,  

El yârinde gözüm yok  

* 

Ba�a indim üzüme,  

Gel izime izime,  

Uyku girmez gözüme. 

* 

Bahçeye ba�ladım, beyaz danayı;  

Durmadan a�lattım, garip anayı. 

* 

Bana bakan bir olsa,  

Onunda bir gözü kör olsa. 
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* 

Batırmadır gelinlerin alayı,  

Bulgur küpü yeni buldu belayı.  

Et olmazsa kırmızı e�rim kolayı. 

* 

Beden kestim kereste, 

Ku� besledim kafeste, 

Dediler o yâr hasta, 

Yeti�tim son nefeste. 

* 

Benli kulum,  

Gamlı kulum. 

* 

Ben vuruldum, bir güzelin boyuna;  

Kurban olam, ben güzelin soyuna. 

* 

Bir deveyi bir atcıya güderdi. 

Onu da herkese zekât ederdi. 

Yemen illerinde Veysel Karani. 

* 

Bizim ayna ta� ayna,  

Üstünde be� ta� oyna.  

 * 

Bu gün ayın onudur.  

Yüküm bu�day unudur. 

Bu gün ayın üçüdür, 

Girme bostan içidir. 

* 

Bu gün günlerden Salı, 

Belinde Acem �alı,  

Gören çeksin ma�allah, 

Kimin var böyle yâri?  

* 

 



� ��
�

Bulutlar Mut’a gider,  

Yolunu tuta gider. 

* 

Buradan alır ni�anı,  

Ardıçlı’dan vurur tav�anı. 

* 

Bu yıl böyle geçerse, 

Bu rüzgâr böyle eserse, 

Bu kılıç böyle keserse, 

Daha çok de�i�ik �eyler olur. 

* 

Cenneli ot çeker, 

Güzveli ceremesini çeker. 

* 

Ceviz oynamaya geldim odana,  

Ni�anlında bu derler ama,  

Dayanamam senin kara sevdana. 

* 

Cuma günü Türk �slam’ın bayramı,  

Bu dünyada içme ek�i olan ayranı. 

* 

Çay ba�ında pırasa, 

Evlerine kar ya�sa, 

Bu evi yapan usta, 

�n�allah olur hasta. 

* 

Çe�meyi gösteren su,  

Oca�ı gösteren cila, 

Ayakkabıyı gösteren boya, 

Kadını gösteren herif 

* 

Da�da davar izi var,  

Emine’nin bende gözü var. 

* 
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Damdan dü�tü tapadak, 

Avrat oldu �apadak  

* 

Dı�ına baktım kirak parasım geldi, 

�çine baktım bırakıveresim geldi. 

 * 

Dört o�lanın anasıyım,  

Bir Mehmed’in avarasıyım. 

 * 

Duda�ı boya, 

Geliyor bizim soya.  

* 

Dünya bir de�irmendir, döner bildirmez. 

At yi�idi zü�ürt eder, yürür bildirmez. 

�tte keramet vardır, ürer bildirmez. 

�

E�riler e�ridir, do�rular do�ru,  

Büyük tu�ralar sultan mühürü. 

* 

Ekinciler ekin biçer. 

Suyun so�u�undan içer. 

Eller yârin yaylasından göçer.  

* 

El benden,  

Sebep Allah’tan 

* 

El eli yıkar,  

El yüzü yıkar. 

* 

El kocaya sarılır, 

Ben paraya sarılırım. 

* 

Erken kalkan yol alır,  

Erken evlenen döl alır. 
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* 

Ermenekli nar göbekli, 

Yorganı bitli, çorbası tatlı. 

Beke bo..undan  saçma 

Erkeksen Ermenekli’den kaçma. 

* 

Evimizin önü ceviz, 

Sıydım sıydım içi kavız, 

�u ellerin sözü yavız. 

* 

Evinize varamadım, köpekten;  

Al uçkuru çözmedim ipekten. 

* 

Evlerinin önü kabak, 

Kavakta bulunur yaprak, 

Topraktan yapılır bardak, 

Damlarında bulunur çardak. 

* 

Evlerinin önü çiçek, 

Arılar çiçe�e konar. 

Senin eski güzelli�in gitmi�. 

�çim ona yanar.  

* 

Evliye gönül verme, 

Eve gider unutur.  

* 

Feslikan dalı e�ilmez,  

Yolda giden güzel sevilmez.  

* 

Gel sabanım sabanım,  

Araba ister canım. 

* 

Getti bizi bilenler,  

Kaldı sırım bilenler. 
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* 

Gökte giderken ayna, 

Nur gibi parlar. 

Â�ık olan a�lar. 

Ver Allah ver.  

* 

Gökteki yıldız, 

Etrafı düm düz, 

Hem gece, hem gündüz, 

Der Allah Allah. 

* 

Gülüzar’ım balizarım,  

Sen söyle ben yazarım. 

* 

Hali böyle Fatma’nın, 

Ya�ı bala katmanın, 

Ramazan’da kız bakmanın, 

Suçu var mı hocam? 

* 

Haso, Memo diyenler,  

Peynir ekmek yiyenler 

* 

Hem okudum, hem yazdım,  

Yalan dünya senden bezdim.  

* 

Hemek hümek olmaz,  

Hepsini demek olmaz. 

* 

Her �apka giyen herif olmaz. 

Her çember örten avrad olmaz.  

* 

Her �eyin fazlası zarar,  

Bilginin fazlası kâr. 

* 
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Hızır parma�ını batırmı�,  

Küpten pekmez ta�mı�.  

* 

�l ariftir alır, senin bendini 

Hem da�ıtır, duda�ını fendini 

Alçaklarda otur, gözet kendini. 

Katı yükseklerden uçucu olma.  

* 

�lk gözümün a�rısı,  

Dayanamam do�rusu. 

* 

�nsanın eti yenmez, derisi giyilmez.  

Tatlı dilinden ba�ka nesi var? 

* 

Kahve yemenden gelir,  

Gülü çemenden gelir. 

* 

Kara öküz ekti�ini bilir,  

Herkes kendi çekti�ini bilir. 

* 

Karaman’ın at yanı yaka, 

Gelin salladı�ın kara bata, 

Arkada�ının canı çıka. 

* 

Kar ya�ıyor ya�ıyor, 

Montomu giyeceksin? 

Sakallıya varıpta, 

Dede mi diyeceksin?  

* 

Karıncadan ibret al,  

Yazdan kı�a hazırlan. 

* 
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Ka�ları kalem e�risi,  

Gözleri Hakk’ın vergisi,  

Dayanamam ben do�rusu. 

 * 

Katranı döksen olur mu �eker,  

Soyu bozuk olan soyuna çeker. 

* 

Kavurga karın doyurmaz,  

Kar susuzluk almaz.  

* 

Kaynanayı merdivenden atmalı, 

Altına çatal kütük çatmalı, 

O�luyla sarılıp da yatmalı.  

* 

Keklikten aldın sen bu seki�i,  

Bayku�tan aldın sen bu bakı�ı? 

* 

Kı�la’da kıvran, 

Lavsa’da savran, 

Nahlas’da yana�ık, 

Gerde’de babacık, 

* 

Kızı güzel gösteren saçı, gözlerinin rengi;  

Erke�i yakı�ıklı gösteren saçının kısalı�ı, karakteri 

* 

Kızlar gül gibi güzel. 

Erkekler kızları süzer. 

Yi�itler gece gezer. 

��çiler kuyu kazar. 

Çar�ıya kurulur pazar. 

Kâtipler yazı yazar. 

Kötüler arayı bozar. 

�nsanlara de�er nazar. 

Yazan kâtip arayı bozar.�
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* 

Kızlar kalem ka�lı,  

Erkekler kısa tra�lı. 

* 

Köseye verme kızı.  

Ya koyun güttür, ya kuzu. 

* 

Mala mülke güvenip,  

Var deme ben gibi, 

Bir muhalif rüzgâr eser, 

Savurur harman gibi. 

* 

Meyvesiz a�aç ta�lanmaz.  

Ot olmayan yerde hayvan kı�lamaz. 

* 

Nalbur tekerlendi elek olacak,  

Senin neyin var ele gülecek? 

* 

Ora giden oyalanır,  

Top zülüfü boyalanır. 

* 

Oyalıda yazma ba�ımda,  

O yâr benim kar�ımda.  

* 

Paran varsa; var pazara,  

Yoksa benizin bozara. 

* 

Petek petek balım var,  

Çok güzelde yârim var. 

* 

Pilavla kabak,  

Ba�ka lafa bak. 

* 
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Sakın ha sakın,  

Abdulun kı�ından,  

Nisanın be�inden,  

Koca öküzün e�inden.  

* 

Sakın verme veresiye,  

Canın çıkar alasıya,  

Akar gider karasuya. 

* 

Sakızlıktan olur sakız,  

Evi inekten ölür öküz. 

* 

Sarı altınım yüz bulur,  

Elin o�lu kız bulur. 

* 

Silbenin önünde selvi sö�ütler, 

Oturmu� binba�ı asker ö�ütler, 

Asker oca�ında kalan yi�itler. 

* 

Sizin yastık,  

Bizim yastık,  

Bizde kızınıza küstük. 

* 

Takım çamdan olursa,  

Saran güzel olursa,  

O sigara içilir. 

* 

Takım erik, 

Tütün kırık,  

Hanım yörük helal. 

* 
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Takım kiraz,  

Üzüm beyaz,  

Tütün �iraz,  

Hanım beyaz helal. 

* 

Tarlanın çakıllısı,  

Kızın uzun saçlısı. 

* 

Tedbirli ba� a�rımaz, 

Aç ayı oynamaz. 

* 

Türbeye indin türbeli, 

Kolları altın burmalı, 

Mektup yazıp yollamalı.  

* 

Türk’ün aslı Yörük, 

Meyvenin iyisi erik, 

Demiri i�leten, 

Ergenekon’da koca körük. 

* 

Utan kara toprak utan, 

Top zülüfüm tutam tutam, 

Kara yere mekân tutam.  

* 

Vur çapacı çapayı,  

�ki çapa bir sudur. 

* 

Ya�mur gönenine ekilen darının,  

Gün dönümünden sonra o�ul saran arının,  

Kocasından önce yatan karının de�eri iyi de�il. 

* 

Ya�mur ya�ar yel eser.  

Kız senin aklın ne keser? 

* 



� �
��

Yakada armut kurusu, 

Dibinde keklik sürüsü, 

Geldi ayrılık sesi.  

* 

Yol bilmeyen yi�it gider du�una,  

Ne isterse gelir ba�ına. 

* 

Yüksek minareden attım kendimi,  

Çok aradım bulamadım dengimi. 

* 

ÖLÇÜLÜ SÖZLERLE �LG�L� GENEL DE�ERLEND�RME 

Bölgemiz insanlarının günlük konu�malarında, atasözlerinden farklı olarak 

ölçülü, kafiyeli ve atasözü kadar kalıpla�ma özelli�i göstermeyen sözler kullandıklarını 

gördük. Bu nedenle tek cümleden olu�anları Mensur Ölçülü Sözler; ikilik, üçlük, dörtlük 

halinde söylenilenleri Manzum Ölçülü Sözler ba�lı�ı altında inceledik. ayrıca bu 

ürünlerin, kullanan ki�iye göre farklı isimler, tabirler, yer isimleri gibi yeni özellikler 

kazandıklarını da tespit ettik 
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E. DUALAR 

Kapalı kapıların anahtarı olarak bilinen dua, insano�lunun üstesinden 

gelemedi�i durumlarda Allah’a sı�ınarak onu öven bir dille yine ihtiyaçlarını ona 

bildirmesidir.  

Dinimizde de her i�i duayla ba�latıp duayla bitirmek esastır. Dua asla bir 

kalıba sı�dırılamaz. Duanın Allah katında kabul olmaması için de hiçbir sebep yoktur. 

Yeter ki dua eden ki�iler dualarında içten ve samimi olsun. Dualar sadece ibadet anında 

de�il, ibadet dı�ındaki ya�antımızda da kullanılmaktadır. Yine dualarda ferdiyetçilikten 

uzak, toplumcu bir dü�ünce göze çarpar. “Kulun, kula olan duası daha makbuldür.” 

dü�üncesi altında dualarımızı sadece kendimiz için de�il, toplumdaki di�er bireyler 

içinde dile getiririz.  

Dualara geçmeden önce dualarla ilgili yapılan tanımlara göz atmak yerinde 

olacaktır. 

Dua, Arapça ça�ırmak anlamına gelir (Devellio�lu, 1997: 1909). 

Sözcük olarak; Tanrıya yalvarma, yakarı� veya ibadet ve yakarma amacıyla 

okunan dini de�eri olan metin anlamındadır (TDK, 2005: 573). Örfte Allah’u Teala’ya 

din ve dünya için el açıp yalvarmak, dileklerinin olmasını, Hazret-i Muhammed’i ve 

ehlibeytini �efaatçi gösterip onlara salâvat getirerek Hak’tan bir �eyler dilemektir. 

Duanın kabul �artı, salâvat getirmek ve öz temizli�iyle dilemektir.  

�ükrü Elçin duanın tanımını �öyle yapar: “Dua, insanın kendisi ile içinde 

ya�adı�ı cemiyetin maddî refah ve manevî saadetinde yardım ve merhametini istemek 

üzere, Tanrı’ya yaptı�ı bir hitap, bir sesleni�tir.” Yine dua ile ilgili olarak �unları söyler: 

“Ferdi karakter ta�ıyan sessizce edilen dua, Müslümanlar arasında ve Türklerde 

camilerdeki ibadetlerde, Mevlit’lerde, harbe girildi�i sırada vb. dinî ve millî heyecana 

kapılan insanlar tarafından hoca ile birlikte, yüksek sesle de bir a�ızdan tekrarlanır. 

Dualar; sa�lık ve hastalık hallerinde, mahsulün bereketli olmasında, ya�murun 

ya�masında, tehlike ve felâketin mal ve mülke gelmemesinde; do�umdan ölüme kadar 

ki bazı merasimlerde iyi ve do�ru oldu�una inanılan müspet dileklerin ruhî ifadesini 

dilde kazanır. Türk milleti, �slâm dinin esaslarına uygun bu dualarla birlikte Tanrı’ya 

kar�ı dilek ve niyazlarını ana dilinde nazım veya nesir olarak sade bir �ekilde ula�tırır. 

Umumiyetle anonim olan, bedenî, iktisadî ve dinî ihtiyaçların meydana getirdi�i bu 

dualar, atalar sözü gibi ‘hüküm’ bildiren müspet dilek mahsulleridir. Eski Türkçemizde 

‘alkı�, ögme’ denilirdi.” (Elçin, 1986: 662). 
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Bölgemizde derledi�imiz 79 duayı �ekil açısından ikiye ayırıp a�a�ıda 

veriyoruz: 

1. Mensur Dualar 

Acı nedir bilme. 

Allah Hz. Ali kuvveti versin. 

Allah Kuran’dan ayırmasın.  

Allah cennete cem eylesin 

Allah çolu�una çocu�una ba�ı�lasın.  

Allah dualarını kabul etsin. 

Allah ekme�ini ya�lı etsin. 

Allah gelin de�il, kız versin.  

Allah hayırlı nasipler versin. 

Allah i�ini rast getirsin. 

Allah katında ho�nut olasın 

Allah kötü sözlerden kimseye duyurmasın, iyi sözlerden duyursun.  

Allah o�lunla o�dursun, kızınla kom�u etsin. 

Allah razı olsun. 

Allah sana Eyüp Peygamber sabrı versin. 

Allah sana kavak gibi o�lan versin,  

Allah seni gönendirsin. (bolluk)  

Allah sonuna kadar gönendirsin.  

Allah �a�ırtmasın. 

Allah uzun ömürlerini versin. 

Allah vücutlarınıza sa�lık selâmet versin. 

Allah yokluk göstermesin.  

Allah yol iz açıklı�ı versin. 

Allah’ım sırat köprüsünden de geçirdi�i kullardan etsin.  

Allahümme ayeten, din ile iman emaneten, kabirde hidayet ile sıratta selamet 

ile geçenlerden eyle Allah’ım. 

Anan atan nur içinde yatsın. 

Bahçende gülün tarlanda suyun eksik olmasın. 

Benim gibi sen de Hacı’ya gidesin. 

Birin bin olsun. 

Canları cennet, elleri �erbet olsun. 
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Cennet mekânın olsun. 

Darlık görme, memur ol.  

Defter-i amelî Salih kullarından eyle, �âkir kullarından eyle. 

Devlete, millete tanrı zeval gelmesin. 

Dünya’da ahirette yerin olsun. 

Dünya’da ahirette Allah hayırlılarla  ha�ır ne�ir etsin.  

Dünya’da dünya bollu�u, ahirette din-iman bollu�u versin. 

Dünya’dan gelin geçin, yokluk görmeyin. 

Eline melekler yapı�sın. 

Ellerin dert görmesin.  

Güle güle git in�allah. 

Hayırlısından güzelinden güzel bir kocaya çatasın. 

Her yapı�tı�ın sarı altın olsun. 

Hızır efendimiz, yeme�ini yiyece�in paranın içinde oturur olsun. 

�n�allah, ömrün uzun olsun, sa�lıklı ya�a.  

Kör �eytana uyma.  

Kötü ile Dünya’da da ve ahirette de kom�u olmayasın. 

Malımıza canıımıza Allah’ım sen hıfz eyle. 

Mevla ceddine rahmet eylesin. 

Mevla kem gözden, kötü sözden korusun. 

Mevla kesene Halil �brahim bereketi versin. 

Mevla; kazadan, beladan korusun. 

Muhammet ümmetine �ifalık versin, bizlere de versin.  

Nur için de yatsın. 

O�lunla oba, kızınla kom�u olasın. 

Ol mah�er kuruldu�u zaman, güne� bir milime indi�i zaman Allah bizi 

�efaatinden mahrum bırakmasın.  

Peygamber efendimize kom�u olasın. 

Sabahın hayırlı olsun. 

Sonu pi�mansız olsun.  

Tanrı evlat acısı vermesin.  

Tanrı kahpe avrat, pu�t o�lan �errinden esirgesin.  

Ta� üstünde ekmek bitsin de ye.  

Ta�ın üstünde ekme�in bitsin. 
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Toprak diye avuçladı�ın altın olsun.  

Tuttukları sarı altın olsun. 

Yat ba�ucunda bul, kalk ayakucunda. 

 

2. Manzum Dualar 

Allah Allah dedik dü�tük yola. 

Selam verdik sa�a sola. 

Yardım eyle Mevla’m bana. 

* 

Allahümme ya Gani,  

Ya Muhammed, ya Ali  

Darda koyma sen bizi. 

* 

Böyüce böyüce Nuh böyüce, 

Kuyrukda olur su böyüce. 

Nuh peygamberin a�ku için, 

Sokma malımı canımı bu gece.  

* 

Çıktım yaylanın ba�ına. 

Çı�ırdım hüma ku�una. 

Yarabbi çok �ükür, 

Getirmedin ba�ıma.  

* 

Hasta kullarına �ifalık,  

Borçlu kullarına yerine bolluk,  

Hasret kullarını kavu�turmak,  

Nasip eyle yarabbi…  

* 

�manın bir olsun,  

Ceplerin dolu olsun,  

Göynün ho� olsun, 

Ekme�in be� olsun. 

* 
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�stanbul’a gidelim ikimiz, 

Arkamızdan gelsin yükümüz, 

Bolluca bir don giyelim,  

Rahat etsin gö…ümüz.  

* 

La ilahe illallah! 

Nur Muhammed, nur Allah! 

Dar kullarına yeti�, 

Yarabbi, ya Rasullah! 

* 

Sana do�ru ellerimi, 

Dua eden dillerimi,  

Tasdik eden kalplerimi, 

Nar-ı cehennemde yakma. 

* 

Sen yarattın bu ovayı, düzü 

Sen yarattın küre�i kazı, 

Sen yarattın bu cihanı, 

Sen yarattın bu âlemi, 

Yokdur senden ba�ka kani, 

Koru Mevla bizi! 

* 

�a�tım ay Allah’ım, 

Ben gene �a�tım 

Dereye kanarak geçtim 

Atın deryasına dü�tüm 

�a�ırma Yarabbi…  

* 

Ulu a�açtan, ulu beladan,  

Ata�ın �errinden, suyun hı�mından,  

Kahpe avrat �errinden, pu�t o�lan �errinden,  

Münafık �errinden, vadesi yetmi� adam �errinden,  

Büyücülerden sen esirge,  

Zebanilerden koru yarabbi. 
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* 

Yattım Allah’ım kaldır. 

Sa�ımdan soluma döndür. 

Din ilen iman ile göndür. 

Sana sı�ındım yaradanım. 

 

DUALARLA �LG�L� GENEL DE�ERLEND�RME  

Yörede dua etme gelene�i halen sözlü anlatımda ya�amaktadır. Bu dualar orta 

ya�ın üzerindeki ki�ilerce daha çok kullanılmaktadır. Günlük ya�ayı�ının hemen her 

anında kar�ımıza çıkan dualar temelini �slam inancından almaktadır. Yapılan bir 

iyili�in, kar�ılıksız bırakılmaması dü�üncesi yörede dua etme gelene�ini 

yaygınla�tırmı�tır. Yöreye has ve çe�itli kaynaklarda da göze çarpan toplam 79 duayı 

�ekil olarak ikiye ayırıp, alfabetik olarak sıraladık. Sıralamaya tabi tuttu�umuz duaların 

birço�u tek bir cümleden olu�maktayken, dörtlükler halinde söylenen dualara da yer 

verdik.  

Konu itibariyle dualarımız genellikle korunma mahiyetinde olup, iyi dilekler 

içermektedir. Dörtlük halinde söylenen manzum dualarımızdan üçünsü �amanlık 

inancının izlerinden olan kurt a�zı kapamaya örnek verebilce�imiz bir türdür. Burada 

geçen “böyüce” kelimesi akrep anlamında olup, akrebin zehirinden korunmak için 

söylenen bir duadır. 
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F. BEDDUALAR 

�nsanın, olumlu veya olumsuz olaylar kar�ısında heyecanlanıp sevinebilen 

veya üzülebilen bir yapısı vardır. Kendisi, ailesi çevresi veya memleketi ile ilgili 

olumsuz olaylar kar�ısında sinirlendi�i zamanlarda a�zından hemen dökülüveren kötü 

temenniler; “beddua”, ”ilenç” veya “inkisar” olarak tanımlanır. Bunlarla günlük 

hayatımızda hepimiz kar�ıla�ır ve bu kötü temennileri duyarız, i�itiriz. �nsanımız aslında 

bu bedduaları problemini dı�a vurması, psikolojik olarak rahatlaması için 

söylemektedir. 

Beddualara geçmeden önce beddualarla ilgili yapılan tanımlara göz atmak 

yerinde olacaktır. 

Herhangi bir ki�inin kötü olmasını, zarar görmesini dilemek içi beddua ederiz. 

“Bed” sözcü�ü ile “dua” sözcü�ünün birle�mesiyle olu�mu�tur. Kötü dilek anlamına 

gelmektedir. Beddua, sözlük anlamı olarak ilenme ve ilenç anlamında kullanılmaktadır 

(TDK, 2005: 231). 

“Beddua, duanın aksi ve zıddı olan la’net, inkisar, bela ve gazap ifade eden 

menfi sözlerdir. Farsça ‘bed’ Arapça dua(ça�ırma) kelimelerinin birle�mesinden yapılan 

bu tabiri, en eski Türk kaynaklarından 19. asra kadarki kültür eserlerimiz ve 

sözlüklerimiz çok yaygın (kargı�) ve (ilenç) kelimeleri ile kar�ılamı�lardır.” (Elçin, 

1986: 662–663). 

Kargı� Türkçe Sözlük’te: “Kargılamak i�i veya bu amaçla söylenen sözler, 

lanet, tel’in, beddua” �eklinde tanımlanmaktadır (TDK, 2005: 1086). 

Lütfi Sami Akalın “Beddua terimini, ‘beddua almak, etmek, eylemek, okumak, 

sinmek, bedduada bulunmak, beddualı...’ gibi yazılı ve sözlü kaynaklarımızda bugün de 

kullanılmaktadır.” der (Akalın, 1990: 29). 

Yöreye ait ve çe�itli kaynaklarda benzerlerine rastlayabilece�imiz toplam 114 

tane bedduayı alfabetik olarak veriyoruz. 

 

Adın batsın gitsin. 

Adın demirsiz kalsın. 

A�ız tadıyla yeme.  

Allah Arap Mehmed’in ölümünden versin.  

Allah belasını versin.  

Allah canını alsın. 
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Allah cezanı versin. 

Allah dermansız dertler vere. 

Allah felç etsin.  

Allah ıslah eylesin.  

Allah seni bildi�i gibi yapsın. 

Allah seni kahretsin. 

Allah senin yüzünü bir daha göstermesin. 

Allah yanına alsın sizi. 

Allah’ ından bul, �eytanından bul. 

Allah’ın gazabına u�rayasıca. 

Allah’ın kahrına u�ra. 

Allah’ın hı�mına u�ra. 

Allah’ından bulsun.  

Anan atan nur içinde yatsın.  

Araban devrilsin.  

Arasat’ta kalasıca.  

At okuna u�rasın.  

Aya�ına baca�ına hı�ım insin. 

Ba�ın pınar, ayakların göl olsun.  

Ba�ına mü�kül gelsin. 

Ba�ına nuh tufanı kopsun. 

Ba�ına ta� dü�sün. 

Ba�ına yıldırım dü�ecise. 

Benden beter ol. 

Benden bulma �eytanından bul. 

Beni sevmeyen yılan, bin yıl ya�asın.  

Bir elin asa, bir elin kese, dilenirsin in�allah. 

Bir memeden emdi�in irin, bir memeden emdi�in kan olsun. 

Bo…un sidi�in içinde yatsın. 

Boynun duvar altında kalsın. 

Boyun posun devrilsin. 

Canavarlar e�eklerinizi taklasın, öküzlerinizi yesin. 

Cehennemde çatır çatır yan. 

Cehennemin dibine gidesice. 
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Çenene abdal de�ne�i rast gele. 

Çırasını yaksın, ölüsünün yüzüne baksın. 

Çolu�un çocu�un çelengi diplerinde kalsın. (çelengi: saçak) 

Çolu�un çocu�un demir gevsin.  

Darılarınızı böcekler yesin. 

Dizin dizin sürünesin. 

Dünyada ahirette yakan bir a�za gelmesin. 

Dünyalara çıkmayasın. 

Ekme�ini itler, yakasını bitler yesin. 

Ekmek tav�an, sen tazı ol; arkasında seyirt. 

Ekmek tazı, kendi tav�an, sürün yürü, elin kapılarında ak�am ak�am. 

Elin aya�ın kuruya kala 

Elin aya�ın tabutta yunsun. 

Elin aya�ın tahtaya gelsin. 

Elin aya�ına hı�ım etsin, men gelesice.  

Elin de�nekden dü�mesin. 

Elin kolun tahtaya gele. 

Elini aya�ını imam yusun. 

Elini aya�ını tahtada ov. 

Ellere kalasın.  

Ellerine kollarına illet olsun. 

Ermâni suratlı. 

Evinize barkınıza bayku�lar tünesin. 

Evladından bul. 

Gavur ellerine esir dü�.  

Geber okuna u�ra. 

Geberesice 

Gedi�in olsun da dönü�ün olmasın. 

Gıran giresice. 

Gidi�in olsun, dönü�ün olmasın.  

Gitti�in yoldan gelme. 

Gök sabanın gö�e gelsin. 

Gövdene güvenme. 

Gözü kör olsun. 
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Gözün kör ola. 

Gözün kör, dizin topal olsun. 

Gözünü toprak doyursun. 

Hayrı gelmeyesice yo� ol. 

Hz. Allah ne hâl bilirse öyle etsin.  

�ki gözün önüne aksın. 

�n�allah bunun arkasından senin ölünde gider.  

Kadir Mevla’m kazancının hayrını göstermesin. 

Kahrolasın, iki yakan bir araya gelmesin. 

Kalbine kur�un gelsin. 

Kanlı gömleklerini görürüm in�allah. 

Kapına kara kilitler asılsın. 

Kara haberlerin duyulur in�allah. 

Ka�ı�ına yemek katıp, yiyemesin. 

Kavaklar gibi devril. 

Kazadan beladan kurtulmayasın. 

Kör olasın. 

Kör �eytandan bulsun. 

Külafı çivide kalasıca. 

Külahın çivide kalsın. 

Mayalı koldan beter ol. 

Mıh da�arcı�ının üstünde dinelesin. 

Muradına ermeyesin. 

Müslümanlık g… derdine u�rasın. 

Nerde ya�ır varsa tahtaya gelsin ba�ı. 

O kavaklar gibi yıkılasın. 

Oca�ı yanasıca. 

Oca�ın sönsün. 

Ölmü� kargalar gözünü oysun. 

Ölün da�dan gelsin. 

Ölün kurda ku�a yem olsun. 

Pantulun yırtılmasın, kötü yüzün varsa, can alıp kurtulmasın.  

Seidi Vakkas ölümüne u�rayasın. 

Sırtı tene�ir tahtasına gelesice. 
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Sırtı yere gelesice. 

Sırtın tene�irde kalsın. 

Yazıklar olsun. 

Yıkılmı� duvar altında kalasın. 

Yiyip içti�in zehir zıkkım olsun da burnundan gelsin.  

Zıkkımın kökünü ye. 

 

BEDDUALARLA �LG�L� GENEL DE�ERLEND�RME�

Beddualarımızda dikkati çeken bir konu vardır ki beddualarda; vatan, bayrak, 

millet ve devletimiz hiç kullanılmamı�tır. Bu önemli bir özellik Türk milletine özgüdür. 

Buradan da Türk milletinin milli de�erlerine ne derece önem verdi�ini görebilmekteyiz. 

Beddualar söylemekten kaçınılan, mecbur olunmadıkça kullanılmayan ifadeler oldu�u 

için yöremizde bedduaları derlerken güçlük çektik. Ancak yöre halkı bastırılamayan bir 

öfke sonucu veya büyük bir haksızlık kar�ısında da dü�manına kar�ı beddua etmekten 

çekinmemektedir. �
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G. OK�AMALIKLAR 

Gönül ok�ayıcı özelli�i olan sözlere ‘ok�amalık’ denilmektedir. Her birey,  

isminin yanına konulan bir çift güzel sözle ça�rıldı�ında daha mutlu olmaktadır. 

Atalarımızın dedi�i gibi; “Tatlı dil yılanı deli�inden çıkarır.”  Yöremiz insanları da 

çocuklara hitap ederken, onları severken; “Garda�ım, gucu�um, garda�, ye�enim, 

topa�ım, tobbanam, topala�ım, yavrucu�um, kuzucu�um, guzum, bi tanem, ah 

canımmm, güzelim, canım, ci�erim, aslanım, a kuzum, koçum, tosunum, torunum, 

yavrum, tatlı çocu�um, aslan çocu�um,  erke�im, aslan o�lum, yi�it o�lum, �eker kızım, 

kızım kızım, kocaman kızım, güzel kızım, tombul kızım, ay kızım, mayak kızım... vb. 

ifadeleri kullanmaktadır. 

Tarım ve hayvancılı�ın geçim kayna�ı olarak görüldü�ü Barçın Yaylası’nda, 

hayvanlar için de söylenen çe�itli ok�amalıklar vardır. Yöremiz halkı hayvanlarını 

severken; dügem, dügü�üm,  gadin gızım, bücü bücüm, buza�ım, aydo�dum,  kızım, 

sarıkızım, a kızım, kara kızım, ine�im, al ine�im, kara ine�im,  tekelim, takarım, 

kabı�ım, karanfilim, sakalım, biberim, sakarım, a kı�ım, kırmızı keçim, gök kuzum,  ak 

kuzum, ak ku�um, bici�im, karacam, mor koyunum, sürmeli koyunum, kara koyunum, 

ak koyunum… vb. sözleri söylemektedir. 

�
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IV. GEÇ�� DÖNEMLER� 
 

A. DO�UM 

Hayatın ba�langıcı olan do�um; anne karnında canlanıp geli�en bebe�in, anne 

bedeninden ayrılmasıyla sonuçlanan bir süreçtir. Kuran-ı Kerim’de bu süreç: “O, 

yarattı�ı her�eyi en güzel yapan ve insanı yaratmaya bir çamurdan ba�layandır. Sonra 

onun soyunu bir özden, basbaya�ı bir sudan yapmı�tır.” (Secde Suresi, 7–8) ayetiyle 

dile getirilmi�tir. 

Halk bilimi açısından pek çok folklorik malzemeyi içinde barındıran do�umla 

ilgili gelenekler Ba�yayla, Ermenek, Sarıveliler ilçelerinde birbiriyle paralellik arz 

etmektedir. Biz de bu çalı�mamızda do�umla ilgili gelenekleri ve inanmaları bir ba�lık 

altında topladık. Bunun sebebi do�umla ilgili geleneklerin ve inanmaların birbirinden 

ayrılmasının güç olmasındandır. Kaynak ki�ilerden do�umla ilgili derlenen bilgileri de 

bölümler halinde sıraladık. 

 

1. DO�UM ÖNCES�  

Çocuk bir ailenin meyvesi, mutlulu�udur. Bu nedenle mutlulu�una mutluluk 

katmayı dü�ünen her çift çocuk sahibi olabilmeyi heyecanla bekler.  Çocu�un olmadı�ı 

durumlarda da e�ler büyük bir umutsuzlu�a dü�er. Çocuk sahibi olabilmenin yollarını 

arar.                              

Eski dönemlerde kısır olan (çocu�u olmayan) kadınlar hocaya giderek, koca 

karı ilâçları yaptırarak, kendilerine göre bir takım tedavi çe�itleri bulurlardı.  

 “Manas destanında Yakup Han hatununun kısırlı�ından �ikâyet ederek diyor 

ki: ‘Bu Çırıçı’yı alalı on dört yıl oldu. Bir çocuk koklayamadım, öpemedim. Bu hatun 

mezarlı yerleri ziyaret etmiyor, elmalı yerlerde yuvarlanmıyor, kutlu pınarlar yanında 

gecelemiyor.’ diyor.” (�nan, 2000: 168) “Müslüman Kırgızlar’ın da kadınları da kısır 

oldu�u zaman sahrada tek ba�ına biten bir a�acın veya bir suyun yanında koyun kesip 

geceledikleri söylenmektedir” (�nan, 2000: 168).   

Dede Korkut Hikâyelerinde O�uzlar çocuksuz ailelere iyi gözle bakmamı�lar. 

Dirse Han o�lu Bo�aç Han Hikâyesi’nde, Hanlar Hanı Bayındır Han: “Bir yere a� otak, 

bir yere kızıl otak, bir yere kara otak kurdurmu�tu. Kimin ki o�lu, kızı yok, kara ota�a 

kondurun, kara keçeyi altına dö�eyin, kara koyun yahnisini önüne getirin, yerse yesin, 

yemezse kalksın, gitsin demi�ti. O�lu olanı ak ota�a, kızı olanı kızıl ota�a kondurun; 
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o�lu, kızı olmayanı Ulu Tanrı hor görmü�tür, bizde hor görürüz.” demi�tir (Gökyay, 

1976: 1). Dirse Han da Bayındır Han’ın bu sözü üzerine, çocu�u olmadı�ı için 

yakındı�ında: “Bu kara ayıp bana ya bendendir, ya hatundandır.” demektedir (Gökyay, 

1976: 2). 

 “Çocu�u olmayan Yakut kadınları mukaddes bir a�acın dibinde, ak boz at 

derisi üzerinde, ‘yer sahibi’ (an daydı iççite) ne yalvarırlar; a�laya sızlaya dua ederler. 

Bu duadan sonra çocuk sahibi olanlar bunun tanrıdan, yer a�aç ruhları tarafından, 

verildi�ine inanırlar.” (�nan, 2000: 167). 

“Yakutlar Tanrı’dan çocuk, bilhassa erkek çocuk isterlerken, Ak �amana (ayı 

oyun’a) ba�vururlar. Ak �aman, Ayısıt Hatun’a yahut ak at sürüleri sahibi olan (magan 

sılhılah) Tanrı’ya dua eder.” (�nan, 2000: 167). 

Bölgemizde çocuk sahibi olmak isteyip de çocu�a olmayanlar �u uygulamaları 

yapar: 

 Rahminde so�uklama olanlar; pise(çıranın erimi� hali) ile karı�tırılmı� bulgur 

unu üzerine oturtulur. Keçi kellesi dövülüp karnına sarılır. Amerikan bezinin üzeri bal 

ile sıvanır. Üzerine bir çay barda�ı baharat dökülerek sarılır, konyak içirilir. Üç gün bu 

�ekilde yatar.           

Çocu�u olmayan kadının beli gev�emi�se, belinde e�rilik varsa be� altı metre 

hasırlı beze bal ve bahar dökülerek bel sıkıca sarılır. Katran içirilir.  

Çocu�u olmayanlar Sarıveliler sınırları içerisindeki “Ye�il Direk Ma�arası”  

denilen yere giderek keçi, koyun, horoz kesip dua ederek orada kalırlar. Ma�aranın 

içindeki deli�e elini sokarlar. Kara is çıkarsa, çocu�un olmayaca�ına; temiz çıkarsa, 

çocu�unun olaca�ına inanırlar.  

Aynı zamanda eti duvara yapı�tırırlar, e�er duvara yapı�ırsa çocuk olaca�ına; 

yapı�mazsa veya et oca�a atıldı�ında büzü�ürse de çocuk olmayaca�ına kanaat 

getirirler.  

Çocuklar hastalandı�ı zamanlarda da, Ye�il Direk’in içinde çocuk be�i�i denen 

yere yatırtılır. Çocuk sürekli a�larsa, çocu�un iyi olmayaca�ı, a�laması durursa da  

çocu�un iyi olaca�ı dü�ünülür. Bu ma�araya Anamur’dan, Gazipa�a’dan gelip, Barçın 

Yaylası’na göçmekte olan yörükler; koyunlarının sütü kesildi�i zaman gelerek 

koyunlarına su içirirler.  

 Bölgemizde çocuk sahibi olmak isteyenler, Ye�il Direk Ma�arası’ndan ba�ka; 

Büyülü Dede mezarlı�ına, Nadire oca�ına giderek, tavuk, horoz keser, orada yeyip 

içerek dua edip namaz kılar ve dileklerini söyler. Ayrıca Erenlere, Sarı Dede’ye 
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gidilerek: “��te geldim oca�ına. Bir o�lan ver, �u gelinin kuca�ına.” denilir. Çocu�u 

olmayan kadınlar, kütüklü denen yerdeki keveri� dedesine gider, ordaki ardıç a�acına 

çaput ba�layarak, iki rekât namaz kılar. Karamano�lu Mehmet döneminde, mezar 

ta�ından alınan toz çocu�u olmayan kimsenin üzerine sürülmü�tür. Hocalara gidilip 

Ümmü Süpyan muskası yapılır.  

“Yakutlar ve Ba�kurtlar, aileye musallat olan ölüm ruhunu aldatmak için 

çocu�u do�ar do�maz kom�ulardan birine satarlar. Urenhalar, çocu�u do�du�u gibi 

kazanın altına saklarlar. Müslüman Ba�kurtlarda çocuk do�duktan sonra, ebe çocu�u 

eline alır, dı�arı çıkar, birkaç ev gezdikten sonra babasının evine geri getirir. Ebe kadın, 

‘Yabancı ülkeden bir çocuk getirdim, satın alan var mı?’ der. Pazarlık ba�lar. Çocu�u 

a�ırlı�ı kadar demir kar�ılı�ında satın alırlar. Çocu�a Demir yahut Salıpaldı, Satılmı� 

gibi bir ad verirler. Çocu�un ya�aması için Ya�ar, Dursun, Ölmezbay, Ta�tan, 

Kurç(Çelik) gibi adları verildi�i gibi kimi zaman kötü adlar da verilir. Böylece adı kötü 

oldu�u için ölüm mele�inin gelmeyece�ine inanırlar. Kırgızlarda �talmas, Çoçkabay 

(Domuzbay), Kabanbay (Yabani domuz) bu inanca göre verilmi� adlardır.” (�nan, 2000: 

174–175). 

Barçın Yaylası ve etrafında da çocu�u sık dü�en kadınlar, çocuklarının 

ya�aması için Karamu�ar’da bir ba�lantı yerine götürülmektedir. Kadın burada beline 

bir ku�ak ba�layarak namaz kılar, Allah’ın niyetine horoz keser. Pilav pi�irip yer.   

Aynı zamanda sık sık çocu�u dü�enler, i�ten korunur, a�ır kaldırtılmaz. 

Karnına  acı sakız gibi bitkiler sarılır.  

Bölgede do�um kontrolü uygulanmamaktadır. “Allah verdi�i sürece do�um 

yapılır.” inanı�ı yaygındır. 

 Kur’an-ı Kerim’de: “Rahime dökülen meniden erkek ve di�i iki çifti O, 

yarattı.” (Necm Suresi,  45–46) diyerek bebe�in cinsiyetinin olu�umu ile ilgili bilgiler 

verilmi�tir. Her yörede oldu�u gibi yöremizde de erkek çocuk istenmesinin nedeni soyu 

yürütmek içindir.�“Yakutlar Tanrı’dan erkek çocuk isterlerken Ak �aman’a ba�vururlar. 

Ak �aman’da, Ayısıt Hatun’a yahut ak at sürüleri sahibi olan Tanrı’ya dualar eder ve 

kansız bir kurban adarlar.” (�nan, 2000:167). 

Halk arasında çocu�un cinsiyetini belirlenmesi ile ilgili çe�itli inanı�lar 

geli�mi�tir.  

Pamu�un ucundaki fitil yakılarak hamile kadının göbe�inin etrafında 

dola�tırılır. E�er ate� her tarafı yakarsa, göbe�i de yakarsa kız olaca�ına, göbek orda 

kalırsa erkek çocuk olaca�ına inanılmaktadır.  
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Tozmu�ardaki ma�araya gidilir, oradaki deli�e ellerini soktuklarında elleri 

kirli çıkarsa erkek, temiz çıkarsa o�lan olur.  

�kiz çocuk do�ması için de heybeye oturtulur. 

Çocuk do�madan önce;  be�ik düzülür, elbiseleri hazırlanır. 

 

2. DO�UM ANI 

Do�um sancısı ba�ladı�ında bal kaynarcası sıcak sıcak içirtilir. Bal 

kaynarcasını içti�inde çocuk do�muyorsa imsak vakti cami kapısını açarlar. O zaman 

çocuk do�ar. E�er yine de do�muyorsa ni�anlı kızın ete�i yırtılarak içirtilir. Yinede 

olmuyorsa kolay do�um yapan birinin ku�a�ı sarılır.  

 “Altaylı boylarda ve Kırgızlar’da do�um saati yakla�ınca, oba yahut oymak 

kadınları lohusanın evinde toplanırlar. Tecrübe görmü� bir kadın ebe( ineci) vazifesini 

görür. Çadırın tam orta yerine bir direk yerle�tirerek ona bir urgan ba�larlar. Bu urganın 

bir ucu duvara ba�lanıp lohusanın koltukları altından geçirilir. Kadın çok ıstırap 

çekme�e ba�larsa albastı yahut al karısı denilen kötü ruhun lohusaya musallat oldu�u 

oldu�una hükmederler.” (�nan, 2000: 169). 

Do�umu, eskiden, bilen ki�iler yaptırırdı. Göbe�i do�um yapan ki�i kendi 

keser. Çocuk do�umunda kanamayı durdurmak için ayak havaya do�ru kaldırılır. Göbek 

kordonu kesilirken kanı a�a�ı do�ru akıtılıp, iyice sarılır. Göbek kordonunun hem 

anneden hem çocuktan tarafı sıkıca ba�lanarak iki dü�üm atılır. Erkek çocu�un 

göbe�ini camiye atılır, kızlarınki de çıkrı�a ba�lanır. Çocu�un e�i ahıra gömülür. Orada 

çürür. Çocuk ters do�arsa doktor müdahale eder. Do�umu kolayla�tırmak için, rahim 

a�zına pamukla zeytinya�ı sürülür. Do�um yapan kadınında karnı sarkmasın diye sıkıca 

ba�lanarak; pise sarılır, karın yakısı konulur. Aynı zamanda karnı a�rıdı�ında pamuk 

çekirde�i döve döve pi�irilip, karna sarılır. 

Baba do�umu yaptıran bayan grubuna hediyeler verir.  Çocu�u olan babalar; 

e�er erkek çocu�u olmu�sa iki kurban, kızsa bir kurban keser. Bu kurbanın çocuk yedi 

ya�ına girinceye kadar kesilmesi gerekir. 

 

3. DO�UM SONRASI 

Çocuk do�duktan sonra kokmaması, pi�memesi için sarılıp, tuzlanır. Yirmi 

dört saat tuzuyla bekletilir. E�er, hayasında herhangi bir kızarıklık görülürse da bal 

sürülür.  Annesinin yanına yatırılır. Çocu�un sarılık olmaması içinde be�i�inin üstüne 

sarı tülbent asılır. Aynı zamanda sarı çiçek kaynatılarak, üç gün boyunca içirilir. 
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Bölgemizde kadının ba�ına da do�umdan sonra o�lanlık (al) basmasın diye 

kırmızı kurdele ba�lanmaktadır. Anadolu’da Türk inanı�larındaki bu inanı� bölgemizin 

yanı sıra di�er bölgelerde de görülmektedir. �nanı� yalnız kalan lohusa kadının yanına 

peri kızlarının gelerek ci�erini alması ve bu esnada lohusayı al basması ve lohusanının 

ci�erini alırsa da lohusanın ölmesi �eklinde gerçekle�ir. �nanı�a göre bu peri kızı kırmızı 

renkten korktu�u için de lohusanın ba�ına kırmızı tül ya da ba�örtü ba�lanır. Bu peri 

kızı ‘al karısı’ ismiyle anılmaktadır.  

Do�umdan sonra çocuk kırk gün yıkanır, abdest aldırılır. Bu �ekilde çocuk 

geli�ir. Çocu�un ba�ının ve alnının düzgün olması için ba�ı üç gün ok�anır. Ayrıca  

ba�ına çelme(çeki) çekilir veya boymak ba�lanır. 

Burnunun düzgün olması için burnu sıvazlanır.  

Erkek çocuklarına saçlı sakallı olsun diye do�unca un sürerler.  

Geline ve çocu�a gözleri güzel olsun diye sürme sürülür veya çıranın isi 

sürülür. Çocu�un do�du�u eve gelenlere de çocu�un uykusunun gelmesi için sürme 

çekilir.  

Çocuk ilk olarak annesinin kuca�ına verilir. Çocu�a annesinin memesini 

vermeden önce a�zı tatlı olsun diye a�zına koyun yünü, hurma ya da pise sürülür. 

Lo�usanın sütünün bol olması için; kekik, acı yav�an kaynatılır, çay, süt, pekmez, ho�af 

�erbet içirilir, heyre (pekmezden yapılmı� cıvık tatlı), palize, so�an, mısır ve bulgur 

yedirilir. On be� gün anneye içirilir. Annenin sütü çocu�a yetmezse helva yapılır, 

tülbentin içine lokum konur, emdirilir. 

Do�um sonrasında mevlit okutulur.  “Be�ik deleni” adı verilen be�ik dü�ünü, 

gelinin ilk çocu�unda yapılır. Tef çalınır, oyunlar oynanır, hediyeler alınır.  

Çocuk görmeye bir haftadan itibaren gelinir. Hediye getirilir. Çorba, yemek 

getirilir. Bir hafta boyunca evde bulgur pi�irilir.  

Eskiden, be�iklerin ortasında bir delik bulunurdu. Bu deli�e de “silbiç” 

denilirdi. Çocuk ihtiyacını silbice yapardı. Silbicin içine katran, pise, kömür konulur; 

çocu�un her yerine zeytinya�ı sürülerek çocu�un be�i�inde yatarken bu �ekilde �ifa 

bulaca�ına inanılır. 

Çocuklar dokuzuncu ayda yürümeye ba�lar. Üç ya�ına kadar emzirilir.  

Çocuklar ilk di�lerini çıkarttıkları zaman, mısırdan ya da bu�daydan di� 

bulguru kaynatılır. Aynı zamanda çocuklar bu süt di�lerini dökmeye ba�ladıkları vakit 

�u söz söylenir:                                                                         

“Koyun di�i gibi sık bit, köpek di�i gibi pek bit.” 
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a. Kütük Atma 

Erkek çocuk do�arsa damdan kütük atılır. �lk çocuk erkek olursa da kütük 

atma töreni yapılır. Çocu�un babasının arkada�ları, me�e, ardıç, çam veya ceviz 

kütü�ünü omuzlayıp evin damından soka�a atar. Damat da evin damında silahla ate� 

eder. Damat veya kayınpeder ya bir koç ya da kısır bir keçi ba�ı�lar. Güzün çocuk 

dillenmeye ba�layınca bir so�uk su kayna�ına gidilip orda keçi kesilerek, saç kebap 

yapılır. Üzümle birlikte ikram edilir.  

 

b. Çocu�a Ad Koyma 

Türkler’de çocuklara ad koymak için, büyük törenler yapılır ve kom�u 

beylerde ça�rılırdı. O�uz Ka�an Destanı’nda, O�uz Han: “Ben bir ota�da do�du�um 

için adımı O�uz koymak gerekir.” demi�tir. Dede Korkut Hikâyeleri’nde Dede Korkut: 

“Adını ben koydum, ya�ını Allah versin.”diyerek ad koyar. Aynı zamanda Dede Korkut 

hikâyelerinde çocuk ba� kesip, kan dökmedi�i sürece yani kahramanlık göstermedi�i 

zamanda ad verilmezdi. 

 “Kuzey Türk destanlarında da, ‘Ak Sakallı bir ihtiyarın ortaya çıkıp, o�lanın 

adını verip; sonrada kayboldu�u sık görülür.’ Müslüman olmayan Altay Türklerinde ise 

zaman zaman; Gök Sakallı bir ihtiyar, çocukların adlarını koyuyordu.”( Ögel, 2002: 14). 

Yakutlarda çocuklara ilk ad oynamaya ba�larken, ikinci ad ise ok atmaya 

ba�larken verilmi�tir. 

Yukarıda söylediklerimizden hareketle ad koyma gelene�i ve günümüzde de 

devamlılık göstermektedir. Sadece �ekil itibarî ile bir de�i�iklik söz konusudur. 

Bölgemizde do�an çocuklara üç günlükken ad kula�ına verilir. Abdest aldırılıp, banyo 

yaptırılır, kula�ına ezan okunur. Çocu�un adı kula�ına, üç kere annesinin ismi ile 

okunur. Çocuklara Kur’an da geçen isimler ya da geçmi�lerinin ismi konulur. Ailenin 

bütün çocukları kız olmu�a, son kız çocu�a Gülizar ismi verilir. Gülizar’dan sonra 

do�an çocuklar ço�u zaman erkek olur.  

 

c. Kırklama 

Çocuk, yarı kırkından önce dı�arı çıkarılmaz. Kızın kırkı kırk günde, erke�in 

kırkı da otuz günde çıkar. Çocuk, ya�ıt olmasın diye de aynı zamanlarda do�um yapan 

çocuklu ki�ilerle görü�türülmez. Birinin çocu�u oldu�u zaman, bir ba�ka çocu�u olan 

ki�i de ziyarete gelirse kırk basması olmaması için çocuk kırk gün, kırk ayrı yerden 
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getirilen su ile kalburda yıkanır. Aynı zamanda kırk basmaması için Mehmet adlı 

çocukların elbisesinden alınan kırk parçayla çocu�a ve annesine kıyafet dikilir.  

Çocuk 18 günlükken yarı kırkı yapılır. O zaman 20 ta� okunarak banyo suyuna 

atılır. Çocuk 29–30 günlük oldu�unda ise kırk ta�a ihlâs suresi okunarak banyo suyuna 

atılır. O suyla hem bebek hem de bebe�in annesi yıkanır. Kırklama suyundan kalan su 

evin içine, be�i�e serpilir ya da temiz bir yere dökülür. Bu �ekilde çocuk kırklanmı� 

olur. 

 

ç. Çocuk Hastalandı�ı Zamanlarda Yapılan Uygulamalar 

Çocu�un herhangi bir a�rısı oldu�unda e�ir kökü gevilip, çocu�un a�zına 

sıkılır.  

A�ız a�rısı için, kabak ba�ı yakılıp, sürtülür, çocu�un a�zına atılır.  

Kula�ı a�rıdı�ında kula�ın içine piseli pamuk konulur.  

Çocu�un burnunun tıkanık olup da nefes alamadı�ı zamanlarda;  süpürülen 

oca�ın külü, karabiber ve zeytinya�ı ile yumurtanın üzerine serpilerek sürülür.  

Göbek dü�mesi için, yarpız ve erik çiçe�i sarılır.  

Çocu�un dama�ı engin oldu�u zaman, parma�a pise sürülerek damak üç sefer 

kaldırılır. Çocuklar bitik oldu�unda yani memeyi emmeyip a�zından çıkarıverdi�i 

zaman i�nenin ucu yakılır, kolanya dökülerek, çocu�un dilinin altına batırılır.  

Çocuk ayda� oldu�unda; hamur yo�rulup sö�üt çalısına sıvanır. Çocuk onun 

içinden üç kere okuyarak geçirilir hamuru da temiz bir yere gömülür.  

Çocu�u sıtma tuttu�unda bir kinin verilir.  

Bir ipli�e yedi dü�üm atılıp, bilezik gibi kola takılır ya da Sarıveliler’in Civler 

köyündeki bir dedeye götürülür.  

Nazara kar�ı da bakır tasın içindeki suya kur�un dökülür. Aynı zamanda 

sarımsak yapra�ı, so�an yapra�ı, tuz, üzerlik, üç sefer yakılarak dumanı çocu�un 

üzerinde gezdirilir.  

Çocu�un uyuması için a�zına acı yav�an otunun kökü kaynatılarak damlatılır.  

Çocuk hastalandı�ında üç kere Delikta�’tan geçirilir.  

Çocuk fıtık oldu�unda “Sarı Dede” ye götürülür. 
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B. SÜNNET 

“�slâm dininde Peygamberin yaptı�ı ya da yapılmasını ö�ütledi�i �eylere 

uymaya ‘sünnet’ adı verildi�i için, o�lan çocukların erkeklik uzuvlarının ucundaki 

deriyi çepeçevre kesip alma i�lemi, halk dilinde bu deyimle adlandırılır.” (Boratav, 

1973: 194). 

Müslüman ülkelerinde bütün erkek çocuklar, ergenlik ça�ına gelmeden önce 

bir dü�ün havası içinde sünnet olurlar. Bu bakımdan sünnet olmaya halk arasında 

yaygın olarak “Sünnet dü�ünü” denir. 

Sünnet ettirme gelene�i �brahim Peygamber’den gelen bir gelenektir. 

�slâm’dan önceki Arap toplumunda ve Yahudilerde sünnet olma vardır. 

Sünnetler bugün sa�lık kurulu�larındaki doktorlar ya da sıhhi sünnetçiler 

tarafından yapılmaktadır. Ama günümüzden elli-altmı� yıl öncesinde Anamur’dan gelen 

abdallar tarafından yapılmaktaydı. Onlar gelince davulla, zurnayla tüm köye haber 

salınır. Sünnet olacak ya�taki yani üç ya�ından büyük çocuklar toplanır. 

Sünnetler genellikle yazın kanın durmayaca�ı ya da ba�daki i�lerin çok 

olaca�ı dü�üncesiyle ilkbaharda ya da sonbaharda yapılır.  �ki çalgıcı e�li�inde; çocuklar 

boncukla, �ekerle kandırılarak sünnet edilirdi. Sünnet ederken de: 

“Allahümme Salli Muhammed 

�eker yasin bal Ahmet” 

Ya da; 

“Anası bana bir bostancık verir 

Yüzümü güldürü güldürü verir.” gibi mâniler söylenir. 

Sünnetler, sünnet çöpü denilen çift ba�lı de�nekle yapılır. Usturayla kesilerek 

çaput ba�lanır. Kanı durdurmak içinde gaz ya�ı ya da yara tozu sürülür. Çocu�un 

kaderinin iyi olması için sünnet kanının bir kısmı, çocu�un alnına sürülür. 

Sünnetten sonra çocuk bol bir elbise giydirilerek önceden süslenmi� yata�ına 

yatırılır. Bir hafta dikkat edilir.  

Sünnetin ardından mevlit okutulur, ziyafet yapılır. Çocu�a hediyeler verilir. 
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C. EVLENME 

“Ala gözlerini sevdi�im dilber, 

Senin bakı�ların bana yan gider. 

On be�inde bir güzeli sevmeyen, 

Bu dünyaya hayvan gelir bön gider. 

 

Karac’o�lan der ki böyle oluptur, 

Ala gözün kan ya� ile doluptur, 

Ol asırdan beri adet oluptur, 

Ergen kızlar yi�itlerle yan gider.” 

Gönlünü her çiçekten bal almak isteyen bir arıya benzeten Karaca O�lan bu 

güzel mısralarında geçmi�ten beri süre gelen a�kı ve sevgiyi dile getirmi�tir. 

Evlilik, bir erkekle bir kadın arasında Allah’ın koydu�u prensipler 

çerçevesinde geli�en, evli olma hali; toplumsal kuralların ve yasaların öngördü�ü 

�ekilde ki�ilerin ya�antılarını birle�tirdikleri ili�kiler bütünü gibi anlamlara gelir. 

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de bu ili�kiler: “Sizlere içinizden huzura 

kavu�aca�ınız e�ler yaratıp aranızda muhabbet ve rahmet var etmesi. O’nun varlı�ının 

i�aret (belge)lerindendir. Bunda dü�ünen akıl sahipleri için nice ibretli dersler vardır.” 

�eklinde dile getirilmi�tir. (Rum suresi, 30. ve 21. ayet). 

�nsanın ya�amındaki bir dönüm noktası olan evlenme, kimi zaman büyük bir 

a�kla, kimi zamanda büyüklerin iste�i üzerine gerçekle�mi�tir. Sosyal aile kavramını 

olu�ması ve soyun devamı içinde toplum hayatında gerekli kılınmı�tır.  

Türklerin geçmi�te konar-göçer bir toplum hayatı ya�amaları, gittikleri yerlere 

kendi kültürlerini götürmelerini ve ister istemez ba�ka kültürlerin de etkisi altında 

kalmalarını sa�lamı�tır. Bu nedenle evlilik adetleri ülkemizde bölgeden bölgeye 

de�i�iklik gösterir. �ekil olarak de�i�iklik göstermesine ra�men evlilik kendi içerisinde 

bir bütündür.  

Evlilik, erkek ve kadının birbirine kar�ı sorumluluklarını yere getirmekle daha 

güzel ve daha anlamlı bir hâl alır. A�k sultanlarından Yunus Emre’nin �eyhi Taptuk 

Emre’ye köyün damat olacak delikanlılarından biri gelip, elini öperek duasını ister. 

Taptuk Emre, ona evlili�in sorumlulukları hakkında geni� nasihat ettikten sonra: “Bak 

evlâdım, kadın erke�e hakkın emanetidir, emanete hıyanet, yaratana kar�ı gelmek 

gibidir. E�ini ho� tut, onunla iyi geçin.” der.  
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Geçmi�ten günümüze her ana-baba çocuklarının aile kurup, çoluk çocu�a 

karı�malarını ister. Dede Korkut Hikâyeleri’ nde evlilik ile ilgili bu tür motifler geni� bir 

yer tutar. Kanlı Koca, o�lu Kanturalı’yı evlendirmek istedi�inde �öyle der: “Yarenler, 

atam öldü, ben kaldım; yerini yurdunu tuttum; yarınki gün ben ölürüm, o�lum kalır, 

bundan ye�re�i yoktur ki gözüm görürken o�ul, gel, seni evereyim.” (Gökyay, 1976: 

133). 

Hz. Muhammed (sav), bir çok ki�inin de bildi�i bir hadis-i �erifte �öyle 

buyurur: “Evleniniz, ço�alınız. Zira ben kıyamet gününde di�er ümmetlere kar�ı 

ümmetimin çoklu�uyla övünürüm.” Bu sözde soyun devamı için evlili�in gerekli 

kılındı�ını bir kez daha görülür. 

Zamanla ve ya�anılan co�rafya ile etkile�im halinde olan evlenme âdeti; 

Toroslar’da folklorun en ince noktasıyla ya�andı�ı e�lenceli dü�ünlerde kendini 

gösterir. Bu e�lenceli dü�ünlerin geli�imi �u �ekilde gerçekle�ir:  

 

1. DÜ�ÜN ÖNCES� 

Barçın Yaylası ve etrafında kızlar 16, erkekler 20 ya�ından itibaren evlenmeye 

ba�lar. 

Bölgede çok yaygın olmasa da aynı zamanda do�an çocuklara be�ik kertmesi 

yapılmaktadır. Geçmi�te kız kaçırma yoluyla evlilik sıkça yapılmı�tır. Malın dı�arı 

çıkmaması için ve  “Kendi kötümüz elin kötüsünden iyidir, uzak çevreden gelen bize 

bakar mı, bakmaz mı?”, inancıyla akraba evlilikleri de yapılmaktadır. Ayrıca kar�ılıklı 

kız alıp verme �eklinde evlenmeler de mevcut olup, bu olaya da “de�i�ik” 

denilmektedir.  

Eski dönemlerde;  gelin ve damat kaynanasına teyze, kayın babasına dayı 

derken �u anda gelin de damatta kayın validesine anne, kayın babasına baba �eklinde 

hitap etmektedir. Gelinin kocası dü�ünden az bir zaman sonra ölürse bir müddet bekler 

ve uygun görülürse kaynına istenir, onunla evlendirilir. Gelin ölürse, gelinin çocu�u 

varsa, kocası gelinin bekâr kız karde�iyle evlendirilir.  

Evlenmemi� kızlar için; kız kocası, er kocası, kokar, kart kız, kartalmı�, 

kokmu�, evde kalmı�, dengini bulamamı� gibi söylemlerde bulunulmaktadır. 

Evlenememi� erkeklere ise; “Bekâr kaldı Mehmet Ali”, müzmin bekâr, kocamı�, 

tohuma kaçmı�, yıllanmı�, vakti geçmi�, baba olmadan dede olmu� gibi isimler 

takılmaktadır.  
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Evlenmemi� kızların kısmetini açmak için hocalara türbelere gidip adaklar 

adanarak,  üç cuma arka arkaya caminin kapısının kilidi açtırılır. Akpınar’a götürülüp; 

“�u peygamber �urdan geçmi�, ölümsüzlük suyunu içmi�.” diyerek ayaklarını bu pınarın 

içine sokturulur. Dü�ün evlerinden bardak, ka�ık çaldırılır ya da evlenmi� bir gelinin, 

gelinli�i giymeden önceki kıyafetleri giydirilir. 

 

a. Kız Kaçırma 

Toros da�larının engebeli ve yüksek olmasına ba�lı olarak halk arasında, 

“Allah bu enginli, yüksekli da�ları kocadan bo�anmı� avrad ile ni�anlılı kız için 

yaratmı�.”,  denilmektedir. Toroslar da genellikle halk orta halli oldu�u için dü�ün 

masraflarını kar�ılayamaz. Bu nedenle kız kaçırma olayı, fakirlikten, dü�ün yapmamak 

için, isteyip verilmeme ve uzun süren ni�anlılık döneminin ardından yapılıyor. 

Abdülkadir �nan: “Altaylılarda kız kaçırma, kızın rızasıyla, hatta baba ve 

anasının tasvibi ile olur.” demi�tir (�nan, 2000: 166). Altaylıların bu gelene�i Barçın 

Yaylası ve etrafında kız kaçırma, sözlüsünü ve ni�anlısını kaçırma �eklinde gerçekle�ir.  

Önceki dönemlerde evlenecek olan erkek, evlenece�i kızı yayla göçlerinde, dü�ünlerde, 

çe�me ba�larında, ekin biçilen tarlada ya da davar sa�maya gitti�i yerde be�enerek, 

dolaylı yollardan takip ederek kaçırır. Tabi bu kaçırma i�lemi kızın ve erke�in belli bir 

yerde bulu�ması �eklinde gerçekle�ir.  

Ayrıca, e�er kızı ailesi vermezse, genelde kızlar kaçırılarak bir ay sonra dü�ün 

yapılır. Halk tarafından kaçırılan kızlar için: “Canavar di�ledi�in alır.” denir. Bu 

nedenle kaçırılan kızlar, kaçıran ki�iyle evlenmek zorunda kalır. Evlenmezlerse de 

“�unun bunun artı�ı” denilir.  

 

b. Kız Arama 

Bölgemizde yapılan evlilikler anne, babanın rızasıyla gerçekle�ti�i için kız 

istenmeden önce soru�turulur. Kız aramasına mahalleden ba�lanıp, ailenin büyüklerine, 

yakınlara ve arkada�lara sorarak yapılır. Yani kız araması tavsiye üzerine yapılır. Uygun 

de�ilse, “O bizim dengimiz de�il.” denir. Bir kız, bir erkekle sokakta görünürse o kızı 

almak isteyenlerin sayısı dü�er.  

“Dede Korkut Hikâyeleri’nin mukaddimesinde kadınlar dörde ayrılır. Birisi 

solduran toptur. Birisi dolduran toptur. Birisi evin daya�ıdır. Birisi ne kadar dersen 

baya�ıdır. Kırdan yaban, eve bir misafir gelse, kocası olmasa; o, onu yedirir, içirir, 
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a�ırlar, azizler, gönderir. O Ayi�e, Fatıma soyundandır hanım. Onun bebekleri yeti�sin. 

Oca�ına bunun gibi kadın gelsin.” (Gönen, 2006a: 663). 

Kanlı Koca o�lu Kanturalı Hikâyesi’nde de Kanturalı il il dolanıp kız 

bulamayınca babasına evlenmek istedi�i kızın özelliklerini �öyle sıralar: “Ben yerimden 

do�rulmadan o kalkmı�, aya�a dikilmi� olmalı, ben Karakoç atıma binmeden o binmi� 

olmalı, ben kanlı kâfir eline varmadan o varmı�, bana ba� getirmi� olmalı.” (Gökyay, 

1976: 133).  

Buradan hareketle yöremizde evlenecek kızlarda, güzellik, saygı, temizlik, 

varlık, kültür, misafir a�ırlama, terbiye, elinden i� gelme, ba�da bahçede kıvrak olma, 

tasarruflu olma gibi özellikler aranır. 

 

c. Kız �steme  

Türklerin örf ve adetlerine ba�lı olarak kız isteme olayı yöreden yöreye 

de�i�iklik gösterse de geçmi�ten günümüze kadar varlı�ını devam ettirmi�tir. Dede 

Korkut hikâyelerinde de kız isteme de�i�ik �ekillerde kendini göstermektedir. 

Dede Korkut, Beyrek için Deli Karçar’ın kız karde�ini isterken �öyle der: 

“Kar�ı yatan da�ını a�maya gelmi�im, akındılı suyunu geçmeye gelmi�im; dar 

koltu�una kısılma�a gelmi�im; Tanrı buyru�uyla, peygamberin kavliyle, aydan arı, 

günden görklü kızkarda�ın Banıçiçek’i Bamsı Beyrek’e dileme�e gelmi�im.” (Gökyay, 

1976: 60). 

Barçın Yaylası ve çevresinde görücü usulü ile evlilik yaygındır. Kız istenirken 

önce �u yol takip edilmektedir. Erkek be�endi�i kızı annesine söyler. Erke�in annesi, 

kız karde�i ve teyzesi, kızı görmeye giderler. Erke�in annesinin gönlü olursa bir gün,  

kız tarafına haber verir. Bazen de araya “aracı” koyulur. Arayı yapması içinde 

mendiline para konulur. Aracı, denilen ki�i kızın annesiyle konu�ur. Annesi kızını 

vermek istemezse; “Münasibimiz var.” der. Kız isteme faslında, erkek evi kız evine 

hediyelik götürür. Kız evi, kızını verecekse de�i�ik hediyeler koyar. Vermeyecekse de 

aynısını geri gönderir. Kız istemeye giden dünürcü, isteme faslındaki bütün masrafları 

çeker. 

Genelde kız be�enme dü�ünlerde olur. Kızı erke�e göstermek için dü�ünde 

kar�ılıklı oynarlar. Erke�in annesi ya da kız karde�i tarafından oyuna ça�rılır. Kız gönlü 

varsa kalkıp oynar. Kız oynayınca da davulun ardından para takılır. Kız be�enilirse 

saygın biri ile istemeye gidilir. Kızın ailesinin de gönlü olursa, erkek tarafının 

büyüklerinden birkaç ki�i ile per�embe ak�amı (hayırlı gece)  kız evine gidilir. “Allah 
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emri ile eviniz iyi, ayranınız koyu de�il, sizinle hısım olmaya geldik biz.” denilerek kız 

istenir.  

 

ç. Ni�an 

Dü�ünden önce verilen evlilik sözüne ‘ni�an’ denilmektedir. Türk evlenme 

gelenekleri içerisinde ni�anın ayrı bir yeri vardır. Çünkü ni�an sözcü�ünün altında 

sözünün eri olma yatmaktadır. Bu nedenle ni�andan dönmek, sözünü tutmamak gibi 

algılanmaktadır.  

Çok eski dönemlerden beri Türk toplumunda uygulana gelmi� olan ni�an ve 

yüzük takma gelene�inin örnekleri  Dede Korkut Hikâyeleri’nde, Kam Büre Beyo�lu 

Bamsı Beyrek Boyu Hikâyesi’nde �u �ekilde yer almaktadır: “Beyrek üç öptü, bir 

di�ledi. ‘Dü�ün kutlu olsun, han kızı’ dedi. Parma�ında olan altın yüzü�ü çıkardı, kızın 

parma�ına geçirdi. ‘Ortamızda bu ni�an olsun, han kızı.’dedi.”(Gökyay, 1976: 57). 

Dede Korkut Hikâyeleri’nde görülen bu ni�an olayı yöremizde de evlilik sözü 

verildikten sonra ailelerin yüzük takmak için ni�anda bir araya gelmesiyle gerçekle�ir.  

Geline güzel bir elbise giydirilerek, süslenir. Erkek evi kız evine giderken, kesti�i bir 

keçiyi küle bulayıp pi�irerek götürür. Buna “sövü�” denir. Yemek yenilir, �erbet içilir, 

lokumlu pekmezli helva da�ıtılır, sonra ni�an yapılır. Gelinin ve damadın parma�ına 

altın yüzük takılarak dua edilir.  Aileye çok yakın olanlar altın, kom�ular para takar.  O 

paralara kız tarafı çeyiz düzer.  Ancak ni�an bozulursa kız tarafı gelen hediyeleri geri 

verir. 

Ni�anlılık döneminde dü�ün günü kararla�tırılır. Evlilikle ni�anlılık arasındaki 

süre en fazla bir yıl tutulur. 

Ni�an ile dü�ün arasındaki kurban bayramında erkek evi kız evine, boynuzuna 

altın ba�lı bir kurban gönderir. Kız evi tarafından kesilen bu kurban kom�ulara da�ıtılır. 

 

d. Dü�üne Okuma 

Dü�ün zamanı gelince köydeki herkesi bilen, a�zı lâf yapan bir kadın ya da 

evlenecek ki�ilerin bir akrabası bütün evleri dola�arak dü�ünü haber verir. Sırtına da bir 

çuval bulgur alarak birer çay barda�ıyla bulgur da�ıtır. Bu olaya “gelit” denir. 

Akrabalık derecesine göre, çok yakın akrabalar havluyla, biraz uzaksa bardakla, akraba 

de�ilse �ekerle ça�rılır. Dü�üne ça�ırmak için yapılan bu i�leme “dü�ünü okuma” denir. 

Günümüzde dü�ünü okuma, davetiye ile gerçekle�mektedir. 
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e. Esvap Kesimi 

Kız evi tarafından belirlenen bir günde, erkek evi kız evine dü�ünde 

pi�irilecek yemeklerin malzemesini götürür. Tahılı dövdürülür. �ki kilesi kız evine 

gönderilir. �ki kilesi de erkek evine kalır. Bu olaya “esvap kesimi” denir. Esvap 

kesiminde yazma örtülür. Dü�ün evine, dü�ün için, börek, baklava, yufka yapılır. Tüm 

kom�ularda yardım eder. Sonrasında da gelin ortaya alınıp oynanır. Bu gelene�e 

“yufkaya gitme” de denilmektedir. 

   

f. Çeyiz Düzme ve Sandık Götürme 

Ba�yayla, Ermenek ve Sarıveliler ilçelerinde çeyiz düzme gelene�i mevcut 

olup, gelinlik kızlar,  kendi çeyizlerini kendileri hazırlarlar. Çeyizlerinde pamuk yatak 

çok önemlidir. Elli civarında be� mille örülen çorap, elli civarında oyalı mendil 

bulunmaktadır. Halk arasında “Kız be�ikte, çeyiz sandıkta.” diye güzel bir söz 

söylenmektedir. Ni�anlı kız en güzel oyalı mendili ni�anlısına arma�an eder, damat 

adayı da i�lemeli olan kısmını dı�arı getirmek suretiyle mendili ceketin cebinde ta�ır.  

Dü�ünden iki üç gün önce sandık götürmeye gidilir. Dürü gönderilir. Gelinin 

çeyizi çakılır. Çeyizleriyle gelinin odası süslenir. Gelinin odası süslenirken yardım 

edenlere ba�örtüsü hediye edilir. Bir gün öncesinden de gelinin çeyizlerine bakılır.  

Çeyiz düzüldükten sonra evin ya da odanın anahtarını damada verilir. Damadın 

kıyafetlerini kız evi bohçayla gönderir. Gönderene arılık verirler. Aynı �ekilde erkek evi 

de kız evine gönderir. 

 

g. Bayrak Dikimi 

“Yaratılmı� nurdan bayra�ımın yapra�ı, 

Alınmı� bir yurtta, ikimizin topra�ı. 

Ben tarla kava�ıyım, bayra�ımın altında, 

O, hangi tarladansa, biterim ben yanında.” (Ögel, 1991: 5) 

Ba�ımsızlı�ımızın sembolü olan bayrak, geçmi�imizden bugüne kadar her 

toplumda kutsal sayılarak bir ifade aracı olmu�tur. Örne�in, Göktürklerdeki ‘kurt ba�lı 

bayrak’ Türk soyunun ba�langıcı gösterilmek istenmi�tir. “Do�u Türkistan’da dü�ün 

evlerinde bayrak asılmaktadır.” (Ögel, 1991: 225). 

Do�u Türkistan’dan ülkemize kadar uzanan bu gelenek bölgemizde de 

canlılı�ını korumaktadır. Yöremizde yapılan dü�ünler;  per�embe günü ö�len 

saatlerinde bayrak düzme i�lemleri ile ba�lar.  Bayrak dire�inde üç tane bayrak olur. �lk 
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ba�a Türk bayra�ı, ikinci olarak dü�ün alı gösterir inancıyla kırmızı tül, e�arp ba�lanır. 

Üçüncü olarak da beyaz tülbent ba�lanır ki bu da dü�ünün �effaf ve temiz oldu�unu 

gösterir. Ayrıca bayrak dire�inin ucuna da dü�ün bereketli olması, soyun devamının 

sa�lanması için nar, elma takılır.  

Bayrak damat evinin yüksek bir kısmında muhafaza edilir ki bu genelde evin 

damıdır. Dü�ün süresince bayrak çalınmaya çalı�ılır. Bu nedenle bayra�ın ba�ında birisi 

bekler. Bekleyen kimsenin terini silmesi içinde bayra�a bir havlu ba�lanır. Ayrıca 

bayrak dikiminin ba�ladı�ı bugünün ak�amında köy kona�ında herkese çay, kahve 

ikramı yapılır.  

Cuma günü damadın uzak bölgelerde oturan yakınları gelmeye ba�lar. Cuma 

namazından sonra gelen bu misafirlere yemek verilir. Damadın akrabaları da erkek 

evine gelirken hediye olarak keçi getirir.  

 

2. DÜ�ÜN 

Kız tarafının belirledi�i tarihte dü�ün yapılır. Dü�ün üç gün yapılır, birinci 

gün kına gecesi, ikinci gün dü�ün i�lemleri olur. Üçüncü günde gelin sabahı i�lemleri 

yapılır. Üç gün boyunca yemek verilir. �kramlar yapılır. 

 

 a. Kına Gecesi 

Her genç kızın ve erke�in evlenmeden önce baba oca�ında geçirdi�i son 

geceye “kına gecesi” denilmektedir. Bu gecede kız evinde hüzünlü anlar ya�anırken; 

damat evi, eve gelin gelmesinin sevinci içerisindedir.  

Herkesin biraz hüzün, biraz mutlulukla ya�adı�ı; ‘Hem a�larım, hem giderim.’ 

dedi�i bu gece bölgemizde genellikle cumartesi günü gerçekle�mektedir. 

Damat tarafı gelin evine bayrakla gider. Yanlarına ak�amleyin misafirlere 

da�ıtılacak lokum ve bisküvileri, gelinin giyece�i e�yaları alarak ikindi üzeri oraya 

giderler. Ak�amleyin, damat tarafından görevli ki�iler gelinin üzerini giydirirler. 

Kına, kıza kız evinde; erke�e, erkek evinde ayrı ayrı yakılır. Kına gecesi iki 

tarafın yakın geçmi�inde akrabalardan birisi ölmü�se, ilâhîli kına gecesi olarak yapılır, 

de�ilse dü�ün gibi yapılır.  

Kadınlar büyük bir alana toplanırlar. Burada davul çalınır. Kına gecesinde ilk 

önce görümceler sonra eltiler ve akrabalar oynatılır. Oyuna ba�lamadan önce gelin 

oradaki insanların elini öper. El öptükten sonra kına gecesi ba�lar. Kadınlardan, her 

zaman türkü söylenmesini ve tef çalmasını bilen vardır. Kadınlar oynarken erkeklerin 
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bakmaması için de damat tarafından bir ki�i görevlendirilir. O ki�i etrafı kontrol eder. 

Oyunun son zamanlarında gelin ortaya getirilir. Gelin ayaktayken ba�ına yazma denilen 

kırmızı renkli, pullu ba�örtü atılır. Sonra gelin arkada�larıyla biraz oynar. 

Tepsiye kına dökülür, üzerine mum yakılır. Gelin ortaya alınarak etrafında 

türküler söyleyerek dönülür. Gelin, kına gecesinde çıra kütü�ünün üzerine oturtulur, 

yönü kıbleye çevrilir ve a�latılmaya çalı�ılır. Bu olaya “gelin ok�aması” denir. (bk. kına 

türküleri)  Gelin a�latıldıktan sonra kınası yakılır. Kına yakılmadan önce gelin avucunu 

sımsıkı kapatır, kayın valide avucunu açması için gelinin eline küçük altın koyaca�ını 

söyler. Gelin yine de açmazsa bir bilezik ya da gramsa takar. Kına yakıldıktan sonra 

önceden dikilen keseler ellerine geçirilir. 

Gelin tarafında bunlar olurken damat tarafında da benzer �eyler olur. Burada da 

erkekler bir yere toplanır, köçekler oyun oynarlar, damadın babası onlara para takar.   

Damat da arkada�larıyla oyun oynar. Oyun arasında, lokum, bisküvi da�ıtılır. Damat kına 

yakılmadan önce çıra kütü�ünün üzerine oturtularak sarı yazma örtülür. Damadın ve 

sa�dıcın bir eline kına yakılır. Avucunun içine altın konulur. Kına yakıldıktan sonra 

damadın arkada�ları tarafından a�ıt yakılır. Bu a�ıt yakma i�ine “damat ok�aması” 

denir.(bk. kına türküleri) E�er damat ok�ama esnasında uyursa ba�ından bir sürahi su 

dökülür. 

 

b. Dü�ünün Ba�laması 

Kültürümüzde dü�ün e�ler arasındaki birlikteli�in duyurulması için 

düzenlenen e�lenceli bir araçtır. Dü�ünlerimizin birlik ve beraberli�in sa�lanmasında, 

geleneklerimizin ya�atılarak gelecek nesillere aktarılmasında büyük bir yeri vardır. 

Geçimini tarımdan sa�layan memleketlerde dü�ünler genellikle hasat sonu 

yani eylül ekim aylarında yapılmaktadır. Buradan hareketle yöremizde de dü�ünler bu 

tarihlerde yapılmaktadır.  

Dü�ünlerde damada lacivert takım elbise, beyaz gömlek giydirilir, adına da 

“urba” denilir. Geline de pantolonun üzerine kadife fistan giydirilir. Gelinin ba�ına 

pullu, altınlı, püsküllü fes, horozlu yazma takılarak, zülüf (kahkül) kesilir. Bir tarafı 

uzun bırakılarak bükülür. Bu i�leme ‘krep çekme’ denir. Gelinin güzelli�i için: “Kaf 

da�ının ardından bir güzellik geldi.” denilir. Damatlara da meydanda damat tra�ı yapılır. 

Berberler sal denen kayı�ta usturayı biler: “Bıçak kesmedi.” diyerek, damadın 

sa�dıcından para isterler.   



� ��	�

Pazar günü sabah ile ö�le vakitleri arasında dü�ün yeme�i verilir. Dü�ün 

yeme�i olarak; çorba, nohut, ke�kek, herse, etli bulgur pilâvı, çılbır, ayran ikram edilir. 

Dü�ünde yeme�in yanında 20–30 çıta bal ikram edilir. 

 

c. Gelin Alma 

Pazar günü ö�leden sonra dü�ün alayı tarafından damda tüfek atılır. 

Sonrasında gelin almaya gidilir.  

Gelin, atla getirildi�i zamanlarda; atlara binen ki�ilere “bürgü” denilen, alt 

tarafı pantolon, üst tarafı gömlek �eklinde renkli elbiseler giydirilirdi. Gelinin atını, 

dayısı çeker.  Bayra�ı çekip giden ki�inin: “Hazır olun kız evi hey hey.” diye 

ba�ırmasıyla kız evine gidilir. Aynı zamanda gelini ata bindirirken yardımcı olan gelin 

alıcı kadınlarda ipek, kadife elbise veya beyaz çar�af giyer ve ço�unun ba�ında da fes, 

feslerin kenarında da altın, gümü� para bulunurdu. Gelinin bindi�i ata bir kız evinden, 

bir erkek evinden çevre ba�lanır. (çevre: bayanların dörtkenarını oya ile i�ledikleri örtü, 

pullu) Tüfek ata ata gelin almaya gidilir. Aynı �ekilde dönerken de gelin caminin 

etrafında dolandırılır. 

Gelin almaya arabalarla gidilecekse; süslenen arabalar, gelini götürmek için 

damat evine gelirler. Burada �erbet içilir. Arabalara havlu takılır. Gelinin binece�i 

arabaya ayrıca seccade asılır. Gelin hazırdır. Fakat kız tarafından biri sandı�ın üzerine 

oturur. Sandı�ı çıkartmayız �eklinde, damattan para ister ya da gelinin karde�leri ve 

arkada�ları onu bir, odaya kapatmı�lardır. �stedikleri yerine getirilirse kapıyı açarlar. 

Damat tarafı isteklerini yapaca�ını söyleyince gelini getirirler. Gelinin babası, kızını 

koluna takar. Evden çıkarır. Evin önünde beline kırmızı bir kurdele ba�lar, birde kırmızı 

ba�örtü örter. Sonra gelin babasının elini öper, kızın erkek karde�i ye�il bir kurdele 

ba�lar. Damat gelinin yanına gelir ve gelinin koluna girer. Dua yapılarak, arabaya binilir. 

Arabanın önüne damadın babası, arkada gelin ile damat; damat ve gelin tarafından da 

birer ki�i oturur. Kız evi, gelinle damadın arkasından “Su gibi akıp gitsinler.” anlamında 

su döker.  

 

ç. Gelin �ndirme 

Gelin, damat evine geldi�i zaman attan veya arabadan inmeyerek kayın 

babasından ya at, ya on be�-yirmi koyun, keçi veya elma, kiraz bahçesi ya da on dönüm 

tarla ister. Gelin attan inince önceden hazırlanmı�, �erbet tasını aya�ı ile tekmeler. Bazı 
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yerlerde de gelin geldi�i zaman, nazar olmaması için helkenin içindeki sirkeli suyu 

devirir.  

 “�amânist ve Müslüman Türkler’in evlenme törenlerinde mü�terek olan 

�amânizm unsuru gelinin geldi�i gün ba�ına saçı saçmaktadır.” (�nan, 2000: 167).  

Bölgemizde de damat, evi bereketli olsun diye gelinin ba�ından bozuk para, arpa ve 

karacüccem (çörek otu), i�de, bu�day, ayçekirde�i serper. Bu �ekilde etraftaki çocuklar 

sevindirilir.  

 

d. Gelinin Eve Girmesi 

Gelin eve girerken, bu evden bir daha çıkmayaca�ım manasında kapıya çivi 

çaktırılır. Gelinin evdekilerle iyi geçinmesi için, girdi�i e�i�e ya� sürdürülür. Gelin 

güveyin evine girerken, damadın aya�ına basar. Damat;  gelini, odasına bırakır, kendisi 

çıkar. Geline oradaki bulunan kadınlar para, altın takar veya hediyelerini verirler. 

Damadın kayın validesi çift bilezik, yedili takar. Kıza, köyünden olanlar çember (oyalı, 

pullu, i�lemeli) atarlar. Tepsi, battaniye, sini gibi hediyeler alınır. Gelinin kuca�ına bir 

an önce çocu�u olması için, erkek çocuk verilir. Damada da dı�arı çıktıktan sonra 

erkekler tarafından para, altın takılır. Dü�ün ak�amı damat sa�dıcı ve arkada�ları ile 

e�lenir. 

 

e. Gerdek Gecesi 

Dü�ünlerde; geline ve damada yardımcı olan ki�iye ‘sa�dıç’ denir. Sa�dıçlar, 

gelinden veya damattan sorumlu oldukları için sürekli birliktedirler. Gelinin evli bir 

sa�dıcı damadın da bir evli, bir bekâr sa�dıcı bulunur. Bekâr sa�dıç damadın 

ayakkabısını bekler. E�er sa�dıç damadın ayakkabısı çaldırırsa, damadın, çalan ki�iye 

bir ziyafet sözü vermesi gerekir. Evli sa�dıçlar gelin ve damada evlili�in ne oldu�unu 

anlatırlar. Gerdek öncesinde, kız evinden biri de erkek evinde kalır. Bu ki�i sabah 

haberiyle geri döner.  

Dede Korkut’un Kanlı Koca o�lu Kanturalı hikâyesinde: “ Ulu Tanrı atamın 

gönlüne rahmet eylese, nikâhımı kıyıp, beni o yi�ide verse.” sözüyle nikâh yapma 

gelene�inin 14. yüzyıla kadar uzandı�ını söyleyebiliriz (Gökyay: 1976: 140). 

Bölgemizde de yatsı namazından sonra mahallenin imamı hoca nikâhı kıyar. 

�mam nikâhında mutlaka dayı olur. �mam nikâhı olmadan evlenme olmaz. Mihir 

konulur, mihir; nikâh bedelidir, geline verilir. Arkada�ları damadın sırtına vurarak 

gerde�e katarlar. Sa�dıcı da, damadı dayak yemekten kurtarmaya çalı�ır. Gerdek öncesi 
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damat ve gelin namaz kılar. Damat, gelini konu�turmaya çalı�ır. Konu�mazsa, gelini 

konu�turmak için yüz görümlü�ü verir. Gelin konu�unca damat tüfek atar. 

 

3. DÜ�ÜN SONRASI 

 

a. Gelin Sabahı 

Dü�ünün ertesi gününe “teftere, duvak günü” de denilmektedir. Dü�ünün 

ertesi günü sabah kızın sa�dıçları yatak toplar, yata�ın altına konan bir miktar parayı 

aralarında payla�ırlar. Damat sa�dıcıyla beraber sabah namazına gider, camiye gelenlere 

de baklava ikram eder. Namazın ardından yakın akrabalarının elini öpmeye götürülür.  

Gelinin yüz açımı da denilen, sadece bayanların katıldı�ı bu günde; gelin 

olmadan önce kırmızı giyen gelin, gelin oldu�u günün sabahında ye�il giyerek eve gelen 

misafirleri kar�ılar. Misafirlerin gelmesiyle e�lence ba�lar, yenilir, içilir. Geline 

hediyeleri verilir ki, bu hediyeler genelde bir yazma( ba�örtüsü) �eklindedir. Dü�ünün 

ardından gelinin �ekli de�i�mi� mi diye bakılır. Memberi gibi oyunlar oynanır. 

Memberi,  bayanlar arasında çı�ırtkan kadınların tef, gü�üm çalmasıyla hareketlilik 

kazanır. 

 

b. El Öpme 

Dü�ünden birkaç gün sonra el öpmeye gidilir. Gelin geldikten bir hafta sonra, 

gelinin evine yeme�e gidilir. Burada kız evi tam bir dü�ün yeme�i verir. Çevre davet 

edilir. Damat sa�dıcıyla birlikte gelir. Sofra ba�ında herkes elinde ka�ık bekler. Damat 

konu�mayarak kayın babasından uygun bir hediye ister. Burada kayın baba damadın 

gönlünü ederek ona bir hediye verir. Damat, kayın babanın elini öper. Sonra alkı�lanır 

ve yeme�e ba�lanır. Aynı �ekilde damat evine gidildi�i zamanda gelin konu�mayarak 

duvak hakkı ister.  
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Ç. ÖLÜM 

“Yalancı dünyaya konup göçenler  

Ne söylerler ne bir haber verirler  

Üzerinde türlü otlar bitenler  

Ne söylerler ne bir haber verirler.” 

Diyen Yunus Emre ölümün sessizli�ini bir çırpıda anlatırken, bizlerinde 

acıdan ve ya�amın gerçeklerinden kaçı� yolu olarak �u veya bu zaman diliminde ölümün 

bu sessiz halini istedi�imiz anlar olmu�tur. Ölümü istemek cesaretsizli�in son 

a�amasıdır. Kendini sevmenin ise tam tersidir. 

“Canlılarda ya�amsal fonksiyonların tamamen durması anlamına gelen ölüm, 

hayatın en önemli gerçeklerinden biri olup en eski dönemlerden bu yana insano�lunu 

derinden etkilemi� ve onu bu konuda çe�itli dü�üncelere sevk etmi�tir. Ölüm olayı 

kar�ısında hissedilenler ve ölüm sonrasındaki bilinmezlik, bütün toplumlarda çe�itli 

inanma, âdet, töre ve törenleri beraberinde getirmi�tir.”(Çıblak, 2002: 605). 

“Türkler arasında da ölüm olayı, do�um ve onu takip eden evlilik gibi en 

önemli geçi� a�amalarından biri olarak kabul edilmi�tir. Bu geçi� dönemlerinden 

sonuncusu olan ölüm, bir son gibi görünse de gerek eski Türk dinlerinde gerekse 

Türklerin mensubu bulundukları �slâm dininde bir yok olu� olarak algılanmamı�; ölümle 

her �eyin bitmedi�ine sadece bu dünyadan öbür dünyaya geçildi�ine inanılmı�tır.” 

(Çıblak, 2002: 606).  

Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’ de ölüm: “Yeryüzünde bulunan her canlı 

fanidir.” (Rahman,26) ayetiyle de kar�ımıza çıkmaktadır. Bu sözden hareketle her canlı 

hayatının belli bir bölümünde ölümle kar�ıla�acaktır. 

 �nsan ne zaman ve nerede ölece�ini bilmez. Kur’an-ı Kerim’de �öyle 

buyurulur: “Kıyametin kopma zamanına  ait bilgi �üphesiz Allah nezdindedir. Ya�muru 

o indirir, Rahîmlerde olanı o bilir, hiç bir kimse yarın ne kazanaca�ını bilmez hiç bir 

kimse hangi yerde ölece�ini bilmez. �üphesiz Allah her �eyi bilir, her �eyden 

haberdardır” (Lokman suresi, 31. ve 34. ayet). 

 “Nerede olursanız olun, tahkim edilmi� yüksek kalelerde bile bulunsanız ölüm 

sizi bulur” (Nisa suresi 78. ayet) Her nerede olursak olalım, ölüm bize yeti�ir. Karaca 

O�lan; “Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm. Nice sultanları tahttan indirdi.” derken, 

yüksek kalelerde veya sa�lam saraylarda, hatta gökteki yıldızlarda dahi bulunsak yine 
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ölümün bizleri bulaca�ını dile getirmi�tir. Bölgemizdeki ölümle ilgili gelenekleri 

gruplara ayırarak sınıflandırdık. 

 

1. ÖLÜM ÖNCES� 

Ölümü dü�ündüren ön belirtiler; ölecek ki�inin, dudakları morla�ır, boynu 

incelir, burnunun delikleri büyür ve incelir, nefesi hırlamaya ba�lar, teni sararır, 

ayaklardan can gider, göbe�i �i�er, ayakları so�ur. Gözü derinle�ir, gözünden nur gibi 

damlalar akar. Dökülen nur alınıp tekrar göze koyulursa, can zor çıkmaz.  Ölece�i 

anla�ılan ki�inin a�zına zemzem suyu damlatılır. Zorlamadan �ahadet getirtilir. Can 

verirken, ba�ında Kur’an okunur. Bir kimsenin ölece�i anla�ılırsa, mezarı kazdırılır, 

kabir tahtaları hazırlatılır, uzaktaki yakınlarına haber verilir. 

 

2. ÖLÜM ANI 

Ölen ki�i ruhunu teslim ettikten sonra gözleri kapanır, eli kolu düzeltilir, 

ölünün ayak ba�parmakları ba�lanır. A�zının açık kalmaması için çenesi ile a�zı 

ba�lanır. Ölünün gözleri açık kaldı�ı zaman yakınları tarafından “gurbetten bir yakınını 

bekledi�i”  dü�ünülür ya da “dünyaya doymamı�” diye yorumlanır. Bunun içinde 

uzaktaki yakınının giysisi ölünün üzerine konulur. Ölünün azap çekmemesi için, 

arkasından a�lanmaması gerekir.  

Ölen ki�inin dı�ardan gelecek yakını varsa çok fazla olmamak kaydıyla 

bekletilir. Ölü bekletilecekse, serin bir odaya konur. Ölüm halindeki ki�i sa� yanına 

yatırıp kıbleye döndürülür. Çünkü Hz. Peygamber, Beytullah için: “Ölü ve dirilerinizin 

kıblesidir.” buyurmu�. Hz. Fatıma (r.a), Rafi’nin annesine; “Beni kıbleye çevir.” 

demi�tir. Hastayı  kıbleye çevirmenin mümkün olmadı�ı zamanlarda sırt üstü yatırılır, 

yüzü ile ayakları kıbleye do�ru çevrilir. Gelen akrabalara yüzü gösterilir. Ölünün 

karnının üzerine �i�memesi için de bir demir parçası konulur. 

 

3. ÖLÜNÜN YIKANMASI 

Müslümanlıkta ölen ki�i, dünyadaki kirlilikten arındırılmadan mezara 

koyulmaz. Bu arındırma i�lemi günümüzde ve yakın geçmi�imizde su ile arınma yani 

ölünün yıkanıp, abdest aldırılması �eklinde gerçekle�ir. Müslümanlıktaki bu yıkama 

�ekli eski dönemlerde �ekil de�i�ikli�i göstermi� ve ate�le arınma �eklinde görülmü�tür. 

�amanların gelene�i de böyledir: “�amanın ölüsünü bir tahta üzerine koyup bırakırlar. 

Sonra tahtayı kapının önünde ate�e yakarlar. Ölüyü tabuta koyduktan sonra ba� tarafıyla 
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kapıdan çıkarır ve mezara götürürler. Umumiyetle ölüler elbiseleri, yemekler, rakı, 

atının e�er takımı ile beraber gömülür.” (�nan, 2000: 185-186). 

Yukarıda anlattıklarmızdan hareketle ölüyü yıkama ve kefenleme i�lemi 

bölgemizde din görevlisi tarafından yapılmaktadır. Ölünün yıkama i�lemi için ılık su 

hazırlanır. Ölü yıkanırken üç kazandaki sudan faydalanılır. Birinde sıcak su, birinde 

so�uk su, birinde de sabunlu su bulunmaktadır. Su kaba�ı(kefgi) taze olarak sıyrılır. 

Onunla su dökülür.  Sabun kesilir. Elbisesi çıkartılır. Taharet yaptırılır. Abdest aldırılır. 

Burnu a�zı, bezle silinir. Önce yüz, kollar, ba�, ayaklar yıkanır, bir sefer tepeden tırna�a 

kadar yıkanır. Sol üstüne, sa� üstüne çevrilerek üç defa yıkanır. Tütsü okunarak tavaya 

konulur. Cenazenin üzerinde gezdirilir. Ölü yıkanırken salâvat getirilir. Ölen ki�inin 

üzerlerinde hakkı kalmasın diye yakınları birer tas su döker. Yeniden abdest veririz. 

Ölünün yıkama suyundan kalan su ile elbiseleri yıkanarak bir yoksula verilir. E�er 

etrafta kırklı çocuk varsa ölünün ruhu basmasın diye bu suyla o çocuk da yıkanır. 

 

4. ÖLÜNÜN KEFENLENMES� 

Cenazenin boyuna göre ipi, kefeni kesilir. Kefen erkeklerde üç, kadınlarda be� 

parçadır. Kadınlarda ayrı olarak ba� ve gö�üs örtüsü vardır. Ölü yıkandıktan sonra 

�eytan gelmemesi için kefor sürülür. Kefor uçucu bir madde oldu�u için, kavanoza 

koyulup, kavanozun a�zını karabiberle, mumla sıvanır. Kefenin içine, güzel kokması 

için; kına, tütsü, feslikan ve otçem atılır. Kına erke�in kefenine koyulmaz. Ba�, bel ve 

ayaklarından olmak üzere üç yerinden ba�lanır. Ölen kadınsa; çemberi, kafenin ba�ının 

a�zına bükülü olarak koyulur. Cenaze kefenin içine koyulur. 

 

5. ÖLÜNÜN MEZARLI�A TA�INMASI VE DEFNED�LMES�  

Türklerde ölülerin gömülmesi ile ilgili bilgilere ilk olarak çin kaynaklarında 

ula�ılmaktadır. Çin kaynaklarında Hunların defin törenleri �u �ekilde anlatılmı�tır: 

“Hunlar ölülerini tabut içine korlardı. Bu tabut iki katlı olup iç ve dı� tabutlardı. Bu 

tabutları altın ve gümü� i�lemeli kuma� ve kürklerle örterlerdi. A�açlar dikilmi� 

mezarlıkları ve matem elbiseleri yoktu.” (�nan, 2000: 177). 

Çin kaynaklarında Göktürklerin defin töreni de �u �ekilde aktarılmaktadır: 

“Ölüyü çadıra korlar. O�ulları, torunları, erkek-kadın ba�ka akrabası, atlar ve koyunlar 

keserler. Ve çadırın önüne sererler. Ölü bulunan çadırın etrafında at üzerinde yedi defa 

dola�ırlar. Kapının önünde bıçakla yüzlerini kesip a�larlar. Yüzlerinden kan ve ya� 

karı�ık olarak akar. Bu töreni yedi defa tekrar ederler. Sonra muayyen bir günde ölünün 
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bindi� atı, kullandı�ı bütün e�yayı ölü ile beraber ate�e yakarlar; külünü, yılın muayyen 

bir gününde, mezara gömerler. �lkbaharda ölenleri sonbaharda, otların ve yaprakların 

sarardı�ı zaman gömerler. Kı�ın veya güzün ölenleri çiçekler açıldı�ı zaman 

(ilkbaharda) gömerler. Defin gününde ölünün akrabası, tıpkı öldü�ü günde yaptıkları 

gibi, at üzerinde gezer ve yüzlerini keser, a�larlar. Mezar üzerinde kurulan yapının 

duvarlarına ölünün resmini, hayatında yaptı�ı sava�ları tersim ederler. Bu ölü ömründe 

bir adam öldürmü� ise mezar üzerinde bir ta� korlar. Bazı ölülerin mezarında bu ta�lar 

yüze, hatta bine bali� olur. Atlar ve koyunlar kurban ettikten sonra kafalarını kazıklar 

üzerine korlar.” (�nan, 2000: 177-178). 

Barçın Yaylası’nın sınırları içerisinde mezarlıklarda aynı ailenin fertleri 

mümkün oldu�unca yan yana gömülmektedir. 

Ak�am üzeri ölen ki�inin salası sabah namazından sonra verilir. Mezarlı�a 

omuzlarda sal ile el de�i�tirerek, yava� yava� götürülür. Sal; ölüyü ta�ımaya yarar, dört 

ayaklıdır. Musalla ta�ının üzerine konur. Her adımda tutan ki�i de�i�ir. Bu �ekilde ölen 

ki�inin sevabından  yararlanmaya çalı�ır. Hoca cenaze namazını kıldırır. Bayanlar 

mezarlı�a gitmezler. 

Ölen ki�iyi o�lu veya damadı mezara koyar. Erke�in mezarı göbe�e kadar 

kazılır, bayanın mezarı gö�süne kadar kazılır. Kadının mezarı daha derin olur. Mezarın 

için leh tahtası konur. Üstü toprak atılarak kapatılır. 

“Konya’nın Ermenek ilçesine ba�lı Ba�yayla kasabasında tüm cemaat, birer 

küçük ta�a ‘�hlâs sûresi’ni okuyarak bunu mezara atar. Bu �ekilde ölen ki�inin Hakk 

nazarında günahlarının affedilmesinde yardımcı olunmak istenir.”(Çıblak, 2002: 609). 

Hoca, mezarın ba�ında dalgın( hocanın etti�i dua) Ölü gömülürken sa� tarafı 

üzerine, yönü kıbleye gelecek �ekilde yatırılır. Çünkü Müslümanların mezarı kıbleye 

yani Kâbe’ye do�rudur. 

Eski mezar ta�ları Osmanlı padi�ahlarının kafalarına giydikleri padi�ah 

sarıklarına benzemektedir. Bu mezar ta�ları da ilmine irfanın bilgisine göre dikilmi�tir. 

Mezar ta�ları üzerindeki bilgilerde Osmanlıca yazılmı�tır.   

Mezara ölü konduktan sonra, mezarın yerini belirlemek için ba� ve 

ayakuçlarına bir tahta dikilir ve üzerine ölen ki�inin ismi yazılır. Mezarın ba�ına a�aç 

dikilir. Günümüzde mezar ba�larına a�aç dikme gelene�inin kökeni de eski Türk 

inanı�larına kadar uzanmaktadır. Dikilen a�açla ölen ki�inin günahlarının 

affedilmesinde yardımcı olunaca�ına, kurtlar, ku�lar gibi bir canlı bu a�açtan yedi�i 
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vakit ise ölüye sevap yazıldı�ı, kabir azabını azalttı�ı ve ölünün ruhunun memnun 

edildi�i inancı hâkimdir.  

 

6. ÖLÜM SONRASI 

Ölü gömüldükten sonra camide Kur’an okunur. Cenaze ak�amında yemek 

verilir. Cenaze evine yeme�i akrabaları götürür. Bir hafta boyunca ölü evinin yeme�i 

kar�ılanır. Kur’an okunur. Ölünün arkasından hatim yapılır. �lk cumasında yemek 

verilir. Ölünün cuması, yedisi, kırkı, elli ikisi yapılır, dua okunur. Kırk günü 

doldu�unda yeniden yemek verilir. Yedinci per�embesine kadar hep dualar okunur. 

Mevlit okutma seneyi devriyesinde de yapılır. 

Ölünün tutamadı�ı oruçlar ve kılamadı�ı namazlar için; altmı� sarım, yüz 

yemin miktarı hesaplanarak “devir i�lemi” gerçekle�tirilir. “�skat” ismi altında borcu 

paraya dönü�türülerek kefareti yapılır. Bu para ihtiyaç sahibi ki�ilere da�ıtılır. �skat 

i�leminde ölünün ya�ı hesaplanır. Bir erkek ki�inin akil bali ya�ı 12’dir. Ona göre 

hesaplanır. Fakire devredilir. Fakat verilmesi mecburi de�ildir. Vasiyeti varsa yerine 

getirilir. Bu i�leme “alt-üst i�lemi” denilmektedir.  

Ölünün gömülmesinin ardından üç gün boyunca sabah namazından sonra 

sürekli mezarı ziyaret edilir. Genelde cuma günleri mezarlık ziyaret edilir.  

Ölen ki�inin kim oldu�unun bilinmesi açısından, mezar yapılır. Mezarlı�a ilk 

bayramının arifesinde ziyarete gidilir. Ölen ki�inin adı geçti�inde: “Allah rahmet 

eylesin, nur içinde yatsın iyi adamdıbiriydi. Bölgemizde izde ölüm sonrasında çok fazla 

yas edilmez. Yas edildi�i zaman ölünün azap çekece�i dü�ünülür. Fakat ölünün 

arkasından a�ıt yakma gelene�i çok fazla olmasa da devam etmektedir. Söylenen 

a�ıtları, “A�ıtlar Bölümü”nde de�erlendirdik. 
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V. HALK HEK�ML��� 
 

�nsanların kendilerinde ve hayvanlarında meydana gelen hastalıkları, do�anın 

içerisinde bulunan çe�itli bitkilerle ve de�i�ik tedavi yöntemleriyle iyile�tirmesine halk 

hekimli�i denmektedir. 

Geli�en tıbba ve sosyo-ekonomik �artlara ra�men, halk hekimli�i gelene�inin 

sahamızda devam etti�i gözlemlenmi�tir.  

“Halkın, olanakları bulunmadı�ı için ya da ba�ka sebeplerle doktora 

gidemeyince veya gitmek istemeyince, hastalıklarını tanılama ve sa�altma amacı ile 

ba�vurdu�u yöntem ve i�lemlerin tümüne ‘halk hekimli�i’ denilmektedir” (Boratav, 

1973: 149). 

“Halk hekimli�inin temelini, ‘Halkın sa�lı�ı, Tanrının insanlara verdi�i en 

büyük arma�andır.’ inancı olu�turmaktadır. Bu inançta �slam dininin etkisini 

görmekteyiz. Bununla birlikte, halk hekimli�i uygulamalarında kültür izlerimizi 

görürüz. Halk inancına göre kötü niyetli kimseler, özellikle büyücüler, yaptıkları 

büyülerle istedikleri kimseleri hasta edebilmekte, hatta öldürebilmektedirler. Bu gibi 

kötü durumlardan korunma, dinsel görevlerin eksiksiz yerine getirilmesiyle 

sa�lanmaktadır.” (Acıpayamlı, 1989: 1).  

Kaynak ki�ilerin verdi�i bilgiler istikametinde, her üç ilçemizde de aynı tedavi 

yöntemlerinin uygulandı�ı görülmü�tür. Bu sebeple üç ilçeden de derlenen halk 

hekimli�i ile ilgili ürünler bir ba�lık altında verilmi�tir. Bu bölümde halk hekimli�i ele 

alınırken, çocuk ve yeti�kinlere yönelik tedavi yöntemleri sıralanmı�tır. Ayrıca, 

bebeklere ve çocuklara ait tedavi metotları, “Do�um Gelenekleri” ve “�nanı�lar” 

ba�lıkları altında da de�erlendirilmi�tir. Ara�tırma sahamızda tespit etti�imiz tedaviler 

sonucunda, tedavi eden ki�inin hastadan para kabul etmedi�i görülmü�tür. Ancak hasta, 

tedavi eden ki�inin yanına giderken bulgur, darı, yo�urt, süt gibi hediyeler 

götürmektedir. Halk hekimli�inde önemli olan bir unsur da hastanın ve tedavi edenin 

�ifa bulaca�ına olan inançlarıdır. Bu tedavi yöntemlerinde hasta olan da tedavi eden de 

sonucun iyi olaca�ına inanmaktadırlar. Bölgemizde uygulanan halk hekimli�i tedavi 

yöntemleri �unlardır: 

Her türlü a�rı için; acı yav�an otu, e�ir kökü, yılan çiçe�i ve kekik 

kaynatılılarak içilir.  

Karın a�rısı için; kaynarcanın içine, pekmez, sadeya�, kırmızı biber 

konularak içilir. E�ir kökünün suyu veya kekik ya�ı içirilir. Karın piseyle sarılır, acı 
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yav�an otu kaynatılarak içirilir. Çam sakızı dövülerek, arpa unu ve suyla karı�tırılıp 

pi�irilerek içilir. Davarın sidi�i, südün köpü�ü, elmanın kökü ve arpa unu pi�irilerek 

sarılır. Ardıcın pürü veya dövülmü� pamuk çekirde�i sarılır. So�an dövülerek, külle 

karı�tırılarak sarılır. E�rim(domates) kökü kaynatılır. Rezdene, karacüccem (çörek otu), 

nane, reyhan, katran, pise, un, zift, keten tohumu kaynatılarak; karın bölgesine sarılır. 

E�ir kökü kabuklarından sıyrılarak kaynatılır ve içilir.  

Di� a�rısı için; Küp �ekere kekik suyu damlatılıp a�rıyan di�in üzerinde 

bekletilir. Kekik ve sumak a�acının sakızı a�rıyan di�in üzerine koyulur.  

Göz a�rısı için; karamık üzümlerinin kökü sarılır. Sakızla, rastık çekilir.  

Ba� a�rısı için; tuz okunarak sıcak küle gömülür, patlarsa ba�ın a�rısı geçer. 

Alna tülbent çekilerek içine de lahana ya da patates dilimlenip sarılır.  Acı yav�an ve 

kekik kaynatılarak içilir.  

Kulak a�rıması için, kula�ın içine piseli pamuk konur.  

Sırt a�rıları için; ardıç a�açlarından pelit, pise, tereya�ı getirilerek, 

karı�tırılır. Sırta sürülerek, terletilir.  

So�uk algınlı�ı için; acı yav�an, nane, kekik,   kaynatılarak, sıcak sıcak içilir. 

So�uk algınlı�ında pise yutturulur. E�ir gevdirilir. Pekmezi kaynatılıp içine biber 

atılarak içilir.  

Öksürük için; kekik, biberiye, karaba� otu, acı yav�an otu kaynatılıp içilir. 

Çam sakızı ezilerek, sütle pi�irilir, bir beze konularak sırta sarılır ya da sırta pekmez 

sürülerek gazete ile sarılır.  

Nazar için; mor basmaya dua yazılır. Çocu�un sa� omzuna takılır. Nazar için, 

muska yazılır. Bakır tasın içindeki suya kur�un dökülür. Sarımsak yapra�ı, so�an 

yapra�ı, tuz, üzerlik, yakılarak, üç sefer tütsülenir.  

Kırık çıkıklar için; bal mu�ambası, pise, katran, zift ısıtılarak sarılır. Balık 

veya ya�lı hamur sarılır. Ardıç kabu�u, pise, zeytinya�ı sürülerek, iki tahtayla çıkık olan 

yer sarılır. Kırı�ın oldu�u bölüm sıcak tutulur. 

Bel e�rilikleri ve kayması için; Kuyruk kemi�i parmakla kaldırılarak, bele 

zift yapı�tırılır. 

Yaralar için; et, bal, lahana, tuzlu hamur, helva sarılır. Vücudunun her yeri 

yara bere içinde olan ki�iye, yeni kesilmi� büyükçe bir keçinin derisi ba�tan a�a�ı do�ru 

geçirilir. Yaralar geçinceye kadar deri ki�inin üstünde kalır. Yaralar içinde kanı 

durdurmak için tuz, örümcek a�ı veya merkep pisli�i basılır.  
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Mide hastalıkları için; çam sakızını un gibi ö�ütülerek aç karnına her ö�ünde 

birer ka�ık yenilir. Bu �ekilde midedeki ülser iyile�ir. Burçak ununu da aynen ö�üterek 

içilir. 

Temra hastalı�ı için, çamur sürülerek yıkanır.  

Böbrekler için; maydanoz, kiraz sapı, mısır püskülü kaynatılarak içilir. 

Sarılık için;  sarıçiçek kaynatılıp içirilir 

Safra kesesindeki ta�ı dü�ürmek için; akıda ile i�de dalı kaynatılıp içilir.  

Mide �i�ti�i zaman, boyun eti ya da kara tavuk etinin üzerine pise ve 

karabiber dökülerek karna sarılır. Akkulak sakızı kaynatılarak içilir.  

Bademcik �i�ti�i zaman; “Altmı� yetmi�, çıkmı�, varmı�, gitmi�.” denilerek 

asılınır.  

Göbek dü�ü�ün zaman; yarpız sarılır.  
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VI. HALK METEOROLOJ�S� 
 
Yer ile gö�ün birlikte yaratılmasından bu yana tabiat olayları birbirleri ile 

paralellik göstermi�tir. Nitekim ya�murun, karın ya�ması, rüzgârın çıkmasına, Ay’a, 

Güne�’e ve Yıldızlar’a ba�lanarak anlatıla gelmi�tir. 

Çok eski dönemlerde havanın ya�ması, ısınması ve so�uması ile ilgili çok 

de�i�ik dü�ünce tarzları ve ifadeler söz konusu olmu�tur. Bahaeddin Ögel: “Gök, 

ya�mur ve doluları alır, ö�ütür gibi oynar ve sonra da serper.”sözüyle gö�ün ya�mura, 

doluya ve buluta analık etti�ini bizlere göstermek istemi�tir (Ögel, 2002: 268).  

 “XVI. yüzyıldan kalma Atalar Sözü Kitabındaki, ‘ay a�ıllansa a�ılın büyüt; 

gün a�ıllansa koyunun güt’ sözü, ayın ve güne�in çevresinden görünen haleden 

yorumlara varıldı�ını belirtse gerek, ayın a�ıllanması, kı�ın uzun ve sert olca�ına, 

güne�in a�ıllanması da havaların iyi gidece�ine, koyunları yayma�a götürmekten 

korkulmayaca�ına i�aret sayılıyor.” (Boratav, 1973: 118). 

 Yukarıda dile getirilmi� olan bu söz, bölgemizde; “Ak�am bulut kızarırsa 

öküzü yemle, sabah bulut kızarırsa tazıyı çulla.” �eklinde söylenmektedir. Yani; ak�am 

bulut kızarırsa hava güzel olacak, sabah kızarırsa kı� olacak, ava git denilmektedir. 

Çobanlar da davarların kuyru�u yukarı do�ru kalkmı�sa, arılar kovandan dı�arı 

çıkmıyorsa ya�mur ya�aca�ını, davarlar çalının içine girip çıkmazsa da karın 

ya�aca�ını bilirler. Buna ba�lı olarak yöremizde eski dönemde en iyi hava tahmininin 

çobanlar ve avcılar tarafından yapıldı�ını söyleyebiliriz. 

Aynı zamanda bölgede hava bozulaca�ı zaman ku�lar çok ötmeye ba�lar.  

Koyunlar hareketli olup, çok ot yemeye ba�larsa ve karalık çalısının gök üzümü bol 

olursa karın çok olaca�ı, kı�ın uzun sürece�i anla�ılır. Sarı arı çok olursa, koyun yerde 

çok yatarsa, boz armut çok olursa da kı� çetin geçer. Koç, beyaz koyunla birle�irse de 

kar çok ya�ar.  

Kutup yıldızı Türk mitolojisinde gö�ün kapısı, gök çadırı olarak kabul edilir. 

Bahaeddin Ögel’de Türk Mitolojisi isimli kitabında; “Dünya kutup yıldızı ile gö�e 

ba�lanmı�tı.” der  (Ögel,2002: 183).   

O�uz Ka�an Destanı’nda da kutup yıldızı parlaklık ve güzelli�in sembolü, 

iyiliklerin habercisi olarak nitelendirilmi�tir. Kutup yıldızının bu özelliklerinden 

hareketle yöremizde kutup yıldızın do�u�una göre hava tahmini yapılır. “Kutup yıldızı 

çok ı�ıklı olursa hava ya�ar.” diye dü�ünülür. 
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Türkler bulutlara ki�ilik vermi�lerdir. Ya�mur ta�ıyan bulutlara ‘di�i bulut’, 

ta�ımayan bulutlara da ‘kara bulut’ ismini vermi�lerdir. Bulutlara bu �ekilde anlam 

yüklenmesinden hareketle bölgemizde bulutlara bakarak hava tahmini yapılmaktadır. 

“Ak�amdan bulut kızarsa, ayın etrafı havlulanırsa, kara bulut batıdan kabarırsa ya�mur 

ya�ar. Ayın yüzeyi kırmızı renkte olursa kar ya�ar.” inanı�ı yaygın olarak 

söylenmektedir. Bulut kuzeyden gelirse fırtına kopar. Kırlangıçlar ço�alıp, alçaktan 

uçarsa, bulut da güneyden gelmeye ba�larsa ya�mur ya�ar. Bulut dolunayı kapatırsa da 

ya�mur ya�ar. Hava bulutluysa, ayın kenarındaki halkaya bakılır. Halka geni�lerse 

ya�mur ya�ar, halka dar ise ya�ı� yakınlardadır. Hava sertle�irse de kar ya�maya ba�lar.  

Göktürklerin atası rüzgâr çıkarma gücüne sahiptir. Bunun yanı sıra Yakut 

Türklerinde rüzgâr estiren Tanrı, da�ın tepesinde oturur, so�uk havaları toplayıp rüzgâr 

yapardı. ��te bu rüzgârlar bölgeye güneyden eser, bulutlar yukarı do�ru gelirse ya�mur 

ya�acak denilir. Bulut a�a�ı giderse hava açılır. Do�udan gelirse poyraz olur. Kuzeye 

giderse, ya�mur ya�ar. Bulut a�ır giderse az ya�mur ya�ar, hızlı hızlı giderse ya�ı� çok 

olur. Ermenek’te çayın boyu sisli olursa hava çok güzel olur. Da�ın ba�ında duman 

olursa hava ya�ar. “Bu sabah çok çi� var, yakında ya�mur ya�acak.” diye söylenir. 

Hava güneyden kararırsa ve Göksu’nun üstü dumanlanırsa da ya�mur ya�ar.  

 

YA�MUR DUASI 

Ya�mur bütün tabiatı ye�erten en önemli tabiat vergisidir. Ya�mur ya�dırma 

da Türk mitolojisinin en önemli motiflerinden biridir. Eski Türklerde ya�mur bütün 

suların anası ve ilk maddesidir. Bu nedenle ya�mur suyu hayatın devamı için en önemli 

�eydir. 

Türkler ya�adıkları co�rafyanın tümünde dönem dönem kuraklıkla 

kar�ıla�mı�lardır. Bu nedenle ya�mur ya�dırma ile ilgili gelenekler kuraklı�ın oldu�u 

mevsimlerde kullanılmı�tır. Ya�murun ya�ması ile ilgili çe�itli inanmalar de�i�ik 

bölgelerde varlı�ını göstermektedir. Bunlardan birisi de “ya�mur duası” dır. 

Anadolu’nun çe�itli yerlerinde ya�mur ya�dırmak için ya�muru kullarından 

esirgeyen Tanrı’yı acındırmak için sütten yoksun bırakılan yavrular a�latılır, bu 

a�layı�la da susuz kalmı� topra�ın hali dile getirilmi� olur. “Anadolu’nun bazı 

bölgelerinde ‘ya�mur duası’ ile ilgili gelenekler arasında kırk bir ta�a dua okuyup suya 

atmak âdeti tesbit edilmi�tir.”  (�nan, 2000: 164). 
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“Kuraklık zamanında çocuklar toplanıp bu oyun için bir büyük tahta kepçeyi 

çocuk gibi giyindirirler ve bir a�acın ortasına ba�layıp iki ucundan iki çocuk tutar. 

Böylece çocuklar ev ev gezerek: 

‘Çomçe gelin ne ister, çomce gelin su ister. 

Ver, Allah’ım,  ver! Ya�mur ile sel! 

Koç koyun kurban, göbekli harman, 

Yaz ya�muru yalancı, gâvur kızı dilenci 

Ver, Allah’ım ver! Ya�mur ile sel! 

Koç koyun kurban, göbekli harman!’ 

Diye türkü ça�ırırlar. Her evden bir kadın çıkarak ‘kepçe gelin’in ba�ına su 

döker ve çocuklara bir �ey verir.” (�nan, 2000: 165). 

“Altay Türkleri ya�mur ta�ıyan bulutlara ‘di�i bulut’ demi�tir. Bu bulutların 

gelmesi sonunda otların bol olaca�ı ve dolayısı ile sütlerin de ço�alabilce�i bir gerçekçi 

bir görü�le anlatılmaktadır.” (Ögel, 2002: 269).  

Barçın Yaylası’nda derleme yaptı�ımız dönemde ya�mur duasının yapılı�ına 

�ahit olduk. Bunları da foto�raflarla kalıcı hale getirdik. Ya�mur duası ile ilgili 

gözlemlerimizi aktaracak olursak, bölge da tarım önemli bir geçim kayna�ı oldu�undan 

su da büyük bir önem ta�ımaktadır. Bu nedenle de kurak mevsimlerde ya�mur ya�dırma 

gelene�i devam etmektedir. Bölgemizde “Erenler” veya “Karamu�ar” denilen yere 

çıkılarak bu yüksek yerde ya�mur duası yapılmaktadır. Dua esnasında halkın birlik 

beraberlik içinde olması önem arz etmektedir. Bölgede ya�mur duasına çocuklar ve 

erkekler katılmaktadır. Bayanlar, erkekler tarafından günahkâr sayıldı�ı için duaya 

katılmamaktadır.  

Ya�mur duasında yetmi� bin ta� okunarak suya atılır. Yetmi� bin ta�ı sayma i�i 

çocuklar, okuma i�i de büyükler tarafından yapılmaktadır. Ya�mur duası için evlerden 

toplanan bulgur kazanlarda kaynatılır ve çocuklara yedirilir. Bu yeme�e ‘hayır a�ı’ adı 

verilir. Daha sonra hoca duayı yapar. Arkasından Allah rızası için cemaatle birlikte 

namaz kılınır. Duaların hepsinde eller havaya do�ru açılırken, sadece ya�mur duasında 

eller yere do�ru çevrilir. Bunun nedeni, bereketin topra�a dü�mesidir. Bu �ekilde dua 

edildikten sonra da bir hafta içinde ya�murun ya�ması beklenir. 

Ayrıca ya�mur ya�madı�ı zamanlarda Sarıveliler da�larındaki Darman 

Dede’ye çıkılır. Köylüler ufak ta�lardan bir sürü toplayarak koyunlarına koyarlar. 

Geriye dönerlerken de o ta�lardan herbirini bir pınara koyarak gelirler. Sonra havadan 

rahmet ya�maya ba�lar.  
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VII. HALK TAKV�M� 
 
Geçmi�ten bugüne kadar insano�lu birlikteli�ini devam ettirip, karı�ıklı�ı 

önlemek açısından ortak bir zaman kavramı kullanarak günlük i�lerini bu �ekilde 

halletmi�tir.  

Geçmi� dönemlerde Osmanlıca Türkçesinin etkilerinden, Araplar’la olan 

alı�veri�lerimizin fazla olmasından dolayı, Arabi ayları kullanmayı tercih etmi�izdir. 

Derleme yaptı�ımız bölgede de te�rin-i evvel (ekim), te�rin-i sani (kasım), cemazüül 

evvel (aralık), cemazüül sani(ocak), april (nisan), gülan (mayıs) �eklinde Arabî ayların 

isimleri kullanılmaktadır.  

Sonbahar ile kı� arasındaki zamana “sarı yaz” denilir. Kara kı�ın oldu�u 

zamana “zemheri” denilmektedir. Bölgemizde hava çok so�uk oldu�unda i� zamanı 

durdu�u için, sıkıntılı bir dönem ba�lar. Bu sıkıntı da halk arasında ‘kara kı�’ deyimiyle 

dile getirilir.  Yani ‘kara kı�’ deyiminde, kara sıfatı ile de kelimeye olumsuz anlam 

yüklenmi�tir. 

Sabahtan önceki zamana “erden”, sabah ile ö�len arasındaki zamana “ku�luk” 

denilmektedir. Eskiden alaturka saat kullanılır, saat olmadı�ı zamanlarda da yıldızlara 

göre zaman ayarı yapılmı�tır. Bu dönemde do�um tarihleri de Kur’an-ı Kerim’in 

arkasına yazılmı�tır. 

Do�um tarihleri tam olarak bilinmedi�i zamanlarda çocuklara; yayla göçü 

(baharın), koç katımı (mart ba�ı), o�lak katımı (nevruz), harman sonu (eylül), zemheri 

(kara kı�ın), cemrenin ardı (nisan ayı), ekinlerin önü, kuzu kırkımı (temmuz sonu), 

hıdırelllez, zemheri (kara kı�) gibi zamanlarda do�du�u söylenilmi�tir. 

Ay bütünleyip tepsi gibi oldu�unda; “Ay on be�ledi.” denir. Mart dokuzu; 

dokuza dokuz yaparsa kı�ın çok olaca�ına inanılır. Nisanın ilk haftasının çok so�uk 

olaca�ına inanıldı�ından; “April be�i, kurtar ba�ı”,  “Aprilin be�inden, ine�i kurtar 

e�inden” �eklinde söylemlerde bulunulmaktadır. Bu dönemde süt kazanına kar 

ya�maması içinde:  “Sitti�i sevil, süt kazanını devir.” denilmektedir.  

Eskiden kı�lar çok uzun geçti�i için de yıl ikiye bölünerek: “Altı ay Hızır 

(Zemheri, mart dokuzu), altı ay aralık.” denilmi�tir.  

Hıdırellezle ilgili olarak, mayısın ilk haftasındaki gecelerde sütün dı�arı 

konuldu�u zaman kendi kendine yo�urt olaca�ına inanılır. Nevruzda da yedi türlü 

yiyecek toplanarak yenilir. Darı, nohut, bu�day, nar, fasülye, bu�day, elma pi�irilir. Onu 

yiyen ki�inin o yıl boyunca yılan görmeyece�ine inanılır.  
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VIII. �NANI�LAR 
 

Halk bilimimiz eski inanı�ları kendisine örnek alarak ça�ımızın �artlarına göre 

kendisini yenileyerek, yeni içerik ve anlatım tarzlarıyla �ekillenir. �nanı� kelimesi, inanç 

kelimesi ile paralellik göstermektedir. “�nanç, sözlük anlamı ile ki�ice ya da toplumca, 

bir dü�üncenin, bir olgunun, bir nesnenin, bir varlı�ın gerçek oldu�unun kabul 

edilmesidir” (Boratav, 1973: 8).   

Barçın Yaylası’nın kırsal bir bölge olması, ilçelerimizin merkeze uzak olması 

nedeniyle halk içerisinde çok de�i�ik inanı� çe�itleriyle kar�ıla�tık. Derlemi� oldu�umuz 

inanı�ları nazarla ilgili inanı�lar, dedeler ve türbelerle ilgili inanı�lar ve çe�itli inanı�lar 

olmak üzere üç grupta ele aldık. Dedeleler ve türbelerle ilgili 31 kaynak belirleyerek 

alfabetik olarak sıraladık. Ayrıca 183 tane çe�itli inanı�ı da alfabetik sıraya koyarak 

a�a�ıda veriyoruz. 

 

A. NAZARLA �LG�L� �NANI�LAR 

Nazar, Barçın Yaylası ve yakınlarında “göz de�me” manasında 

kullanmaktadır. Nazar ço�u zaman gözle bazen de dille geçer, yani söylemekle. Nazarın 

hem mala, hem de cana olması ihtimali vardır. Bazı kadınların ve erkeklerin gözlerinin 

mala baksa mala, cana baksa cana zarar getirdi�i söylenir. Çok renkli gözlerin de en 

fazla nazar de�diren gözler oldu�una inanılır. 

Nazarla ilgili inanı�lara geçmeden önce nazarın tanımına göz atmakta fayda 

vardır. 

“Bakı� anlamında Arapça ‘nazar’ kelimesi, kimi insanların bakı�larındaki 

zararlı güç ve bu nitelikleriyle, bir ki�iye bir hayvana ya da bir nesneye bakmakla, canlı 

üzerinde hastalık, sakatlık, ölüm, nesne üzerinde sakatlanma, kırılma gibi olumsuz bir 

etkinin meydana gelmesi anlamını almı�tır Türkçede.” (Boratav, 1973: 125). 

Barçın Yaylası ve çevresinde ya�ayanlar nazardan kurtulmak için, nazar 

boncu�u, sarp kayalardan toplanan it boncu�u, bilhassa davar ve meyveler için öküz 

kafası, evler için geyik kafası, bilhassa çocuklar için “gök boncuk” kırmaktadırlar. 

Nazar de�memesi için de; “Elem tere fi�, kem gözlere �i�.”sözü söylenmektedir. Aynı 

zamanda Kur’an surelerinden Felak ve Nas bilhassa yeni do�an çocukların üzerine sık 

sık okunmaktadır. 
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Nazar de�en ki�iyi hocaya okuturlar. Bununla iyile�mezse, muska yaptırılır. 

Sonra o yaptırdıkları muskayı nazar de�en ki�inin boynuna veya iç gömle�ine takarlar. 

Nazar ço�u zaman çok fazla kıskanmanın sonunda meydana gelir.  

Bir insana nazar ya insan gözüyle, ya �eytan çarpmasıyla, ya da ulu a�açların 

dibine oturunca de�er.  

Nazarcı adamın nazarı, insana bula�masın diye aya�ının altından biraz toz alıp 

vücudun üstüne serpilir. Bu �ekilde onun nazarından korunaca�ına inanılır.  

Nazar de�en adamın gözü ya�arır, vücudu da titremeye ba�lar. Bir adama 

ansızın ba� a�rısı gelir, gözü ya�armaya ba�larsa ona denir ki: “Sana belki nazar 

de�mi�tir, bir nazarcıya git de bir okut.” diye söylenir. Nazar okuyanların gözleri 

ya�arır, çok fazla esnerlerse o adama nazar de�di�i iyice anla�ılır. Sütü çok fazla bedeni 

de iri olan ineklere nazar de�mesin diye bir gök boncuk dizgesi takarlar, ya da hocaya 

bir muska yaptırıp gene gök boncukla beraber ine�e takılır. Ayrıca küçük güzel 

çocuklara nazar de�mesin diye gözüne çıra isinden sürme yapıp çekerler, bir de 

kula�ının ardına tava karası sürülmektedir. 

 

B. DEDELER VE TÜRBELERLE �LG�L� �NANI�LAR 

Evliyaların bir niteli�i ya�adıkları sürece ve öldükten sonra akıl-dı�ı i�leri 

ba�arma gücünde olmalarıdır. Peygamberlerin ola�anüstü i�lerini göstermek için 

kullanılan “mucize” deyimine kar�ılık ermi� ki�ilerin, dedelerin yaptı�ı 

ola�anüstülüklerde “keramet” olarak adlandırılmaktadır. Bu keramet sahibi dedeler, 

Barçın Yaylası ve etrafında, dilek, adak, yalvarma ve dua yapılan kutsal yerlerdir. 

Dedeler; ço�u zaman bir türbe, evliya ocakları, büyük evliya mezarları, delik kayalar, 

ma�aralar ve çok miktarda su çıkan akarsu kaynaklarıdır. 

Buralara; hasta olanlar, ba�ı di�i a�rıyanlar, kol ve bacakları romatizma 

olanlar, vücudunda bir sızı olanlar, saralı olanlar, vücudunda bir yarası olanlar, çocu�u 

durmayıp a�layan ve hiç çocu�u olmayan kadınlar, dilek dileyen genç kızlar, felç olan 

çocuklar ve adamlar, deli olanlar ve bilhassa vücudunda egzama ve termiye hastalı�ı 

olanlar gelirler. Dertlerine derman bularak giderler. 

Bu dedelere gelmeden önce, derdi olan adamın derdinin hangi dedeyle ilgili 

oldu�unu bilmek için de ço�u dede vazifesini gören “ocak evleri” denilen yerlerde i�ne 

atılır, ya�, mum yakılır. 
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Ocak evleri eskiden o çevrenin büyük hocalarından birinin evi olur. Köklü 

sular, su kaynakları o evlerin altından veya yakınından çıkarlar. Ocak evleri, çe�itli 

hastaları okurlar, yazarlar, i�ne atarak gelen hastanın derdinin hangi dedeyle ilgili 

oldu�unu meydana çıkarırlar.  

Çe�itli istekler için gidilen türbeleri a�a�ıda veriyoruz: 

 

AKPINAR: Kısmet açmak için, Akpınar’a, koca bulamamı� kızlar: “�u 

peygamber �urdan geçmi�, ölümsüzlük suyunu içmi� deyip, ayaklarını bu pınarın içine 

sokarlar.  

 

AVDIN DEDES�: Burada evliya bir zat yatmaktadır. Bir de tekke vardır, 

çe�itli hastalıklara tutulanlar bu zaddan yardım beklerler. 

 

AZ�M SOFU DEDES�:  Sarıveliler’in Adiller köyündedir. Azim sofu evliya 

ve âlim bir ki�idir. Türbesi Sarıveliler mezarlı�ındadır. Burayı âlim olmak isteyenler 

ziyaret ederek: “ Ya Azim Sofu bize himmet eyle!” derler. 

 

BOYALIK: Çe�itli dilekleri olan ki�iler tarafından ziyaret edilir. Horoz 

kesilir, bulgur pi�irilir, sabaha kadar durulur, mum yakılır, dua edilir, pi�en yemek 

çocuklara yedirilerek dönülür. 

 

C�VANDERE DEDES�: Burada büyük bir su kayna�ı vardır, sular burada da 

da�lardan ça�layarak akar. Buraya çocu�u durmayan, çocu�u a�layan hasta olan 

kadınlar gelirler. Bu dedenin etrafı Toros Da�ları’nın ormanlıklarıyla kaplıdır. Burayı 

ziyaret edenler kurban keserler, yedirirler, ellerini bu kayada bulunan suyun az geldi�i 

bir deli�e sokarlar. E�er ellerine ta� gelirse o�lan çocukları olur, çamur gelirse kız 

çocukları olur. 

Civler köyünde bir dede daha vardır. Burayı çocuklarının göbe�i çıkan 

kadınlar ziyaret ederler. Burada bir sö�üt a�acı vardır. O sö�üt a�acından bir dal kesilir, 

yedi türlü iple çamur sürülüp kesilen yere tutturulur. O dal ye�erirse çocuk iyi olur, 

ye�ermezse ölür, derler. 
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DARMAN DEDE: Bu dede Sarıveliler da�larındadır. Buraya hem hastalar 

gelir, hem de rahmet olmadı�ı zamanlarda köylüler buraya çıkarlar. Davar, un, ya� 

getirirler. Burada namaz kılarlar. Ufak ta�lardan bir sürü toplayarak koyunlarına 

koyarlar. Geriye dönerlerken de o ta�lardan herbirini bir pınara koyarak gelirler. Sonra 

havadan rahmet ya�maya ba�lar.  

 

DEDEM�N GÖZÜ MA�ARASI: Evliya dedikleri dede zamanında o 

ma�arada ya�amı�tır. O ma�arada ya�amını yitirdikten sonra ma�ara köylüler için 

kutsal sayılmı�tır. Ma�aranın inanı�ı, ma�aranın giri�inde bardak a�zı kadar bir delik 

var. O delikten uzun bir sopa sokulur. E�er sopa çamursuz çıkarsa, dileklerinin kabul 

edilece�ine inanılır, e�er de�nek çamurlu ve pis olursa dileklerinin kabul olmayaca�ına 

inanılmaktadır. Dedenin kendisini besledi�i a�aca da mendil, çabut ba�lanır. Ertesi gün 

sabah geldiklerinde mendil a�açtan dü�mü�se, dileklerinin olmayaca�ına; dü�memi�se 

olaca�ına inanılmaktadır. 

 

DEDE PEL�T: Ermenek’e yakın bir yerde 500 ya�ından ve 20 ton 

a�ırlı�ından fazla bir pelit a�acı vardır. Buna “Dede Pelit” denir. Bunun �öyle bir 

efsanesi vardır: 

“Eskiden yeni evlenen bir kızla erkek çok mesut ya�arlarken ikisi birden o 

a�acın yakınında bir yerde ölürler. �kisinin de ölülerini bu a�acın dibine gömerler. Bir 

gün koyun güden bir kız gelir bu a�acın dibinde dinlenirken uyuyakalır. Rüyasında ölen 

kız gelir der ki: “Biz muradımıza eremedik. Kim gelir burayı ziyaret ederse muradına 

ersin, uzun ömürlü olsun.” der. Kız da der ki: “Ziyaret ettikten sonra bu a�aca bir çaput 

ba�lamayı unutmasın.” O günden beri insanlar buraya gelerek ziyaret etmekte, dua edip, 

çaput ba�ladıktan sonra da gitmektedirler. 

 

DEDE PINARI: Sarıveliler’in Civler köyü yakınlarında Toroslar’ın Ta�eli 

kısmında yüksek bir da�ın yamacında bir ma�ara vardır. O ma�arada tarihi devirlerden 

kalmı� bir kaç delik vardır. O ma�arada toprak yoktur. Kayadan su çıkmaktadır. Buraya 

çocu�u olmayan kadınlar giderek, �öyle seslenirler: “Ey dedem geldim oca�ına bir 

o�lan veya kız ver kuca�ıma.” Oraya gideninin dile�i kabul olursa; su co�ar, sel olup, 

akar gider.  
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DEL�K TA�: Biri Sarıveliler da�larında Ba�yayla’ya yakın yerde, biri de 

Ferisge’de iki tane Delikta� dedesi vardır. Bu dedeleri, çocukları hasta olanlar, kayanın 

deliklerinden geçirmek suretiyle ziyaret etmektedirler. 

 

ERENLER: Çe�itli hastalıklara tutulanlar, çocu�u olmayan hasta olan 

kadınlar gelerek ziyaret edip, dua eder, namaz kılarlar.  Bu dedenin birçok hastalıklara 

iyi geldi�i söylenmektedir. 

 

EVL�YA DE��MEN�: Bu dede Kızılcakı�la köyü yakınlarındadır. Buraya 

çocu�u çok fazla a�layan, çocu�u ayda� olan anneler, çocuklarını götürürler. Okuyup, 

üflerler. De�irmenin etrafında çocu�u dolandırırlar.  En sonunda da oranın so�uk 

suyunda çocuklarını yıkayıp evlerine dönerler. 

 

GÖTÜROTU: Buradaki suyun �ifalı oldu�una inanılır. 

 

GURRA EFEND�: Eskiden Sarıveliler’de Gurra Efendi diye birisi varmı�. Bu 

ki�i medresede çok ö�renci yeti�tirmi�. Konya’dan 14 talebe ilim için Gurra Efendi’ye 

gelirlerken a�a�ı yayladan Çindiri da�ının ete�ine geldiklerinde, ilkbahar günü co�kun 

akan Ayna deresinden geçememi�ler. Nasıl geçece�iz, diye dü�ünürken Gurra Efendi 

Hoca yanlarında talebelerine demi� ki: 

“Hepiniz gözünüzü yumun aya�ıma da basın.” Ö�renciler bir bakarlar ki 

Sarıveliler’deki mezarlıktalar. O zamandan beri Gurra Efendi’nin kutsal oldu�una 

inanılır. 

 

HOCALAR: Bu dede Karapınar köyünün içindedir. Buranın geçmi�i �öyledir: 

Kadının birisi o�lunu uzakta bulunan bir pınara su doldurmak için gönderir. Anası çok 

bekler, geriye dönmez. Tam aramaya çıkaca�ı zaman o�lan eve gelir. O�lana anası der 

ki: “O�lum neden geç geldin? Yoksa suyu buraya mı getirdin?” Bunun üzerine o�lanın 

anası ahıra iner, anası bakar ki: “fokur fokur” su kaynıyor. Bunun üstüne çocu�un 

evliya oldu�un anla�ılır. O evden birçok âlim yeti�ir. Bu sülalenin adı “hocalar” kalıyor. 

Bugün dedenin oldu�u evin ahırından bu su çok miktarda çıkmaktadır.  

Saraya tutulanlar, deli olanlar, kütürüm olanlar ak�amdan bu dedenin eve gelir, 

orada yatıp, o sudan bol bol içerler. Evin bacasına çıkıp orada ya� ve mum yakıp 

per�embeyi cumaya ba�layan gece tütsü yaparlar. O bacalara bir kaç kuru� arılık koyup, 
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kaplarına da o sudan doldurarak döner gelirler, o suyu da bir hafta içmeye devam 

ederler. 

 

KAN DEDES�:  

Dindebol yakınlarındadır. Kan hastalı�ına u�rayanlar ziyaret ederler. Eskiden 

büyük bir evliya varmı�, bir gün köyün üstüne çıkmı�. Orada gezerken yerde ufak bir su 

görünce suya �öyle bir duada bulunur: “Ey su sen kan hastalı�ında olan Müslümanlara 

yardımcı ol!” deyince burası küçük bir göl olur. O zamandan beri aya�ında, kolunda ya 

da bedeninin ba�ka yellerinde sızı olanlar o gölde yeti�en sülükten getirip a�rıyan 

yerlerine koyarlar. Sülü�ün koyuldu�u yerde kan varsa sülük onu emerek konuldu�u 

yerden yere dü�er ve kusar. Böylece o hastalıklı yer iyi olur. 

 

KEREV�� DEDES�: 

Çocu�u olmayan kadınlar, kütüklü denen yerdeki bu dedeye giderek; oradaki 

ardıç a�acına çaput ba�layıp, iki rekât namaz kılarlar.  

 

KOCA SÖ�ÜT: Sarıveliler yaylasına giderken tam Sarıveliler yaylasının orta 

kısmındaki bir sö�üt a�acıdır. Fıtık hastalı�ına tutulanlar buraya gelirler. Bu sö�üt a�acı 

di�er sö�üt a�açlarından çok çok kalındır. Dalından bir dal kesilerek tekrar a�ılarlar. 

E�er o a�ılanan dal tutarsa o ki�i iyi olur, tutmazsa o adam fıtıktan ölür. Burada kuzu 

veya horoz kesilerek hep beraber yenilir. 

 

MIHLICA DEDES�: Sarıveliler mezarlı�ındaki çıban dedesidir. Vücudunda 

çıban veya yara olanlar buraya giderler. Mezarlıkta bulunan sakız a�acının dibinde iki 

rekât namaz kılarlar, o ta�ın üstüne bir kaç kuru� para koyarlar, ta�a bir çivi çakıp, a�aca 

da bir çaput ba�larlar dönerler. 

 

PANCAR DEDES�: Mençek köyü yakınlarındadır. Pancar hastalıkları için bir 

ziyaret yeridir. 

 

SARIALADIN TÜRBES�: Etrafı dolanarak dilekler söylenir. Dileklerin 

olaca�ına inanılır. 
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SARI DEDE: Çocu�u olmayan kadınlar buraya giderek, dua eder, namaz 

kılarlar, horoz kesip yerler. Çocuk fıtık oldu�u zamanda buraya getirilir.  

 

S�YAM EFEND�( ALATA): Burada çocu�u sık dü�en kadınlara, acı sakız 

gibi bitkiler sarılır. 

 

SÜT DEDES�: Davarların sütü kesildi�i zaman, oraya götürülür. Yenilir içilir, 

davarlar orada yatırtılır. O�lak davara karı�tırılır. Ocaklara demir atılır. Külünden 

sürülerek, dua edilir. 

 

�ABAN DEDES�: Sulu çıban dedesidir. Buraya gelenler bulgur götürüp 

oradaki ku�lara serperler, ya� ve mum götürüp orada yakarlar. O ya�dan hastanın 

yana�ına sürerler. Dedenin etrafını ü� sever dolanıp bide oradaki çalıya hastanın 

sırtından çaput ba�layıp dönerler. 

 

TERM�YE DEDES�: Bu dede Göktepe’de’dir. Termiye ve egzama olanlar 

buraya gelirler. Cuma günleri burada bulunan mezarın etrafını yedi defa dönerler, 

burada ya� ve mum yakıp ya�ından ve dede tora�ından yaraya sürerler. Burada dede 

sahibiyle beraber pilav pi�irip yer. Dede ilahi söyler, gelenlerden ho�lanırsa kuru yerden 

sular fı�kırmaya ba�lar, su çıktı�ı yerde batar. Bu dedenin oldu�u yerde sekiz metre 

yüksekli�inde tepecikler vardır, bu tepeler sivri ve etrafları sarptır. Üst kısımları 

düzgündür, üstünde küçük delikler vardır. Dede “Hu dedem hu…” deyince hasta iyi 

olacaksa yerden su fı�kırırarak tepeden a�a�ıya do�ru dökülür. Hasta iyile�meyece�inde 

ise hiç bir de�i�iklik olmaz.  

 

TOZ MU�AR MA�ARASI: Oradaki deli�e hamile kadın elini soktu�unda 

kirli çıkarsa erkek, temiz çıkarsa kız çocu�u olur.  Burada da horoz kesilerek, dua edilir. 

 

ULU DE��RMEN: Sarıveliler’in Nadire köyünde ulu bir de�irmen vardır. 

De�irmenin yanında bir de ev vardır. O evde eskiden büyük bir âlim varmı�, hastalar 

ona u�rar �ifa bulurmu�. �u anda da akıl hastalı�ı olanlar burayı ziyaret ederek yardım 

isterler. Buraya gelenler �ifa bulaca�ında hemen iyile�mekte, bulmayacaksa da hemen 

ölmektedir.  

 



� ��
�

YE��L D�REK: Çocu�u olmayanlar Sarıveliler sınırları içerisindeki “Ye�il 

Direk Ma�arası” denilen yere giderek keçi, koyun, horoz kesip dua ederek orada 

kalırlar. Ma�aranın içindeki deli�e elini sokarlar. Kara is çıkarsa, çocu�un 

olmayaca�ına; temiz çıkarsa, çocu�unun olaca�ına inanırlar. Aynı zamanda eti duvara 

yapı�tırırlar, e�er duvara yapı�ırsa çocuk olaca�ına; yapı�mazsa, et oca�a atıldı�ında 

büzü�ürse de çocuk olmayaca�ına kanaat getirirler. Çocukları olup da hastalandı�ı 

zamanlarda da, ye�il dire�in içinde çocuk be�i�i denen yere çocuk kondu�u zaman 

çocuk sürekli a�lıyorsa, çocu�un iyi olmayaca�ı anla�ılıyor. E�er sesinin kesiyorsa da 

çocuk iyi olaca�ı dü�ünülür. Bu ma�araya Anamur’dan, Gazipa�a’dan gelip, Barçın 

Yaylası’na göçmekte olan Yörükler; koyunlarının sütü kesildi�i zaman gelerek 

koyunlarına su içirirler. 

 

YILANCIK OCAKLARI 

Ba�ında di�inde, kollarında ve ayaklarında sızı olanlar, aynı dedelerde oldu�u 

gibi yılancık ocaklarında i�ne attırırlar, hangi yılancık oca�ı çıkarsa oraya giderler. 

Ocak olan ki�ler; genellikle bir yatırın yakınındaki köyün halkındandır, 

ermi�in soyundan gelmeleri yahut onun türbesinde, ziyaret yerinde görevli olmaları 

kendilerine yetki sa�ladı�ına inanılır. “Ocaklı erkek de, kadın da olabilir. Genel olarak, 

erkek hastalara erkek ocaklılara, kadınlara da kadın ocaklar bakar.” (Boratav: 1973: 

138). 

Ocak sahibi eline bir bıçak alarak: “El benim de�il a��a anamızın, el benim 

de�il Hacca anamızın, el benim de�il Fatma anamızın, el benim de�il Havva anamızın” 

der; üç kere Felak, üç kere Nas, üç kere de Ayet’el-kürsü okur elindeki bıça�ı hastanın 

ba�ından aya�ına kadar tersiyle “Bismillah” diyerek bastırır. Bunlardan ba�ka ocak 

evinde tuz, kül verip hastaya yalatırlar, yemek verirler. Daha sonra hasta bir kaç kuru� 

vererek oradan ayrılır. 

 

LAVSA YILANCIK OCA�I: Sızısı a�rısı, romatizması olanlar burayı 

ziyaret ederler. Ziyarete giderken süt götürürler, yaylada bulunan ta� yalaklara sütleri 

dökerler. Bu esnada hastaları bir uyku bastırır. Sonra oradaki yılanlar etrafa çıkarlar, 

sütleri içip uyuyan hastanın her yerinde gezerler. Yılanlar zehirsiz oldu�undan zarar 

vermezler. Bir süre sonra hasta uyanır, evine döner hastalı�ından da kurtulmu� olur. 
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C. D��ER �NANI�LAR 

Abdesthaneye girerken “Destur �eytan geri dur.” diye söylenir. 

Abdesthaneye tükürmek çok büyük günahtır. 

Ak horozun oldu�u bir evde cin �eytan olmaz. 

Ak koç kara koça binerse az, gara koç ak koça binerse kı� çok olur diye 

söylerler. 

Akarsuya i�emek büyük günah sayılır. 

Akkoyun erken koyunlarsa kı� �iddetli olur diye söylerler. 

Ak�am aynaya bakanın kızı evde kalır bahtı kara olur, onun için ak�amdan 

sonra aynaya bakmayı iyi saymazlar. 

Ak�am aynaya bakanın ömrü kısa olur. 

Ak�am ıslık çalmayı iyi saymazlar, çalınırsa eve cin �eytan toplanır. 

Ak�am kimseye evden tuz ve un vermezler. �ayet vermeye mecbur kalınırsa 

üzerine kömür konarak verilir. 

Ak�am kom�ular arasında kara gazan alınıp verilmez, verilirse o evden ölü 

çıkar. 

Ak�am vakti bilhassa yemek kaplarından tarafta tırnak kesmeyi iyi saymazlar, 

çünkü tırnaklardan biri insanın bo�azına gitmi� olsa insanın karnı o tırna�ı eritemez, o 

adam da ölür. 

Ak�am yattı�ında yata�ının altında ekmek ufa�ı bulunan bir adamı �eytan 

azdırır.  

Ak�amın hayrından sabahın �erri iyidir. 

Ak�amları kom�ular arasında acı, ek�i, tuzlu �eyler ve silah alınıp, verilmez. 

Ak�amları yata�a yatınca “Yattık Allah, kaldır Allah, sa�ımdan soluma dönder 

Allah, din ile imanla gönder Allah.” diye söylenir. Ya da “ Ak�am yatarım, ya Allah; 

sabah kalkarım, �n�allah; kapısı Gulhüvellah ve e�hedü enla ilâhe illâllah ve e�hedü 

enne Muhammeden abdühü ve rasülühü” diye söylenir. 

Ana baba intizarı alan bir evlat anasının babasının intizarı geçmesin diye 

onların ayaklarını yıkadıkları kirli sudan içerler. 

 Ate�e i�eyeni �eytan çarpar. 

Ava giden adama: “U�urlar olsun!” demek iyi de�ildir. 

Avcının tüfe�i attı�ı zaman öldürmüyorsa yeni kız çocu�u olan biri tüfe�in 

altından geçirilir. 
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 Ay veya güne� tutulunca silahlar atılır, ezanlar okunur, selalar verilir, güne� 

açılıncaya kadar kimse uyumaz. 

Ayakta i�eyen bir kimseyi �eytan çarpar. 

Aynanın kırılması u�ursuzluk sayılır. 

Ba�ka biri tarafından öldürülen bir adamın kanı yıkanırken bile akmaya devam 

ederse o adamın �ehit olarak gitti�i söylenir. 

Bayram namazına geldi�inde ba�ka yoldan gelmek iyidir. 

Be�i�in üzerinden geçilmez, yerde yatan çocu�un üstünden geçilmez. �ayet 

geçilirse aynı yerden geriye dönmek lazımdır. Yoksa çocuk ölür diye söylenir. 

Bir araba köyden çıkarken acı düdükle ayrılırsa; “Muhakkak bir kaza olur.” 

denilir. 

Bir bulut uzandı�ı zaman bir kadının ölece�i söylenir. 

Bir çocuk ayda� olunca, onun ya�ıtı olan çocuk sahibinin evi ve mezarlık 

dola�tırılır. 

Bir hastanın gözünü sık sık tavana dikti�i görülürse: “O hasta ölür.” denilir. 

Çünkü Azrail ona kırmızı almalar gösterirmi�. 

Bir insan zehirlendi�inde iyile�mesi için insan pisli�i içirirler.  

Bir insanın duda�ı se�irirse biriyle kavga edece�ine i�arettir. 

Bir kadın yolda yürürken bir erke�in yolunu bilerek keserse o kadının i�i rast 

gitmez. 

Bir kadının çocukları hep ölürlerse o kadın radyo dinlemez. 

Bir kadının penceresine ansızın bir ku� gelir de konarsa: “O kadının ya parası 

ya da mektubu gelir.” derler. 

Bir ki�i öldü�ünde mezarlı�a bilhassa bakire kızların gelmelerini iyi 

saymazlar. Çünkü gittikleri takdirde ölünün arkası kesilmezmi�. 

Bir köpek herhangi bir evin önüne gelir de acı ulursa, o evden muhakkak bir 

ölü çıkar. Çünkü köpek ulumakla Azrail’in geldi�ini haber verir.  

Bir ölünün ardından bolca ya�mur ya�arsa: “Allah rahmet etti bu adam 

günahsız gitti.” denir. 

Bir tavuk hemen öttü�ü halde yumurtlamazsa eve bir u�ursuzluk gelecek diye 

o tavu�u keserler. 

Bir yolcu yoluna giderken yolunu bir tav�an keserse, ne olur ne olmaz diye 

yolcu geriye döner. 
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Birisi evinden çıkıp yakın bir yere gitti�inde geri dönmez diye o gelinceye 

kadar evi süpürmezler. 

 Birisi öldü�ünde ardından çok a�lanırsa, ata�ının ço�alıp yerinin sulanaca�ına 

inanılır. 

Bo� be�i�i veya bo� salınca�ı sallamayı iyi saymazlar. Çünkü sallanırsa o 

be�i�in sahibi çocuk ölür. 

Bulanık su dökülen yerden geçilirse �eytan çarpar. 

Bulutlar yukarı do�ru yani kuzey yakaya do�ru giderse hava kapanır, ya�mur 

ya�ar; a�a�ı do�ru yani güney yakaya giderse açılır. 

Cam cinsinden olan �eyler dü�ürülüp kırılırsa kötülük gelir. 

Cuma günleri ne i�e gidilir, ne de i� yapılır. 

Cuma günleri tırnaklar kesilmez, iyi saymazlar. 

“Cuma günü göç olmaz, cumartesi hiç olmaz.” diye söylerler, cuma günleri 

yola çıkmayı ve göç yapmayı iyi saymazlar. 

Cünüp iken uzayan tırnaklar kesilirse, pisli�i o tırnaklar yeniden eski haline 

gelinceye kadar geçmez. 

Çar�amba ve cumartesi günleri ailenin bir araya gelmesini iyi sayılmaz. 

Çocu�u hemen a�layıp durmayan bir kadın çocu�unun durması için, yeni ölen 

birinin kabrinden toprak getirilerek çocuk o toprakla yıkanır. 

Çocu�u olmayan kısır kadınları çocu�u olsun deyi üç defa cenazenin altından 

geçirirler ve dolandırırlar. 

Çocu�u olmayan ki�iler hocalara gidilip ümmi sübyan muskası 

yaptırdıklarında çocuklarının olaca�ına inanırlar. 

Çocu�u ölen kadınlar arife gününden bayram geçinceye kadar i�ne 

kullanmazlar. �ayet i�ne kullanırlarsa: “Analarına babalarına �erbet verirken tasın altı 

delinir.” diye söylenir. 

Çocu�un büyüyünce kötü yollara dü�memesi için yeni do�du�unda göbe�ini 

kestikleri zaman yastı�ının içine gömerler. 

Çocu�un tırna�ı altı aylık oluncaya kadar kesilmezmi�, kesilirse çocuk 

büyüdü�ünde hırsız olur. 

Çocuk ansızın apalamaya ba�larsa misafir gelir. 

Çocuk do�arken zorlanırsa annesine, imsak vakti cami kapısını açtırılır ya da 

ni�anlı kızın ete�i yırtıp içirilir veya kolay do�um yapan birinin ku�a�ı sarılır. 

Çocuk dünyaya gelince, güzel olsun diye suya batırırlar. 
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Çocuk küçükken a�zını yukarıya dikerek a�larsa büyüyünce katil olur. 

Çocukların hastalıklarına yav�an otu çok iyi gelir. 

Çocuklarının hepsi ya�amayıp ölenler çocukları ya�aması için be�i�inin altına 

e�ek aya�ı koyarlar. 

Çöplü�e i�eyeni, cin çarpar diye söylenir, çünkü çöplükteki ekmek ve yemek 

ufaklarına da de�ece�i için büyük günahtır. 

Da�larda koca ku�lar le�i �öyle bulur: “Kartal gece uykuya dalınca boynunu 

kendili�inden bir tarafa döndürür. Sabah kalktı�ında boynu ne tarafa e�rilmi�se o tarafa 

gider ve le�i bulur.” denilir. 

Dam oluklarının altından geçilirse �eytan çarpar. 

Dibi görünmeyen testiden su içme, dibi görünmeyen sudan da geçme diye 

söylenir. 

Dilencilerin evin içine kadar girdirilmesi iyi sayılmaz, dilenciye bir �eyler 

verilecekse kapının a�zında verilmelidir. 

Do�an çocuklardan, o�lan camiye, kız eve alı�sın diye o�lanın göbe�i camiye, 

kızın göbe�i eve koyulur.  

Do�umu yakla�an bir kadının do�umu kolay olsun diye kocasının elinin kirini 

içirirler. 

Dolu ya�dı�ı zaman, zarar gelmemesi için ilk do�an çocu�un koynuna atılır. 

Ekmek ufa�ına basanı �eytan çarpar. 

Ele batan diken gece çıkarılırsa bir adam ölür. 

E�ek pisli�ini çocu�a içirirlerse çocuk hastalanmazmı�. 

E�ek sinekleri dere kenarlarında çok uçu�urlarsa o sene bal iyi olur. 

Evde güvercin beslemeyi u�ursuzluk sayarlar. 

Evin damında görülen bir yılanı evin bekçisi diye öldürmezler. 

Ezan okunurken herhangi bir i� yapmak iyi de�ildir. 

Ezan okunurken hiç kıpırdamamak gerekir. 

Gece geç vakitte mezarlıktan geçeni �eytan çarpar. 

Gece sakız çi�neyen adam, ölü eti çi�nemi� gibi olur. 

Gece vakti kediye, köpe�e, tavu�a dokunmayı iyi saymazlar, dokunanı cin 

çarpar. 

Geceleyin pencereden a�a�ı su dökmek iyi de�ildir, çünkü böyle yapanları 

�eytan çarpar. 

Gurbete giden adamın ardından su dökerler ki çabuk dönsün. 
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Gurbete gidenin ardından kül gibi savrulsun diye dü�manları kül savururlar. 

Gurbete gidenin kirli çama�ırlarını o gelinceye kadar yıkamazlar, ardından da 

evi süpürmeyi iyi saymazlar. 

Gurk tavu�un altına yumurtaları erkek koyarsa erkek piliç çok, kadın koyarsa 

di�i piliç çok olur. 

Gusül abdesti alırken konu�ulursa gusül olmaz. 

Güne� ve ay tutulmasında salâvat getirilir, tüfek atılır.  

Güne�e kar�ı küçük su dökülmez. 

Güne�te ısınan suyla abdest almak iyi bir �ey de�ildir.  

Hamile kadın do�acak çocu�unda izi kalır diye nar suyu, dutsuyu, pekmez, 

karaci�er içmez ve yemez. 

Hamile kadının hayvanlara dikkatle bakması iyi de�ildir, çünkü do�acak 

çocu�u hayvana benzer. 

Hamile kadının karnındaki çocuk sa� tarafı tepiklerse o�lan, sol tarafı 

tekmelerse kız olur diye söylerler. 

Hamille kadının yüzü sivilcele�irse o�lu, yüzü güzelle�irse kızı olur. 

Hamur yo�ururken hamur etrafa sıçrarsa: “Misafir gelir, sıçrayan hamur da 

misafirin kısmetidir.” denilir. 

Herhangi bir mal kaybedildi�inde onu bulmak için �öyle bir �ey yapılır: “Önce 

bolca avucun içine tükürülür, gözden bir kirpik koparılarak avuçtaki tükürü�ün üstüne 

koyulur. Sonra di�er elin i�aret parma�ı ile o tükürü�e “�app” diye vurulur. Sonra hangi 

tarafa giderse kaybedilen e�yayı o tarafta aramaya ba�larlar. 

Herhangi bir ölüyü gömmek için kazdıkları yerden kemik çıkarsa oraya herkes 

para atar. Çünkü yeni gömülen adama, o kemi�in sahibi: “Neden benim yerime geldin?” 

derse o dermi� ki: “Ben burayı parayla satın aldım.”  

Hıdırellez’de süt dı�arı konuldu�unda kendi kendine yo�urt olur. 

Hoca yeni evlenmi� bir karı kocanın nikâhlarını kıyarken akrabalarından biri 

bilerek bıçak, makas gibi �eylerin a�zını kapatırsa kızla o�lan ba�lanmı� olurlar, yani 

evlenemezler. 

Isırganın mayasıl hastalı�ına iyi geldi�ini söylenir. 

�ki bayram arasında nikâh yapılmaz, yapılırsa garı – koca arasında geçimsizlik 

olur. 

�kindi vaktinden sonra uyuyanın ömrü kısa olur. 
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�lk güveyi gecesi gelinin kuca�ına gelinin do�acak çocukları güzel olsun diye 

çocuk verilir. 

�nsanın eli ka�ındı�ında mektup veya para gelir denilir. 

Kadınlar gö�üsleri se�irirse “ biri ölecek” derler. 

Kafesteki keklik gagasını aya�ının üstüne koyar hemen “tık tık tık” diye 

tıklarsa: “Kı� çok olur.” diye söylenir. 

Kanayan bir yere e�ek pisli�i sürülürse kanı durur. 

Kapının e�i�inde oturmak do�ru de�ildir. �eytan çarpar denilir.  

Kaplumba�a ters çevrilir de yatarsa ya�mur ya�maz. 

Kar veya ya�mur durmadan ya�arsa dama bir sayacak konur, bununla karın 

veya ya�murun duraca�ına inanılır. 

Karıncalar erken yuvalarına girerlerse kı� hem erken ba�lar hem de çok olur. 

Karıncalar yuvalarını dikine yaparlarsa kı� az, e�rili�ine yaparlarsa kı� çok 

olur.  

Karıncaların hepsi yuvadan dı�arı çıkarlarsa ya�mur ya�ar. 

Kartallar gökyüzünde körpe kuzuların üstünde onları yemek için 

döndüklerinde “koca ku� gavur yuva” diye söylenir. Bu �ekilde kartalların uzakla�ıp 

gidece�ine inanılır. 

Katrana, kara turpa, piseye “kara hâkim” denir.  

Kedi elini yüzünü yıkadı�ında misafir gelir. 

Kedi yattı�ı yerde ansızın yuvarlanmaya ba�larsa mutlaka gurbetten o evin bir 

yabancısı gelir. 

Keklik çok öterse ya�mur çok ya�armı�. 

Kervan kılan yıldızı, en parlak yıldız olarak gözüktü�ünde her �eyin güzel 

olaca�ı dü�ünülür. 

Kıbleye kar�ı i�enmez tükürülmez, hürmetsizlik olur. 

Kı�ın kuvvetli olaca�ı zannedildi�inde bacanın kurumuna bir ata� verilir 

yakılır, böylece kı�ın az olaca�ına inanılır. 

Kız istenmeye gidilece�inde so�ukluk gelir diye so�uk �eyler yemeyi ve 

içmeyi iyi saymazlar. 

Koyuna melek, keçiye �eytan gözüyle bakılır. 

Köpe�in oldu�u eve melek girmez, �eytan girer denilir. 

Köpekler i�erken bakan kimsenin gözü çabuk kör olur. 
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Köpekleri azgın olan evlerin yanından geçilirken çe�itli dualar okunur. 

Bunlardan bir tanesi “lakad lakad isdin lakad, sen lakad ben lakad köpek kafanı 

kaldırırsa gulhüvellahü ahad”dır. 

Köyde birinin öküzü öldü�ünde di�er öküzlere zarar gelmemesi için; herkes 

derisinden bir parçayı götürüp kendi ahırının kapısına asar. 

Kula�ın çınlaması birinin andı�ını gösterir. 

Kurba�aya dokunulursa insanın elinde si�il olur. 

Kül dökülen yerin gerisine küçük su dökülürse �eytan çarpar, diye söylerler. 

Makası kullandıktan sonra yerine koyarken, a�zını açık bırakmamak lazımdır. 

Çünkü açık bırakılırsa dü�manın a�zı açılmı� olur. Makası kullanırken elden ele 

vermeyi de iyi saymazlar, mutlaka yere koyup yerden almak lazımdır. 

Merdiven altından geçeni cinler çarpar. 

Mezarları çi�nemeyi iyi saymazlar. Mezarlıktaki meyveleri yiyen de ölür, 

denilir. 

Mezarları ziyarete giden ki�inin mezar ta�larındaki yazılarını okuması iyi 

de�ildir, okursa tez gün içinde ölür. 

Namaz kılındıktan sonra namazlayı hemen kaldırmak lazımdır, kaldırılmazsa 

ya �eytan i�er veya üstünde oturur. 

Namazla�ın secde kısmına basmak iyi de�ildir. 

Nevruz da yedi türlü yiyecek toplanarak yenilir. Darı, nohut, bu�day, nar, 

fasulye, bu�day, elma pi�irilir. Onu yiyen ki�inin o yıl boyunca yılan görmeyece�ine 

inanılır. 

 Ocakta ate� yanarken kömür havaya dikilirse misafir gelir. 

O�lan çocukları büyüdükleri zaman sakallarının iyi çıkması için so�uk suda 

yıkarlar. 

Öküzle dü�en sürerlerken dü�en bitmek üzereyken harmanın etrafına zehri çok 

olsun diye üç tane ta�, ü� tane de sı�ır mayısı dikilir. 

Ölü evine uzun bir zaman kedi sokmazlar, çünkü ölü hortlak olur. 

Ölü evine yemek gönderilir, uzun zaman ölü evinden herhangi bir �eyler 

alınmaz. 

Ölünün sırtlarını fakirlere vermek lazımdır, verilmezse ölü ahirette çıplak 

gezer. 

Ölüyü mezarlı�a koyup üstünü toprakla örterken küre�i elden ele vermezler, 

yere koyup yerden alırlar. 
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Peynir veya sütü ate�te yakmayı iyi saymazlar, çünkü malların sütü azalır  

Sabah namazına kalkmadı�ı halde üstüne güne� do�an adamın kula�ına �eytan 

i�er. 

Sa� göz se�irse iyiye, sol göz se�irirse kötüye yorulur. 

Salı günleri iyilerin günüdür. 

Salı günleri yapılan i�ler sallanır. 

Salı günü do�an çocuklar �ehit olur. 

Sarı arı çok olursa ertesi sene balın çok olaca�ına, az olursa ertesi sene balın az 

olaca�ına i�arettir. 

Sık sık ölü çıkan bir evden ölüm dursun diye o evin kapısının e�i�ine e�ek 

aya�ı gömerler. 

So�anı soyduktan sonra kabukları oca�a atılıp yakılmaz, çünkü so�an 

kabuklarının meleklerin entarisi oldu�una inanılır. 

Sol avuç ka�ınırsa elden para çıkar denilir. 

Suya atılan ta�ların ahirette gözün kirpikleriyle çıkartılaca�ını söylerler. 

Sünnet olan çocuklara sünnet kanından alın kısımlarına sürmeyi iyi sayarlar. 

Böyle çocukların kaderi iyi olur derler. 

Tarlaya so�an ekerken so�anı diken ki�ilerden biri yellenirse o tarlanın 

so�anları acı olur. 

Tavu�un altındaki yumurtalardan çıkan piliçlerin kancık olması için yumurtayı 

koyan kadın: “Bak bak da gül ibikli ol!” diye söylenir. 

Tuvalete tükürülmez. �eytan a�zından alır. �nsanın ruhu çıkıp giderken, 

imanını bana ver de bu suyu sana vereyim diyerek ölen ki�inin imanın alır. 

Ulu a�aca yıldırım dü�erse biri ölür. 

Ulu pelidin yanına gidilip, dua edilir, a�aca bir �ey ba�lanarak, istekler 

söylenir.  

Unu eledikten sonra elekte kepek kalırsa �eytan gelir, kalmazsa melek gelir. 

Yanık ekme�i yiyen zengin olur. 

Ya� a�aç dallarını ocakta yakarken dallardan “fı��” diye bir sesler çıkarsa o 

ocak sahipleri hakkında dedikodu edildi�ine inanırlar, �üphelendikleri ki�ilerin adlarını 

birer sayarlar hangi ad söylendi�inde ate� fı�ıltıyı keserse onun konu�tu�una inanırlar. 

Yata�a yatarken elini kavu�turup yatmayı iyi saymazlar, böyle yatan 

adamların bahtları kara olur. 
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Yatarken a�açları sayan bir adamın ömrünün kısa olaca�ı söylenir. A�açları 

saymayı iyi saymazlar. 

Yemek yedikten sonra sofrayı hemen kaldırmak lazımdır, kaldırılmazsa 

meleklerin kanadı yorulur. Çünkü sofra kalkmadı�ı zaman melekler kanatlarını sofranın 

üstünde gezinir. 

Yemek yerken a�ızdan lokma dü�erse misafir gelir. 

Yeni do�an bir çocu�un kula�ına üç defa ezan okunarak, adı koyulur. 

Yeni do�an çocu�un üzerine sivilce olmasın diye yengeç kesilerek kanı 

sürülür.  

Yeni do�mu� çocuklara pis(enüp) olan biri bakarsa çok zor hastalı�ı olur 

derler. O hastalıktan kurtulmak için pise sürüp gö�sünü ba�larlar, gömle�inin altından 

su doldururlar. 

Yeni yapılan bir evin temelinden muhakkak bir fareyle, bir yılan girermi�, 

evlerde görülen fare ve yılanlar bunlardan ço�alır. 

Yere tuz döken kimse ahirette gözünün kirpi�iyle döktü�ü taneleri toplar. 

Ye�il otları ve a�açları yakmayı iyi saymazlar. 

Yılanı öldürünce hemen gömmek lazımdır, yoksa yıldızları görünce yeniden 

dirilir. 

Yıldızlar kayarken diledi�in üç dilek kabul olur. 

Yola giden bir adamın önünden tilki geçmesini iyi saymazlar. 

Yufka yapılırken aniden yufkanın ortası delinirse misafir gelir. Büyük 

delinirse obur, küçük delinirse küçük bo�azlı biri gelir. 

Yufka yapılırken ilk ekme�i yemeyi iyi saymazlar: “O ekme�i erkek yerse 

karısı, kadın yerse kocası ölür.” denilir. 

Yumurtanın kabu�unu yakmak çok günahtır, �ayet yakılırsa tavukların da 

yumurtlamamalarına sebep olur. 

Yüznumaraya tüküren kimseye o tükürü�ünü �eytanlar o adam ölürken �erbet 

diye sunarlar. 

Yüzükoyun yatmak iyi saymaz. 

Zemzem suyu besmele çekmeden içilmez.  
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IX. MAHALL� KEL�MELER�

 
Dilimiz ve kültürümüzde büyük bir zenginlik olan yöresel �ivelerle birlikte 

mahallî kelimeler de, ileti�imin yaygınla�ması ve e�itim görenlerin sayısının artması ile 

giderek dilin içinden çekilmektedir. Öyle ki �iveden ve mahallî kelimelerin 

kullanımından dolayı, büyük �ehirde do�up büyüyen torun, memleketteki dedesinin ne 

dedi�ini anlamakta bazen zorlanıyor.  

Mahalli kelimeler; yörede konu�uldu�u hâlde �stanbul Türkçesi’nde 

bulunmayan veya bulundu�u hâlde farklı anlam ifade eden kelimelerdir. Bizim 

ara�tırma konumuzun amacı ise Türkiye Türkçesi olarak adlandırılan �stanbul 

Türkçesi’nde bulunmayan, ama Barçın Yaylası’nda mahalli olarak ya�ayan bu 

kelimeleri kaybolmaktan kurtarmaktır. Bölgemizde yaptı�ımız çalı�mada ki�isel 

bulgularımızı ara�tırmamız için esas alarak mahalli kelimelerimizi alfabetik olarak 

sıralamayı uygun görüyoruz.  

 

...’ nun ibi�inden yapı�: ...’nun ucundan tut.  

Acık: Az, biraz 

Adı batası: Beddua, ilenme 

Adı batasıca: Ölesice anlamında ilenç, beddua  

A�appak: Bembeyaz 

A�dırmak: Tırmandırmak /Zora ko�mak /Hayvan yükünün bir tarafa sarkması  

A�zının kula�a varması: Halinden son derece memnun olması ve çok 

gülmesi 

Akbacık: Bembeyaz  

Aklım kestı:(Dü�ününce ne oldu�unu) anlamayı ba�armak, sezmek  

Ala bula: Karı�ık renkli, berrak olmayan bir görüntüye sahip  

Ala bula�ık: Yarım yamalak, eksik, noksan  

Alabacak: Dedikodu yapan, güvensiz 

Alaca: Renkli ve desenli bez 

Allelem: Herhâlde, sanırım 

Allüüü: Hayret ifadesi, �akınlık 

Ambar: Sandık 

Anlamak: Tozda toprakta yatıp yuvarlanmak  
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An: Sınır 

Apır sapır sapır konu�mak: Konu�urken saçmalamak. 

Aralama aralamak: Meyve ve a�açları budamak. 

Arayer: Antre, Koridor     

Arfıla (arf ile): Zorla, Korkutarak, Metazori  

Arılık: Para 

Asker a�ızlamak: Asker yolcu etmek 

A�: Yemek 

A�a�ı yoldan Karaman’a gitmek: Bir i�te lüzumsuz yere uzun yolu takip 

etmek. 

A�ane: Mutfak 

Atların sütlü�ene ba�lanması: O�lan evinin kız evine dü�ün e�yasıyla 

gelmesi. 

Avar etmek: Sebze yapmak 

Avar içirmek: Sebze sulamak 

Avar terslemek: Sebze gübrelemek 

Avıktırmak: Av için alı�tırmak, e�itmek (köpek, �ahin, do�an vb. hayvanlar 

için)  

Avkalamak: Çama�ırı ovalayarak yıkamak, çitilemek  

Avurdu yelli: Sözünde durmayan kimse, 

Azdırmak: Kandırmak, i�ine geldi�i gibi inandırmak 

Badılcan: Domates 

Bandırma batırmak: Bandırma yapmak. 

Barcımak: Korumak, Kollamak  

Ba�ının pamu�u yanık olmak: Talihsiz birisi olmak; ba�ına türlü belâlar 

gelmi� olmak.             

Batırık, Batırma: Ermenek ve çevresine has bulgurun incesinden yapılan 

yiyecek  

Bel: 1. Ate� küre�i, 2. Geçit 

Belen: Tepe 

Belermek: Öfkeli bakı� 

Beriyüz: Ön yüz, bu taraf  

Berkitmek: Peki�tirmek  

Bıçıngı: Azıcık 
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Bıçkı veya bı�kı: Testere 

Bırakmak: (Küçük ve büyükba� hayvanlarda) erken do�um yapmak  

Bicci: Sıcak Bazlama, Topalak, Ekmek  

Bicik: Meme  

Biladan: Çınar A�acı  

Bile�iyi gölge basmak: Ö�le vaktinin geçmi� olması. 

Billenmek / birlenmek: Birikmek, Toplanmak, Tasarruf etmek, “Dü�ünde 

çok para  

billendi.”  

Birinde eskiden: Önceki günlerden birinde  

Bise�il: Bir miktar 

Bi�irgeç: Yufka ekme�i pi�irmek için kullanılan düz, kılıç �eklindeki a�aç 

sopa. 

Bi��ek: Yayı�ın parçası  

Bitili: Yapı�ık  

Biyana:  Ebe(babaanne) 

Bizlemek: Kurcalamak, dürtmek / kı�kırtmak  

Bocuttas: Su kabı  

Bo�arsak: Sı�ırlarda cinsel istek 

Borda: Tahta büyük kapı 

Bostan: Salatalık 

Bo�anmak: (Ba�lı hayvanlar için) çözülmek: �nek bo�andı!  

Boza�ancılık –bozgunculuk: Arabozuculuk  

Bö�enmek: Tıkanmak  / akarsuyun önünün kapatılarak birikmesi  

Bö�et: Irmakta anafor yapan derin yer  

Böheri: Baca 

Burkada bunalmak: Bir anda bunalıma kapılmak; hırsından çatlamak  

Buynuz gurusu gibi: (Keçiboynuzu kurusu) Çok zayıf insan ya da hayvan  

Buzalamak: Koyun, inek için do�urmak  

Bücü: Böcek, domuz 

Bülüç: Civciv 

Bünlümek: Kaynamak  

Büre: Pire 

Cangır cangır konu�mak: Çok fazla ve çok sesli konu�mak. 
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Canı burnuna çıkmak: Canı çıkacak hale gelmek, sıkı�mak. 

Cavada: Bir anda olan: Ya�mur cavada dü�tü.  

Cendereye vermek: Bir konu için son derece sıkı�tırmak. 

Cezvene: El le�eni üzerinde sabun koyma�a yarayan ve altındaki kirli suyu 

göster meyen kapak 

Cı�ı�tı: Hı�ırtı, ıssız ortamda duyulan ses  

Cıllımak: Caymak, vazgeçmek, döneklik etmek / mızıkçılık etm.  

Cınnı: Biraz  

Cırcır: Fermuar  

Cırtatan: Ebu Cehil karpuzu 

Cıvdırmak: �ımarık bir tavır sergilemek / kafayı oynatmak  

Cızada: Bir anda olan / cızz diye ses çıkarıp kaybolmak  

Ci�er yemi� kediye dönmek: Uygunsuz �ekilde makyaj yapıp boyanmak. 

Cimcik: Çimdik  

Cimcikleme: Çimdik atma 

Cirk: Kirli, çamurlu su  

Coballak: Takla 

Comballak kırmak: Takla atmak 

Cömbertlek /comballak: Takla  

Curculak: Sırılsıklam  

Cülleke, cüleke: Ufak, küçük  

Cüllütmek: Ucundan azıcık kesmek-kesmek  

Cülük: Civcivle piliç arası tavuk / ku� yavrusu  

Çaglak: Küçük ça�layan 

Çamı�: Huysuz hayvan 

Çanak: Topraktan yapılmı� mutfak e�yası  

Çapa çapalamak: Çapa yapmak. 

Çapa: Kazma 

Çatından çatlamak: Kıskançlık yüzünden hırslanmak; ortasından çatlamak  

Çebi� kadın: Kız  

Çekip çevrimek: Düzene sokmak. 

Çelengi: Evin duvarlarını ya�murdan korumak için uzatılan dam kenarı, saçak 

Çelen: Balkon 

Çelengi dibinde kalmak: Öksüz veya sahipsiz kalmak 
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Çelermek: So�uktan elleri ayakları donmak  

Çelermek: Yüzünü ek�itmek / kar�ı gelmek  

Çember: Ba�örtüsü 

Çengildemek: Devamlı homurdanmak / gevezelik etmek  

Çevre: Kö�eleri elde i�lenmi� büyükçe mendil 

Çıbarmak: Vurulmaktan ya da alerji yüzünden derinin kabarması, yanması  

Çıkı: Bez torba, Küçük bohça  

Çıkla: Sade, yalnızca / tıpkı: “Çıkla babasına benziyor.” 

Çıkna�mak: Yetmek, çıkı�mak  

Çıllangıç: Cırcır böce�i  

Çınga -çıngı: Kıvılcım, Ate� parçası  

Çıngalanmak: Üzerine sıçramak / kıvılcım atmak  

Çıngıdeki: Pek az 

Çıpkın, �ıpkın: �nce a�aç dalı  

Çıplanmak: Soyunmak  

Çıtlık: Menengiç (a�acı ve meyvesi)  

Çi�in: Omuz. “Dedesi onu çi�ninde ta�ır.” 

Çilbir:  So�anlı ku� eti kavurması  

Çilemek: Serpi�tirmek  

Çingil: Salkım, Üzüm salkımı  

Çintmek: �nce ince do�ramak  

Ço��urulmak: Yıkılmak, kayarak göçmek, yıkılıp kalmak  

Çomça  / çömçe: Kepçe (özellikle a�açtan yapılm.)  

Çonmak-çonu�mak: (ba�ına) ü�ü�mek: “Bebe�in  yüzüne sinekler 

çonmu�tu.” 

Çorbayı kurtarmak: Yeme�i so�umaya bırakmak 

Çor�urla kalmak: Arada kalmak  

Çö�dürmek: Küçük çi�ini yapmak  

Çömkürmek: Dizini bükerek oturmak 

Çulhalık (çulfallık): Dokuma  tezgâhının bulundu�u bölüm  

Çurçuluk: A�ırı ıslanma 

Çükür: Tarla vs. kazma i�inde kullanılan bir çe�it tarım aleti  

Çülepe cüce: Küçük Boylu olan  

Da�ar: Külah �eklinde büyükçe kab “topraktan “. 
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Dalamak: (Köpek) Isırmak  

Damak: Kapı kilidi  

Damdan inmi� apadak, avrat olmu� �apadak: Bilir bilmez her �eye burnunu 

sokması,  kendisine her �eyi bilir bir kadın süsü vermesi. 

Dammak: �çine do�mak: “Yüre�ime damdı.” 

Darı kırmak: Mısır bozmak 

Deflikesi gün (devlikesi): Ertesi gün  

De�tiye: Sulanmadan ürün veren tarla (yer fıstı�ı, susam vb.)  

De�tuvan: Kır bekçisi 

Devrikesi Gün: Ertesi gün 

Dili kürekten uzun olmak: Haddini bilmeden konu�mak 

Diniz:  Sakin: “Kafanı diniz tut sen, merak etme.”  

Dingildemek: (Gev�ek oldu�u için) Sallanmak  

Di�emek: (Bebe�in) Di�leri çıkmak  

Di�eyleti: Kadın ki�i 

Ditmek: Parçalamak, liflerine ayırmak  

Dizin dizin sürünmek: Beddua, a�ır hastalıklara maruz kalmak  

Domu�mak: Somurtmak  

Do�an: Eski elbise, yıpranmı� 

Dönmek:  Â�ık olmak, kur yapmak: “Ali kom�u kızına dönüyor.(Ona â�ık.)”‘  

Dö�ek: Yer yatak 

Durmaçlamak / dırmaçlamak: Bebek, çocuk veya bir e�yayı sırta ba�layarak 

ta�ımak 

Dussuzlanma: Gereksiz konu�ma 

Dü�dü: Keser’in çivi çakmaya yarayan tarafı  

Dü�ürcük: Bulgurun küçü�ü 

Düllümdüdük olmak: El âlemin diline dü�mek; duymayan kalmamak  

Dü�ünceme: Endi�e, tedirginlik: “Dü�üncemelisin, bir �ey mi oldu?”  

Eftiklemek: Ayıklamak, oyalanmak için bir �eyle me�gul olmak  

E�irtmeç: Kirman 

E�rim Dev�irmek: Domates toplamak 

E�rim, kafeter: Domates   

E�rim: Domates  

E�rime kınacık gelmek: Domatese sarılık gelmesi, kuruması 
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E�seri: Demirci yapması in�aat çivisi. 

E�si: Yarı yanmı� odun parçası. 

Ekin Dermek: Ekin biçmek. 

Ekin �çirmek: Ekin sulamak 

El âleme mat olmak: Herkes tarafından ayıplanmak 

Eletmek: Götürüp vermek  

Elicek: Çıkrık kolu 

Elle�em – ellehem: Herhâlde  

Ellehilem: Herhâlde  

Ellemek: El ile dokunmak “Elleme sana yahu’”  

Ellik: Eldiven 

Embel: Sabanı çeken hayvanı dürtmek için kullanılan ucu sivri kısa de�nek  

Engücü / engüç:  muhakkak, mutlaka, kesinlikle, eninde sonunda  

Ende: O  

Enderde: Orada 

Endöyle: O �ekilde  

Enene: Anneanne 

Esirgenmek: Birbirine arkada�lık etmek 

E�ger: Açık açık  

Etlik etmek: Kı�lık kıyma yapmak. 

Evlek: Sebze dikilen ark 

Eyisıranı veva (eyisıran): Hamur bıça�ı 

Fartada dü�mek: Anîden negatif tepki vermek  

Fartıldamak:  �iddetli rüzgârla ses çıkarmak  

Fartıltı: Rüzgârın çarptı�ı naylon örtü vb. çıkardı�ı ses  

Feldir feldir feldirmek: Tir tir titremek. 

Feldirdemek: Titremek  

Fellik fellik aramak: Bir �eyi tela�la, durmaksızın aramak 

Ferik: Genç tavuk/ Genç Kız  

Fındıklı: Bir alaca cinsi “damalı desende” 

Fı�karmak: Bitkilerde Tomurcuk çıkması,  

Fıta: Bezden, büyük boy abdest havlusu 

Fıyyık: Parmak ile ıslık çalmak  

Fide fidilemek: Sebze fidelerini topra�a gömmek. 
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Firt: Tam olgunla�mamı� meyve vs. taneler  

Fi�ede dü�mek: Tez canlı olmak, anî negatif tepki vermek, aniden kaybolmak 

Fi�ilemek: Sorumsuzca gezmek 

Fitirelenmek: Nem yüzünden filizlenmek  

Gabı�: Boynuzsuz keçi  

Gada�: “Karde�”manasında kullanılır 

Gadesini bilmek: Yolunu yöntemini bilmek. 

Gail olmak: (Gayıl olmak) Razı Olmak  

Galafat: Fazla süsliü büyük, cafcaflı e�ya, giyecek vb./Fazla E�ya  

Galan: Ondan sonra; o zaman / artık: “Gelsin galan, yeter kaldı�ı” 

Gamçalamak /gımcıklamak: Ellemek, El ile dokunmak  

Gamıtmak: �çine kapanmak, aptalca bakmak, bakınmak, surat asmak. 

Ganırtmak: Bir a�aç veya demir parçasını kaldıraç gibi kullanarak bir �eyi  

zorlamak  

Ganayaklı: Dul kadın 

Gandak: Ark üzerindeki büyük çukurlar 

Ganne: �i�e 

Gapise: Küçük bahçe kapısı 

Gara bere: Ciltte çarpma nedeniyle olu�an morluk  

Garabatak: Su altında yüzme  

Garakürelemeye: Kabaca, inceden inceye hesaplamadan  

Gardalı: Buru�uk, sıkı�ık, düzgün de�il  

Gavırga (kavurga):Kavrulmu� Çerez  

Gavız – gavuz: Bu�day tanesinin kılıfı / içi bo�, verimsiz  

Gavlak  (kavlak): Derisi ya da kabu�u dökülmü�  

Gavsarası daralmak: Bunalmak, fena olmak: “Gürültüyle kalabalık 

gavsaramı daralttı.” 

Gayrak: Ta�lı, verimsiz, yamaç yer  

Gaysaklanmak: Sulanan kil topraklı tarlanın kaymak tutması  

Geber okuna o�rasın: Ölsün anlamında ilenç, beddua  

Gel git: Gel hadi gidersin az sonra 

Geldik ba�ı, gördük ba�ı: Geldikçe, gördükçe... Her geldi�imiz zaman  

Gelemgen: Büyük masıra 

Gelepgelep: Kat kat, demet demet 
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Gevcelemek: A�ızda uzun süre çi�nemek  

Gıçma – kıçma: Tekme  

Gıldıramak: Hafif bir gürültü çıkarmak / yava� sesle durmadan konu�mak  

Gıldırdamak: Bir i�i yava�tan almak: “Böyle gıldırdamayla i� bitmez”  

Gındırık bırakmak-gındırık: Kapı vs, biraz açık bırakmak, iki �ey arasındaki 

küçük mesafe 

Gıpçınmak: Gocunmak, utanıp sıkılmak: Eve sarho� gelmekten gıpçınmıyor!  

Gıpık gözlü: Küçük gözlü 

Gırarmak  solmak: a�arıp kırla�mak, bir �eyin beyazla�ması  

Gırklık: Koyun yünü kesme makası 

Gıtmır: Cimri, Pinti  

Gıypık: Küçük parça  

Gıytık: Küçük a�aç parçacıkları  

Gicimik,  gici�mek: Ka�ıntı  

Gici�mek: Ka�ınmak  

Gildirdemek: Gev�eyip sallanmak  

Giysi yumak: Çama�ır yıkamak 

Giysilik: Çama�ırlık, çama�ır yıkanan yer. ... 

Gobet: Akarsu üzerinde meydana gelmi� büyükçe havuz 

Golan: E�ek palanının bir parçası/�p Parçası  

Gora: Büyük boy kapı anahtarı 

Gö�en: Büyükba� hayvanları ısıran bir cins sinek  

Gök tere batmak: Ter içinde kalmak, yorulmak 

Gölgesini ok�amak: Çok sevmek, taraf tutmak / yalakalık yapmak  

Gönestere: Kazmanın küçü�ü 

Göt kapı: Evin arka kapısı 

Göynek: Fanilâ / Atlet,  

Göynümek: Yüksek Isıda Erimek, Hafifçe Yanmak; Güne�te Kızarmak; 

Ha�lanmak  

Gözemek: Çimlenmeyen tohumların yerine yenilerini ekme i�lemi  

Gözleri belemek: Çok sinirlenmek, öfkeyle bakmak 

Gubarmak: Gururlanmak 

Gubuduk atmak: Yalan yere konu�up övünmek 
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Gulak meki�i: Fiziksel darbe durumunda ölümcül oldu�u dü�ünülen kulak 

bölgesi  

Gullep: Demirci yapması mente�e 

Gunnamak: Do�urmak  

Gurada: Eskimi�, hurdala�mı�,  hurda; artık i�e yaramayan �ey  

Gurk tavuk: Kuluçkaya yatmak isteyen tavuk  

Gu� gibi çı�rınmak: Feryat figan itiraz etmek: “Yemek yemem diye ku� gibi 

çı�rı�ır.”  

Gücük: Küçük yufka ekme�i 

Gücün zorlukla: Güçlükle: Millet ekme�i gücün alıyor, eti nasıl alacak.  

Güdük: Kısa 

Gü�endere: Hayvan sopası 

Gümürdemek, gümürdenmek: Kendi kendine konu�mak; i� yapmak  

Güymek ertelemek: Borcumuzu  gelecek aya güymesini istedim.  

Güyürdemek: Bir �ey çi�nerken di� gıcırdatmak  

Hak bayram sanmak: Fırsatçılık yapmak, fırsat kollamak, yüz bulunca 

astarını da istemek 

Halbuysa: Hâlbuki 

Hâle yola koymak: Düzen içme sokmak, halletmek. 

Hangıra? :  Neresi?  

Hangırda? :Nerede, hangi yerde?  

Hangöyle? : Ne biçimde, hangi �ekilde?  

Hangurda? : Nerede? 

Harada Dü�mek: Beklenmedik �ekilde sert tepki vermek: “Adını sordum, 

harada dü�tü!’” 

Haranı: Kazmanın küçü�ü 

Harar: Geni� saman çuval  

Harman atmak: Tınaz savurmak 

Harpıldamak: Azarlar gibi konu�mak / Yüksek sesle konu�mak  

Ha�a: Büyük a�zı olan uzun geni� çuval  

Ha�ılı çıkmak: A�ırı derecede yorulmak 

Havar: Sebzeler, bahçedeki sebzenin genel adı  

Havarlık: Sulu ziraat yapılan yer, sebze bahçesi  

Hayvan gütmek: Hayvan otlatmak 
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Helke: 7–8 litrelik bakır kova 

Hevenk: Duvara sarılan ot 

Heye: Evet, tamam 

Hırım hı�ım: Oflaya puflaya; nefes nefese  

Hı�ılamak: Nefes nefese kalmak  

Hobuç: Sırtta ta�ıma: “Hobucunda çocuk var, e�ilemiyor!’”  

Hop etmek: Yüklemek  

Horanta – foranta: Aile, aile çevresi  

Hoyn! Hey! : Biraz uza�ımızda giden ki�iye seslenme  

Hüyyük – hüttük: Islık  

I��alamak: Sallamak. “a�acı ı��alamak”gibi. 

Ilkı sa�mak: Keçi sa�mak  

Imzık: �natçı, katı 

Imzıkmak: Bir yiyece�in bayatlaması  

Irbı�mak – arbı�mak: Askıntı olmak / taciz etmek  

Ismarıç: Sipari�  

�bik: Bir e�yanın sapı, ucu gibi tutulabilecek yerler  

��inmek: Vücudu kasarak ses çıkarmak  

��nenin deli�inden geçmek: Büyük sıkıntılar içine dü�mek 

Hicik: ��te, burada 

�kin ikin: Bir i�i gereksiz yere 2. Kez yapmak  

�lenmek: �ntizar etmek  

�leri geçenlerde: “Muhtarla ileri görü�tü�ümüzde olanları anlatmı�tı.” 

�lgidir: Yumak halindeki ipi çile haline sokmak için kullanılan bir araç 

�li: Ilık 

�lik: Dü�me 

�skeliç: Tek elle kullanılabilecek kadar küçük kazma/Tarım aleti  

�skelit   “iskeît”: Küçük tip kazma veya çapa 

��in onsun: Yapılsın, hayırlı i�ler 

�tegi: Ekmek sargısı 

�ttiba: �lk önce, ilk olarak  

�zirap etmek: Utangaçlık yüzünden çekinmek, sıkılmak  

Kadim: Karde�  

Kak yarmak: Meyveleri kurutmak için dilmek. 
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Kak: Meyve kurusu 

Kakılı: Bol miktarda, gere�inden fazla  

Kakırt: Hayvansal ya� ate�te eritildikten sonra kalan tortusu(yemeklerde 

kullan.)  

Kaklık: �çme suyu birikintisi  

Kaktırmak itmek: “�u arabayı bir kaktırında çalı�sın”  

Kansırmak: Bo�azı temizleyerek tükürmek  

Kavaklar gibi kösülecine: Yörede bir tür beddua, ilenç...  

Kayıt: Kıyafet 

Kazak: Kılıbık olmayan erkek tipi 

Kazıl: Kıldan yapılmı� ip 

Kef: Kaynayınca suyun yüzüne çıkan tahıl kabukları: “ma�ın kefi”  

Kefki: Su kaba�ı 

Keh kenar: Bardak masanın kehine konmu�, dü�ebilir.  

Kekre: Ek�i, Yiyeceklerde acı, ek�imi� bir tat bulunması  

Kel koca: Erkek   

Kel: Kötü               

Keleme �irin dü�mek: Lahanaya kurt dü�mek 

Keleme: Lahana 

Kelete: Yaramaz çocuk, durumu a�ır hasta, zayıf hayvan, dana  

Keleve: �plik çilesi 

Kepengi: Merdiven 

Kepir: Ta�lı, verimsiz, yamaç yer  

Kerti�ine çıkartmak: Yeteri kadar olmak 

Kese�en: Bitki köklerini yiyen bir tür böcek  

Kestek boylu: Etine dolgun kısa boylu; tıknaz  

Ke�: Bir çe�it peynir 

Ketir: Ta�lı, verimsiz, yamaç yer  

Kevki: Tas olarak kullanılan su kaba�ı  

Keyfinin Ahmet a�ası olmamak: Canının istedi�i gibi hareket etmesi 

Kılca: Kıldan yapılmı� kuma� 

Kımı�ı: Azıcı�ı 

Kırklık: Koyun-keçi kırkmada kullanılan özel makas 

Kıvracık: Çabucak 
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Kızıl e�rim: Domates  

Kilden: Kil tası 

Kile: Sekiz kutuluk bir ölçü birimi 

Killi çıkı: Olmadık yerde parası olan 

Kira�ı: Kenar         

Kirece girip tüyü ele vermemek: Her �eye ra�men sır vermemek. 

Kirekmek: Kirlenmek. “Dün giydin bu gün kirektirdin”‘  

Kirlik: Yakasız gömlek 

Kirmen: E�irtmeç (Yünü elde çevirerek iplik yapmakta kullanılır)  

Kirtmek: ��aretlemek, çizmek  

Kol satmı�: Dedikoducu 

Kolan: Kadınların arkalarına çocuk ba�lamakta kullandı�ıikicm eninde ip  

Ko�ulmak: �arkı veya türkü söyleyene i�tirak etmek 

Kömbe çöre�i: Hamurun küle gömülmesiyle pi�irilir  

Kösmek: Uzatmak; bir �eyi yola vs. yerlere engel olacak biçimde yerle�tirmek  

Kösülmek: Yere yıkılmak / saygı kuralları haricinde yatar durumda olmak  

Kö�eba�ı: Küçük minder 

Kö�ek: Yeni do�an deve yavrusu  

Kupa: Ayaklı çay barda�ı 

Kutu “Ölçek Olarak”: Bir gaz tenekesinin üçte biri oranında bir hububat 

ölçüsü 

Küncü: Susam  

Küre: Ocakta tencere ve tava koymaya yarayan topraktan yapma set. 

Kürümek: Kürekle vb. �eyle kar, toprak vs. sıyırmak, ittirmek  

Küt: Kesmeyen Bıçak vs. aletler  

Lâfı bohçalayıp götürmek: Bir konu�mayı kar�ı tarafa aynen aktarmak, 

dedikodu 

Larkadak: Bir �eyin yuvaya girme sesi  

Lavgar: Geveze, Bo� konu�an  

Maçcıldamak: (özellikle sakız çi�nerken) A�ızdan ses çıkarmak  

Maççalı: Çirkin 

Mahrum a�: Çocuksuz, çocu�u olmayan 

Makat: Evlerde eskiden battaniye çul gibi �eylerin altına serilen ince yatak 

sergi veya ev tabanına serileri alt sergi 
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Malak e�mek: Biçimsiz �ekilde surat asmak 

Malak: A�aç, kapı kargısı 

Malamat olmak: Ele güne rezil olmak  

Mana: Tarlada tohum için ayrılan salatalık  

Manar: Ev olarak kullanılan tahtadan kulübe  

Mancır: Ham incir  

Mandal: Seki, (ekilen yer) teras, katmanlardan olu�an bahçecik  

Manisiz: Bo�, aylak 

Mardavıl: Küçük taneli yabani üzüm  

Ma�: Çorbası, pilavı yapılan koyu ye�il renkli bir cins tahıl  

Ma�alama: Me�ale 

Mat olmak: Ele güne rezil olmak 

Matıflamak: Bunamak  

Me�en: Hayvan sopası 

Me�ezlemek: Aylak aylak durmak 

Meh! : Al !( Birine bir �eyi uzatıp almasını isterken söylenir)  

Meki�: Çene  

Memi�ane: Tuvalet 

Metuflamak: Bunamak 

Meymene mesmene: Kendinden habersiz uluorta 

Mıh: Demir çivi 

Mık dememek: Hiç itiraz etmemek, hiç ses çıkarmamak  

Mırrıgı e�ilmek: Yüz e�mek, bir �eye canı sıkılmak. 

Minder: �çi pamuk veya yün dolu yatak 

Minersizlenme: Gereksiz konu�ma 

Mitili atmak: (�stenmedi�i yere) yerle�mek, sık ziyaret etmek  

Mona: Bazı köylerde ‘‘ Babaanne’’ anlamında kullanılır. Nine  

Mu�mala: Yenidünya meyvesi  

Mu�tu: Müjde  

Mü�ere: Baca 

Mühre: Nalça çivisi 

Münevsizlenmek: Bo� bo�, aylak aylak durmak  

Mürtlemek: Uyumak, kestirmek  

Müsandere: Kiler, yüklük  
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Müzmahil etmek: Ziyan etmek, bozmak, kullanılmayacak hale getirmek 

Nalça: Ayakkabı ökçesine çakılan demir 

Nalıs: Gev�ek dokunmu� bez 

Neb: Ne bileyim 

Neliklerle: Büyük u�ra�larla, zahmetler içerisinde: “Bu evi neliklerle 

yaptırdım.” 

Nem! : Ne bileyim! / nereden bileyim, bilmem!  

Nemne �ekil: Acayip, belirsiz, belirsiz anla�ılmayan 

Nevsizlik: Lüzumsuz yere konu�ma 

Nezık: �plik çilesi dolamaya yarayan araç 

Ninden: Ne yapacaksın?, Neden u�ra�acaksın?, Niye böyle yaptın? 

Anlamında soru.  

Ninderim: Bana ne üstüme vazife mi?  

Nini: Bebek 

Nö�ürün? : Ne yapıyorsun? 

Nüzomo: Felç olmak. 

Ocutmak: Korkutmak, sindirmek, ürkütmek, uzakla�tırmak  

Odun eylemek: Odun kesmek 

Ödü patlamak: Çok korkmak 

Ö�celemek: Elle buru�turmak için sıkmak  

Ö�ütlemek, ayıklamak: Çemkirmek, kötü konu�mak 

Öndü�ün: Dün de�il evvelki gün  

Öngürde: Orada  

Önlü�ün körü: Yok artık daha neler anlamında  

Örken: Kalın ip, halat  

Örtme: Evlerin altından geçen sokak 

Örtü: Yatak 

Öteyüz: Öbür oda, ilerisi, öbür taraf  

Ötürük: �shal   

Övendire: Kara sabanda öküzleri dürtmek için kullanılan uzun, ucu sivri sopa  

Öznek: Nefes:’’ Çocuklar öne�imi tükettiler’’  

Pardı:  A�ır odun parçası  

Pasaf atmak: Yalan söylemek, saçma, yalan: “Ahmet Dayı çok pasaf atıyor” 

Patalak: Patates 
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Pataz: Avuç içi 

Patazlamak: Avuçlamak,  

Peketmek: Kapatmak, tıkamak  

Pelit: Me�e  

Pertlek: �ri göz  

Pe�kir: Yerli bezden yapma yüz havlusu 

Pırtmak: Sa�lam tutulmadı�ı için elden kayarak dü�mek  

Pirpınarı gibi co�mak: Kaynakların bol su vermesi. 

Pisgirik: Hap�ırık  

Pisgirmek: Hap�ırmak  

Posgurtmak: Dumanlamak 

Po�u: Yünden ve kare �eklinde ka�kol 

Pufruk: Balon 

Pufurmak: Üflemek: / �i�irmek için üflemek  

Pusarık: Net de�il,berrak de�il, bulanık olan  

Püse/ bise: Çam veya katran a�acının reçinesinden yapılan bir cins krem  

Samanlık: Avra 

Se�irtmek: Ko�mak 

Sendiremek: Kar�ılık vermek, sözle direni� göstermek  

Sesi böheriden çıkmak: Sesinin derinden ve �iddetle duyulması. 

Sıdmak: Kormak, ani korku. “Ödüm sıddı: Ödüm patladı.”  

Sındı: Makas 

Sıraca: Aksi, ters, hasta  

Sırıncımak: Açlık ve yoksunluktan bitkin dü�mek  

Sıtkı sıyrılmak: �li�i�ini ve ümidini kesmek 

Sıyırgı: Kar kürümek için kullanılan özel a�aç kürek. 

Siftimek: Ayıklamak, koçanından  sıyırmak   

Sikke:  Hayvanı çayıra çakmada kullanılan demir çivi 

Singildemek: Mezarında azap çekmek. “Aha öldü i�te, yatsında singildesin.”  

Sinlenmek: Saklanmak   

Sinmek: Saklanmak (Ahmet çalının arkasına sin*!Baban geliyor!!! )  

Sini: Bakırdan yemek sofrası 

Sinine alem…: Herkesin ayıpladı�ı, i�rendi�i 

Sirken: Bir tür ot  
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Sitil: Küçük kova  

Sivi�mek: Kördü�üm olmak, dola�mak/ortadan kayboluvermek  

Sivi�tirmek: (�pi) Kördü�üm etmek  

Siydirmek: Ayakta çi� yapmak  

Siymek: Bidon vs �eylere doldurulan sıvının dı�ına dökülmesi  

Sofa /Sufa: Eski Evlerde caddeye do�ru uzanan balkon kısım  

Solgu: Biber, bu�day, mısır vs ta� dibek’te dövmek için kullanılan a�açtan 

balyoz.  

Sorandan geçememek: Sır konunun çevreyi son derece ilgilendirmesi. 

Soru�mak: Solmak / buru�mak  

Soyka: Soysuz  

Söbü: Uzun 

Sökele yakalanmak: Tifo, tifüs gibi bula�ıcı bir hastalı�a yakalanmak 

Sömek: Mısır koçanı: “Darı söme�i”  

Stil: Le�enin küçü�ü 

Suçukmak –suçukturmak: Suçluluk duymak / duyurmak  

Sundurmak: Bir �eyi uzatıvermek 

Sunturaç: Nalbant bıça�ı 

Suva�tır: Küçük Çapa  

Suyu ayrıdan gitmek:  Ba�kasının gitti�i yoldan gitmemek, ayrı i� yapmak 

Sümürmek: Suyu, çayı, kahveyi vb. höpürdeterek içmek  

Sündürmek: Bez, elbise vs. �ki tarafından çekerek uzatmak  

Süymek: (Bitki vs.) göz vermek, ye�ermek  / büyümek  

Süzme: �yi   

�ad olmak:  Sevinmek, mutlu olmak 

�amıt: Çıkrık mili üzerinde dolanmı� iplik veva iplik yuma�ı 

�elek: �a�ı, gözlerinde bozukluk bulunan ki�i  

�ende: �u  

�enderde: �urada  

�endöyle: �u �ekilde  

�epbekli �epbekli lâf etmek: Bir olayı ballandıra ballandıra anlatmak. 

�epit: Küçük yufka ekme�i  

�ipdu�en: Kapı mandalı 

�ipilemek: Lafı gizlice ba�kasına söylemek, sır tutmamak 
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�öngürde: �urada  

Taklamak: Bir �eyi iki parçaya ayırmak  

Taklanmak: Bir �eyin kendi kendine ikiye ayrılması ‘‘ Nar’lar taklanmı� ‘‘  

Tapırada dü�mek: Gürültüyle çökmek / hizmette kusur etmemek  

Tapırdamak: Gayret etmek, efor harcamak, me�gul olmak  

Tapırtı: Tıkırtı / ayak sesi, vb. Gürültü  

Tartala: Çöp  

Tebelle� olmak: Arala�mamak, ba�ına bela olmak, vaktini almak, me�gul 

etmek 

Tefek: Asma yapra�ı 

Te�i: Ekmek Sargısı 

Tehlemek: Ni�an almak / dikkatle bakmak / tanımak  

Tentene: Dantelâ 

Ters: Tabii gübre 

Tetir: Leke  

Teyin: Sincap 

Tez: Hızlı, çabuk  

Tıkmaklamak: Gagalamak  

Tımlı: Sapı olmayan bıçak  

Timin: Kutunun yarısı de�erinde bir ölçek 

Tingede dü�mek: korkmak, ödü patlamak  

Tirkeli: Birbiri arkasına eklenmi�; arka arkaya ba�lı bir �ekilde  

Titirti: Titreme  

Tokuç, tokucak: Çama�ırı döverek yıkamakta kullanılan a�açtan gereç  

Topak: Yuvarlak  

Topalak: Bazlama 

Toru: Fidan  

Tuncukmak: Dinçle�mek 

Tura: Sofa üstü saça�ı 

Turp gibi: Sapasa�lam  

Tü�lemek: Dü�üm atmak  

Tü�mek: Kaçmak 

Türe: Ocak 

Ulu e�ger: Açık açık, ayan beyan...  
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Uluk: Pis, tertipsiz / münasebetsiz  

Urba: Elbise 

Uyna�tırmak: Anla�tırmak; arabuluculuk yapmak  

Uzunkös: Uzanarak yatar durum  

Ülübü: Taze Fasulye  

Ülüü…: Eyvah, hayret 

Üstünün gere�i olmamak: Bir �eyin kendini ilgilendirmemesi 

Ütmek: Izgara yapmak, ate�te tüylerini yakmak  

Üzerli: Hamile olmak  

Veti kelâm: Muhabbet  

Ya�lık: Büyükçe ve i�lemesiz mendil 

Yahı ellere kalası: Sana a�k olsun 

Yakım yakmak:  Bir olayla ilgili olarak destan söylemek 

Yamaç: Yan    

Yapı�mak: Tutunmak: “�yi yapı�, dü�eceksin.”  

Yataklamak: Cenazeyi Defnetmek / Evde yatılı misafir a�ırlamak  

Yavsı: Büyükba� hayvanları ısıran bir cins sinek  

Yazmı�: Henüz do�urmamı� genç keçi  

Yenilmek: Hafiflemek, rahatlamak  

Yektirmek: Topallamak  

Yen: Kol a�zı 

Yenekli: Yemesi ho� olan �ey 

Yenli: Hafif, a�ır olmayan  

Yetilmek: Olgunla�mak  

Yi�ir yi�ir: Çok kötü kokmak  

Yomlamak: Lâyık görmek. “Ay�e’ yi Mehmet’ e yolmuyorlar.”  

Yorulup ırılmak: Son derece yorgun olmak. 

Yorulup yo�umak: Yıpranırcasına yorulmak. 

Yoymak: Ziyan etmek, bozmak, kullanı�sız hale getirmek  

Yumru: Tümsek  

Yunmak: Yıkanmak. 

Yuvac: Yuva�ı çekmede kullanılan a�aç veya demir kol. 

Yuvak: Toprak damları sıkı�tırmak için kullanılan ta� silindir. 

Yüklü: Hamile olan  
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Yüklük: Sabit gardrop ve dö�ek dolabı  

Za�ada: Anîden, birdenbire. “Ya�mur za�ada dü�tü.”  

Zambır: “Bir cins kırmızı-sarı renkte e�ek arısı” 

Zangır zangır titremek: So�uktan veya korkudan a�ın titremek. 

Zavrak: Pencere 

Zevle: Boyunduruk parçası 

Zevlek: Kara sabanda boyunduruk parçası  

Zıbın: Çocuk elbisesi 

Zı�armak: Ukalâca ve saygısızca kar�ı durmak  

Zıybıncak: Kaygan, çok dik yamacı bulunan mevkii  

Zıypmak: Kaymak, kayarak dü�mek, “Aya�ım muz kabu�undan zıyptı”  
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X. ÇA�IRMALAR VE H�TAPLAR 
�

�

�nsanlar arasındaki ileti�imi daha sıcakkanlı bir hale getiren hitap sözcü�ü Türkçe 

Sözlük’te; “Sözü birine ya da birilerine yöneltme, seslenme.” olarak tanımlanmı�tır (TDK, 

2005: 895).  

Yöremiz insanı kendi arasında; “Emmo�lu oynn, nerden geliyon? Aman aman geç 

hele geç. Birader yarın bi oduna gidelim beee.  Amanın geliver hele… Ordan devam edip 

gideriz. Ay�e, Fatma yuuuu. Azı�ı iyi kat haa… Alüüü sen de gelmeceen mi?” �eklinde 

konu�maktadır.  

Derleme çalı�mamız esnasında bölgemizde kadınlara hem�ire, Ay�ecik, Fatmacık, 

bacım, karı, avrat, hanım sultan; erkeklere de hem�erim, a�am, hacı, efendi, kel koca �eklinde 

hitap edildi�ini gördük. 

Ayrıca tarım ve hayvancılı�ın geçim kayna�ı oldu�u Barçın Yaylası ve etrafında 

hayvanlar güdülürken; “At, bü��� dırıhıs; e�ek, çü��; katır, dah; koyunlar, bühhh; öküzler, 

hohhh; kuzular, cicco; o�laklar, di��� di���; danalar, bici bici; davarlar, cov cov; keçiler, 

büdüü büdüü veya çit çit;  tavuklar bülüü bülü.” diyerek ça�rılmaktadır. Tüm bu ça�ırma 

�ekillerindeki amaçta sürüleri bir arada tutmaktır. 
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XI. LAKAPLAR 

Soy adı kanunu çıkmadan önceki dönemlerde insanlar kendi aralarında 

ileti�imi sa�layabilmek için birbirlerine lakap takmı�lardır. Ancak bu �ekilde sa�lıklı bir 

anla�mayı ba�arabilmi�lerdir.  

“Köylerde ve kasabalarda eski Türk gelene�i ba�ka bir yönde süregelmi�tir. 

Eski erat’ın yerini “lakap” almı�tır. Soy adı yasası çıkmadan önce erkek, kadın, çocuk 

herkes bir lakap ta�ırdı; eskisi kadar yaygın olmamakla beraber bu kural bugün de 

sürmektedir. Lakabın önemi ‘Yi�it lakabıyla anılır.’ atasözünde de belirtilir. Birçok 

hallerde lakap, tıpkı er-at gibi, onu ta�ıyanların atalarından birinin zenaatını, ba�ardı�ı 

bir i�i, ya da vücut yapısındaki bir niteli�i gösterir: Demirci, Ayı-Bo�an, Kalın-Boyun, 

Altı-Parmak…gibi. Soylu kimselerden, lakapları çok eskilere, örne�in O�uz 

geleneklerine, çıkanlar da vardır: Kozano�ulları, Kazan gibi.” (Boratav, 1973: 108). 

Dede Korkut Hikâyelerinde de lakaplara sık rastlanır: Deli Dumrul, Boz 

O�lan… gibi. 

Bölgemizde kullanılan lakaplar genellikle sülale ismi �eklinde 

kullanılmaktadır. Lakaplar meslek isimlerinin yanı sıra çe�itli isimlerden de olu�mu�tur. 

Bölgemizdeki lakapları Ermenek, Sarıveliler ve Ba�yayla ilçeleri olmak üzere üç gruba 

ayırdık. Ermenek ilçesinde 402 lakap, Sarıveliler ilçesinde 176 lakap, Ba�yayla 

ilçesinde 54 lakap olmak üzere toplam 632 adet lakabı alfabetik sıraya göre verdik. 

 

1. ERMENEK �LÇES�NDEK� LAKAPLAR  

 

ABDÜRREZZAKLAR 

AD�KELER 

ADLAR  

A�ABABALAR  

A�ALAR 

AK AHMETLER  

AK USTALAR 

AKILLILAR 

AKO�LANLAR 

AKÜZÜMLER 

ALANYALILAR 

ALEV�LER 

ALIDALILAR 

AL�BABALAR 

ALTINTOPU 

ALTIPARMAKLAR 

ARAP HAFIZLAR 

ARAPLAR 

ARDIÇLAR 

ARMUTLAR 
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ARPACILAR 

ASLANLAR 

A�ÇIBA�ILAR 

BABA OLANLAR  

BAKILAR  

BAKIRCILAR 

BAKLACILAR  

BALCILAR  

BARDAKÇILAR 

BA�KAT�PLER  

BATIRIKLAR 

BAYBURTLAR  

BEC�LLER  

BED�LER  

BEHÇETLER  

BEK�R A�ALAR  

BERBATLAR  

BERBERLER  

BERGAMALILAR 

BESLENT�LER 

BEYEFEND�LER  

BEY�NKALELER  

BEYLER  

BEYN� SULULAR  

B�TL�LER  

BONCUKLAR 

BORANLAR  

BORAZANLAR  

BOSTANO�LU  

BOYACILAR  

BÜLBÜLLER  

CACIKLAR  

CAMIZLAR  

CANSIZLAR  

CERANLAR  

CESURLAR  

CINGILAR  

C�C�L�LER 

C�NBA�LAR  

C�NC�LER  

C�VELEKLER  

CUBULLAR 

ÇALIKLAR 

ÇATALÇENE  

ÇAVDARSAPI 

ÇINARLAR  

Ç�RK�NLER  

ÇOBANLAR  

ÇOLAK HASAN  

ÇOMAKLAR  

ÇÜ�DÜRLER  

DA�LILAR  

DAMGALILAR  

DANG�D�LER  

DANG�L�LER  

DAVUTLAR  

DELLALAR 

DEM�RC�LER 

DERKELER  

DEVEC�LER 

DITTIRILAR  

D�M�LER 

D�NDEBAK  

D�NG�LLER  

D���KAM�L 

DOKTOR OSMANLAR  

DOKUMACILAR 

DOMAT�SLER  
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DONUKLAR  

DORTUNLAR 

DURAL�LER  

DÜDÜKÇÜLER 

DÜNÜRLER  

DÜNYAGÜZEL�  

EB�CEKLER  

EC�RLER  

ELEKS�ROSLAR  

EM�NHOCALAR 

EMLER 

ENYANLAR  

ERAY�ALAR  

ERAY�EO�LU 

ERENLER 

ER�KLER 

ERKE�LER 

ERSELER  

ESELER 

ESMELEKLER  

ESSETLER  

E�EKTEPMEC�LER 

E�ELER  

ETÇ�LER  

ETGÖLÜLER 

ETL�KLER  

EUZÜLER  

EVC�LER  

EVC�ZADELER  

EVL�YALAR  

EYVALLAH  

EZEFEND�LER 

GAVASLAR 

GAVUR �MAMLAR 

GAZLAR  

GED�KLER  

GED�KYA�IRI  

GELOSMANLAR  

GICIKLILAR  

GICIMANLAR 

GIDIGIDILAR  

GIDILILAR 

GOF�LLER  

GÖBEKL�LER  

GÖDENEKLER 

GÖKAB�DLER  

GÖKÇELER 

GÖKDEDELER  

GÖKHÜSEY�NLER 

GÖKMENLER  

GÖZELER  

GÖZLÜKLER  

GÜBÜDÜKLER  

GÜDÜKLER  

GÜDÜL AYAKLAR  

GÜLDALLAR 

GÜLHANLAR  

GÜLLÜKLER  

GÜNGÖRMEZLER  

GÜPGÜPLER 

GÜRDALLAR  

GÜRTÜKLAR  

GÜSSÜNLER  

HACIALTILILAR  

HACI MET�NLER 

HACI MÜM�NLER  

HACI RE��TLER 

HACI SOFULAR 
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HACI BAKICILAR  

HACI DEDELER  

HACI HOCALAR  

HACI HÜSEMLER 

HACI HÜSEY�NLER 

HACI MAHMUTLAR 

HACI MET�NLER  

HACI MOLLALAR 

HACI MÜM�NLER  

HACI ONBA�ILAR  

HACI SOFULAR  

HACI SÜLEYMANLAR  

HAFIZ ��FALAR  

HAMAMCILAR 

HAMZALAR 

HANIMO�ULLARI 

HARANLAR 

HARTLAR 

HASAN A�ALAR  

HATEMLER 

HAT�PBA�LAR 

HAVACILAR  

HAYVANO�ULLARI 

HELVACILAR 

HIDIRLAR  

HIRALAR  

HONULAR  

HORUKLAR 

HULUS� BEYLER 

ISHAKLILAR  

�BARALAR 

�MAMLAR  

�NANLAR 

�NC�KLER  

�PS�ZLER 

�RSULULAR  

�SHAKLI HOCA EFEND�LER 

�ST�LER 

KABAKÇILAR  

KADIN ABALAR  

KADIO�LUG�L  

KICIKLAR 

KAKGUBUDAKLAR  

KAKIRDAKLAR  

KAMBURLAR  

KAMI�LAR 

KAM�LLER  

KANCILAR  

KANILAR  

KARA BEK�RLER  

KARA AY�ELER 

KARACACILAR 

KARADAYILAR  

KARADEN�ZLER  

KARAD�K�C�LER  

KARAGED�L�LER  

KARA HASANLAR  

KARA HOCALAR  

KARA KOCALAR 

KARALAR  

KARA MEHMETLER  

KARA OSMANLAR  

KARA PA�ALAR  

KARPUZLAR  

KA�I KARALAR 

KATIRCILAR  

KAYMAKAMLAR  

KED�BOKULAR 
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KEFERELER 

KEKL�KLER  

KEMANCILAR 

KEMANLAR 

KES�LER 

KE�BER�LER  

KE�LER 

KEVSERLER 

KIBRISLAR  

KIDIKLAR  

KIMIKIMLAR  

KIRIKLAR  

KIRINDILAR 

KIRINLAR  

KIRNATACI 

KIRPI�LAR 

K�RACILAR  

K�RSEL�LER 

KOCA CEM�L  

KOÇDAYILAR 

KODALAKLAR  

KOF�N�KLER 

KOLA�ASIG�L 

KOLSUZKAM�L  

KORA�LAR 

KORUKLAR 

KOSK�LER 

KOSLULAR  

KOSTAKLAR  

KOZANLAR  

KÖMBELER 

KÖPEKYA�IRI  

KÖR HASANLAR  

KÖR BERBERLER  

KÖRHACILAR  

KÖRO�LULAR  

KÖSELER  

KUB�KLER  

KUBUDUKLAR  

KULAKSIZLAR  

KUYUMCULAR  

KÜLAHÇILAR 

KÜLAHÇIO�LUG�L  

KÜRTLER  

KÜSKAM�LLER 

LAT�FEANA  

MAMA�LAR  

MARE�ALLAR 

MASLAKÇILAR 

MATLAR 

MEHMETLER  

MEHR�BANLAR 

MEKÇ�LER 

MEK�KÇ�LER 

MET���B�T���K  

MIRIMIRILAR 

MISIRLILAR  

M�LASLAR 

M�MARLAR  

M�NNETLER 

MOLLA AHMETLER 

MOLLA ABDULLAHLAR 

MORAL�LER 

MUHARREMLER 

MUH�T�NLER 

MUHS�NLER 

MUHTARLAR 

MUNALLAR 
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MUSALAR 

MUS�NLER  

MUSTAFA ÇAVU�LAR  

MUSTAFA A�LAR  

MUZANLAR 

MÜDEMLER 

MÜFETT�� 

MÜFTÜLER 

MÜMÜN HACI A�ALAR 

MÜZMAHARLAR 

NALBATLAR 

NOKTALAR 

O�LAKÇILAR  

OMARLAR  

OMZALAR 

OSURUKLULAR, 

OTLULAR 

ÖMARO�ULLARI  

ÖTÜRÜKLÜLER 

PAMBUKÇULAR  

PARMAKSIZLAR 

PATLAKLAR 

POL�S  

PORTAKALLAR  

PUSAKLAR 

RIZA EFEND�LER  

SABUNCULAR  

SAKALLILAR 

SAKARYALILAR  

SAPANCILAR 

SARI ZIBINLAR  

SARIABALILAR 

SARIHASANLAR  

SATILILAR  

SAYICILAR  

SERBESTLER  

SERSER�LER 

SERTDEDELER 

SES� ÇIKMAZLAR  

SIDIKLAR 

SOLAKLAR  

SOYTARILAR 

SÜLLÜ AVASLAR  

SÜLLÜLER 

SÜNBÜLLER  

SÜR OSMANLAR 

�AVALKAVALLAR  

�EHR�YE KAT�B�  

�EMS�LER  

�ENDEDELER  

�ET�KLER 

��M�EKLER  

TAKIRDAKLAR 

TARTAKLAR 

TATLAR 

TEC�RO�LU  

TEKAVÜDLER 

TEKÖKÜZLER  

TENEKEC�LER  

TIKTIKILA  

T�FT�KÇ�LER  

TONGULLAR  

TOPÇULAR  

TÜLÜLER  

TÜRKMENLER 

UCCEBASANLAR  

UZUN AB�DELER  

ÜLKU�LAR 
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ÜLÜBÜLER  

ÜSÜLÜLER  

ÜZÜMLER 

VAK�TTEC�LER  

VAL�  

VERANLAR 

V�Z�RELER  

YA�IR  

YA�IR ÖMERLER  

YAHYALAR 

YAKALILAR  

YALANGÖLÜLER 

YALDIZLAR  

YALINLAR  

YANA�IKLAR 

YANBASTILAR  

YANGILAR 

YANGINLAR 

YAPRAKÇILAR  

YAVALILAR 

YAVSALAR  

YAYLAYABASI 

YED� KIZLAR 

YELD�RMELER 

YEN� EVL�LER  

YONUZLAR  

YORGANCILAR  

YÖRÜKLER  

YUNUSLAR  

YÜZALLAH  

ZABAKLAR 

ZAPT�YELER 

ZENG�NLER 

ZEYBEKLER  

ZEYNELLER  

ZIPÇIKLAR  

Z�LL�LER  

ZOF�L�LER 

ZOT�R�LER  

ZÜHTÜLER  

ZÜLBÜKLER  

ZÜLÜFLÜLER 

 

2. BA�YAYLA �LÇES�NDEK� LAKAPLAR 

A�ALAR  

AHMET ONBA�ILAR  

ALA DAYILAR 

BA�TANLAR  

BO�NAKLAR  

CANKU�LAR  

DAVUTLAR  

DEDE A�ALAR  

DEL� AHMETLER  

DONGULLU  

DURAL�LER 

EM�NLER 

EM�RALILAR 

FETTAHLAR  

GÜMBÜ�LER    

HACI AHMETLER 

HACI YAHYALAR   

HACI BAKILAR  

HACI KEYALAR  

HACI SA�TLER  

HACI VEL�LER  

HAFIZLAR  
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HIRALAR 

HOCALAR  

�BEY�TLER  

�MAMLAR 

KADILAR  

KAM�LLER  

KARA�IHLAR  

KEM�LER  

KER�MASLILAR  

KER�M ÇAVU�LAR 

KES�KKULAK  

KEYALAR  

KIPÇIKLAR  

KÖRHASANLAR 

KUYUCULAR  

KÜÇÜK�IH MEHMETLER  

MEM��LER  

MET�NLER  

M�HR�BILAR  

MOLLALAR 

ÖMERLER  

SARI �IHLAR 

SAVRANLAR  

SERÇELER   

SIRIKLAR  

SÖBÜLER 

�IHLAR  

TATARLAR 

TOPAL �SMA�LLER 

TOPALLAR  

VAL�LER 

VEZ�RLER  

 

3. SARIVEL�LER �LÇES�NDEK� LAKAPLAR 

ABBAS 

ABD�L  

ABD�R��  

ABE� 

A�ALAR  

AKGÜL U�A�I 

AKKA�LAR 

ALAAHMETLER 

ALAYLAR 

AL�G�LU�A�I  

AL�KEYALAR 

ALYALAR 

ARAOSMANO�ULLARI 

ARAP N�YAZ�   

ARDIÇ U�A�I 

A�AMANA  

BALCILAR 

BEK�RLER 

B�LÜÇLER  

BODURG�L U�A�I 

BÖNGELER 

BÜYÜK HASANLAR 

BÜYÜK    HÜSEY�NLER 

CEKETS�Z  

CIMBILI 

ÇAKAL U�A�I 

ÇAKIR U�A�I 

ÇAKIR YUSUF’U  

ÇARTALAKLAR 

ÇAVDARIN MAHMUT  

ÇAVI�  

ÇAVU�LAR  
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ÇEK�Ç  

ÇELEB�LER 

ÇIYNALAK  

ÇOLAK KER�MLER 

ÇÖMCELER 

ÇÖP �AD�YES�  

ÇULFALAR 

DEL� HÜSEY�N 

DESD�YE  

D��S�Z O�ULLARI  

DONSUZ  

DURK U�A�I 

ELECEK  

ELLEZ� 

ERES�LER 

E�EK HASAN  

ETEULLAH 

FATMALI  

F�L AHMET  

GAFER KIZI  

GARA BACAK 

GARTALIN ABDULLAH 

GIBIK 

GIRGA  

GIRGÜDÜK 

GODA� 

GOYUN AHMED�  

GÖDENCELER  

GÖK VEL�,  

GÖKDELENL�  

GÖKMEN  

GÖTÜYANI�IN HÜSEY�N  

GUBUR  

GULAK AL�S�  

GÜCÜK SULTAN 

HACI DAVUTLAR  

HACI LAT�F U�A�I 

HACIAL� U�A�I 

HACIBAKI O�ULLARI 

HACIEL� U�A�I 

HAL�LG�L 

HASAN ÇAVI�  

HASAN  

HA�IMLAR 

HATIP U�A�I 

HEL�M U�A�I 

HOCALAR 

HOROZ HASAN  

HIRSIZ HASAN  

HÜMMETLER 

HÜSÜLÜ  

�B��LER  

�BRAH�M EFEND�LER 

�NEK VEL�  

KABA HASANLAR  

KABAK MUSA O�ULLARI 

KADILAR 

KARA �BRAH�MLER 

KARA AHMET U�A�I 

KARACA HASAN  

KARA HASANLAR 

KASABLAR  

KASIMG�L  

KEÇEL� 

KED�C�  

KEKL�K U�A�I 

KEL AL�  

KESTELL�LER  
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KIL AL�  

KILÇIK  

KILIÇLIG�L 

KOCAG�L  

KOYUN U�A�I 

KÖLLER 

KÖR AL�  

KÖR GIZI  

KÖRÜK  

KÖSE  

KÖSEO�ULLARI 

KULAK U�A�I  

KULAKLAR  

KURUEFEND�LER  

KÜNTÜ�  

KÜRDAL�LER 

KÜRT AL�G�L  

LALE MUSTAFASI  

LOKMAN GURU AL�. 

MAHMUTG�L 

MOLLA  

MOLLA �BRAH�M 

MOLLA KER�M O�ULLARI 

MUSDULU  

MÜFTÜLER 

MÜHÜLER 

MÜLAZIM KER�M 

MÜLAZIMLAR 

N�ZAM O�ULLARI 

NUMAN A�ASI  

OSMANO�LU  

PEPE  

PER��AN O�ULLARI 

SA�LIK  

SAKAR O�ULLARI 

SAKAR U�A�I 

SALIKLAR 

SALILAR  

SARI CAVU�  

SARI KIZLAR 

SARI M�LAZIM  

SERÇE HASAN   

SERÇEO�ULLARI 

SOMA  

�ABANLAR 

�AHTARIKLAR  

�EKERLER 

�IKIR  

TAPIR KAD�R�,  

TAPTAP YA�AR 

TAPTAPLAR 

TAPUR U�A�I 

TAT AHMETLER 

TAYNALI  

TEFEC�LER  

TEKEL�  

TEKER U�A�I 

TEKERO�ULLARI 

TOKUDU 

TOMAKLAR 

TOPAL OMAR  

UÇACAKLAR 

ÜMMÜ KISALI 

VARSIKLAR  

VARYEMEZ  

VEK�LLER 

YA�C�LER  

YATIR U�A�I 
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YAYLA Ç�ÇE�� 

YED� AYLIK 

YE��L 

YET�M HASAN  

YONUZ U�A�I 

YÖRÜK KIZI  

YÖRÜKLER  

ZEYNEL O�ULLARI 
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XII. KÖY SEY�RL�K OYUNLARI 
�

Köy seyirlik oyunları uzun kı� gecelerinde, dü�ünlerde ve bayramlarda 

e�lenmek amacıyla düzenlenen  e�lence aracı olarak ortaya çıkmı�tır.  

En önemli i�levi, insanları e�lendirmek ve onlara ho�ça vakit geçirtmek olan 

köy seyirlik oyunları ile ilgili olarak �ükrü Elçin; “Köylülerin uzun kı� aylarında ve 

hususiyle dü�ünlerde, bayramlarda e�lenmek ve vakit geçirmek için düzenleyip 

oynadıkları dram karakterli temsillerdir.” demektedir (Elçin, 1991: IX). 

Köy seyirlik oyunlarının oynanma zamanını Pertev Naili Boratav; “Seyirlik 

köylü oyunları adı altında göstermek istedi�imiz oyunlar daha çok köy çevrelerinde, 

yılın belirli günlerindeki bazı törenlerle, dü�ünlerde ve e�lence vesilesi yaratan kı� 

geceleri toplantılarında oynanır. Bunlardan bazıları söyle�melidir, bazılarında ise söze 

çok az yer verilmi�tir.” sözleri ile dile getirir.(Boratav, 2000: 256). 

 Köy seyirlik oyunlarımız tamamen bir e�lence aracı olarak görülmü� ve rol 

yapabilme kabiliyeti yüksek kimseler tarafından oynanmı�tır. Bu nedenle; “Köy seyirlik 

oyunlarının yeti�mi� oyuncuları yoktur. Yönetmeni de. Halkın gelenek ve görenekleri 

arasında ö�rendi�i ve yeni nesillere aktardı�ı köy seyirlik oyunları, tamamıyla do�al bir 

e�lence türüdür.” (Gönen, 2006b: 1) 

Türk kültürünün bir parçası olan köy seyirlik oyunları yurdumuzun bir çok 

bölgesinde de�i�ik �ekillerde sergilenmektedir. 

“Seyirlik köylü oyunlarının bazılarının, yılın mevsim de�i�melerini belirleyen 

günlerinde-a�a�ı yukarı hep aynı tarihlerde-yapılan törenlere ba�lılı�ı dikkati çeken bir 

olgudur. Bu oyunların ba�ka özellikleri de vardır: yer yer oyuna seyirciler de katılırlar; 

ço�u kez hayvan kılı�ına girmi� aktörler oyunda rol alırlar. Kılık de�i�tirmeler basittir; 

takma sakal, yüz boyama, giyimleri a�ırı derecede gülünçle�tirme gibi. Gelene�in 

kendisi bu oyunlara özel bir ad vermez. Bu oyunların ço�u erkek oyunlarıdır. Kadınların 

kendi aralarında çıkarmı� oldukları oyunlarda vardır. Kadınların çıkardıkları oyunlarda 

tef ile ezgiler söylenip belli yerlerde danslar eklenir.” (Boratav, 2000: 257–259). 

Köy seyirlik oyunlarının küçük bir bölgelerde oynanmasının sebepleri �u 

�ekilde sıralanmaktadır:  

“1. Köylerde özgün kültürün, �ehirlere göre daha yo�un ya�anması ve 

�ehirle�meye özgü ötekile�menin köy muhitine girememesi. 

2. Yardımla�ma ve kom�uluk ili�kilerinin daha sıcak olması. 
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3. Köylülerin bir arada bulunmasını sa�layan köy odalarının varlı�ı.” (Gönen, 

2006b: 1) 

A�a�ıda, derledi�imiz oyunları veriyoruz. 

  A. B���EK GEL�N  

Oyunun zamanı: Yaz aylarında ya�mur ya�madı�ı durumlarda, kurak 

mevsimlerde. 

Oyunun ki�ileri: Köyün büyükleri 

Oyunun mekânı: Köy veya yayla 

Oyunda yer alan maddî unsurlar: �iir parçası, çocuklara verilen çe�itli 

hediyeler(ekmek, mısır, pekmez, tereya�ı, bulgur), odun parçası, çan, kıyafet, heybe, tef. 

 

Oyun: 

Köye uzun süre ya�mur ya�madı�ı zaman veya yaz aylarında köyün büyükleri 

tarafından oynanan bir oyundur. Herhangi bir odun parçasının uç tarafı düzeltilerek, 

ucuna çan takılır. Bu odun parçasının üzerine de kadın kıyafeti giydirilir. Bu kadına 

“bi��ek gelin” denir. Biri sırtına heybe koyar. Gelinin elinde tef olur. Özellikle yayla 

evlerinin kapısı çalınarak, bi��ek gelin tarafından obanın kadınlarına bir hava çalınır:  

“Öte yakanın buludu,  

Beri yakayı bürüdü.  

Kak kara Fatmam bir oyna.”  

Bi��ek gelin oynarken yayladaki kadınlar da heybeyi; ocakta yaptıkları ekmek, 

mısır, pekmez, tereya�ı, bulgur ile doldururlar. Daha sonra ya�murun  ya�ması beklenir. 

Oyun biter.  

 

B. F�NCAN   

Oyunun zamanı: Uzun kı� geceleri 

Oyunun ki�ileri:  Eve misafir olarak gelenler  

Oyunun mekânı: Evler 

Oyunda yer alan e�yalar ya da unsurlar: Kahve fincanı, yüzük        

Oyun: 

Genellikle kı� gecelerinde evlerde oynanan bu oyun �öyle gerçekle�ir: 

Odada bulunan iki oyuncu ile oynanır. 12 tane fincan ters çevrilerek kapatılır 

fincanlardan bir tanesinin altına bir yüzük saklanır ve di�ere oyuncunun yüzü�ün hangi 
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fincanın altında oldu�unu bulması istenir. Oyuncu ilk verilen hakkında yüzü�ün hangi 

fincanın altında oldu�u bilemezse, ikinci bir hak verilmez ve o ki�i yüzü�ü saklamaya 

devam eder. Fakat ilk hak verili�te yüzü�ün bulundu�u fincan bilinirse bu defa yüzük 

saklama i�i di�er oyuncuya geçer.  

Oyunun sonunda ilk söyleyi�te yüzü�ün hangi fincanın altında oldu�unu sayıca 

fazla bilen ki�i kazanır ve oyuncuya mükâfat verilir. Kaybeden oyuncu da çe�itli 

�ekillerde cezalandırılır ve oyun biter. 

 

C. KALE  

Oyunun zamanı: Harman zamanı 

Oyunun ki�ileri: Köylüler 

Oyunun mekânı:  Harman yeri 

Oyunda yer alan e�yalar ya da unsurlar: Ta� 

 

Oyun: 

Harman zamanı mal otlatırken iki grup olu�turulur. Harmanın kenarlarına 

ta�lar dikilir. Kar�ı taraftan da bu ta�ların üzerine ta� atılmaya çalı�ılır.  Ta�ları kim 

devirirse, deviremeyen ki�i onu sırtına alarak ta�ların arasında dola�tırır ve oyun biter. 

 

Ç. KÖR DEVE  

Oyunun zamanı: Kurban bayramı sonrası 

Oyunun ki�ileri: Köyün genç erkekleri 

Oyunun mekânı: Köy yeri 

Oyunda yer alan e�yalar ya da unsurlar: Beygir kafası, merdiven, çan, 

saman selesi, pise, 

 

Oyun: 

Üç metre uzunlu�unda bir merdivene beygir kafası geçirilir. Boynuna çan 

takılır. Ortasına da saman selesi konur. Sahibi olanlar onu çeker. Sinekler gelmesin diye 

de üzerine pise sürülür. Sonra bu kör deve herkesin evinin önünde durur, kalkmaz. Ev 

sahibi onun oradan kalkması için para veya bir �eyler verir. �� bittikten sonra deve 

gömülür ve oyun biter. 
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D. KÜLLÜ KOCA   

Oyunun zamanı: Yaz ak�amları 

Oyunun ki�ileri: Köydeki erkekler 

Oyunun mekânı: Köy meydanı 

Oyunda yer alan e�yalar ya da unsurlar: Kadın elbisesi, kül, ba� örtüsü,   

    

Oyun: 

 Bir erke�e kadın elbisesi giydirilerek ba�ı ba�lanır. Ete�ine de kül doldurulur. 

Bu oyuncu ortada dola�ırken, çevresindeki insanların üzerine kül serperek, oyuna renk 

katar ve oyun bu �ekilde devam eder. 

 

E. SAYA       

Oyunun zamanı: Oca�ın 18’inde ve uzun kı� gecelerinde  

Oyunun ki�ileri: Genç kızlar ve erkekler  

Oyunun mekânı: Köy veya yayla 

Oyunda yer alan e�yalar ya da unsurlar: Keçi tüyü, baca kurumu, bayan 

elbisesi, pekmez, tereya�ı, bulgur, ceviz, elma, armut, çan, tef. 

 

Oyun: 

Uzun kı� gecelerinde gençler arasında oynanan bir oyundur. Oyuncuya ak 

keçilerin sıyrılan tüylerinden sakal ve bıyık yapılır. Bacaların kurumu ile yüz boyanır, 

araba benzetilir. Arap gibi boyanmı� bu genç damat olur. Bayan elbisesi giydirilmi� bir 

erkek de gelin olur. Her evin kapısı çalınarak gelinlik hakkı istenir: 

“Saya geldi duydunuz mu? 

Selam verdik aldınız mı? 

Bu�day verirseniz o�la�ınız di�i olsun. 

Darı verirseniz o�la�ınız e�ek olsun.” 

Denilerek pekmez, tereya�ı, bulgur, ceviz, elma, armut gibi yiyecekler istenir. 

E�er verilmezse gelin yapılan ki�i evin ortasına yatar, kalkmaz.  Ev sahibi de yerden 

kalkması için bir �eyler vermek zorunda kalır. Meyveler keseye, pekmez ve tereya�ı da          

helke ya da stil denen kaplara konulur. Erzak toplayan gençlere “torbake�” adı verilir. 

Bir büyük çan ve tef çalınarak oynanan bu oyunda, toplanan yiyecekler müsait 

bir evde pi�irilir. Buna “Herfene” denir. Herfenede su böre�i ve kadayıfta yapılır. Oyun 

bu �ekilde tamamlanmı� olur. 
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 Köy Seyirlik Oyunları �le �lgili Genel De�erlendirme 

Yörede köyün gençlerinin; yazın yaylalarda, uzun kı� gecelerinde evlerde 

toplanıp arkada�ları ile birlikte oynadı�ı be� oyun tespit edilmi�tir. Bu oyunlar alfabetik 

sıra ile verilmi�tir. �

Yukarıda vermi� oldu�umuz Bi�ek Gelin oyunu Anadolu’nun birçok yerinde 

bilinmekte ve oynanmaktadır. Bu oyunların Anadolu’da tespit edilen bölge ve adları �u 

�ekildedir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

“Barbarik, Bıbılik, Bırbırnik, Bolbadik, Dandik, Dodo, Dudu, Dütdürüz, 

Hemeçik, Kepçe Hatun, Mırmındırik, Mırmındik, Moyda, Tısdan, Ya�mur Gelini, 

Dıtli Gelin (Erzurum), Bodi Bostan (Osmaniye-Kadirli-Arkaçtı�ı köyü), Çomçalı 

Gelin (Osmaniye-Kadirli-A�a�ıçiyanlı köyü), Ya�mur Gelini (A�rı), Yelli Yelemeç 

(Alanya), Gödü (Akmadeni), Su Bupilik (Artvin-Yusufeli-Çeltikdüzü), Mayıs 

Ya�muru (Çankırı-Yapraklı), Çömçeli Gelin (Gazi Antep), Bi��ek Gelin, Tomas, 

Çomça-Bi�ek Gelin (�çel-Silifke), Kepçe Gelin, Dodu (Kars), Udu, Kürek Hanım 

(Kayseri), Ya�mur Gelini (Nev�ehir- Kır�ehir), Dodu (�çel-Tepe Köyü), Ebe Görde 

(Safranbolu)” (Düzgün, 1999: 77-79). 

Bu oyuna; “Çalı (Ankara), Su Gelini (Denizli), Bodi Bodi (Karalar), Çandır 

Baba (Divri�i, Çam�ıkı), Çullu, Çullu Kadın (Gazi Antep, Çankırı, Çam�ıkı), Gelin 

Guk (Gazi Antep), Hucrik (Erzincan), Kelis (Konya), Kepçe-Kepçecik (Gazi Antep, 

Kilis, Balıkesir, Erzurum, Ordu, �ebinkarahisar), Ya�mur Kızı (�psala) (Düzgün, 1999: 

79); E�ek Gelin Etme (Çorum), Gelin (Kadirli), Gode Gode (Safranbolu), Godi Godi 

(Kozan), Göde Göde (Sinop) ve Kepçe Kadın (Erzurum-Erzincan) gibi adlarda 

verilmektedir” (Acıpayamlı, 1963: 1-2). 

Ya�mur ya�dırmak için oynanan bu oyun, ba�ta Türk dünyası olmak üzere, 

de�i�ik bölgelerde de oynanmaktadır. “Bi�kek’te, Ahıska Türkleri arasında ‘kepçe 

hatun’; Türkistan’da ‘sust hatın’, ‘süt hatın’, ‘çele hatın’; Türkmenler arasında ‘syuyt 

gazan’, ‘syuyt hatın’; Tacikler arasında ‘sust mama’, ‘sust hatın’, ‘a�a�lan’; 

Sürhanderya’da ‘boz hatın’, ‘sust hatın’; Ka�karderya’da ‘söz hatın’, ‘ceyle kazak’, 

Türkistan �ehrinde ‘çele hatın’, ‘kösem kösem’, ‘sûr hatın’, Da�ıstan’da ‘gudu gudi’, 

‘pa�apay’; Musul-Kerkük’te ‘çemçeli kız’, Yugoslavya’da ‘demir dodele’” gibi adlar 

verilmektedir (�im�ek, 2003: 80). 

Oyunlarımız içeriisnde verdi�imiz Fincan Oyun’unun benzerleri Orta 

Anadolu’nun birçok ilinde de oynanmakta olup oyunda kullanılan e�yalardan birisi olan 
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yüzükle ba�lantılı olarak Yüzük Oyunu �eklinde de kar�ımıza çıkmaktadır. (Gönen, 

2006b: 10) 

Saya Oyunu ’nun oynanmasınında bereket ve u�ur getirece�ine inanılmaktadır. 

Yukarıda farklı bölgelerde de�i�ik adlarla oynanan bu oyunların, oynanma 

�ekillerinde farklılıklar bulunsada  içerik olarak aynı çatı altında toplanmaktadır. Bu köy 

seyirlik oyunumuzun farklı  bölgelerde bilinmesi de oyunun geçmi�le ba�lantılı 

oldu�unu göstermektedir.��

Do�al kar�ılanmalıdır ki, burada benzer metinlerin hepsi  tespit edilememi� ve 

ula�abildiklerimiz açısından bir de�erlendirme yapılmaya çalı�ılmı�tır. 

Bu nedenle oyunlar çocuktan ihtiyara kadar pek çok seyirci kitlesi bularak 

günümüze kadar ya�ayıp gelmi�tir. Ancak yazıya tam olarak aktarılamaması ya da uzun 

süredir oynanmaması gibi sebeplerden de unutulmu�tur. 

 

 

 

 



XIII. ÇOCUK OYUNLARI 
�

�

Oyun, hayatın kendisi, insanın; dı� dünyanın bütün kötülüklerine kar�ı içinde 

saf olarak barındırdı�ı çocuklu�unun dı�a yansımasıdır.  

“Çocuk, zamanının büyük bir kısmını oyunla geçirir. Do�umu izleyen günlerde 

ortaya çıkan oyun ihtiyacı, çocuk büyüdükçe biçim de�i�tirerek sürer. Oyun; ö�renme, 

yaratma, deneyim kazanma, ileti�im kurma ve yeti�kinli�e hazırlanma aracıdır. Oyun 

sırasında çocuk pek çok �eyi kendi kendine deneyerek ö�renir. Oyun, çocu�u gelece�e 

hazırlayan etkinliktir. Ne�e kayna�ı olma, yaratıcılı�ı geli�tirme, ba�arıyı tanıma fırsatı 

verme gibi özellikleriyle oyun, çocu�u sosyal hayata hazırlar.” (�im�ek, 2004: 169) 

Oyun Türkçe Sözlük’te; “Vakit geçirmeye yarayan belli kuralları olan 

e�lence.” olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2005: 1526). 

Oyun, bireyin çocukluk döneminden gençli�ine, gençli�inden yeti�kinli�ine 

kadar hayatının bütün a�amalarında malzemeleri, oyuncuları ve kuralları farklı; amaç 

bakımından geli�imi, sosyalle�meyi ve vakit geçirmeyi sa�layan ortak e�lencelerin 

genel adıdır. 

Yörede, “uzune�ek, körebe, saklambaç, yerden yüksek, kö�e kapmaca, sek 

sek” gibi Türkiye genelinde yaygın olan çocuk oyunlarının yanı sıra sahaya has 

oldu�unu dü�ündü�ümüz bazı oyunları tespit ettik. 23 tane oyunu alfabetik olarak 

sıralayarak a�a�ıya alıyoruz.  

 

A. BE� TA�                    

Oyunun adı “be� kaya” olarak da bilinir. Erik büyüklü�ündeki ta�larla oynanır. 

Her oyuncunun bir ta� yı�ına�ı olur. Be� ta� ele alınarak havaya atılır. Ta�ın biri havaya 

atılırken, havadaki ta� da tutulmaya çalı�ılır. Bu �ekilde be� ta� elde toplanır. 

Kaybedenler, kazananları sırtlarına alarak gezdirir. 

 

B. B�RD�RB�R (ZIPPIRIBELGEÇ)                

8–10 ki�i ile oyananır. Oyuncular ellerini dizlerine koyup, yüzüstü yere 

e�ilerek düz bir sıra olu�turur. Birbirlerinin sırtından atlayarak ilerler. Atlayan ki�iler 

tekrar aynı sırayı olu�turur. Ta ki yoruluncaya kadar bu �ekilde devam edilir. 
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C. ÇEL�K ÇOMAK                    

Oyunun adı; “met, öküz oyunu, dıkkız” diye de adlandırılmaktadır. 

�ki de�nekle oynanır. Biri bir metre uzunlu�unda, di�eri yirmi ya da otuz 

santimetre uzunlu�undadır. Yere bir oyuk yapılır. Kar�ılıklı iki grup olu�turulur. 

Oyu�un içine küçük de�nek yerle�tirilir. Küçük de�ne�in altına, uzun de�nek sokulur. 

Küçük de�nek ileri do�ru atılır. Kar�ı grup de�ne�i havada tutabilirse yer de�i�tirilir. 

Tutamazsa, çok ileriye giderse, de�nek tekrar yerine konur, uzun de�nek oraya dikilir. 

E�er de�nek dü�erse, ebe de�i�ir. Dü�mezse üç kere de�ne�e vurma �ansı olur. Üç kere 

de�ne�i havaya atıp da, bir de�nek boyu mesafe almazsa, oyundan çıkartılır. En sona 

kalan oyuncu kazanır.  

 

Ç. ÇELL�K                       

�ki sopayla oynanır. Biri bir metre uzunlu�unda di�eri, yirmi ya da otuz 

santimetre uzunlu�undadır. Bir ki�i ebe olur, üç-dört ki�ide kar�ı tarafta durur. �ki taraf 

arasında, on be� metre mesafe olur. Uzun sopanın üstüne, kısa sopa koyularak havaya 

serptirilir. �leri do�ru atılır. E�er ebe havada tutabilirse, ebe de�i�ir. Tutamazsa yere 

de�di�inde “ebe ta�ı” olur. O ebe ta�ına vurabilmek için kar�ı taraf, kısa sopayı atar. Ebe 

ta�ına vurursa, ebe yine yer de�i�tirir. Ebe, ebe ta�ına vurdurmamak için gelen de�ne�i, 

elindeki uzun sopayla kar�ılamaya çalı�ır. Ebe vurdu�u zaman ne kadar uzak mesafeye 

gitti�ini elindeki uzun sopayla ölçer, o kadarda sayı kazanmı� olur. Kar�ı tarafın attı�ı 

sopa, ebe ta�ından yirmi santimetrede yakına dü�erse, ebe yer de�i�tirir. De�nek kısa 

gelirse de ebe de�i�ir. Kazanan taraf da kaybeden tarafın sırtına binerek kendisini ta�ıtır. 

 

D. D�RLEN�K (FIRINCAK)                

Bu oyuna,  “dirlenik veya fırıncak döndürme” de denir. 

Topacın ucuna çivi çakılarak ip ba�lanır ve döndürülmeye çalı�ılır. Açıldıkça 

vınnn diye ses çıkarır. Fırınca�ı dönmeyen oyuncu çıkar. En çok dönen oyuncu ise 

kazanır. 

 

E. DÜ�ME                            

Dü�melerle oynanır. Dü�menin büyüklü�üne göre numara verilir. En büyük 

dü�me lapadır. Bir çizgi çizilir. Kar�ı tarafa da on santimetre çapında bir yuvarlak 

çizilir. Atarken sünmek yasaktır. Atılan dü�me yuvarla�ın içine isabet ettirilmeye 
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çalı�ılır. Yuvarla�ın içine üç vuru�ta dü�ülürse oyun kazanılır.  Dü�meyi yuvarla�a denk 

getiremeyen oyuncu oyundan çıkar. Bu oyun keçiboynuzunun çekirde�i ile de oynanır. 

 

F. ELB�Ç (EL DE�MECE)                                                                         
3–5 ki�i ya da daha fazla oyuncu ile oynanır. Bir ki�i ebe olur. Di�er 

oyuncuların arasında dola�ır. Bu dola�ma esnasında eli birine dokunursa, ebe de�i�ir.  

Yeni ebe olan oyuncu da di�er oyunculara el de�meye çalı�ır.  De�di�i zaman ebe tekrar 

de�i�ir. Oyun bu �ekilde devam eder.               

 

G. FOTAK  

20–25 cm boyunda a�aç çubuk dikilir. Kenarı bilye ile çevrilir. Dikilen 

çubu�un ba�ına ebe geçer. Oyuncular 10–15 metre geriden dikilen çubu�u ellerindeki 

sopalarla yıkmaya çalı�ır, a�aç çubuk ne kadar uza�a götürülürse o kadar iyi olur. Ebe 

oyunculardan herhangi birini yakalarsa ebelik o oyuncuya geçer. Oyunda en iyi oynayan 

ki�i en sona bırakılarak ebenin de�i�me süresi geciktirilir.  Kazanan oyuncuya da 

mükâfat olarak önceden ortaya konmu� paralar verilir.  

 

�. HÖLLÜK                                       

�kiden fazla ki�iyle oynanır. Oyuncuların elinde el büyüklü�ünde yassı ta�lar 

vardır. Ön tarafa da yumurta büyüklü�ünde “Höllük” adı verilen bir ta� dikilir. Amaç 

belirli bir yerden höllü�ü uzaklara götürmektir. Bu i� de, eldeki ta�ların ustaca höllü�e 

fırlatılmasıyla olur. Höllü�ü vuran ki�i, höllü�ün gitti�i mesafeyi ayakla sayar. Her ayak 

atı�ta �u tekerleme sıra ile söylenir: “Nanaç, bibiç, kırk üç, kırk dört, kırk be�... Kırk 

sekiz, kırk dokuz, elli, belli, süllü, sülüman, ardavut, kelenavut, savt, savt bir, savt iki… 

savt on, dalla” dedi�i zaman oyunu kazanmı� olur.  

 

H. HÜNGÜ                                              

Bir ki�i yere yatırıp, üzeri örtülür. Yüzüne de demir dövüp, is sürülür. Gözü 

kapalı olarak yerde yatan kimseye di�er oyuncular teker teker vururlar. Her bir vuru�ta 

da ebeye kimin vurdu�u sorulur. Ebe gözü kapalı olarak kimin vurdu�unu bilirse ebe 

de�i�ir. Bu �ekilde devam eder.  

Bu oyunun farklı bir oynanı� �ekli de �udur: Bir ki�i yere yüzüstü yatar. Üzeri 

örtülür. Oyuncular yatan ki�inin etrafına dizilirler. Yerde yatan ki�inin sırtına oyuncular, 
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ellerini üst üste gelecek �ekilde koyarlar. Oyunculardan biri yatan ki�iye; ‘Elimin 

üstünde kimin eli var?’ diye sorar. Bu �ekilde en üstte kimin elinin oldu�u sorulur. 

Yatan ki�i cevabı bilirse, en üstteki elin sahibi yere yatar. Oyun bu �ekilde devam eder. 

 

I. KADI KUDU (KADI GOSGOS)                           

Sonbaharda oynanan bir oyundur. Dört ki�inin elinde bir de�nek, kare 

olu�turacak �ekilde durur. Biri elindeki çelli�i kar�ısındakine atar. Attı�ı zaman 

kar�ısındaki elindeki de�ne�i ile çeler. Atınca, de�nek elli yüz metre gider. Ebe çelli�i 

getirene kadar mezarı kazılır. Dönü�ümlü olarak çellik atılmaya devam edilir, kimin 

mezarı daha önce biterse, o ki�i mezarın içine yatırılır. Kollarının ayaklarının üzerine 

tahta konarak, iki ucuna ta� konur. Ba�ucuna da tezek yı�ılır. Mezara yatırılan ki�i 

çıkınca öbür oyuncuları tezek vura vura yakalamaya çalı�ır. 

 

�. KALE (YED� K�REM�T)            

5–6 ki�i ile oynanır. Oyuncular, yedi tane yassı ta�ı üst üste dizer. Bu dizilen 

ta�ların etrafında da bir kale bekçisi olur. Kale bekçisinin görevi yıkılan ta�ları tekrar üst 

üste dizmektir. Oyuncular sırayla, üst üste dizilen bu ta�ları, belli bir mesafeden ba�ka 

bir ta�la yıkmaya çalı�ır. Kaleyi yıkan ki�iler oyunu kazanır. En sona kalan ki�i ise kale 

bekçisi olur. 

 

J. KÖREBE                             

8–10 oyuncu arasında, mescitlerde göze çelme ya da ba� örtüsü çekilerek 

oynanır. Bir ki�i ebe olur. Gözü kapalı di�er oyuncuları yakalamaya çalı�ır. Ebe olan 

ki�i, kimi yakalarsa, o ki�i ebe olur. Oyun bu �ekilde devam eder. 

 

K. KÖR YANAK                 

Yuvarlak bir yer e�ilir. 9’ar tane ta� üst üste dizilir. Oyuncular tarafından bu 

dokuzta�, ba�ka bir ta�la yıkılmaya çalı�ılır. Ta�ı yıkamayan ki�iye çe�itli cezalar verilir. 

 

L. KÖ�E KAPMACA              

Be� ki�iyle oynanır. Herkes bir kö�e kapar. Bir ki�i ebe olur. Di�erlerinin 

yerini tutmaya çalı�ır. 
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M. LÜLÜ                           

Zemheri ayında yani kı�ın uzun gecelerinde ilkokul çocuklarının oynadı�ı bir 

oyundur. Oyunda bir su kaba�ı delinerek uzun bir iple ba�lanır. Sonra her evin 

bacasından ipe ba�lı olan bu su kaba�ı sarkıtılarak lülü lülü diye ba�ırılır. Ev sahibi de 

evin bacasından sallanan su kaba�ının içerisine ceviz, keçiboynuzu, elma, nar, armut, 

kavurga koyar.  E�er ev sahibi bunların yerine ate� koyarsa, bacasından tuz dökülerek 

oca�ı patlatılır. 

 

N. MEND�L SAKLAMACA              

Çok fazla oyuncu ile oynanır. Oyuncular halka olu�turup, yüzleri birbirlerine 

bakacak �ekilde oturur. Bir ki�i ebe olur. Ebe, oyuncuların olu�turdu�u bu halkanın 

etrafında; “Ya� satarım, bal satarım, ustam ölmü�, bel satarım, ustam kökü sarıdır. 

Satsam on be� liradır.” diyerek dola�ır. Bu dola�ma esnasında da mendili oyunculardan 

birinin arkasına gizlice bırakır. Bıraktıktan sonra da: “Zambak, zumbak dön arkana iyi 

bak. Zambak, zumbak dön arkana iyi bak.” der. Mendilinin kendi arkasına konuldu�u 

gören oyuncu yerinden kalkarak, hızla ko�makta olan ebeye mendil ile vurmaya çalı�ır. 

Ebe hızlı davranıp, oyuncunun kalktı�ı yere kendisi oturursa, ayakta kalan ki�i ebe olur. 

E�er oyuncu, ebeye mendilini ayakta iken de�dirirse, ebe yine aynı ki�i olur. Oyun bu 

�ekilde devam eder. 

 

O. MICIK                       

Üç be� ki�i tarafından oynanır. Ebe seçilir. Yere yassı ta� dikilir. Belli bir 

mesafeden mıcıra ta� atılır. Mıcık atıldı�ı vakit kiminki en yakın yere dü�erse ilk 

oynama �ansı onun olur. Sonra sıralama yapılır. Atan ki�i mıcı�ı yerinden oynatabilirse 

ta�ı tekrar atar. Oynatamazsa sıra di�er oyuncuya geçer.  

 

Ö. SAKLAMBAÇ                  

Oyunun adı “arefin, sünmece, tın tın, sobe” olarak da bilinmektedir. Ebe olan 

ki�i sırtını dönüp, gözlerini kapatarak duvara veya a�aca yaslanır. Belli bir sayıya kadar 

sayar.  Di�er oyuncular bu süre içinde saklanır. Ebe onları bulmaya çalı�ır. Buldu�u 

zaman, buldum sizi, anlamında “sobeledim ya da tın tın” der. E�er ebe bulmadan önce 

saklanan ki�i ebenin dayandı�ı duvara ya da ta�a gelerek “ebe, sobe” derse, ebe yeniden 

ebe olur. Bu �ekilde oyun devam eder.  
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P. SEK SEK                           

Bu oyun çizgi oyunu olarak da adlandırılmaktadır. 3–4 ki�i ile oynanmaktadır. 

Yere kareler halinde çizgiler çizilerek birden sekize kadar numaralandırılarak bir sütun 

olu�turulur. Ele düz bir ta� alınarak sırasıyla numaralandırılmı� karelerin içine belli bir 

mesafeden atılması istenir. Ta�ı atan oyuncu birden sekize kadar çizilmi� sütunu tek 

ayak üstünde seke seke gidip gelerek tamamlar. Oyuncu ta�ı atamazsa sıra di�er 

oyuncuya geçer. Ayrıca karelerin üzerinde gezerken iki aya�ını birden yere de�en 

oyuncu, oyundan çıkarılır. Di�er oyuncular arasında da bu sütunları en çabuk �ekilde 

tamamlayan kazanır. 

 

R. S��NENEMENC�K                        

Oyunun adı “gizlenme” olarak da söylenmektedir.  Ebe olan ki�i sırtını dönüp, 

gözlerini kapatarak duvara veya a�aca yaslanır. Bir tanesi ona vurup kaçar, ebe kimin 

vurdu�unu bulmaya çalı�ır ve birinin pe�inden gider. Ebe kimin vurdu�unu bulamazsa 

yumruklanır.  

 

S. UZUNE�EK                       

Uzune�ek genellikle dokuz ki�iyle okulda teneffüslerde oynanır. Ebe olan ki�i 

ayakta bir yere yaslanarak dik durur. Dört ki�i, ebe olan ki�inin bacaklarının arasına 

ba�larını sokacak �ekilde dizilirler. Kalan dört ki�ide ayakta olup, yatan ki�ilerin üzerine 

atlarlar. Bazen hızlı atlayanlar yerde yatan ki�ilerin üzerinde tehlike olu�tururlar. Belirli 

bir süre alttaki oyuncuların her birinin üzerinde ayaktaki oyuncular durur. Üsteki 

oyunculardan bir tanesi dü�erse, bu sefer üsteki grup alta yatar. Bu �ekilde oyun devam 

eder. 

 

�. YERDEN YÜKSEK                 

En az 3–4 ki�i ile oynanır. Oyunun oynamak için genelde kaldırım ta�ları 

tercih edilir. Kaldırım ta�ından a�a�ıda yani yerde olan ki�ileri ebe vurmaya çalı�ır. 

Kimi yakalayıp da vurursa, ebe yakaladı�ı ki�i olur. Aynı zamanda hiç yere inmeyip, 

yüksekte çok beklenirse de bekleyen ki�i ebe olur. Oyun bu �ekilde devam ederek, 

ilerler. 
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XIV. BARÇIN YAYLASI’NDA KARACA O�LAN  
 

Â�ık edebiyatının en güçlü seslerinden biri olan Karaca O�lan Ermenek, Sarıveliler 

ve Ba�yayla sınırları içinde kalan Barçın Yaylası’nın çocu�udur. Karaca O�lan bütün Toros 

Da�ları’nı dola�an genellikle Orta Toroslar’ın da�ını, topra�ını, ta�ını çok iyi bilen, büyük bir 

halk ozanıdır. Öz ve öz Türkçe konu�an, halk arasında �iirleri dilden dile dola�an, söyledi�ini 

ya�ayan ünlü bir seyyahtır. Özellikle Adana, Mersin, Antalya ve Karaman’ı çok iyi bilen bir 

ummandır. Dünya Türklü�ünde Türkçemizin öncüsüdür.  Karaca O�lan’ın cönklerinin etkisi 

hâlâ devam etmektedir. Karaca O�lan Toroslar’ın her tarafını gezmi�tir. Karaca O�lan 

mânileri çocuklu�umuzda hepimizin kula�ına ninni olarak söylenmi�tir.  

Karaca O�lan’a sahiplenmelerle her bölgede kar�ıla�ılır. Derleme yaptı�ımız 

bölgedeki ara�tırmacı yazar Mustafa Erta� da Karaca O�lan’a sahip çıkmı�tır. Karaca 

O�lan’ın Barçın Yaylası’nın çocu�u oldu�unu Karaca O�lan Toroslar’ın Gönül Güne�i ve 

Toroslar’dan Do�an Güne� isimli kitabında dile getirmi�tir. Nitekim Prof. Dr. Saim 

Sakao�lu da 2004 yılında çıkarmı� oldu�u Karaca O�lan kitabında bu bölgeyi de Karaca 

O�lan’ın do�um yerleri arasında saymı�tır. Bu bölgede birçok el yazması Karaca O�lan 

cönkü ile kar�ıla�ılmı�tır. Bunlardan bazıları: 

“Atalarımdan dinledi�im Karaca O�lan Ba�dere’de, Halimiye Köyü ile Sarıveliler 

Köyü (�imdi ilçe) arasında dünyaya gelmi�, sevdi�i yayla güzeli Elif’ i bulmak için ez kadim 

aramı�. (Mehmet Çelik, 97 ya�ında. Çelik, Karaca O�lan �iiri söylemi�.) Dayımda el yazması 

eski Türkçe Karaca O�lan kitabı vardı. Bizlere okuyuverirdi. Karaca O�lan’ın Barçın 

Yaylası, Ba�dere tarafında do�du�unu okurdu. (Mehmet Koç, 81 ya�ında okuryazarlı�ı yok. 

O da bir Karaca O�lan �iiri söylemi�.),”(Erta�, 1997: 74). 

“Karaca O�lan’ın Ta�eli çevresi, Ba�dere, Barçın yörelerinin çocu�u oldu�unu 

anlatan Türkmen dedeleri ve efelerinin anlattıkları”, “ Karaca O�lan’ın dizelerinde geçen 

Kervan Yaylası, Perçem Beli, Balkaman, Barçın Yaylası… Birçok kaynakların, isimlerin 

Orta Toroslar’da bulunması”, “Karaca O�lan’ın ilk �iirleri Ta�eli yörelerindeki köylerde 

bulunmu�, 1920’lerden sonra Konya Babalık gazetesinde yayımlanmaya ba�laması.” (Erta�, 

1997: 107).  

Karaca O�lan Barçın Yaylası’nın hâkim oldu�u Sarıveliler ilçesinde ya�amı�tır: 

“Karaca O�lan’ ın anasına ait olan ev, Karacalar Sülâlesi mahallesindedir. Ta� ve 

çakıl yı�ınakları �eklinde kalıntıları olan (ören yeri) ev, son yıllara kadar ziyaret edilmi�tir. 

Di�er yandan Karaca O�lan’ın mezarı da Ba�dere’ de yedi köyün ve bir ilçenin ortasındaki 
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ortak mezarlı�ın içerisinde bulunan Ulu Cami’in kıblesindedir. Ne var ki, Karaca O�lan gibi 

ulu bir yi�idin cenazesi mezardan çıkarılarak Davdas Beyleri tarafından Ba�dere’ den Davdas 

Köyüne kaçırılmı�tır. Sonradan ö�renildi�ine göre Davdas Beyi, adamlarına 40 sarı lira 

vererek ünlü �airin cesedini kendi beldesine getirtmi�tir.” (Erta�, 1997: 104).  

Mut, Anamur, Bozyazı, Gazipa�a, Alanya Yörükleri yaylaya çıktıklarında, yayla 

güzeli seçerler. Geçmi�i güzel bir kızı seçmeye çalı�ırlar. Yaylaya çıkılır. Yaylaya çıkarken, 

Karaca O�lan ile Elif göz göze gelir. Elif yaylada, yayla güzeli seçilir.  Barçın Yaylası’nda 

seçilen bu güzel kıza herkes dünür gönderir. Karaca O�lan’da gönderir. Fakat Elif’in babası 

kızını, Karaca O�lan’a vermek istemez. Nedeni, Karaca O�lan’ın yerinin sabit olmamasıdır. 

Öbür gelen dünürleri de Elif almak istemez. Elif babasının kendisini vermeyece�ini 

anlayınca, bir ta�ın arkasına bohçasını saklar. Bunu da bir yörük kadını görür.  Yörük kadını 

çocu�unu arkasına hobuç eder       (sırtına alır) eline helkesini alır, içine süt koyar, gizlice 

Elif’in babasının yanına gider Kızın kaçacak der. Elif’in babası inanmayarak; “Benim kızım 

öyle bir �ey yapmaz.”der. Kadında: “�nanmazsan ta�ın ardına bak.”der. Elif’in babası bir 

bakar ki kızının bohçası hazır, kaçacak. Bu sefer, kızını alıp gece kaçırır. Arkasından da 

Karaca O�lan çadır çadır aramaya ba�lar.  

Karaca O�lan’ın Barçın Yaylası’nda ya�adı�ını tez çalı�ması yaparken daha iyi 

anladım. Hangi kaynak ki�iyle konu�sam hemen a�zından bir Karaca O�lan �iiri dökülüverdi. 

Kaynak ki�ilerin söylemi� oldu�u Karaca O�lan �iirlerine a�a�ıda yer veriyoruz.  

 

A. BARÇIN YAYLASI  

Barçın Yaylası’nda üç güzel gördüm. 

Birbirinden üstün �ivga fidandır. 

Aklım karı�tı, garip belim büküldü. 

Ka�lar hilal, gözler ahu cerandır.  

 

Bellerinde görüdüm, lahur �alını. 

Yanakları gülden almı� alını, 

Al sıktırma kavu�turmu� belini, 

Güzelleri bildim, bunlar sultandır.  

 

Üç kumrudur suba�ında ötü�ür. 

Yol üstünde bana seyran yeti�ir. 

Yatı�ır mı deli gönül yatı�ır. 
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Avcıyım ama onlar benden �ahandır. 

 

 

Karac’ O�lan der ki bu yer neresi? 

Altınoluk, Pınarba�ı yöresi, 

�nce bel de saçlarının turası, 

Böyle selvi ednam, akla ziyandır.  

 

B. EL ALIR   

Yaz gelip de be� ayları do�unca, 

Kuru çayın kenarını sel alır, 

�ki gönül bir araya gelince, 

Kız o�lana nergiz verir, gül alır. 

 

Ha�arıdır, deli gönül ha�arı, 

�flah olmam, bu sevdaya dü�eli, 

Zülüflerin çıkarmı�sın dı�arı, 

Rüzgâr gelir, zülfünden tel alır. 

 

Kudrette de aktır, senin bile�in, 

Hak yanında kabul olur dile�in, 

Sarıl bana ye�il donlu mele�im, 

El ariftir, gezi�inden yel alır. 

 

Karaca O�lan kaynayınca, co�unca, 

A�k dalgası boylarından a�ınca, 

Bir yi�it de gurbet ele dü�ünce, 

O yi�idin sevdice�ini el alır. 

 

C. EL�F   

Elif’im ka�ların çatar 

Dantesi sineme batar. 

Ak elleri kalem tutar. 

Yazar eli Elif diyi…  
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Elif’im u�ru nakı�lı, 

Yavru balaban bakı�lı, 

Yayla çiçe�i koku�lu, 

Kokar Elif Elif diyi…  

 

Ç. GEL�R  

Hazeli de deli gönül hazeli, 

Güz gelince ba�lar döker gazeli, 

Hocasına meth eylemi� güzeli, 

Mushayı koynunda “cüz” ile gelir. 

 

Yürü güzel yürü, yoluna yürü, 

Yaz aylarında kalkar, yaylanın karı, 

Ne çok güzel olsa, yi�idin yâri, 

O da sevdi�ine naz ile gelir. 

 

Yürü Karaca O�lan yolundan kalma, 

Her yüze güleni, dost olur sanma, 

Ecelden korkup da sen geri durma, 

Yi�idin alnına, yazılan gelir. 

 

D. OLMA  

Dinle sana bir nasihat edeyim. 

Hatırdan gönülden geçici olma, 

Yi�idin ba�ına bir i� gelince, 

Onu yâd ellere açıcı olma.  

 

Mecliste arif ol, kelamı dinle. 

El iki söylerse, sen birin söyle, 

Elinden geldikçe sen iyilik eyle, 

Hatıra dokunup, yıkıcı olma. 
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Dokunur hatıra kendini bilmez, 

Aslı temizlerden kötülük gelmez, 

�yilik edersen, o hiç zayi olmaz, 

Darılıp da ba�a kakıcı olma. 

 

El üstattır, yoklar senin bedenini, 

Da�ıtırlar tuza�ını, fendini, 

Alçaklarda otur, gözet kendini, 

Katı yükseklerden, uçucu olma. 

 

Muradım nasihat bunda söylemek, 

Size layık olan, bunu dinlemek, 

Sev seni seveni, kaybolmaz emek, 

Sevenin sözünden geçici olma. 

 

Karaca O�lan söyler, sözün ba�arır, 

A�kın deryasını boydan a�ırır, 

Seni her mecliste küçük dü�ürür, 

Kötülerle konup, göçücü olma 

 

KARACA O�LAN’IN DERLENEN EKS�K ���RLER� 

Barçın Yaylası’ndaki kaynak ki�ilerimizden yaptı�ımız derlemeler esnasında 

Karaca O�lan’a ait bildikleri fakat tam olarak hatırlayamadıkları metinlere de rastladık. Biz 

bu �iir metinlerini eksik de olsa tezimizde kullanmayı uygun görerek a�a�ıya alıyoruz: 

 

Altın kafesidir benim dura�ım. 

Dost elinde yarelendi yüre�im. 

Evel yakınımdı, �imdi uza�ım.  

Felek beni dost elinden ayırdı.  

* 

Aramıza pusu kuran hep olsun. 

Orak ile uzanan eller küt olsun. 

�ki gözün var ise onlar kör olsun. 

O�lan senin sevdi�in ben de�il miydim?  
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* 

Bana kara diyen dilber, 

Ka�ların kara de�il mi? 

A�lar beyler içerler. 

Kahve de kara de�il mi? 

En kıymetli makbul yerin, 

O da kara de�il mi?  

* 

Barçın Yaylası’na çıkan öveçler, 

Yâr gö�sün ilikle yakar güne�ler, 

Yıldan yıla meyve veren a�açlar, 

Biz gittikten sonra kuruya kaldı. 

* 

Ben gediyorun haberin olsun. 

Açılan güllerin sararsın solsun. 

Yeni bir yar sevmi�sin. 

Mübarek olsun. 

Birde ben severim. 

Ba�ın sa� olsun.  

* 

Benim yârim yaylalarda oturur.  

Ak ellerini so�uk suya batırır.  

Demedim mi nazlı yârim sana? 

* 

Bir keklik türedi çakıllı düzde. 

Menendi bulunmaz turnada gazda. 

Bir daha göreydim, baharda yazda. 

Belki ayrı gider yaylanın yolu.  

* 

Bozulmu� kovanının sırlı balıyım. 

Bozulmu� kovanda sırlı bal mı olur? 

Yorma yârim yorma o�lan benimdir.  

* 

 



� ��
�

Ela gözlerine sevdi�im dilber, 

Sana bir tenhada, sözüm var benim, 

Bana kara derler, sakın inanma, 

A� beyaz kar gibi yüzüm var benim. 

* 

Gediyorun i�te gör. 

Hayalde gör dü�te gör. 

Kıymetimi bilmezsen. 

Bir kötüye dü�te gör. 

* 

Gelin derki sarı yıldız do�ma mı? 

Do�up do�up orta yere gelme mi? 

Bir gecemde bir geceme de�me mi? 

* 

Gene dumanlandı da�ların ba�ı, 

Ata�a verdiler da� ile ta�ı, 

Kendi sılasında gülmeyen ba�ı, 

Gitti gurbet ele güler mi sandın?  

* 

Karaca O�lan ben bu dü�ü yoramam. 

Gelin ey kızlar, kötü diyemem. 

�kinizde benimsiniz sevdi�im. 

* 

Karaca O�lan evimle, 

Gönül sevmez de�meleri.  

�liklemi� dü�meleri.  

* 

Karaca O�lan i�lerini, 

Ba�ı�layın suçlarını. 

Yâr geçecek yollarını, 

Ayıklayın ta�larını.  

* 
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Karaca O�lan kalesine, 

Rastgeldim halasına. 

Bir güzelin sevdasına, 

Dü�en bilir, yanan bilir.  

* 

Karaca O�lan u�ak olsam, 

Yâr beline ku�ak olsam.  

Bir atlasam dö�ek olsam, 

Yer altına atla beni. 

* 

Karadandır Karaca O�lan karadan, 

Sürün çirkinleri çıksın aradan. 

Herkesi sevdi�ine versin yaradan. 

Bende seni yâr edeyim sevdi�im. 

* 

Karadır ka�ların ferman yazdırır. 

Bu a�k beni diyar diyar gezdirir. 

Lokman hekim gelse yaram azdırır. 

Yaramı sarmaya yavru gelsin.  

* 

Kekli�in kayadan sekti�i seki�, 

Gül ile bülbülün yaptı�ı çeki�, 

Yârin i�nesiyle dikilen diki�, 

Kıyamete kadar sökülmez imi�.  

* 

Yüce da� ba�ından indiremedim. 

Yönünü yönüme döndüremedim. 

Bir elim kalemde, bir elim divit, 

O�lan senin aklını kandıramadım.  

* 

Yüce da� ba�ında kar var buz ile. 

Yaktın beni eda ile naz ile. 

Üstüne de biber ektin tuz ile. 

Kara gözlüm bu yerlerde kaldı ya.  
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XV. SARI OZAN’IN D�L�NDEN BARÇIN YAYLASI  
 

Ozanımızı �öyle bir tanıyacak olursak: 

Sarı Ozan  mahlasını kullanarak �iirlerini dile getiren ozanımızın asıl adı Ali 

�im�ek’tir. 1946 yılında Karaman’ın Ba�yayla ilçesinde do�mu�tur. �lkokulu Ba�yayla 

ilçesinde, ortaokulu Ermenek ilçesinde, lise ö�renimi Konya Lisesinde tamamlamı�tır. 1972 

yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmu�tur. 

1973 yılında Konya Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisinde, akademi ba�kan 

yardımcısı olarak göreve ba�lamı�. 1982–2003 yılları arasında Selçuk Üniversitesi’nde 

ö�retim elemanı olarak görevini sürdürmü�, 2003 yılında emekli olmu�tur. Evli ve dört çocuk 

babası olan ozanımız, 2007 yılında vefat etmi�tir. 

Kendisini rahmetle anıyoruz.  

Ö�renim hayatına adım atmasıyla birlikte ömrü hep gurbetlerde geçmi� olan 

ozanımız memleket hasretini yo�un bir �ekilde ya�amı� ve kaleminde bu özlemi yo�un bir 

�ekilde dile getirmi�tir. Barçın Yaylası’nın so�uk sularını içen memleket sevdalısı, gönül 

dostu ozanımızın gönül sıcaklı�ı içerisinde söylemi� oldu�u yöremizle ilgili �iirlerine a�a�ıda 

yer veriyoruz. 

 

 

A. BARÇIN YAYLASI–1 

Ka�oluk’tan çıktı göçün ensesi. 

Sana da sorarım Çimen Deresi. 

Üstünüzden nazlı kızlar geçti mi? 

Kurban olayım sana Barçın Yaylası. 

 

Yaylanın korusunu ayılar bozar. 

Çayırın çimenini keklikler kazar. 

Pınarlardan ince ince su sızar. 

Kurban olayım sana Barçın Yaylası. 

 

Yayların gülü Barçın Yaylası, 

Üzerinde vardır yüksek ovası. 

Ya�ayanlar insanların âlâsı, 

Kurban olayım sana Barçın Yaylası. 
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Sarı Ozan Barçın Yaylası’nı över 

Çalı�kan insanlarını çok sever. 

Atlara vurulur halılı e�er. 

Kurban olayım sana Barçın Yaylası. 

 

B. BARÇIN YAYLASI–2 

Yaylaların en güzeli dibekli, 

Çocukların be�i�ide sibekli, 

Toprakların üzeri düdenli, 

Cananımdır benim Barçın Yaylası. 

 

A�a�ı �nceöz yaylaların gülü, 

Kırlardan toplayalım sümbülü, 

Çiçeklerin en güzeli kırmızı gülü, 

Cananımdır benim Barçın Yaylası. 

 

Erenlerin mevkisini bilenler, 

�nceöz’de Çamuröz’de ekin biçenler, 

Yolcu olup bu yayladan göçenler, 

Cananımdır benim Barçın Yaylası. 

 

Gömüldürüm Ovası var durulur. 

Bir gün olur bu sözlerim bilinir. 

Hakk’ın divanına do�ru durulur. 

Cananımdır benim Barçın Yaylası. 

 

Mustafa eni�temin aslı Akseki’li. 

Kızlarımızın pek ço�unun saçları kekili, 

Osmanlı tarihinde vardır sadrazam Sokullu, 

Cananımdır benim Barçın Yaylası. 
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Sarı Ozan Barçın Yaylası’nı övdü. 

Art niyetli olanları toplumdan kovdu. 

Hassas kula�ıyla söylenenleri duydu. 

Cananımdır benim Barçın Yaylası. 

 

C. BA�YAYLA’M–1 

Ba�yayla’m bir yamaç üzerine kurulmu�. 

�nsan önünde daima saygıyla durmu�. 

Çalı�an insanlar güne�ten çok yanmı�. 

Toroslar’ın gülü benim güzel Ba�yayla’m 

 

So�uktur suları hemen içilmez. 

Ye�il ekin hiçbir zaman erken biçilmez. 

�nsanları birbirinden hiç seçilmez. 

Toroslar’ın güne�i benim güzel Ba�yayla’m. 

 

Topraktepe, �nceöz, Dibekli hem bizde. 

O yerleri gezerek görün ö�renin sizde. 

Gözümüz olmasın hep güzel kızda. 

Toroslar’ın gülü benim güzel Ba�yayla’m. 

 

Gümüldürüm Ovası var iyi bilinir. 

Hakk’ın divanına do�ru durulur. 

Bir gün olur bu sözlerim bilinir. 

Ula�ımı zor olan benim Ba�yayla’m. 

 

Kiraz bayramı yapılır haziran sonunda. 

Sizde toplanın hemen bayram yerinde. 

Erken gidin yerlerinizi kapın orada. 

Yi�itler diyarı olan benim Ba�yayla’m. 
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Sarı Ozan Ba�yayla’ya verir canını. 

Damarından akıttı temiz olan kanını. 

Sizde bilin sekilerin güzel boyunu. 

Serdarlar diyarı benim asil Ba�yayla’m 

 

Ç.  BA�YAYLA’M-2 

Ba�yayla’m erenler evliyalar yurdu. 

Orta Asya’dan gelenler bu yurdu kurdu. 

Ziyaret edenler saygıyla önünde durdu. 

�nsanları çalı�kan olan benim Ba�yayla’m. 

 

Erkekleri önceden �zmir’e çalı�maya giderdi. 

Kazandıklarını ailesine hediye ederdi. 

Delikanlılar yaylalarda sürüleri güderdi. 

Dört tarafı sulu olan benim Ba�yayla’m. 

 

Çalı�kanlıkları çok ezelden belli, 

Kullandıkları e�yaların hepsi belli, 

Güne�te insanların pek ço�u terli, 

�nsanları asil olan benim Ba�yayla’m. 

 

Önceleri köy iken sonra kasaba oldu. 

Sonra 1991 yılında kanunla ilçe oldu. 

Apollon kirazının parasıyla cepleri doldu. 

Kökeni sa�lam olan benim Ba�yayla’m. 

 

1965 yılında Almanya’ya akın ba�ladı. 

Çevre köyler Ba�yayla’yı candan alkı�ladı. 

Marklar yava� yava� Ba�yayla’ya ula�tı. 

�nsanları hareketli güleç olan benim Ba�yayla’m. 
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Sarı Ozan 1946’da Ba�yayla’da do�du. 

Birçok okulları arkada�larıyla okudu. 

Tezgâhlarda halı kilim dokuttu. 

Bahtın açık olsun benim Ba�yayla’m. 

 

D. BA�YAYLA’M-3 

Ba�yayla’m Orta Toroslar’da kurulmu�. 

Ba�yayla’nın mertli�ine insanlar vurulmu�. 

Suları topraklardan güzelce arınmı�. 

Toroslar’ın güne�i benim güzel Ba�yayla’m. 

 

Ta�larında keklikleri cıvılda�ır ötü�ür. 

Da�larında koyun kuzu keçileri mele�ir. 

Da�larında Bozkurtları ulu�ur. 

Yi�itlere serdar olan benim güzel Ba�yayla’m. 

 

�ıh Ahmet dedem Buhara’dan geldi. 

Ba�köy’ümü kuran ilk insan oydu. 

Güzeller de suları çe�melerde doldurdu. 

�nsanları çalı�kan olan benim Ba�yayla’m. 

 

Kara�ıh dedem �ıh Ahmet soyu. 

�nsanların vardır çok güzel huyu. 

�nsanlarda vardır be� tane duyu. 

Asil memlekettir benim güzel Ba�yayla’m. 

 

�nsanları çalı�kandır, mert olur. 

Dara dü�en Allah’ını iyi bilir. 

�nsanlara vermesin Allah’ım keder. 

Evliya yurdu benim güzel Ba�yayla’m. 
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Sarı Ozan Ba�yayla köy iken do�du. 

Hak yolundan hiçbir zaman ayrılmadı. 

Allah yolunda, vatan yolunda gerçe�i gördü. 

Allah yolunda çalı�an benim Ba�yayla’m. 

 

E. BA�YAYLA’M-4 

Delikta�, Keben bizim gülümüz, 

Barçın Yaylası’nda yaylar sürümüz. 

Ba�yayla’da ünlüdür bizim yünümüz. 

�lkbaharda çiçek açar bizim gönlümüz. 

 

Barçın Yaylası’nda keklikler gezer. 

Sularında sazan balı�ı yüzer. 

Düvenler harmanlarda ekinleri ezer. 

Toroslar’ın gülüdür, Gümüldürüm Ovası. 

 

Gümüldürüm ovası var durulur. 

Bir gün olur bu sözlerim bilinir. 

Hakk’ın divanına do�ru durulur. 

Cananımdır benim Ba�yayla’m. 

 

Yolcu olup Toroslar’dan geçenler, 

�nceöz’de Çamuröz’de ekin biçenler, 

Erenlerin mevkisini bilenler. 

Cananımdır benim Ba�yayla’m. 

 

Sarı Dede, Eren Dede, Kutup bizde, 

Bir gün olsun sende Ba�yayla’yı gez de, 

Yolunu �a�ırma düz olan yerde, 

Kirazıyla ün salan benim Ba�yayla’m. 
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Sarı Ozan Ba�yayla’da yeti�ti. 

Atalarının ilhamına eri�ti. 

�lkokulda akranlarıyla güre�ti. 

Havası temiz suyu, tatlı Ba�yayla’m. 

 

F. BA�YAYLA’M-5 

Kurulalı bin yılı geçer. 

�nsanları daima iyileri seçer. 

Bahar gelince yaylalar göçer. 

Toroslar’ın gülü benim Ba�yayla’m. 

 

Da�larında keklikler ötü�ür. 

Yi�it gençler birbirine bakı�ır. 

Dereleri Göksu’ya da karı�ır. 

Karaman’ın kazası benim Ba�yayla’m. 

 

Bu topraktan pek çok �ıh çıktı. 

Büyük �ıh Mehmet Kara�ıh çıktı. 

�lim irfan u�runa nurlar akıttı. 

Gönüllerde ya�ayan benim Ba�yayla’m. 

 

Apollon kirazının adını dünya duyar. 

Bazılarının ismi akıllarda var. 

Yaylada sürüleri birbirine katar. 

Evliyalar yurdu benim Ba�yayla’m. 

 

G. BA�YAYLA’M-6 

Toroslar’ın zirvesine kurulmu�. 

Her zaman evliyaların yurduymu�. 

Temiz kaynak sularıyla yunmu�. 

Sarı Dede, Ka�oluk’a vurulmu�. 
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�slam’ın yıldızı Kutup ya�amı�. 

Berekete bir bereket daha katarmı�. 

Ürünleri Ba�yayla’ da satarmı�. 

�ehit topra�ı güzel Ba�yayla’m. 

 

Erenler mevkisinde Eren Dede yatıyor. 

Ka�oluk’ta Kutub’a göz ucuyla bakıyor. 

A�açlarda keklikler �akıyor. 

Ulema topra�ı güzel Ba�yayla’m 

 

Sarı Ozan vatanı u�runa canını verir. 

Bahar gelince Toroslar’ın karları erir. 

�lkbaharda kırlarında kuzular mele�ir. 

Yunus Emre topra�ı yi�it Ba�yayla’m. 

 

�. BEN�M BA�YAYLA’M-7 

Üç sülale Ba�yayla’yı kurmu�. 

Sonra ço�alanlar orda oturmu�. 

Önceden Ermenek kazasına ba�lıymı�. 

Yunus Emre topra�ı benim Ba�yayla’m. 

 

Çalı�kandır insanları mert olur. 

Keçi eti yiyenlerde hem sert olur. 

Da�larında bazen Bozkurt’lar uyur. 

Orta Asya’dan gelenlerin yurdu Ba�yayla’m. 

 

Köyün ilk insanları Buhara’dan gelmi�tir. 

Di�erlerinin her biri onlardan olma. 

Tomrukların kesilmi�ine denir dilme. 

Atatürk topra�ı benim Ba�yayla’m. 
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Üzerinde pazarları kurulur. 

Dinlenen su insanlara verilir. 

Av mevsiminde keklikler vurulur. 

Karaca O�lan topra�ı benim Ba�yayla’m. 

 

Karaca O�lan cönkleri buradan çıktı. 

Bazıları eskiden bu cönkleri yaktı. 

Fil Ahmet insanlara yakımlar yaktı. 

Ozanlar diyarı benim Ba�yayla’m. 

 

Cönkler halk edebiyatının ürünü, 

Çiçeklerden koparma tomurcuk gülünü. 

Da�lardan sen topla mor sünbülü. 

�ehirler �ahı olan benim Ba�yayla’m. 

 

Sarı Ozan, Ba�yayla için ömrünü verdi. 

Ünlü olan ki�ileri her yerde överdi. 

Yanlı� yapanları toplumda az yererdi. 

Barçın Yaylası’nın gülü benim Ba�yayla’m. 

 

H. ERMENEK  

Geçilmez üzüm helvasının tadından, 

Pekmez kaynat Ermenek’in dudundan, 

Elma hevenk hevenk, nar hevenk hevenk, 

Ermenek Ermenek güzel Ermenek…  

 

Barçın Yaylası yaylaların gülü, 

Toplayalım o yaylada sümbülü. 

Da�larda dinleyelim billur sesli bülbülü. 

Ermenek Ermenek güzel Ermenek… 
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Ermenek’in da�larında keklikler öter. 

Çiçekleri burnumuza misk gibi kokar. 

Avcılar ku�lara bol kur�un atar. 

Ermenek Ermenek güzel Ermenek… 

 

Sarı Ozan Ermenek’i gönülden sever. 

Çalı�kan olan insanları daima över. 

Buz gibi olan suları herkese de�er. 

Ermenek Ermenek güzel Ermenek…  

 

I. GÜZEL BA�YAYLA’M 

Orta Toroslar’ın ete�ine kurulmu�. 

Hızlı akan Göksu bazen durulmu�. 

Ba�yayla’ma herkesler imrenmi�. 

Asaletini seveyim senin Ba�yayla’m. 

 

Üzerinde cumartesi pazarı kurulur. 

Bir gün olur haklı haksız bilinir. 

Günahlarda defterlerden silinir. 

Kekik kokulu güzel Ba�yayla’m. 

 

Ba�yayla’m insanı çalı�kan olur. 

Do�ru olan her konuyu bilir. 

Zamanı gelince koyunlar kırpılır. 

Yurdumun güzel kö�esi Ba�yayla’m. 

 

Ba�yayla’da bütün insanlar birbirini tanır. 

Çalı�an insanlar her zaman için kazanır. 

Çiçeklerde dallarında güzel güzel bezenir. 

Yunus Emre topra�ı benim Ba�yayla’m. 
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Al kirazları dallarında sallanır. 

Zamanı gelince kirazlar toplanır. 

Pazarlara toptan olarak satılır. 

Karaca O�lan topra�ı benim Ba�yayla’m. 

 

Sarı Ozan Ba�yayla için canını verir. 

Ba�yayla’nın her i�i ile candan ilgilenir. 

Okuyunca insanlar çok iyi bilgilenir. 

Toroslar’ın gülü benim Ba�yayla’m. 

 

�. ORTA TOROSLAR 

Orta toroslar bizim da�ımız, 

Ta�eli platosu yüksek ovamız, 

Barçın Yaylası yaylaların en âlâsı, 

Kurbanım ben sana Toros Da�ları. 

 

Orta Toroslar’da yi�itler gezer. 

Kötüleri her yerde gözüyle süzer. 

Çi�neyerek üzümü her yerde ezer. 

Kurbanım ben sana Toros Da�ları. 

 

Karaman, Ba�yayla Orta Toroslar’dadır. 

Çok laf insanların ba�ını her yerde a�rıtır. 

E�ri olan çiviler çekiçle düzeltilir. 

Kurbanım ben sana Toros Da�ları. 

 

Sarı Ozan Toros Da�ları’nı gezer. 

Yi�itleri candan kalpten sever. 

Do�ru söyleyeni her toplumda över. 

Kurbanım ben sana Toros Da�ları. 
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J. GÖKSU 

Göksu nehri parça parça olaydın, 

Her parçanı bir diyara salaydın, 

Sende benim gibi öksüz kalaydın, 

Sen aldın allı gelini Göksu’yum. 

 

Göksu nehri yükseklerden akar. 

Akarken kollarını da�lardan salar. 

Akarken pek çok ça�layanlar yapar. 

Kurban olayım mavili�ine Göksu’yum. 

 

Göksu nehri Orta Toroslar’dan çıkar. 

Kıvrıla kıvrıla Akdeniz’e akar. 

Mut’un altında birle�en kollar. 

Toroslar’ın gülü olan �anlı Göksu’yum. 

 

Sarı Ozan Göksu’nun pek çok kollarını bilir. 

Göksu nehrinin çıktı�ı memleketi bilir. 

Kıymetini herkesten iyi bilir. 

Toroslara hayat veren can Göksu’yum. 

 

K. YAYLAM 

Yayla demek Türk’ ün asil vatanı, 

Kim anlamaz toprak altında kefensiz yatanı? 

Hiçbir zaman unutma sen aziz atanı. 

Yaylam senin yükseklerde asil e�in var. 

 

Yayla demek koyun, kuzuların otladı�ı yer. 

Herkes yaylanın temiz havasını çok sever. 

Yaylada ya�ayanlar kom�ularını över. 

Sarı yaylam bütün dünyalara de�er 
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Sarı yaylam seni yaylayamadım. 

Divane gönlümü eyleyedim. 

Çifte mor sünbülün derleyemedim. 

Gönüller sultanı beni Sarı yaylam. 

 

Yaylam senin ne dumanlı ba�ın var. 

Karda�ın var, yolda�ın var, e�in var. 

Suba�ında ya�ayan karda�ın var. 

Gönüller sultanı benim yüksek yaylam. 

 

Yaylada ya�ayanlar �en �akrak olur. 

Gönüllerde her zaman ya�ayan yi�it olur. 

Yaylanın havası hem serin hem �irin olur. 

Da�ların üzerinde bulunan ye�il yaylam. 

 

Sarı Ozan yaylanın güzel havasını bilir. 

Yaylada koyunla kuzuları güder. 

Havada mis kokan yayla çiçeklerini görür. 

Sürülerin yayladı�ı güzel ye�il yaylam. 
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SONUÇ 
�

Türk sosyal hayatı uzun bir zamandır, dü�üncenin kilitlenmesi sonucunda, a�ır bir 

toplumsal tıkanma ya�amaktadır. Anlamlı bir toplum felsefesi olu�turamayan aydınlarımızın 

dikkatsizli�i Türk toplumundaki de�erleri sarsarak toplumu bir medeniyet bunalımıyla kar�ı 

kar�ıya getirmi�, ülkemiz insanını dü�üncesizli�in içine itmi�tir. 

Bu sebeple, öncelikle kendi içimizdeki kültürümüzün de�i�mez unsurlarını 

algılamak, milli ve manevi kimli�imizi olu�turacak bir kültür gücü elde etmemize araç 

olabilir. Aynı kültür de�erlerinin varlı�ını sürdürdü�ü co�rafyalarda, yenili�in, teknolojinin 

beraberinde getirdi�i yeni de�erlerin ça�lar boyu varlı�ını sürdürmü� kültür ögelerini, de�er 

yargılarını, gelenekleri yok etmesi kaçınılmazdır. Yukarıda sıraladı�ımız ortak kültür 

de�erlerinin ça�lar içinde varlı�ını sürdürebilmesi, geni� co�rafyalarda ya�ayan toplulukların, 

ba�larını koparmayarak, gelene�e yaslanmasıyla mümkündür. Teknoloji, aynı co�rafyadaki 

kö�elere farklı seviyelerde ula�sa da gelene�i de�i�tirememi�, sadece uygulanmasında 

farklılıklar olu�turmu�; hayatı kolayla�tırmı�tır.  

Barçın Yaylası (Sarıveliler, Ba�yayla, Ermenek) Folkloru adlı çalı�mamız ile 

hedefimiz; folklor ürünlerinin yava� yava� kayboldu�u bu süreçte, yitirdi�imiz de�erlerin 

mukayesesini yaparak içinde ya�adı�ımız toplumun çözümlenmesine yardımcı olmaktır. 

Aynı zamanda amacımız; henüz kayda geçmemi�, Türk halk kültürünün unutulmu� ya da 

unutmaya yüz tutmu� folklor ürünlerini tespit etmektir. Ancak bu �ekilde bugün 

ya�atılamayan dü�ün gelenekleri gibi bazı geleneklerin de yazılı hale getirilmesi, folklor 

ara�tırmacılarına kaynaklık edecektir. 

Folklor ürünleri dura�an de�erler de�il, ya�ayan ve durmadan yenilenen ürünler 

ortaya çıkartan bir yapıya sahiptir. Bu de�i�imin ilk ba�ta gelenek ve göreneklerde 

görüldü�ünü söyleyebiliriz. Bu de�i�im süreci ve hangi ürünlerde daha farklı ve hızlı 

gerçekle�ti�i ayrı bir çalı�ma konusu olabilir. 

Derleme kadar de�erlendirme de önemlidir. Derledi�imiz ürünler yazıya 

geçirilirken, aslına mümkün oldu�u kadar sadık kalınmı�tır. A�ız özellikleri bozulmadan 

yazıya aktarılmı�tır.  

Kaynak �ahıslarla yaptı�ım birebir görü�melerden hareketle �u sonuçlara varılabilir. 

Çalı�malarımız esnasında bize en çok kadınlar ve orta ya�ın üzerinde erkekler yardımcı 

oldular. Mâni, türkü, masal gibi ürünler daha çok ya�lı kadınlar tarafından aktarılırken; halk 
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hekimli�i, meteorolojisi, takvimi ve lakaplar gibi ürünler de erkekler tarafından anlatıldı. 

Ya�ı 70’i geçenler geçmi�e dair, daha önce hiç duymadı�ımız ürünleri bilirken, hatırlamakta 

güçlük çektiler. 50–60 ya�larında olanlar, geçmi�te duyduklarını veya çocuklu�undan 

akıllarında kalanları anlattılar. Delikanlılar ve genç kızlar günümüzde de rastlayabildi�imiz 

ürünleri bize aktardılar. Ya�adıkları yörenin folklorundan da sadece kendi dü�ünlerinde 

ya�ayabildikleri kadar haberdardılar. Geçmi� gelenek ve göreneklerle ilgilenmemektedirler.  

Barçın Yaylası’ndaki derleme çalı�maları neticesinde birçok halk bilimi ürünü teze 

alınmı�tır. Sözlü kaynakların her geçen gün biraz daha kaybolması da çalı�malarımızda 

kar�ıla�tı�ımız üzücü durumlardan birisidir. Dolayısıyla di�er sahalar açısından da bir an 

evvel derleme çalı�maları yapılmalıdır. 

Bir derleme çalı�masının iki önemli a�aması vardır. Birincisi a�ızdan dinleme ve 

kaydetme, ikicisi derlenenleri incelemek ve sonuçlandırmaktır. Bu iki a�amanın da 

ara�tırıcılar tarafından mükemmel �ekilde yapılması gerekir. Ancak böyle bir çalı�ma 

yapıldı�ında kültürümüze tam anlamıyla hizmet edilmi� olacaktır.  

Derledi�imiz ürünler arasında halk edebiyatının kaynaklarına geçmeyenlerin var 

oldu�unu tespit ettik. Bu da gösteriyor ki kazalarımız, köylerimiz Türk Kültürü açısından 

hala bakirli�ini korumaktadır. 

Derleme sahamızın içerisinde bulundu�u Karaman ilinde yeni açılmı� olan 

Karamano�lu Mehmet Bey Üniversitesi’nin önderli�inde, Valilik ve belediyelerle i� birli�i 

içerisinde sistemli ve bilimsel bir folklor dergisi çıkarılabilir. Bu dergi çalı�masında öncelikle 

üniversite ve liselerin ö�rencilerine özendirici görevler ve çalı�malarını sergileyebilecek 

imkânlar sa�lanmalıdır. 

Çalı�malarımız sırasında kar�ıla�tı�ımız türkü, a�ıt, tekerleme, dua gibi belirli bir 

na�me ta�ıyan folklor ürünleri alanında bilgi sahibi ki�ilerce notaya alınmalıdır. 

Barçın Yaylası’nın sözlü kültür ürünlerini tespit ederek bu malzemeleri Türk kültür 

co�rafyasındaki yerine oturtmak amacıyla çıktı�ımız bu yolculuk, sözlü kültürün haketti�i 

de�eri ona vermek adına bizim için önemliydi. 

Derleme çalı�malarımız neticesinde �unları söyleyebiliriz: Anadolumuz zengin halk 

edebiyatı ürünleri ile yo�rulmu�tur. Bu ürünler vakit geçirilmeden toplanmalı, Türk kültürüne 

kazandırılmalı ve yeni nesillere aktarılmalıdır. Son zamanlarda bilinçli olarak konuya 

e�ilmekte olan halk edebiyatı ara�tırıcılarının da bunu ba�araca�ından eminiz. Ben de bunu 

ba�ardı�ımı umuyor, tezimle küçük de olsa Türk kültürüne hizmet etmekten kıvanç 

duyuyorum. 

�
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KAYNAK �AHI�LAR 

 

A�a�ıda tezimizi hazırlarken bize yardımcı olan kaynak �ahıslarımızın listesi yer 

almaktadır. Tezimizin derleme a�amasında her biri büyük gayret ve yardımlarını bizden 

esirgemeyerek bu çalı�manın ortaya çıkmasına katkıda bulundular. Hepsine ayrı ayrı te�ekkür 

ediyorum. Alfabetik olarak verdi�imiz listede; önce kaynak �ahısların ad ve soyadları, do�um 

yeri ve ya�ları, ö�renim durumu, verdi�i ürünleri kimden ö�rendi�i ve son olarak verdi�i 

ürünler yer almaktadır. 

 

Ahmet Erdo�an, Ermenek/ Fariske, 81, ilkokul, babasından: lakaplar, I.C.(12). 

Ahmet Gökçe, Ermenek, 70, ilkokul, babasından: I.Ç.(15). 

Ahmet Sezgin, Sarıveliler, 83, ilkokul, babasından: evlenme, inanı�lar, lakaplar. 

Ali Köksoy, Ermenek/ Kazancı, 74, ilkokul, babasından: beddualar, evlenme,�

inanı�lar, lakaplar, XII. A. 

Ali Saydam, Ermenek/ Kazancı, 67, ilkokul, arkada�larından: XII.C, XIII.(B-G). 

Ali �im�ek, Ba�yayla, 60, üniversite, babasından, annesinden, teyzesinden, 

dedesinden: atasözleri, bilmeceler, do�um, evlenme, halk hekimli�i, halk meteorolojisi, 

inanı�lar, lakaplar, ninniler, ölçülü sözler, ölüm, tekerlemeler, türküler, a�ıtlar, Karaca O�lan 

dörtlükleri, I.C.(16-29), II.B.2.b, II.B.3.(i-l-m-n-p), II.C.(1–2), XIII.(�-M-S). 

Âlime Yi�it, Sarıveliler, 9, ilkokul, arkada�ından: sayı�macalar, tekerlemeler. 

Anakız Ba��i, Sarıveliler, 80, ö�renim yok, annesinden: beddualar, lakaplar, 

ok�amalıklar, mahalli kelimeler. 

Anakız Peker, Sarıveliler/ Ku�unbeli, 61, ö�renim yok, babaannesinden: beddualar, 

bilmeceler, do�um, dualar, halk hekimli�i, halk meteorolojisi, inanı�lar, lakaplar, ölçülü 

sözler, Karaca O�lan dörtlükleri, I.A.(3), I.C.(11), I.Ç.(18-21), II.B.1.a. 

Arzu Demir, Ermenek/ Kazancı, 8, ilkokul, arkada�ından: sayı�macalar, 

tekerlemeler. 

Avni Savcı, Ermenek/ Sarıvadi, 45, ortaokul, annesinden: XII.Ç. 

Ay�e Bola�, Ba�yayla/ Kı�la, 79, ö�renim yok, babaannesinden: beddualar, do�um, 

halk hekimli�i, ölçülü sözler, ölüm. 

Ay�e Elti, Ermenek, 70, ö�renim yok, anneannesinden: do�um, dualar, halk 

hekimli�i, ninniler, mahalli kelimeler. 

Ay�e Kulak, Sarıveliler, 40, ilkokul, halasından: evlenme, halk hekimli�i. 
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Ay�e Uyar, Sarıveliler, 8, ilkokul, arkada�ından: sayı�macalar, tekerlemeler. 

Ay�e Yabancı, Ermenek, 70, ö�renim yok, halasından: beddualar, ça�ırmalar ve 

hitaplar, do�um, inanı�lar, ölçülü sözler, a�ıtlar. 

Ay�enur Akgül, Sarıveliler, 8, ilkokul, arkada�ından: sayı�macalar, tekerlemeler. 

Ayten Aksu, Ba�yayla, 64, ilkokul, annesinden: do�um, halk hekimli�i, ölüm, 

XIII.A. 

Ayten Keskin, Ermenek, 50, ö�renim yok, arkada�ından: halk hekimli�i. 

Cemile Gelin, Sarıveliler, 50, ö�renim yok, teyzesinden: II.B.2.ç. 

Döndü �engül, Sarıveliler, 62, ö�renim yok, anneannesinden: bilmeceler, evlenme, 

mâniler. ölçülü sözler, türküler, a�ıtlar, II.B.2.f, II.B.3.(g-k-ö). 

Durmu� Karata�, Ermenek/ Gökçesen, 75, ö�renim yok, annesinden, ebesinden: 

beddualar, dualar. 

Ebi� Tunç, Sarıveliler/ Küçük Karapınar, 80, ö�renim yok, kom�usunun kızından: 

beddualar, dualar, lakaplar, ninniler, ok�amalıklar, ölçülü sözler, Karaca O�lan dörtlükleri, 

I.B.(3-5-6-8-9–10), II.C.(3–5). 

Emi� Bulut, Ba�yayla, 50, ilkokul, annesinden: evlenme, mâniler, ninniler, ölçülü 

sözler, türküler, II.B.2.(d-h-i), II.Ç.4. 

Emi� Çalı�kan, Ermenek, ö�renim yok, ebesinden: a�ıtlar, II.Ç.2. 

Fadime Aksu, Ba�yayla, 12, ilkokul, babasından: atasözleri, deyimler, ninniler. 

Fadime Bülbül, Ermenek/ Kazancı, 85, ö�renim yok, babasından: atasözleri, 

beddualar, bilmeceler, ça�ırmalar ve hitaplar, do�um, dualar, evlenme, halk hekimli�i, 

ok�amalıklar, ölüm, sünnet, sayı�macalar, tekerlemeler, türküler, I.A.(6–7), II.B.2.(e-k), 

II.B.3.(a-ç-f-j), XIII.Ö. 

Fatma Çimen, Ba�yayla, 59, ilkokul, annesinden: bilmeceler, I.A.(2–5). 

Fatıma Tulan, Ba�yayla, 73, ilkokul, annesinden: beddualar, bilmeceler, do�um, 

dualar, halk hekimli�i, halk takvimi, inanı�lar, a�ıtlar. 

Fatik Topta�, Ermenek/ Güneyyurt, 60, ilkokul, annesinden: bilmeceler. 

Fatma Ballan, Ba�yayla/ Lavsa, ö�renim yok, anneannesinden: beddualar, dualar, 

halk hekimli�i, inanı�lar. 

Fatma Çetin, Ba�yayla, 80, ö�renim yok, anneannesinden: mâniler, ölçülü sözler, 

a�ıtlar. 

Filiz Kara�aç, Ermenek/ Kazancı, 12, ilkokul, arkada�ından. 

Funda Yörük, Ermenek, 10, ilkokul, arkada�larından: tekerlemeler, XIII.(L-�). 
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Gülizar Kınay, Ba�yayla, 65, ö�renim yok, anneannesinden: beddualar, ça�ırmalar 

ve hitaplar, dualar, halk hekimli�i, halk meteorolojisi, mâniler, ok�amalıklar, ölçülü sözler, 

ölüm, a�ıtlar, Karaca O�lan dörtlükleri. 

Gülizar Kurt, Sarıveliler/ Göktepe, 66, ilkokul, annesinden: do�um, halk 

hekimli�i, ölüm, XII.E.  

Gülperi Altan, Ermenek, 8, ilkokul, ö�renci, arkada�ından: sayı�macalar, 

tekerlemeler. 

Gül�en Berbero�lu, Ermenek, 69, ö�renim yok, ebesinden: beddualar, bilmeceler, 

ça�ırmalar ve hitaplar, do�um, dualar, halk meteorolojisi, inanı�lar, mâniler, ölçülü sözler, 

ölüm, mahalli kelimeler, I.C.(5). 

Güssün Ye�il, Ba�yayla/ Göztepe, 69, ilkokul, annesinden: beddualar, do�um, halk 

hekimli�i, inanı�lar, lakaplar, ölçülü sözler, I.C.(13). 

Hacı Yi�it, Sarıveliler, 39, ilkokul, babasından: beddualar, dualar, halk hekimli�i, 

halk meteorolojisi, lakaplar, ok�amalıklar, I.C.(1-3), I.Ç.(26), XIII.F. 

Hamdi �bret, Anamur, 55, ortaokul, dedesinden: halk meteorolojisi. 

Hasan Akan, Ba�yayla, 86, ö�renim yok, babasından: bilmeceler, halk 

meteorolojisi, ölçülü sözler. 

Hatice Gerçek, Ermenek, 56, ö�renim yok, annesinden: ölçülü sözler, I.Ç.(32). 

Hatice �im�ek, Ba�yayla, 57, ilkokul, annesinden: bilmeceler, mâniler, I.A.(8-10), 

I.C.(10). 

Hediye Göçer, Ermenek, 6, ilkokul, ö�renci, abisinden: sayı�macalar, tekerlemeler. 

Huriye Gelin, Sarıveliler, 70, ö�renim yok, anneannesinden: do�um, evlenme, 

inanı�lar, I.Ç.(12), II.B.2.c, II.B.2.g, XIII.�. 

�brahim Aksu, Ba�yayla,  40, ilkokul, arkada�larından: halk hekimli�i, inanı�lar, 

sünnet, I.Ç.(1-31), XII.D, XIII.(C-Ç-E-O). 

�smet Ballan, Ba�yayla, 80, ö�renim yok, babasından: dualar, evlenme, a�ıtlar, 

I.A.(4), I.Ç.(25), II.B.1.b, II.B.1.c. 

�smet Okudan, Ba�yayla,80, ö�renim yok, anneannesinden: beddualar, dualar, 

mâniler, ölçülü sözler, a�ıtlar, II.B.2.�, II.Ç.3. 

Kadir �im�ek, Ba�yayla, 36, lise, babaannesinden, dedesinden: mahalli kelimeler. 

Kamile Ünal, Ba�yayla/  �irindere, ö�renim yok, dedesinden: beddualar, lakaplar. 

Kemal Berbero�lu, Ermenek, 72, ilkokul, dedesinden: türküler, I.Ç.(9), II.B.3.e. 

Kevser Akgül, Sarıveliler, 8, ilkokul, arkada�ından: sayı�macalar, tekerlemeler. 
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Mahmut Ballan, Ba�yayla/ Göztepe, 84, ö�renim yok, babasından: beddualar, 

dualar, evlenme, halk meteorolojisi, inanı�lar, lakaplar, mâniler, ölçülü sözler, sünnet, 

türküler, I.B.(1-2-4-7), I.Ç.(17), II.B.2.j, II.B.3.(b-c-d-h-r), II.Ç.1, XIII. J. 

Mahmut Demir, Sarıveliler, 55, ilkokul, babasından: evlenme, halk hekimli�i, 

mâniler. 

Mahmut Tatar, Ba�yayla, 55, ortaokul, babasından: halk meteorolojisi, halk 

takvimi, inanı�lar. 

Medine Aksu, Ba�yayla, 35, ilkokul, anneannesinden: evlenme, halk meteorolojisi, 

halk takvimi. 

Mehmet Sivri, Ermenek, 52, ilkokul, babasından: ça�ırmalar ve hitaplar, 

ok�amalıklar. 

Mehmet Sönmez, Ermenek, 89, üniversite, babasından: beddualar, halk hekimli�i, 

halk meteorolojisi, halk takvimi, inanı�lar, lakaplar, ölçülü sözler, ölüm, mahalli kelimeler, 

XIII.(N-P). 

Merve Ardıç, Sarıveliler, 8, ilkokul, arkada�ından: sayı�macalar, tekerlemeler. 

Merve Bozdemir, Ermenek/ Kazancı, 12, ilkokul, arkada�ından: sayı�macalar, 

tekerlemeler. 

Meryem Ballan, Ba�yayla/ Göztepe, 32, ilkokul, anneannesinden: inanı�lar. 

Miyase Kulak, Sarıveliler, 21, lise, teyzesinden: evlenme, inanı�lar, ok�amalıklar. 

Murat Koruk, Ermenek, 31, üniversite, annesinden: atasözleri, beddualar, 

deyimler, ölçülü sözler, mahalli kelimeler, I.Ç.(4). 

Murat Sevinç, Yozgat, 24, üniversite, ö�rencilerinden: inanı�lar. 

Mustafa Çetin, Ermenek, 62, ortaokul: halk hekimli�i, halk meteorolojisi, ölüm. 

Mustafa Demir, Sarıveliler, 54, ortaokul, babasından: halk hekimli�i, inanı�lar, 

I.Ç.(11-14). 

Mustafa Serçe, Ermenek, 27, ilkokul, dedesinden: evlenme, I.C.(2-6). 

Mustafa Topta�, Ermenek, 61, ö�renim yok, babasından. 

Mustafa Usta, Ermenek/ A�aççatı, 65, ilkokul: evlenme, I.Ç.(13). 

Nasibe Çöker, Sarıveliler/ Göktepe, 69, ilkokul, anneannesinden: atasözleri, 

beddualar, ça�ırmalar ve hitaplar, dualar, inanı�lar, lakaplar, ok�amalıklar, I.Ç.(24). 

Nazife �nci, Sarıveliler/ Göktepe 64, ilkokul, babaannesinden: do�um. 

Nihal Pınar, Ermenek/ Kazancı, 10, ilkokul, arkada�ından: sayı�macalar, 

tekerlemeler. 

Nimet Çoban, Ermenek/ Kazancı, 9, ilkokul, arkada�ından. 
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Nursen Tatar, Ba�yayla, 52, ilkokul, ablasından: mâniler, ölçülü sözler, I.A.(1). 

Osman Altun, Sarıveliler, 75, ilkokul, dedesinden, babasından: beddualar, 

deyimler, dualar, ok�amalıklar, ölçülü sözler, türküler, I.Ç.(10), II.B.3.�. 

Perihan Çetin, Ermenek, 82, lise, annesinden: evlenme. 

Salim Derbent, Ermenek, 68, ilkokul, kendisi: beddualar, bilmeceler, ça�ırmalar ve 

hitaplar, halk hekimli�i, halk meteorolojisi, halk takvimi, inanı�lar, lakaplar, ölçülü sözler, 

sünnet, I.C.(8), I.Ç.(7-16), II.Ç.5.  

Samiye Kulak, Sarıveliler, 50, lise, annesinden: II. B.2.ı. 

Sedat Olcay, Ermenek, 44, lise, babaannesinden: mahalli kelimele. 

Süleyman Bülbül, Sarıveliler/ Turcalar, 52, ilkokul, babasından: evlenme, II.B.2.a. 

Sümeyye Aksu, Ba�yayla, 14, ortaokul, babasından: atasözleri, bilmeceler, 

sayı�macalar, tekerlemeler. 

�efika Seyran, Ermenek, 50, ilkokul, babaannesinden: do�um, ninniler, ölçülü 

sözler, mahalli kelimeler, türküler, I.C.(7), I.Ç.(3-5-20-22-28), II.B.3.o, II.C.(4–6).  

�erife Çiçek, Sarıveliler/ Çukurba�, 51, ilkokul, ebesinden, dedesinden: bilmeceler, 

bilmeceler, halk hekimli�i. 

�ükrü Göknar, Ba�yayla, 57, ilkokul, hocasından: ölüm. 

Tahsin Gerçek, Ermenek, 57, ilkokul, babasından: mahalli kelimeler. 

Tu�ba Ünlü, Ermenek, 9, ilkokul, ö�renci, arkada�ından: sayı�macalar, 

tekerlemeler. 

Vehbi Çetin, Ermenek, 85, lise, dedesinden: atasözleri, beddualar, dualar, XII.B, 

XIII.H. 

Vehbi Topta�, Ermenek, 44, ortaokul, babasından: evlenme, halk hekimli�i, halk 

meteorolojisi, tekerleme, türküler, I.C.(4–15), I.Ç.(2-6-8-19-27-30), II. B.3.ı, XIII.I. 

Ya�ar Kulak, Sarıveliler, 41, ortaokul, dayısından: evlenme, halk meteorolojisi. 

Ya�ar Yalçın, Ermenek, 65, lise, babasından: beddualar, ça�ırmalar ve hitaplar, 

deyimler, do�um, evlenme, halk hekimli�i, halk meteorolojisi, ok�amalıklar,�ölüm, sünnet, 

I.A.(9), I.C.(9-14), XIII.R. 

Zeliha Sarıaltın, Sarıveliler/ Göktepe, 65, ilkokul, annesinden: evlenme, XIII.(D-

K). 
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