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ÖZET 

 
Bu çalışmada Mersin’in Arslanköy Kasabası ve çevresindeki halk edebiyatı 

ürünleri, geçiş dönemi olan doğu, evlenme ve ölüm adetleri ve bunlara bağlı 

inanışlar, halk hekimliği, halk inanışları, bayram, tören ve kutlamalar, çocuk 

oyunları, halk mutfağı, halk takvimi ve kozmolojisi ile Arslanköylü bir âşık 

üzerinde durulmuştur.  

Anonim Halk Edebiyatı ile ilgili olan bölümde manzum, manzum-mensur 

ve mensur anonim halk edebiyatı ürünlerine yer verilmiştir. Her türün tanımına 

ve genel özelliklerine yer verildikten sonra bölgedeki örnekler sınıflandırılarak 

verilmiştir.   

Derlenen folklor ürünlerini ise Eski Türk İnanışlarındaki izlerini arayıp 

karşılaştırma yapma suretiyle vermeye gayret ettik. Bu ürünlerin diğer bölgelerde 

ve Türk boylarında benzer şekillerini arayıp bunları da tezimize alamaya çalıştık.  

Arslanköylü bir âşık olan Nazım Yıldızın yer verdiğimiz bölümde âşıklık 

kavramı ve gelenekleri üzerinde durduktan sonra aşığın hayatına ve eserlerine 

yer verilmiştir. Çalışmaya metinler içerisinde geçen yerel kelimeleri de kapsayan 

bir de sözlük eklenmiştir. 

Bu araştırmanın sonucunda Arslanköy halk kültüründe hem Orta Asya’nın 

hem de Anadolu’nun inanç ve kültür yapısının izleri olduğu görülmüştür.  
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SUMMARY 

 

In  this  study,it  is focused on the town called Arslanköy and its products 

of folk literature, as  a transition period, birth, marriage and death traditions 

and depending on this,some beliefs, public medicine, public beliefs,festivals and 

ceremonies,children’s games,cooking,calendar and cosmology with a famous 

poet from  Arslanköy. 

In the part about the Anonymous Folk Literature,it is  mentioned about 

the written in  verse,  its variations and anonymous folk literature.After giving 

place to the definitions of each type and its typical characteristics,the samples in 

the region have  been classified. 

We  have tried to give the  compiled folklor products by  seeking the 

traces and comparing them according to the Ancient Turkish Traditions.We   

have also tried to include the  similar types of these products  in other regions 

and Turkish tribes in our thesis. 

First  of all, after the notion of being a poet and the tradition had been 

mentioned, the life and the works  of the well known poet Nazım Yıldız from 

Arslanköy was also told about. 

A local dictionary  has also been added to this thesis. 
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At the end of this research,the traces of both Middle Asia and the 

Anatolia beliefs and traditions in Arslanköy  folk culture have been seen. 

 

Key Words:Arslanköy, folk culture, transition periods, beliefs, 

Anonymous Folk Literature, Nazım Yıldız. 
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ÖN SÖZ 

Millet ve halk kavramları birbirinden ayrılmayan bir bütün olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Millet seviyesine ulaĢmıĢ insan topluluğu halk terimi ile anlatılmaktadır. 

Halk denilen insan toplumu, kendi içinde değiĢiklikler göstermesine rağmen, aynı 

duygu ve düĢünceleri paylaĢan bireylerden oluĢur. Bu duygu ve düĢünceler milli, 

sosyal, idarî, iktisadî, malî vb. içtimaî hayatı Ģekillendiren düĢünce ve de 

davranıĢların bütünüdür. 

ĠĢte, halk teriminde bize ait özellikleri görmekteyiz. Bu özellikler örf, adet, 

gelenek,  görenek vs. gibi bir millete ait ve adeta halkın kendi iç bünyesini yazılı 

anlatan kanunlar gibidirler. Tüm bunlarla beraber milletimizin kültür hazinesini 

oluĢturan özellikleri folklor da denilen halk bilimi dalıyla incelemekteyiz. 

Unutulanların yanında; tarih kitaplarının tozlu sayfalarında ve bazı kiĢilerin 

hafızalarında kalanlar bu kültür hazinemizin büyük bir çoğunluk oluĢturmaktadır. 

YaĢayan toplum da artık kendi öz kültüründen uzaklaĢarak bu tür folklorik ve ananevi 

kültürün biraz daha unutulmasına adeta yardımcı olmaktadır. Günümüz gençlerinin 

ise bu kültür unsurlarından neredeyse tamamen koptuğunu üzülerek 

gözlemlemekteyiz. Yöreden yöreye, Ģehirden Ģehre kilometre kilometre değiĢen ama 

incelendiklerinde ortak bir kökten geldiği gözlemlenen halkın an‘aneleri, halk 

oyunları,  düğünleri, sofra gelenekleri, giyim ve yaĢayıĢ tarzları gibi bize ait birçok 

unsuru araĢtırmak, yaĢatmak ve ortak kültür değerlerini ortaya çıkartmak gerektiğine 

inanıyorum. 

Yukarıda belirttiklerimizden hareketle, incelemiĢ olduğum ―Arslanköy ve 

Çevresinde Halk Edebiyatı ve Halk Bilimi Unsurlarını‖ tespit edip bu unsurları 

örnekleriyle tasniflemeye çalıĢarak bu amaca hizmet etmiĢ olduğuma inanıyorum. 

Tezimizde, Arslanköy ve çevresinde söylenen Halk Edebiyatı unsurlarıyla 

uygulanan Halk Bilimi unsurlarını derleme metotlarına uygun bir Ģekilde sözlü 

kaynaklardan derlemeyi, bölge ile ilgili yazılı kaynaklardan bilgi toplamayı ve bu 

bilgiler üzerine ilmî bir tarzda araĢtırma yapmayı gaye edindik. 

Bu çalıĢma, ―GiriĢ‖ dıĢında on altı bölümden ibarettir.  
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―GiriĢ‖ bölümü iki kısımdan oluĢmaktadır. Birinci kısımda Mersin iline ait 

genel bilgiler verilmiĢtir. Ġkinci kısımdan ise Arslanköy‘ün genel özellikleri 

verildikten sonra ―KuruluĢu‖, ―KurtuluĢ SavaĢındaki Yeri‖ ve ―Türk Siyasî 

Tarihindeki Yeri‖ hakkında bilgi verilmiĢtir. 

―Birinci Bölümde‖  Anonim Halk ġiirlerinin tür özelliklerini ele alıp bu türlerle 

ilgili yapılmıĢ tasnif çalıĢmaları ele alındı.  Bölgede derlediğimiz türün örnekleri daha 

önce yapılmıĢ tasnif çalıĢmaları göz önünde bulundurularak tarafımızdan tasniflenip 

değerlendirilmeye çalıĢıldı. 

ÇalıĢmamızın ―Ġkinci Bölümünde‖  ise ―,  ―KalıplaĢmıĢ Ġfadelere‖ yer verildi. 

―Atasözleri, Deyimler, Bilmeceler, Tekerlemeler, Dualar, Beddualar ve Ölçülü 

Sözlerin‖ tanımları ve genel özellikleri üzerinde durulduktan sonra bölgeden 

derlediğimiz örnekleri daha önce yapılmıĢ sınıflandırmalar da dikkate alınarak 

verilmeye çalıĢıldı.  

―Efsane, Masal, Halk Hikâyesi ve Fıkraların‖ oluĢturduğu ―Anlatmaya Bağlı 

Metinlerin‖ ele alındığı ―Üçüncü Bölümde‖ bu türlerin tanımları tarihi geliĢimleri ve 

tasnifleri üzerinde durulduktan sonra derlemelerde elde ettiğimiz örnekleri tasnif 

ederek vermeye ve bir kısmını da tahlil etmeye çalıĢtık. 

―Dördüncü Bölümde‖ Arslanköy‘de ―Doğum, Sünnet, Evlilik ve Ölüm‖ 

uygulamalarını içeren ―GeçiĢ Dönemlerinde‖ yapılan uygulamaları öncesi ve 

sonrasını dikkate alarak ve eski inanç sisteminde kökenlerini arayarak vermeye 

çalıĢtık. Bu uygulamaları diğer Türk Cumhuriyetlerindeki örnekleriyle vermeye 

gayret ettik. 

Arslanköy ve çevresindeki ―Halk Hekimliği‖ uygulamalarının değerlendirildiği 

―BeĢinci Bölümde‖ ġamanizm uygulamalarının yansımalarını da değerlendirmeye 

çalıĢtık. ―Ocaklık geleneği, çocuk hastalıkları, bitkilerle tedavi ve yatır ziyaretleriyle 

tedavileri‖ de bu bölümde inceledik. ―Altıncı Bölümde‖ ise ―Halk Baytarlığı‖ 

uygulamalarına yer verildi.  
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ÇalıĢmamızın ―Yedinci Bölümünde‖ ―Halk Meteorolojisini‖, ―Hava Tahmini‖ 

ve ―Yağmur Duası‖ baĢlıklarıyla ele alırken, ―Sekizinci Bölümünde‖, ―Kozmoloji‖ 

―Dünyanın YaratılıĢıyla‖ ilgili inanmaları ve eski inanç sisteminin bu inanmalar 

üzerindeki etkileri; ―Gök Bilimi‖ ve halkın yıldız durumlarına göre zamanı 

ayarlamaları ve ―Halk Takvimi‖ alt baĢlıklarıyla incelendi.   

―Dokuzuncu Bölümde‖ Halk inanıĢlarını ―Nazarla Ġlgili‖, ―Günlük Hayatla 

Ġlgili‖, ―Büyü ve Falla Ġlgili‖ Tabiatla Ġlgili ve ―Uyku-Rüya ile Ġlgili‖ olmak üzere beĢ 

alt baĢlıkta ele aldık. ―Günlük Hayatla Ġlgili‖ inanıĢları ise kendi içerisinde ―AteĢ ve 

Saçı‖ ile ilgili inanıĢlar ve ―Kurt Ağza Bağlama‖ olmak üzere iki alt baĢlıkta 

inceledik.  Bu inanıĢları incelerken Eski Türk ĠnanıĢlarını da göz önüne aldık. 

―Onuncu Bölümde‖ ise ―Mahalli Kelimelere‖ yer verdik. 

Halk Oyunlarının yer aldığı ―On birinci Bölümde‖ Arslanköy‘de oynanan ―Sin 

Sin‖ ve ―Cirit‖ oyunlarını inceledik. ―On Ġkinci Bölümde‖ ise derlediğimiz 20 kadar  

―Çocuk Oyununa‖ yer verdik.  

ÇalıĢmamızın ―On Üçüncü Bölümde‖ Arslanköy‘de ―Bayramların‖ nasıl 

kutlandığına, ―On Dördüncü Bölümünde‖ bölgede yapılan ―Yöresel Yemekler‖ 

anlatıldı. ―On BeĢinci Bölümünde‖ Arslanköy‘ün etrafını saran dağlarda bulunan 

―Yörüklerle‖ ilgili derlemelerimiz oldu. Bu konunun geniĢçe ele alınması gereken bir 

konu olduğunun farkındayız. Bu konu ile ilgili yapılmıĢ oldukça değerli araĢtırmalar 

da mevcuttur. Ancak derlediğimiz bu bilgilere de bu son bölümde kısaca yer vermeyi 

uygun bulduk. 

On Altıncı Bölümde ―Arslanköylü Bir ÂĢık Kör Nazım (Yıldız) ‖ın hayatına ve 

Ģiirlerine yer verildi. Bunları ele almadan önce de ÂĢık Tarzı Türk Halk Edebiyatı ele 

alındı. ―ÂĢık ve ÂĢıklık Kavramları‖ üzerinde durulup ―ÂĢıklık Geleneğinden‖ ve 

―ÂĢık Tarzı Türk Halk Edebiyatının Tür ve Biçim Özelliklerinden‖ bahsedip 

Yıldız‘ın Ģiirlerini de bu açıklamalar doğrultusunda tasnifleyip vermeye çalıĢtık. 

Bölgede Nazım Yıldız dıĢındaki iki kiĢinin Ģiirleri de yine bu bölümde ele alındı. 

Tezimizin ―Sonuç‖ kısmında ise çalıĢmamızdan elde edilen sonuçlar, ana 

hatlarıyla ortaya konulmuĢtur.  
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Tezde derlemelerin yapıldığı ―Kaynak ġahıslara‖ ait bilgiler de yer almaktadır.  

Kaynak Ģahıslardan derlediğimiz bilgiler Enstitünün Tez yazım Kılavuzunda 

belirtildiği Ģekilde tez içerisinde tarihleriyle birlikte ―kiĢisel iletiĢim‖ olarak belirtildi. 

ÇalıĢmayı hazırlarken istifade ettiğimiz kaynaklar ―Kaynakça‖ bölümünde alfabetik 

düzene bağlı kalınarak verilmiĢtir.  

Bu çalıĢmanın hazırlanması sırasında kendilerinden istifade ettiğim bize Halk 

Edebiyatı sevgisini kazandıran Lisans ve Yüksek Lisans Hocalarım Sayın Prof. Dr. 

Saim SAKAOĞLU‘NA ; gerek bilimsel çalıĢmaların gerekse hayatımın 

yönlenmesinde bana her daim ıĢık tutan Sayın Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKĠN‘E 

teĢekkürü bir borç bilirim.  

Derleme çalıĢmalarında emeğini esirgemeyerek yanımdan hiç ayrılmayan 

sevgili babam Veysel Dündar‘a, tezin hazırlanması aĢamasında desteğini hep 

arkamda hissettiğim değerli eĢime, isim isim belirtmekte güçlük çektiğim 

çalıĢmamızın sonunda yer alan kaynak Ģahıslara özellikle teĢekkür etmeyi zevkli bir 

vazife saymaktayım. 

ÇalıĢmamız sırasında istifade ettiğimiz kaynak Ģahıslara ayrı ayrı teĢekkür 

ederken bölge folkloruna önemli katkısı olan ve bizim de fazlasıyla istifade ettiğimiz  

Boklar Dergisi yayın ekibine de teĢekkür etmeyi bir borç biliyorum. 

Tezimi yöneten, çalıĢmamızın her aĢamasında yardımlarını esirgemeyen Sayın 

Yard. Doç. Dr. Sinan Gönen‘e teĢekkür ederim.  

Mersin, 10 Aralık 2009            E. Betül ġĠMġEK. 
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GĠRĠġ: 

*
I. MERSĠN ĠLĠNĠN TANITIMI: 

Mersin, Türkiye'nin güneyinde Akdeniz'e kıyısı bulunan Antalya ve Adana'nın 

ortasında yer alır. 

 Mersin'in tarih sahnesine çıkıĢı 19. yüzyılın ortalarına rastlamaktadır. Bu 

dönemde henüz bir köy olan bölge, göçmen bir Türkmen aĢiretine ev sahipliği yapar. 

Özellikle Amerika iç savaĢı sırasında dünyadaki pamuk kıtlığını gidermek amacıyla 

Çukurova‘da geliĢen pamuk üretimi ve bölgenin 1866‘da demiryolu ağına 

bağlanması, Mersin'in kaderini değiĢtirir. Bu dönemde Mersin hızla, Çukurova‘nın 

tarım ürünlerinin ihraç edildiği bir liman ve ticaret merkezi haline gelmiĢtir. 

Türkiye'nin en yüksek gökdeleninin bulunduğu Mersin, 3 büyük kentten sonra 

Devlet Opera ve Balesi'nin bulunduğu 4. kenttir. 

Uzun yıllar Ġçel adıyla bilinen il son yıllarda merkez ilçesi olan Mersin'in adını 

almıĢtır. 

Türkler Anadolu‘nun fethinde, yani XII. yüzyıldan beri Göksu ırmağının iki 

tarafındaki bölgeye ―Ġçel‖ demiĢlerdir. 

Ġçel adı buraya dağlar içinden girilmesi ve geçilmesi güç bir memleket olması 

dolayısıyla Konya Selçukluları tarafından verilmiĢ olsa gerektir. 

Selçuklular, bu adla klasik Yunan—Roma—Bizans yazarlarının ―TaĢlık 

Kilikya‖ dedikleri bölgeyi anlamıĢlardır. 

Ġçel, eski çağda TaĢlık Kilikya diye tanınan ve bu vasfı ile ova Kilikya‘dan 

ayrılan memlekete tekabül eder. Türkler memleketin iç kısmını hemen tamamıyla 

kaplayan engebeli taĢlık alanlara TaĢeli ismini vermiĢlerdir. 

                                                
*
 Bu bölümde geçen Mersin ili ile ilgili sayısal bilgiler www.wikipedia.org adlı internet adresinden 

alınmıĢtır. Farklı kaynaklar parçalar içerisinde parantezle belirtilmiĢtir.  
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Her ne kadar bu adın vaktiyle DıĢ—ĠL‘den geldiği ileri sürülmekte ise de TaĢ—

Eli adının buralara hakim bulunan çetin tabiat manzarasını gayet iyi nitelediği açıktır. 

Burası, Torosların daha doğuda ve batıda iki dağlık görünümünden farklı 

manzaraya sahip bir bölgedir.  

Ġçel‘i gayet çetin taĢlık ve yüksek dağlar içinde bir bölge olarak anlatan Katip 

Çelebi, buraya ancak kapı gibi bir boğazdan girildiğini bunun da bir takım kaleler ile 

korunduğunu yazar. (Demir; 1992, 2) TaĢ— ELi‘nin tarihi sınırları bugünkü Antalya 

ilinin güneyine taĢmaktadır. Bugün Ġçel tabiri, cumhuriyet devrinden beri çok daha 

geniĢ anlamda kullanılmakta. Eskiden ĠÇ—EL‘den sayılmayan Mersin—Tarsus 

bölgesi de bu kelimenin kapsamına girmektedir.  

Ġçel ilinin tarihi, tarihten önceki devirlere kadar dayanır. Güney Anadolu‘nun 

birçok tarih hazinelerini içinde saklayan bu bölgenin eski adı Kilikya‘dır. 

Bölgeye Mersin adının verilmesiyle ilgili olarak da iki efsane anlatılır. 

Bunlardan ilkinde, köpekbalığı avından dönen balıkçılar tek baĢına yüzen ince bir 

balığa rastlar. Köpekbalığı sanarak onu da vururlar. Kıyıda yağlarını almak için 

balıkların karınlarını yararken, son avladıklarının karnında Mersin yazdığını görürler. 

Oradaki yaĢlılardan biri : ―Bu, Tanrı'nın bize bir iĢaretidir. Bu balık köpekbalığı değil, 

Mersinbalığıdır ve sizler de Mersinlilersiniz‖ der. Böylece yörenin adı Mersin kalır. 

Ġkinci efsaneye göre de Mersin adı, Kıbrıs Kralı‘nın kızı Mirha‘dan 

gelmektedir. Tanrıça Afrodit‘in lanetine uğrayan bu kız babasına sevdalanmıĢtır. 

Mirha dadısının bir düzeniyle babasının yatağına girer. Kral bir gece yanındakinin 

kızı olduğunu anlar, kılıcıyla üstüne yürüyerek öldürmek ister. Ama Tanrılar 

Mirha‘ya acır ve onu karĢı kıyıya çıkararak bir Mersin ağacına çevirirler. Yörenin adı 

da Mersin kalır. (Aktaran Demir; 1992, 5) 

Mersin ilinin ilçeleri; Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, 

Gülnar, Mut, Silifke ve Tarsus'tur. Mersin ve çevresinde, tipik Akdeniz sıcak ve 

ılıman iklimi hâkimdir. Yaz ayları sıcak ve aĢırı nemli, kıĢ ayları ise ılık ve yağıĢlıdır. 
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Coğrafi Durumu:  

Mersin ili 36-37° kuzey enlemleri ve 33-35° doğu boylamları arasında 

bulunmaktadır. Ġlin kara sınırı 608 km, deniz sınırı 321 km olup, yüzölçümü 15.953 

km2‘dir. Mersin ilinin büyük bir kısmını oldukça yüksek, engebeli ve kayalık Batı ve 

Orta Toros Dağları oluĢturmaktadır. Ovalık ve hafif eğimli alanlar ise bu dağların 

denize doğru uzandığı il merkezi, Tarsus, Silifke gibi alanlarda geliĢmiĢtir. Bunun 

dıĢında kalan düzlük veya hafif eğimli alanlar, kuzeyde dağların arasında veya yüksek 

kesimlerinde görülmektedir. 

Orta Toros dağları Mersin ilini Ġç Anadolu Bölgesi'nden ayırmaktadır. Mersin il 

sınırları içinde kalan en yüksek kesim Bolkar Dağları‘ndaki Medetsiz Tepesi‘dir 

(3585 m.) Kuzeydoğudan, kuzeybatıya ve güneye doğru yükseklikler azalmaktadır. 

Bolkar Dağları‘ndan batıya doğru, Kümpet Dağı (2473 m.), Elmadağı(2160 m.), 

Alamusa Dağı(2013 m.), Büyük Eğri Dağı (2025 m.), Kızıldağ (2260 m.), Naldöken 

Dağı (1754 m.), Kabaklı Dağı (l675 m.) önemli yükseltilerdir. Ayrıca Karaziyaret 

Dağı, Tol Dağı, Sunturas Dağı, Balkalesi, Ayvagediği, Makam Tepesi ve KaĢkaya 

Tepesi güneye doğru uzanan diğer önemli yükseklikleridir. Mersin‘i kuzeydoğudan 

Gülek Boğazı (1050 m) ile ve kuzeybatıdan Sertavul Geçidi (1610 m) Ġç Anadolu'ya 

bağlamaktadır. 

Toros Dağları‘nın üst kısımlarında akarsuların, derelerin, atmosferik koĢulların 

ve bölgede bulunan fayların etkisiyle çeĢitli düzlükler oluĢmuĢtur. Bu düzlüklerin 

yüksekliği 700–1500 m. arasında değiĢmektedir.  

Yaz aylarında aĢırı nemden ötürü insanlar Toroslardaki çeĢitli yaylalara göç 

etmektedirler. Mersin'de Gözne, Ayvagediği, Kızılbağ, Soğucak, Bekiralanı, 

Fındıkpınarı, Mihrican, Çamlıyayla, Namrun, Sebil; Tarsus'ta, Gülek; Erdemli'de, 

Sorgun, Güzeloluk, Küçükfındık, Silifke'de, Balandız, Gökbelen, Kırobası; Mut`ta 

Sertavul ve Kozlar; Gülnar'da Bardat, Tersakan ve Kozağaç Yaylaları Mersin 

nüfusunun büyük bir bölümünün yaz aylarında konakladığı yerlerdir. 

Mersin ve çevresinde yer alan ovaların büyük bir kısmı Toros Dağları‘nın güney 

eteklerinde akarsular tarafından ve yamaç eğimine bağlı olarak taĢınan tortularca 
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oluĢturulmuĢtur. Tarıma oldukça elveriĢli olan bu alanlar, Mersin-Adana sınırından 

baĢlayıp Silifke‘ye kadar, dağlara paralel, Ģerit Ģeklinde uzanmaktadır. Bunlar 

yerleĢim alanlarına bağlı olarak; Yenice, Tarsus, Mersin, Erdemli ve Silifke Ovaları 

olarak adlandırılmaktadır. Ülkemizin en mümbit ovalarından olan Çukurova‘nın batı 

uzantısı ilimizdedir. Bunların dıĢında yine dağların eteklerinde Aydıncık, Anamur ve 

Bozyazı ovaları gibi birbirinden ayrı küçük düzlükler de geliĢmiĢtir. Dağların 

arasındaki Mut ilçesi, çevresinde yer alan düzlük alanlar ve Göksu Irmağı‘nın 

etkisiyle geliĢmiĢtir. 

Mersin ilinin en büyük iki akarsuyu Göksu Irmağı ve Tarsus (Berdan) Çayı‘dır. 

Bunun dıĢında Akdeniz‘e dökülen çok sayıda irili ufaklı çay ve dere yer almaktadır.  

Mersin ilinde yer alan doğal göller; Silifke‘de Akgöl, Keklik Gölü, Paradeniz 

Gölü; Gülnar‘da Aygır Göl, KamıĢlı Göl, Uzun Göldür. Bunlara ek olarak, yörede 

Gezende ve Berdan Baraj gölleri ve çok sayıda sulama amaçlı yapılmıĢ göletler 

bulunmaktadır.  

Mersin ilinde yerleĢim genelde Mersin körfezi çevresinde geliĢmiĢtir. Burası 

doğuda KarataĢ burnundan baĢlayarak batıda Ġncekum burnuna kadar uzanır. Arada 

kalan kısımlarda, kayaç türlerine ve akarsulara bağlı olarak çok sayıda irili ufaklı koy 

geliĢmiĢtir. 

Tarihi:  

Antik Çağlar'da Kilikya olarak bilinen bölge için gezgin Coğrafyacı Strabon 

"Coracesion'dan (Alanya) Kilikya-Suriye kapısına kadar uzanan Küçük Asya'nın 

güneydoğu kıyılarına verilen bir bölgedir" diye söz eder. 

Herodot; bölgenin Hypachoea diye adlandırıldığını, Fenikeli Age-nor'un 

oğullarından Cilix'in buraya gelip yerleĢtiğini ve onun adından dolayı bölgenin 

Kilikya adını aldığını nakleder. Fakat Kilikya adı ilk kez, "Chilakka" Ģeklinde Asurca 

yazıtlar üzerinde görülmüĢtür. Bu nedenle bugün Kilikya adının Asur kaynaklarında 

özellikle Dağlık Kilikya için kullanılan "Chilakka" kelimesinden kaynaklandığı kabul 
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edilmektedir. Aynı Asur kaynaklarında Ovalık Kilikya ise Que olarak 

adlandırılmaktadır. (Demir; 1992, 4) 

―Kilikya kapıları‖ ile Anadolu, Suriye ve Mezopotamya arasında ulaĢımı 

sağlayan Gülek ve Sertavul, Belen (Suriye kapısı) gibi önemli geçitler nedeniyle 

stratejik önem taĢıyan bölgenin, doğu ve batı kesimleri yeryüzü Ģekilleri bakımından 

farklı özellikler gösterir. Bu nedenledir ki Hellenler, batı kesimini Cilicia Tracheia 

(Dağlık Kilikya), doğu kesimini Cilicia Pedias (Ovalık Kilikya) olarak anmıĢlardır. 

Romalılar ise Dağlık Kilikya'ya Cilicia Aspera, Ovalık Kilikya'ya Cilicia Campestris 

adlarını vermiĢlerdi. Dağlık Kilikya kabaca bugün Alanya ile Mersin arasında kalan, 

Ovalık Kilikya ise Mersin'den Ġskenderun Körfezi'ne kadar uzanan kesimlerdir. Ġki 

Kilikya'yı ise Lamas (Limonlu) çayının birbirinden ayırdığı kabul edilir. (www. 

Wikipedia.org) Günümüzde Dağlık Kilikya TaĢeli yarımadası, Ovalık Kilikya ise 

Çukurova olarak adlandırılır. 

Diğer taraftan Mersin, tarihte, Tarsuslu Aziz Paul adı ile ve Mark Antuan'ın 

Kleopatra'ya evlenme hediyesi olarak Alanya Mersin arasındaki toprakları vermesi ile 

de hatırlanır. 

Ġlde Ġnanç Turizmi açısından önemli olan iki merkez vardır. Birincisi Hz. 

Ġsa‘nın Havarilerinden St. Paul'un Tarsus'ta bulunan Evi ve Kuyusudur. Buralar 

Vatikan tarafından Hac Yeri ilan edilmiĢtir. Diğeri Müslüman ve Hıristiyan alemince 

önemli olan ve Silifke/TaĢucu'nda yer alan erken Hıristiyan devrinde Hac Yeri olarak 

kabul edilen Azize Aya Tekla (Meryemlik) önemli dini ziyaret merkezleridir. Ayrıca 

dini açıdan önemli ziyaret yerlerinden olan Tarsus Ashabı Kehf Mağarası da il 

sınırları içerisinde bulunmaktadır. 

Ekonomisi:  

Hızla hayata geçirilen GAP Projesi, AtaĢ Rafinerisi ve sahip olduğu geniĢ 

hinterlant sayesinde Mersin Limanı, Türkiye‘nin Akdeniz‘deki en büyük limanı olma 

özelliğini taĢımaktadır. 
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Kentin ticari açıdan önemi göz önüne alınarak, Türkiye‘nin dört serbest 

bölgesinden birisi burada kurulmuĢ. 785.000 metrekarelik bir alan üzerine kurulan 

Mersin Serbest Bölgesi, baĢta tekstil firmaları olmak üzere yaklaĢık 250 Ģirkete ev 

sahipliği yapmaktadır. Ayrıca, Mersin–Adana karayolu üzerinde cam, soda, gübre, 

tekstil, meyve suyu gibi sektörlerde faaliyet gösteren birçok önemli fabrika da 

bulunmaktadır. 

Yüzölçümü: 15.853 km²  

Nüfus: 1.266.995 (1990) 

Doğu Akdeniz sahilinde, önemli bir liman kenti olan Mersin kıyılarının yaklaĢık 

108 km.lik bölümünü doğal kumsallar oluĢturmaktadır. Bu plajlar kumsallarının ince 

ve temiz oluĢu ve sualtı avcılığına uygun oluĢundan dolayı tercih edilmektedir.  

*
II.  ARSLANKÖY’E AĠT GENEL BĠLGĠLER:  

Eski Adı: Efrenk 

Nüfusu: 3973 (2009 Nüfus sayımına göre) 

Deniz seviyesinden yüksekliği: 1453 metre. 

Ġl merkezine uzaklığı: 52 km. 

Bağlı bulunduğu il/ilçe: Mersin Merkez ilçe. 

Bağlı bulunan köyleri: Tırtar, Değnek, Yavca, Cebel, Çağlarca, Kılavur ve 

Kavaklıpınar köyleri. 

Mülki TeĢkilatların KuruluĢu: 

1896–1897 yıllarında Bucak kurulmuĢ ve ilk Bucak Müdürü Arap Muhtar 

Bey‘dir. Aynı yıllarda Belediye teĢkilatı da kurulmuĢ ilk Belediye BaĢkanı Çolak 

Ali‘dir. 

                                                
*
 Arslanköy ile ilgili saysal bilgilere Arslanköy Belediyesi arĢivlerinden ulaĢılmıĢtır. 
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Bucak ve Belediye teĢkilatı 1923 Cumhuriyet‘in ilanından sonra kaldırılarak, 

Muhtarlık idaresine devam edilmiĢtir. 

1954 yılında nüfusu 2000‘i aĢtığı için yapılan oylama ile yeniden belediye 

kurulmuĢtur. 1955 yılında Bucak teĢkilatı tekrar kurularak; Tırtar, Değnek, Yavca, 

Cebel, Çağlarca ve Kılavur köyleri Arslanköy‘e bağlanmıĢtır. Jandarma Karakol 

teĢkilatı 1895‘te, Orman Bölge TeĢkilatı 1957 yılında, Tarım Kredi Kooperatifi de 

1942 yılında kurulmuĢtur. 

Coğrafi Konum:  

Arslanköy kuzeyde Bolkar Dağları güneyde Peynir ve Karain dağları arasında 

batıdan doğuya uzanan yeĢil vadinin kuzey yamacında kurulmuĢ küçük ve Ģirin bir 

kasabasıdır. Ġçel ilinin merkez ilçesine bağlı Ġçel ile Karaman illeri arasında son sınır 

kasabasıdır. 

Kasaba deniz seviyesinden 1453 metre yükseklikte olup doğudan batıya 30 km 

kuzeyden güneye 20 km uzanarak 600 km2‘lik yüzölçümüne sahip kilometrekareye 

61 kiĢi düĢmektedir. 

Tabiat ġartları Ve Dağları:   

Arslanköy bir plato bölgesi (TaĢeli) olup yazları serin az yağıĢlı, kıĢları kar 

yağıĢlı ve ılık geçmektedir. KıĢları her taraf karla kaplı olup zaman zaman kar 

kalınlığının 4-5 metreyi bulduğu yıllar olmaktadır. Haziran ayına kadar dağlarda 

konan mevcuttur. Kasım ayında da karlar yağmaya baĢlar. Senenin 6 ayı yaz 6 ayı kıĢ 

geçmektedir. Kasabanın kuzeyinde Yaylacık Dağı vardır. Yüksekliği 1951 metre. 

Yine tam kuzeyde doğudan batıya boydan uzanan Bolkar Dağlarının bir kolu var. 

Yüksekliği 2530 metre Güneyde Peynir ve Gale Gediği dağları olup yüksekliği 1550 

metredir. 

Arazi Yapısı: 

Arslanköy genel olarak dağlık bir yer olup vadi yamaçları engebelidir. 
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Akarsuları: 

Kasabanın batısında Yedigöz, BaĢpınar, Gölpınar, Kazan ve Gölpınar akarsuları 

bulunmaktadır. Güneyinde Tozlu, Yaylapınar, Mahmut Pınarı ve Camuz Pınarı 

dereleri olup vadi topraklarının %80‘ni sulanmaktadır. 

Bunların dıĢında çeĢitli yerlerde kaynak suları olup tadı ve kalitesi bakımından 

çevrede ün yapmıĢtır. Ayrıca ġaymana mevkiinde bulunan kaynak suyu Gökpınar ġti. 

tarafından iĢlenerek büyük Ģehirlere pazarlanmaktadır. 

Bitki Örtüsü: 

Kasabanın Kuzey, Güney ve Batı yamaçları çam, katran (sedir) ve ladin 

ormanlarıyla kaplıdır. Vadiye yakın yerlerin birçok yerlerinde de ardıç ağaçları ve 

fundalıklar bulunmaktadır. Ġlkbahar mevsiminde vadinin her tarafı çayır otları ve 

diğer bitkilerle kaplanarak cennet misali bir manzara görünümündedir. 

Nüfusu: 

Arslanköy Kasabasının nüfusu 2009 sayımına göre 3973‘tür. Kasaba Merkez. 

13 Evler, Toroslar, Panayır ve Çatak olmak üzere 5 mahalle ve muhtarlıktır. Yaz 

aylarında bu nüfus daha da artmaktadır. 

Ekonomisi: 

Arslanköy Kasabasının halkı kuruluĢundan 1950 yılına kadar ilkel Ģekilde 

çiftçilik ve hayvancılıkla geçinirlerdi. Hayvandan ve topraktan aldıkları ürünleri Ģehre 

uzaklığı ve yolunun kötü olması sebebiyle değerlendirip satamadıklarından Merkez 

ilçenin en büyük fakat en fakir köyü olarak yıllarca kalmıĢtır. 

Kültür, bilgi ve görgü bakımından ilerleyen kasaba halkı l950 yıllarından 

itibaren sulanan topraklara kültür ağaç ve bitkileri dikmeyi düĢünerek çevrenin iklim 

Ģartlarına uygun elma bahçeleri yaparak en kısa zamanda randıman almaya 

baĢlamıĢlardır. Ayrıca Türkiye‘de okuma oranının en yüksek olduğu beldelerimizden 

biri olup hemen hemen her meslekten insanları yetiĢtirmiĢtir. 1951–52 yıllarında 

dikim daha da artarak fidan sayısı iki yüz binin üstüne çıkmıĢtır. Zamanın 



 18 

hükümetleri köylüye destek olmuĢ; elma, Ģeftali fidanları ile tarım ilaçları yardımları 

yaparak kasaba ekonomisi hızla geliĢtirmiĢtir. 

Bugün Kasaba halkının geçim kaynağı elma, Ģeftali, arıcılık ve hayvancılıktır. 

Hayvancılık genellikle küçükbaĢ hayvancılığıdır. Arslanköy halkı kendi taĢıt ve 

araçlarıyla yetiĢtirebildikleri ürünleri Türkiye‘nin her tarafındaki pazarlara götürüp 

satabilmektedirler. 

Arslanköy’ün KuruluĢu: 

Arslanköy‘ün kuruluĢu Osmanlı Ġmparatorluğu‘nun yaklaĢık olarak gerileme 

devirlerine rastlamaktadır. (1792 – 1800) Ġlk adı Efrenk‘tir. Efrenk adının nereden 

geldiği araĢtırıldığında birkaç farklı görüĢ ortaya çıkmaktadır. Bunlardan biri buraya 

dıĢarıdan gelip yerleĢtikleri için bu yere o çevrede yaĢayanlar tarafından yabancı 

manasında El Frenk - Efrenk adı verilmiĢtir. 

―Bir baĢka düĢünceye göre; kısa zamanda el sanatlarıyla ve tarımla geliĢen bu 

bölgeye; (El: DıĢtan gelen, Frenk: Becerikli) manasında El-Frenk adı verilmiĢtir.  

Bir baĢka görüĢ de Silifke‘nin dağ köylerinde bulunan bir bölgenin adının 

Efrenk olması, Efrenk adında bir obanın olup olmadığı düĢüncesini akla 

getirmektedir. Arslanköy‘e ilk yerleĢenlerin de bu obadan olması ve adının oradan 

gelmesi ihtimali de göz ardı edilmemelidir.‖(Arslanköylü, 1997: 3) 

BaĢka bir görüĢe göre de 18. yüzyıl ortalarında kurulmuĢ bir Ermeni yerleĢimi 

olan Aslanköy'ün eski adı Ermenice "Mülk" anlamına gelen Aprank olduğu bu 

sözcüğün Türk söyleyiĢinde Efrenk Ģeklini aldığı yönündedir.  (www.wikipedia.org) 

1060 tarihinde yazılmıĢ bir yazıda  -ama hadise bundan biraz daha evvel- 

Tarsus‘ta Sarı PaĢa isminde bir derebeyi meydana gelmiĢtir. Sarı PaĢa yaz günü 

avenesiyle birlikte Çamlıyayla‘ya çıkar, Derebeyliğini ilan eder. Oranın ileri gelenleri 

bunu tanımaz. Tanımayınca Sarı PaĢa öcünü almak için oranın ileri gelenlerini 

öldürür. Daha sonra batıya geçip giderler. Batı‘da Sebil diye bir köye gelirler  -Sebil 

köyü Arslanköy‘den eski.- Oranın ileri gelenlerini de öldürürler. Sonrasında o 

kaynakta Efrenk vadisine girdikleri yazılıdır. Efrenk Adanalıların yaylasıydı. Oranın 
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ileri gelenlerini de öldürürler. Ondan sonra Diniker‘e çıktıkları söylenir. Orda tavun 

hastalığına tutulup Gökçeli‘ye indiği ve orada da öldüğü yazılmıĢtır. Gökçeli denilen 

yer ya Camili köyü ya da Çopurlu‘dur. Onun yerine Çapanzade Mustafa geçer. 

Çapanzade Mustafa çok zeki bir adamdır. Her yeri kendine belletir. Efrenk vadisinde 

ileri gelenleri öldürünce Adanalılar artık bu yaylaya çıkmaz olurlar ve vadi boĢalır. 

(A. Yedigöz ile kiĢisel iletiĢim, 6 Haziran 2009 ) 

Tarsus sancak, Silifke kaymakamlık iken, Silifke‘de Güzeloluk mevkiinde 

türeyen ve çevreye hükmeden ―Çolak Osman Ağa‖ ismindeki derebeyinin insanlık 

dıĢı hareketleri ile zülüm ve iĢkencelerine dayanamayan bölgenin sakinlerinden; Halil 

Fakı, Gök Goca, Kara Hasan ismindeki insanlar deve, at ve merkeplerine eĢyalarını 

yükleyip, Ģimdiki kasabanın kuzey batısındaki  ―Çardaklı Boğaz‖ denen yere gelip 

ağaçtan ve ardıç kabuğundan evler kurarak yerleĢirler. Bol ormanı, bol suyu çevreye 

göre geniĢ ve verimli arazisiyle bu yeĢil vadide çiftçilik ve hayvancılık kısa sürede 

ilerler bölge 20 – 30 haneye ulaĢır. 

Efrenk‘in iklim Ģartlarının Ģiddetine dayanamayanların bir kısmı sahile yakın 

yerlere ikinci göçlerini yapmıĢlardır. Ancak Efrenk bölgesine yedi yıl karın 

yağmadığı haberini alınca ve bir de bulundukları sahil bölgesinde sivrisinekten 

meydana gelen sıtma hastalığına dayanamayınca tekrar Efrenk'e geri gelirler. 

Sorkun‘dan kolera salgınından kaçarak gelen bir grup Çardaklı Boğaz mevkiine 

yerleĢenlerle karĢılaĢırlar. Köylerini terk edeceklerini bir köy kuracaklarını buraların 

nasıl olduğunu sorarlar.  YerleĢenlerin ―burası gayet güzel etrafta bol suları var, ıssız, 

tam istediğiniz gibi bir yer.‖ demeleri üzerine gelenler yerleĢim için en uygun yeri 

aramaya baĢlarlar.  

Kösüre bölgesine gelen grup yolda buğday benizli bir adamla karĢılaĢır. Grubun 

nerden gelip nere gidiyorsun sorusuna adam ―ġuradan köyden geliyorum‖ diye cevap 

verir. Bunun üzerine ―Demek ki yakında bir köy var gidelim bakalım köye‖ der ve 

bahsi geçen köyü aramaya baĢlarlar. Fakat ortada ne köy vardır ne de baĢka bir yer. 

Bunun üzerine içlerinden biri ―Ya arkadaĢlar o adam Hızır‘dı. Biz köy kuracağız 

dedik o niyetle geldik. Hızır‘ın köyden geliyorum diye eliyle iĢaret ettiği yere biz bu 
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köyü kuralım‖ diyerek köyü bu günkü yerine kurarlar. (A. Yedigöz ile kiĢisel iletiĢim, 

6 Haziran 2009 ) 

Burada Hızır motifi dikkatimizi çekmektedir. Hızır'ın yol göstericiliğine 

genellikle masallarda rastlamakla birlikte gerek Orta Asya Türklerindeki yol gösterici 

ve her Ģeyi bilicisi aksakallı ihtiyar motifinin gerekse de Dede Korkut‘ta her Ģeyin 

bilicisi Dedem Korkut‘un izlerini burada görmekteyiz. 

Ġlk yerleĢim ile ilgili bir baĢka görüĢ; Ef- renk (Arslanköy) 14. yüzyıldan 

itibaren yörüklerin yaylası olmuĢtur. Daha sonra kıĢın aniden bastırmasıyla sahile 

inemeyen obaların kıĢlağı olarak da kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Hatta Yavuz‘un Mısır 

seferine de (1517) Arslanköy‘den katılanların olduğu yolunda rivayetler mevcuttur. 

(Arslanköylü, 1997: 3) 

Torosların arasında uzanan yeĢil ve Ģirin vadinin içinde günden güne ilerleyen 

zenginleĢen Efrenk köylüleri çevrenin de dikkatini çekmiĢler, sahil bölgesinden, 

Malatya‘nın Darende ilçesinden, Karaman bölgesinden, GümüĢhane‘den göç edip 

gelen insanlara da kucaklarını açmıĢlardır. KuruluĢundan (1700 – 1800) Birinci 

Dünya SavaĢına kadar, 120 yıl içinde üç yüz haneye yükselerek (1789) önce bucak 

ondan sonra belediye teĢkilatı kurulmuĢ 1924 yılına kadar bu durum devam etmiĢtir. 

1924 yılında Bucak ve belediye teĢkilatı kaldırılarak muhtarlık idaresine devam 

edilmiĢtir. KurtuluĢ savaĢından sonra nüfusun artmasıyla 1954 yılında yapılan oylama 

ile yeniden belediye kurulmuĢtur. 

Ġlk belediye baĢkanlığına ―Muhittin Yıldırım‖ getirilmiĢtir. 1955 yılında da 

bucak teĢkilatı tekrar kurularak Tırtar, Değnen, Yavca, Cebel, Çağlarca, Kılavur ve 

Kavaklıpınar köyleri Arslanköy‘e bağlanmıĢtır. 

Arslanköy’ün KurtuluĢ SavaĢındaki Yeri Ve Çete Olayları: 

Tarihi oldukça eskilere dayanan Arslanköy KurtuluĢ SavaĢı yıllarında da birçok 

baĢarıya imza atmıĢtır. Özellikle Mersin dağ köylerinde Misak-ı Milli bilincinin 

oluĢmasında ve Mersin‘in düĢman iĢgalinden kurtulmasında önemli bir rol 

üstlenmiĢtir. Arslanköy‘e saldırı giriĢiminde bulunan Ermeni çetesinin önünü keserek 
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sattı müdafaanın en güzel örneklerinden birisini sergilemiĢtir. Bu olaylar Yaptığımız 

derleme çalıĢmaları ve Kemal Çelik‘in çalıĢmaları ıĢığında Ģu Ģekilde özetleyebiliriz: 

Mersin‘de Rum Cemaati‘nden Arslanoğlu Eczacı Corci Leonidis eczacılık ve 

kereste ticareti yapıyordu. Sunturas köyünün kuzeyindeki Derebağ (Kurudere)‘da 

çalıĢtırdığı hızarda, kaçak kereste iĢleyerek, büyük kazanç sağlamıĢtı. Fakat 

kaçakçılık yaptığı ve iĢçi ücretlerini az ödediği için, Arslanköylülerle anlaĢmazlığa 

düĢmüĢtü. Bu yüzden çalıĢmayan hızar, I. Dünya SavaĢı sırasında harap hale gelmiĢ, 

makineleri çalınmıĢtı. Corci, hızarın bu durumundan, anlaĢmazlık içinde olduğu 

Arslanköylüler‘i sorumlu tutup intikam almak için uygun bir fırsat kolluyordu.  

Bir süre önce Tece faciasını yaĢatan Ermeni eĢkiya çetesinin, cezasız kalan 

vahĢet ve baĢarısından da cesaret alan Corci Leonidis, köylerini yakmak, 

Arslanköylüler‘i yok etmek gayesiyle BirleĢik Ermeni Cemiyeti ile anlaĢtı. 

Saimbeyli, MaraĢ ve doğudan gelen Ermenilerden 16 kiĢilik bir çete hazırlatıp 

Kalaycı Karabet ve kardeĢini de bu çeteye kattı. 3 Mayıs 1919‘da Legion Armenian 

kıyafeti giydirilen ve donatılan çeteciler 4 Mayıs 1919 Pazar günü, Buluklu Köyü 

istikametinden harekete geçtiler. ÇavuĢlu yolunda ırzına tecavüz ettikleri bir kadını, 

süngüleyerek öldürdüler. Çetelerin süngü ile yaraladığı Molla Mustafa, kaçmayı 

baĢararak ÇavuĢlu Köyü halkına olayı haber verdi. Köylülerin, geç vakitte olaydan 

haberdar ettikleri BinbaĢı Hasan Zühtü Bey kaymakam Anfre ve Mutasarrıf vekili 

Salim‘e durumu bildirdi.  

Üsteğmen Galip Tekin Komutası‘ndaki Seyyar Jandarma Bölüğü, Aladağ, 

Gözne ve Kerimler taraflarını gözetlemekle vazifelendirilmiĢ, yakın çevredeki 

karakol ve köyler, eĢkiya çetesinin muhtemel bir baskınına karĢı uyarılmıĢtı. Ayrıca 

bu sırada, jandarma taburu bir dereceye kadar güçlenmiĢ; Buluklu, Tepeköy ve 

Karayakup köylerine yeni karakollar kurulmuĢtu. Emeni eĢkiya çetesi ise, yolunu 

değiĢtirmiĢ, Karaisalı köyü yoluna sapmıĢtı. Köy değirmeninin güneyindeki bahçede 

Bayram Ali‘nin karısı Hatice‘yi, 6 yaĢındaki kızını ve bir iĢçisini süngüleyerek 

öldüren çeteler, Araplardaki Legion Ermenian birliğine katılmıĢlardı. Olay yerine 

gelen YüzbaĢı Haydar Bey, olayın failinin bir Ermeni çetesi olduğu hakkında rapor 

düzenledi. Savcı da bu görüĢü destekleyen bir rapor verdi. Hükümet doktoru 
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Recepyan ise, olayın, köylüler tarafından iĢlenen adi bir cinayet olduğunda ısrar 

ediyordu. BinbaĢı Hasan Zühtü Bey, Seyyar Jandarma Bölük Komutanı Galip Tekin‘i 

çeteyi takiple görevlendirmiĢ ve karakolları yeniden uyarmıĢtı. 

Araplar köyünden, tekrar harekete geçen çete gündüz gizlenip gece yol alıp. 

Dalakderesi- Korucular- Tömekli- Kilimas KayabaĢı- Öküzöldüren yolunu takip 

ederek, 8 Mayıs 1919 sabahı geldikleri, Sunturas Köyü kuzeyinde Kurudere 

(Derebağ) yakınındaki çam ormanında, geceyi geçirmek üzere tertibat aldılar. 

Çeteden bazıları, yıkanmak için dereye girmiĢlerdi. O sırada Kurudere Değirmeni‘nde 

un öğütmek üzere gelmiĢ olan Yavcalı (Hırnaplı)‘dan Hacı Ali ÇavuĢ, dereye girenler 

arasında gördüğü Karabet‘i tanıdı, onunla konuĢtu. Karabet, Arslanköy (Efrenk) 

Karakolu‘nun kadrosunu değiĢtirmek için geldiklerini söyledi. Fakat Hacı Ali ÇavuĢ, 

Karabet kılavuzluğundaki ilk Ermeni Çetesi‘nin vahĢetini bildiğinden, 

değirmendekilere durum hakkında kısaca izahat verdikten sonra, hemen Arslanköy‘e 

giderek, Jandarma Takım Komutanı BaĢçavuĢ Abdulkadir ve Karakol Komutanı 

Eyüp Sabri ÇavuĢ‘a, çeteyi haber verdi. BaĢçavuĢ Abdulkadir, Bucak Müdürü, 

Muhtar ve Köy Ġhtiyar Heyeti derhal harekete geçtiler. Eyüp Sabri ÇavuĢ, çetenin 

yerini tespitle görevlendirildi.  

Hacı Ali ÇavuĢ, Arslanköylü BaĢçavuĢ Hüsnü (Yıldırım) ve köylülerden katılan 

silahlı 10 kiĢi, Eyüp Sabri ÇavuĢ kuvvetleri ile çetenin bulunduğu yere doğru yola 

çıktılar. Köyün korunması için de gerekli tedbirler alınmıĢ, yakındaki köylere 

haberciler gönderilmiĢti. Hacı Ali ÇavuĢ kılavuzluğunda çetenin bulunduğu yere 

gelen jandarma kuvvetleri ve köylüler, üç gruba ayrılarak çeteyi sardılar, çete 

elemanları mevzilenmeye baĢladılar. BaĢçavuĢ Abdulkadir jandarmaya ateĢ emri 

verdi. Çetenin karĢı ateĢi ile Ģiddetlenen çatıĢmada, akĢama doğru, Ermenilerin açtığı 

ateĢ önce hafifledi, sonra tamamen kesildi. Olay yerinde bulunan, 14 cesede karĢılık, 

16 silahtan ve kan izlerinden iki çetecinin kaçtığı anlaĢıldı. Bunlar Hamzabeyli 

Köyü‘nde yakalandılar. Olay perĢembe günü gerçekleĢti. Yakalananlardan cuma günü 

camiyi basacaklarını, erkekleri orada imha ettikten sonra kalan yaĢlı ve kadınlarla 

rahatlıkla baĢ edeceklerini planladıklarını öğrendiler. Durum Mersin‘e bildirildi ve 

ertesi gün ayrıntılı bir rapor verildi.  
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ĠĢgal idaresinin, olayı ne Ģekilde değerlendireceğini kestiremeyen 

Arslanköylüler, Torosların daha yüksek kısımlarına doğru çekildiler. Köydeki 

silahların hepsi ve kesici aletler gömüldü. Kaymakam Anfre‘nin, bütün yetkililer ve 

BirleĢik Ermeni Cemiyeti ile yaptığı toplantıda kurulacak bir heyetin olay yerinde 

inceleme yapması, iĢgal kuvvetleri tarafından Ģehirde sıkı tedbirler alınması, Ermeni 

gönüllülerin gözetim altında tutulması, gösteri ve taĢkınlıkların önlenmesi ve halkın 

iĢiyle uğraĢmasının sağlanması kararlaĢtırıldı. ĠĢgal Komutanlığı, Müslüman Hintli 

Birlikleri‘nden devriyeler çıkardı. Fransızlar, kendi birliklerine, Ermeni gönüllülere 

ve Afrikalı Müslümanlara, kıĢla ve karargâhlarından ayrılma yasağı koydular. 

Jandarma Tabur Komutanlığı da jandarma gönüllülerindeki silahları geçici olarak 

toplatıp çeĢitli tedbirler aldı. Seyyar Jandarma Bölüğü‘ne, acele Mersin‘e dönmesi 

emri verildi.  

Mersin‘de, savcı, Jandarma YüzbaĢı Haydar ve Doktor Yakupyan‘dan kurulan 

―Ġnceleme Heyeti‖, olay yerine geldi ve yaptığı inceleme sonunda, eĢkiya çetesinin 

bir çarpıĢma sonunda öldüğünü, kullandıkları mermilerin çekirdeğinden, silahlarının 

Fransız yapısı olduğunun anlaĢıldığını belirten bir rapor hazırlandı. Bu sırada, Türk 

Ġslam Hayır Cemiyeti, gösteri ve taĢkınlıktan kaçınmaları ve kötü sonuçlanacak 

olaylara neden olmamaları için, Ģehirdeki ve köylerdeki bütün Türkleri uyarmıĢtı. 

Ermeniler ve Rumlar, yer yer toplanarak, durumu aralarında tartıĢırken, Türkler 

iĢleriyle uğraĢmıĢ, olayın sonucundan duydukları sevinci belli etmemeye ve 

Ermenilerle karĢılaĢmamaya çalıĢmıĢlardı. Olaylarla ilgili ilk duruĢmada, Bucak 

Müdürü, Muhtar ve Hacı Ali ÇavuĢ, mahkeme heyeti tarafından suçsuz görülerek 

serbest bırakıldılar. Askeri mahkemedeki, sorgulama sonunda da Jandarma Karakol 

Komutanı Eyüp Sabri (Yılmaz) ve maiyetindeki jandarmalar beraat ettiler. Adana 

Askeri Mahkemesi‘nde yargılanan BaĢçavuĢ Abdulkadir de, suçsuz bulunarak serbest 

bırakıldı. Bu olayı takiben ĠĢgal Komutanlığı, olaya katılan jandarmaların yerlerini 

değiĢtirdi. Mersin Jandarma Tabur Komutanı Hasan Zühtü Bey, bir kararname ile 

Kilikya dıĢına sürüldü ve yerine YüzbaĢı Kadri Bey atandı.(Çelik, 2000: 3) 
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Ciyaklıobruk Olayı: 

BirleĢik Ermeni Komitesi Arslanköy‘ün Yavca Kurudere‘de yenilgiye uğrayan 

Ermeni çetesinin öcünü alma çabasında idi. Bu amaçla Ermeni asıllı, eĢi Türk olan 

Türkçe bilen Yedek Teğmen Ahmet Refik‘in Arslanköy Takım Komutanlığı‘na 

tayinini sağlamıĢlardı. 

Merkez Jandarma Bölük Komutanı Haydar Bey bu Ģahsın durumunu ve 

Arslanköy‘e atanma amacını Arslanköylüler‘e bildirmiĢ ve oradaki jandarma 

karakolunu uyarmıĢtı. Göreve yeni baĢlayan Ahmet Refik amacına alet edebileceği 

birini aramıĢ ve kendisine arkadaĢ olarak Hüsnü (Yıldırım)‘ı seçmiĢti. Ġçki 

âlemleriyle Hüsnü‘yle olan dostluğunu ilerletmiĢ, yine bir içki âleminde ise amacını 

dıĢa vurmuĢtu. Ziyafetten sonra mavzerle ava giden bir genci yakalatmıĢ ve 

sıkıĢtırarak köyde kimlerde silah bulunduğunu söyletmiĢ, yerlerini öğrenmek 

istemiĢti. Bu gencin dıĢarıyla konuĢmasını da yasaklamıĢtı. Ayrıca köyün ileri 

gelenleri ile konuĢarak silah yerlerini öğrendiğini kimlere ait olduğunu saptadığını 

kendisine üç bin lira vermezlerse silah sahiplerini tutuklayıp Fransızlara teslim 

edeceğini söylemiĢti. Toplantıda bulunanlar kendi aralarında bu parayı 

toplayacaklarını söyleyip tutuklanmalarını önlemiĢlerdi.  

Ahmet Refik ihanetin bedelini odasına giren Çolak Hasan (Yıldırım) tarafından 

vurulup, dipsiz denen uçuruma (Ciyaklı Obruk) atılarak ödemiĢtir. Bu arada da köylü 

Otsulu Ali‘ye asker kıyafeti giydirip akĢamüstü Tırtar yolundan geçirmiĢ, Jandarma 

karakol onbaĢısına ―Ahmet Refik‘in iki gün önce gideceği yeri bildirmeden bir 

mavzerle köyden ayrıldığı henüz dönmediği, eğer orada ise haber verilmesi...‖ 

Ģeklinde bir rapor yazdırarak Mersin‘e göndermiĢtir. Mersin‘den verilen cevapta ise 

―Mersin‘de olmadığı, aranılarak sonucun bildirilmesi…‖ istenmiĢtir. Arslanköy‘den 

verilen cevapta ―Aramalara rağmen bir ize rastlanamamıĢtır.‖ denmesi üzerine 

YüzbaĢı Haydar Bey ile Takım Komutanı Atronik olayı yerinde soruĢturmaya memur 

edilmiĢtir. Atronik korkusundan bu görevi kabul etmemiĢ, yerine üsteğmen Galip 

Tekin tayin edilmiĢtir. Arslanköy‘de inceleme yapan Galip Bey verdiği raporda 

―Ahmet Refik‘in ava çok meraklı olduğu, dört gün önce karakoldan ayrılıp, 

mavzeriyle Toroslara gittiği, Ereğli veya Karaman taraflarına gitmiĢ olabileceğini 
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veyahut yanında kılavuz olamadığından vahĢi hayvanlarca parçalanmıĢ 

olabileceğini.‖ belirtmiĢtir. Gerek Guvemör Anfie, gerekse Ermeni komitesi, bu 

rapora inanmamakla birlikte hiçbir iĢlem yapamamıĢlardır ve olay da böylece 

kapanmıĢtır. (A. Yedigöz ile kiĢisel iletiĢim, 10 Temmuz 1998; A. Özdemir ile kiĢisel 

iletiĢim, 8 Ağustos 1999) 

Arslanköy’ün Kuvay-i Milliye’ye KatılıĢı (l Mart 1920) 

Mustafa Kemal PaĢa‘dan alınan emirle Fadai Müfreze Komutanı Emin Arslan 

Bey, Yedek Subay Kozanlı Mustafa Nail‘e 22 Mevcutlu bölüğü ile Güzeloluk‘tan 

alacağı kılavuz eĢliğinde Efrenk‘i (Arslanköy) hedef alarak 24 ġubat 1920‘de 

Mağara‘dan hareket etme emrini verdi. 

Yedek Teğmen Mustafa Nail komutasındaki bölük 28 ġubat 1920‘de 

Güzeloluk‘tan aldığı iki kılavuzla karlı ve tipili bir havada yürüyüĢe geçti. Erdemli-

Sorgun köyüne ulaĢtı. Burada üç kiĢilik Müdafaa-i Hukuk Heyeti kuruldu. Buradan 

kar açmak ve yolu tepelemek üzere l0 kiĢilik bir kılavuz ekibi alındı. 28 ġubat akĢamı 

Arslanköy deresinin kaynağı olan Arslanköy‘ün batısındaki Yedigöz denen yere 

ulaĢıldı. Buradan Arslanköylü BaĢçavuĢ Hüsnü (Yıldırım)‘a haber göndermekle 

birlikte her ihtimale karĢı tedbirler de alındı.  

Arslanköy‘den Çolak Hasan(Yıldıran), BaĢçavuĢ Hüsnü‘nün yerine müfreze 

komutanı ile temasa geçerek bunların soyguncu çetesi olmayıp, Kemal PaĢa‘nın 

emriyle kurulan Kuvay-i Milliye müfrezesi olduğunu öğrenir ve hep birlikte 1 MART 

1920 sabahı Arslanköy‘e gelirler. Arslanköy‘e gelen müfreze doğru jandarma 

karakoluna giderek burada bulunan komutan ve erleri de Kuvay-i Milliye‘ye 

katmıĢlardır. Bunun yanında köyde eli silah tutan herkes bu bölüğe katılarak savaĢa 

dâhil olmuĢtur. Arslanköylüler‘in Kuvay-i Milliye‘ye bu Ģekilde destek olmaları civar 

köylüleri de cesaretlendirmiĢ ve Kuvay-i Milliye hareketinin destek bulmasını 

sağlamıĢtır. (A. Özdemir ile kiĢisel iletiĢim, 8 Ağustos 1999; F. Dündar ile kiĢisel 

iletiĢim, 10 Temmuz 2002) 



 26 

Arslanköy’ün Türk Siyasi Tarihindeki Yeri 

“Kırkaltı Hadisesi” 

Türk Demokrasi Tarihinin dönüm noktalarından biri olan tek partili rejimden 

çok partili rejime geçiĢ oldukça sancılı olmuĢtur. Bu sancıların en büyüklerinden biri 

küçük bir kasaba olan Arslanköy‘de de çekilmiĢtir. Çok partili rejime geçiĢin en 

önemli olaylarından biri olan ―Kıratlı Hadisesi‖  Arslanköy‘de yaĢanmıĢtır.  

 Olay 26 ġubat 1947 yılında yaĢanmıĢ olasına rağmen genel seçimler 1946 

yılında yapıldığı için halk arasında ―Kırkaltı Hadisesi‖ olarak geçmektedir. Kırkaltı 

Hadisesi, Arslanköy halkının demokrasi mücadelesidir.  

 1946 genel seçimlerinde Demokrat Parti seçimleri kazanmıĢtır. 1947 yılında 

ise muhtarlık seçimlerine sıra gelmiĢtir. Olay bu seçimler sırasında meydana 

gelmiĢtir. 

 Daha seçimler baĢlamadan olaylar patlak vermeye baĢlar. Seçime hazırlık 

safhasında sandık Halkevinin üst katındaki pencereden ―Sandığı görün içi boĢ. 

Sandığı kuruyorum seçimi burada yapacaksınız.‖ diyerek oradaki görevli tarafından 

halka Ģöyle bir gösterilir. Halk sandığı yakından görmeyi ve içinin boĢ olduğundan 

emin olmayı ister. Bunun üzerine sandığa yakından bakılınca sandığın bir köĢesinin 

yukarı kalkmıĢ olduğu tespit edilir. Bu aradan fazla zarf sokulabileceği söylenir. 

Hilesi meydana çıkınca karakol komutanı seçimi yapmayacağını söyler ve olayı 

Kuzucubelen‘e bildirir. -Arslanköy o zaman Kuzucubelen nahiyesine bağlıdır.- 

Nahiye Müdürü olay çıkmaması için seçimi yapmak üzere köye gelir.  Yeniden 

sandık kurulur, seçime baĢlanır. Öğlen saat 12‘de oy kullanma iĢi biter. Bir yemek 

yensin, yemekten sonra tasnifi yapar, imzalar, teslim ederiz denir. Bu arada eski 

muhtar ortalıktan kaybolur. Nahiye Müdürü muhtar olmazsa tasnifin de olmayacağını 

söyler. Bunun üzerine halk sandıkların muhtar gelene kadar yerinden 

oynatılmamasını ister. Nahiye Müdürü akĢam olduğunu, sandığın karakola teslim 

edilip karakolun da sabaha kadar sandığı muhafaza etmesini, sabah muhtar gelince 

tasnifi yapıp imzalatacaklarını söyler ama halk bunu kabul etmez. Sandığı yerinden 

kıpırdatmak istemezler. Bir ateĢ yakıp sabaha kadar sandığın baĢında nöbet tutarlar. 
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Sabah olunca Nahiye Müdürü ve karakol komutanı gelip epey düĢündükten sonra 

çözüm olarak BaĢöğretmenin tabii üyeden sayıldığını, muhtarın yerine tasnifi onun 

imzalayabileceğini söylerler. 

Tasnif yapılır, 565 oyla seçimi Demokrat Partili aday kazanır. Tutanak tutulur. 

Tutanağın bir nüshasını Demokrat Parti temsilcisi, bir nüshasını Nahiye Müdürü, 

birini de Halk Partisinin temsilcisi alır. Zarflar tekrar sandığa doldurulur, ağzı 

mühürlenir. Nahiye Müdürü imzalayıp Yediemine(BaĢöğretmen‘e) sandığı teslim 

eder. BaĢöğretmen sandığı evine koyar. 

Bu arada seçimi kaybeden muhtar valiye Ģikâyete gider. Bu Ģikâyet üzerine 

köye bir yüzbaĢı gönderilir. Yolda Nahiye Müdürü ile karĢılaĢırlar. YüzbaĢı, tasnifi 

yapıp bitirdiklerini öğrenince onları yollarından geri çevirip seçimi tekrar 

yapacaklarını söyler. YüzbaĢı köye gelip seçim sandığını ister ama sandığın baĢına bir 

iĢ gelmesinden endiĢeli köylü sandığı vermek istemez. Köylü yapılacak seçimin yeni 

sandıkta yapılmasını ister. Sandığı ancak Cumhuriyet Savcılığına vereceklerini 

söylerler. YüzbaĢı Cumhuriyet Savcısının vekili olduğunu söylese de onun 

güvenirliğini yitirdiğini söyleyen köylüden sandığı geri alamaz. YüzbaĢı sandığı 

inatla isteyip BaĢöğretmeni çağırtmasına rağmen sandığı bir türlü geri alamaz. 

Öğretmenin kapısının ağzında köyün güçlü kuvvetli önde gelen kadınları sandığı 

vermemek için nöbet tutarlar (Elif BOZDOĞAN, Zeynep TÜRKMEN, AyĢe ÇELĠK, 

Cemile Kadın, Pındır Kadın…) kadınlar sandığı vermemek için yalvarsalar da 

YüzbaĢı emrindeki onbaĢıya sandığı al emri verip kadınların üzerine gönderir. Eli 

tabancalı onbaĢı kapının önüne atlayınca Cemile kadın OnbaĢıyı yere serer. 

Aralarında çıkan arbedeye rağmen kadınların elinden sandığı alamazlar. 

Bunun üzerine Tevfik Sırrı Gür 185 tane Jandarmayı baĢında da üç tane subay, 

bir üsteğmen, iki yüzbaĢıyla köye gönderir. Aslanköy‘ün etrafı askerlerle çevrilir. 

Ondan sonra sandığı vermeyenleri tutuklayıp sandığı alırlar. Sonra bir seçim daha 

yaptırırlar. Halk eli kelepçeli olduğu halde oy kullanır. Bu seçimde tarafsız muhtar 

seçip üç halk partisinden üç de demokratik partiden aza ile bir ihtiyar heyeti meydana 

getirirler.(Arslanköylü, 1998: 10) 
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20 kadın 27 erkek olmak üzere 47 kiĢiyi tutuklarlar. Tahir Bozkurt baĢta olmak 

üzere 6 kiĢiye idam talebi diğerlerine de 15 ile 25 yıl arasında hapis cezası istenir. 

Tutuklular halk isyan etmesin diye Mersin Ceza Evinden Konya‘ya nakledilirler. 

Konya‘da demokrasi kahramanları olarak halkın yoğun ilgisini görürler. Tutukluların 

bir kısmının aralıklarla salınarak yargılanmaları devam eder. Mahkemeler üç yıl 

sürer.  Üç yılın sonunda herkes beraat eder. (A. Özdemir ile kiĢisel iletiĢim, 8 Ağustos 

1999; F. Dündar ile kiĢisel iletiĢim, 10 Temmuz 2002) 

Bu arada konuyla gerek basın gerek edebiyat dünyası yakından ilgilenmiĢtir. 

Fakir Baykurt‘un ―Ġsyancılar‖ adlı oyunu bu konuyu içermektedir.  
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I.  ANONĠM HALK ġĠĠRĠ 

A. MANĠLER  

Anonim halk Ģiirinin en kısa nazım Ģekillerinden olan mani doğa, sevgi, ayrılık 

ve nefret gibi konuların yanında dinleyeni yürekten sarsan üslubuyla dikkat çeken, 

umulmadık bir sürprizle sonuçlanan küçük ve bağımsız bir Ģiir türüdür. 

Bu türle ilgili olarak sözlüklerde, ansiklopedilerde, çeĢitli kitap ve dergilerde 

pek çok tanım yapılmıĢtır. Maninin daha iyi anlaĢılması için bunların bir kısmına 

çalıĢmamızda yer veriyoruz. Buna göre: 

Türkçe Sözlük‘te mani için ―Çoğu birinci, ikinci ve dördüncü dizeleri uyaklı 

olan, daha çok hecenin yedili ölçüsüyle söylenen halk koĢuğu (T. Sözlük, 2005: 806) 

denirken,  

Ġslam Ansiklopedisi‘nde  ―Sözlü halk Ģiirinin baĢlıca nazım Ģekillerinden biridir. 

Ekseriya hece vezninin 7‘li kalıbında ve 4 mısradan meydana gelen tek kıtadan 

ibarettir. Bazen düz okumadan az çok farklı, basit makamlar ile söylenir.‖(Ġslam 

Ansiklopedisi, 1993: 265) tanımı yer almaktadır.  

Meydan Larosse da ise maninin tanımı ―Genellikle 7 heceli ve aaba düzeninde 

kafiyeli dörtlüktür. Yazarları bilinmeyen folklor ürünleridir.‖ (M. Larosse, 1990: 331) 

Ģeklinde yapılmıĢtır. 

ġükrü Elçin: ―Anonim Halk Edebiyatı mahsullerinin en uygun olanlarından biri 

de ‗mani ‗dir. Düğünlerde, kadın topluluklarında, iĢ yerlerinde, tarlalarda vb. 

söylenen mani umumiyetle hece vezninin 7 veya 8 ‗lisi ile meydana getirilen 4 

mısralık manzumelerdir. ‖ (Elçin, 2000: 281) 

Seyit Kemal Karaalioğlu da mani için: ―Türk halk Ģiirinin en yaygın türü. 

Ġslamlıktan önceki Türk sözlü edebiyatımızdaki koĢuklara dayanır.‖ demektedir. 

Kafiye düzeni genellikle ‗aaba ‗tarzındadır. Anonim olup tabiat ve aĢk konularını 

karıĢık olarak iĢlemektedir.‖(Karaalioğlu, 1975: 217) tanımını yapmaktadır.  
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Kimi yazarlar birbirine yakın ifadelerle tanımlanan manilerin Arapça asıllı bir 

söz olduğunu savunurken kimileri de Türkçe olduğunu ileri sürmüĢtür. Mani 

kelimesinin man kökünden geldiği ve i ekinin birleĢmesiyle oluĢtuğu yönünde 

birleĢmektedirler. 

Bu türün tarihi geliĢimine bakacak olursak XI. yüzyıldan önce Türk Ģiirinde 

mani biçiminin olduğu Divan-ı Lügati‘t Türk‘teki: 

 

Körtlük tonug özüngge     Görklü elbiseyi özüne 

Talıg aĢığ adhınka     Tatlı aĢını baĢkasına 

Tutgil konuk ağırlıg     Yedir de konuğu ağırla 

Yodhsun konuk budhunka    Unünüyaysın buduna (KaĢgarlı, 

1993: 45) dörtlüklerinden anlaĢılmaktadır. 

Manilerin edebiyatımızda ilk kez ortaya çıkıĢı hakkında kesin bilgilere sahip 

değiliz. 

―Karacaoğlan der bir mani söyle 

Ezelden kalmıĢtır bu kanun böyle‖ 

biçiminde görülmektedir. 

biçimindeki maniler, bilinen en eski maniler olarak kabul edilmektedir. 

Mani kavramı: 

Anadolu‘da: Mani 

Azerbaycan‘da: Bayatı, Mahnı 

BaĢkurtça‘da: ġiğir törö 

Gagauzca‘da: ġın, Çin 

Irak Türklerinde: Hoyrat, horyat 

Kazakça‘da: Ölen türü, Aytıpa, Gayim öleng 

Kırgızca‘da: Tört sap, Oleng, Aytıpa, Kayim 

Kumuk Türkleri‘nde: Sarım 

Özbekçe‘de: Törtlik, AĢula, KoĢuk 
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Tatarca‘da: ġiğir töri, Çıng, Mane 

Türkmence‘de: Rubayı 

Uygurca‘da: Törtlik 

Pirizren Türkleri‘nde: Martifal 

olarak adlandırılır.  

Anadolu‘nun çeĢitli yörelerinde de farklı söyleyiĢlerin olduğu görülmektedir. 

Maniye Denizli‘de: Mana, DeyiĢme; Kars‘ta: AkıĢta, Meni; Erzincan‘da: ficek; 

Urfa‘da: Kadınlar arasında Meani, erkekler arasında Hoyrat; Doğu Anadolu‘da: baytı, 

halk hikâyeleri anlatanların türkülerin bendleri arasında söylediklerine de piĢrevi 

denir. 

Buraya kadar tanımını yaptığımız ve edebiyatımızda hangi dönemden itibaren 

görülmeye baĢlandığı ile ilgili görüĢleri belirttiğimiz ve tarihi geliĢimi üzerinde 

durduğumuz manilerin biçimsel özelliklerine baktığımızda genellikle dört dize 

üzerine kurulduklarını ve çoğunlukla yedili hece ölçüsü ile yazıldıklarını,  uyak 

düzeninin de genellikle aaba ve bazen de aaab ve abcb gibi farklı diziliĢe uydukları 

görülmektedir. Bunlar dıĢında zaman zaman sekiz heceli ve  on bir heceli olanları da 

vardır. Maniler bazı halk Ģiiri türleri gibi özel bir ezgiye göre de söylenmektedir. 

Manilerde asıl anlam son iki dizede bulunmaktadır. Özellikle ilk iki dize bu 

anlamı hazırlayıcı nitelikte olan sözlerle yüklüdür. Bu ilk iki dizeye doldurma dizeleri 

denmektedir. Halk arasında bu doldurma dizelere üst de denir. Asıl anlamı taĢıyan 

son iki dizeye de alt denmektedir. 

Bazı manilerde ilk dize sadece uyağı belirten tek sözcükten ibarettir. Böyle 

manilere de ayaklı mani adı verilir. Manilerde cinaslı uyak çok kullanılır. Uyakları 

cinaslı sözcüklerden meydana gelen manilere cinaslı mani denir. 

Maniyi tek kiĢi söylediği gibi karĢılıklı söylenilenleri de vardır. Bu 

söyleyiĢlerde aranan ve beklenen söz altında kalmamaktır. KarĢılıklı söylenen maniler 

özellikle kızlar arasında, delikanlı ile kız, ana ile oğul, baba ile oğul, gelinle kaynana 

ya da karĢılıklı iki kadın arasında söylenmektedir. 
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Halk arasında mani söylemek için mani yakmak, mani düzmek, mani atmak deyimleri 

kullanılır. KarĢılıklı söylenen manilerde maniye baĢlayana manici baĢı denir.  

Manilerde en önemli konu sevgidir. Bunun yanı sıra günlük hayatta karĢılaĢılan 

her durum için de maniler yazılmıĢtır. Manilerde ayrılık, askerlik, ana-baba sevgisi, 

kıskançlık gibi her konu iĢlenmektedir.Ancak Maninin yapısı gereği toplum 

olaylarına ve siyasi konulara pek değinilmez. Manilerde toplum değerlerine ters 

düĢen ifadelere de sık sık rastlanmaktadır. 

Manilerde taĢlama, alaya alma konuları da sıkça iĢlenir. TaĢlamalar genellikle 

kaynanaları ve sevgilileri birbirinden ayırmaya çalıĢan rakip de denilen tipleri hedef 

almaktadır.  

Maniler sınıflandırılırken çeĢitli özellikleri göz önünde bulundurulur. 

ÇalıĢmamızda derlediğimiz manileri biçim yönünden ve konuları bakımından olmak 

üzere iki bölümde sınıflandırmaya tabi tutup inceleyeceğiz. 

I. Biçim Yönünden Mani ÇeĢitleri 

1. Düz Mani 

2. Cinaslı Mani 

3. Ayaklı Mani 

a. Kesik Mani 

b. Doldurmalı kesik mani 

c. Ġstanbul Manisi,  

4. Yedekli Mani 

5. KonuĢmalı Mani 

 

Bölgedeki Mani Örnekleri 

Bölgemizde yaptığımız kiĢisel görüĢmelerde biçim yönünden ele alındığında 13 

tane düz mani ile bir artık mani örneğini tespit ettik. Konuları bakımından 

değerlendirildiğinde ise üç tane sevinç, bir tane gurbet, iki tane âĢık, sekiz tane de 

oyun manisi karĢımıza çıkmakta.  

1. Düz Mani biçiminde olanlar 
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―Konusuna göre sevinç manileri‖ 

Giderim arpa biçmeye 

Eğilirim su içmeye 

Bülbülün gızı geliyor derler 

Kanat takıverdim uçmaya 

 

Sekilerde biter otlar  

Yaz gelirde boya kalkar 

Haydar goca torun bekler  

Gelip de seveceğim diye 

 

Tamam tamam güzelim 

Ġnci mercan dizerim 

Diyar diyar gezelim 

Biz seninle gülelim (N. YaĢar ile kiĢisel iletiĢim 15 Mayıs 2009) 

 ―Konusuna göre gurbet manileri‖ 

Dün gece bir rüya gördüm 

Günden güne artar derdim 

BaĢpınardı baba yurdum 

ġimdi buradan arıyorum. 

―Konusuna göre âĢıklar tarafından söylenen‖ 

(Hocanın biri bir gün saza  Ģeytan iĢi demiĢ) 

Namaz kılsan kıldın demez 

Oruç tutsan tuttun demez 

Hoca gibi haram yemez 

ġeytan sazın neresinde 

 

Ġstanbul‘dan gelir teli 

Ardıç ağacından kolu 
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Hey Allah‘ın ĢaĢkın kulu 

ġeytan sazın neresinde (M.Yavuz ile kiĢisel iletiĢim, 18 Mayıs 2009) 

biçimindeki bu dörtlükler halk arasında mani olarak adlandırılmakla birlikte ÂĢık 

Dertli‘ye ait bir türkü parçasının halk arasında mani biçiminde kullanılması 

dolayısıyla buraya alınmıĢtır. 

―Konusuna göre oyun manileri‖ 

Güzleğe gelsene gı 

Adımı bilsene gı 

Gıncırağa binip de 

Gönlümü çatsana gı. 

 

Füyyük çaldım duydun mu? 

Al fistanı giydin mi? 

Gıncırlağa yannıktan 

Bir kaĢık yağ koydun mu? 

 

Büngül büngül taĢma kız 

YazmıĢ gibi koĢma kız 

Yeni gelin olmuĢsun 

Gıncırlaktan düĢme kız. 

Yanımdan geçer misin? 

Dımdıma içer misin? 

Gıncırlak gecesinde 

Benimle kaçar mısın? 

 

AkĢam olsun sin de gel 

Gıncırlağa bin de gel 

Senden baĢka yarım yok 

Bu gün de gel, künde gel. 
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Gıncır gıncır gıncırlak 

Oğlan dön de bana bak 

Eğer gönlün he derse 

Bir türkü de bana yak 

 

Harmana çağını koy 

Çakmağı kavını koy 

Gıncırlak söbeğine 

Gönlümün yağını koy (ġimĢek, 2001: 8) 

2. Artık Mani 

HoĢ geldin hoĢuma geldin 

Gül gibi garĢıma geldin. 

Guzularım guzularım  

Hem ağlar hem sızılarım 

Hepinizi özülerim (N. YaĢar ile kiĢisel iletiĢim 15 Mayıs 2009) 

B. TÜRKÜLER 

Türkü, türlü ezgilerle söylenen, bir anonim halk Ģiiri nazım biçimidir. Söyleyeni 

belli, kiĢisel halk Ģiiri biçimleri arasına giren türküler de vardır. Türkü, her iki gruba 

da girebildiğinden halk edebiyatının en zengin alanıdır.  

Türkülere Kuzey ve Doğu Türkleri ―yır‖ veya ―cır‖ adını vermiĢtir. Batı da ise 

türkünün kaynağını Türk sözü oluĢturmaktadır. (Elçin, 2000: 195) Türk sözünün 

sonuna nispet ―î‖si de denilen ―i‖ ilgi eki ulanarak Türkî sözü elde edilmiĢ, bu sözcük 

zamanla türkü biçimine girmiĢtir.(Yardımcı, 1999: 87) 

Türkü bentleri, yapı ve sözleri bakımından iki bölümden oluĢur Birinci bölüm 

türkünün asıl sözlerinin bulunduğu bölümdür ki bent adı verilir Ġkinci bölüm ise her 

bendin sonunda yinelenen nakarattır. Bu bölüme bağlama ya da kavuĢtak denir. 

Bentler ve kavuĢtaklar kendi aralarında uyaklanırlar. 
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Türkülerde, genellikle herkesin anlayabileceği ortak, sade ve doğal bir dil 

kullanılır. Türküler hece ölçüsünün her kalıbıyla söylenir. Genellikle yedili, sekizli ve 

on birli hece kalıpları kullanılmıĢtır. Türkülerin aruzla meydana getirilmiĢ örnekleri 

de vardır. Bununla birlikte aruz vezni ve Divan Edebiyatı nazım Ģekilleri ile ortaya 

konulan türküler de vardır. Bu türkülere: ―Divan, satranç, kalenderî, selîs, semâî ve 

vezni âhir‖ adları verilir. (Elçin, 2000: 195) 

Halk arasında heyecan uyandıran her olaya bir türkü yakılır. Bunlar bestelenir 

ve türlü yollarla yurdun her köĢesine yayılır. Türlü bölgelerde, türlü biçimlere girer; 

kimi dizeler düĢer yerlerine yenileri eklenir. Kısaca Anadolu halkı bütün acılarını ve 

sevinçlerini türkülere doldurur. 

Anonim türküler baĢlangıçta bir âĢık tarafından yakılmıĢ türküler olup âĢığın adı 

zamana ve mekâna bağlı olarak unutulmuĢ ve anonim bir özellik kazanmıĢtır. 

Türkü ile ilgili tanımların çoğu ortak bir noktada birleĢmektedir. Bu tanımlardan 

bazılarına yer verecek olursak: 

Türkçe Sözlük‘te türkü ―Hece ölçüsüyle yazılmıĢ ve halk ezgileriyle 

bestelenmiĢ koĢuk.‖ (T. Sözlük, 2005: 1214) Ģeklinde tanımlanmaktadır. 

Meydan Larousse da ise bu biçimle ilgili ―Güfte olarak halk Ģiirini alan ve halk 

ezgileriyle beslenmiĢ Ģarkı çeĢidi (M. Larousse, 1990: 390) Ģeklinde bir baĢka tanım 

karĢımıza çıkmaktadır.  

Türküler genellikle bir olay sonucunda doğarlar. Her türkünün bir hikâyesi 

vardır denebilir. Önemli bir olay sonucu duygulanma türküyü oluĢturur. 1315 

doğumluların KurtuluĢ SavaĢı‘na gidiĢleri; 

―Hey onbeĢli onbeĢli 

Tokat yolları taĢlı‖ 

türküsünü, bir ananın bebeğinin çamdan yapılmıĢ bir beĢikte yitirmesi olayı; 

. ―Bebeğin beĢiği çamdan 

Yuvarlandı düĢtü damdan‖ 
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Türküsünü Kızılırmak‘ta bir gelinin boğulması olayı; 

―Kızılırmak nettin allı gelini‖ 

türküsünü ortaya çıkaran olaylardandır. Türkünün doğuĢuna neden olan olay kimi 

zaman gerçek ve yaĢanan bir olay olduğu gibi kimi zaman da özlem, yurt sevgisi, 

doğa sevgisi, dini duygular ve kahramanlık duygularının ön plana çıkması sonucu da 

olmaktadır. 

Kimi türküler de halk hikâyelerinden ve âĢıklardan halka geçmekte, bir süre 

sonra türküdeki kiĢisel izler silinip halkın ortak malı olmaktadır.  

Türküler biçim bakımından genellikle koĢmaya benzer. Bendin sonunda 

tekrarlanan nakarat bölümü yer alır buna da ―kavuĢtak‖ denir. Öbür halk Ģiiri türleri 

gibi türkünün de en büyük ayrımı ezgisinde görülmektedir. KoĢma ve mani tipindeki 

bazı Ģiirler ezgilerinin değiĢmesiyle türkü olmaktadırlar.  

Türküler, ezgileri, konuları ve yapıları bakımından sınıflanabilir. Ayrıca 

söylendikleri bölgelere göre de ad alırlar: Bingöl ağzı, Urfa ağzı, Eğin ağzı gibi. Kimi 

tanınmıĢ türküler de içindeki en etkili sözlerle anılır:  AyĢem, Zeynebim, Fidayda, 

Adanalı gibi. (Elçin, 2000: 196) 

I. Ezgilerine Göre Türküler 

A. Usulsüz olanlar (Uzun havalar)  

B. Usullü olanlar (Oyun havaları)  

II. Konularına Göre Türküler 

1. Lirik Türküler 

AĢk, sevinç, keder, özlem vb. duyguların ön plana çıktığı türkülerdir. 

a. AĢk ve Sevda Türküleri 

b. Gurbet Türküleri 

c. Ağıtlar (Acıklı Türküler) 

ç. Ninniler (BeĢik Türküleri) 

3. Satirik Türküler: 

a. Mizahi Türküler (Güldürücü Türkülerdir) 
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b. TaĢlamalar 

3. Olay Türküleri 

Gerçek olaylara dayanan türkülerdir. 

a. Tarihi Türküler (Serhat Türküleri) 

b. EĢkiya Türküleri 

c. Hapishane Türküleri 

d. Kahramanlık ve Askerlik Türküleri 

4. Tören ve Mevsim Türküleri 

a. Düğün ve Kına Türküleri 

b. Tarikat Türküleri 

5. ĠĢ ve Meslek Türküleri 

6. Pastoral Türküler 

7. Didaktik Türküler 

8. KarĢılıklı Türküler 

Ġki kiĢin karĢılıklı olarak belli bir konu üzerinde söylediği türkülerdir. 

Genellikle eğlenceli ve hafif konulu bu türküler halk hikâyelerinde görülür. 

Dörtlüklerle söylenir.  

9. Oyun Türküleri 

III. Yapılarına Göre Türküler 

Yapılarına göre türkülerle ilgili olarak; Ahmet ġükrü Esen‘in derlediği türküler 

üzerinde açıklamalar yapıp Ahmet ġükrü Esen adına Anadolu Türküleri adlı kitabı 

Pertev Naili Boratav‘la yayımlayan Fuat Özdemir‘in yaptığı sınıflandırma Ģu Ģekilde 

karĢımıza çıkmakta: 

―A. Yapılarında kararlılık gösteren türküler 

a. Bentleri dört dizeli türküler 

b. Bentleri üç dizeden oluĢan türküler 

c. Bentleri iki dizeli türküler 

ç. Mani dörtlüklerinden oluĢan türküler 

B. Yapılarında kararlılık bulunmayan türküler  
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Bu bilgiler ıĢığında bölgemizden konularına göre bir tane aĢk, bir tane askerlik 

ve üç tane de tören türküsü olarak tespit ettiğimiz türküleri sınıflandırarak vermeye 

çalıĢtık.  Yapısı bakımından iki türkünün bentlerinin dört dizeli ve kavuĢtaklarının 

dörder dize tekrarından oluĢtuğunu, üç türkünün de yapılarında belli bir düzen 

bulunmayan türküler grubuna girdiğini inceledik. Ancak yapılarında belli bir düzen 

bulunmama sebebini türkünün sözlerinin zamanla unutulması oldu kanaatindeyiz. 

Derlediğimiz türküleri hikâyeleriyle birlikte vermeyi uygun gördük.  

Bölgedeki Türkü Örnekleri: 

Derlediğimiz türkülerimiz Ģu Ģekildedir: 

1. Konusuna göre lirik, aĢk ve sevda konulu türkü. Yapısına göre bentleri dört 

dizeli ve kavuĢtağı dörtlü dize tekrarından oluĢan türkü   

BENLĠ DÖNE 

―Benli Döne, Arslanköy‘de söylenen bir türkünün adıdır. Türkü Türk Halk 

Müziği sanatçısı Kenan Yıldız tarafından Hüseyin Yıldız‘dan (Mıstı Hüseyin) 

derlenmiĢ, uzun hava Ģeklinde söylenmektedir. Bütün halk türkülerinin olduğu gibi 

―Benli Döne‖nin de bir yaĢanmıĢ hikâyesi vardır. AĢağıdaki hikâye Arslanköy 

göçerlerinin dilden dile, kulaktan kulağa anlatageldiği ―Benli Döne‖nin hikâyesidir.‖ 

Bir zamanlar Arslanköy‘de Süleyman isminde bir çocuk varmıĢ. Süleyman; 

küçük yaĢta babasını kaybetmiĢ; öksüz, fakir büyümüĢ. Köyde onun bunun 

çobanlığını yapar, hayatını çobanlık yaparak sürdürürmüĢ. 

Yaz aylarında sürülerini genellikle Gölpınar‘a götürür, çadır kurarmıĢ. 

Gölpınar; Arslanköy‘den daha yukarıda, Bolkar dağlarıyla Karaman vadisi arasında 

olan ve kar sularının erimesiyle oluĢmuĢ bir göldür. Çevresi itibariyle çadırların 

kurulabileceği, göçerlerin konaklayabileceği bir vadidir. 

Tarsus‘un TekbaĢ köyünden bir göçer ailesi de Gölpınar‘a yaylağa çıkarmıĢ. 

Gölpınar‘da yazı geçirdikten sonra güzün tekrar Çukurova‘ya göçerlermiĢ. Sürü 
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sahibi Yörük Ali Ağa ile Süleyman orada karĢılaĢıp, anlaĢmıĢlar. Çukurova‘ya 

döneceklerinde Süleyman, Ali Ağa‘nın dutması (çobanı) olacaktır. 

Ağanın, yanağında beni olan Döne isminde bir kızı varmıĢ. Benli döne zaman 

içinde büyümüĢ, serpilmiĢ, oldukça güzel, kendi obasının en seçkin kızı olmuĢ. Benli 

Döne bütün obanın, aĢiretin dikkatini çeker de Süleyman‘ın dikkatini çekmez mi? 

TutulmuĢ kıza. Bütün dünyasını hayallerini Döne ile doldurmuĢ. Tüm hayallerini 

Benli Döne üzerine kurar olmuĢ. Döne de Süleyman‘a karĢı ilgisiz değilmiĢ. 

Yüreğinde Süleyman‘a karĢı kıpırtıların olduğunu hissetmiĢ, yakınlık duymuĢ ona. 

Aralarında büyük bir sevda baĢlamıĢ. KavilleĢip, geceleri bir araya gelirlermiĢ, 

görüĢürlermiĢ... 

Bir süre sonra kızın babası Ali Ağa durumu fark etmiĢ. Dutması (çobanı) ile 

kızını yakıĢtıramamıĢ birbirlerine. ―Nasıl olurda benim çobanım kızıma âĢık olur?‖ 

diye düĢünmüĢ. Onuruna dokunmuĢ Ağa‘nın!.. 

Bir gece tan yeri ağarmadan sürüyü sürmüĢ baĢka yaylaklara. Döne‘yi de 

yakınlarıyla birlikte yurtta bırakmıĢ. 

Tabi o gece ne kavil yerine gelmiĢ, ne de görüĢebilmiĢler. Bir daha bir araya 

gelememiĢler. Bu sevda bir zulme dönüĢmüĢ. Kervan develerle, koyunlarla, 

köpeklerle yol alırken, eli kulağa atıp, bütün Bolkar dağlarını inleten yanık bir sesle 

Ģöyle söylemiĢ Süleyman; 

Aman Benim Benli Dönem 

Halımdan haberin var mı? 

Seni bana küskün derler 

Zulümden haberin var mı? 

 

N‘olur m‘ola n‘olur m‘ola 

Kavil yerin bulur m‘olo 

Gölpınar'a çadır kursam 

Benli dönem gelir m‘ola 
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Seherde erden göçerler 

Sinek yurtta kalsın diye 

Haymaya ataĢ goyarlar 

Benli Dönem yansın diye 

 

N‘olaydı n‘olaydı 

Kavil yerin bulaydı 

Beni Dönemden ayıran  

Allahın‘dan bulaydı 

 

Yağma yağmur sicim gibi 

Dönem gelir hecin gibi 

Ben ağlarım dönem ağlar 

Anam gızı bacım gibi 

 

N‘olur m‘ola n‘olur m‘ola 

Kavil yerin bulur m‘ola 

Gölpınar‘a çadır kursam 

Benli dönem gelir mola 

 

Evlerinin önü kaya 

Kayadan bakarlar aya 

Benli dönem gelin olmuĢ 

Allah‘ından bulur m‘ola 

 

Evlerinin önü kaya 

Kayadan bakarlar aya 

Anasından kızı maya 

Benli Dönem gelir m‘ola  (M.Yavuz ile kiĢisel iletiĢim, 18 Mayıs 2009) 

2. Konusuna göre askerlik konulu türkü. Yapısına göre ise bentleri dört dizeli ve 

kavuĢtağı dörtlü dize tekrarından oluĢan türkü.   
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Askerde astsubay azarlamıĢ bir askerin türküsü. 

Sıkıldım anam sıkıldım 

ĠnĢallah yetiĢir Hızır 

Ben sana su istemedim 

Hademeler vurdu tazır 

 

Tazırlanma ey Allah‘ın kulu  

Derdim yeğen ölüyorum 

Ben sana su istemedim 

Evimizi sanıyorum 

 

UĢak kaleme çıkıĢır 

BinbaĢı vurdurdu vuru 

Beni alınca doydun mu? 

Yörü kara toprak yörü 

 

Erzurum'un ahalisi 

Ne zalimdir sivanisi 

Sokaklarda dolu asker 

Hastaneler yaral‘asker 

 

UĢak kaleme çıkıĢır 

BinbaĢı vurdurdu vuru 

Beni alınca doydun mu? 

Yörü kara toprak yörü (M.Yavuz ile kiĢisel iletiĢim, 18 Mayıs 2009) 

3. Konusuna göre tören türküsü. Yapısına göre yapılarında belli bir düzen 

bulunmayan türkü. 
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KINA TÜRKÜSÜ 

Çıktım ganat yarısına 

Çağırdım gardaĢımın yarısına 

Bacım kınan kutlu olsun 

Doğan ayın birisine 

 

Evimizin önü daĢlı 

Ak elleri ağır iĢli 

Babası yok çift gardaĢlı 

Bacım kınana kutlu olsun 

Orda dillerin datlı olsun 

 

Evimizin önü kaya 

Kayadan bakarlar aya 

Bindirirler doru taya 

Ġndirirler gurbet köye 

 

Orda kınan kutlu olsun 

Dirliğin tatlı olsun  

Bacım gınan kutlu olsun. 

 

Devecioğlu'nun inadı 

KuĢlar kafese tünedi 

Ben söyledim el kınadı 

Yavrum kınan kutlu olsun 

Orda dirliğin tatlı olsun. 

 

Gızım diyece doymuĢtur. 

Tertebatına uymuĢtur. 

Bugün oldu yavrum sana 

Al yeĢilli de giymiĢ oy oy 

Vayhhh   (N.YaĢar ile kiĢisel iletiĢim, 15 Mayıs 2009) 
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4. Konusuna göre tören türküsü. Yapısına göre yapılarında belli bir düzen 

bulunmayan türkü. 

KINA TÜRKÜSÜ 

Kız anası kız anası 

Çağırın gelsin öz anası 

Kız anam kınan kutlu olsun 

Söyle dillerin tatlı olsun 

 

Elinizden elinizden  

Kurtulaydım dilinizden 

YeĢil baĢlı ördek olsam 

Sular içmem gölünüzden 

 

Atladım çıktım eĢiği 

Sofrada gümüĢ kaĢığı 

Böyük evin yakıĢığı 

Kız anam kınan kutlu olsun 

Söyle dillerin tatlı olsun (M. Ġçel ile kiĢisel iletiĢim, 9 Temmuz 2002) 

5. Konusuna göre tören türküsü. Yapısına göre yapılarında belli bir düzen 

bulunmayan türkü. 

GELĠN OKġAMA 

HoĢ geldin gelin hoĢ geldin 

Bizim oğlana eĢ geldin 

Kara kütük garıncalı 

Çifte çifte görümceli 

HoĢ geldin gelin hoĢ geldin 

Bizim oğlana eĢ geldin 

 

Ak helkeyi susuz koydun 

Bizim evi ıssız koydun 
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Gız anneni öksüz koydun 

HoĢ geldin gelin hoĢ geldin 

Bizim oğlana eĢ geldin 

 

Aha bindim gidiyorum 

Silip süpürdüğüm yurtlar 

Belimi verdiğim dutlar  

Aha bindim gidiyorum 

HoĢ geldin gelin hoĢ geldin 

Bizim oğlana eĢ geldin (M. Ġçel ile kiĢisel iletiĢim, 9 Temmuz 2002) 

C. NĠNNĠLER  

Anonim halk Ģiiri ürünlerinden biri olan anneler tarafından bebeğin 

doğumundan yaklaĢık dört yaĢına kadar geçen süreçte bebeği uyutmak, sıkıntısını 

geçirmek veya sevmek için özel bir ezgi ile söylenilen bir çeĢit türkü olan ninnilerle 

ilgili olarak birbirlerine yakın tanım ve tariflere rastladık. 

Ninnilerin birbirine benzeyen birçok tarifi yapılmıĢtır. Bunların belli baĢlıları 

ise Ģunlardır: 

ġ.Elçin, ninnilerin, anneler tarafından süt emen çocuklarını uyutmak için ezgi 

ile söyledikleri manzum veya mensur sözler olduğunu söylemektedir. (Elçin, 2000: 

271) 

Hocamız A.B.Alptekin ise ninni için ―Anonim halk edebiyatı türü. Ağlayan 

çocuğu susturmak veya uyku saati gelen çocuğu uyutmak için annenin kucağında, 

dizinde veya beĢikte söylenen ezgilerdir.‖ (Alptekin, 1990: 63) tanımını yapmaktadır. 

Ninni ile ilgili tanımlar içerisinde son olarak M. Yardımcı‘nın tanımına yer 

veriyoruz. Buna göre Yardımcı ninniyi ―Ninni, çocuk emzirilip, karnı doyurulup 

kundaklandıktan sonra sallanıp uyutulmaya çalıĢılırken, yatırılmasından uyumasına 

kadar veya ağlamasının azalması ile artmasına göre sallamanın hızı arttırıldığı gibi, 

annenin sesi veya söyleyiĢin ses tonu da artar yahut azalır. Ninniler çocuk 
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uyutulmaya çalıĢılırken tizden pese doğru söylenen ezgilerdir.‖ (Yardımcı, 1999: 52) 

olarak tanımlamaktadır. 

Genellikle ilk söyleyicileri tespit edilemeyen ninnileri anneler dıĢında nineler, 

teyzeler, halalar da söyleyebilmektedir.  

Ninniler doğaçlama olarak söylenir. Tekerleme Ģeklinde ölçülü ölçüsüz sözlerle 

çocuğu oyalayan ninni hece vezniyle söylenir. Ninnilerin sonu ve baĢında bir nevi 

nakarat özelliği de gösteren ―e, e, e, ey‖, ―Uyusun da büyüsün ninni‖ vb. sözlerle 

biter.  

Ninniler anne ve çocuk arasındaki iletiĢimin ilk aĢamalarıdır. Annenin 

sakinleĢtirici ses tonu ninnilerin özel ezgisiyle birleĢince bebeği mutlu bir dünyanın 

kapılarına götürür. Ninni içersinde geçen iyi dilek ve temenniler sanki anne tarafından 

minik beynine nakıĢ nakıĢ iĢlenir.  

Ninniler çocuk psikilojisi ve  çocuk eğitimindeönemli bir  role sahiptir. 

Ninni sözcüğünün Türkçe‘de ne zamandan beri kullanıldığı kesin olarak 

bilinmemekle beraber XI. yüzyıldan itibaren oluĢtuğu ya da dilimize girdiği 

sanılmaktadır. 

Divan-ı Lügati‘t Türk‘te ninni karĢılığı olarak balu balu ifadesi bulunmaktadır. 

(DLT, 1993: 232)  Anadolu sahasında ise ninniye Karacaoğlan‘ın: 

―Mestanedir Karac‘oğlan mestane 

Güzel olan gül gönderir dostuna 

Yatır beni kız dizinin üstüne 

Nen eyle kaĢın gözün üstüne‖ dörtlüğünde nen eylemek ifadesine 

rastlanmaktadır. (Yardımcı, 1999: 52) 

KarĢılaĢtırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğünde ―ninni‖ kelimesinin karĢılıkları: 

Azerbaycan Türkçesi: layla 

BaĢkurt Türkçesi: sangildak yırı 

Kazak Türkçesi: besik yırı 
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Kırgız Türkçesi: al— dey—aldey 

Özbek Türkçesi: alla 

Tatar Türkçesi: biĢik (böllü) cırı  

Türkmen Türkçesi: hüvdi 

Uygur Türkçesi: allay ― Ģeklinde verilmiĢtir. 

 Bu lehçelerin dıĢında: 

 Çağatay Türkçesi‘nde ―elle‖ , ÇuvaĢça ―nenne‖ 

 Kerkük‘de ―leyle, leylev, leyley‖ 

 Kırım Türkçesi‘nde: ―ayya (nanıy)‖ gibi sözlerle ifade edilir.  

Türkistanlılar ninniye bizdeki ―halay‖ sözüne çok yakın surette ―alley‖ 

demektedirler: Alley eğitmek, ninni söylemek demektir. 

Türkler göçebe bir hayat yaĢadıkları dönemlerde bile, çocukları için ninni 

söylemiĢlerdir. Türk halkının folklorik zenginliklerinden, kahramanlıklarından ve 

hayatının birçok unsurlarından bahseden destanlarında çocuğa büyük önem verilir. 

Kültürümüzde annelerin ninni görevi görmek üzere söyledikleri çok çeĢitli 

deyiĢler vardır ki bunlar annenin o andaki duygu ve düĢüncelerini dile getiren 

kültürüne, alıĢkanlıklarına göre dünya görüĢünü yansıtan türküler, Ģarkılar, ağıtlar, 

destanlar, ilahiler, tekerlemeler gibi değiĢik türlerdir 

Bölgedeki Ninni Örnekleri: 

Bu çalıĢmamızda derlenen ninnileri söyleniĢ sebeplerine, yapılarına ve 

konularına göre ele alıp değerlendireceğiz.  

A.Yapısına Göre Guzum Guzum Motifiyle BaĢlayanlar 

1.  

Guzum guzum guzudaĢı 

Yandı yüreğimin baĢı 

Gelsin guzumun gız gardaĢı 

Nenni al bebeğim nenni 

Konusu:  Ağıt Türünde  
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SöyleyiĢ Sebebi: Çocuğu avutmak için 

2. 

Guzum guzum guzu daĢı 

Yandı yüreğimin baĢı 

Okula gitti goç gardaĢı 

Nenni kızım al bebeğim 

Konusu:  Ağıt Türünde  

SöyleyiĢ Sebebi: Çocuğu avutmak için 

3. 

Guzum guzum guzağa  

Ben viremem uzağa 

Künde dünürcü geldi. 

Elli paĢa yüz ağa 

Konusu:  Evlenme gelin etme dileği  

SöyleyiĢ Sebebi: Çocuğu oynatmak için 

4. 

Guzum guzum guz gibi 

Durur denkte duz gibi 

Altı çift kıvratma az gibi 

Yedi çifte yetirsinler 

Sonra da taksi getirsinler 

Konusu:  Evlenme gelin etme dileği ve ziynet eĢyaları 

SöyleyiĢ Sebebi: Çocuğu avutmak için 

B. Guk Guk Öter Motifiyle BaĢlayanlar 



 49 

5. 

Guk guk öter nazlı nazlı  

Kanadı boynundan düzlü 

Ak benizli ahu gözlü 

Nazlı AyĢem‘i gördünüz mü? 

Nenni guzum al bebeğim 

Nenni guzum bal bebeğim 

Konusu:  Mani biçiminde 

SöyleyiĢ Sebebi: Çocuğu avutmak için 

6. 

Guk guk öter daldan dala  

Kanadı boynundan ala 

Benim bahtım zaten kara 

Nenni al bebeğim nenni. 

Konusu:  Ağıt Türünde  

SöyleyiĢ Sebebi: Çocuğu avutmak için 

7. 

Üç günlük bebeği de vurdum dalıma 

Bulamaç ĢiĢesini de aldım elime  

Yine Ģükrederim Mevla halıma 

Nenni yavruma nenni 

Konusu:  Ağıt Türünde ve dini içerikli 

SöyleyiĢ Sebebi: Çocuğu avutmak için 

8. 

Adana‘nın arasına 
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Kirpiğinin karasına 

Kel ninesi kurban olsun 

Mor zülüfün turasına 

Konusu:  Mani biçiminde dua içerikli 

SöyleyiĢ Sebebi: Çocuğu sevmek için 

9. 

Altındaki çuluna  

Yanağında gülüne 

ÖpüĢünde balına 

Kurban olsun ninesi 

Tatlı tatlı diline 

Konusu: Mani biçiminde dua içerikli  

SöyleyiĢ Sebebi: Çocuğu sevmek için 

10. 

Gocamın adını verdim  

Ağzımın dadını verdim 

Çok sevimli oğluma  

Nenni bebeğim yavruma   (N.YaĢar ile kiĢisel iletiĢim, 15 Mayıs 2009) 

Konusu:  Ağıt Türünde  

SöyleyiĢ Sebebi: Çocuğu sevmek için 

11. 

Nenni çaldım uyuttum 

Arkama aldım büyüttüm 

Kızım seni avuttum 

Nenni yavrum nenni 
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Konusu:  Mani Türünde  

SöyleyiĢ Sebebi: Çocuğu avutmak için 

12. 

Hoppala yavrum hoppala 

Kızım gider bakkala 

Bakkal yolu taĢlıdır.  

Kızım kalem kaĢlıdır. (M. Yavuz ile kiĢisel iletiĢim, 18 Mayıs 2009) 

Konusu:  Mani Türünde  

SöyleyiĢ Sebebi: Çocuğu sevmek için 

Ç. AĞITLAR  

Ağıtlar; insanların yaĢadığı derin acıların, yürek yanıklarının gözyaĢlarıyla 

namelere dökülmüĢ Ģeklidir.  

ġükrü Elçin‘nin ağıt için; ―Ġnsanoğlunun ölüm karĢısında veya canlı-cansız bir 

varlığını kaybetme üzüntü, telaĢ, korku ve heyecan anındaki feryatlarını, isyanlarını, 

talihsizliklerini, Ģikâyetlerini düzenli-düzensiz söz ve ezgilerle ifade eden türkülere 

Batı Türkçesinde verilen addır.‖ demektedir. Ağıt söyleyen için ―ağıtçı‖ sözü 

yaygınlaĢmıĢ ve ―ağıt yakmak‖ deyimi türemiĢtir. (Elçin, 2000: 290) 

Osmaniye ağıtlarını derleyen Esma ġimĢek ise kitabının giriĢ kısmında ağıtla 

ilgili ―Ağıt denilince aklımıza hemen ölüm gelir. Oysa savaĢ, yangın, sel, deprem gibi 

tabiî afetler üzerine; çeĢitli kaza ve hastalıklara; askere ve gurbete gönderilen 

yakınlara; kaybedilen bir eĢya yahut hayvanlara da ağıtların söylendiği bir gerçektir.‖ 

tanımını yapmıĢtır. (ġimĢek, 1993: 1) 

Anonim Ģiirimizin çok zengin bir türünü oluĢturan ağıtın kaynağı çok eski 

çağlara uzanır. 

Eski Türklerin ağıtla yakın ilgisi bulunan üç önemli töreni vardır. Bunlar; 

―sığır‖, ―Ģölen‖ ve ―yuğ‖dur. ―Yuğ‖ baĢka bir ifadeyle ―yas‖ töreninde; ―…Ölen 
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vücud bir çadıra konur, önce yakın akrabası türlü kurbanlar keserek çadırın önüne 

dizerler. Sonra ağlayıcılar matemcilerle birlikte atlara biner ve çadırın çevresinde yedi 

defa dönerlerdi. Beğler atlarını yorarlar, kaygı onları zayıflatır, yüzleri safran 

sürülmüĢ gibi sararırdı. Kurtlar gibi ağlaĢır, yakalarını yırtar, ağlamaktan sesleri 

kısılır, gözleri yaĢlarla örtülürdü.‖ (Banarlı, 1998; 45) Günümüzdeki ağıt yakma 

geleneği bu törenlerdeki ölçülü sözlerden oluĢmuĢa benziyor. Söylenen bu dua 

niteliğindeki sözlere ise günümüzde ağıt adı verilmiĢtir. 

Türk milletinin tarihi akıĢı içinde imparatorluk topraklarından çekilirken 

uğradıkları yenilgiler ve felaketleri dile getiren; 

Kara gâvur yeryüzünü bürüdü 

Esir etti bizi bunda sürüdü 

Yalın kılıç oldu Ģehre yürüdü 

Bize böyle zulüm oldu diyesiz 

biçimindeki ağıtlar milli üzüntülerin feryadı gibidir. 

Türklere ait bulunabilen en eski ağıt örneği, M.Ö.119 yılında Hunlar‘ın bazı 

toprakları Çinliler‘e kaptırmaları üzerine söylenmiĢ ağıttır.  

Yen-çi-Ģan dağını yitirdik 

Kadınlarımızın güzelliğini aldılar 

Si-lan-Ģan yaylasını yitirdik 

Hayvanlarımızı üretecek yeri aldılar (Banarlı, 1998; 45) 

Hun imparatoru Atilla‘nın ordusunda ise her zaman Ģairlerin ve mızıkacıların 

oldukları değiĢik kaynaklarda belirtilmektedir.  

Göktürklerle ilgili ağıt geleneğine dair bilgilere ise Orhun Anıtları‘nda ve VI. 

Yüz yıla ait iki Yenisey belgesinde rastlanmaktadır. 

Orhun Anıtları‘nda ―ağıt ― ve ―ağıtçı‖ sözcüklerine ilk kez ―sıgıt‖ ve‖sıgıtçı‖ 

olarak Kül -Tigin anıtında rastlanmaktadır. Kül - Tigin anıtında olduğu gibi, Bilge 

Kağan anıtında da matem törenlerine katılmak için etraftaki memleketlerden ağıtçılar 

geldiği yazılmaktadır. 
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 ‗Ġnim Kül Tigin kergek boldı. Özüm sakındım. Körür közüm körmez teg, bilir 

biligim bilmez teg boldı. Özüm sakındım. Öd Tengri yaĢar. KiĢi oğlı kop ölgeli 

törümiĢ. Ança sakındım. Közde yaĢ kelser tıda köngülte sığıt kelser yanduru 

sakındım. Katıgdı sakındım. Ġki Ģad ulayu ini yigünüm oglanum beglerim budunum 

közi kaĢı yablak boldaçı tip sakındım. (Ergin, 1989: 20) 

[Küçük kardeĢim Kül Tigin vefat etti. 

Kendim düĢünceye daldım (üzüldüm) 

Görür gözüm görmez gibi 

Bilir aklım bilmez gibi oldu 

Kendim düĢünceye daldım 

Zamanı Tanrı yaĢar 

Ġnsanoğlu hep ölmek için türemiĢ 

Öyle düĢünceye daldım 

Gözden yaĢ gelse mani olarak 

Gönülden ağlamak gelse geri çevirerek 

DüĢünceye daldım  

MüthiĢ düĢünceye daldım 

Ġki Ģadın ve küçük kardeĢ yeğenimin,  

Oğlumun, beylerimin, milletimin  

Gözü yaĢı kötü olacak deyip 

DüĢünceye daldım] 

Karahanlılar devrinin önemli eserlerinden Kutadgu Bilig‘de Yuğ aĢından söz 

edilmekte (KB, 1979: 459) Divan-ı Lügati‘t Türk‘te ise Alp Er Tunga‘nın ölümü 

üzerine söylenen ağıttan bir bölüm yer almaktadır.  

Alp Er Tunga öldi mü? 

Ġsiz ajun kaldı mu? 

Ödlek öçin aldı mu? 

Emdi yürek yırtılur 
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[Alp Er Tonga ‗Hakan Efrasiyab‖ öldü mü? Kahpe dünya ondan kurtuldu mu? 

Zaman, ondan öcünü aldı mı ? ġimdi onun mülkü üzerine -zamaneye kızarak- yürek 

parçalanır.] 

Bilge bükü yunçıdı 

Ajun eti yençidi 

Erdem eti tınçıdı 

Yerge tegip sürtülür 

[Bilginler, akıllı kiĢiler kötüleĢti; dünya, zaman onların etini ısırdı; faziletin bile 

vücudu bozuldu, çürüdü, koktu. Bu yüzden de yere değip sürtülür.] (Aktaran: ġimĢek, 

1993: 7) 

Dede Korkut Destanları‘nda anlatıldığına göre, Basat da ağabeyi Kıyan 

Selçuk‘un Tepe-Göz tarafından öldürüldüğünü öğrenince bir ağıt yakmıĢtır..  ―Kam 

Püre‘nin Oğlu Bamsı Beyrek Boyu‖nda da; Beyrek‘in tutsak edilmesi üzerine babası; 

― ... kaba saruk getürüp yire çaldı, tartdı yakasın yırttı, oğul oğul diyüben bögürdi 

zarılık kıldı. Ağ pürçekli anası buldur buldur ağladı, gözinün yaĢın dökdi, acı tırnak 

ağ yüzme aldı çaldı, al yanağın tartdı, kargu kibi kara saçını yoldu, ağlayubanı, 

sıklayubanı ivme geldi... Yidi kız kardaĢı ağ çıkardılar kara tonlar geydiler. Banu 

Çiçek karalar geydi, ağ kaftanını çıkardı, güz alması kibi al yanağını yırtdı: 

Vay al duvağum iyesi 

Vay alnum baĢum umudı 

Vay Ģah yigidüm, vay Ģahbaz yigidüm 

Toyınça yüzine bakmaduğum hanum yigit 

Kanda gitdün beni yalınuz koyup canum yigit 

. 

Göz açuban gördügüm 

Könül ile sevdügüm 

Bir yasdukda baĢ kayduğum 

Yolunda öldügüm, kurban olduğum 

Vay Kazan Bigün ınağı 

Vay kalın Oğuz‘un imrençesi Han Beyrek 
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Diyüp zarı zarı ağladı.‖ ġeklinde ağıtlar yer almaktadır. (Ergin, 1994: 41-42) 

Manas destanında özel sığıtçıların çağrılarak ölen kiĢinin baĢında ağıt 

söylenmesi istenmiĢtir. Bu arada ölen kahramanın yakınlarının da saçlarını yolarak 

ağladıkları belirtilmiĢtir. 

Köketay Han, ağır hasta iken oğlunu ve halkını yanına çağırarak vasiyetini 

belirtir: ―Ey benim ukısum, gözlerim yumulduğu zaman vücudumu kımızla yıkayınız, 

sonra etimi kılıçla kemiklerimden sıyırınız. Kemiklerime zırhımı giydiriniz, deri ile 

sarınız, ak kefenimi baĢımın altına bırakınız Dört yolun ağzındaki türbeni mavi göğe 

benzer, mavi kubbeli aya benzer bir yapı olsun. ― 

Köketay‘ın oğulluğu Bokmurun (Sümüklü), anasına karalar giydirir ve karısı 

Gülayım‘a altmıĢ ağıtçı kadınla birlikte ağıt söyletir.  

Köketay‘ın aĢ törenine giderken develerin üzerindeki ihtiyar kadınlar ağıt 

(coktov) söyleyip ağlarlar.(Ġnan, 2000;61) 

Fatih Sultan Mehmet‘in, babası II. Murat‘ın vefatı üzerine Edirne‘ye gelip 

atından inerek ağlayıp feryad edip, ağıt yakanlarla birlikte ağladığı bilinmektedir. 

(Elçin, 2000: 291) 

Orhun anıtlarında ―sıgıt ― ve ―sıgıtçı‖ olarak görülen ağıt ve ağıtçılık geleneği 

çeĢitli Türk boyları arasında zaman içinde değiĢik adlarla anılmıĢtır. 

Anadolu Türkçesi‘ndeki Ağıtlar için  

Uygurlar ―Mersiye koĢukları‖ 

Karaçay Malkar Türkleri ―Küv‖ 

Kerkük Türkleri ―Sazlamağ‖ 

Kırım Tatarları ―Taqmaq‖  

Özbekler ―Mdtemendme‖ 

Kazak ve Kırgızlar ―Coktav‖ 

Azeriler ―Ağı‖ 

Türkmenler ―Ağı, Tavs, TavĢa‖ 
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Çağatay Türkleri ―Yığlamak‖ 

Kuzey Kafkasya ve Dobruca‘da yaĢayan Nogaylar ise ―Bozlav‖ adlarını 

kullanmıĢlardır. 

Türk boylarında aynı kökten türeyen sözcüklerle ifade edilen ağıt ve ağıt 

söyleme geleneğinde, baĢlangıçtan beri bulunan ortak uygulamalar ve ölenin ardından 

duyulan üzüntüyü Ģiirle dile getirme konusundaki benzerlik günümüzde de devam 

etmektedir. 

Ağıtlar nazım biçimi itibariyle genellikle dörtlü, bazen da beĢli ve altılı dize 

kümelerinden oluĢan uzunca Ģiirlerdir. 

KoĢma uyak örgüsü (abab) ile söylenen ağıtlar olduğu gibi son iki dizesi nakarat 

olarak söylenen ağıtlar da vardır. 

Bir ağıtın içyapısı ve kuruluĢunu hazırlayan malzeme ölen kiĢinin hayatına 

girmiĢ ve ona yön vermiĢ olaylardır. 

Anadolu ağıtları nazım düzenindeki özellikleri bakımından iki büyük kümede 

toplanabilir. Bunlar: 

1. Nazım düzeninde tutarlılık bulunmayan ağıtlar: 

Bunlar, hiçbir nazım ölçüsü ve uyak kuralına bağlı kalmayan metinlerdir. 

Ağıtçının söylediği, çağırdığı ağıtta bir çeĢit ahenkli nesir ya da düz nesir biçiminde 

söylenmiĢ cümlelerle ―ah!‖, ―Aman ‗―of‖, ―ih‖ gibi sesler, ölüye ve ölü yakınlarına 

söylenen duygusal sesleniĢlerden oluĢmaktadır. Bu ağıtların tutarlı bir nazım düzeni 

yoktur. 

2. Düzenli nazımla söylenmiĢ ağıtlar: 

Genellikle sekiz heceli ve dörder dizelik bentlerden oluĢmuĢ ağıtlardır.  

Ağıtlar daha çok hanımlar tarafından söylenir. Bu ağıtlarda kiĢilerin yaptığı 

iĢler, iyi yönleri, güzel tarafları anlatılır. Hiç bir ağıtta, ölen kiĢiyi küçük düĢürecek 
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veya onu yerecek sözler kullanılmamıĢtır. Bir kısım ağıtlarda, kiĢi ölmemiĢ gibi 

düĢünülerek yaptığı iĢlerden, giyiminden,  atından, vs. den bahsedilir. 

Ağıtların söyleyicileri de farklılık gösterir. Bazı ağıtları ölen kiĢinin yakınları 

(eĢi, çocukları, anne ve babası, kardeĢleri, halası, teyzesi, vs.) söylediği gibi, 

bazılarını da bu iĢi (ağıt söylemeyi) meslek edinmiĢ ağıtçı adı verilen kiĢiler, para 

karĢılığında yaparlar. 

Bu arada bazı ağıtların da ölen kiĢi tarafından söylendiği görülmektedir. O halde 

ağıt söyleyen kiĢileri Ģu Ģekilde sınıflandırabiliriz: . 

a) Ölen kiĢinin yakın akrabaları tarafından söylenen ağıtlar. 

b) Özel ağıtçılar (sığıtçılar) tarafından para karĢılığında söylenen ağıtlar 

c) Ölen kiĢi tarafından söylenen ağıtlar 

ç) Çevrede yaĢayan âĢıklar tarafından, söylenen ağıtlar 

d) Kim tarafından söylendiği belli olmayan (anonim) ağıtlar 

Yangın, deprem, sel felaketi gibi doğal yıkımlar (tabii afetler) üzerine yakılan 

ağıtlar genellikle âĢıklar tarafından söylenmektedir. 

Ağıtlarımız Ģekil olarak da dörtlük esasına bağlıdır.  Genellikle 8 heceli olup, 

mani Ģeklinde (aaxa) kafiyelidir.  

Ağıtlar, genellikle mani Ģeklinde (aaxa) kafiyeli olduğu için birbirinden 

bağımsız olan dörtlükler peĢ peĢe sıralanır (aaxa-aaxa-aaxa..) Yani her dörtlük kendi 

içerisinde bir bütündür, diğer dörtlüklerle bir alakası yoktur. Ancak, dörtlükleri 

birbirine bağlı, kafiye Ģeması aynı olan (abab/aaab-cccb-dddb) ağıtlarımız da vardır. 

Bu ağıtların bir kısmında ise son bir veya iki mısra nakarat olarak tekrar edilir (aaaN-

bbbN/aaaNN-bbbNN). 

Ağıtların söyleyicileri genellikle bellidir ve ağıda baĢlarken ; ―Falanca kiĢi, 

babası, (anası, çocuğu, vs) öldüğünde Ģu ağıtı söylemiĢ Ģeklinde belirtilir Ancak, kim 

tarafından ve ne zaman söylendiği belli olmayan ağıtlarımız da vardır. Kaynak Ģahıs; 

―Eskiden bir kadın, çocuğu, (anası, babası, vs) için Ģu ağıtı söylemiĢ‖der. Fakat bu 

kadın hakkında bir bilgi bulunmaz. 
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Bölgemizde, ölen kiĢiye ait olan elbiselere, ‗soyka‖ ismi verilir. Bazen bir elbise 

(soyka) elden ele dolaĢtırılarak sırasıyla herkes bir dörtlük söyler. 

Cenaze yerinde birden fazla ―ağıtçı‖ var ise, bunlar karĢılıklı oturarak sırayla 

söylerler. Bazı hallerde eğer söylenen ağıt hemen unutulmamıĢsa cenazeye sonradan 

gelen her insan için yeniden söylenerek hep birlikte ağlanır. 

Para karĢılığında ağıt söyleyen hanımlardan, eğer bir ölüm hadisesi varsa 

cenazeye getirilerek, ağıt söylemesi istenir.  

Bir ölüm hadisesi üzerine ağıt söylenirken cenazeye gelen herkes toplu bir 

Ģekilde otururlar. ―Ağıtçı ağıdını söylerken yanındakiler susup sessizce dinlerler. 

Fakat her dörtlüğün sonunda; ―oyy oyy oyy , uy ha, haha….. , vs.‖ gibi nidalarla 

ağlarlar. 

Arslanköy bölgesinde ölen kiĢilerin ardından ağıt yakma ayrı bir önem 

taĢımaktadır. Ölenin yakınları iyi ağıtlar yakmazsa bu ayıp karĢılanır. Özellikle 

bayanların ağıt yaktığı bölgede bayanlar daha yakınlarını kaybetmeden nasıl ağıt 

yakacaklarını önceden düĢünürler. Ağıtçılarıyla meĢhur olan Arslanköy‘den diğer 

bölgelere parayla ağıtçı gittiğini de çalıĢmamızda tespit etik. Ağıtlar genellikle saba 

makamında söylenir.  

Bölgedeki Ağıt Örnekleri: 

ÇalıĢmamızda derlediğimiz ağıtları değerlendirirken Ģu Ģekilde bir tasnif 

yapmayı uygun gördük. 

I. Yapıları Bakımından Ağıtlar. 

1.   Belli bir düzene bağlı olan ağıtlar 

2.   Belli bir düzene bağlı olmayan ağıtlar 

 

II.  SöyleniĢ Amacına Göre Ağıtlar 

a.Ölen Birinin Ardından Söylenen Ağıtlar 

b.Milli Bir Felaketten Dolayı Söylenen Ağıtlar 

c.Kına Ağıtları 
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d.Kayıp Bir EĢyanın Ardından Yakılan Ağıtlar   

e. Gurbet Acısından Yakılan Ağıtlar 

f. Hayattan ġikâyet Ġçin Yakılan Ağıtlar 

Bu çerçevede derlediğimiz ağıtları inceleyeceğiz. 

1. Yapısında Belli Bir Düzene Bağlı Olan Ağıtlar 

―Ölen Birinin Ardından Söylenen Ağıtlar‖: 

1.Oğlunun ardından kocası ve kardeĢleri ölen kadının yaktığı ağıt. 

Gelen gider gelen gider 

BeĢ ay içinde felek bana bunu eder 

Ne kötüymüĢ Sebahat benim kader 

Nahıl olup da gelir bana oy oy oy 

 

Mustafa'm diyince ağzım bağlanır 

YeĢilim deyince ciğerim sallanır 

Dört gülüm deyince aklım dellenir 

Ben halımı nahıl diyeyim oy oy oy 

 

Çadır tutan tutul gibi  

Mustafa‘m sözü bal gibi 

Ġki tane torunum öldü  

Açılan yeni gül gibi 

 

Öldüm öldüm ölemedim 

YeĢilimi bulamadım 

Ne dediğimi bilemedim 

Ben ağladım gülemedim oy oy oy 

 

Kara torağa ikisini virdim 

YeĢilim dedim de hurda durdum 
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Ben sana ne ettim Gadir Mevla‘m 

Dört gülümü benden aldın oy oy oy 

 

Dert ortağım 

A dört gülüm 

Yaktın beni  

Cayır cayır 

 

Gül açılır avık avık 

Sabah kalktım seher yeli 

YeĢilim seni güzden belli 

Kurban olamadım Sebahat oy oy oy 

 

Gittiğim yerden gelemez oldum 

Ben ağladım gülemez oldum 

Dediğimi bilemez oldum 

Bana neden geldin bacım oy oy oy 

 

Ben durmaz hep ağlarım  

Dört gülüm diye karalar bağlarım 

Ġki oğlanıla bağrımı yaylarım 

YeĢilimin yerini tutmadılar oy oy oy 

 

Guk guk öter nazlı nazlı 

Navruz gibi güzel özlü 

Akranlar içinde belli 

YeĢilimi ben ararım oy oy oy 

 

Fotoğrafını bağrıma da bastım 

Gelin gelmedi diye ona küstüm 

Ġki senesine bastı da umudu kestim 

Kurban olamadım YeĢilim sana oy oy oy 
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Disem disem laflar tükenmez 

DüĢkünüm gayrı gitti gelmez 

Gızlar hiç halimden bilmez 

Yüzüm gülse gözüm gülmez oy oy oy 

 

Gelen gitti gelen gitti 

Felek bunu bana neden etti 

YeĢilim deyince babası yandı tüttü 

YeĢilimin arkasından gitti oy oy oy 

 

Kara çadır kara çadır 

Mevla‘m versin bana sabır 

Kurban olayım dayım kızı 

BaĢınıza gelmesin oy oy oy 

 

Dert ortağım a düĢkünüm 

Kızlar gitti de Mersin‘e 

Sebahat gidecek yine Sorkun‘a 

Ben kaldım gene de burada 

 

Fotoğrafını kasap dükkânına asık 

YeĢilim bana neden küsük 

Anası da umudu kesik 

YeĢilime doyamadım oy oy oy 

 

Dağlarda davar güderim 

Ucunda ağıt ederim 

Benim ne de kötü kaderim 

Sebahat bana değmen gayrı oy oy oy 
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Birin desem biri kalır 

Dört gardaĢ yidim nahıl olur 

Kimse gelmez iki gardaĢtan  

GardaĢsız kaldım oy oy oy 

 

Yeğen imiĢ benim acım, 

Abim diye sarılır dört de bacım 

Nahıl derler düĢkünüm 

Kızlar dağıldı da bugün oy oy oy 

 

Dert ortağım 

Vay düĢkünüm 

Dört gardaĢımı 

Ben unuttum oy oy oy 

 

Derim derim ben de derim 

Ekmek yerine zehir yerim 

DüĢkünüm diye köyü del‘ederim 

Nahıl diyeyim vay Sebahat oy oy oy 

 

Sen geldiğinde ağlardı 

YeĢilim diye söylerdi 

Beniğle gönlünü eğlerdi 

Kiminle eğleyem gönlümü oy oy oy 

 

Guk guk öter nazlı nazlı 

Navruz gibi ala gözlü 

Benim YeĢilim eyden nazlı 

Neden gitti nazlı yavrum oy oy oy 

 

Yargınımdan yarılırım 

Her yerim örterim diye diye yorulurum 
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Yanıma gelmedin de ben de sana kırılırım 

Neden gelmedin diye diye oy oy oy 

 

A ciğerim  

Vay aslanım 

Gurban olayım 

YeĢilim sana oy oy oy 

 

Bu dertleri kodun bana 

Öle kadar ağlarım sana oy oy oy 

Guzum guzum dertli guzum oy oy 

Çağıl olukta çifte çifte yurtlu guzum oy oy oy  

 

Çağıl oluk da koyun güder 

Mevla‘m bana bunu neden ider 

Ne kötüymüĢ benim kader  

Ben kimsesiz bir Hatmayım oy oy oy  

 

2. Babası ölen kadının yaktığı ağıt: 

BaĢpınar'ın yolu otlu 

Benim bubam eyden datlı 

Her millet çok meraklı 

Bubam bubam dertli bubam 

 

Sadığın döver de dübeğim ötmez 

AteĢin yanında dumanın tütmez 

Altı oğlan da bubamın yerini tutmaz 

Ben ne diyeyim anam sana 

. 

Ocağına da çaltı batık 

Kapına da kilit asık 
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Herhal bubam sana küsük 

Ne diyeyim anam sana 

 

Heral ömrümden oldu zarar 

Gayrı Mevla‘dan geldi karar 

Size derim gardaĢlarım 

Bubasız yayla neye yarar 

 

3. ArkadaĢı ölen adamın yaktığı ağıt: 

Ayağında çizme parlar 

Altında kır atı harlar 

Ali ÇavuĢ gidiyor derler 

Gidiyor Ali ÇavuĢ da gelemez gayrı 

 

Düğünlerde köçek gibi 

Kında durmaz bıçak gibi 

El içinde çiçek gibi 

Gidiyor Ali ÇavuĢ da gelemez gayrı 

 

Yedi sene oldu da yalan dünyama usanıp doyalı 

On sene oldu da iki kardeĢi kabre koyalı 

Salih ile Hüseyin kardeĢlerim de Ģair soyalı 

ArkadaĢım Ali ÇavuĢ selam söyle Hüseyin‘e 

 

Atına binmiĢ eli değnekli 

Kınalı udu al göynekli 

Ali ÇavuĢ da köyde çok emekli 

Gidiyor Ali ÇavuĢ da gelemez gayrı 
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4. Çocuğu ölen kadının yaktığı ağıt: 

Subay sırmasını takmıĢ koluna 

Silahını da almıĢ eline 

DüĢmüĢ askerlerin duluna 

Tatbikata gider yavrum 

 

ġuraydı benim yurdum 

Bahçelere çadır kurdum 

Ben de bir subay vurdum  

Ne dediniz bana eller 

 

Neydi yavrum senin derdin 

KeĢan idi en son yurdun 

Ablanla bubanın yanına geldin 

Kara toprağa girdin kuzum 

 

KarĢıma geçip de bana bakarsınız 

Cennet gülü gibi burnuma kokarsınız 

Ölene kadar beni yakarsınız 

Kuzularım neden gittiniz 

 

Yağmurlar yağdı üstünüze  

Toprağı çektiniz destinize 

Elveda ettiniz dostunuza eĢinize 

Umutlu olsun yavrularım canınıza 

 

BaĢpınar‘da evim viran oldu 

O bahçe bana haram oldu 

Yavrularım himdi bura geldi 

Dünya bana vurdu gitti    
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5. Ölenin kendi için söylediği ağıt: 

Bir gece bir gündüz misafir yattım 

Acıyı ağrıyı birbirine kattım 

Mezarlığın yolunu tuttum 

Gidiyorum mahĢere de gelemem gayrı 

 

Gittim Kara Hasan‘ın yaylasına  

Uğradım Allah‘ın görülmez belasına 

ġimdi kavuĢtum da Mevlacına 

Gidiyorum mahĢere de gelemem gayrı 

 

6. KardeĢi ölen kadının kardeĢi için yaktığı ağıt: 

Gece düĢüm gündüz iĢim 

ÇavuĢ benim has kardeĢim 

Künde durmaz ağrır baĢım 

GardaĢcığım yoldaĢçığım 

 

Kara Hasan‘ın boz yılanı  

Gelir dolanı dolanı 

Gördün mü bize olanı 

GardaĢçığım yoldaĢçığım 

 

Göl koyağının sekisi 

Taze güllerin kokusu 

Merak etmen gönlüm hoĢ oldu 

Gelir ÇavuĢumun yakısı 

 

7. Kaynı ölen kadının yaktığı ağıt. 

KaĢ altında gözü kara 

Al dudakta bıyık bura 
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Benleri de sıra sıra 

Al kaynım bal kaynım  

Yeter gayrı gel kaynım 

 

8. Küçük kardeĢi ölen kadının yaktığı ağıt: 

Sabahınan kekilini yağladı  

Bağını da sırtına bağladı 

Bacısının yanında gönlünü eğledi  

Emliğim nere giden. 

 

9. KardeĢi baĢka köyde ölen ve uzun süre kardeĢinin ölüsüne ulaĢılamayan 

kadının yaktığı ağıt: 

Havadaki uçan kuĢlar 

KonuĢtuğu arkadaĢlar 

Sarıldığı ağaçlar taĢlar 

GardaĢımdan bir haber 

 

Yana yana külüm kaldı 

Küllerimi yeller aldı 

GardaĢım elin köyünde kaldı 

Oy gardaĢım ah ciğerim oy oy  (Ü. Yıldı ile kiĢisel iletiĢim, 18 Mayıs 2009 ) 

 

10. Konya yolunda oğlu ölen kadının yaktığı ağıt. 

Çok günlerim geçti aklı karalı 

Onun için yüreciğim yaralı 

Gelmez yavrum, mekân tutmuĢ oralı 

Sargı tutmaz yaralarım var benim. 
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Yirmi dokuz ġubat, günlerden Salı 

Yanıp savruldum da küller misali 

Yavrum ölmüĢ, Konya Meram tasalı 

Teselli kar etmez, gönül yaralı. 

 

Stüdyodan resimleri çıkmadı 

Oğlum ona doya doya bakmadı 

Sağ olup da kırk mumunu yakmadı 

Kara bahtım onun için yaralı. 

 

Konya yolu gel derdime ortak ol 

Ben anlatayım da sen de daha sor 

Merhamet et, o yavrumu geri ver 

Konya yolu feryadımı duy gayri. 

 

Ne kadar geçse de aylar seneler 

Yavrusunu unutmaz, dertli anneler 

ĠĢte bayram geldi acım yineler 

Onun için libaslarım karadır. 

 

Ben ne yaptım da Konya yoluna 

Oğlumu götürdü hazin ölüme 

Felek beni getirdi çapraz oyuna 

Acımasız, merhametsizsin felek. 

 

Acımasız, merhametsizsin felek 

Sende olmasaydı o katı yürek 

Vakitsiz ölüme ne lüzum, ne gerek 

Acımasız, merhametsizsin felek, 

 

Ben de bir anneyim adım Neriman 

Pervaneler gibi kül olup yanam 
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Acımasız ölüm ne de çok yaman 

Aldı yavrumu da yaktı canımı. (Ay, 1998: 22) 

 

11. KardeĢi ölen kadının yaktığı ağıt. 

Guk guk öter dal içinde 

Dört tarafı yol içinde 

Ben gardaĢımı kaybettim. 

O da Mersin‘in içinde 

 

12. GardaĢımın avradı öldü iki hafta sonra çocuğumun anası öldü. 

Bunların ağıtlarını birbirine karıĢtırdım. 

Pınarın baĢı oluk 

Gene gözlerim doluk 

Çifte gelinler yitirdim 

Gara gaĢlı mor zülüflü 

 

13.Kocam öldü sonra arkasından gardaĢım öldü. 

Karlı dağların yanı 

Soktu dolanı dolanı 

Al güveyim goç gardaĢım 

Bana söyledi yalanı 

 

14.. GardaĢımın hanımı Ankara‘da kanserden öldüydü. 

Yük üstüne attım halı 

Soldu hasbahçanın gülü 

Boynu bükük öksüz koydu 

Anasının sefil hali 

Eskimedi yatağımın kılıfı 
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Hep döküldü al yanağın zülüfü 

Bize küstü kaynananın Elif‘i 

Yalvarıyorum size Ģimdi 

 

Ġnce boynu iyice sarmalı 

Urum koyunu gibi gözler sürmeli 

Her gelenden yaralı Elifimi sormalı 

Arıyoruz bulmuyoruz biz onu 

 

Kadir Mevlam'ın da tevir türlü iĢleri 

Kudretten çekilir de kalem gibi kaĢları 

Ankara‘nın çöp tenekesinde kaldı ipek saçları 

Yanıyorum yanıyorum da dönmüyor geri. 

 

15. Anam da trafik kazasında öldüydü. 

Arabaya ezdirdiler 

Tarihlere yazdırdılar. 

Kahrolasıca Ģoförler 

Bizim evimizi bozdurdular (N. YaĢar ile kiĢisel iletiĢim, 10 Mayıs 2009 )  

 

16. Kocası Ölen kadının yaktığı ağıt. 

Guk guk öter nazlı nazlı  

Ben ağlarım yazlı güzlü 

Benim güveyim toprakta gizli 

Al güveyim koçum nere gittin 

 

Karlar yağar direk direk 

Onu da kürümek gerek 

Ela gözlüm bana gerek 
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Ela gözlüm nere gittin 

 

Demir eğmesi boynumda 

Bu iĢler varmadı aynımda 

BeĢ palaz besledim koynumda 

Ela gözlüm nere gittin 

 

Dağların karı eridi 

Yolların çamuru da kurudu 

Herkes yaylaya yürüdü 

Ela gözlüm de yerde çürüdü  ( M. Yavuz ile kiĢisel iletiĢim, 18 Mayıs 2009) 

 

17. Hasan Ağa ırmağa düĢüp ölünce söyledikleri ağıt. 

Zekerce'nin yolu daĢlı 

Arka yüzde çubuğu baĢlı 

Yavrum guzum nerdesin 

Gelin kızın gözü yaĢlı   (M. Ġçel ile yapılan kiĢisel iletiĢim, 9 Temmuz 2002) 

 

―Hayattan ġikâyet Ġçin Yakılan Ağıtlar‖ 

18. Gelininden ve çocuklarından Ģikâyet eden adamın yaktığı ağıt: 

Vardım da yüzünü eğdi 

Gelinler de gidin dedi 

Doğru söyledim de govdu 

Laf ile evlat döğdü 

 

Dağlar dağlar aman dağlar 

Dertli olan böyle mi ağlar 

Ciğer yandı ondan söyler 

Kınamayın dostlar beni 
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Beni gören vay ĢaĢırdı 

Elin diline düĢürdü 

Mevla‘m bu hale düĢürdü 

Yana yana kül olayım 

 

Her gören de bir daĢ vurur 

Allah bir gararda durur 

Gınamayın gomĢum beni 

Bir gün baĢınıza gelir 

 

Sözlerime vay gırılın 

ġimdi bana darılın 

Zenginim diye gurulun 

Bir gün yine gideceksin 

Dünya malı nideceksin 

 

Dillenme destan ettim 

Yana yana ben de bittim 

Ben yoldaĢı kaybettim 

Felek vurdu gayri bana 

Ne diyeyim kader sana 

 

Nire varsam govulurum 

Laf ile dövülürüm 

Her gomĢuma eğilirim 

Felek vurdu gayrı bana 

Ne diyeyim emmim sana 

 

Yaz geldi de garlar erir 

YoldaĢ yerde Ģimdi çürür 

Üstünü bir gara duman bürür 
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Gara günde galdım böyle 

Ne diyeyim emmim sana 

 

Felek vurdu ben ağlarım 

Gördüğüme dert yanarım 

Ben de halime ağlarım 

Ben yoldaĢıma göçeyim 

Zehir verin ben içeyim 

 

Gözlerim de benim görmez 

Benim aklım gayri ermez 

BaĢa gelmeyenler bilmez 

Felek vurdu gayri bana 

Ne diyeyim emmim sana 

 

Yaz geldi de guĢlar öter 

Ölüm hepsinden beter 

Bizim evde baykuĢ öter 

Bulamadım derde çara 

Dünya bana oldu gara 

 

Hey Allah‘ım görmez misin? 

Bana ölüm vermez misin? 

Dertli hali bilmez misin? 

Dertli düĢtüm de ağlarım 

Gördüğüme dert yanarım 

 

Ben buradan geçiciyim 

Kötü sözü biçiciyim 

Geldim yoldan geçiciyim 

Felek vurdu gayri bana 

Ne diyeyim kader sana  (Yavuz, 1999: 12)  
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―Gurbet Acısından Yakılan Ağıtlar‖ 

19. Ramazan bayramı geldi herkes bayrama gitti. Çocuğum üĢür diye gidesim 

yok. 

Sekilerde biter otlar 

Yaz gelince doyar atlar 

Gaynanalar gelin bekler 

Nerde hindi bizim gelinler 

 

20.Kızı  Kırıkkale‘ye giden kadının yaktığı ağıt 

Yüce dağ baĢına da yağmalı dolu 

Yavrudan ayrılan da olmamı deli 

Sanki Ģu gönlümün domurcak gülü 

Yavrum kavuĢmamız acap ne zaman 

 

Gökyüzünde yavru Ģahin seslenir. 

Engininde arap atlar beslenir. 

Sen ağlama kirpiklerin ıslanır 

Sen ağlama yavrum ben ağlayayım 

 

Gökyüzünde bölük bölük turnalar 

Nerden gelisiniz nerdedir eviniz 

Doğru söylen Allah için aĢk için 

Belki yavruma uzanan bir yol olur. 
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― Kına Gecesi ağıtı‖ 

21. Kızı gelin giden kadının yaktığı ağıt 

Guzum geymiĢ alı sarı 

Vakit oldu gece yarı 

Ne iĢ yapsın ĢaĢkın karı 

Ne diyeyim al bebeğim 

 

Guzum guzum diyemedim 

Ben guzuya doyamadım 

Gurtlar guĢlar ana oldu 

Serçe kadar olamadım. 

 

Elini ver elleĢelim 

Ver dilini dilleĢelim 

Gel git halam‘oğlu gel git  

Derdimizi paylaĢalım 

 

Ho derede yongalar 

Sel gelir de tengeler 

Oğlu uçtu boĢ kaldı kovan 

Ne diyorsunuz komĢular. 

 

Al ekmeğini yediğim 

Gırmızı gaynaklı odunlarını yaktığım 

Bir saat gecikince yollarına baktığım 

Sarı kaĢlı gök benizli Cennetim 

 

Oduna gitsem bulamam guzum 

Suya gitsem gelemem guzum 

Ben yalınız olamam guzum 

Beni kime emanet ettin hatun gızım 
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Delikanlı oğlum büyük kızım 

Guzum guzum guzularım 

Hem ağlar hem sızılarım 

Ġkinizi de özülerim  

Beni kime emanet etin guzum 

 

YokuĢa döndü de gayrı yolum 

Kökünden kurudu kanadım kolum 

Bal dudaklım tatlı dillim 

Beni kime emanet ettin guzum (N. YaĢar ile kiĢisel iletiĢim, 10 Mayıs 2009 ) 

 

― Kaybolan EĢya için Yakılan Ağıt.‖ 

22. Makineci Fatma‘dan Ağıtlar 

Makineci Fatma Nine çok zenginmiĢ, sürüde davar, safta arısı, ortakta darısı 

varmıĢ. Odası misafire açık, köyde her ne dava olursa onların misafirhanesinde 

görülürmüĢ. Zaman geçmiĢ oğlan kız yuvadan uçmuĢ. Kendi ihtiyarlamıĢ, mala 

mülke bakamaz olmuĢ. Kendine sütünü içmek için bir keçi koymuĢ, ama diğerlerini 

satmıĢ. Bir keçinin sütünü az görünce süt hesabının baĢına oturmuĢ tutturmuĢ bir ağıt 

Guk guk öter nazlı nazlı 

Süt sağardım helke yüzlü 

Ağlıyorum gizli gizli 

Bu bir keçi bana yetmez 

 

YaĢlanmıĢım elim tutmaz 

Süt sağmaya gücüm yetmez 

Ne söy1esem sözüm bitmez 

Bu bir keçi bana yetmez 
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Ala tavĢan oturmuĢ bıyığın teller 

AĢıp aĢıp geçtiğim o tozlu yollar 

Yoncalara karıĢmıĢ laleler güller 

ĠĢte buralarda gük gükler ötmez 

Zaten o bir keçi bana hiç yetmez 

 

Yaylacık‘ın ardı koyuca gölge 

Çadırlar kurulmuĢ olmuĢ bir belde 

Zeliha geliyor helkeler kolda 

YaĢlanmıĢım gücüm yetmez 

Buralarda gük gük ötmez 

 

Yoncalı‘dan mor yoncalar biçerdim 

Yaylacık‘tan BaĢpınar‘a göçerdim 

Ak kazandan yağlı sütler içerdim 

ġimdi yaĢlandım da gücüm yetmiyor 

Zalim gük gük buralarda ötmüyor. 

 

Haymalar bozulmuĢ düzen tutmuyor 

YaĢlanmıĢım gayrı dizim tutmuyor 

Yenisin yapmaya gücüm yetmiyor 

Zalim gük gük yas tutmuĢ da ötmüyor 

Göz yaĢım kurumuĢ çimen bitmiyor  

 

Ala keçim gelmiĢ elimi yalar 

Boncuklu KeleĢ‘im memesin arar  

Sanki gözlerimde hülyaya dalar 

Zalim gük gük yas tutmuĢ da ötmüyor  

Göz yaĢım kurumuĢ çimen bitmiyor (Akıncı, 1996: 20) 
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b. Yapısında Belli Bir Düzen Bulunmayan Ağıtlar 

23. Oğlu Ölen Kadının Yaktığı Ağıt: 

Hepisini de ben diyemem 

Mustafa‘m diyince hiç gülemem 

 

Yine kaldım koca evde 

Kimsem kalık değil koca köyde 

Dolanır dolanır da evime gelirim 

Nahıl derim Sebahat benim kimsem yok 

Kimsem yok da derdim ondan çok 

 

 

Gitme düĢkünüm de dedim 

Dört tane gardaĢı yedim 

Gitme YeĢilim benim  

Fetheden dedim 

Gitti YeĢilim oy oy oy 

 

24. KardeĢi ölen kadının yaktığı ağıt: 

Umutlu olsun sürmelim canına babalarına 

Aldın kıymatlı yavrularını Ģimdi seyrime sen bakarsın 

Kabrimi kazın da kabristanın ucuna 

Pek emniyet vermeyin de bir bacımın sözüne 

 

Ġki gardaĢ baba olsun yedi guzuma 

Ne olurdu gardaĢımın acısı 

OturmuĢ da ağlar bacısı 

Nere gittin vay gardaĢım 
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25. Çocukları ölen kadının yaktığı ağıt: 

Yana yana külüm kaldı 

Küllerimi yeller aldı 

Yavrularım çavak köyünde kaldı 

Birini desem biri kalır 

 

Hepisini söylesem akĢam olur 

Yargınımdan da yarıldım 

Allah‘ım yardım et oy oy  (F. yıldız ile yapılan kiĢisel iletiĢim, 18 Mayıs 2009) 

 

26. KardeĢi ölen kadının yaktığı ağıt: 

O benim en büyük gardaĢımdı 

Ah ciğerim ah ciğerim 

GardaĢım dolanır gelirdi  

Ellerin memleketinde kalırdı 

Ġki evi de heder etti 

Obanın Ģeftalilerinin dibinde yatırdı 

Oy gardaĢım vay ciğerim (Ü. Yıldız ile yapılan kiĢisel iletiĢim, 18 Mayıs 2009) 
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II. KALIPLAġMIġ ĠFADELER 

A. ATASÖZLERĠ  

GeçmiĢten günümüze gelen, uzun deneyimlerden yararlanarak kısa ve özlü 

öğütler veren, toplum tarafından benimsenerek ortak kullanılan kalıplaĢmıĢ sözlere 

atasözü denir. Türkçede "sav" ve "darb-ı mesel" olarak da adlanılır 

Atasözleri bir toplumun duygu, düĢünce, inanç ve kültür yapısını yansıtır. 

Atasözlerinin kim tarafından ne zaman söylendiği bilinmez. Yani atasözleri 

anonimdir. Bu sözler topluma mâl olmuĢ, toplum tarafından benimsenmiĢ, yüzyılların 

düĢünce ve mantık sisteminden geçerek günümüze ulaĢmıĢ kısa ve özlü sözlerdir. 

Atasözleri, bir düĢünce açıklanırken ya da savunulurken tanık olarak da gösterilirler. 

Atasözleri, halkın yalnızca ortak duygu ve düĢüncelerini değil ortak dil zevkini 

de yansıtır. 

Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde atasözleri ―Uzun deneme ve gözlemlere 

dayanılarak söylenmiĢ ve halka mal olmuĢ, öğüt verici nitelikte söz, darbımesel‖ 

biçiminde tanımlanmaktadır. (T. Sözlük, 2005: 155) 

Doğan Aksan‘a göre atasözleri ―çoğunlukla bir cümle biçiminde oluĢarak bir 

yargı anlatan, kimi zaman ölçü ve uyakla, söyleyiĢ açısından daha etkili olmaya 

yönelen sözlerdir. Fıkraya benzer fakat konuĢma sırasında yeri gelmeden 

söylenemez.‖ (Aksan, 1990: 40)  

 ―Türkçedeki atasözü kavramının etimolojisini incelediğimizde, Eski Türkçede 

Göktürk Abidelerinde, Uygurlardan kalma eserlerde, XI. asırda Karahanlılar devrinde 

Doğu Türk ilinde, ―söz, haber, mesaj, Ģöhret, Ģan‖ manalarına gelen ve   ―sa-‖ 

fiilinden türemiĢ, ―sab-sav‖ kelimesi XIV. asırda da Ġslam tesirindeki Kıpçak 

sahasında görülür.Son dönemde Türkiye‘de ―atalar sözü‖, ―atasözleri‖ Ģekilleri 

yaygın hale gelmiĢtir. Ayrıca Anadolu‘nun çeĢitli yerlerinde ―mesel‖ olarak 

kullanılmaya devam eden kelime Mersin‘de ―deyiĢet‖kelimesi ile karĢılık bulur.  

Türk edebiyatının elde mevcut en eski eseri Orhun abideleri, sekizinci asrın ilk 

yarısına aittir. Bu abidelerin metinleri arasında birkaç tane atasözü mevcuttur ki 

http://www.tdk.gov.tr/TR/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF4376734BED947CDE&Kelime=atas%c3%b6z%c3%bc
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bunlardan birisinin değiĢik Ģekli zamanımıza kadar ulaĢmıĢtır. Bugün kullandığımız 

(ağaç yaĢ iken eğilir) atasözü Orhun abidelerinde Ģu Ģekilde görülmektedir: 

Yuyka erikli toplağalı uçuz ermiĢ 

Yinçge eriklig üzgeli 

Yuyka kalın bolsar toplağuluk alp ermiĢ, 

Yinçge yoğon bolsar üzgülük alp emiĢ. 

Ġzahı: (Bir Ģey) yufka = yugga ince, güçsüzken iken (onu) büküp toplamak 

dürmek kolay imiĢ (derler). (Bir Ģey) ince iken (onu) kırıp parçalamak, keza kolaydır 

(derler). (Fakat) kalın olursa (onu) büküp toplamak güç (olur) imiĢ, ince (Ģey) 

kalınlaĢırsa (onu) kırıp parçalamak sarp = güç (olur) imiĢ (derler). 

Miladi on birinci asra ait (1077) Divan-ı Lügati‘t-Türk‘te de 290 kadar atasözü 

mevcuttur. Bunlardan bir kısmı (60 kadarı) dil ve Ģive hususiyetleri dikkate alınmazsa 

anlam itibariyle bugün hala kullanılmaktadır. Bu konuda Hocamız Prof. Dr.Saim 

Sakaoğlu‘nun çalıĢmasından faydalanarak Ģu örnekleri verebiliriz. 

Dağ dağa kavuĢmaz, insan insana kavuĢur. (Tag taga kafıĢmaz, kiĢi kiĢigga 

kafıĢır). 

Babası ekĢi elma yese, oğlunun diĢi kamaĢır. (Atası acı alma yisa oglının tiĢi 

kamar). 

Ahmak misafir, ev sahibini ağırlar. (Endik uma evligni ağırlar). 

Aç ne yemez, tok ne demez. (Aç ne yimas, tok ne timas). 

Damlaya damlaya göl olur. 

Öküz ayağı olmaktansa, buzağı baĢı olmak yeğdir. 

Kart öküz baltadan korkmaz. 

Bıçak kendi sapını yontmaz. 

Bir karga ile kıĢ gelmez. 

Divan-ı Lügati‘t-Türk‘teki bir kısım atasözleri de günümüze değiĢik Ģekillerle 

intikal etmiĢtir: 

Misafir gelirse, saadet gelir. (Divan-ı Lügati‘t-Türk‘te).  

Misafir kısmeti ile gelir. (Bugün). 

TaĢı ısıramazsan öpmek gerek. (Divan-ı Lügati‘t-Türkte). 
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Isıramadığın eli öp. (Bugün). 

Divan-ı Lügati‘t-Türk denilebilir ki elde mevcut en eski atasözlerimizi bir araya 

getiren tek eserdir. (Elçin, 2000: 456–457 ) 

Nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar ulaĢan atasözleri anonim olup, 

bütün bir cümle Ģeklindedirler. Atasözlerinin genel özelliklerinEe bakacak olursak:. 

Atasözlerimiz, atalarımızın uzun gözlem ve tecrübeleri sonucu oluĢmuĢtur. Günün 

Ģartlarına göre, insan hayatını ilgilendiren bütün konular atasözlerimizde karĢımıza 

çıkmaktadır.  Atasözlerimiz birkaç kelime ile çok Ģey ifade ederler. Atasözlerimiz 

insanlara yol gösterirken, yasaklamalarda da bulunur. Atasözlerimizin genel amacı, 

en ideal hayat tarzının yakalanması için insanlara hizmet etmektir. Anlam olarak 

birbiriyle çeliĢen ya da karĢıt görüĢ bildiren atasözlerimiz de vardır. Atasözleri 

oluĢtuğu dönemin kültürel ve sosyal hayat tarzıyla yoğrulmuĢtur. Bu sebeple, bazı 

manzum atasözlerinin bugün için anlam alanı daralmıĢtır. (Gönen, 2006: 252 )  

Atasözleri bir yargı bildirir. Atasözleri bir toplumun ortak kullandığı kalıplaĢmıĢ 

sözlerdir. Bu nedenle atasözlerinin sözcükleri ya da sözcüklerin sırasını 

değiĢtirilemez. Atasözleri belli bir toplumun ve bütün insanlığın yaĢam felsefesidir. 

Atasözleri evrensel değerler yanında bir ulusa özgü kültürel değerleri de yansıtır.   

Atasözlerinin konuları çoğu zaman kullanıldıkları bölgeye ve ülkeye göre 

değiĢiklikler gösterir. Türk toplumunda tarih boyunca askerlik ve çiftçilik önemli 

olduğu için at, it, kurt, koyun, silah ve yiğitlik konusunda Türkçede pek çok atasözü 

vardır. Atasözlerinin çoğunda sözcükler kendi anlamlarında kullanılmaz. Cümleler 

kurulurken genelde konular somutlaĢtırılır.   

Türkçede atasözlerini Ģu Ģekilde sınıflandırmak mümkün: 

1. Manzum Atasözleri 

Manzum atasözü; ahenk unsurlarından kafiye, redif, ölçü ve durağa sahip, 

birden fazla mısradan kurulu, akıllarda daha kolay yer eden atasözüdür. Ahenk 

unsurlarından herhangi birinin ya da ikisinin eksik olduğu manzum atasözlerimizin 

var olduğunu da belirtmeliyiz.(Gönen, 2006: 250) Bu edebiyat mahsullerinin ilk 

örnekleri genellikle manzumdur.  
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2. Mensur Atasözleri 

Mensur atasözleri, nazmın parçalanmasından, onu teĢkil eden unsurların 

düĢmesinden, utulmasından meydana gelebileceği gibi müstakil bir hüviyetle de dilde 

asıl Ģeklini almıĢ olabilir.  

Bölgedeki Atasözü Örnekleri:  

Bölgemizde yaptığımız derleme çalıĢmalarında tespit ettiğimiz atasözleriyle 

ilgili olarak bazı sonuçlara ulaĢtık. Buna göre: 

1. Arslanköy‘de atasözüne deyiĢet denmektedir.  

2. Bölgede atasözleri daha çok kadınlar tarafından kullanılmaktadır. Kadınların 

hemen her sohbetlerinde atasözünün bulunduğunu gördük.  

3. Ülke çapında kullanılan atasözleriyle benzerlik gösteren atasözleri tespit 

ettik.  Bunlardan ülke çapında çok kullanılanları buraya almadık. 

4. Atasözlerinde tabiata teslimiyetin hâkim olduğunu, akrabalık bağlarının 

kuvvetli olduğunu, yabancıya (ele) karĢı güvensizlik olduğunu belirledik.  

5. Atasözlerinde kullanılan kelimelerin müstehcenliğe ve kabalığa kaçtığını da 

gördük.  Argo kullanımları söz içerisinde (…) ile göstermeyi uygun bulduk. 

6. Derlediğimiz bu atasözleri manzum ve mensur özellik göstermektedir. 

Buna göre atasözlerimizi Ģu Ģekilde sıralayabiliriz. 

* Yaz gününde ayransızlık  

KıĢ gününde yorgansızlık, 

El içinde oğlansızlık 

Çok zor mesele 

* Kötü toprağın verdiğini iyi gardaĢ vermezmiĢ. 

*TaĢ taĢa değer, taĢ baĢa değer. 
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*Bol dünyada daralmayın. 

*Uzun parmağı olan yemez, kısmeti olan yer. 

*Dert derdi gözetir. 

*Kaynar kazan kapak tutmaz. 

*Horantanın acısı ciğerin acısından Ģurda kalır. 

*Çıkan gız çığdan dıĢarı; evlenen oğlan evden dıĢarı. 

*Bulmazın adı bilmezmiĢ. 

*El eli yur; el de döner yüzü yur. 

*El atına binen tez iner. 

*Az yiyen, çok çok yir; çok yiyen b.. yir. 

*Burun yüzden düĢmez. 

*El el ucuyla yılan tutar; bir ucuyla yalan tutar. 

*Büyüğü olmayanın küçüğü olmaz. 

* Kakma elin kapısını, kakarlar kapını. 

*Elin gülü ele kokar mı? 

*Seyilin (sahil) gülü yaylaya, yaylanın gülü seyile gelir mi? 

*Er yanan ocak küllü olur. 

*Yılanın sevmediği yarpız o da burnunda bitermiĢ. 

* At bulunur meydan bulunmaz, meydan bulunur at bulunmaz. 

* Bir baĢa iki yumruk vurulmaz. 
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* Çatal kazık yere geçmez. 

* Ekenek olmayınca dikenek olmaz. 

* Gelen geçer, konan göçer. 

* Gök keçiyi gören içi dolu yağ sanır. 

* Gönülsüz namaz, göğe ağmaz. 

*Sevilmedik gelinin gerdanı altı karıĢ. 

*YaĢamıĢ eĢekte yıllanmıĢ akıl olur. 

*Yalnız taĢ duvar olmaz. 

*Sapsız balta suya batar. 

*Yiğidin sözü, demirin kertiği. 

*Herkes gülü kendi çöreğinin üstüne çeker. 

(N. YaĢar ile yapılan kiĢisel iletiĢim, 10 Mayıs 2009; F. Dündar ile yapılan 

kiĢisel iletiĢim 8 Nisan 2009) ( Namlı, 1999: 14 ) 

B. DEYĠMLER 

Deyim halk arasında tıpkı atasözleri gibi genellikle birkaç kelime, bazen tam 

veya eksik bir cümle ile düĢünceyi anlatmaya yarayan; çeĢitli söz sanatlarının 

kullanıldığı söz gruplarıdır. Deyimlerin amacı bir hal ifade etmektir. Deyimlerin 

çoğunda kelimelerin gerçek anlamlarından baĢka anlamlar taĢıdıkları görülür.  

Türkçede, deyimler için çok sayıda terim kullanılmıĢtır. Deyim karĢılığında; 

önceleri darbımesel, ta'bir, ıstılah sözcükleri kullanılmıĢtır. Ancak, darbımesel daha 

çok atasözlerini karĢılayan bir terimdir. Tanzimat‘tan sonra avama ait hikmetli 

sözlerin toplanması sürecinde ta'bir sözcüğü kullanılmıĢtır. Cumhuriyetten sonra ise  

uzun bir süre ta'bir sözcüğü kullanılmıĢ daha sonrasında ise ―deyim‖ sözcüğü 
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önerilmiĢ ve bu zamanla tutmuĢtur. Deyim kavramı ile ilgili ansiklopedi, sözlük ve 

kimi bilimsel makalelerde karĢımıza Ģu tanımlamalar çıkmakta. 

Türkçe Sözlük deyimi: "Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici 

bir anlam taĢıyan kalıplaĢmıĢ söz öbeği, tabir" olarak tanımlamaktadır (Türkçe 

Sözlük, 2005: 517). 

Doğan Aksan‘ın "Belli bir kavramı, belli bir duygu ya da durumu dile getirmek 

için birden çok sözcüğün bir arada, seyrek olarak da tek bir sözcüğün yan anlamında 

kullanılmasıyla oluĢan sözdür" (Aksan,1990: 37). diye açıkladığı deyimi ġükrü Elçin, 

Halk Edebiyatına GiriĢ adlı eserinde  "Deyimler (tâbirler), asıl anlamlarından 

uzaklaĢarak yeni kavramlar meydana getiren kalıplaĢmıĢ sözlerdir. Ġki veya daha çok 

kelimeden kurulu bir çeĢit dil ifâdesi olan bu sözler, duygu ve düĢüncelerimizi, 

dikkati çekecek biçimde anlatan isim, sıfat, zarf, basit ve birleĢik fiil görünüĢlü 

gramer unsurlarıdır" ifadesiyle açıklamaktadır. (Elçin, 2000: 642).  

Türkçenin ilk yazılı belgelerinden beri Türk yazılı metinlerinde deyimlerin 

izlerini sürebiliyoruz:  

atı küsi yok bolmak "adı sanı yok olmak", balıkdakı tagıkmak tagdakı inmek 

"Ģehirdeki dağa çıkmak, dağdaki inmek", baĢlıgıg yüküntürmek tizligig sökürmek" 

baĢlıya baĢ eğdirmek, dizliye diz çöktürmek", içre aĢsız taĢra tonsuz "içerisi aĢsız, 

dıĢarısı esvapsız; karnı aç, çıplak", körür gözü görmez teg bilir biligi bilmez teg 

bolmak" görür gözü görmez gibi, erer aklı ermez gibi olmak ", közi kaĢı yablak 

bolmak "gözü kaĢı fena olmak", ödiñe küni tegmek "ödüne günü değmek", tün 

udımamak küntüz olurmamak "gece uyumamak, gündüz oturmamak", kızıl kanın 

tökütmek, "kızıl kanını akıtmak,", iĢiğ küçüğ birmek "iĢini gücünü vermek, hizmet 

etmek", ölü yitü kazganmak "öle yite, ölesiye çalıĢıp kazanmak", sabın sımak 

"sözünü kırmak", uça barmak "uçup gitmek" gibi (Gönen, 2001a: 60–61).  

ġükrü Elçin deyimleri Ģekil ve anlam bakımından iki kolda inceliyor. Biz de 

çalıĢmamızda bu tasnifi göz önünde bulunduracağız. 
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Bölgedeki Deyim Örnekleri:  

ÇalıĢmamızda derlediğimiz deyimlerde: 

1. Argo kelimelerin sıkça kullanıldığını görmekteyiz.  

2. Deyimlerde kullanılan kelimelerin doğa ve tarımla ilgili olduklarını tespit 

ettik.  

3. Deyimlerin yapısına bakıldığında ise ağırlıklı olarak kafiyeli olduklarını ve 

çoğunun ölçülü sözlere benzediğini görmekteyiz.  

4. Deyimlerin bir kısmının manzum olduğunu tepit ettik. 

5.Deyimler oluĢturulurken benzetmelerden ve ikilemelerden sıkça 

yararlanılmıĢtır.  

6. eyimlerin bir kısmının ülke çapında kullanılanlara benzediğini ancak yöresel 

dil özellikleriyle farklılaĢtıklarını  da gözlemledik.  

Buna göre derlediğimiz deyimleri Ģu Ģekilde sıralayabiliriz. 

*Mersinden gelir mile 

  O da seninle bile.   

 

* Adını deliye vermiĢ 

   G.tünü çalıya vermiĢ 

 

*Ak görek kara görek(deri) 

  Hepsi bana mı gerek 

* Görmez kendi g…tündeki saban okunu görür elin gözündeki saman çöpünü 

*Hararınız var ipiniz var belli ki samana geldiniz (kız istemeye gidince) 

* Ġt görmüĢ kedi gibi tüylerini ürpertmek 

*Ettehiyatü can haybatı (imkânsız çaresiz kalmak) 



 88 

* Yedi içti çanağına s.çtı. 

*VarıĢına göre geliĢim; tarhana aĢına bulgur aĢım. 

*Kaya yamacına göre takılar. 

 

*Bakmaz g... nün sağsağına 

  Çıkar gayanın yükseğine. 

 

*Takkadan takkaya tava uçurur 

  Validesini donuna s.çırır. 

* AkĢam kavil, sabah savul 

*Çenesine sapan taĢı. 

*Döğ döğ kara su. 

* Damdan it düĢer gibi. 

* Kuyruğu tava sapına döndü. 

*TebeĢire peynir bakıĢlı. 

*Tilki masalı okur. 

*Akıl dağıtılırken sen çıra mı tutardın? 

*Kefeni omzunda. 

*Yuları baĢkasının elinde.  
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C. BĠLMECELER 

Bilmeceler, her toplumda hoĢça zaman geçirmek ve toplumu eğitmek amacıyla 

söylenen yaygın zekâ ve söz oyunlarıdır. Kaynaklarda bilmecelerin çeĢitli tanımlarına 

rastlıyoruz 

Türkçe sözlükte bilmece ―Bir Ģeyin adını anmadan niteliklerini üstü kapalı 

söyleyerek o Ģeyin ne olduğunu bulmayı dinleyene veya okuyana bırakan oyun, 

muamma.‖ Olarak tanımlanmaktadır.  

Elçin bilmeceler için ―tabiat unsurları ile bu unsurlara bağlı hadiseleri insan, 

hayvan ve bitki gibi canlıları; eĢyayı; akıl, zekâ veya güzellik nevinden mücerret 

kavramlarla dini konu ve motifleri vb. kapalı bir Ģekilde yakın uzak münasebetler ve 

çağrıĢımlarla düĢünce muhakeme ve dikkatimizi aksettirerek bulmayı hedef tutan 

kalıplaĢmıĢ sözlerdir‖ demektedir. (Elçin, 2000: 471) 

Akalın ise bilmecelerin her toplumda hoĢça zaman geçirmek amacının 

doğurduğu yaygın bir zekâ ve söz oyunu olduğunu aktarır. (Akalın, 1990: 49–50) 

Bu tanımlar dıĢında ansiklopedilerden Ana Britanica da bilerek karıĢık hale 

getirilmiĢ ya da çift anlamlı olarak sorulmuĢ bir cevap gerektiren soru. (A. Britannica, 

1990: 164) Ģeklinde açıklanan bilmece Meydan Larousse da bir Ģeyin adını 

söylemeden, bazı nitelikleri verilerek ne olduğunu sorma. (M. Larousse, 1990: 379–

380) Ģeklinde tanımlanmaktadır. 

Bilmece Batı Türkçesinde bil- mek fiilinden doğmuĢ bir isimdir. Bilmece‘ye; 

Doğu ve Kuzey Türkleri ile Azeri sahası ve Kerküklüler aynı anlam gelen 

―tapmak‖ ―tapmaca, tappaca‖  

KaĢgarlılar ―Tapzuğ‖ 

Altay Türkleri ―tapkır, tavıĢık‖ 

Hakaslar ―Tapcang-nımah 

Türkmenler ―matal‖ 

Kırgız, Karakalpak, Kazak ve BaĢkurtlar ―cumbak, yumak‖ sözünü yaygın 

olarak kullanmaktadırlar. 
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Bilmecelerin çoğunluğunun  kafiyeli manzum parçalar olduklarını görmekyeyiz. 

Bilmecelerin bir kısmında ise kafiye olmadığını, ama aliterasyonlar, iç kafiyeler 

yoluyla günlük sözlerden ayrıldıklarını görmekteyiz. Bilmecelerin sonunda bil 

bakayım nedir; bilenin irfanına, bilmeyenin turp sıkayım bir yanına; ya bunu 

bileceksin ya bu gece öleceksin gibi kalıp ifadelerin bulunduklarını görmekteyiz.  

Bilmeceler çocuk topluluklarında vakit geçirmek, eğlenmek, gizli haber 

ulaĢtırmak için kullanıldığı gibi masallar ve halk hikâyelerinde kahramanların 

bilmecelere cevap vererek ölümden kurtulması, sevdiğine kavuĢması motiflerinde  

tarikatlarda yeni girenlere sorularak tarikatın gelenek ve ilkeleri öğretilmesinde 

kullanılmıĢtır.   

Bilmeceler çeĢitli Ģekillerde sınıflandırılmıĢtır. Batılı araĢtırmacılar bilmeceleri 

betimlemeli ve zekice soru olarak sınıflandırırlarken Boratav, söyleyiĢ özelliklerine 

göre sınıflandırmakta. Elçin, ise anonim ve ferdi eserler olmak üzere iki baĢlıkta 

incelemektedir.  

Bölgedeki Bilmece Örnekleri:  

Yaptığımız çalıĢmada Arslanköy‘de bilmecelerin unutulmaya baĢlandığını tespit 

ettik. Bilmece sorma geleneğinin ise uygulamada kalmadığını gözlemledik. Bölgede 

kültür alıĢveriĢiyle yeni yeni bilmeceler üretilmektedir. Köy ortamından uzaklaĢan 

gençler köyle ilgili nesne ve kavramları bilmediklerinden köy bilmeceleri dünyasına 

girememekteler. Eskiden mektuplara maninin yanı sıra bilmeceler de yazılır, köye 

gelen yabancılar ve damat adayları bilmecelerle sınanırken bu gün bu gelenekler 

unutulmuĢtur.  

Bilmece sorulurken sessizlik esastır. Herkes bilmecelerin cevabını bulmaya 

çalıĢır. Bilmecelerin cevabını bulma, halk arasında zekâ, bilgi ölçüsü olarak 

değerlendirilir. Cevabı bilenler takdir edilir, bilemezlerse gülünür. Cevabı söylemek 

için mutlaka bir ceza verilir  

Bölgede sorulan bilmeceleri manzum ve mensur olarak iki grupta toplayabiliriz. 

Konularına göre de Ģu Ģekilde bölümleyebiliriz: 
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 a) günlük hayat (ev hayatı, toplum hayatı)  

b) doğa( hava, astronomi, zaman vb.)  

c)eĢyalar  

d) insan  

e) bitkiler  

f) hayvanlar 

g) yiyecekler  

h) soyut kavramlar 

a. Manzum Bilmeceler: 

EĢyalarla Ġlgili 

*Seğittim çıktım tepeye  

Yular attım sıpaya  (Ġğne- Ġplik) 

 

*Uzun kuyu tumbul 

Suyu içen ölür  

Kaçan kurtulur. (Silah) 

 

* Derede tam gördüm 

   Tepede tam gördüm 

 Yerde yapma dam gördüm 

 Köpük kusar taĢ gördüm 

 Tussuz piĢer aĢ gördüm.  (Tokuç, avcının tüfek sesi, mezar, saban, süt) 

 

* Kara maya çöküp duran 

 Zülfünü döküp duran  (Yörük çadırı) 

 

Doğa Ġle Ġlgili 

* Minare minare dibi dinare 

   Bin bir çiçek bir lale  (Yıldızlar ve ay) 
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* Gak guburak guburak 

  Meyvası var acık söbürek (Erik) 

 

* Dağda tak tak 

 Suda Ģip Ģip 

 ArĢın ayaklı 

 Burma bıyıklı   (Keklik ötüĢü, balık, leylek, tavĢan) 

 

* Küçük kuĢlar 

 Pencerede kıĢlar 

 Emeğini bağıĢlar  (Arı) 

b. Mensur Bilmeceler 

Bitkilerle Ġlgili 

*Bittirce, mittirce burnu eğrice bu nice  (Nohut) 

Yiyeceklerle Ġlgili 

*Bilmece bildirmece dil üstünde kaydırmaca   (Dondurma) 

Ç.  TEKERLEMELER 

Tekerlemeler ses ve sözcük benzerliğinden yararlanılarak oluĢturulan, hoĢ 

söyleyiĢli cümlecikler ya da sözcüklerdir. SöyleniĢleri birbirine yakın olan seslerden 

kurulu sözcükler, çabuk çabuk tekrar edilirken dilimiz sürçer. Söylemekte güçlük 

çekeriz.  

Tekerlemelerle ilgili olarak çeĢitli sözlük ansiklopedi ve kaynaklarda Ģu 

tanımlamalar yapılmıĢtır.    

Türkçe Sözlük; Birbiriyle uyumlu hazır söz kalıbı; masalların genellikle baĢında 

bulunan uyaklı giriĢ veya ara sözler; saz Ģairleri arasında yapılan deyiĢ yarıĢı ve Orta 

oyununda, özellikle Kavuklu'nun kullandığı sözler. (T. Sözlük, 2005)  
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Sözlükler dıĢında araĢtırmacılarımızın da konuyla ilgili çeĢitli tanımları 

bulunmaktadır. Bunlardan Boratav, tekerlemeleri kafiye, ses yinelemesi, yarım 

kafiye, farklı yollarla elde edilen her türlü ritmik etkiler, anlam farklılıkları doğuran 

sözcük oyunları olarak nitelerken (Boratav, 2000: 9) Elçin, masal, hikâye, bilmece ve 

halk tiyatrosu gibi bazı türler içinde veya müstakil olarak ortaya çıkan mahsuller 

olduğunu söylemiĢtir.  

Elçin‘e göre tekerlemeler masalcı, meddah, karagözcü, hoĢ-sohbet insan vb. 

maksatlarını anlatmaya baĢlarken dinleyicilerle seyirci topluluğunun dikkatlerini bir 

noktada birleĢtirmek ihtiyacından doğar ve tiyatrodaki gonga benzer. (Elçin, 2000: 

451) 

Tekerlemelere âĢık Ģiirleri, halk Ģiirleri, masallar, Karagöz ve Ortaoyunu gibi 

farklı türlerde rastlamak mümkündür. Bu türe çocuk oyunlarında ve masallarda da 

sıkça baĢvurulur. Hatta yukarıda anılan sözlü anlatım biçimlerinden hiçbiri içinde yer 

almayan ve tekerleme sözcüğüyle belirtilen bazı sözlü anlatım biçimleri de vardır.  

Tekerlemeler de ses ve sözcük benzerliğinden yararlanılır ve yarı anlamsız hoĢ 

söyleyiĢli cümleciklerdir. Tekerleme söyleyicisi vezin, kafiye, aliterasyon ve seci‘den 

faydalanır. Tekerlemelerde ―tezat‖a, ―mübalağa‖ya ―güldürme‖ye, ―tuhaflık‖a, 

―ĢaĢırtma‖ya yer verilir. DüĢünceler  ard-arda açık veya kapalı Ģekilde ustalıkla 

sıralanır ve yuvarlanır. Bu yönleriyle Elçin‘in de dediği gibi ―yuvarlak bir Ģeyi 

hareket ettirip yürütmek‖ manasındaki madde karĢılığı ile de uygunluk 

göstermektedir.‖ (Elçin, 2000: 451) 

Tekerlemeleri kullanıldıkları yerlere göre Ģu Ģekilde sınıflandırmak 

mümkündür. 

1. SayıĢmaca tekerlemeleri: 

Oyunlarda ebe olacak çocuğu saptamak amacı ile her hece ayrı ayrı ve her hece 

bir çocukla eĢlenecek biçimde söylenir. Son hece kimde biterse o genelde ebe olur. 
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2.Bağımsız söz cambazlığı tekerlemeleri: 

Zor söyleme tekerlemeleri de denilen bu tekerlemelere bütün Türk yurtlarında 

rastlanmaktadır. 

3.BaĢlı baĢına oyun tekerlemeleri: 

Amacı eğlence için baĢlı baĢına tekerleme söyleme olan bir çeĢit oyun 

tekerlemeleridir. 

4. Kızdırma tekerlemeleri: 

Bazı kiĢilerin kimi huy ve kusurlarını eleĢtirmek ya da birini kasten kızdırmak 

için söylenen tekerlemelerdir. 

5. Masal tekerlemeleri: 

Masallarda döĢeme de denilen masal tekerlemeleri bütünüyle kelime 

oyunlarından, bir biriyle pek ilgisi olmayan ama dinleyicinin ilgisini masala çekmek 

için bir araya getirilmiĢ sözlerden meydana gelir. 

6. Tören Tekerlemeleri:   

Özellikle yağmur duası gibi geleneksel ve dini motifler taĢıyan merasimlerde 

söylenen tekerlemelerdir.  

Bölgedeki Tekerleme Örnekleri:  

ÇalıĢmamız için yaptığımız derlemelerde tespit ettiğimiz tekerlemeler daha çok 

oyun ve tören tekerlemeleri olarak karĢımıza çıkmıĢtır. Masallarda tekerlemelere fala 

yer verilmediği görülmektedir. Bunlara aĢağıda yer veriyoruz.  

1. Tören Tekerlemeleri: 

Gelin alayının mezardan dönüĢü sırasında söylenen tekerleme: 

Bıdıcağız sarı idi 

Yediceği darı idi 

Kırk ayların eri idi 
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Ay gızım çiğ gızım 

 

Bir hastalığı tedavi ederken söylenen tekerleme: 

Nire giden? 

Dalak kese giderim. 

Kesemen 

Keserim  

Kesemen  

Kesemem de hu neci 

Allah Allah Allah 

 

Bir hastalığı tedavi ederken söylenen tekerleme: 

Albastı kurdeĢen oldum  

Ha hu ha huuuuuuuu 

Albastı kurdeĢen oldum  

Ha hu ha huuuuuuuu 

 

Yağmur duası için söylenen tekerleme: 

―Dodu dodu neden olur 

Bir kaĢıcak sudan olur. 

Ver Allah Allah Allah 

Gökten rahmet yerden bereket 

Ver Allah Allah Allah 

 

2. Oyun Tekerlemeleri: 

Çam çam çarığı 

Çatına vurdum eriği 

Çattı çuttu 

Yatan oğlan fitili yuttu‘ 
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―Süt piĢti mi? 

PiĢti 

Gelin içti mi? 

Ġçti 

Kaç kaĢık? 

Üç kaĢık. 

KaĢığı nerde? 

CığıĢ cığıĢtan 

Davulla mı zurnayla mı? 

Davulla da zurnayla da‖ 

D. DUALAR  

AlkıĢ sözü halk edebiyatında karĢıdaki kiĢinin iyiliğinin istendiğini gösteren, 

kargıĢ veya kara alkıĢ tam tersine söylenen kiĢinin kötülüğünü isteyen sözlere verilen 

genel addır. 

Ġnsanoğlunun toplum halinde yaĢamaya baĢlamasından itibaren var olduğunu 

sandığımız dua ve beddualar, sözlü anlatım türlerinin önemli bir cephesini 

oluĢtururlar. Ġnsan iliĢkilerinde karĢılaĢılan iyilik yahut kötülüklere kimi zaman 

sözlerle cevap verme gereği duyulur ki, bu da dua yahut beddua olarak karĢımıza 

çıkar. 

Dualar bir toplumun maddi-manevi kültürünü, değer yargılarını, inançlarını 

yansıtan, kısa ve derin anlamlı kalıplaĢmıĢ sözlerdir. 

Günlük konuĢma dilimizde yer alan yalın ve etkili alkıĢlar, hem söyleyeni hem 

de söyleneni mutlu ederek bu ikili arasında (veya birey-topluluk arasında) olumlu bir 

iletiĢim sağlar. 

Bugün yaygın kullanımıyla dua olarak bilinen bu söz, Eski Türkçede alkıĢ 

kelimesiyle karĢılanmıĢtır. AlkıĢ, alkamak "hayır duada bulunmak, beğenmek, 

övmek" fiilinden elde edilmiĢ bir isimdir. Türkçede bu kelimeye bağlı olarak alkıĢ 

alkalmak "alkıĢlamak", alkıĢ almak "alkıĢlanmak, övülmek"; alkıĢ çavuĢu "Osmanlı 
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Ġmparatorluğunda, padiĢaha dua görevini yapan divan-ı hümayun çavuĢları"; alkıĢ 

etmek "alkıĢlamak, övmek"; alkıĢ tufanı "sürekli ve coĢkun alkıĢ"; alkıĢ tutmak, "el 

çırparak alkıĢlamak"; alkıĢ vermek "alkıĢlamak, övmek"; alkıĢçı "öven, ĢakĢakçı, 

alkıĢlayan"; alkıĢçılık "ĢakĢakçılık", alkıĢlamak "1.Çağatay ve Gagauz Türklerinde 

hayır dua etmek, 2. Anadolu Türkçesinde bir Ģeyin beğenildiğini, hoĢa gittiğini 

anlatmak için el çırpmak"; alkıĢta bulunmak "alkıĢlamak, övmek", alkıtmak "Hakani 

Türkçesinde alkıĢlamak" (Akalın, 1990: 19–20) gibi sözler de türetilmiĢtir. 

AlkıĢ ve kargıĢların kaynağını bulmak zordur, genellikle yaĢanmıĢ bir olaydan 

kaynaklanmıĢtır. Ġlkel devirlerde daha çok büyü yahut sihir sırasında bunlara 

baĢvurulmuĢtur. ġamanlar, baksılar da ayin sırasında yaptığı orijinal hareketleri, 

dualarla bütünlemiĢlerdir. (Ġnan, 2000: 139-142) 

Divan-ı Lügati‘t-Türk‘te de ise alkıĢ dua Ģeklinde karĢılığını bulmuĢtur.   

Dua yapılırken sergilenen davranıĢlar, kiĢinin yoğunlaĢmasına bağlı olmakla 

beraber, çeĢitli dinlere göre de değiĢik Ģekiller arz edebilmektedir.  

Türk Kültürünün temel eserlerinden olan Dede Korkut kitabında dua önemli yer 

tutar. Pek çok hikâyenin sonunda Dede Korkut ortaya çıkar ve dua eder. SözgeliĢi; 

Kazan Big Oglı Uruz Bigün Tutsak Olduğı Boy Ģu duayla sona erer. 

"Yöm vereyim hanum: 

Yirlü kara tagun yıkılmasın, 

Kölkelüçe kaba ağacun kesilmesün, 

Kamın akan görklü suyun kurımasun, 

Kanatlarun uçı kırılmasun, 

Kadir seni namerde muhtac itmesün, 

Çapar iken ağ boz atun büdrimesün, 

ÇalıĢanda kara polat öz kılıcun gedilmesün, 

Allah viren ümidin üzilmesün, 

Ahır sonı aru imandan ayırmasun, 

Ağ alnunda biĢ kelime du'a kılduk, kabul olsun, 

YığıĢ dursun düriĢ dürsün günahunuzı adı görklü Muhammed'e bağıĢlasun, 
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hanum hey!(Ergin, 1994: 61) 

Türk destan geleneğinde dua okumaya ayrıca önem verilirdi. Destan Ģairi, 

sanatını icra ederken, uygun yerlerde duaya yer verirdi ki, bu daha ziyade destan 

anlatmaya baĢlamadan olurdu. 

Duaları zaman, olay ve durumlarına göre; 

I. Tabiat olayları ile ilgili dualar 

Genellikle tekerleme Ģeklinde söylenirler. 

1. Yağmurla ilgili dualar 

2. Ay görününce okunan dua 

II. Hayatla ilgili dualar 

Dualar, bir iyilik görüldüğünde söylenilmekle beraber, bir an önce 

gerçekleĢmesi istenilen arzular olduğunda da dile getirilir. Dualar, maniler içinde de 

sıkça yer alır. ÂĢık Edebiyatı alanında pek çok âĢık Ģiirlerini zaman zaman dualarla 

vücuda getirmiĢtir. (Kaya, 1997: 101) 

Duaların Biçim ve Anlam Özelliklerinde duaların hemen her Ģahıs için 

söylenebildiği ve genellikle baĢa Allah, Ya Rabbi, Ya Rabbim gibi nidalar getirildiği 

dikaat çekiyor. KiĢinin kendisi için söylediği dualar Allah'a yakarıĢ Ģeklindedir. 

Dualar, daha ziyade ikinci ve üçüncü Ģahıslara söylenir. Bu dualar, oldukça samimi 

duygularla söylenmiĢ ve görülen iyiliğin karĢılığı niteliğinde olan sözlerdir. Bir 

iyiliğe karĢılık olmaksızın söylenen dualar da vardır. ġöyle ki, sevilen, mutlu olması 

istenilen kiĢiler için de dua edilebilir. Dualar, kısa ve yalın ifadelerdir ve genellikle 

kurallı cümle halindedirler. Bazıları ölçülü ve kafiyelidir. Bazı dualar teĢbih ve tezat 

gibi söz sanatlarıyla yapılır. Bazı dualar vardır ki, beddua görünümündedirler. Bunlar 

daha ziyade çocuk okĢamaları sırasında söylenen ve Ģefkat ifade eden sözlerdir. 

Bölgedeki Dua Örnekleri:  

Eli maaĢlı beli kayıĢlı  

Allah‘ım bize koca 

Gökten yağsın yerden toplasınlar, 
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Toprak diye dokundukları altın olsun 

Dünyadan gelsin yün yatakta yatsınlar 

Ana baba suali görmesinler 

Fatma anamıza komĢu olsunlar 

Hürü kızına yoldaĢ olsunlar 

 

Bir istesinler bin versin 

Oğlanlarıyla oba olsunlar 

Kızlarıyla komĢu olsunlar.  

Guzum deyince duysunlar 

Acıkınca doysunlar 

Yanlarına varsınlar. (N. YaĢar ile yapılan kiĢisel iletiĢim, 15 Mayıs 2009)  

 

* Tenine toprak değmesin 

E. BEDDUALAR 

Beddualar, çaresiz olan, acı çeken, kötülüğe maruz kalan bir insanın rahatlamak, 

amacıyla söylenen, kötü düĢünce ve dilekleri kapsayan kalıplaĢmıĢ sözlerdir. Kısaca 

"kötü dilek" olarak niteleyebileceğimiz beddua, Farsça bed "kötü" ile Arapça dua 

sözlerinden meydana gelmiĢtir. Anadolu'nun muhtelif yörelerinde; "ah, bedat, ilenç, 

inkisar, kargıĢ, karıĢ, lanet " gibi adlarla da anılan bedduaya Bölgemizde ilenç adı 

verilmektedir. Bedduaların söyleniĢ sebepleri çeĢitlidir. Bunları Ģu Ģekilde 

sıralayabiliriz: 

1. Aile ve toplum tarafından hoĢ karĢılanmayan yüz kızartıcı hareket üzerine 

söylenmiĢ beddualar, 

2. Günlük olaylar üzerine kiĢilerin (Ana-baba-çocuk-komĢu-arkadaĢ) 

birbirlerine söylediği beddualar. 

3. Haksızlık, baskı ve zulüm karĢısında söylenen beddualar, 

4. Millî hislerle söylenen beddualar, 

5. AĢkın karĢılıksız kalması üzerine sevgiliye söylenen beddualar. 

6. Gurbet acısıyla söylenen beddualar 
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Beddualar, âĢıkların Ģiirlerinde ve mani, türkü, ağıt, bilmece, ninni ve halk 

hikâyelerinde kendilerine sık sık yer bulmuĢlardır. 

Diğer taraftan beddua görünümünde olan, ancak beddua olmayan söz kalıpları 

da vardır. Ters beddualar adı verilen bu kalıp ifadeler, dostluğu pekiĢtirici ve Ģaka 

amacıyla söylenen sözlerdir. 

Beddualar ne için söylendikleri göz önüne alınarak Ģu Ģeklide sınıflandırılabilir.  

1. Ġnsan için söylenen beddualar 

a. Ġnsan bedeni ( el, kol, karın, göz, ağız, diĢ, ayak, ciğer..) ve hastalıkla ilgili 

beddualar 

b. Akraba ve tanıdıklar ile ilgili beddualar 

c. EĢya, mal, mülk ( ev, bağ, bahçe...) için söylenen beddualar: 

ç. Hayatla ilgili ( mutluluk, murat, nasipsizlik, namus, çile, yeme-

içme,yoksulluk, zulüm..) beddualar 

d. Evlilik ve zürriyetle ilgili ( evlatsızlık, kısırlık..) beddualar 

e. Kaza, belâ, felâket ile ilgili beddualar 

f. Ölümle ilgili ( ecel, kefen, cenaze, teneĢir..) beddualar 

g. Ahiret ve inançla ilgili ( cennet, cehennem, günah, Ģeytan, zebanî, kabir..) 

beddualar 

h. Ad-san ile ilgili beddualar 

ı Geleneklerle ilgili beddualar 

i. Geçimle Ġlgili beddualar 

2. Beldeler için söylenen beddualar 

3. Yapılar için söylenen beddualar 

4. Hayvanlara söylenen beddualar 

5. Tabiat parçaları (ağaç, dağ, ırmak...) için söylenen beddualar 

6. Feleğe söylenen beddualar 

7. Gurbete söylenen beddualar 

Beddualar "kalıplaĢmıĢ sözler" olarak incelenir. Ancak bu hüküm halk 

Ģairlerinin Ģiirlerde kullandığı beddualar için geçerli değildir. Halk Ģairi halkın dilinde 

yaĢamakta olan bedduaları kimi zaman aynen, kimi zaman da değiĢtirerek kullanır.  



 101 

Bölgedeki Beddua Örnekleri:  

Bölgemizde derlediğimiz bedduaları niçin söylendiklerini göz önünde 

bulundurarak yapılan sınıflandırmayı göz önüne alarak Ģu Ģekilde değerlendirebiliriz. 

1. Ġnsan Ġçin Söylenen Beddualar 

a. Ġnsan bedeni ve hastalıkla ilgili beddualar 

*Tefi dürülmeyesice (Ģekli dönmeyesice) 

*Allah beĢceğinize bir tabut versin 

*Gözün kör olsun 

* Haram olsun hart olsun 

   Karaciğerine dert olsun 

   Bir burnundan kan gelsin 

   Bir burnundan can gelsin 

b. Evlilik ve Zürriyetle Ġlgili Beddualar 

* Cılsına civalar dökülsün 

*Allah el gülmez ayrılığı versin 

* Ocağı yanası 

*Ocağına incir ağacı dikilsin 

c. Ölümle Ġlgili Beddualar 

*Singildiyesice singildeyecektir elbet bir gün 

d. Geçimle ilgili Beddualar 

* Ekmek tavĢan olsun sen de tazı 

2. Ters Beddualar 
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DiĢin kemik dilin et olsun 

YıkılmıĢ duvar üstüne yıkılsın 

ÖlmüĢ karga gözünü oysun 

ÖlmüĢ ninenin ölüsünü gör 

F. ÖLÇÜLÜ SÖZLER 

Ölçülü Sözler Türk Halk Edebiyatı‘nda ölçülü atasözü ve deyimlerimizin 

dıĢında kullandığımız kalıplaĢmıĢ ölçülü, kafiyeli sözlere verilen genel adlardır. 

Genellikle beyit, üçlük, dörtlük halindeki bu Ģiir parçalarının Ģairleri unutulmuĢ, 

anonim hale gelmiĢlerdir. Bu sözlere ―Ölçülü fıkra‖ adını verenler dahi olmuĢtur. Bir 

bölümü ticarethanelerde, taĢıtlarda, evlerde, kahvelerde levha halinde asılıp kalmıĢtır. 

Ölçülü sözlerin tamamı tespit edilip yazıya geçirilmemiĢtir. Milletimizin 

binlerce yıllık hayat tecrübelerini, gelenek görenek ve inanıĢlarını ortaya koyan söz 

konusu sözlere ölçülü atasözü ve deyimlerimizi de içine alacak Ģekilde ―ölçülü söz‖ 

denmiĢtir. Ölçülü sözlerin önemli bir bölümü atasözü, deyim haline gelmiĢ, kitaplara 

girmiĢtir. Diğerleri ise ya bütün ya da parça halinde atasözü, deyim haline gelmeye 

adaydır. 

Ölçülü sözlerin temel özellikleri Ģunlardır: 

a. DüĢünce ve duyguları az kelimeyle, sanatlı bir Ģekilde anlatırlar. Dinleyenler 

üzerinde etkileri büyük olur.  

b. Vezinli ve kafiyelidirler. Ancak, dilden dile dolaĢırken vezin ve kafiyelerde 

bozulmalar olmuĢtur.  

c. Çoğu hece ölçüsüyle söylenmiĢtir. Aruz ölçüsüyle söylenenler de 

bulunmaktadır. Bu tür sözler divan ve halk Ģairlerinin oluĢturdukları sözlerdir. 

ç Mısra sayıları yönünden beyit ve dörtlük olanlar çoğunluktadır. 

d. ġairleri unutulmuĢtur. Dilden dile dolaĢırken ekleme ve çıkarmalar olmuĢ, 

böylece çeĢitlemeleri ortaya çıkmıĢtır. 
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e Söz sanatları yönünden çok zengindirler. TeĢbih (benzetme), cinas, kinaye, 

tezat, tevriye, mecaz-ı mürsel, aliterasyon gibi söz ve anlatım sanatları daha çok 

görülmektedir. 

f. Beyit biçiminde olanlar genellikle Ģehir folklorunda ve aydın kiĢilerce 

kullanılmaktadır.(Tan, 1986: 9-10 ) 

Bölgedeki Ölçülü Söz Örnekleri:  

Bu çerçevede bölgede yaptığımız derleme çalıĢmalarında biçimce biri maniye 

diğeri deyime yakın olmak üzere aĢağıya da aldığımız iki tane ölçülü söz tespit ettik.  

Kahve bulamazsak kekik içeriz 

Muhakkak biz sizi bekleriz. 

 

Ġnersin gönül inersin 

Attan eĢeğe binersin 

EĢeği de bulamaz yayan gidersin. 
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III. ANLATMAYA DAYALI ÜRÜNLER 

A. EFSANELER 

Ağızdan ağza aktarılarak değiĢikliklere uğrayan olağan üstü olayları 

bünyesinde barındıran kiĢilerin hayatlarından, halkın hayal dünyasından ve tarihi 

olaylaradan yola çıkarak oluĢturulan ulusal hikayelere efsane adı verilir. 

―Efsane‖ terimi, dilimize Farsçadan girmiĢtir. Batı dillerinde Latince ―legendus‖ 

kökünden çıkan, ―legenda, legend, leggenda, leyenda‖ vb. kelimeler, efsane 

kavramının karĢılığı olarak kullanılmaktadır‖ (Sakaoğlu, 1980: 4) 

Efsane‘nin çeĢitli araĢtırmacılar tarafından tarifleri yapılmıĢtır.  

Bizde de birçok sözlük ve araĢtırmada efsanenin tarifi yapılmıĢtır. Bunlardan:  

Ferit Develioğlu, ―Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat‖ adlı eserinde 

efsaneyi 1. Asılsız hikâye masal, boĢ söz, saçma-sapan lakırdı, 2. Dillere düĢmüĢ, 

meĢhur olmuĢ hadise. (Develioğlu, 1997: 245) Ģeklinde tanımlamıĢtır. 

Türk Dil Kurumunun hazırladığı ―Türkçe Sözlük‖te efsane: 1. Eski çağlardan 

beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayali hikâye, söylence, 

2. Gerçeğe dayanmayan asılsız söz, hikâye‖ , Ģeklinde tarif edilmektedir. (T. Sözlük, 

2005: 433) 

Pertev Naili Boratav, ―100 soruda Türk Halk Edebiyatı‖ adlı eserinde efsane 

için Ģunları yazmaktadır: ―Efsanenin baĢlıca niteliği, inanıĢ konusu olmasıdır. Onun 

anlattığı Ģeyler doğru, gerçekten olmuĢ diye kabul edilir... 

Efsane kendine özgü bir üslubu kalıplaĢımıĢ, kurallı biçimleri olmayan, düz 

konuĢma dili ile bildirilen bir anlatı türüdür... 

Bir destan parçası karmaĢık ve uzun soluklu anlatı bütününden kopup kendine 

özgü üslup niteliklerini, sanatlık süslemeleri yetirince, sadece olağanüstü yönleriyle 

bir kiĢiyi, ya da bir olayı bildirme göreviyle sınırlanınca efsane olur. (Boratav, 2000: 

98) 
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Bahaeddin Ögel ise efsaneyi ―Tarihte adı geçmeyen, artık unutulmuĢ büyük 

kahramanlara ait efsaneler, mitolojinin kadrosuna girer. Tarihte yaĢadıklarını 

bildiğimiz kiĢilere ait efsaneler ise destan, yani ―legende‖dir‖ (Ögel, 1995: V) 

Ģeklinde tarif etmektedir: 

ġükrü Elçin, Halk Edebiyatına GiriĢ, adlı eserinde, efsaneler insanoğlunun, tarih 

sahnesinde görüldüğü ilk devirlerden itibaren, aynı coğrafya, muhit veya kavimler 

arasında geliĢen, zamanla inanç, adet, an‘ane ve merasimlerin teĢekkülünde, az çok 

rolü olan bir çeĢit masal demektedir. (ġükrü Elçin, 2000: 314–315) 

Saim Sakaoğlu, Anadolu-Türk Efsanelerinde TaĢ Kesilme Motifi ve Bu 

Efsanelerin Tip Kataloğu adlı eserinde, efsane hakkında yapılan yerli ve yabancı 

birçok tarifi inceledikten sonra, efsanenin özelliklerini Ģu Ģekilde tespit etmiĢtir:  

a) ġahıs, yer ve hadiseler hakkında anlatılırlar. 

b) Anlatılanların inandırıcılık vasfı vardır. 

e) Umumiyetle Ģahıs ve hadiselerde tabiatüstü olma vasfı görülür. 

ç) Efsanelerin belirli bir Ģekli yoktur; kısa ve konuĢma diline yer veren bir 

anlatmadır. (Sakaoğlu, 1980: 6–7)  

Efsanelerin özelliklerinin ardından aklımıza ne Ģekilde oluĢtukları gelmektedir. 

Efsanelerin oluĢumu ile ilgili olarak öncelikle köklerine bakmak gerekir. Efsanelerin 

bir değil, bir kaç kökü vardır. Bu kökleri Ģöyle sıralayabiliriz: 

1. Mitolojik kökler:  

2. Tarihi kökler:  

3. Dini kökler:  

4. Hayali, fantastik kökler: (Ergun, 1997: 41) 

Anadolu Türkleri arasında efsane, menkıbe, esâtir ve mitoloji terimleri 

yaygınlık kazanmıĢtır. Anadolu dıĢında yaĢayan Türklerden: 

Azerbaycan arasında esâttir, mit, efsane;  

Türkmenlerde epsana, rovayat 

Özbeklerde efsane, rivayat 
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Karakalpaklarda epsane, legenda, anız, anız-engime 

Kazaklarda anız, anız-engime, epsane-hikayet 

BaĢkurtlarda rivayat, legenda 

Kırım Tatarları‘nda efsane 

Kazan Tatarları‘nda rivayat, legenda, ekiyet, beyt 

Altay Türklerinde kuuçın, kep-kuuçın, mif-kuuçın, legenda-kuuçın 

Hakaslarda kip-çooh, legenda, çooh-çaah, az da olsa nımah 

Tuva Türklerinde tool-çurgu çugaa, töögü çugaa, genel ad olarak toolçurgu 

bolgaĢ töögü çugaalar 

ġorlarda purungu çook, kep-çook, erbek 

Karaçaylarda aytıv, tavruh 

Uygurlarda rivayet, epsene 

Yakutlarda kepseen, sehen, kepsel, bılırgı sehen 

ÇuvaĢlarda halap, mif, legenda, az da olsa yumah 

Kırgızlarda ulamıĢ, mif, ılakap, comok vb. terimler efsane karĢılığı olarak 

kullanılmaktadır. 

Türk Edebiyatında efsane türünün ilk ortaya çıkıĢı ve ne gibi adlar verildiği 

konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Bununla beraber Ergun‘un bu konuyla 

ilgili olarak yaptığı inceleme, tespit ve yorumları Ģu Ģekildedir: ―Söz anlamına gelen 

―Sab/saw‖  sözü terim olarak hikâye kıssa, risâle, tarihi olay, tarihi olaylardan haber 

vermek, eski söz‖ vb. kavramların karĢılığı olarak kullanılmıĢtır  (D.L.T, 1993: 782–

783).  

Bugün, efsane olarak kullandığımız terimin yerine Ġslamiyet‘ten önceki devirde 

nasıl bir terim kullandığımız, hangi terimi kullandığımız, bugünkü bilgilerimizin 

ıĢığında kesin olarak belli değildir (Ergun, 1997: 2 ) 

Edebiyatımızda ilk efsane örneklerine Oğuz Kağan ve Göç destanlarında efsane 

özellikleri taĢıyan bazı parçalarda rastlamaktayız. Oğuz Kağan destanındaki Kanglı, 

Kıpçak, Karluk, Halaç, Uygur vb. boy adlarının veriliĢini anlatan bölümlerde efsanevi 

unsurlar vardır.  



 107 

Göç Destanı‘nda da Kutlu Dağ‘ın Çinlilere verilmesiyle ilgili olan bölüm 

efsanevî bir karakter gösterir. (Banarlı, 1998: 28–29)  

Dede Korkut Kitabı‘nın Dirse Han Oğlı Boğaç Han boyunda taĢ kesilme 

motifiyle ilgili olan efsanelere benzer bir husus görülür. Bu boyda Dirse Han‘ın 

hanımı, oğlu yaralanınca Kazılık Dağı‘na Ģöyle kargıĢta bulunur: 

―Kaçar senin geyiklerin Kazılık Tağı 

Kaçar-iken kaçmaz olsun taĢa dönsün‖ (Ergin, 1994: 18) .  

Anadolu-Türk efsanelerinin sınıflandırılması, tasnif edilmesi iĢiyle önce Prof. 

Dr. Pertev Naili Boratav uğraĢmıĢtır.  

Hocamız Saim Sakaoğlu, ―Anadolu-Türk Efsanelerinde TaĢ Kesilme Motifi ve 

Bu Efsanelerin Tip Kataloğu‖ adlı araĢtırmasında ―taĢ kesilme‖ motifiyle ilgili olan 

efsanelerin tasnifini yapmıĢtır.  

Bölgedeki Efsane Örnekleri:  

Bu güne kadar yapılmıĢ bu tasniflerden yola çıkarak Biz de çalıĢmamızda 

derlediğimiz efsaneleri  Zekeriya Karadavut hocamıza ait tasnifi göz önünde 

bulundurarak aktarıyoruz. 

I. YaratılıĢ Efsaneleri - OluĢum DönüĢüm Efsaneleri,  

A. ġekil değiĢtirme efsaneleri, 

1. TaĢ kesilme efsaneleri 

2. Diğer Ģekil değiĢikliğine bağlı efsaneler 

3. Açıklayıcı efsaneler, 

II. Tarihi Efsaneler 

A. Adları belli yerlerle ilgili efsaneler, tabiat Ģekilleriyle ilgili efsaneler, 

B. Ġnsan topluluklarının yaĢadığı yerlerle (ġehir, köy vb.) ilgili efsaneler, 

C. Ünlü büyük yapılar (Cami, hamam vs.) ile ilgili efsaneler,  

D. Kaleler, surlar, köprülerle ilgili efsaneler. 
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III. Olağanüstü Varlıklar üzerine anlatılan efsaneler, 

IV. Dini efsaneler. 

A. Evliyalar üzerine anlatılan efsaneler, 

B. Ziyaret yerleri üzerine anlatılan efsaneler, 

C.Peygamberler, Hızır ve diğer din büyükleri üzerine anlatılan efsaneler. 

(Aktaran: Ergun, 1997: 23) 

I. YaratılıĢ Efsaneleri - OluĢum DönüĢüm Efsaneleri: 

A. ġekil değiĢtirme efsaneleri:  

1.TaĢ kesilme efsaneleri: 

KIZLA OĞLAN 

I. 

Kale gediğinin batısında kalan iki taĢ var. Onlardan birisi oğlan diğeri de 

kızmıĢ. Bu kızla oğlan birbirlerini çok seviyorlarmıĢ. Oğlan annesinden babasından 

istemesine rağmen kızı vermemiĢler. Bu iki âĢık birbirlerine kavuĢmak için çareyi 

kaçmakta bulmuĢlar. Kaçıp Kale Gediğindeki mağaraya sığınmaya karar vermiĢler. 

Kızın annesiyle babası kaçtığını anlayınca intizar etmiĢler. Allah kızım taĢ olun 

demiĢ. O kızla oğlan orada taĢ olmuĢlar. 

Bu efsane parçasında anne babanın bedduası sonucu taĢ kesilme motifi 

karĢımıza çıkmaktadır. 

II. 

Kale gediğinin batısında kalan iki taĢ var. Onlardan birisi oğlan diğeri de 

kızmıĢ. Bu kızla oğlan birbirlerini çok seviyorlarmıĢ. Oğlan kızı annesinden 

babasından istemesine rağmen kızı vermemiĢler. Bu iki âĢık birbirlerine kavuĢmak 

için çareyi kaçmakta bulmuĢlar. Kaçıp Kale Gediğindeki mağaraya sığınmaya karar 

vermiĢler. Kızın ağabeyleri bunların peĢlerine düĢmüĢ. Ġki âĢık yakalanacaklarını 
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anlayınca Allah‘ım ya bizi kuĢ et uçur ya da taĢ et dondur demiĢler. Duaları kabul 

edilen iki âĢık oracıkta taĢ oluvermiĢler. 

Kızla oğlan efsanesinin bu varyantında ise yine bir taĢ kesilme motifi karĢımıza 

çıkmakta. Ancak burada motif çaresizlik sonucu edilen dua Ģeklinde kendisini 

göstermektedir. 

2. Diğer Ģekil değiĢikliğine bağlı efsaneler 

YEDĠ GARDAġ VE ÜLKER 

Ülker haziran ayında doğan yedi sekiz topak yıldızdan oluĢan bir grup yıldızdır. 

Yedi GardaĢ ise yedi kız kardeĢten oluĢan bir yıldız grubudur. Ülker bir gün Yedi 

GardaĢ‘tan birine âĢık olur ve onun etrafında dönmeye baĢlar. En sonunda da âĢık 

olduğu kardeĢi alır kaçar. Onun için Ülker erkenden doğar gidermiĢ. Yedi GardaĢ ise 

kaçırılan kardeĢlerini bulup geri almak için Ülker‘in peĢine düĢmüĢ. Onu takip 

etmeye baĢlamıĢ ve arkasından hiç ayrılmamıĢlar.  KardeĢlerini Ülker‘den geri almak 

için gökte yıldız olmuĢlar bu gün hala Ülker‘i kovalayıp dururlarmıĢ. (F. Dündar ile 

kiĢisel iletiĢim, 8 Ağustos 2009) 

Yedi GardaĢ ve Ülker efsanesinde kozmolojik bir kök mevcuttur. Yıldızların 

oluĢumuyla ilgili anlatılan bu efsanede insan kaynaklı yıldızlar karĢımıza çıkmakta. 

Bu efsane örneği Dr. Metin Ergun‘un Türk Dünyası Efsanelerinde değiĢme Motifi 

adlı eserindeki diğer Türk Cumhuriyetlerine ait efsanelerde sıkça rastlanan 

motiflerdendir.  

II. Tarihi Efsaneler 

A. Adları belli yerlerle ilgili efsaneler, tabiat Ģekilleriyle ilgili efsaneler, 

TESLĠME PINARI 

Köyden epey ileride Söğütlü boğazdan da ileride bir tepe var.  Eskiden o 

tepeden yaylaya gidip gelirlermiĢ. Çelik ebe de orada Kurt Tepesinde yaĢarmıĢ. 
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Teslime kadın çok güçlü kuvvetli olduğu için ona Çelik Ebe derlermiĢ. Bir gün akĢam 

üçler yediler kırklar gelmiĢ, Çelik Ebeye: 

- Teslime seni götüreceğiz, demiĢler. 

Çelik Ebe de: 

-Ben gitmem, demiĢ. 

- Yo illa götüreceğiz, demiĢler.  

- Benim bir sürü çocuğum var. Çocuklarımı koyup nahal gideyim, demiĢ.  

Bunun üzerine gelenler:  

- Tamam o zaman ama biz yolumuzu bulamayız bari bize yolumuzu tarif et bir 

yere kadar götür, demiĢler.  

Çelik ebe kabul edince birlikte yola koyulup giderler. Bir yere varınca üçler 

yediler kırklar eğilip su içerler. Çelik Ebe de eğilip içmek isteyince su birden yılana 

dönüĢür.   

- Bu bir yılan oy! Siz nahal içtiniz bu suyu, der Teslime Ebe.  

Bunun üzerine üçler yediler kırklar: 

- Emme bize nittin gelmezsin de yılan olmaz mı o, demiĢler. Tabi yılan olur, 

demiĢler.  

Sonra oraya bir çivi çakıverirler. Biraz dursun da bari Teslime‘nin çeĢmesi 

desinler. Madem sen bizimle gelmeyeceksin, derler.  

Teslime Kadın sabah uyanınca gidip bakar ki çivi çakılmıĢ. Kimseye 

seslenmeden çobana: 

- Ya ben bir düĢ gördüm gel Ģurayı kazalım bakalım bir su çıkacak mı? der.  

- Önceden su çok uzaktan, Söğütlü pınardan, geliyormuĢ.- 
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Teslime Kadınla çoban kazarlar kazarlar ama kupkuru bir toz çıkar. Oradan geri 

dönüp giderlerken bir ihtiyar kadın seslenir. 

- Çocuklar su çıktıysa ben bir su getirsem, der. 

Çoban da: 

- Ha çıktı çıktı, çingili getir! diyerek kadınla dalga geçer.  

Onlar eve doğru giderken karı arkadan: 

- Allah Teslime seni seveyim su gelmiĢ de çıkıyor, demiĢ. 

GitmiĢler ki su akıyor. Oradaki suya Teslime Pınarı demiĢler. Sonradan 

katrancılar üstüne çeĢme yaptırınca Katrancı ÇeĢmesi demiĢler. (F. Dündar ile kiĢisel 

iletiĢim, 8 Ağustos 2009) 

AKTAġ-KARATAġ TEPESĠ VEYA HABĠL’LE KABĠL’ĠN ÖYKÜSÜ 

Gavuruçtuğu‘nun kuzeyinde, ―Ağlayan Dağı‖ denilen kayalık, sivri, çatal bir 

dağ yükselir. ―Ağlayan Dağı‖nın tepesine ne zaman bir kör duman çökse, yörükler 

söylenmeye baĢlarlar: ―Ağlayan‘ın baĢı dumanlı. Bugün yola çıkılmaz.‖ diye. 

Ağlayan Dağı, fırtınadan, borandan öylesine karıĢır, öter ki, yörüklerin ―ayı kaldıran 

rüzgârı‖ dedikleri cinsten rüzgârlar, insanı yerden yere vurup, soluksuz bırakabilir. 

Ağlayan‘ın baĢı kayalık, taĢlıktır. Ot bitmez, çalı nedir bilmez. Öyle ki, diĢinin 

dibini karıĢtıracak bir tek çöp bulamazsın. KıĢın dağın baĢı kar tutmaz. O fırtınada 

boranda kar duramaz, alır hepsini aĢağılara savurur. Yalnızca kar değil, toprak da 

duramaz ki; otu, çalıyı çekirdeği tanısın, yeĢertiyi görebilsin. 

Ağlayan‘nın tepesi Hazreti Ali‘nin kılıcı gibi iki çataldır. Ġki tepe bıçakla 

kesilmiĢçesine dikine ayrılır birbirinden. Ağlayan‘ın tepesine çıkıp da aĢağılara 

baktığında, insanın baĢı döner. TaĢ atsan, attığın taĢın düĢtüğü yeri de göremezsin. 

Dipleri uçsuz bucaksız kör birer combaradır.  
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Bu iki dağdan batıdaki, kömür gibi kapkaradır. Doğuya düĢeni ise kirece batmıĢ 

çıkmıĢ gibi beyazdır. Çatalının biri kara, biri beyaz görünümüyle bir doğa harikasıdır. 

Göreni ĢaĢırtır. Bu iki tepe ilk yaradılıĢ günlerinde birbirlerinden ayrılmaz iki 

kardeĢmiĢ. Zamanla geçinemez olunca kanlı bıçaklı kavga ederek ayrılırlar. Araya 

düĢmanlık girer. Sonunda biri öbürünü öldürür. Böylece KarataĢ Tepesi kötülüğü, 

AktaĢ Tepesi de iyiliği simgeler.  

ĠnanıĢa göre bu iki tepe hiçbir zaman bir araya gelip kardeĢ olamayacak, 

beyazla kara asla birbirlerine kavuĢamayacaktır. Söylencelere bakılırsa, AktaĢ‘la 

KarataĢ bir gün birbirlerine gidip gelmeye baĢlarlarsa, yani AktaĢ Tepesi‘nde 

KarataĢlar, KarataĢ Tepesi‘nde AktaĢlar çoğalırsa, insanlar yeniden kardeĢ olacaklar, 

yeryüzüne kesin barıĢ gelecektir. (ġahin, 2000: 7) 

IV. Dini efsaneler. 

A. Evliyalar üzerine anlatılan efsaneler: 

B. Ziyaret yerleri üzerine anlatılan efsaneler: 

BOLKAR BOZOĞLAN 

I 

Bozoğlan Çukurova‘da malları olan birinin çobanıymıĢ. Yazın malları Bolkar 

Dağında otlatır kıĢın geri getirirmiĢ. Bozoğlan kıĢın birinde bir sürü koyunla kırda 

kalmıĢ. KaybolmuĢ yani. O koyunla orada nasıl yazlamıĢsa yazlamıĢ.  KıĢın kıra belki 

5 belki 10 metre kar yağar. YaĢamak neredeyse imkânsızdır. O kadar soğuk olurmuĢ 

ki orada hayvan falan yaĢayamazmıĢ. KuĢ dahi uçmazmıĢ havada. Temmuzda bile kar 

olurmuĢ dağlarda. Havalar ısınmaya baĢlamıĢ; mal sahibi mayıs ayında Çukurova‘dan 

çıkmıĢ doğru dağlara. Bu bizim koyunlar ne oldu acaba diyerek koyulmuĢ yola. Ölüsü 

de dirisi de diyerek çıkmıĢ kıra. Kıra gelse ki koyun baĢında çobanıyla duruyor. 

Çoban uzaktan ağaya ―Al koyunun eline teslim‖ demiĢ. Ortadan kaybolmuĢ 

sonrasında. Bozoğlan‘nın erdiğini anlamıĢlar ama ortadan kaybolmuĢ, izine de 

rastlanmamıĢ bir daha.  
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ġimdi tepenin tam zirvesinde bir mezar var. Üzeri örtülü kulübe halinde. Oraya 

çocuğu olmayan kadınlar geliyor, dilek diliyor. Kimisi senit düzmüĢ, kimisi çocuğun 

elbiselerini asmıĢ, kimi mal kesmiĢ. BaĢında bir kuyu var. Kuyudan buz gibi su çıkar.  

Bir de bir gün hazine aramak için mezarın üzerini yıkmıĢ biri. Oranın hemen 

arkasında Darende Köyünde bir adamın rüyasına girmiĢ. DemiĢ ki ―Ya benim 

mezarım vardı yıktılar mezarımı. Bir yapıversen olmaz mı?‖ O adam da gelmiĢ 

çatmalarla çatıp yapmıĢ tekrar mezarı. (R. Dudaklı ile kiĢisel iletiĢim, 26 Haziran 

2004) 

II.  

Buralara Haziran ayında Yörükler çıkıyor. Yörüklerden bir ağanın çobanı 

varmıĢ. Bu ağa hacca gitmiĢ.  Eskiden hacca 6 ayda gidilir 6 ayda gelinirmiĢ.  

Hacca giden ağanın hanımı bir gün demiĢ ki Bozoğlan‘a ―Ağan burada olsa da 

Ģu yoğurttan yeseydi çok severdi.‖ Bozoğlan da ―ġu çingile kat ben vereyim 

geleyim.‖ demiĢ.  Ağanın hanımı da katmıĢ vermiĢ.  Bozoğlan Maneviyat ehli olduğu 

için Kâbe de ağasına o bir çingil yoğurdu bir anda vermiĢ gelmiĢ. 

Ağa hacdan döndüğü zaman yaylada herkes baĢına toplanmıĢ. EĢyalarını ortaya 

dökerken çingil de çıkmıĢ ortaya. Kadın ― O çingili sana kim verdi?‖ demiĢ ağaya. 

Ağa ―Bozoğlan‘la sen bana yoğurt göndermedin mi onun çingili‖ deyince 

Bozoğlan‘ın ermiĢ olduğunu anlamıĢlar. Bunu Bozoğlan iĢitmiĢ. Veli olduğunun 

öğrenilmesinden rahatsız olup orayı terk etmeye karar vermiĢ. Çadırdan uzaklaĢırken 

arkasından Bozoğlan Bozoğlan diye bağırmıĢlar. Onlardan kurtulabilmek için dağa 

doğru koĢmuĢ Bozoğlan. Onlar da arkasından koĢmuĢlar ama gözden kaybolmuĢ. ġu 

anda gözden kaybolduğu tarafta dağın tepesinde ziyareti var.  

Bu dağın eteklerinde orman vardır. Burada kesim olmuĢ. Tahtacılar odun 

taĢıyormuĢ orada. Tahtacılar Türkmenlerin bir boyu, odun iĢiyle uğraĢırlar ve katırları 

çok kıymetlidir. O dağın eteğinde tahtacı odun taĢırken katırının ayağı kırılmıĢ. 

Tahtacı için katır çok kıymetlidir. O sırada Bozoğlan o katrancıya gözükmüĢ. ―Ben 

senin katırının ayağını iyi yapsam sen de benim çardağımı yapar mısın? Yıktılar 
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benim çardağımı‖ demiĢ. Katrancı yaparım deyince Veli katırın ayağını sıvazlamıĢ ve 

bir anda katır iyileĢmiĢ. O olaydan sonra Katrancı namaza baĢlamıĢ. Her sene gelip o 

ziyarete o çardağı yapar mezarı düzeltir gider olmuĢ. ġimdi de orayı daha çok 

Katrancılar ziyaret ederler. 

Medrese tahsili görmüĢ bir zat olan Arslanköylü Veliddin Efendi bir grup ilim 

adamıyla orayı ziyaret etmek istemiĢ fakat yolda suyu unuttuklarını fark etmiĢler.  

Hava sıcak, güneĢ tepede. Veliddin Efendi demiĢ ki orası gerçek bir ziyaretse biz 

gidene kadar suyumuzu hazır eder. Onlar varıncaya kadar hava günlük güneĢlikken 

birden tepede bir sis meydana gelmiĢ. VarmıĢlar ki kaklığın (taĢlardaki çukurlar) içi 

su dolmuĢ. O zaman ermiĢ olduğunu kanıtlamıĢ. 

Sonra Bozoğlan birisinin rüyasına girip mezarının yanına gelenlerin içmesi için 

bir kuyu açmasını istemiĢ. Bunun üzerine oraya kuyu açmıĢlar. Bu gün ziyarete 

gelenler kuyunun buz gibi suyundan içmekteler. (Ġ. Dündar ile kiĢisel iletiĢim 30 

Haziran 2004) 

Bu efsanede tayy-i zaman tayy-i mekân motifi karĢımıza çıkmakta. Bunun 

yanında rüya motifi de dikkatimizi çekmekte. Ayrıca evliyaların olağanüstülüklerine 

de burada rastlamaktayız. 

ġERĠFE KADIN 

ġerife Karı derler biri varmıĢ. KıĢın buraya çok kar yağar ama onun olduğu yere 

az yağarmıĢ. Bulunduğu yerde sık orman ve sık dallı altına yağmur geçirmez ardıç 

ağaçları varmıĢ. Orada bir çardakta yaĢarlarmıĢ. Hayvanlar için de bir hayrak 

yapmıĢlar. Hayvanları bağlamaksızın onun orada yaĢarlarmıĢ.  

Çocuğunu olağanüstü Ģartlarda doğuran ġerife Kadın bir gün evdeki bir çuval 

unla bir leğen hamur yoğurmuĢ. Bir yandan da yeter mi yetmez mi diye 

düĢünüyormuĢ.  Değirmen oldukça uzakmıĢ çünkü. ġerife kadın ekmeği atmaya 

baĢlamıĢ ki iki kadın çıkıvermiĢ karĢısından. Teyze yardım edelim demiĢler. ġerife 

kadın da kabul etmiĢ. Ġkisi ekmek atarken ġerife karının birden uykusu gelmiĢ. 

―Çocuklar benim uykum geldi biraz uyuyup geleyim‖ demiĢ. Bu arada tepsinin 
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yarısındaki hamur bitmiĢ ve o hamurdan bir boy ekmek çıkmıĢ. Kadınlar sen yat 

teyze biz devam ederiz demiĢler.  ġerife Kadın uyuyup uyandıktan sonra bir de 

bakmıĢ ki ortada ne kadınlar var ne de baĢka bir Ģey. Yarımından bir boy ekmek 

çıkmıĢken kadınların attığından iki boy ekmek çıkmıĢ ve o attıkları ekmek yaza kadar 

onlara yetmiĢ. Hamur hem artmıĢ hem de normalde kıĢın ortasında bitmesi gereken 

ekmek yaza kadar onları doyurmuĢ. 

ġerife kadının bu kerameti dilden dile dolaĢıp durmuĢ. (A. Gürbüz ile kiĢisel 

iletiĢim, 15 Ağustos 2009) 

FEDEK ALĠ’NĠN FATMA 

Çok fakir bir kadınmıĢ Fatma kadın. Eskiden tarikatlardan ders alanlar varmıĢ. 

Fatma kadın da ders almak istemiĢ diğerleri gibi. Çok fakir olunca diğerleri  ―aman 

haline bakmaz da tarikata girecek Ģuna bak‖ diye dalga geçmiĢler. Bunu üzerine 

Fatma Kadının rüyasına bir gece aksakallı pir gelmiĢ. Aksakallı pir ―Onların 

vazifesinden sana da vereceğim‖ demiĢ. O günden sonra Fatma Kadın ermiĢ. Üzerine 

eski bir erkek ceketi ayağında bir erkek ayakkabısı dolaĢır dururmuĢ. Askere giden 

erkeklerin halini uzaktaki akrabaların durumunu hep olduğu yerden bilir olmuĢ.  

Fatma kadın kıĢın pamuk atmaya gider. Kazandığı parayla da ilk iĢi kocasına 

tütün almak olur. Kocasına gösterdiği hürmetten dolayı da erdiğini söylerler. 

 Eskiden hacca gitmek çok zor ve nadirken hacca gidenler onu hacda tavaf 

ederken görürlermiĢ.  

AkĢam ezanı vakti baĢka bir köyde birinin öldüğünden hemen haberdar olur. 

Köy uzakta olmasına rağmen dar zamanda gidip gelirmiĢ. Fedek Ali‘nin Fatma bu 

haline inanmayan bacısına bir gün ―Bacım gözlerini yum‖ demiĢ. Bir ağacı at gibi 

yapıp üzerine binmiĢler. Gözlerini yumunca Kurt Tepesindeki ziyaretin baĢında 

bulmuĢlar kendilerini.  Ziyareti yapıp duasını etmiĢler. Gözlerini yumup açmalarıyla 

birlikte tekrar geldikleri yerde bulmuĢlar kendilerini.  

Bahar gelmeye baĢlayınca Fatma Kadınların unu biter, ambarda un çuvalının içi 

boĢalır. Fatma Kadın da oğluna ambarın içine girmesini söyler. Eline süpürgeyi verip 
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―Süpür oğlum süpür süpür‖ dedikçe bir çuval un çıkar. O un yaza kadar yeter. Sonra 

da her gün yiyecekleri kadar un sandıklarının içine gelirmiĢ. Kocası bir gün kızıp 

―Hem un yok diyorsun hem un buluyorsun nereden buluyorsun bunu‖ diyince bir 

daha un gelmez olmuĢ.  

Köyde Kadir gecesinde Ashab-ı Keyf‘e gidecek olmuĢlar. Gidecek olanların 

rüyasına üçler yediler kırklar girmiĢler. ―Neden Ashab ı Keyf‘e gideceksiniz sizin 

köyde iki Fatma yatıyor onların ziyaret edin‖ demiĢler.  Bu rüyayı aynı anda farklı 

kiĢiler görmüĢler. Bu da Fatma‘nın kerametlerinden biri sayılmıĢ. 

Bir gün de mezarlığın yanında inĢaat varmıĢ. ĠĢçiler tam Fatma Kadının 

mezarının baĢına varınca mezarın tahtaları birden kalkıvermiĢ. Etrafa çok güzel 

kokular yayılmaya baĢlamıĢ.    (C. Yavuz ile kiĢisel iletiĢim, 15 Ağustos 2009) 

Bu efsanede de tayy-i zaman tayy-i mekân motifi karĢımıza çıkmakta. Bunun 

yanında rüya motifi de dikkatimizi çekmekte. Ayrıca evliyaların olağanüstülüklerine 

de burada rastlamaktayız. 

HAMZA EFENDĠ 

Bir gün Hamza Efendi‘nin bir ineği kaybolmuĢ. Arslanköy‘ün arka tarafında 

ÇukurkeĢlik‘te ineği görmüĢ. Fakat inek orada yavrulamıĢ, çoğalmıĢ.  Bunun üzerine 

Hamza Efendi bunlar burayı sevmiĢler deyip hanımını da alıp oraya yerleĢmiĢ. Orada 

Hamza Efendi ve hanımı Durdu Nine hayvanları yazlatıp kıĢlatır olmuĢlar. Hamza 

Efendi bir gün hanım ben bu gün öleceğim demiĢ. Bunu duyan hanımı Durdu Nine 

telaĢlanmıĢ. Hamza Efendi bu sefer hanımına telaĢlanma, merak etme demiĢ. 

Adamlarım gelip beni burada yerime yerleĢtirecekler demiĢ. Sen Ģu tosunu 

emeklerine karĢılık onlara verirsin demiĢ. Hanımı ―Ya bir Ģeyin yok!‖ dediyse de 

Hamza Efendi  ―Öyle değil‖ demiĢ.  

O sırada üç dört molla onların inine gelmiĢ. Mollalara ―Çocuklar ben bugün 

öleceğim beni defnedersiniz teyzeniz de size hakkınızı verecek‖ demiĢ.  Mollalar ―Ya 

ne vefatı sapasağlamsın!‖ dedilerse de Hamza Efendi ―Öyle öyle!‖ demiĢ.  
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Hamza Efendi o gün ortada hiçbir hastalık yokken dediği gibi vefat etmiĢ. 

Mollalar da Hamza Efendiyi Kızılbağ‘daki mezarlığa defnetmiĢler. (F. Dündar ile 

kiĢisel iletiĢim 30 Haziran 2004) 

ALTIN 

Topal Muhittin‘in karısının rüyasına her gün gelirler ―Git falan yerde altın var. 

Orayı kaz o altını oradan al‖ derlermiĢ. Kadın gitmemiĢ gitmemiĢ. En sonunda aynı 

rüyayı görmeye devam edince varmıĢ kazmıĢ. BakmıĢ ki bir küp altın. Altını almıĢ 

çıkarıp gelince altınları Ģalvarına sarmıĢ darı sandığının içine koymuĢ. Sonra Topal 

Muhittin altınları bulmuĢ. ―Hapa darıları yesin biz de sarıları yiyelim‖ der dururmuĢ. 

(C. Yavuz ile kiĢisel iletiĢim, 15 Ağustos 2009) 

 

B. MASALLAR 

Masallar uzun kıĢ gecelerinde genellikle kadınlar tarafından anlatılan halkın 

halkın hayal dünyasında oluĢturduğu olağan üstü varlıkların baĢından geçen olağan 

üstü olayların anlatıldığı zamn ve mekân kavramının belirsizliğini koruduğu sözlü 

gelenekte yaĢayan mahsullerdir. Masallar çocukların ruh dünyalarının geliĢimi için de 

önemli bir rol üstlenen kültür hazinelerimizin baĢında yer alır.  

Masal kelimesi ile ilgili olarak sözlüklerde ve çeĢitli araĢtırmalarda değiĢik 

tanımlar karĢımıza çıkmaktadır. 

Türk Dil Kurumu‘nun çıkardığı Türkçe Sözlük‘ün ―masal‖ maddesinde ise 

masalla ilgili  ―Çocuklara anlatılan ve çoğu olağanüstü olayla süslenmiĢ bulunan ilgi 

çekici hikâye.‖ (T. Sözlük, 2005: 503) Ģeklinde bir tanım yapılmıĢtır. 

Ferit Develioğlu'nun Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat‘inde ―mesel‖  : 

―Terbiye ve ahlâka faydalı, yararlı olan hikâye.‖ olarak geçmektedir. (Develioğlu 

1997: 747)  

Türk masalları üzerinde birçok araĢtırma yapan Pertev N. Boratav ise masalı 

Ģöyle tarif etmektedir: ―Nesirle söylenmiĢ, dinlik ve büyülük inanıĢlardan ve 
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törelerden bağımsız, tamamıyla hayal ürünü, gerçekle ilgisiz ve anlattıklarına 

inandırmak iddiası olmayan kısa bir anlatı.‖ (Boratav, 2000:  80.)  

Masal, Divân-ı Lûgati't Türk'te "ödkünç" kelimesiyle karĢılığını bulur.  

Asya Türkleri arasında ―masal‖ karĢılığı olarak en çok ―çöçek‖ 

kullanılmaktadır. W. Radloff‘un tespitine göre çeĢitli Türk boyları arasında ―masal‖ 

için Ģu kavramlar kullanılmaktadır:  

Kerkük Türkleri "matal" 

Azeriler "nağıl" 

Teleüt Türkleri "çerçok" 

Kırgızlar "ezteg",  

Teleütler: Çorçok  

Çağatay: erteği, tumtak 

Kazak Kırgız ertek  

Sagay ımak  

ġor nıbak, libak,  serçek  

Balkan Türkleri "masal"  

Yarkent ve Kaçkar Türkleri de "çöcek" derler. 

DeğiĢik bölgelerimizde ise masal karĢılığı olarak; metel, matal, metelok, mesel, 

misal, mesele, meselok, nağıl, çirok, hikkaye, hekat, sanık, sanıka kelimeleri de 

kullanılmaktadır. Arslanköy‘de ―metel‖ karĢılığı kullanılmatadır. 

Genellikle söyleyeni belli olmayan, masallar çocuklara anlatılması sesbiyle 

anlatımı da oldukça yalın bir konuĢma diliyle gerçekleĢtirilen ve sözlü anlatım 

türünün doğallığını, rahatlığını yansıtan bir türdür.  

Masalda çoğunlukla olayların geçtiği yerler ve zamanlar da belirsizdir. Bu 

nedenle de masallar "Zamanlardan bir zamanda", Evvel zaman içinde", "Bir 

zamanlar", "Ülkenin birinde", "Dünyanın bir yerinde", "Uzak ülkelerden birinde", 

"Zamanın birinde bir memlekette", "Zamanın birinde Kafdağı'nın ötesinde" gibi 

sözlerle baĢlarlar. 
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Kahramanları da yine çoğunlukla cin, peri, dev, ejderha, cadıkarı, keloğlan, 

arap, padiĢah, Ģehzade, vezir, yoksul kız, akıllı küçük oğlan gibi genel tiplemeler olup 

belirli kiĢilerle sınırlı değildir. 

Masalın tarihi oluĢumunu belirlemek zordur. Masalların kaynağı ve oluĢumu 

konusunda ortaya çeĢitli görüĢler atılmıĢtır. 

Masal kelimesinin ortaya çıkıĢı yenidir, bir asırlık bir geçmiĢi vardır. Bu 

kelimeden evvel daha baĢka kelimeler aynı kavramı ifade ediyordu: Kıssa, dâstân, 

hikâye gibi. Zamanla bu kelimeye menĢe olacak olan ―mesel‖ kelimesi ise ancak 

XIX. asrın baĢlarından itibaren görülmektedir. Her ne kadar bu kelime eskiden beri 

kullanılmakta ise de ―masal‖ ın dıĢında baĢka kavramları da karĢıladığı için 

yaĢamaktaydı. Bu kelime ―örnek verme, benzer‖ anlamlarında uzun yıllar yaĢamıĢtır. 

Masal-mesel kelimeleri bilhassa Doğu ülkelerinde ―atasözü‖ yerine kullanılmıĢtır.‘ (Ġ. 

Ansiklopedisi, 1993: 120)  

Milletlerarası Masal Katoloğu'nda  masallar Ģu ana çeĢitlere ayrılmıĢtır:  

1- Hayvan Masalları 

2- Asıl Halk Masalları 

a) Sihir Masalları 

b) Dini Masallar 

c) Romantik Masallar 

d) Aptal Dev Masalları 

3- Güldürücü Hikâyeler, Nükteli Fıkralar, Yalanlamalar 

4- Formülle BaĢlayan Masallar (Zincirlemeli Masallar.) 

5-Sınıflamaya Girmeyen Masallar 

Masallarla ilgili olarak motif kavramına da değindikten sonra bölgemizde 

derlediğimiz masallarımızı tip katalogları ve motif yapılarını göz önünde 

bulundurarak değerlendireceğiz. 

Motif kelimesinin aslı Latince ―motivum‖dur. Motif masalın en küçük yapı 

unsuru olarak karĢımıza çıkmaktadır. 
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Motiflerin ana baĢlıklarını Ģu Ģekilde sıralayabiliriz: 

A. Mitolojik Motifler    B. Hayvanlar 

C. Yasak     D. Sihir 

E. Ölüm      F. Harikuladelikler 

G. Devler     H. Ġmtihanlar 

J. Akıllılar ve Aptallar    K. Aldatmalar 

M. Geleceğin Tayini    P. Cemiyet 

Q. Mükafatlar ve Cezalar  R. Esirler ve Kaçaklar 

S. Anormal Zulümler    T. Cinsiyet 

U. Hayatın Tabiatı    V. Din 

W. Karakter Özellikleri   X. Mizah 

Z. ÇeĢitli Motif Grupları. 

Masal ÇeĢitleri:  

Masal çeĢitlerini daha önce yağılan çalıĢmalardan yola çıkarak Ģu Ģekilde 

sıralayabiliriz. 

1. Hayvan Masalları 

2. Asıl Halk Masalları 

3. Fıkralar 

4. Zincirlemeli Masallar 

   

Bölgedeki Masal Örnekleri:  

ÇalıĢmamızda derlediğimiz masalları tip ve motif yapılarına göre Ģu Ģekilde 

değerlendiriyoruz: 

KUYRUĞU GÜDÜK TĠLKĠ 

Bir varmıĢ bir yokmuĢ. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde iki tilki varmıĢ. 

Tilkinin birinin kuyruğu yokmuĢ. Diğer tilki kuyruğu olamayan tilkiyle dalga 

geçermiĢ. ―Kuyruğu güdük, kuyruğu güdük‖ diye bağırırmıĢ.  
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Tilkiler bir gün bir dere kenarına varmıĢlar. Kuyruğu güdük tilki diğer tilkiye 

haydi bir bahçeye gidelim demiĢ. Bahçeye gitmiĢler bahçede kuyruğu güdük tilki 

diğer tilkinin kuyruğuna soğanın sapını bağlamıĢ. Bir bakmıĢ etrafına kuyruğu güdük 

tilki ―Eyvah bahçenin sahibi geliyor‖ diye bağırıp soğanı biraz çekip koĢmaya 

baĢlamıĢ. Diğer tilki de onun peĢinden koĢmaya baĢlamıĢ. Soğan arkasına vurduk sıra  

―Amca ben yemedim, amca ben yemedim‖ diye bağırıp durmuĢ kuyruklu tilki. 

Kuyruğu güdük tilki de ―Yaba! Kuyruğum güdük ama aklım büyük bundan böyle 

kimseyle dalga geçme demiĢ kuyruklu tilkiye. (S. Er ile kiĢisel iletiĢim, 18 Mayıs 

2009) 

Tip olarak Hayvan masallarından olan bu masalda Ģu motiflere rastlıyoruz. 

J. Akıllılar ve Aptallar: Kuyruğu güdük tilkinin kuyruk tilkiye yaptığı akıl 

oyunu 

X. Mizah: Tilkinin dayağı yediğini zannede zannede kaçması 

ONDA DA VAR BĠR HAYIR 

Bir varmıĢ bir yokmuĢ zamanın birinde bir adam varmıĢ.  Durmadan baĢına 

okka toka gelirmiĢ.  Ne gelirse iĢte hocaya varırmıĢ.  

- Hocam bugün benim baĢıma Ģu iĢler geldi. 

Hoca: 

- Onda da var bir hayır. 

GidermiĢ adam tekrar baĢına yine bir bela gelirmiĢ.  

- Hocam bugün benim yine bir bela geldi. 

 Hoca: 

- Onda da var bir hayır. 
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- Adam baĢına gelen belalardan fakir; hastalıklardan dertlerden zayıf düĢmüĢ. 

Malını mülkünü, sağlığını sıhhatini her Ģeyini kaybetmiĢ. 

ġimdi bir gün gelmiĢ. Hocam benim gözüm kör oldu ne yapacağız? 

Hoca yine: 

- Onda da var bir hayır, demiĢ. 

Adam: 

- Ya o hayır, bu hayır arkadaĢ sen hayırdan gayrı bir Ģey bilmez misin? demiĢ. 

Hoca yine: 

- Onda da var bir hayır, demiĢ. Adamı göndermiĢ. 

Adam gözü kör olunca bir türlü evin yolunu bulamamıĢ. Bulamayınca yolu 

ĢaĢırıp gide gide bir dağa gitmiĢ. Orada da bir mağarada adam yiyen bir dev yatarmıĢ. 

O dev sadece insan etiyle beslenirmiĢ. Devin hizmetkârları buldukları adamı oraya 

götürürlermiĢ. Orda beslerler beslerler keser o deve yedirirlermiĢ. Yakaladıkları bu 

adamı da alıp dev mağarasına götürmüĢler. Deve verecek adam kalmayınca sıra kime 

geldi demiĢler. En son getirdiğin adamı kes demiĢler. ġöyle bir bakmıĢ ki adamın her 

tarafı kemik. Ya ben bu kemiğin içinde eti nerden bulayım da yedireyim deve demiĢ. 

Deve sormuĢlar; dev Ģöyle bir yoklamıĢ, bırakın gitsin o adamın ben kemiğini mi 

kemireceğim, demiĢ. Devin mağarada saklı hazineleri de varmıĢ. Adamın gözü kör 

diye adamdan saklamamıĢlar. Bu arada adamın gözleri birden açılıvermiĢ. Adam 

hazinenin yerini görünce gitmemiĢ. Orada bir yerde saklanıp sabah olmasını 

beklemiĢ. Çünkü devler sabahları uyurmuĢ. Sabah olunca mağaraya girmiĢ devin 

hazinelerinden almıĢ götürmüĢ. Adam eski varlığına kavuĢmuĢ.  

 Adam gitmiĢ hocayı bulmuĢ. 

- Hocam hocam. Dediklerin hep doğruymuĢ. Onda da var bir hayır, bunda da 

var bir hayır, gözüm kör oldu onda da var bir hayır dedin, demiĢ. Ben o hayırlara 
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Ģimdi inandım demiĢ. BaĢından geçenleri bir bir hocaya anlatmıĢ. Her Ģeyi hayır 

bileceksin demiĢ.  

Hoca yine: 

Onda da var bir hayır, demiĢ. (S. Er ile kiĢisel iletiĢim, 18 Temmuz 2009) 

Tip olarak Asıl Halk masallarından Aptal Dev Masalları kısmen de olsa Dini 

masallardan sayılabilen bu masalda baĢlangıç formeli kullanılmıĢ, bitiĢ formeline ise 

yer verilmemiĢtir. Bu masalda Ģu motiflere rastlıyoruz. 

F. Harikuladelikler: Adamın mağarada birden gözlerinin açılması. 

H. Ġmtihanlar: Adamın musibetlerle imtihana tabi tutulması. 

G. Devler: Adamın devin mağarasına götürülmesi. Ġnsan yiyen dev. 

Q. Mükâfatlar ve Cezalar: Adamın sabrının karĢılığında zengin olması 

R. Esirler ve Kaçaklar: Adamın devim mağarasında esir düĢmesi ve sonrasında 

hazineyi alıp kaçması 

V. Din: Hocanın adama sürekli hayrı tavsiye etmesi. 

ÇOLAK OSMAN 

Bir varmıĢ bir yokmuĢ. Zamanın birinde bir su değirmeninin baĢında bir gözü 

kör bir adamla bir kolu bileğinden yok bir adam karĢılaĢmıĢlar. Merkebin üzerinde 

çatma çuvallar olur. O çuvala takıyor kolunu indiriyor yükü öyle güçlü bir adam. 

Gözü kör olan adam soruyor çolak olana: 

- Koluna ne oldu? 

Kolu çolak adam Çolak Osman. Balkanlardan gelme Pomat Türklerinden. 

Silifke tarafından gelip yerleĢmiĢ ve orada kendi kendine derebeyliğini ilan etmiĢ. 

Çok adil davranırmıĢ eskiden. Ereğli‘deki derebeyinin kızıyla evlenmiĢ. Çolak 

Osman‘ın yanında yedi sekiz adamıyla iĢlerini yürütürmüĢ. Resmi derebeyi olmadığı 



 124 

için askeri yokmuĢ emrinde. Çolak Osman bir gün babasına ben kayınbabamın yanına 

gideceğim diyor. Yeni evli olunca el öpmeye gideceklermiĢ. Babası: 

- Oğlum kardeĢlerinden birini yanına al da git, demiĢ. Ama dinlememiĢ Osman. 

Kendine gücüne öyle güveniyormuĢ ki.  

Babasına  

- Ben beĢ on adam aynı anda gelse hepsini hallederim sen merak etme baba, 

demiĢ. 

Osman babasının sözünü dinlemeden koyuluyor yola. Silifke‘den yola çıkıp 

Toroslar‘dan geçerken bir ateĢ görüyor ilerlerde. Hanımı da terkisinde. Herhalde orda 

bir ev var deyip o tarafa sapıyorlar. Gidiyorlar ki bir adam var adam değil adam 

azmanı. Adamın üç dört misli var. Bir koç gelmiĢ koçu yüzüp duruyormuĢ. AteĢi de 

yakmıĢ. Dönüyor diyor ki: 

- HoĢ geldin yolcu arkadaĢ. 

Osman da atından aĢağı iniyor. Ġnsan azmanı koçu piĢirip yiyor Osman‘la 

karısına bir lokma bile vermiyor.  Sonra beĢ on adama adam demeyen Osman‘ı 

tutuyor koçun ipine bağlıyor. Hanımıyla da karı koca oluyor. Az sonra adam 

uyuyunca Osman hanımını dürtüyor elimi çöz diyor. Karısı  ―Sus yoksa adamı 

uyandırırım‖ diyor. Ondan da ümit olmayınca geri geri ateĢe yaklaĢıp koçun ipini 

ateĢe tutuyor. Bir tarafındaki eli düĢene kadar yakıyor ipi. Belindeki bıçağı çıkardığı 

gibi adamın kalbine saplıyor. Kadın demesin mi?: 

- Bu babamın adamı nasıl vurursun? 

Osman insan azmanı adamın kalbinden çıkardığı bıçağı karısına saplayıp onu da 

orada öldürüyor. Çolak Osman o sinirle Ereğli‘deki derebeyinin yanında alıyor 

soluğu. Askerler tanıyorlar Osman‘ı. Çıkarıyorlar derebeyinin huzuruna. Bir bir 

anlatıyor Osman baĢına gelenleri. Kızını öldürdüğünü de ekliyor arkasına. Derebeyi 

ayaklanıp geliyor Osman‘ın yana: 
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Eğer o kızı öldürmeden gelseydin ben seni öldürürdüm, onun cinsinde bir 

bozukluk vardı zaten diyor. 

Derebeyi hekimleri çağırıp elini tedavi ettiriyor Osman‘ın. Oğlum bundan sonra 

atalarının sözünden çıkma, diye de nasihat ediyor. Eğer babanın sözünü dinlesen 

bunlar baĢına gelmezdi, diyor. Ama olacak varmıĢ deyip diğer kızını veriyor 

Osman‘ın yanına. Yanına asker de vererek geri gönderiyor Osman‘ı.  

Çolak Osman ondan sonra Ģerrinden korkulan biri olmuĢ. Özellikle ırza 

kastedeni, namussuzluk yapanı asıyormuĢ. Ardıç ağacında darağacı kurmuĢ. Böyle bir 

Ģeyi duyar duymaz sormadan asıyormuĢ herkesi. ĠĢte durumum bu demiĢ.  

Benim hikâyem bu peki senin hikâyen ne demiĢ. Bir gözü kör olan seninkinde 

bir Ģey yokmuĢ deyip baĢlamıĢ kendininkini anlatmaya. 

Ya seninki de bir Ģey değilmiĢ demiĢ. Ben bir adam öldürdüm. Yakalanmamak 

için Romanya‘ya kaçtım. Romanya Osmanlı‘da bir eyaletmiĢ o zaman. O eyalete 

gittiği zaman belli bir süre orada kalırsa memleketinde hapse girme suçu 

halloluyormuĢ. Sürgüne gitmiĢ gibi oluyormuĢ.  

Bir gözü kör adam Romanya‘ya kaçınca orada da evlenmiĢ. Üç tane çocuğu 

olmuĢ. Süresi dolunca ailesini kağnı arabasına yüklemiĢ yola koyulmuĢlar. Tuna nehri 

donunca ot döĢeyip üzerinde kağnı arabasını geçirmeye çalıĢmıĢ. Adam kağnı 

arabasının önünden gitmiĢ. On iki yaĢındaki oğlunu da kucağına almıĢ. Nehrin beri 

tarafına geçmiĢler tam ortaya gelince buz kırılmıĢ. Kağnı arabası öküzleri ve 

çocukları buzun altına girip ölmüĢler.  

Adam ben bir adam öldürdüm ona üç kiĢiyi feda ettim diyor. Ondan sonra gece 

yatıyorlar. Yamçıyı sırtlarına geçiriyorlar. Çocuğu kucağına almıĢ hayvanın 

ayaklarını da vukua ile kösteklemiĢ. Çalamasınlar diye anahtarlamıĢ. Elinde de bir 

mavzer varmıĢ. Arada bir bakıyormuĢ etrafa bir tehlike var mı diye. Kucağındaki 

çocuğa bakmamıĢ bakmıĢ atın orada bir kıpırtı var çekmiĢ mavzeri ateĢ etmiĢ. O 

sırada çocuk baba beni vurdun demiĢ amma çocuk ölmüĢ. Bu çocuğu ne yapayım 

diye acıyla düĢünürken atın üzengisini çıkarıp bari çocuğuma mezar kazayım demiĢ. 
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Üzengiyi çıkarmaya çalıĢırken üzengiyi çekmesiyle gözüne saplanması bir olmuĢ. 

Onunla da gözünün birini kör etmiĢ. Bir adam öldürmesinin karĢılığını yıllarca sürgün 

yaĢayıp kendinden dört canla birlikte gözünü vererek ödemiĢ. Değirmende karĢılaĢan 

bu iki kiĢi böylece dertleĢmiĢ.  (A. Gürbüz ile kiĢisel iletiĢim, 15 Ağustos 2009) 

C. HALK HĠKÂYELERĠ 

Türk Halk Edebiyatı‘nda bir olay etrafında geliĢen, nazım nesir karıĢımı anlatı 

türüne Halk Hikâyesi adı verilir. Bu tür birçok edebiyat araĢtırmacısı tarafından ele 

alınıp incelenmiĢ ve çeĢitli tanımlamaları yapılmıĢtır.  

Ferit Develioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat: ―Anlatma; roman; 

masal; olmuĢ bir hadise‖ (Develioğlu, 1997: 410.)  

Türkçe Sözlük: ―Bir olayın sözlü ya da yazılı olarak anlatılması‖ (T. Sözlük, 

2005: 532.)  

ġükrü Elçin : ―Arap dilinde baĢlangıçta ―kıssa ve ―rivayet‖ olarak düĢünülen, 

sonraları ―eğlendirmek‖ maksadı ile ―taklit‖ manasında kullanılan ―hikâye‖ deyimi, 

gerçek veya hayali bir takım vak‘aların, maceraların hususî bir üslupla, sözle nakil ve 

tekrarı demektir. Bu tarif az bir farkla bugün anladığımız ―halk‖ ve ―modern‖ hikâye 

türü için de kabul edilebilir. 

Türk halk hikâyeleri, zaman seyri ve coğrafya-mekân içinde ―efsane, masal, 

menkabe, destan, vb.‖ mahsullerle beslenerek, dinî, içtimaî, hadiselerin Kısa, bir 

türküye bağlı olarak anlatılan hikâyelere ise ―serküĢte ―kaside‖ veya ―bozlak‖ adı 

verilir.‖  Bazen bir tek türkü etrafında meydana gelmiĢ küçük hikâyelere ait olacaktır. 

Bunlara Kuzeydoğu Anadolu‘da ―serküĢte‖ veya ―kaside‖ denirken bölgemizde 

bunlara ―bozlak‖ adı verilir‖  

Halk Hikâyeleri üzerine çalıĢma yapan bir diğer araĢtırmacı ise Ali Berat 

Alptekin‘dir. Alptekin, Halk Hikâyelerinin Motif Yapısı adlı kitabında halk 

hikâyelerinin tanımını yaparak göçebelikten yerleĢik hayata geçiĢin ilk 

mahsullerinden olduğunu vurgular. Alptekin, tanımının devamında halk hikâyelerinin 

aĢk, kahramanlık, vb. gibi konuları iĢleyen; kaynağı Türk, Arap-Ġslam ve Hint-Ġran 
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olan, büyük ölçüde âĢıklar ve meddahlar tarafından anlatılan nazım nesir karıĢımı 

anlatmalar olduğunu ifade eder. (Alptekin, 2002: 7) 

Bütün Türk Dünyası‘nda edebî bir tür olarak bilinen halk hikâyeleri, farklı 

isimlerle anılmaktadır. Bunlar: 

Azerbaycan‘da:  dastan, hekâye 

Türkmenistan‘da: dessan 

Özbekistan‘da: dastan 

Kazakistan‘da:  hikâye, dastan, yır 

Kırgızistan‘ da: angeme, ikaya, dastan, yır 

Tataristan‘da: hikeye, dastan 

Irak Türklerinde: destan 

Kırım Tatarları‘nda: destan 

BaĢkurtlarda: yır, cır (hikaye manzum olduğu için) 

Uygur Türklerinde: rivayet, destan, hikâye 

Gagauzlarda: annatmak (halk hikâyeleri masallaĢtığı için) 

Balkan Türklerinde: hikâye, masal (halk hikâyeleri masallaĢtığı için) 

 

Bölgedeki Halk Hikâyesi Örnekleri:  

Arslanköy ve çevresinde derlediğimiz hikâyeler daha çok bozlak özelliği 

göstermektedir. Derlediğimiz 5 hikâyeden üçü yapı bakımından bozlak adı da verilen 

hacimce küçük ve bir türkü etrafında oluĢmuĢ hikâyelerdir. Diğer ikisi ise daha çok 

modern hikâyeye yaklaĢmıĢ ama Arslanköy çevresinde halk arasında anlatılan 

hikâyelerdir. Bu hikâyeler halk hikâyelerinin yapı ve içerik özelliklerine tam 

anlamıyla uymamakla birlikte halkın anlattığı yazınsal türler arasında olduğu için 

buraya almayı uygun gördük. 

Bu hikâyelerimizi derleyicilerimizden dinlediğimiz Ģekilleriyle buraya aldık. Dil 

özelliklerini de böylece korumaya çalıĢtık.  
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ARĠF BEY VE SÜRMELĠ BEY 

Arif beyin kardeĢi bir Sürmeli Bey varmıĢ. Sürmeli Bey memleketi terk etmiĢ. 

Uzak yerde de bir gelin kızı varmıĢ o da ona gelmiĢ. Sürmeli Bey‘e bir yalan 

söyleyivermiĢler. Gelin kızın filanınan seviĢiyor diye. Bunu duyan Sürmeli Bey terk 

etmiĢ oraları. Terk edince de gelin kız tıkılı kalmıĢ Sürmeli Bey için. Sürmeli Bey 

giderken anasına gayrı benim selamımı uçan kuĢtan bekleyin gelmem bir daha demiĢ. 

Gelin kızı gelip olanları anlatınca Arif Bey bunu aramaya çıkmıĢ. Araya araya bir 

Gayseri‘nin Ģehrine varmıĢlar.  

Sürmeli Bey foruna giderken bir yere belki arayan olursa diye fotoğrafını 

yapmıĢ. Gayseri‘nin foruna varmıĢ. Arif Bey bu resmi görünce hemen abisinin izini 

sürmüĢ gitmiĢ ki birde ne görsün. Abisi Cınganaların arasında ölüp yatır. GardaĢının 

oralarda hastalandığını gören Arif Bey çok dertlenmiĢ.  BaĢında iyileĢmesini 

beklerken gardaĢı oracıkta ölmüĢ. Arif Bey dönmüĢ eve gidiyorken ―ġimdi ben bu 

haberi anneme babama nasıl vereceğim diyiveremem. Ben de kendimi öldüreyim.‖ 

demiĢ atına binmiĢ ki böyle kendine hançeri saplayayım derken bir turnalar geçip 

gidermiĢ havada.  

O turnalara bakayım derken elindeki hançeri düĢmüĢ. DüĢünce o turnalara 

söylemiĢ. 

Eğlenin durnalar ben de garayım 

Dua edin ben burada öleyim 

Yitirdim gardaĢı nerde bulayım 

Gurbet toprağında galdı gardaĢım 

 

Durnalar uçar da ganadı eğri 

Feleğin eliyle ciğerim dağlı. 

Azrail gılıcı içimde bağlı 

Gurbet toprağında galdı gardaĢım 

 

Kalk gidelim gardaĢ buradan didim 

Seni erdireyim murada didim. 
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Ben de mesut olam arada didim 

Gurbet toprağında galdı gardaĢım 

 

Arif der ki hey sürmeli sürmeli 

Çare yok ki datlı canı vermeli 

Artık onu mahĢarada bulmalı 

Gurbet toprağında galdı gardaĢım (B. Cengiz ile yapılan kiĢisel iletiĢim, 16 

Temmuz 2004) 

Bu hikâye Binnaz Cengiz‘in Ostul Ahmet‘ten çocukken dinlediği ama tam 

olarak da hatırlıyamadığı bir hikaye olduğu için oldukça eksik. Ostul Ahmet 

Arslanköy‘de anlattığı hikâyeler, olaylar üzerine söylediği taĢalamalarla tanınan 

birisiymiĢ. Ancak anlattıkları yaĢamında derlenmediği için günümüze örnekte de 

olduğu gibi çocukken dinleyenlerin hatırlarında kaldığı kadarıyla ulaĢmıĢtır.  

AKKIZ PINARI- ALLI ZEYNEP’ĠN ÖYKÜSÜ 

Efrenk‘te güzeller güzeli Zeynep o zamanın gençleri arasında çok konuĢulur. 

Yuvarlak yüzlü, kar beyaz tenli, kınalı saçları belinden aĢağı güzel Zeynep. Teninin 

beyazlığından dolayı bir pınara ismini verecek kadar güzeldir. Zalim babası onu 

köyde zengin sayılan birine verecektir ama Zeynep oldukça küçük sayılır. Annesi 

karĢı çıkar ve evlilik bir müddet ertelenir. Çok geçmeden Yavca köyünden Bayram 

Ali adlı bir delikanlı güzel Zeynep‘i ekin biçerken görür. Babasının ekinini biçmeye 

gelen Bayram Ali, esmer tenli, uzun boylu, kaytan bıyıklı, yakıĢıklı bir genç. Uzun 

kolları ile öyle bir ekin biçer ki, kimse ona yetiĢemez. Orağı öyle bir ustalıkla 

kullanıyor ki, bir, iki, üç evlek derken herkes ona hayran. Bu yakıĢıklı genç 

Zeynep‘in babasının ekinini biçerken Zeynep‘in adı ile anılan Akkız pınarından 

getirdiği sudan bir tas içmeye görsün. ĠĢte dillere destan aĢk o gün baĢlar. Haftalar, 

aylar geçer, Bayram Ali bir türlü istemeye cesaret edemez. Yetimdir, anacığı ve üç 

kardeĢi ile beraber yaĢayıp, onların geçimini üstlenmiĢtir. Tüm cesaretini toplar ve 

anası ile Zeynep‘i ister. Baba onları kapıdan kovar, bir türlü ikna olmaz. Bir müddet 

sonra da Zeynep Bayram Ali‘sinin atının terkisine biner ve kaçar. 
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Bir yıl sonra haber gönderilir ama zalim baba barıĢmaz, beddua etmekten baĢka 

da bir Ģey yapmaz. 

Aradan bir yıl daha geçer. Hüsnü adında bir erkek çocukları dünyaya gelir. Bir 

gün, Bayram Ali‘nin üst dudağının yan tarafında bir sivilce oluĢur. O devirde doktoru 

kim bilir ki. Kocakarı ilaçları denilen ilaçlar var. Tarım ilacı olarak kullanılan 

göztaĢından bir parçayı yüzüne sarar. Ertesi gün yüzün o bölümünün etleri 

çürümüĢtür. Bayram Ali için azap dolu günler epey sürer, üç ay gibi bir süre sonunda 

vefat eder. Zeynep sevdiğine doyamamıĢtır. Tam üç gün boyunca ağıt yakar. 

Yüzlerce dörtlüğü, güzel sesiyle saba makamında söyler. Günümüze kadar dillerden 

dillere dolaĢan dörtlüklerden bazıları: 

YatmıĢ çayırın düzüne 

Al mendili çekmiĢ yüzüne 

Naz ederdi Efrenk kızına 

Alim Alim Bayram Alim 

  

Çadırımız dört direkli 

Soframız ballı börekli 

Bayram Alim aslan yürekli 

Alim Alim  Bayram Alim 

Geceler uzun Ģafaklar atmaz 

Hüsnüm de çok küçük yalınız yatmaz 

Babam  zalim yüzüme bakmaz 

Alim Alim  Bayram Alim 

  

Ekin biçer dala dala 

Kollarını sala sala 

Zalim babam Allah‘ından bula 

Alim Alim Bayram Alim  

  

Enginine davar döker 

Yükseğine kendi çıkar 
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Al fesine sümbül sokar 

Alim Alim  Bayram Alim 

  

Yücelerde kar bulunur 

Engininde nar bulunur 

Senin gibi yar mı bulunur 

Alim Alim Bayram Alim  

 (Bu dörtlük Bayram Ali 'sine atfettiği son dörtlük olur) 

 diyerek üç gün boyunca ağıt yakar. Bir söylediğini bir daha söylemez. Baba evine de 

dönemez.  Baba affetmiyor. Bir çocuğuyla ne yapsın ki. 

 Bir ara kayınvalidenin sesi yankılanır. Son dörtlüğü dinlemiĢtir. 

 

 Yücelerde kar bulunur 

 Engininde nar bulunur 

 Çok ağladın güzel gelin 

 Ondan iyi yar bulunur. 

 Zeynep Hanım hemen anlar. Kaynanası onu öteki oğluna istemektedir. 

Ağıt kesilir Bayram Ali  sevdası o an biter. Kayınbiraderi hem küçük hem de 

onu kardeĢ gözüyle görmüĢtür. Efrenk‘e yine de babasına döner. Babası onu çok 

geçmeden eski isteyenine  ikinci eĢ olarak verir. Ancak onunla da mutlu olamaz, iki 

çocukla ayrılır. 

Birkaç yıl sonra da Malatya Darende‘den gelen Gani Efendi ile evlenir, bu defa 

her Ģeye rağmen  mutludur. Gani Efendi, en az onun kadar çileli bir hayat yaĢamıĢ, iyi 

bir insandır. Bu evlilikten bir oğlu ve dört kızı olmuĢtur. Çocuklarının hepsi de 

 yetmiĢ yaĢın üzerinde ve bu gün hayattadırlar. 

Güzel Zeynep 70 yaĢında 1980‘li yılların baĢında karlı bir kıĢ günü vefat 

etmiĢtir. Mezarlıkta kar altında defin iĢlemi yapılırken, açılan mezara sürekli su 

dolmuĢtur. Sonunda cansız ve çileli bedeni bir naylon çuvala konup, su içine 
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defnedilmiĢtir. Ölümünde bile kötü kaderi onu yalnız bırakmamıĢtır. Hazin öykü 

böylece noktalanmıĢtır. (T. Kılınç ile kiĢisel iletiĢim, 26 Kasım 2009) 

 

 

ELMAS FATMANIN ĠNEĞĠ 

Elmas Fatma kocasını kaybedeli çok yıllar geçmiĢti. Fakat o kendi ayakları 

üzerinde durmayı becerebilmiĢ, köyde iki çocuğuyla kimseye muhtaç olmadan 

geçinip gitmekteydi. Güzelliği de köy erkeklerin dikkatini çektiğinden iki çocuklu bir 

kadın olmasına rağmen onunla evlenmek isteyenlerin sayısı oldukça kabarıktı. 

Köy yerinde kadın erkek iliĢkileri hassas olduğundan kimsede cesaret edip kötü 

niyetli bir Ģekilde yaklaĢamıyordu. 

Onunla evlenmek veya ona sahip olabilmek için çok defa dünürcü yoluyla 

kapısını çalanlar olmuĢtu. Elmas Fatma ise her seferinde gelenlere olmaz demiĢ, iki 

çocuğu gözünün önünden hiç gitmemiĢ, sanki biriyle evlense o iki çocuk babalık 

elimde helak olacakmıĢ gibi gelmiĢti. Onun tek dileği çocuklarını ele muhtaç etmeden 

rezil rüsva etmeden büyütmek, her birini birer yuva sahibi etmekti. Günün birinde 

oğlunu evlendirdi ve evini ayırdı. Evlenen çocuğun ayrı ev açması anne ve babanın en 

büyük muradıdır. Elmas Fatma‘nın oğlu evlenip ayrı ev açtıktan sonra iĢleri daha da 

düzeldi, çünkü çalıĢkan bir insandı ve annesine de yardım ediyordu. Elmas Fatma ve 

çocuklarının iyi ahlaki ve çalıĢkanlıkları köyde herkesçe takdir edilirdi. 

Elmas Fatma‘nın iki ineği, köye yakın birkaç dönüm de tarlası vardı. Hepsi 

elbirliği yapıp çalıĢtıkları için aile kimseye de muhtaç değildi. Evde on altı 

yaĢlarındaki kız ile annesi vardı ama evlenip kendine ev açan Oğul da sık sık ana 

evini yokluyordu. 

Elmas Fatma‘nın yaĢı ilerlemesine rağmen mihrabı hala yerinde ve köy 

erkeklerinin dikkatini hala üzerinde toplayabiliyordu. Kızının güzelliği de köy 

delikanlıları arasında konuĢuluyordu. Ancak kızı annesini yalnız bırakıp gitmek 
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istemiyordu. Kız da ‗artık evlenme çağına geldiğinden dünürcüler kapılarını 

aĢındırıyorlardı. Yine bir gün yabancı bir köyden zengin olduğu söylenen bir delikanlı 

Elmas Fatma‘nın kızını istetti, Hem annesi hem abisi bunun iyi bir kısmet olduğunu 

düĢünüp kızı verdiler. Elmas Fatma artık evde iki ineğiyle kalakalmıĢtı. Günün 

birinde ineklerden biri yavruladı. Ancak inek yavrusunu emzirmiyordu (Danayı 

almamak). Ġnek danasını düpedüz inkâr ediyordu. ġayet bu böyle devam ederse dana 

ölecek inek de sütten kesilecekti. Bu durum Elmas Fatma için büyük bir felaket 

sayılırdı. Bunun tek çaresi komĢularının da dediği gibi hocaya gidip ineğe bir muska 

yazdırmaktı. 

Kadın ineğinin durumunu hocaya anlatırken hoca Elmas Fatma‘nın 

güzelliğinden çok etkilendi. Ġneğin durumunu dinlerken aklından geçenler hocanın 

yüzünü kızarttı. Ancak durumu bir muska ile çözebileceğini söyledi ve muskayı 

yazdı. Sonra onu mumlu bir beze sardı ve ―Bu yazdığım muskayı ineğin alnına 

asacaksın ve iki günde bir gelip durumu bildireceksin, olmazsa baĢka bir muska 

yazarız‖ demiĢ. Olacak bu ya! Bir gün sonra da inek danasını almıĢ. Elmas Fatma‘nın 

oğlu ineğin baĢından çıkarıp muskayı açmıĢ, fakat okuyamadığından muhtara götürüp 

okutmuĢ. Muskada Ģu Ģiir yazılıymıĢ. 

Elmas Fatma‘nın ineği 

Gelir müleyi müleyi 

Neden almaz danayı 

Elmas Karının ineği 

 

Titrer elim yazamam 

Düğümlendim çözemem 

Ġnek söyle sahibine 

Bu halimle gezemem 

 

Yüreğimde ataĢ var 

Bu ataĢtan gel kurtar 

Ġnek danayı alırsa 

Gelirim sana kadar. 
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Hoca bu dörtlüklerle muskaya Elmas Fatma‘ya olan aĢkını yazmıĢ. AĢkının 

muskada saklı kalacağın sanan hoca yanılmıĢ ve bu dörtlükleri sağır sultan bile 

duymuĢ. Hocanın gizli muska aĢkı kahvelerde köĢe baĢlarında konuĢulur olmuĢ. 

Köyün ileri gelenleri bu dedikoduya bir son verebilmek için hocayla Elma Fatma‘nın 

arasını bulup evlendirmiĢler. (Yanık, 2006: 22)  

KÖPRÜ MÜTEHASSISININ KOCASI 

Bizimkiyle bahçeye giderim devamlı, arkamda bir çocuk. Köprüden de sarıcan 

arısı zor geçer bir köprüleri var. Köyün deresi de çok coĢkun. Bir ora tahta atmıĢlar 

bir ora merdiven Ģeklinde güya. Tek bir ağacın üstüne o da. Bütün derelerin birleĢimi 

buradan geçiyor. Tek mertek üstüne tahtalar onun da kimisi kırılmıĢ. Birine 

basıversen langırt gidersin yani. Meğer köyde çok geçemeyen varmıĢ da ben 

bilmezmiĢim.  

Benim de arkamda biri, karnımda biri herifle azıgıl eke giderim. Ġki tane çocuk 

yemiĢ bu dere. DüĢtün mü kimse kurtaramaz. Sinek gibi giden üstünde suyun öyle 

zorlu. 

Bir gün böyle gittim. Ben Ģimdi bir karĢıya bakıyom bir köprüye, bir garĢıya bir 

köprüye. Geçerkene Tülü Mustafa didi ki; ―Jet gibi geçti kadın‖ dedi bana. ―Biz 

korka korka geçiyoruz‖ dedi. ―Elinde bir yığın yük var, garnında yük var, arkasında 

yük var, bizi geçti‖ dedi. Nazar mı oldu ne oldu ikindin dönüĢünde geliyoruz amma 

su böyle köprünün üstünden aĢıveriyor. Bulanık çamur gibi, 1,5 metre su; en önde 

benim. Suyun ortasına vardığımı hatırlıyorum ondan sonrasını bilemiyorum. Beynim 

gitmiĢ o anda. Beynim dönüvermiĢ. Koçmar yapıĢıp gibi köprünün ortasında yapıĢa 

kalmıĢım. Dedi ki Hüseyin Emmi rahmetli ―Ende koçmarı kaktırıver Mustaa da 

düĢsün‖ didi. Geldi bizimki ―Kalk‖ dedi bana kalkamıyom. Hamile olunca bir de 

arkamda çocuk var. Elimde öteberi var. Zaten beynim dönmüĢ. Bizimkine sen önden 

git ben arkandan tutayım kalkamıyom değilse, beni dut kaldır dedim. O Ģekil beynime 

aktı gayrı. Bizim önden gidiyor. Arkasından tuttum ama öyle korkmuĢum demek elim 

ayağım titriyor. Köprünün ortasını geçince bizimkinin ayağının ökçesine basmıĢım. 

Basınca bir o kalakladı bir ben kalakladım. Geçince bana iyi bir tokat içirdi. 
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Adamların içinde bana vurunca ―Eğer ben de buraya bir köprü yapmazsam bu adımı 

değiĢtiririm‖ dedim. ―Bu köyde erkek yokmuĢ, insan ağaç mı yokmuĢ da bu köprüyü 

çakmıyorsunuz‖ dedim. Sinirle dedim ama hiç unutmadım.  

Bizimkini takip ettim, Mersin‘e gitti. Sen dut hiç elim o zamana kadar bir ağaç 

biçmiĢ değilidim. Daha yeni yeni tahtaları beri getirdim. Hazırlayığıdı bizimki, yeni 

mıh da almıĢ. Badana mıhları. ġimdi beri getirdim tahtaları ölçtüm ölçtüm metreye 

kestim. 20 adet tahta bıçtım gayrı. Onu kendire yüklendim. 1 kg kadar da badana 

mıhlarını aldım, keseri de aldım sür. Millet daha kalkmadan yatağından beri baĢtan 

çakarak gidince su beynimi döndürmüyor.  Sabahınan bulanık da olmuyor.  Çaktım 

böyle köprüyü. 

Geçenler derlermiĢ, Allah Allah kim yaptı ya akĢam bir Ģey yoktu. Bu köprüyü 

kim çaktı. Eyice eĢek geçer oldu ya. Sık sık da çakıncasu görükmüyor zaten. Didim 

çol çocuk arkadan gelse bile korkuyu atlatıyon zaten. Neyse öylece yaptım. Ġkindiye 

doğru gayrı bizim Musa Mersin‘den döndü. Harun‘da bizim küçük. Harun‘a Didim 

bubanıza deyivermen ha! Çünkü canı malı tatlı bana çatar diyi. Tamam didi. Ama 

içimden diyorum Harun diyiverecek dayanamayacak. Neyse akĢam gözünün içine 

bakıyom çocuğun deyiverme ha diye. Diyivermedi akĢam çocuk ama sabah inek 

sağmaya indiğimde diyivermiĢ.  

-    Buba anam köprü çaktı 

-    Ney! 

-    Buba anam köprü çaktı. 

Hemen bizimki 

-    Allaaaah! Allaaah! dimiĢ. ġöyle bir kıvranıvermiĢ evin içinde.  

-   Allah bir kilo badana mıhım gitti. Allah yeni yeni tahtalarımı da kesiptir o. 

Ne zaman çaktı! 

-    Dünden sabah. 
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Doğru geldi aĢağı yüze. Ama bizim gaynana: 

-    O ne Mutsa algını mı yidin laaan, dimiĢ. Öyle fırlanıyo diyor.  

-    Ben gaveye çıkamam gayrı, el içine öyle çıkamam, dirmiĢ. 

-    Göprü metasısının gocası dirseler ben ne diyeceğim, dirmiĢ. Ben de ineği 

sağıyorum habire. Doğru yanıma geldi: 

-    Kitapsız! Çabuk o köprüyü çaktığın gibi sök bakayım! 

Sökmüyorum, dedim. 

-    Sökecen 

-    Sökmüyorum, dedim. Bayağı tartıĢtık. 

Senin gibi pinti adam oldu mu elbette yapılmaz bu köprü. Ġki tahtan gitti diye 

ona mı sinir oluyon. Gitmiyecem bahçeye o zaman. Sökersem hiç gitmem, dedim. 

Bunu da kafana yer et dedim. 

-   EĢĢek gibi gidicen, dedi. 

Gitmem dedim. Niye gidecekmiĢim. Bahçeye götürmeyeceğine senet vir, gider 

sökerim o zaman dedim.  

Bir baktık ki mıhın yarısı gidik. Herif kafayı yiyecek. Ben de o sinirle kalkıp 

sabahınan köprüyü sökmeye gittim.  

Bu arada Feride Garı ona bir yağlı dolaz yidireceğiz ekmek dolazı dimiĢler.  

Meğer köprüden geçerken rahat geçmiĢ davarlar.   

Söktüm sinirimden. Yoksa herif kafayı yiyordu. Ağlıyordu. Söktüm ama Allah 

sökmesi bir zormuĢ. Çakması kolaydı ama badana mıhı olunca… ben sökerken bizim 

görümcenin kocası geldi. Benimle dalga geçmeye baĢlayınca keser ile vardım üstüne. 
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Yüklendim vardım eve. Herif kahveye varınca ―HoĢ geldin köprü 

mütehassısının kocası‖ demiĢler. Herif çıldırmıĢ korktuğum baĢıma geldi diye. (M. 

Ġçel ile kiĢisel iletiĢim, 26 Haziran 2004) 

 

 

KAHBAġIN ALTINLARI 

Köyün ileri gelenlerinden adına KahbaĢ derlermiĢ. Çok güçlüymüĢ. Askerde 

zabitlik yapmıĢ ve baĢarısından dolayı kendisine bir emir eri bile verilmiĢ. KahbaĢ 

Dayı bir gün Uruma gitmeye karar vermiĢ. Atı ve seyisiyle yola koyulmuĢ. Yolda 

giderken yaĢlı bir adamla karĢılaĢmıĢlar. YaĢlı adam KahbaĢ dayıya beni de götürün 

demiĢ ama KahbaĢ o adamın kötü biri olduğunu anlayınca adamı yanlarına almadan 

oradan ayrılmıĢ. Adam ise at kiĢnemesi gibi sesler çıkartarak fark edilmeden onları 

takip etmeye baĢlamıĢ. Ama KahbaĢ çıkan seslerin o adamdan geldiğini anlamıĢ. 

Adamı yanlarına çağırmıĢlar. O sırada KahbaĢ ben çok sancılandım deyip seyisini 

yörüklerden süt almaya göndermiĢ. Adama da ―sen de odun topla da ateĢ yakıp sırtımı 

ısıtayım.‖ demiĢ. Adam gidince KahbaĢ yatak yapıp içine Ģapkasını koymuĢ. Kendi 

de bir taĢın arkasına saklanmıĢ. Silahını hazırlamıĢ. Oduna giden adam odunun biriyle 

yatakta uyuduğunu sandığı KahbaĢ‘ı öldürmeye çalıĢmıĢ. KahbaĢ da silahını çekip o 

adamı vurmuĢ. Adam ölürken ―hırkada hırkada‖ diyerek ölmüĢ. Seyis de dönünce 

adamı uçurumdan aĢağı atmıĢlar. 

KahbaĢ Dayı Urum‘da evlenmiĢ. Aldığı avratın çocuğu olmamıĢ. Kadın da 

baĢka adamı sevmiĢ. Sevdiği adamdan KahbaĢ‘ı ava götürüp orada öldürmesini 

istemiĢ. Avda karısının sevdiği adam KahbaĢ‘ın yanındaki askeri öldürür. KahbaĢ 

karısının kendisini aldattığını anlar ve peĢine düĢen adamı öldürüp geldiği yoldan 

köye geri döner. 

KahbaĢ Urumdan Bolkar üzerinden Efrenk‘e gelirken canavarların saldırısına 

uğrar. Canavarlar saldırınca KahbaĢ ağacın birine çıkar.  Ağacın tepesinde on kurdu 
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sırasıyla öldürür. Diğerleri de teker teker ölenleri yer. Kalan bir tek kurt da karnı 

doyunca koyup gider. KahbaĢ da böylece kurtlardan kurtulur.  

Yolda giderken aklına öldürdüğü adam gelir. Adamın ölürken söylediği hırkada 

hırkada sözünün sırrını çözmek için cesedi attıkları uçuruma doğru gider. Gidince 

cesedin çürüdüğünü ama adamın üstündeki hırkanın sağlam kaldığını görür. Hırkayı 

çıkarırken içerisinden çil çil altınlar dökülüverir. KahbaĢ altınları aldığı gibi doğru 

köyün yoluna koyulur. Köye gelince de bütün altınları köydeki fakirlere dağıtır. (F. 

Dündar ile kiĢisel iletiĢim, 25 Temmuz 2009) 

Ç. FIKRALAR 

Anonim halk edebiyatı ürünleri arasında önemli bir yere sahip olan fıkra kısa ve 

özlü anlatımıyla dikkatleri üzerinde toplayan güldürürken düĢündüren bir tür olarak 

karĢımıza çıkar. Fıkra ile ilgili kaynaklarda da çeĢitli tanımlar yer almakta. Buna 

göre:  

Türkçe Sözlükte "Kısa ve özlü anlatımı olan, nükteli, güldürücü hikâye 

anekdot." (T. Sözlük: 2005, 778) Ģeklinde tanımlanan fıkrayı Boratav "Kısa, yoğun 

bir anlatı tekniği uygulanan hikâye" (Boratav: 1978, 91) Ģeklinde nitelemektedir. 

Yıldırım fıkralar için "Motife yer veren, kısa ve özlü bir anlatıma sahip 

güldürücü küçük hikâye; yeri geldiğinde, düĢünceyi bir örnekle güçlendirmek bir 

hareketi eleĢtirmek için tasarlanan sözlü edebiyat ürünü kısa anlatma; bugün, halk 

edebiyatımızda halkın yarattığı realist ve güldürücü hikâye‖ (Yıldırım, 1998: 4–5)"  

Elçine göre ise ―Fıkra, gerçek hayat ile bağı olan vak‘aları, tam bir fikri, sosyal 

ve beĢeri kusurları günlük yaĢantımızda karĢılaĢtığımız çarpıklıkları, gülünç 

durumları, tezatları, eski/yeni çatıĢmalarını ince bir mizah, hikem söyleyiĢ, keskin bir 

istihza ve güçlü bir tenkit anlayıĢına sahip bir üslup içinde, dramatik öğeleri ağır 

basan bir hikâye çatısı etrafında toplayarak, genellikle bir tip‘e bağlı olarak anlatan, 

nesir diliyle yaratılmıĢ küçük hacimli sözlü edebiyat kompozisyonlarından her birine 

verilen ad, ‖ dır.  (Elçin, 2000: 566 )  
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Bu tanımlar ıĢığında fıkra genellikle gerçek hayat olaylarından yola çıkarak, 

ders vermeyi amaçlayan, karakterinde az-çok nükte, mizah, tenkit  ve hiciv bulunan 

güldürücü ve düĢündürücü, daha çok zekâ ve incelik taĢıyan,  sözlü kısa mensur 

hikâyelerdir. Fıkralar genelde tek motife yer veren kısa, bir fikir etrafında kurulu ve 

bir hükümle sona eren güldürücü, düĢündürücü küçük hikâyelerdir.  

Türk Cumhuriyetlerinde fıkranın karĢılığı olarak Ģu kelimeler kullanılmaktadır. 

Azerbaycan: latifa, oçerk 

BaĢkurtlar: kolamas, maraka, fikir, karaĢ 

Kazaklar: küldürgi, közkaras, pikir 

Kırgızlar: anekdot, köz-karaĢ, pikir 

Özbekler: latifa, oçerk 

Tatarlar: mazak, Kızıklı, fikir karaĢ 

Türkmenler: anekdot, yomak, oçerk 

Uygurlar: latipa, anekdot, pikir 

Fıkra türünün edebi hayatımızdaki ilk örneklerine, Türk Kültür tarihinin en eski 

ve en değerli yazılı kaynaklarından biri olarak kabul edilen KaĢgarlı Mahmut‘un 

Divan-ı Lugati't Türk adlı eserinde rastlanmaktadır.  

Elçin‘in verdiği bilgiye göre Türk dilinde, fıkra türü içine giren 

kompozisyonlar, zaman içinde değiĢik adlar ile kaynaklarda yer almıĢtır. Bunlar 

arasında küg ve külüt adlarının, XI. yüzyıl Türk hayatında ve öncesinde, fıkra türüne 

ait kompozisyonlar için kullanıldığı anlaĢılmaktadır. Bu adlar, XIII. yüzyıldan sonra 

yerini, hikâye, kıssa, destan, masal, saka, nükte, mizah, latife, fıkra vb. bırakmıĢtır. 

Edebiyatımızda XIV. yüzyıldan sonra bu tür eserlere, latif veya latifname adı 

verilmiĢtir. Türk dünyasında en yaygın kullanıma sahip olan terim de yine latife 

sözüdür. Türkiye dıĢında bu söz bugün de, Türk dünyasında fıkra terimini karĢılar. 

Fıkraların dıĢ yapısına bakılınca hikâye özelliği gösterir. Fıkralarda çeĢitli tipler 

olumlu, olumsuz ve dinleyici/yardımcı roller içinde görülür. Fıkrada geçen olaylar bu 

tipler etrafında gerçekleĢir ve sonuca bağlanır.  Bu tipler üzerinden bir tez tezatlarla 
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ortaya konulur. Tezatlar vurgulanırken gülmece unsuru oluĢturulur ve verilmek 

istenen asıl mesaj verilir. 

Tipler için yapılabilecek en öz tanım, her birinin, içimizden biri olduğu 

biçiminde ifade edilebilir. 

Fıkraların Ģahıs kadrolarında yer alan insanlar:  

1. müspet 

2. menfi 

3.dinleyici-seyirci tipleri veya grupları oluĢtururlar.(Yıldırım, 1998 : 444 ) 

Belirli bir Ģahıs ve bölge etrafında anlatılan fıkralar, fıkra tiplerini oluĢturur. 

Fıkralar üzerine çalıĢan araĢtırıcılar fıkra tiplerini mahallî tipler, zümre tipleri, azınlık 

tipleri, vb. olmak üzere çeĢitli sınıflara ayırmıĢlardır.  

I. Tarihte yaĢamıĢ Ģahıslar etrafında teĢekkül eden fıkralar 

1) Her bölgede tanınan ünlü tipler (Nasreddin Hoca, Ġncili ÇavuĢ, Bekri 

Mustafa, vb.) 

2) Sadece yaĢadıkları bölgede tanınan tipler (Tayyip Ağa ―Konya‖, Niyazi Dede 

―Sivas‖, Murtaza ―Kastamonu‖, Ġbik Dayı ―Ağın-Elâzığ‖, vb.) 

II. Bir topluluğu temsil eden tipler etrafında teĢekkül eden fıkralar 

1) Din ve inanıĢ sistemiyle ilgili olanlar (Hoca, kadı, BektaĢî, tahtacı, vb.) 

2) Bir bölge halkı ile ilgili olanlar (Karadenizli, Karatepeli, Kayserili, vb.) 

3) Bir karakter veya meslek grubu ile ilgili olanlar (Ahmak, deli, cimri, sarhoĢ, 

hırsız, doktor, vb.) 

III. EĢ kahramanlı fıkralar (Hoca-talebe, usta-çırak, ebeveyn-evlat, komutana-

asker, efendi-uĢak, vb.) 

Bölgedeki Fıkra Örnekleri:  

Bu bilgiler ve tasnifler ıĢığında bölgemizden derlediğimiz fıkralarımızı bir tasnif 

içerisinde vermeye çalıĢacağız.  
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I. Tarihte yaĢamıĢ Ģahıslar etrafında teĢekkül eden fıkralar: 

1. Sadece yaĢadığı bölgede tanınan ünlü tipler: 

a. Köse Mehmet: 

SULH 

Köse Mehmet‘in cin kırığında bir yerleri var. Orada bir ağacın dibinde 

Katrancının biriyle oturuyorlar. Yağmur yağmaya baĢlıyor. -Övken ağaç denir hiç 

yağmur geçirmez- onun altında otururlarken gök gürleye gürleye yağıyor. Katrancı 

Hıristiyan ya Himmet Ağaya soruyor. 

- Himmet Ağa bu gök niye gürlüyor bilir misin? 

- Yoo bilmem 

- Bu ĢimĢek niye çakıyor bilir misin? 

- Yoo bilmem 

- Bak, bizim Ġsa (A.S) gökte; sizin Muhammet (SAS) de gökte, demiĢ. Bizim 

Ġsa sizin Muhammet‘i dövüyor. Bak bu ĢimĢek bizim Ġsa‘nın kılıcı, onunla dövüyor. 

Muhammet de bağırıyor, gök gürlemesi de onun sesi.  

Katrancı bunları konuĢurken o sırada Himmetli orda bir sopayı gözüne 

kestirmiĢ. Kaptığı gibi Katrancı‘ya ver Allah ver. Ver Allah ver.  

- Onlar orda dövüĢür de biz burada niye durup bakarız, demiĢ. Yağmur 

kesilinceye kadar dövmüĢ. 

Katrancı: 

- Himmet Ağa, Himmet Ağa onlar yukarda sulh oldu biz de burada sulh olalım, 

diye yalvarmıĢ. (A. Yedigöz ile kiĢisel iletiĢim, 6 Haziran 2009) 
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KATRANCI 

Katrancının biri Köse Mehmet‘e sormuĢ: 

-  Siz Müslümanlar büyük abdestini yapınca niye döner de bakarsınız ki? 

Köse Mehmet: 

- Bir gavur karnı doyuracak kadar oldu mu diye bakarız, demiĢ. (F. Dündar ile 

kiĢisel iletiĢim, 25 Temmuz 2009 ) 

 

KAR 

Katrancının biri Köse Mehmet‘e dağlardaki eriyen karları göstererek sormuĢ. 

- Karınız gö…‘nü sıvadı da gider mi? 

Köse Mehmet: 

- He sı….cak bir gavur ağzı arar durur, demiĢ. (F. Dündar ile kiĢisel iletiĢim, 25 

Temmuz 2009 ) 

TELEFON 

Arslanköy‘e ilk telefon direkleri dikiliyor. Çerçi Mehmet diye birinin dükkânına 

da Karakola verilecek olan telefon makinesini koyuyorlar. Köylüler telefonun baĢına 

toplanmıĢ konuĢuyorlar. ―Ya arkadaĢ bununla nasıl konuĢuyorlar yahu? Adam 

Mersin‘de odanın içinde burada odanın içindeki adamla konuĢuyor!‖  

Bunlar böyle konuĢurken Çerçi: 

- Bak, dedi. Telefon makinesini alıp Ģurası ağza Ģurası kulağa gelecek. 

- Biliyoruz.  

- Bak direkler dikildi ya… Bir de direklerden tel çekildi. 
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- Onu da biliyoruz, gördük! 

- ĠĢte o telin içi delik, demiĢ. Buradan adam konuĢur, telin içinde laf lafı kaktırır 

laf lafı kaktırır onun kulağına varır. Oradan da laf lafı kaktırır laf lafı kaktırır bunun 

kulağına varır. (A. Yedigöz ile kiĢisel iletiĢim, 6 Haziran 2009) 

EBĠġ ALĠ 

Köyde EbiĢ Ali derler saf bir adam varmıĢ. Adam o kadar safmıĢ ki güneĢli bir 

gün dama kaynattığı bulguru serip kahveye gitmiĢ. Hava nasıl Ali demiĢ bir. Diğeri  

- Bir yağmur yağıyor bir yağmur yağıyor sorma gitsin demiĢ. 

Bunu duyan EbiĢ Ali havaya bakmadan koĢa koĢa eve gitmiĢ damdaki bulguru 

toplayıp kahveye dönmüĢ. Kahvedekiler halini sorunca ―Bulguru ıslanmaktan 

kurtardım‖ demiĢ. 

Kahvedekiler gülmeye baĢlayınca EbiĢ Ali havaya baksa ki bir tek bulut bile 

yok. (F. Ersoy ile kiĢisel iletiĢim,  15 Ağustos 2009) 

II. Bir topluluğu temsil eden tipler etrafında teĢekkül eden fıkralar 

Bir bölge halkı ile ilgili olanlar (Karadenizli, Karatepeli, Kayserili, vb.) 

AL MEH BUYUR 

Köy Enstitüsünden mezun Cevat Kutluay diye bir öğretmen vardı. Soğucak'ta 

öğretmendi kendisi. Hanımı da bir yörük kızıydı.  Evlendikten sonra Cevat hoca eve 

misafir gelince ne diyeceğini öğretir.  

Bir misafir geldiğinde mesela bir Ģeker istediğinde ―buyur‖ diyeceksin, diye 

tembihler. Karısı da bunu unutur.  

Cevat hoca karısına sorar: 

- Ne diyecektin 
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Karısı: 

- Meh, buyur diyeceğim 

Cevat hoca:  

- Olmadı bir daha söyle bakayım. 

- Al, meh, buyur. 

- Olmadı tekrar deneyelim.  

Kadın bu sefer: 

 - Al, meh, tut, buyur diyecektim diye bildiği ne varsa sıralamıĢ. (M. Er ile 

kiĢisel iletiĢim 18 Mayıs 2009) 

DOKTOR 

Arslanköylü kadının biri bir gün doktora gitmiĢ. Doktor bey demiĢ: 

-    Yargınımın dalından bir alak girer imanımın çukurundan çıkar, demiĢ.  

Doktor anlamamıĢ bir daha sormuĢ 

Kadın tekrar: 

-    Yargınımın dalından bir alak girer imanımın çukurundan çıkar, demiĢ.  

(Sırtından bir ateĢ girip boğazının çukurundan çıkıyormuĢ.) 

Doktor: 

- Ne zamandan beri var bu ağrı deyince 

Kadın 35 yaĢındaki oğlunu kastederek: 

 -   ÜrüĢtüm yeni doğuktu, demiĢ. (S. Er ile kiĢisel iletiĢim 18 Mayıs 2009) 
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KAZ 

Arslanköylü yaĢlı bir kadını kocası doktora götürmüĢ. Doktor yaĢlı kadına 

-   Teyze gaz yapıyor musun? DemiĢ 

Kadın: 

-   Ay oğlum biz kazı Torlaklardan alıyoruz demiĢ. Nahıl yaparız demiĢ. 

Kadın böyle söyleyince doktor: 

-   Nene ossuruyon mu ossuruyon mu, demiĢ. 

-   Amanın ha yavrum Ģu sorduğuna da hele beni utandırdın, demiĢ. (S. Er ile 

kiĢisel iletiĢim 18 Mayıs 2009) 

POSTU GĠYEN ĠġĠ BULUR 

Gülnarlının biri Almanya‘ya çalıĢmaya gider. Hemen iĢ bulamaz. 

HemĢerilerinin uğradığı birahaneye gider, bir bira içeyim der. Bir Çukurovalı 

hemĢerisi de iyice kafayı bulmuĢtur. Gider onun yanına oturur. 

Çukurovalı: 

-   Ah!.. Ah!.. anasını avradının müdürü beni iĢe almadı. Alacak da olmayacak 

Ģart koĢuyor. 

Gülnarlı: 

-    Ne iĢi hemĢerim nerde? 

Çukurovalı: 

-    Hayvanat bahçesinde der. 

Ertesi gün Gülnarlı doğru hayvanat bahçesine varır, müdürün odasına gider iĢ 

istediğini söyler; 
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Hayvanat bahçesi müdürü ―iĢ var ama bir Ģartım var; ben emekli olacağım. 

Buradaki hayvanların hepsi bana zimmetli. Maymunun biri kaçmıĢ. Sayım yapılacak. 

Elimizde bir maymun postu (derisi) var. Sen bu postu giyip, kaybolan maymunun 

yerinde sayım bitene kadar bekleyeceksin. Sonra seni iĢe alacağım der. Gülnarlı 

tamam der. Hemen postu giyer, kaybolan maymunun yerine gider. 

Biraz sonra aslanın biri maymunun yanına doğru yaklaĢır. Gülnarlı korkudan 

iyice köĢeye sıkıĢır. Gülnarlının korktuğunu anlayan aslan biraz daha yaklaĢarak; 

-    Korkma hemĢerim ben de Arslanköylüyüm, der. 

Hayvanat bahçesi müdürü bütün personeli aslanla maymunun bulunduğu yere 

toplar; ―ArkadaĢlar film burada bitmiĢtir. Bakın, görüyorsunuz hiç biriniz bu teklifi 

kabul etmediniz. Benden sonra buranın müdürü Arslanköylü, müdür yardımcısı da 

Gülnarlı olacaktır. Postu giyen iĢi bulur.‖ der. (Özdemir, 1999: 21) 

PATACILAR 

Arslanköylüler bundan elli altmıĢ yıl öncesine kadar ürettikleri sebze, meyve ve 

hayvansal ürünleri eĢeklerle Mersin‘e götürür satarlarmıĢ. Radyonun ilk çıktığı 

yıllarda Arslanköy‘den biri eĢeğine patates yükleyip Mersin‘de satmıĢ gelmiĢ. Köy 

kahvesinde gördüklerini arkadaĢlarına anlatmaya baĢlamıĢ; 

-    ArkadaĢ Mersin‘de sandık gibi bir alet yapmıĢlar. Ġçinde türkü söylüyorlar, 

sohbet ediyorlar, ama adamlar hiç gözükmüyor. Öyle acayip bir makine bizimle bile 

konuĢtu. 

-    Ne dedi? demiĢler. 

-    Patacılar neddarsınız bee!.. dedi. (Aslan, 1999: 21) 

2) Bir karakter veya meslek grubu ile ilgili olanlar (Ahmak, deli, cimri, 

sarhoĢ, hırsız, doktor, vb.) 
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KAYNANA 

Bir kaynananın üç gelini varmıĢ. Kaynana bir gün ölmüĢ. Kaynananın 

arkasından ağıtçılar gelmiĢ evde ağıt yakarlarmıĢ. Derken gelinin biri baĢlamıĢ: 

- Uzak götrüüüünnn oyyyy oyyyy uzak götürün oy 

Diğer gelin de demiĢ ki: 

- Derin koyuuun oyyyy oyyyy derin koyun oy 

Üçüncü gelin de: - Çıkar da geliiirrr oyyyy oyyyy çıkar da gelir oy, demiĢ. (S. 

Er ile kiĢisel iletiĢim 18 Mayıs 2009) 

GELĠNLER ve MĠRAS 

Adamın birinin üç oğlu üç de gelini varmıĢ. Adam malını sağlığında 

paylaĢtırmıĢ. Kendisine hiçbir Ģer koymamıĢ. Bir gün bu adamın karısı ölmüĢ, adam 

üç gelininin eline kalmıĢ. Adamın kendisine bakmayacaklarını aklı kesince gelininin 

birine demiĢ ki: 

-   Yastığa mukayyet ol kızım. ġu yastığıma iyi mukayyet ol ben ölünce, demiĢ. 

Gelin: 

- Tamam baba. Bu yastığın içinde neler var baba? DemiĢ. 

Adam: 

- Bu yastığın içinde neler var kızım bir bilsen… 

Diğer gelin gelmiĢ. Ona da: 

- Bu yastığa mukayyet ol gelin. Ġçinde neler var neler, demiĢ. 

Adam üçüncü geline de aynı Ģeyleri söylemiĢ. Üçüne de tembih etmiĢ.  Üç gelin 

kocanın ölmesini beklemeye koyulmuĢ. Koca ölünce gelinin bir yastığı kaptığı gibi 

tarlaya koĢmuĢ. O gelin ondan kaçırmıĢ, diğeri berikinden saklamıĢ. Derken nihayet 
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gelinin biri kapmıĢ. Kocasıyla beraber yastığı açmıĢlar. Ġçine bir bakmıĢlar ki kaval 

gibi bir Ģey. Ġçinde bir kağıt. Kağıtta bir yazı ―Sağlığında malını üleĢtirenin camız 

boynuzu  k…çna girsin. (S. Er ile kiĢisel iletiĢim 18 Mayıs 2009) 

KOCA TEKE 

Köyde eskiden keçi besleyen teyzeye komĢunun birisi  

-  Teyze yine keçi besler misin? der.  

Teyze: 

- Yok anam keçi beslemem koca teke beslerim.  

-Sat kız onu gitsin, dedi. 

-Nasıl satayım anam para vermiyorlar. 

-Öyle zayıf mı, dedi. 

-Yok! Zayıf ama koca diye kimse para vermiyor. 

O da gidip teyzenin görümcesine: 

- Yazık o gelininize acıyorum. Evde para etmez koca bir teke beslermiĢ, demiĢ.  

Görümce de koca tekenin teyzenin kocası olduğunu hemen bilivermiĢ. (S. Er ile 

kiĢisel iletiĢim 18 Mayıs 2009) 

ÇOK TAVġAN VURDUM 

Arslanköy‘de Sağır PaĢa derler avcılığı ile meĢhur biri varmıĢ. HoĢ sohbet biri 

olduğundan, kahvehaneye vardığında hemen etrafını çevirirler; sohbetini zevkle 

dinlerlermiĢ. 

―Bir gün ava gittim, o kadar çok tavĢan vurdum ki hepsini sırtıma yüklendim; 

dinlene dinlene getiriyordum. Kör Cennet‘e geldim eyce yorulmuĢum. Tüfeği ardıç 
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ağacının dalına astım çiĢ yapmaya oturdum. Bir baktım bir tavĢan çıktı; çektim onu 

da vurdum...‖ bu ara dinleyicilerden biri; ― Emmi silahı ardıcın dalına asmıĢtın‖ der. 

Sağır PaĢa; ―Lafa böğrünü verme, galk s.. git Ģurdan‖ demiĢ. (Cengiz, 1999:21)  

AYI 

Kara inin birinde bir ayı yatarmıĢ. Bizim köylünün biri de öküzünü kaybetmiĢ. 

Öküzünü ararken gide gide o ine varmıĢ. Bir sarı yatıyormuĢ. Adam küfrederek sen 

beni niye arattırıyorsun demiĢ. KaldırmıĢ bir taĢ atmıĢ. KalkmıĢ ki bir ayı. Ayı 

kucakladığı gibi adamı yere sermiĢ. Ondan sonra adam kaça kaça elinden kurtulmuĢ 

ayının. Eve kendini zor atmıĢ. (S. Er ile kiĢisel iletiĢim 18 Mayıs 2009) 

 

IV. GEÇĠġ DÖNEMLERĠ 

Ġnsan hayatının baĢlıca üç önemli geçiĢ dönemi vardır. Bunlar; doğum, evlenme 

ve ölümdür. Her biri kendi bünyesi içerisinde bir takım alt bölümlere ve basamaklara 

ayrılır. Bu dönemlere verilen genl ad ―GeçiĢ Dönemi‖ olarak nitelenmektedir. Bu üç 

önemli aĢamanda çok sayıda inanç, âdet, töre, tören, âyin dinsel ve büyüsel iĢlemler 

bağlı bulunan kültürel yapıya uygun olarak uygulamaları yönlendirmektedir.  Bu 

Ģekilde  uygulamalarla kötü ruhlardan korunulmuĢ ve kiĢiler kutsanması 

amaçlanmıĢtır. Ġnsanın geçiĢ döneminin tehlikelerini ve hastalıklarını kolayca 

atlatabilmesi için geleneksel  uygulamalarla bir sistem oluĢturulmaya çalıĢılmıĢtır. 

1955,  185) 

AraĢtırmacılara göre insanın hayatı ―doğum‖, ―olgunluk‖ ve ―ölüm‖ gibi 

kavramların oluĢturduğu değiĢik etaplara bağlı olmasına rağmen, genellikle tüm ritüel 

ve ayin uygulamalarında ―doğum‖ düĢüncesi esas teĢkil etmiĢtir.  

GeçiĢ dönemlerinde kümelenen âdetler, gelenekler, töreler ve törenlerle 

bunların içerisinde yer alan iĢlemler ve uygulamalar bir ülkenin ya da belirli bir 

yörenin geleneksel kültürünün ana bölümlerinden birini oluĢturur. 
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Arslanköy halk kültüründe geçiĢ dönemleriyle ilgili inanç, âdet ve pratiklerin 

eski Türk kültürüyle bağları vardır. Türkler geniĢ bir coğrafya ve kültür yelpazesi 

içindedir Bugün uyulan birçok âdet ve inanma kalıpları eski Türk inançlarının 

günümüze gelmiĢ Ģekilleri olarak karĢımıza çıkmaktadır. Yaptığımız saha 

çalıĢmalarında halkın bu âdet, inanma ve bunlara bağlı pratiklerin köken olarak eski 

geleneklerden geldiğinin farkında olmadığı tespit edilmektedir. Bu da bize birçoğu 

ritüel iĢlevini kaybetmiĢ Türk inanç kalıntılarının âdet adı altında yaĢadığını 

göstermektedir. Eski inançlara dayanan âdet inanma ve bunlara bağlı pratiklerin 

bazılarının halk arasında Ġslâmiyet‘in gereğindenmiĢ gibi kabul edilip yaĢatıldığını da 

görüyoruz. 

A. DOĞUM 

Çağlar boyu doğuma ve onun kendi bünyesi içindeki evrelerine bir takım geçiĢ 

töreleri ve törenleri eĢlik ederler. Ġnançlar ve gelenekler insanları gebelik öncesinden 

baĢlayarak bir takım âdetlere uymaya ve bu âdetlerin gerektirdiği iĢlemleri yerine 

getirmeye zorlamaktadır. Doğumun çevresinin yüzlerce âdet, inanç, dinsel ve büyüsel 

özlü iĢlemle örülü olduğunu görüyoruz  

Arslanköy‘de doğumla ilgili âdet, inanma ve bunlara bağlı pratikler günümüzde 

kısmen de sürmektedir. Yeni kuĢak bir yandan âdetlere uyarken diğer yandan da 

tıbbın sağladığı her türlü imkândan yararlanmaktadır. 

1. DOĞUM ÖNCESĠ 

Arslanköy‘de kadının hamile olduğu karnının üstüne çökerek bilinirmiĢ. 

Kadının karnına çöktüğünde acı olursa kadın hamiledir. Çocuk yoksa hiç acı 

hissedilmez. 

Bölgede hamileliğin akıbetini öğrenmek için kadın hamileyken ateĢe seğ atarlar. 

Çocuk ölecek mi sağ mı doğacak diye bakarlarmıĢ. Eğer atılan seğ kabarırsa çocuk 

doğacak, eğer seğ yassı kalırsa çocuk ölecek demekmiĢ. Bir de seğ tamamen yanıp 

kaybolursa kadının doğum yaparken öleceğine iĢarettir.  
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Bu inanıĢta eski Türk inanıĢlarından ateĢ kültünün ve falcılığın izleri 

görülmektedir.  

AteĢe bakıp kehanet etmek Türklerde çok eski bir görenektir. Eski Arap 

müelliflerinden biri Ģu bilgiyi vermektedir: ―Türklerin büyük hükümdarlarının 

muayyen bir günü vardır ki o gün kendisi için bir ateĢ yakılır. Bu ateĢe kurban 

sunulur ve dualar okunur. Bu ateĢin üzerinde büyük alevler yükselir. Bu alev 

yeĢilimsi renkte olursa bereketli yağmur ve iyi mahsul olacaktır; kırmızı renkte olursa 

savaĢ olacaktır; sarı olursa hastalık ve salgın olacaktır; siyah olursa hükümdarın 

ölümünü yahut uzak yolculuğu gösterir.‖ (Ġnan, 2000: 67 )  

Orta Asya Türklerinde Özbek hanlarından Kocagum çadır çadır dolaĢarak ateĢe 

yağ atıp kadınların falına bakar ―senin oğlun olacak‖, ―senin kızın olacak‖ derdi. 

Manas destanında anlatıldığına göre Manas‘ın babası Cakıp Han ateĢe bakıp 

gelinlerinin mukadderatını anlatıyor‖ (Ġnan, 2000: 67 ) 

Bu anlatımlarda da görüldüğü gibi bugün Arslanköy çevresinde devam eden bu 

inancın kökleri ġamanist gelenekten gelmektedir.  

l-Kısırlığı Giderme -Gebe Kalma 

Arslanköy‘de çocuğu olmayan kadınlar çeĢitli yollara baĢvururlar. Önce çağdaĢ 

tıbbın bütün yolları denenir. Bunları üç baĢlıkta toplayabiliriz. 

a) Tıbbi Sağaltma: 

Hastane, doktor ve ebeye baĢvurulur. 

b) Halk Hekimliği ve Geleneksel Sağaltma: 

l- Çocuğu olmayanların tedavisi için çeĢitli otları ( hebil otu, boz armut, 

sığırkuyruğu) toplayıp kaynatırlar. Ġçine süt koyarlar. Kadını sıcak sıcak buğusuna 

oturturlar.  Sonra bir odaya beyiyle beraber katarlar. Anında hamile kalırdı. 

2- Hamile kalmak için kadın siyah püse buğusuna oturtulur.  

3-Çocuğu olamayan kadınların karınlarının üstünden rahmine el yordamıyla 

bakılır rahim eğriyse eĢi eğri deyip onu düzeltir yerine getirirler ve bağlarlar. 
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4- Bel çektirilir. 

5- Bele yakı vurulur. 

6- Erkeğe özel gıdalar verilir. 

c- Dinsel-Büyüsel Nitelikte Olanlar 

l- Yatır, türbe, ziyaretlere gidilir. 

2- Kurban adanır. 

3- Hoca ve büyücülere baĢvurulup hamaylı (muska ) vb. yazdırılır. 

4- Ağaçlara adak bezi bağlanır. 

Ağaçlara bez bağlama eski Türk inançlarındandır. Bu uygulamada kutsallık ve 

uğur vardır. Burada kansız kurban geleneği de görülür. Kansız kurban tanrılara ve 

ruhlara sunulan kanlı kurbanlar dıĢında saçı, yalma (ağaçlara ve Ģaman davuluna 

bağlana paçavralar), ongonların ağızlarını yağlama (yedirme), ateĢe yağ atma ve Ģarap 

saçma gibi inanıĢların tümünü içen alır. Çocuksuzlukla ilgili olarak da yalma adı 

verilen kansız kurban karĢımıza çıkmaktadır.(Ġnan, 2000: 99 ) Bu Ģekilde 

çocuksuzluğa neden olan kötü ruhlar sağaltılmaya iyi ruhların ise yardımıyla çocuk 

sahibi olunmaya çalıĢılmaktadır. 

 Türbe ziyaretlerinde çocuk dileme, eski Türk inanıĢlarından atalardan medet 

umma, atalar kültüdür. Ġslami renge bürünmüĢ bir eski inanç kalıntısıdır. 

2. AĢerme: 

Gebe kadının fizyolojik olarak bazı yiyeceklerden kaçınıp bazılarına aĢırı istek 

duyması doğaldır. Bölgedeki aĢerme âdetlerinde aĢeren kadının istedikleri yapılmaya 

çalıĢılır. Aksi halde çocuğun sakat doğacağı, annenin vücudunda ĢiĢlikler çıkacağı 

gibi bazı olumsuzlukların olacağı düĢünülür. Buna da ―umma‖  adı verilir.  

3- Bebeğin Cinsiyetinin Tayini: 

Arslanköy‘de gebelik sırasında bebeğin kız mı, erkek mi olacağı üzerine gebe 

kadının fiziki değiĢiklikleri gözlenir ve bazı pratikler uygulanarak tahmine çalıĢılır. 

Bir kaçını sıralayalım. 
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1- Kız çocuk olması için kadın sola yatmalıdır. Erkek çocuk olması için sağa 

yatılır.  

2- Bebek annesinin karnına çok tekme atarsa erkek olacağına inanılır. 

3- Gebe kadının haberi olmadan bir sandalyenin altına makas, diğerine bıçak 

konur. Gebe kadın bıçağın üstüne oturursa bebeğin erkek, makasın üstüne oturursa 

kız olacağına inanılır. 

4- Gebe kadının bulantıları ve hamilelik sıkıntıları çok olusa bebğiğn erkek 

olacağına inanılır.  

5- Gebe kadının karnı dikse erkek, basenleri geniĢlemiĢse kız çocuk olacağını 

inanılır. 

6- Gebe kadının yüzü parlaksa erkek, yüzünde çiller çıkmıĢsa kız çocuk 

olacağına inanılır.  

 

4- Gebe Kadının Kaçınmaları- Uygulamaları: 

Gebe kadın doğacak bebeğin olumsuz etkilenmemesi için bazı eylemlerden 

kaçınır, bebeği olumlu etkileyecek bazı eylemleri uygular. 

a) Kaçınmalar: 

l- Doğum yapacak kadının doğum anında en son neye bakarsa bebeğin ona 

benzeyeceğine inanılır. Çirkin kiĢilere bakmaktan kaçınılır. 

2-TavĢana maymuna, ayıya bakılmaz. 

3-Gizli bir Ģey alınıp yenilmez. Aksi halde yenilen Ģeyin vücutta iz olarak 

kalacağına inanılır. 

4- Gebe kadın ölü evine gitmez, doğacak çocukta hastalık olacağına inanılır. 

5- Ağır kaldırılmaz. 

6- Aya karĢı yatak hali yatılmaz parmağının çatal olacağına inanılır. 

7- Ciğer yiyip bulaĢığını bir yere bularsa orası ciğerin renginde olur. 

8- Anne gebeyken evine bir âlim adam gelirse onun niĢanı olarak çocuğun bir 

yerinde ben çıkar.  
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b) Uygulamalar: 

1- Güzel kimselere bakılır. 

2- Gül koklanır. 

3- Hamile kadın güzel keklik kafasına filan bakarsa çocuk güzel olur. 

4- Havya (Ayva) yı yerse çocuk güzel olurmuĢ. 

2- Doğum Sırası 

Arslanköy‘de gebe kadının doğum sırasındaki güçlüklerini gidermek, onların 

kolay doğum yapmasını sağlamak için birçok inanma ve pratik vardır. Birkaçını 

sıralayacak olursak:  

1- Doğum sırasında, çocuk çabuk doğsun diye teneke çalınır. 

2- Çocuk doğdu mu ilkin bir su içilir ama baĢka zaman içilmez 

3- Çocuk doğduğu zaman kapının arkasına demir koyarlar. 

4- Çocuk doğunca kurban kesilir. 

5- Çocuk doğunca babası ağaç diker. 

6- Yeni doğmuĢ çocuklar aynaya baktırılmaz 

7- Aynı günde doğan çocuklar birbirine gösterilmez. 

8-  Çocuk doğarken doğumun kolay olması için erkekler teneke çalar ve tüfek 

sıkarlar. 

9- Çocuk doğunca uzun ömürlü olsun diye yaĢlı bir kiĢinin eline verilir. 

Arslanköy‘de uygulanan bu pratikler dinsel büyüsel içeriklidir. Doğumun kolay 

geçmesi amacına yöneliktir. 

3- Doğum Sonrası 

l- Göbek Kesme- Yıkama-Tuzlama: 

Çocuğu gelecekteki olumsuzluklardan koruma, geleceğini olumlu etkileme 

amacına yönelik pek çok inanç ve pratik vardır. Bir kaçını sıralayalım. 

1- Bebek doğunca yıkanır, teri kokmasın diye tuzlanır. 

2- Ebenin bebeği yıkadığı suya para atılır.  

3- Çocuk doğunca göbeğine bir miktar kahve ve çörek otu konur. 
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4- Çocuğun göbeği okul veya cami damına atılır. 

5- Çocuk doğunca babasından ve yakınlarından müjde alınır. 

2- Loğusalık-Loğusa Ziyaretleri: 

Yeni doğurmuĢ kadına loğusa adı verilir. Loğusanın olumsuzluklardan 

etkilenmemesi, kutlanması ile ilgili birçok inanç ve pratik vardır. Birkaçını 

sıralayalım: 

1- Loğusa kadına bir hastalık gelmemesi için herhangi bir yerine kırmızı kurdele 

takılır. 

2- Loğusa kadın 40 gün dıĢarıya çıkarılmaz. 

3- Hamile kadınlar doğum yapınca Bir hafta su içirilmez. Sulu çorba filan 

verilmezdi. Ġçerdeki yaralar göğerir diye. Tereyağı, yağlı ballı yedirirlerdi.  

4- Loğusa ziyaretine gelenlere kırmızı renkli loğusa Ģerbeti ikram edilir. 

5-Loğusa ziyaretine gelenler. "Analı babalı büyüsün, ömrü uzun bahtı açık 

olsun" dilekleriyle bebeğin yatağına para ve hediye bırakırlar 

6- Loğusa yalnız bırakılmaz. 

Gerek loğusa ziyaretinde gerekse loğusaya Ģu yemekler yapılır: 

Bir kaba inek yağı eritilip üstüne bal konur. Balın içine de az kadar su 

damlatılır. Hazırlanan bu karıĢım koyu kıvamda olur.  

Bir de köyde koyu bulamaç yapılır herkes gelir yerdi. Koyu bulamaç hamurdan 

unla yapılırdı. Suyu kaynatıp içine unu atmaya baĢlayınca oklavayla sürekli çarpılır. 

Çarpa çarpa hamur olur. Ġyice koyulaĢınca ateĢin altı kısılır. Eyice piĢince çok güzel 

olur, yağla yenir. Onu yapınca tabağın içine kaĢıkla döĢenir. Ġçine cıvık kaynarca 

yapılıp üstüne dökersin.‖ 

3- Kırk Basması - Kırklama: 

Loğusa kadınla, çocuğun kırk gün içinde hastalanmasına kırk basması adı 

verilir. Bunlardan kaçınmak için veya Ģifa için bazı inanma ve pratikler uygulanır. 

1-Yeni doğan bebek 40 gün dıĢarı çıkarılmaz. 
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2- Bebeğin ilk çarası (pisliği) kurutulup bir yirde saklanır. Eğer bir hastalık 

olursa -mesela namazsız bir kadın geldi de çocuğa baktı mı o çocuğun her yeri yara 

olur. Çarayı yakıp suya attıktan sonra o suyla çocuğu yıkarsan pis bakanın pisi o 

pislikle gidermiĢ. Pisliği pislikle temizlersin yani. AteĢin temizleyici özelliğini de 

burada görmekteyiz.  

3-Kırk günden önce dıĢarıya çıkarılan çocukları perilerin değiĢtirdiğine inanılır. 

4-Kırkıncı gün bebek elden ele dolaĢtırılır. Çocuğun kırkı çıkarılırken; çocuk 

doğduktan sonra her gün bir taĢ koyarlar. O kırk taĢla çocuğu yıkarlar. TaĢları suya 

atarlar, yeĢil püre atarlar onunla çocuğu yıkarlar. Önden kendin yıkanır kırkın çıkınca 

çocuğa temiz süt içirirsin. Bir de yarısı çıktığında yıkanırsın. Yarı kırkı çıkarmak 

denir.  

Kırk çıkarmadaki suya kırk tane taĢ ve yeĢil püre atma bize yağmur törenlerini 

hatırlatırken yeĢil püre kayılması kansız kurbanı çağrıĢtırmaktadır. Bu Ģekilde kurban 

sunulmuĢ su ile çocuğu yıkamak çocuğu kötü ruhlardan korumak amacından yola 

çıkarak günümüze kadar gelmiĢ olabilir.  

5- Bebeğin yedinci günüyle kırkıncı günü arası Mevlid okutulur. 

6- Yeni doğan çocuğun olduğu yerden gelin alayı geçerse Çocuğa gelinin alı 

basar. Basmaması için düğün geçerken gelin çocuğu kucaklar atın üstünde ayağa 

kalkar. 

7- Evin altından çocuğunu emziren biri geçerse kırkı basar. Kırk basmasın diye 

evin altından geçen kiĢinin sütü alınır çocuğun boynuna sürülür ya da geçen kiĢi diğer 

çocuğu emzirirdi. 

8- Kırk basmasından korunmak için loğusanın yastığının altına soğan, bıçak, 

makas, bebeğin yanına ayna, süpürge konur. 

9- Kırklı çocuğa kundak bağlanırdı. Kundağının içine ayna, tarak, Kelam-ı 

Hatem ve bir bıçak konur. Kırkı çıkana kadar bekletirler. 
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10- Loğusa iki kadın karĢılaĢtırılmaz. Eğer karĢılaĢırlarsa iğne değiĢtirirler. 

11-Çocuk al basmasın diye çocuğun üzerine al örtersin. Bir küçük musaf 

koyarsın. Bir ayna bir bıçak koyarsın. Biz hamaylı (muska) korduk. Kayınbabamın 

vardı. Ondan koyuverirdik.  

Doğum sonrasında al-bıs, al-kıs, al-bız, al karası ve albastı gibi çeĢitli adlar alan 

kötü bir diĢi ruhun loğusa kadına kötülü getireceği inancına gerek Anadolu‘nun çeĢitli 

yerlerine gerekse Orta Asya Türklerinde sıkça rastlanılmaktadır. YaratılıĢ destanında 

Albıs‘ın yaratılıĢı Ģu Ģekilde anlatılmaktadır:   

…Erlik tanrıdan yer istedi… Tanrı onu yerin altına karanlık dünyasına sürdü. 

Üzerine kat kar kilitler koydu. …. Erlik ―ben, ölmüĢ adamların canlarını alacağım‖ 

dedi.  Tanrı ―ben onları sana vermeyeceğim. Kendin yarat‖ ; bir vurdu –ayı çıktı; bir 

vurdu – domuz çıktı; bir vurdu –albıs (fena ruh çıktı); bir vurdu –sulmus (fena ruh 

çıktı.)…(Ġnan; 2000, 18) 

Burada da görüldüğü üzere albıs Ģeytan tarafından yaratılmıĢ kötü bir ruhtur. 

Ġnançlara göre albastı evlenmeyen bir kızdan türemiĢ kötü bir ruhtur. Sarı ve kara 

olmak üzere iki türdür. Doğum yapmıĢ loğusa kadınlara gelir ve onların ciğerini alıp 

götürüp suya atar. Albastı ve kırık basmasından korunmak için yapılan yukarıda 

saydığımız uygulamalara Altay Türklerinin ayinlerinde de rastlamaktayız. Kazaklar 

loğusa kadını korumak için çekiç ve bir demir parçası alıp ―demirci geldi, demirci 

geldi‖ diye bağırırlarmıĢ. (Ġnan; 2000, 84) Kötü ruhların sağaltıcılarından birisi de 

demircidir. ġamanların yanı sıra kötü ruhlar demirciden korkarlar. Kendilerini tutsak 

edeceğini bilirler. Bugün de yeni doğan çocuğun beĢiğine veya kundağının içine 

demir koyma geleneğinin izlerini burada aramak gerektiği kanaatindeyiz.  

Yine çocuğun kundağına demirin yanı sıra ayna konmasını da bu inanç 

çerçevesinde değerlendirmek gerekiyor. ġamanist inanç içerisinde ayna ruhları içine 

alan ve hapsetme özelliğine sahip bir nesne olarak karĢımıza çıkmakta. (Eliade, 1999: 

185 ) 
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Yaptığımız derleme çalıĢmalarında konuyla ilgili olarak karĢımıza çıkan 

uygulamalardan birsi de Ģu Ģekildedir: ―Bismillahsız kıpırdanmayacak hiç. ġeytan 

çalar çocuğu diye. Bizim köyde bir adam vardı Zekeriya diye. Onun anası dedi. Esas 

bilirim diyor. AĢağı hayvan baka indiydim. Arkam yeğniliverdi (hafifledi) diyor. 

Hayvana baktım geldim de indiridimdi çocuk çipçirkin bir çocuk diyor. Eskiki güzel 

çocuğum değil diyor. DeğiĢtirmiĢler. Kırklıyken ahıra inince değiĢtirmiĢler. Çocuk 

çok güzel olunca alıp kendi çirkin çocuklarını bırakmıĢlar. Muhakkak bismillahsız 

kurdamıyacaksın çocuğu.‖ (F. Dündar ile kiĢisel iletiĢim, 25 Temmuz 2009) 

Bu uygulamada öncelikle dikkatimizi çeken unsur eski inanç sistemiyle Ġslami 

inanç sisteminin birbirinin içerisine girdiğidir. Bismillahsız çocuğu oynatmamak, 

Kur‘an-ı Kerim taĢımak gibi Ġslami inançların etkisini göstermesi dikkat çekiyor. 

Bunun yanında da albastının ahırda çocuğu kaçırma hadisesi aklımıza albastının 

ahırlarda yaĢadığını getirmektedir.   

Yukarıda yer verdiğimiz ―Kadın doğum yaparken teneke çalınması, tüfek 

sıkılması‖ ile ilgili uygulamada da yine eski inanç sisteminin izlerini görmekteyiz. 

Buna göre albastı tüfek sesinden ve teneke sesinden korkar ve kaçarak loğusayı rahat 

bırakır. Bu uygulamanın Altay Türklerinde de yapıldığını görmekteyiz.  

ÇalıĢmamızda derlediğimiz bir baĢka uygulama da et kırkı basması denilen 

durum. Bu durumda bir evde kırkı çıkmamıĢ çocuk varken mal (hayvan) kesilirse 

çocuğu et kırkı basar çocuk zayıf düĢer. O zaman dört yolun birleĢtiği yerde çocuğun 

üstüne ciğerin suyunu tutup dökerler. , 

Burada da eski Türk inanıĢlarıyla ilgili olarak dikkat çekici iki unsur 

bulunmakta. Bunlardan ilki yukarıda da değinmiĢ olduğumuz albısın loğusa kadının 

ciğerini alıp bir suya atması inancıdır. Burada da ciğer ve su ikilisi karĢımıza 

çıkmaktadır. Ayrıca dört yol ağzı ile ilgili uygulamaya da Tarançılılarda 

rastlamaktayız. Bu uygulamaya göre yedi pınardan, yedi değirmenden su alıp bir kaba 

doldurup üflerler. Bu suyun ağırlığı bir Kur‘an ağırlığında olacaktır. Sonra yedi parça 

demir kızdırıp suya atarlar; bu suyun buğusuyla hastayı terlettikten sonra bir 

kaplumbağa iskeleti üzerinden bu suyu geçirip hastayı yıkarlar. Bununla da hastalık 
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geçmezse ―ervah aĢı‖ yaparlar. Bunu yerler ve bir kısmını dört yol ağzına çıkarıp 

koyarlar. (Ġnan; 2000, 113) 

Derlememizdeki uygulamayla birlikte değerlendirdiğimizde dört yol ağzı, bir 

Ģeyin üzerinden su dökerek tedavi ritüellerinin örtüĢtüğünü görüyoruz. Bununla ilgili 

olarak derlediğimiz bir baĢka uygulamada da yedi değirmenden su alınmasıyla 

benzerlik gösteren baĢka bir tedavi Ģekli dikkatimizi çekiyor. Buna göre: Zayıf düĢen 

çocuğa değirmenin sıfininden (değirmen taĢının altındaki çarka çarpan bol köpüklü 

su) çıkan suyu alır çocuğu bu suyla hava ılıksa dört yolun birleĢtiği yerde çimdirirler 

değilse de yıkadıkları suyu oraya dökerler. Görüldüğü gibi yine değirmen, su, dört yol 

ağzı ile tedavi yöntemleri burada da birleĢmekte. 

Bu uygulamalar dıĢında da kırk basması ile ilgili bize bir ayini hatırlatan bir 

baĢka uygulamayı da derlediğimiz Ģekliyle aĢağıya alıyoruz: 

―Çocuğum doğduğunda çok hastaydı. Sürekli ağlıyor hiç susmuyordu. Doktora 

götürdük olmadı, köy ilacı yaptık olmadı. Sonunda bakımcıya götürdük. Önce 

bizimki için arılık attım, kaldır o arılığını dedi bakımcı. O inanmıyor bile dedi. Sonra 

çocuk için attım. Suya baktı söyledi. Bu çocuğa kırk basmıĢ dedi. 

Kadın üstüne alını atıp gelmiĢ niye kaldırmadın çocuğu dedi. Bir de köyün 

muhtarı sizin evin yukarısında köpeğin eniklerini öldürmüĢ onların da alı basmıĢ dedi. 

Evin altında kesse basmazdı, dedi.  

Bakımcı çocuğun üstüne okumaya baĢladı. BaĢının üstüne okumaya baĢladı. 

BaĢının üstüne çöker gibi okumaya baĢlayınca çocuk sustu. Üç gün mor soğanın 

kuyruğuna iplik bağlayıp bunu ayın ayıtında bir burnu beyaz siyah eĢeğin altından 

geçirin. O iple soğanı eĢeğin kuyruğuna bir tecik düğümle bağlayın. EĢek fiĢilettti 

(koĢtu mu) mi düĢürecek, sahibi ilenmeyecek(haberi olmayacak). Ondan sonra meyve 

vermeyen buladan ağacının kökünden geçecek bu çocuk. Birini verip biriniz 

alacaksınız orayı ziyaret yapacaksınız dedi. Çırpıp bağlayacaksınız, dedi. O zaman 

çocuk ölür canlanır, dedi. Korkmayın, dedi. Çocuk öldü sonra canlandı. Çocuk bir 

ayın içinde düzeldi.‖ 
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Burada geçen bakımcı bir Ģaman gibi hastalığı teĢhis ve tedavi edicidir. 

Bakımcının suya bakıp hastalıktan haber vermesi Malov‘un Hotan Ģehrindeki 

derlemesiyle örtüĢmekte. ―Suya bir yüzük, iğne ve biraz pamuk atarlar. BakĢı dua 

okuyup suya bakıp ayini yaptıran adamların sorularına karĢılık verir. Hotan Ģehrinde 

bu suya bir değnek koyarlar. Bu değnek ruhların konmaları içindir. Periler bu 

değneğe konup suda oynarlarmıĢ. BakĢı bunların aksini aynada görürmüĢ.‖ (Ġnan; 

2000, 109) Mor soğanı eĢeğin kuyruğuna bağlama, eĢeğin sahibinin bundan haberinin 

olamaması, ay ıĢığında bu iĢlemlerin yapılmasının tamamı bize Ģaman ayinlerinin 

hatırlatmakta. Bunların dıĢında ağaç kültüyle ilgili olarak ağaca bir Ģeyler bağlayarak 

kansız kurban sunma ayini, ağacı ziyaret yapma ve kökünden çocuğu geçirerek 

iyileĢmesini sağlama da dikkatimizi çeken bir baĢka özellik. Son olarak ağacın 

kökünden geçirilen çocuğun ölüp tekrar canlanmasını Ģamanın Ģaman olma 

sürecindeki ölüp tekrar geri gelmesiyle benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz. 

Türklerde ad vermenin köklü bir geleneği vardır. Arslanköy‘de ad koyma dinsel 

nitelikli bir törenle olur. 

Doğumdan üç gün sonra adı konulur. Toplantıda hoca veya aileden yaĢlı biri 

bebeğin kulağına ezan okur, adı konur ve 3 defa kulağına bağırılır. Eski yıllarda 

çocuğa aile büyüklerinin adı verilmesi âdeti vardı. Son yıllarda aile büyüklerinin 

adları göbek adı olarak konulup nüfusa yazdırılmıyor. Kabirde göbek adı ile 

çağrılacağı inancıyla eski adlar verilir. 

Eskiden çocuğun adı dedeye sorulmadan verilmezdi. ġimdi ise durum biraz 

daha faklı. 

Yukarıda belirttiğimiz dedeye sormadan ad vermeme ve çocuğun adının aileden 

yaĢlı birisi (ak sakallı) veya hoca tarafından konulması adetlerinde de yine eski Türk 

inanıĢlarının izlerini görmekteyiz. Dede Korkut Hikâyelerinde isim verilirken Dede 

Korkut ―boy boylayıp soy soylayıp‖ isimleri koyandır. Yine Manas Destanında 

Manas‘ın adı verilirken ihtiyarın baĢı م  olsun ortası ن sonu da س olsun demesiyle 

Manas ismi konulmaktaydı. 
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Arslanköy‘de daha önce çocukları yaĢamayan aileler, çocuklarının yaĢaması 

dileğiyle belli adlar koyarlar. Cılız ve hastalıklı çocukların adı ağır geldi diyerek 

adları değiĢtirilirdi.  

Bahsi geçen bu geleneğe Orta Asya‘da da rastlanmaktadır. Buna göre ― Çocuğu 

yaĢamayan BaĢkurt‘larda ölüm meleğini aldatmaya çalıĢırlar. Çocuğu doğduğu gibi 

ebe eline alıp dıĢarı çıkarır. Birkaç ev dolaĢtıktan sonra çocuk babasının evinin 

penceresinde seslenir: ―Yabancı ülkeden bir çocuk getirdim. Satın alan var mı?‖ der. 

Pazarlık baĢlar. Çocuk için kendi ağırlığında demir verip satın alırlar.  Çocuğa Demir 

yahut Satıpaldı, SatılmıĢ gibi bir ad verirler. ― (Ġnan; 2000, 174) Bugün bölgemizde 

de bu tip isimler bulunmaktadır. Yine yaĢamayan çocuklar için Durdu, Dursun, 

Durhasan gibi isimlerin verilmesi bu inancın yansıması olarak düĢünülebilir. 

5-Çocukta Ġlkler: : 

Çocuğun ilk diĢ çıkarması, yürümesi, konuĢması, saçının, tırnağının kesilmesi 

kutlanır. Bunlarla ilgili birçok âdet, inanma ve pratik vardır. Birkaçını sıralayalım. 

1- Çocuk ilk diĢini çıkarırken diĢlerini kolay çıkarması için buğday kaynatırlar.  

2- Çocuk kolay yürüsün diye bir ipin ortasına ekmek geçirilip bu ekmeği bir 

köpeğe yedirirler. Bu iĢleme ―it ayağı yalatmak adı verilir. Bir de kanı karıĢmadık 

birine o ip kestirilir.  

3-Yürüyemeyen çocuğa: Boz düĢerse yürüyemez çocuk. Çocuğun ayağına ip 

bağlarlar. Kösterler. Ġpi kırınca kösteği kırarlar 

4- Çocuğun altı ay tırnağı kesilmez. Tırnak kesilmeden önce babasının cebi 

bozuk parayla doldurulur. Çocuk çok para alırsa zengin olacağına inanılır. 

5- Doğum ve Çocukla ilgili Geleneksel Sağaltma, Korunma, Ġnanmalar: 

Çocuğun sağlıklı büyümesi, bir, takım özürleri giderilmesi, bir takım 

kötülüklerden, olumsuzluklardan korunma için çeĢitli âdet, inanma ve bunlara bağlı 

çeĢitli pratikler vardır. Tasnif yapmadan örnekleyelim. 

1- Çocuk sarılık hastalığına tutulmasın diye yüzüne sarı bez örterler. 

2- Çocuğun eli un çuvalına batırılırsa evin bereketli olacağına inanılır. 

3- Doğum anında ve doğumdan sonra odadaki aynalar ters çevrilir. 
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4- Çocuğa nazar değmesin diye mavi boncuk takılır, ağzına tükürük çalarlar. 

5- Göze çöp kaçınca, bebeğin gözü çapaklanınca göze loğusa kadının sütü 

sağılır. 

6- Altına kaçıran çocukların beline bardak vurulur. Bal yedirilir. 

7- Çocukların baĢlarındaki konaklara zeytinyağı sürülür. 

8- Pamucukta, karbonatla pamucuk silinir. 

9- DiĢleri seyrek olan çocuğun kısmetli olduğuna inanılır. 

10- Çocuğun saçları dikse inatçı olacağına inanılır. 

11- Çocuğun kafası büyükse akıllı olacağına inanılır. 

12- Çocuğun ağzı açık olursa aptal olacağına inanılır. 

13-Çocuğa süt verirken sütünden sürersen o çocuk hep süt kokar. 

14-Çocuğa pudra yerine ot döver piĢmesin diye onu sürerler. Kulaklarının 

dibine döküp güzel kokması sağlanır.  

15- Birine benzemesi istenince de o kiĢinin tükürüğü ağzına çalınır. 

16- Çocuk çok ağlar durmazsa kuru kepeği kavurup içine tuz attıktan sonra 

soğumadan onu belinden itibaren sararlar. Onu sarınca çocuklar hastalık nedir 

bilmezler.( D.Tan ile kiĢisel iletiĢim 26 Haziran 2004)  

B. SÜNNET 

Sünnet de geçiĢ dönemi içerisinde değerlendirilebileceğimiz insan hayatı için 

önemli dönemlerden birisi olmakla birlikte bölgede yaptığımız derleme 

çalıĢmalarında bu konuda özel bir tören ve inanıĢın bulunmadığını tespit ettik. Bunun 

sebebini eski inanç sisteminde böyle bir ritüelin olmamasına bağlayabiliriz. 

C. EVLENME  

Hayatın geçiĢ dönemlerinden birisi de evliliktir. BirleĢmiĢ Milletler Nüfus 

Komisyonu‘na göre ―Erkek ve kadının kanuni birleĢmesinden doğan müesseseye 

evlilik‖ denir. (Serper, 1991: 149) 

Evlilik insan gruplarının yaĢantıları boyunca uyguladıkları ve geliĢtirdikleri 

sosyal öğelerle yüklü bir kavramdır. Kültürler arası farklılık göstermesi sosyal 

öğelerin değiĢik kültürler içinde oluĢması ve farklı değer yargılarıyla yüklü olmasıyla 
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açıklanabilir. Toplumlar kimin kiminle, kaç eĢle ve hangi koĢullar altında 

evlenebileceğine dair bir takım kurallar oluĢturmuĢlardır. Çok değiĢik uygulamalar 

olmakla beraber evlilik, esas itibariyle toplum tarafından onanan kadın ve erkek ya da 

kadınlar ve erkekler arasında yaratılan bir iliĢki türünü karakterize etmektedir. 

ĠliĢkinin belirli kalıplar içinde gerçekleĢmesi de evliliğin sosyal bir kurum olarak ele 

alınıp incelenmesine olanak vermektedir. Aile birliği sürekliliğini evlilik kurumuyla 

sağlar. BaĢka bir deyiĢle evlenme olgusu aileyi oluĢturan toplumsal iliĢkileri belirli 

kalıplar içine yerleĢtiren bir sözleĢmedir... 

Arslanköy ve çevresinde evlenmenin yapılabilmesi için, bu olay öncesi bir 

takım hazırlık ve aĢamaların birbiri arkasına yapılması ve izlenmesi gerekir. Evlenme 

ile ilgili göreneklerin çoğu kuĢaktan kuĢağa geçmiĢ ve gelenekselleĢmiĢ olup, 

bunların yanı sıra yapılagelmekte olan merasimler de birtakım inançlar ve 

pratiklerden ibarettir.  Söz konusu görenekler ve merasimler sıra ile ilkten sona doğru 

ana hatlarıyla Ģu aĢamalara göre uygulanır: ―Evlenme arzusunu belirtme, evlenme 

çağı, görücü gezmek (dünürcülük), söz kesimi, baĢlık, niĢan, evlenme ve düğün. 

 Evlenme Ġsteğini Belirtme:  

Önceki yıllarda, kız ve erkeğin aile içinde evlenme isteklerini açıkça belli 

etmeleri imkânsızdı. Kız ve erkeklerin eĢlerini seçme hakkı, ancak anne - baba ve 

akrabalara tanınan haktı. Günümüzde ise artık çoğunlukla gençler evlenmek 

istedikleri kiĢileri kendileri seçme hakkına sahiptir. 

Evlilik Çağı ve YaĢı:  

Geleneksel kesimde kızın ve erkeğin evlenme çağına geldiklerini belirleyen bir 

takım ölçütler vardır. Bunların baĢında buluğa erme gelir. Ülkemizde buluğ  çağı 10–

14 yaĢları arasında baĢlar. Gerek kızda, gerek erkekte görülen bir takım biyolojik ve 

fizyolojik geliĢmeler buluğ çağının belirtileridir. Evlenmenin gerçekleĢmesi için 

erkeğin askere gitmeden önce, bazen de askerden dönmüĢ olması Ģartı aranmaktadır.  
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Evlenme AĢamaları:  

1- Görücülük, Dünürcülük / Kız Bakma, Kız Ġsteme  

Ġlk aĢama olan görücülük, kız bakma, kız arama, kız beğenmeyi ifade 

eder. Evlenecek delikanlıya kız aramak, kız bakmak için baĢvurulan âdete 

―görücülük‖, ―görücüye çıkma‖ gibi adlar verilir. 

Dünürcülük beğenilen kızın istenilmeye gidilmesidir. Dünürcülük genellikle 

erkeklerin de katılımıyla gerçekleĢtirilir. Dünürcü olarak kız evine sözü geçen kiĢiler 

de bulundurulur. Ġlk gidiĢte oğlan evinin bir büyüğü ―Allah‘ın emri, Peygamberin 

kavliyle kızınızı oğlumuza istiyoruz‖ diyerek niyetlerini belli eder. Kız evinden bir 

büyüğün ―Allah yazdıysa olur.‖ Ģeklindeki ifadesi kızın verileceği Ģeklinde 

yorumlanır. 

Eskiden Arslanköy‘de kız istemeye giderken bal götürülürmüĢ. Bal kabı sıcak 

suyla yıkanırmıĢ. Kız bilemez soğuk suyla yıkarsa kap temizlenmez kızın becerisi 

bilgisi oraya çıkarmıĢ. Kız istemeye giderken çörek atıp götüren de olurmuĢ.  

2- Tatlısını Yeme: 

Tatlısını yeme yani kız isteme aĢamasından sonra gelmektedir. Dünürcülük 

yoluyla anlaĢan ailelerin, bu anlaĢmalarına daha geniĢ bir çağrılı huzurunda yine sözle 

iyice pekiĢtirmelerine denmektedir. Oğlan evi tatlı getirir ve gelenlere ikram edilir.  

3- NiĢan: 

Söz kesiminden sonra gelen aĢama ―niĢan‖dır. Eskiden niĢanda Ģimdiki gibi 

yüzük takılmazmıĢ. Biri bir yün burması ya da bir tülbent çörek atar diğeri bir metre 

bez katar onun yanına çörek atar. Güveyinin niĢan sahibi de elbiselik alır. Bütün 

akrabaları çağrılır. Onlara birer çörek, çorap, mendil konur. Evin içi hep çörek dolar. 

Dede Korkut Hikâyeleri‘nde niĢan olayını Bansı Beyrek‘in Banu Çiçek‘le 

niĢanlanmasında görüyoruz. 
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―…Banu Çiçek kendini bildirmeden ―Gel imdi senün-ile ava çıkalum, eger 

senün atun benüm atumı kiçer-ise anı dahı kiçersin ve senün ile oh atalum, meni 

kiçer-isen anı dahı kiçersin ve senün-ile güreĢelüm meni kiçer-isen anı dahı bakarsın‖ 

der. Beyrek bu istekleri kabul eder. At yarıĢtırırlar, ok atarlar ve güreĢ tutarlar. Her 

birinde galip gelen Beyrek onun Banu Çiçek olduğunu anlayınca ―Üç öpti bir diĢledi 

dügün kutlu olsun han kızı diyü parmagından altın yüzügi çıkardı kızın parmagına 

kiçürdi. Aramızda bu niĢan olsun han kızı, dedi.‖ (Ergin, 1997: 123) 

Burada da kızın oğlanı sınaması söz konusu. Arslanköy‘de böyle bir sınanma 

söz konusu olmamaktadır.  

4- Düğün:  

―Düğünün zamanı ve yeri, kimler arasında olduğu, düğün öncesi çıkarılan 

―okuyucu‖lar tarafından bildirilir. Düğün için oğlan evi okuntu dağıtır. Okuntu bir 

basma, bez, peĢkir dağıtılıp düğüne davetiye niteliği taĢır.  

Düğünler pazartesi baĢlar cumaya kadar devam eder.  

Her Ģeyin bir merasimi olur. Odun getirme merasimi, tahıl dövme merasimi, 

pırtı taĢıma merasimi, yastık vurma merasimi, gelin alma merasimi… 

Düğün yemeği için oğlan evi kız evine hayvanını, bulgurunu, ununu, tuzunu, 

yağını hep yükletip getirir. Ondan düğünde oğlan evi ayrı kız evi ayrı yemek yapar. 

 Odun getirme merasiminde köylü toplanıp hep birlikte düğün yemeği için odun 

toplamaya çıkarlar ve bu esnada çalgıcılar gelip eğlence de düzenlenir. Gelen 

çalgıcılara mal keserler.  

Tahıl dövme merasiminde de düğünün geleneksel yemeği dövme için köylü bir 

araya gelip eğlence yaparak tahıl döverler.  

Düğünün öncesinde gelinin annesine süt hakkı diye elbiselik alınır. Babasına 

kardeĢine bir hediye alınır. 
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Gelin kız; güveye, kaynanaya, kayın babaya dürü verilir. Dürüde gömlek, el 

dokuması filan olur. 

Gelinin çeyizinde; kilim, kaba çuvalı, seccade, çul, un çuvalı, sofra, iĢlemeli 

nakıĢ, dokuma havlu, ebriĢimli havlu ney konurdu. 

1- Düğün Bayrağı: 

Elek kasnağını keserler ortasına bayrak dikerler. Kasnağın bir ucuna elma diğer 

ucuna nar takılır. Bu düğün evinin damına asılır. Gelin gerdeğe girip de çıkana kadar 

o bayrak orada kalır. 

Burada dikkatimizi çeken bizlere eski inanç sistemini hatırlatan iki unsur söz 

konusu. Kasnağa elma ve nar dikilmesi. Ortaasya‘da Almalıg adlı bir Ģehrin 

bulunması; ayrıca Alma-Ata gibi bir evliya makamının varlığı (Ögel, 1995: 474); 

Manas Destanı‘nda Manas öldükten sonra karısının, babası Kara-Han‘ın ülkesine 

giderken Elmalı Dağ (Ögel 1995, 336) adlı bir yere ulaĢması, Manas‘ın kahramanı 

Kanıkey‘in baba yurdunda yetiĢen elmaları ―O yerin elmaları, Malakacka inek 

memesi‖ gibi (Yıldız 1995, 476) diye betimleyerek iriliğiyle övmesi elmanın 

kültürümüzdeki yerinin izleridir. Anadolu masallarında çocuğu olmayan çiftlere bir 

derviĢin elma vermesi ve bu elmayı yemelerini öğütlemesi bildik bir motiftir. 

MelikĢah masalında (Sakaoğlu 2002, 397) çocuksuz bir padiĢaha ve hanımına derviĢ 

kerametli bir elma verir ve bu elmayı yediklerinde bir oğlan çocuğa sahip olacaklarını 

söyler. Manas Destanı‘nda: 

(Cıyrıcı) evliya mezarlarına gitmedi, 

Elmalıkta (yerlerde) belenmedi 

Kaplıcalarda (yıkanıp) gecelemedi 

Ey ulu Tanrım, o bana yar olsun! 

Cıyrıkcı‘nın karnında bir oğlan var olsun! (Gülensoy 2002, 29) 

diyerek Yakup Han hanımının ona bir çocuk veremediğinden, çünkü kutlu yerlere 

gitmediğinden, elmalık yerlerde belenmediğinden yakınır. Anadolu inançlarında 

elmanın zürriyet simgesi olduğu da gözlemlenmektedir. Masallarda, efsanelerde, halk 
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hikâyelerinde, gerçek hayatta çocuk olması için Tanrı‘ya el açıp dua etmek, kısırlığa 

karĢı bir çaredir. Dede Korkut‘ta Kam Püre‘nin oğlu Boğaç Han, Tanrı‘ya el kaldırıp 

evlat ister. Dua ederek çocuk istemenin yerini, elmayla çocuk sahibi olma motifinin 

aldığı görülmektedir. Kaynaklarda, Türklerin, kadında döllenmenin bazı yemeklerin 

yenmesiyle ilgili ―döllenme bayramı‖ Ģeklinde tanımlayabileceği geleneklerinden, bu 

geleneğin en etkin yiyeceğinin ―elma‖ olduğundan söz etmektedir. Masallarda 

derviĢin verdiği elmayı yiyerek çocuk sahibi olma motifine halk hikâyelerinde de 

rastlanmaktadır. Kerem ile Aslı Han hikâyesinde (Günay, 1999: 101) Kerem‘in 

doğumu bir derviĢin verdiği elma vasıtasıyla gerçekleĢmektedir.‖ (Altun, y.b., 263) 

Elma görüldüğü üzere özellikle masallarda ve halk hikâyelerinde de karĢımıza çıkan 

ve çocuksuzluğu simgeleyen bir meyvedir. Narı da yine Türk ve Yunan mitolojisinde 

doğurganlığı ve üretkenliği simgeleyen meyve olarak hatırlamaktayız. 

2- Kına Gecesi: 

Kına geceleri ayrı bir önem ve özellik göstermektedir. Evlenecek olan kızın; 

ailesi, yakınları ve arkadaĢları ile kadın kadına geçireceği bu son gece asıl düğün 

günü olarak da bilinen gelin alma gününden bir gün önceye rastlamaktadır. 

Bugün, hüznün yoğun olarak yaĢandığı bir gündür. 

Gelin kızın oğlanın evinde yenip içilir sonra kına yakmaya gidilir. Kızın sağdıcı 

olur. Oğlanın sağdıcı olur. Kınada kızı oğĢarlar.  

                 Kız anası kız anası 

                 Nere gitti öz anası 

                 Hani bunun öz anası 

                 ……… (ÇalıĢmamızın türkü bölümünde tamamına yer verilmiĢtir.) 

Kız annesi kıza mani yakar: 

 Zilli çulu dokudun mu? 

 Dokudun da oturdun mu? 

 Kız babanı okudun mu? 



 168 

 Kızım kınan kutlu olsun 

 Söyle dilin tatlı olsun 

 ……… (ÇalıĢmamızın türkü bölümünde tamamına yer verilmiĢtir.) 

Kızı oğĢayıp kına yakılır. Yengeler kızın iki yanında yere yastık vururlar. 

Yengelerin yastık vurmalarıyla birilikte dıĢarıda da erkekler tüfek sıkmaya baĢlarlar. 

Burada da kına yakımı sırasında tüfek sıkılması bize Orta Asya‘da doğum 

sırasında doğumun daha kolay olması ve albastı denilen kötü ruhu kaçırmak için 

dıĢarıda teneke çalma ve tüfek sıkma olayını hatırlatmakta.  Bu iĢlemin kötü ruhu 

kaçırmak amacıyla yapıldığını düĢünecek olursak geçiĢ dönemleri içerisinde kına 

gecesinde sıkılan tüfeklerinde bu amaca yönelik olabileceğini açıklayabiliriz. 

Kına yakmaya gelirken kızın yiğit baĢına Ģeker getirirler. Esbabı dikenlere 

dağıtılır. Eskiden dikilmiĢ hazır elbise alınmaz evde dikerlerdi.  

3- Asıl Düğün Günü  

(Gelin Alma)  

Düğünde gelin giderken yengeler de gelin de yüzünü örterdi. Pırtısı da gelinle 

birlikte giderdi. Pırtısının üzerine öksüz bir çocuğu bindirirlerdi. Atın yelesine bir 

mendil bağlarlardı. ĠĢ bitince o mendili öksüz çocuğa verirlerdi. 

Gelin evden bu Ģekilde merasimle alındıktan sonra doğru köyün önüne varılır ve 

eğlence yapılır. Gelin güvey orada yengelerle beklerler. Köyün önündeki boĢ arazide 

gelin ve güveyin karĢısında cirit oynanır. Cirit iĢi bittikten sonra mezarlık 

dolaĢtırılırdı.  

Mezarı gezdirirken keman ile devlet susardı.  

        ―Bıdıcağız sarı idi 

         Yediceği darı idi 

         Kırk ayların eri idi 

         Ay gızım çiğ gızım 
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         Al Ģekerli bal gızım‖ diyerek mezarı dolaĢtırırlardı. Tam köyün oraya 

doğru mezardan çıkılırken öksüz çocuklara yastık verilir. Çocuklar köye yaklaĢırken 

yastıkları birilerine vururlar. Vurdukları kiĢiler öksüz çocuklara para verir. Davul 

zurna çalmadan bir silah atılır. Vuruldu vuruldu biri vuruldu derler. O öksüz 

çocuklardan biri sırt üstü yatar. BaĢının altına yastığı koyar. Üzerine Türk bayrağı 

örtülür. Bu sefer ona bahĢiĢ verilir. O bahĢiĢi alıp ayağa kalkınca davul zurna tekrar 

çalmaya baĢlar. Doğru oğlan evine gidilir. Oğlan evine gidilince gelini direk 

indirmezler. Güvey dama çıkar. Tepeden üzüm, Ģeker filan avuç avuç saçar. Sonra tek 

tek gelenlere yakınlara sormaya baĢlarlar. Sen ne verdin?  

- Ben bir tanalı inek verdim. 

- Sen ne verdin?  

- ġunu verdim, bunu verdim…… Bu Ģekilde atkı merasimi yapılır. 

Sonra gelin inme merasimi yapılır. Gelin inerken kaynana kayın babanın eline 

gök sürgülü dal verirler ve oynatırlar. Gelin indikten sonra eve girerken ıbrık 

teptirirler. YeĢil bir yaprağı balla kapıya yapıĢtırırlar. Ġp kırdırırlar.          

Geceleri sin sin oynanır. Sonra sin sinin peĢi sıra güreĢ faslı baĢlar gece 

yarılarına kadar güreĢ devam eder.  

Kızın çeyizi oğlan evine atla getirilir. Esbab sandıkları olur. Dokunanlar çuvala 

katılır. Önceden tenekeden kuĢlu muĢlu bir sandık yaparlarmıĢ. Çeyiz taĢınırken 

Muhammet‘e salâvat diye diye tek tek taĢınır. 

Düğün yemeği olarak iki kazan topalak yapılır. Hamur çorbası, dövme, fasülye, 

yahni, çörek, tatlı yapılırdı. 

Gelinlik olarak anan ne elbise dikerse onu giyersin. Oğlanın evinden 

giyinmezsin. Oğlan evi bir tek duvak yaparlardı baĢa. Duvak oğlan evinden gelirdi. 

Geline altın takılır. 
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4- Nikâh – Gerdek  

Nikâhtan sonra bir araya gelecek çiftlerin kalacağı yere ―gerdek evi‖, adı 

verilmektedir. Sağdıcı ve yakın arkadaĢları tarafından Ģamatayla ve yumruklanarak 

getirilen güvey, gerdek odasına sokulur. Gelinin sandığında veya arkasından gelin 

ardı denilen yiyecek gönderilir. Bunda piĢirilmiĢ tavuk, baklava, çerez türünden 

yiyecekler bulunmaktadır. 

Gelinin yanında bir yenge bulunmaktadır. Yenge gelin ile güveyi el ele 

tutuĢturup, gelini güveye teslim ettikten sonra dıĢarı çıkar. Bu arada gelin hiç 

konuĢmaz, güveyin gelini konuĢturmak için çeĢitli yöntemlere baĢvurduğu 

olmaktadır. Gelini konuĢturmanın tek yolu ―yüz görümlüğü‖ denilen hediyenin geline 

verilmesidir. Bu arada güvey iki rekât namaz kılar. Gelin ayakta bekler. Bölgemizde 

gelinin masum ve temiz olmasına önem verilir. Kızın evlenmeden önce baĢkaları ile 

tanıĢmamıĢ olması üstünde titizlikle durulur. Gelin gerdeğe girip de çıkınca o 

bayrağın güveyi tarafından yıkılmazsa kız değil derler. Bayrağı oğlanın kendi yıkar. 

Gece yıkar gündüze kalması ayıp olur.  

5- Gerdek Ertesi  

Gerdek gecesinin sabahında, sabah erkenden gelin kaldırılıp yatağı toplanır, 

çarĢafına bakılır. Bu iĢi yenge, sağdıç hanımı veya sağdıç anası yapmaktadır. Güvey 

odadan çıkmadan çarĢafı toplayacak kiĢiye bahĢiĢ bırakır. Gelinin bakireliği 

onaylandıktan sonra bunu kutlamak amacıyla öğleye doğru veya öğleden sonra 

genellikle genç kızların bulunmadığı, sadece kadınların katılımı ile törenler 

düzenlenmektedir. Evliliği tamamlayıcı nitelikte olan bu törenler, hem gelini görmek, 

hem de gelinin bekâretini kutlamak amacına yöneliktir. Bu törene; duvak açma adı 

verilmektedir. 

Gelinin çarĢafı toplanan kadınlara gösterilirken odanın uygun bir yerine belli 

olacak Ģekilde asıldığı gibi, tepsi, kalbur içine de konur.  

Gelin ve damat evde bulunanların elini öperler. Onlar da yüz görümlüğü denilen 

hediye verebilirler. Gelinin çarĢafı toplandıktan sonra gelin yeniden gelinliği 
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giydirilerek hazırlanır. Fark gelinin yüzünün açık olmasıdır. Törene kız annesi 

katılmaz. 

Öğleye doğru veya öğle ezanı okunurken gelin kıbleye döndürülerek ortaya 

oturtulur. Gelinin kâkülü kesilir. Kesen kiĢiye bahĢiĢ vermek adettir. Bu kadınlığa 

geçtiğini gösteren bir uygulamadır. Buna zilif kesme ismi verilir. 

Gelinin yüzünün ve alnının açık olduğu göstermek için duvak açma töreni 

yapılır. Buna da duvak açma denmektedir. Gelinin yüzüne al bir örtü örülüp oklava 

ile kız ve erkek çocuğuna üç kere kapatıp örttürülerek yüzü açılır. Gelinin duvağı 

açıldıktan sonra bugüne kadar kız baĢı olarak düzenlenen baĢı kadın baĢı olarak 

düzenlenir. Bu sırada mevlüt de okutturulur. Bu uygulamaların ardından orada 

bulunanlara yemek verilir. Yemekten sonra eğlenceler baĢlar. Gelin bereketli olması 

amacıyla oynatılır. 

Kadınların eğlenceleri tamamlandıktan sonra namazdan dönen damat türkü 

söylenerek ortaya getirilir. Gelinle birlikte orada bulunanların elini öper. Damat daha 

sonra gelinin alnından öpüp koluna girerek odasına götürür. 

Düğünden iki üç gün sonra gelin anne evine gezmeye götürülür. Kız annesinin 

evinde oğlan evi izin verirse 1 hafta ya da 3 gün durur. O gece Ģeker götürülür. 

 ―Evlenme olayının hemen her aĢaması hediyeyle, bağıĢla, ödemeyle, ziyaretle 

bir araya gelmeyle ilgili bir takım adetleri de gerekli kılmaktadır. Oldukça zengin bir 

tablo çizen ve yöresel özellikleri de içererek çeĢitlemeler gösteren bu gelenek  ve 

adetlerin yerine getirilmelerine özen gösterilir. Böylece yaĢamın bu önemli olayı, 

geleneklerin belirlediği çerçeve içerisinde, söz konusu toplumun ya da grubun 

olurundan geçirilerek, değerler sistemiyle ve bu sistemleri iĢleten mekanizmalarla 

uygunluk sağlamıĢ olur. Tersi durumda, yani törelerin öngördüğü beklentilere 

uyulmaması durumundaysa, çevrenin ayıplayıcı, kınayıcı ve zorlayıcı nitelikteki 

yaptırımlarıyla karĢılaĢılır ki, bunu da kimse istemez. 
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Evlenmeyle Ġlgili Ritüel ve Büyüsel Ġçerikli ĠĢlemler:  

Kısmet açmaktan baĢlayarak gerdek gecesine kadar uzayan aĢamalar içerisinde 

uygulanan, dinsel, ritüel ve büyüsel içerikli birçok adet, iĢlem ve pratik vardır. 

Bunların bir bölümü, gelin ve güveyinin mutluluğuna yönelik dilek ve pratikler 

çerçevesinde toplanırken, bir bölümü kara büyü alanına giren iĢlemler içerisinde yer 

alırlar. 

Gelinin bahtının açık olması, yeni evine bağlanması, uğur bereket getirmesi, 

yumuĢak huylu olması amacıyla birçok pratik uygulanmaktadır. Bunlar arasında, 

baĢına buğday, Ģeker serpilmesi kansız kurban dediğimiz saçıya örnektir. Gelin 

inerken kaynana kayın babanın eline gök sürgülü dal verilip ve oynatılmalarındaki 

gök sürgülü dal bize ağaç kültünü ve gök renginin bereket getirmesini hatırlatmakta. 

YeĢil bir yaprağı balla kapıya yapıĢtırtmalarında yine yeĢil renkli yaprak bereketi bal 

ise ağız tadını iĢaret etmekte. Gelin indikten sonra eve girerken ıbrık teptirtmeleri, ip 

kırdırılması, mezarlığın ziyaret ettirilmesi, baba evinden bir parça tuz ve yağ 

getirilmesi diğer pratikler olarak sıralanabilir. 

Ç. ÖLÜM 

Canlılarda yaĢamsal fonksiyonların tamamen durması anlamına gelen ölüm, 

hayatın en önemli gerçeklerinden biri olup en eski dönemlerden bu yana insanoğlunu 

derinden etkilemiĢ ve onu bu konuda çeĢitli düĢüncelere sevk etmiĢtir. Ölüm olayı 

karĢısında hissedilenler ve ölüm sonrasındaki bilinmezlik, bütün toplumlarda çeĢitli 

inanma, âdet, töre ve törenleri beraberinde getirmiĢtir. 

Ġlkel dönem insanları, ölümün tam olarak bir yok oluĢ anlamına gelmediğine; 

ölen kiĢinin yaĢamını herhangi bir Ģekilde sürdürdüğüne, geride bıraktıklarıyla 

iliĢkiler kurduğuna, hatta onların günlük yaĢantılarını olumlu ya da olumsuz yönde 

etkileyebildiğine inanmıĢlardır. Ölenin hem geri dönerek insanlara zarar verebileceği 

korkusu hem anılmaya, yiyeceğe, giyeceğe vb. Ģeylere ihtiyaç duyabileceği inancı, 

―ölü kültü‖ nün ortaya çıkmasına neden olmuĢtur. Ölen kiĢiye karĢı duyulan bu iki 

yanlı duygu yani korku ve sevgi, ölüleri gömme Ģekillerini de etkilemiĢ, bazı yerlerde 

ceset, vakit geçirilmeden gömüldüğü ya da ıssız yerlere bırakıldığı gibi bazı yerlerde 
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evin içine, avluya veya köy meydanına gömülmüĢ, mezarına yiyecek, içecek, giyecek 

vb. bırakılmıĢtır. (Örnek, 1988: 93) 

Ölülerin eğleĢtikleri yerler olarak ilk önce gömüldükleri yerler yani mezarlıklar 

düĢünülmüĢ, böylelikle yeraltındaki ölüler dünyası tasarımı ortaya çıkmıĢ, ruh 

inancının geliĢmesiyle de zamanla ruhların gökyüzünde eğleĢtikleri inancı 

oluĢmuĢtur. Öte dünya, genellikle yeraltında, yeryüzünde ve gökyüzünde 

canlandırılmıĢtır. Denizlerin dibi, dağların tepesi, üzerinde yaĢanılan toprağın 

sınırları, güneĢin batmasıyla ilgili olarak batı yönü, ormanlar, mağaralar ve adalar 

ölülerin eğleĢtikleri yerler arasında kabul edilmiĢtir. (Örnek, 1988: 117-118) 

Türkler arasında da ölüm olayı, doğum ve onu takip eden evlilik gibi en önemli 

geçiĢ aĢamalarından biri olarak kabul edilmiĢtir. Bu geçiĢ dönemlerinden sonuncusu 

olan ölüm, bir son gibi görünse de gerek eski Türk dinlerinde gerekse Türklerin 

mensubu bulundukları Ġslâm dininde bir yok oluĢ olarak algılanmamıĢ; ölümle her 

Ģeyin bitmediğine sadece bu dünyadan öbür dünyaya geçildiğine inanılmıĢtır. 

Eski Türklerde insanı yaĢatan can ve ruh kavramı, ―esinti, rüzgâr, nefes‖ 

anlamlarına gelen ―tın‖ kelimesi ile ifade edilmiĢtir. ĠnanıĢa göre bütün canlılarda 

bulunan tın‘ın vücuttan ayrılması ölüm olayına neden olmakta ve kiĢi öldükten sonra 

da ruhu aracılığıyla bu dünyada istediği gibi dolaĢabilmektedir. Ayrıca öte dünya 

inanıĢı gereği, ölen kiĢiye en güzel elbiseleri giydirilmiĢ, sevdiği eĢyaları, silahları, 

çeĢitli yiyecekler, hatta atı da kendisiyle gömülmek suretiyle ölümden sonraki yaĢam 

için bir tür hazırlık yapılmıĢtır. (Ġnan, 2000: 176- 177) 

Ölenin istediği zaman geri dönebileceği ve geride bıraktığı kiĢilerle temasta 

bulunup onlara zarar verebileceği korkusu, geçmiĢten günümüze ölüm olayı 

çevresinde çeĢitli inanç ve pratiklerin ortaya çıkmasına neden olmuĢtur. 

Ölüm çevresinde kümelenen ve ölüyle toplum bireylerini kuĢatan bu inanmalar, 

âdetler, törenler ve kalıplaĢmıĢ davranıĢlar baĢlıca üç gruba ayrılmaktadır. Bunlardan 

birincisini ölenin öte dünyaya gidiĢini kolaylaĢtırmak; onun hem geride 

bıraktıklarının gözünde hem de öte dünyada mutlu ve saygın bir ölü olmasını 

sağlamak için yapılan uygulamalar oluĢturmaktadır. Ġkinci gruptakiler, ölenin geri 
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dönüĢünü engellemek, yakınlarına kötülükte bulunmasını önlemek için yerine 

getirilmektedir. Diğer grupta toplananlar ise, ölenin yakınlarının ruhsal durumlarını 

düzeltmek ve onları yeniden topluma dâhil etmek amacıyla yapılmaktadır. 

Bu uygulamalar sırasıyla ölünün gömülmeye hazırlanmasıyla, gömülmesiyle, 

mezarıyla, geride bıraktığı eĢyalarıyla, ölü yemeğiyle, ölünün ardından tutulan yasla 

ve onun belirli dönemlerde anılmasıyla ilgili olup genel olarak ölü evinde ve 

mezarlıklarda yerine getirilmektedir. 

Arslanköy‘de insanlar ölünce hemen soykalanır, kefenlenir. Üstüne bıçak konur. 

Ölen kiĢinin karnının üstüne bir sahan un, bir kaĢık yağ koyarlar. Onu da bir öksüze 

verirler. Ölünün üzerine konulan bıçak cenazenin ĢiĢmesini engellemek için 

olmasının yanında bize eski Türk inanç sistemi içerisinde kötü ruhların demirciden 

korkmalarını ve onların zarar vermesini engellemek için demirin kullanıldığı inancını 

hatırlatmaktadır. Karnının üstüne konan un ve yağ da kansız kurban dediğimiz saçıyı 

aklımıza getirmektedir.  

Arslanköy‘de cenaze evinde günlük yakılır. Onun kokusuna Ģeytan gelmezmiĢ. 

Cenaze akĢam öldüyse sabaha kadar baĢında nöbet beklenirmiĢ.  

 Cenaze yıkanırken suyuna murt yaprağı, teynel yaprağı katılır. Halk arasında 

murt dalı kutsal sayılır. ―ĠnanıĢa göre murt, diğer bitkilerden farklı olarak yaz kıĢ her 

sağa sola sallanıĢında Allah‘ı zikreder, bu nedenle dört mevsim yeĢil kalır. Ayrıca 

güzel bir kokusu da vardır. Bu bitkiye mersin adının verilmesi ve yine kutsal kabul 

edilmesi bir baĢka inanıĢa göre; söyleniĢinden dolayı ―yâsîn sûresi‖nin adına 

benzetilmesiyle ilgilidir, hatta söz konusu bitkiye ―yâsîn‖ isminden esinlenerek 

mersin adının verildiğine inanılır.‖ (Cıplak, 2002: 10) 

Mersin ya da diğer adıyla murt dallarının halk arasındaki yaygın inanıĢlardan 

dolayı mezarlıklara dikildiği belirtilse de aslında bu geleneğin kökeninde, daha evvel 

de bahsedildiği üzere, eski Türklerde görülen ağaç kültünün izleri aranmalıdır. 

Cenazenin yıkandığı sedirin üstüne bir iki gün su konur. Cenaze o suyu geceleri 

içermiĢ. Ölünün ruhunun geri gelmesi ve hatta aileden birilerini yanında götürmek 
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istemesi inancı eski inanıĢ sistemi içerisinde de karĢımıza çıkmaktadır. Bununla ilgili 

olarak çeĢitli inanıĢlar oluĢmuĢ Arslanköy‘de ise yansımasını bu Ģekilde bulmuĢtur. 

Cenaze evden çıkmadan evvel ayakkabıları verilmeliymiĢ. Yine cenazenin 

ayakkabılarının o evden çıkmadan verilmesi inancının temelinde ölen kiĢinin tekrar 

gelip yanında sevdiklerini götürmek isteyeceği inancını aramak gerektiğini 

düĢünüyoruz.  

Arslanköy‘de cenaze evden çıkınca yattığı yatağı hemen dıĢarı atarlar. Aslında 

cenaze Azraille boğuĢtuğu için kan oluyormuĢ diyorlar. O bizlere değil iyi insanlara 

görünürmüĢ. 

Kadınların mezarı daha derin olur. Erkeklerin mezarı belden aĢağı kazılarak 

gömüler derinliği daha azdır.  

Mersin‘de ölünün ruhunun rahat etmesi için mezara ağaç dikilir. Mezara ağaç 

dikilmesi eski Türklerde yaygın olarak görülen ağaç kültüyle ilgilidir. Ağaç, yerin 

dibindeki kökleri, göğe doğru yükselen gövdesi ve gökyüzüne dağılan dal, budak ve 

yapraklarıyla olduğu kadar mevsimden mevsime kendini yenilemesi ve daha birçok 

özelliğiyle en eski dönemlerden bu yana dinî bir yapıya sahip olmuĢtur. Ayrıca çoğu 

zaman hayatın ve ebediliğin sembolü olarak kabul edilmiĢtir. Özellikle meyvesiz ve 

ulu ağaçlar kutsal kabul edilmiĢtir. Orta Asya Hun Türklerinin Ötüken‘in dağlık 

arazisindeki kutsal sayılan bir çam ağacının etrafında özel bir âyin düzenledikleri ve 

kötü ruhlardan temizlenmek istenen yerlere ağaç diktikleri; bu tür uygulamaların 

Göktürklerde de bulunduğu kaynaklardan edinilen bilgiler arasındadır. Yine 

Çeremisler, Buryatlar, Yakutlar, BaĢkurtlar, Kazaklar ve Kırgızlar da ulu ve yaĢlı 

çam, kayın, ardıç, servi ve çınar ağaçlarına adaklar adamıĢ, kurbanlar kesmiĢ, 

birtakım dualarla onlardan dilekte bulunmuĢlardır. Yakut Türklerinde ise kayın 

ağacının özellikle Ģamanlar arasında büyük bir önemi vardır. Her Ģamanın özel bir 

ağacı bulunur ve Ģamanla ağacı arasında bir bağ olduğuna; birinin hayatının ötekinin 

varlığıyla süreceğine inanılırdı. (Ocak, 1983: 84–87) 

Günümüzde mezar baĢlarına ağaç dikme geleneğinin kökeni de söz konusu eski 

Türk inanıĢlarına kadar uzanmakta olup dikilen ağaçla ölen kiĢinin günahlarının 
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affedilmesinde yardımcı olunacağına, böylelikle ölünün ruhunun memnun edileceğine 

inanılmaktadır. Bu yönüyle de Ġslamiyet etkisi kendini göstermektedir. 

Arslanköy‘de mezarlıklara bağlı bir baĢka uygulama ise ölünün defnedildiği 

günün gecesinde mezarın baĢında ateĢ yakma geleneğidir. ġamanist Türklerde ateĢin 

her Ģeyi temizlediğine, kötü ruhları kovduğuna inanılır. AteĢ ruhuna hitaben okunan 

Ģaman ilâhilerinden anlaĢıldığına göre aile ocağı kültü ile ateĢ kültü birbirinden ayırt 

edilemeyeceği gibi ocak kültü de atalar kültüyle birbirine bağlıdır. (Ġnan, 2000: 68) 

Ocağın tütmesi, ateĢin sürekli olarak yanması, ataların o ocakta, o yurtta sürekli 

bulunması anlamına gelir. Ataların canlarının ateĢin içinde tecelli ettiğine inanıldığı 

için Türkler, ocağı ve ateĢi kutsal saymıĢlardır. Mezar baĢında ateĢ yakma geleneğine 

Altay ve Yenisey Türk boylarında da rastlanır.(Ġnan, 2000: 189-190) Bu yönüyle 

defin iĢleminin yapıldığı günün akĢamında mezar baĢında ateĢ yakılması da söz 

konusu eski Türk inanıĢlarının günümüzdeki izleri olmalıdır. 

Arslanköy‘de ölünün defnedilmesi sırasında yerine getirilen bu uygulamaların 

yanı sıra mezarlık ziyaretleriyle de ilgili çeĢitli inanç ve pratiklerin yaĢatıldığı 

görülmektedir. Ölünün mezarlıkta ilk kez ziyaret edildiği gün ya da zaman konusunda 

belirli bir kural bulunmamakta, söz konusu gün ölü sahiplerinin düĢünce ve 

yorumlarına göre değiĢebilmektedir. Gelenek halinde arife günleri, bayram ve kandil 

gibi kutsal günlerde de mezarlıkların ziyaret edildiği, ziyaret sırasında herkesin kendi 

mezarının çevresini temizlediği, burada ölen yakınları için dualar ettiği 

görülmektedir. 

Mezardan dönünce cenaze evinin sahibi helva alır. Yemek yaparlar. Eskiden 

mal keserlerdi. Cenazenin kıyafetleri yıkanıp bir fakire verilir. 

Yas belirtisi olarak ağıt yakılır. Ağıtçı ortaya oturur diğer kadınlar etrafına halka 

Ģeklinde oturur. Ağıtçı ağıt yakarken diğer kadınlar da dövünerek ağlarlar.  

Ġlk üç gün cenaze sahibinin yakınları cenaze evinde dururlar. Sonra uzaklardan 

gelenler gelir.  
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MAKAM TAġLARI GELENEĞĠ 

Köyün saygın kiĢilerinden birisi köye uzak bir yerde vefat edince köye 

getirilirken bir solukta sırtta taĢınamaz. Yorulunca dinlenmek için mola verilmek 

zorunda kalınır. Mola verdikleri yerde cenazeyi yere koydukları noktaya taĢ koyarlar. 

Artık oraya her gelen geçen tarafından taĢ atılır. Böylece orada bir taĢ yığını oluĢur ve 

falanın makamı denerek her gelen geçen orada durur. Bir taĢ atıp makam sahibi için 

dua okuduktan sonra oradan ayrılır.  

Bu gelenek bizlere eski Türk inanıĢlarıyla ilgili olarak oba kültünü ve balbal 

taĢlarını hatırlatmakta. 

―ġamanist Türk ve Moğol kavimlerinde oba kültü denilen bu kült çok yaygındır. 

Oba steplerde toprak, dağ geçitlerinde taĢ yığınlarından meydana getirilen sunî 

tepelerdir. Bu obalar steplerde mukaddes dağ ve tepe yerini tutarlar. Urenhalar 

yaptıkları çadır ve alaçıklara dahi ―oba‖ derler ki bunlara göre oba tapınak 

oluyor.‖(Ġnan; 2000, 59) 

Göktürklerde defin gününde Mezar üzerine kurulan yapının duvarlarına ölünün 

resmini, hayatında yaptığı savaĢları tersim ederler. Bu ölü ömründe bir adam 

öldürmüĢ ise mezarın üzerine bir taĢ koyarlar. Bazı ölülerin mezarında bu taĢlar yüze 

hatta bine baliğ olur. (Ġnan; 2000, 178)  

Buradaki uygulamada öldürülen düĢman sayısınca taĢ atılırken bölgemizde 

tespit ettiğimiz uygulamada ise her geçen yolcu bir taĢ atmaktadır. Yolcuların attıkları 

bu taĢları eski inanç sistemi içerisindeki saçı geleneğiyle de iliĢkilendirmek mümkün 

olur mu bilemiyoruz. (N.YaĢar ile yapılan kiĢisel iletiĢim, 15 Mayıs 2009; F.Dündar 

ile yapılan kiĢisel iletiĢim, 6 Mayıs 2009)   
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V. HALK HEKĠMLĠĞĠ 

Orta Asya'dan gelip Anadolu ve Rumeli'ye yerleĢen Türkler, buraya kendi 

kültürlerini taĢıdı. Anadolu coğrafyası, birçok uygarlığın, din ve inanç sistemlerinin 

buluĢtuğu kültürlerin ortak kaynağı oldu. Türkler, Anadolu'ya gelince Ġslamiyet ve 

Anadolu kültürüyle tanıĢtı. Türk halk kültürü günlük hayatın uygulama ve değer 

yargılarıyla yeni bir içerik ve nitelik kazandı. Ġslamiyet öncesi atalar kültü, tabiat 

kültleri, gök tanrı kültü ve ġamanlık gibi eski inançlar yeni inanç örgüsü altında 

devam etti (Ocak, 2000: 53). 

Tarihin ilk topluluklarından bu yana doğayı tam çözemeyen insanlar, daha sonra 

onun her türlü iyiliği ve kötülüğü yapabileceklerini düĢünmüĢ, onunla iyi geçinmenin 

yollarını aramıĢtır. Dilekleri yerine gelince Ģükretmek amacıyla adaklar adamıĢlar, 

çeĢitli büyüsel ve törensel iĢlemler uygulamıĢlardır. ―Türkler, evreni, dünyayı, 

insanları anlamaya, kontrol altına almaya yardım eden bu inançlardan, hastalık 

nedenlerini anlamaya ve tedavi etmeye çalıĢırken de yararlanmıĢlardır. Sihir 

sistemine dayanan ġamanlık, hâkim inanç olan Ġslamiyet'in bir öğesiymiĢ gibi 

varlığını sürdürmektedir‖ (Boratav, 2000: 76). 

Tıbbın geliĢmediği çağlarda, insanların kendi özel çabalarıyla hastalıkları tedavi 

etme yöntemi, halk hekimliği olarak kabul edilir. Halk, mevcut hastalığı tedavi için 

çeĢitli pratiklere baĢlangıçtan beri sürekli baĢvurmuĢtur. Bunlar, bitkilerden ilaç 

yapmak, yatırları ziyaret etmek, muska yazmak veya bir ocaklıya görünmek Ģeklinde 

ortaya çıkmaktadır. 

Halk hekimliği uygulamalarını Türk edebî metinlerinde de görmekteyiz. Dede 

Korkut Kitabı'nda Dirse Han'ın oğlu Boğaç'ın vurulmasından sonra, Boğaç‘ın 

annesinin yanına Hızır gelir ve çocuğun yarasını sıvazlar, "dağ çiçeği ile ananın sütü 

yaranın merhemidir" der ve ayrılır. (Ergin, 1994: 31 )Yine Salur Kazan'ın Evinin 

Yağmalandığı Hikâye‘de, Karacuk çoban kâfirlerle savaĢırken yaralanır ve kâfirlerin 

leĢinden ateĢ yakarak keçesinden isli kül yapıp yarasına basarak tedavi olur.(Ergin, 

1994: 41 )  
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Görüldüğü gibi daha o yıllarda halk kendi çaba ve yöntemleriyle hastalıkları 

tedavi etmeye çalıĢmıĢtır. Günümüzde de tıbbın geliĢmesine rağmen halkın hâlâ eski 

alıĢkanlıklarını sürdürdüğünü, hastalıklarını "atadan görme" Ģekliyle tedavi ettiğini 

görmekteyiz. 

Eski Ġnanç sisteminde hekimlik rolünü de üstlenen, dininin ayin ve törenlerini 

yapan, ruhlarla fani insanlar arasında aracılık eden adama genellikle kam denir. 

KaĢgarlı Mahmud ―kam‖ kelimesini ―kâhin‖ kelimesiyle tercüme ediyor (Divan-ı 

Lügat-it Türk: 1993, 157). KaĢgarlı Mahmud zamanında (XI. yüzyılda) kamların 

Müslüman Türkler arasında bile unutulmadığı anlaĢılmaktadır. Divan-ı Lügat-it 

Türk‘de birkaç yerde kamların arvıĢ (afsun ve âyin)larını ifade eden Türkçe cümleler 

örnek olarak gösterilmektedir (―kamlar kamık arvaĢtı=kâhinler anlaĢılmayan bir 

takım sözler söylediler. Cin çarpmasına karĢı yapılan üfürükler de böyledir. Kam 

arvıĢ avradı=kam afsunladı‖). 

Mahmut KaĢgari‘nin çağdaĢı olan Balasagunlu Yusuf Has Hacip ―Kutadgu 

Bilig‖de kamları otaçılar (tabipler) ile bir tutmuĢ; kamların insan topluluğu için 

faydalı adamlar olduğuna iĢaret etmiĢtir. Kutadgu Bilig‘in yazıldığı yıllarda Doğu 

Türklerinin ĠslamlaĢmaya baĢladıklarından bir buçuk asır geçmiĢ bulunuyordu. 

Kamlar yeni hayat Ģartlarına ve yeni dine uymak zaruretini o zaman anlamıĢ olacaklar 

ki Ģeytanları kaçırmak için dualar yazılan muska (bitig) kullanmıĢlardır (Ġnan, 2000: 

72) 

Eski inanç sisteminde din adamı, kâhin rolünü üstlenen ġamanların aynı 

zamanda hekimlik de yapmalarının sebebine bakınca karĢımıza hastalıkların kötü 

ruhlara bağlı olarak ortaya çıkması inancı gelmekte. Buna göre ―Erlik insanlara her 

türlü kötülükleri yapar; insanlara ve hayvanlara türlü türlü hastalıklar göndermek 

suretiyle kurbanlar ister. Ġstediği kurban verilmezse musallat olduğu obaya veya 

aileye ölüm ve felaket ruhlarını gönderir. Öldürdüğü insanların canlarını yakalayarak 

yeraltındaki karanlık dünyasına götürür, kendisine uĢak yapar.‖(Ġnan;2000, 39) 

Yine bu konula ilgili olarak Altaylarda bir Ģamanın ettiği duada geçen Ģu 

ifadeler dikkat çekicidir. ―Ulu Toyon‘un küçük kardeĢi Kara Surun Toyon‘a, onun 
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oğlu Alban Boray‘a, onun kızı Kız Satılay‘a saygı göstereceğim, tapacağım. Ġnsanları 

adam öldürmeğe, intihara, iftira etmeğe teĢvik eden bu kızın kötülüklerinden 

kiĢioğullarını kara aygır kurban etmekle koruyacağım ve korumağa ant içiyorum. 

Ġnsanlara çıban gönderen Altan Sabaray‘a, karısı Altan Sabaray Uatuna, kızları Timir 

Kuturuk‘a ve Köyülgen-Darhan‘a hizmet edeceğim, tapacağım. Bunlar için süslenmiĢ 

martı kuĢunu azad edeceğim. Bütün bu ruhların büyük anaları olan Kün Cölörüme 

Hatuna tapacağım, onu tanıyacağım. Ona kızıl alaca at kurban ederek kötülüklerinden 

kiĢi oğullarımı koruyacağım. Kurbanın yürek ve ciğerlerini boynuma sarıp ayin 

yapacağım, yalvaracağım, hiddetini merhamete çevireceğim. Günahlı. kiĢilerin 

ruhları sürülen yerde yaĢayan ve altı bölük ruhların büyüğü olan Dah Talır-Taralı 

Toyon‘a, kızları San Hatun‘a ve Suruha Hatun‘a hizmet edeceğim. Bunların 

gönderdikleri hastalıkları kara inek kurban ederek iyileĢtireceğim. 

Ġnsanlara öldürücü hastalıklar gönderen Bourma Lahaytoyon‘a karısı Bouray-

Malahay Hatın‘a hizmet edeceğim. Çocukları ‗yaĢamayanların çocuklarına ömür 

vermelerini dileyerek kafasının yarısı kara olan beyaz ineği kurban sunacağım 

Ġnsanlara akıl hastalığı gönderen Tamık Hatın‘a hürmet edeceğim onun rızası 

için dokuz +kakum, dokuz kokarca, dokuz güvercin azad edeceğim; kızıl inek kurban 

keseceğim. . .‖ (Ġnan, 2000: 77) 

ġamanın en önemli görevlerinden biri olan hastaları tedavi etmek, belirli 

yollarla gerçekleĢtirilir. ġamanlıkta, insan vücuduna giren kötü ruhların, içerideki iyi 

ruhu dıĢarı çıkarttığına, böylelikle hastalıkların oluĢtuğuna inanılır. Bu yüzden Ģaman, 

önce trans hâline geçerek kendisine yardımcı olan ruhları yardıma çağırır. Sonra 

hastalığın sebebi bulunmaya, ruhun vücudu neden terk ettiği anlaĢılmaya çalıĢılır. 

Kötü ruhun (veya ruhların), vücutta toplandığı yeri tespit eden Ģaman, ruhu (veya 

ruhları), bulunduğu organdan, vücuttan çıkarmak için tehdit eder, onunla savaĢtığını 

temsilen dans eder, titrer, yerde boğuĢur. ġaman, sonunda vücuttan çıkan iyi ruhun 

yerini bulur ve yeniden hastanın vücuduna sokar.(Eliade, 1999: 247) 

Abdülkadir Ġnan, kitabının ġamanizm‘deki ayin, tören ve bayramlardan 

bahsettiği bölümünde, hastaları iyileĢtirmek için yapılanlar üzerinde de durur: 
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―Bunlar hastalığı baĢka bir nesneye veya hayvana ‗göçürme‘, yağlı paçavrayı ateĢte 

yakıp ‗alazlama‘, ‗uçuklama‘, bir ruhun adına yeni bir ‗ongon-tös‘ yapma gibi aile 

baĢkanı, Ģaman veya bu iĢlerden anlayan koca karılar marifetiyle yapılan ayinlerdir.‖ 

(Ġnan, 2000: 107) 

ġamanlık, genelde doğuĢtan gelen özelliklerle kazanılır ve Ģaman adayı, 

seçilerek eğitilir. Çoğunlukla ailesinin geçmiĢinde Ģaman bulunanların ġamanlığa 

seçildiği görülür. Bu durum günümüzde ocaklı olmak ve el almak Ģeklinde devam 

etmektedir.  

Usta bir Ģamanın yanında yıllarca süren bir eğitimden sonra trans haline geçer. 

Bu esnada bir yolculuğa çıkar bu yolculukta kemikleri ve etleri birbirinden ayrılır 

dünyanın altına ve üstüne doğru olmak üzere kozmik bir yolculuk yapar. Bu yolculuk 

sırasında ruhları da tanır. Bu sayede hastalık oluĢturan ruhlara hükmetmeyi de 

öğrenerek hekim olma özelliğini de bu kozmik yolculukta kazanır, büyü yapmayı 

öğrenir. ġamanın bütün bu iĢleri yaparken yardımcı olduğuna inandığı Ģey ise 

kendisine bağlı yardımcı ruhlar, tözlerdir. 

Kamlık (ġamanlık) sanatı öğrenmekle elde edilemez. Kam olmak için belli baĢlı 

bir kamın neslinden gelmek gerekir. GeçmiĢ kam ataların ruhundan biri kam olacak 

kiĢinin ruhuna musallat olur; onu kam olmaya zorlar. Bu hale Altaylılar ―töz basıp 

yat‖ (ruh basıyor) derler‘. (Ġnan; 2000, 76 )  

Bölgede yaptığımız çalıĢmadaki tespitlerimize göre ocaklık için de benzer bir 

durum söz konusudur. Ocaklık atalar mesleğidir ve ocak olacak kiĢinin aynı kanı 

taĢıması yeterli sebeplerdendir. Ocak öldükten sonra da evinden ekmek, tuz, kül 

alırlar götürüp yalarlardı. Hastalanınca hastaya yedirip yalatırlar. 

OCAKLIK 

Ocakları ele almadan önce onunla doğrudan ilgili olan ateĢ kültü kavramı 

üzerinde durmak gerekir. 

AteĢ kültü ile ilgili araĢtırmalarıyla tanınan Hikmet Tanyu, ateĢin faziletleri 

hakkında Ģu yorumu getirir: "AteĢin kötülükleri giderici, iyileĢtirici veya önleyici, 
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temizleyici olduğu ve canlılara Ģifa, sağlık, güç, kuvvet ve bereket, uğur kazandıran 

bir yönüne inanç bulunmasından baĢka ürküten, tahrip eden, öldürücü, tahrip edici, 

dolayısıyla cezalandırıcı bir kuvvete sahip oluĢu da ona tazim edilmeye yol açmıĢ, 

onda insanüstü yüksek bir mahiyet ve karakter görülmüĢtür."(Tanyu, 1976: 286) 

AteĢe bu kadar özellik atfedilmesinin sebebi nedir, baĢka bir ifadeyle ateĢin 

kutsal sayılmasının ana sebebi veya sebepleri nelerdir? Ġlk olarak ateĢin nasıl ortaya 

çıktığı sorusu üzerinde durmak gerekir. Türk mitolojisine göre ateĢi ilk defa Tanrı 

Ülgen getirmiĢtir. "Tanrı Ülgen gökten biri kara, biri ak iki taĢ getirdi. Kuru otları 

avucunda ezerek bir taĢın üzerine koyup, diğeriyle vurdu, otlar ateĢ aldı."(Ġnan, 2000: 

67.) Görüldüğü gibi ateĢin halikı Tanrı Ülgen'dir. Bunun için ateĢ kutsal sayılabilir. 

AteĢin kutsal sayılmasının ikincisi sebebi ise, ateĢin bir kült olarak kabul edilmesidir. 

Türklerin inanç sisteminin merkezinde Tanrı vardır. Bunu, yardımcı ve koruyucu 

iyeler, gök, yer iyeleri, kara iyeler ve atalar ruhu, dolayısıyla ateĢ kültü ile 

tamamlamak mümkündür. Nitekim Orta Asya ġamanizminin esasları Gök Tanrı, 

güneĢ, ay, yer-su, ata, ateĢ kültleridir. (Ġnan, 2000: 2 ) AteĢ bir koruyucu iye, ruh, bir 

külttür. Kısaca canlıdır. 

ġaman dualarında, ateĢten " otuz diĢli ateĢ ana" diye söz edilir. (Ġnan, 2000: 68) 

Fakat bu ruhun memnun edilmesi gerekmektedir. Ondan medet ummak veya o ruhun 

kötülük yapmamasını sağlamak için ona kurban sunulması Ģarttır. Altay ve Yakut 

Türkleri yemek yerken ve içki içerken ateĢe pay verirler. Ayrıca ateĢe koyun kurban 

ettikleri de görülür.(Kalafat, 1995: 62) 

AteĢe kurban sunulması onun Tanrı olduğundan değil bir ruh olduğundandır. 

Ağaç ruhunu memnun etmek için ağaca nasıl çaput bağlanıyorsa veya su ruhunu 

memnun etmek için nasıl suya çeĢitli saçılar ve kurbanlar sunuluyorsa, ateĢ ruhunu da 

memnun etmek için ona kurbanlar sunulur. Harput ve civarında tandır baĢında ekmek 

piĢiren kadın, susuzluğunu gidermek için su içtiği zaman suyun geride kalan kısmını 

"onun da canı çeker diye" alevlerin üzerine serper.(Ögel, 1995: 497) Bahattin Ögel 

ateĢi " önemli haberler ile kurbanı göğe ileten bir vasıta, bir araç " olarak 

görmektedir. 
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ġamanistlerin inancına göre ateĢ her Ģeyi temizler, kötü ruhları kovar. Vl. 

yüzyılda Batı Göktürk hakanına gelen Bizans elçileri ateĢler arasından geçirilerek 

Hakanın huzuruna kabul edilmiĢlerdir. Bu tören, elçilerle gelmesi muhtemel olan kötü 

ruhları kovmak için yapılmıĢtır. (Ġnan, 2000: 68)  Ergenekon/Nevruz bayramı ve 

Hızır Nebi törenlerinde yapılan ateĢten atlama geleneği doğrudan doğruya ateĢ kültü 

ile ilgili olup, kötülüklerden temizlenmek gayesiyle yapılmaktadır. Hastaların 

alazlanması, tütsü yakılması, kurĢun dökülmesi, üzerlik yakılması hastalıkları 

kovmak için yapılan adetlerdendir. 

Kül ile ateĢ arasında da mühim bir iliĢki vardır. Kül bir nevi ateĢin sönmesini 

engelleyen, onu koruyan bir araçtır. AteĢ, sönmesin diye üzerine kül atılır. Külde 

saklanan, yeniden ateĢ yakmaya hazır halde saklanan korlara nispetle, ailede son 

çocuğa ―kül‖ adının verildiği sanılmaktadır. ―kül Tigin‖ ve ―od Çiğin‖ adlarının da 

son çocuk oldukları inancıyla ad olarak verildikleri ileri sürülmektedir.(Aktaran: 

Akman, 2007: 395) 

AteĢ kültü ile aile ocağı ve dolayısıyla atalar kültü birbirleriyle yakından 

alakalıdır. Her biri diğerinin tamamlayıcısıdır. Atalar kültü ocak kültünü 

doğurmuĢtur. Ocağın tütmesi, ateĢin devamlı Ģekilde yanması, ataların o ocakta, o 

yurtta, o çadırda devamlı Ģekilde bulunması demektir. Ataların canları, ocağın ateĢi 

içinde tecelli eder. ―Bunun için Türkler ocağı ve ateĢi kutlu sayıyor, ona secde 

ediyorlardı. Atalarla temasta olmanın bir vasıtası da ocak ve ateĢtir.‖(Eröz, 1992: 69) 

Ocak kelimesi Divan-ı Lugat'it- Türk'de birkaç defa geçmektedir. Orada "ocaklı 

ev", "ocaklık yer", ocaklan-" Ģeklinde geçer. AyĢe Duvarcı "Halk Hekimliğinde 

Ocaklar " isimli makalesinde ocak kelimesinin on değiĢik manasını verir. Bunların 

arasından biz, "dedelerden beri, belli bir hastalılığı iyi ettiğine inanılan aile" 

tanımlamasını alacağız. Ayrıca bu tanımlamalara "sağlık ocağı", "mantar ocağı" ve 

―baba ocağı‖nı da ilave edeceğiz. BaĢlangıçta rakkaslık, musikiĢinaslık, hekimlik, 

Ģairlik ve sihirbazlık gibi birçok görevleri yapabilme özelliklerine sahip olan 

ozan/kamların dinî cephesini Ġslamiyet‘ten sonra Ģeyhler, veliler almıĢtır. Bunların 

doktorluk fonksiyonunu ise ocaklılar üstlenmiĢtir.(Araz: 1995,84) 



 184 

Ocak mefhumu, yapısal olarak "bir arada bulunma"yı gerektirmektedir. Nasıl ki 

aile ocağı, ölmüĢ veya yaĢayan fertleri bir arada bulunduruyorsa, bir mantar ocağı 

birkaç mantar kümesinin aynı yerde bulunmasını, maden ocağı madenlerin bir arada 

bulunmasını, çeĢitli bitkilerin tohumlarını ekmek için açılan çukur, bitki tohumlarının 

bir arada bulunmasını, yeniçeri ocağı da yeniçerilerin bir arada bulunmasını 

gerektirir. Nitekim hastalıkları tedavi eden ocaklılar da bir tek hastalığın uzmanı 

olmayıp, her derde deva getiren insanlar olarak bilinirler. Onlara bu özellik, yukarıda 

özelliklerini saydığımız kamlardan miras kalmıĢtır. Nasıl ki kamın birkaç özelliği bir 

arada bulundurma kabiliyeti varsa hastalıkları iyileĢtiren ocaklıların veya diğer pek 

çok ocağın da temelinde "bir arada bulunma" yatar. (Akman, 2007: 395) 

Bir kiĢinin ocaklı sayılabilmesi için o kiĢinin bu iĢi bilen birisinden el alması 

gerekmektedir. Ocaklı kiĢi yaĢlandığını hissettiği an kendisine yakın bulduğu birisine 

el verir. Bu, ekseri kadın olabileceği gibi erkek de olabilir. El verme veya el alma 

iĢlemleri bazen çok sade olabileceği gibi bazen de tören Ģeklinde, çeĢitli dualar 

okuyarak veya el verdiği kiĢinin ağzına tükürerek olmaktadır. 

Bölgede ocağa gidince verirsen bir arılık verirsin. BeĢ lira on lira, tuz bile olur. 

Ocağa arılık verilmesi geleneğinin kökenini de yine eski Türk inanıĢında aramak 

gerekir.  ―BaĢka dinlerin nüfuzu altına düĢmeyen Ģamanistlerde Ģaman eski mevkiini 

muhafaza etmektedir. Mensup olduğu boy ve oymak ona koruyucu diye bakar. 

Herkes onun iyi duasını (―alkıĢ‖) almağa çalıĢır. Hele ayin yaptığı zaman birinin 

verdiği su veya tütünden memnun olarak dua ederse bu duanın ruhlar tarafından kabul 

edileceğine inanırlar. ġamana bir Ģey verildiği zaman Ģöyle dua eder: 

―Bastığın yer sert olsun! Ayakların kaymasın! 

YaĢın uzun olsun, kara saçların ağarıncaya kadar yaĢa! 

Ön diĢlerin sararıncaya kadar yaĢa! Attığın ok yanılmasın! 

Azılıya ısırtam! Elliye vurdurma (dayak yeme) !― (Ġnan, 2000: 79) 

Arslanköy de bulunan ocakları Ģu Ģekilde sıralayabiliriz: 

Kengi ocağı: Hamileyken kalça batar adım atılamaz. Çökerler ovcalarlar. 

Topuğundan itibaren çökerek iyileĢtirirler. 



 185 

Ilancık ocağı: Yüzünden filan kemik çıkarsa o kemik kırılıp yakılarak yalanır. O 

zaman ocak olunur. Yılanın ölüsüne arı sinek konar. O da gelir insana konarsa o 

hastalık ondan gelirmiĢ.  

Nazar ocağı: KurĢun dökerdi. KurĢunu okuya okuya eritirler. Ġhlâs-ı ġerif, 

Ayet‘el Kürsüyü okurlar. Sonra kelime-i ġehadet getire getire hastanın üstünü 

örterler. Bir tasa su katılıp kurĢunu o suyun içine dökerler. Bu iĢlem esnasında elek ve 

soğan koyarlar. Sonra kurĢunu kapıya dökerler. Nazarı değen hamileyse kurĢunda 

göbeği çıkar. KurĢunda iğne de çıkabilir. Ġğne çıkarsa iğnesinden hastanın baĢına 

konur. ―BaĢımın tüyünü say ya da hastalığımı tedavi et denir.‖ KurĢunu üç kere 

döküp üçüncüsünde hapĢurunca hastalık hapĢurukla çıkar gider. KurĢun 9 veya 3 kere 

dökülür. KurĢunun döküldüğü su sonra hastaya içirilir. Birazıyla el yüz yıkanır. Birazı 

da imana sürülür. Evin içine saçılır. Artarsa çiğnenmedik bir yere dökülür. 

Nazar için püse gibi üzerlik tütütürler. Ona nazar otu derler zaten. Eve takınca 

da nazar değmez. (D.Tan ile kiĢisel iletiĢim, 26 Haziran 2004 )  

Burada da eski inanç sistemiyle ilgili birçok uygulama dikkatimizi çekmekte. 

KurĢunun Ģeklinden kimin nazarının değdiğini bilmek falcılıkla ilgili inanıĢları 

hatırlatmaktadır. Çıkan iğnenin saça takılması ise albastıya iğne batırılması olayını 

çağrıĢtırmaktadır. Ayrıca baĢımın tüyünü say da hastalığımı tedavi et Ģeklindeki 

konuĢma bize her hastalığın bir ruhu olduğunu ve burada da hastalığı bir canlı gibi 

düĢünüp onunla konuĢarak bu inancı aklımıza getirmektedir. KurĢunun döküldüğü 

suyun evin içine saçılmasını kansız kurban olarak kabul etmek mümkün. KurĢunun 3 

veya dokuz defa dökülmesi Türkler için kutlu kabul edilen sayıları karĢımıza 

çıkarmakta. Yine eleğin içine soğan konması da dikkat çekici bir baĢka unsur olarak 

değerlendirilebilir. 

40 Ocağı: Çocuk zayıf düĢerse, kusarsa yemezse kırk bastı derler. 40 Ocağına 

götürürler, kıydırırlar. Yani külünden tuzundan alınır. 

 Ġki çocuğun 40‘ı birbirine karıĢtı mı birisi diğerini zayıf düĢürür. Tedavisi için 

ilik tutulur yani ipi düğümlerler, ölçerler. Külünden tuzundan yedirirler çocuk iyi 

olur. Arılık atarlar.  Su değmedik iğne, su değmedik bez, soğan ve sabunu vardıkları 
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ocağa götürürler. Dört çeĢit arılığı var. Özellikle çarĢamba günü götürülür. 

Parpılanma denir ona. Parpılanır kırklanır, ilaçlanır yani. 

Ocak taĢı kırarlar, tuz kül alırlar. Ondan sonra ılık bir suya ocak toprağından 

katarlar. Bununla hastayı yıkarlar.  

BaĢka çocuğun çiĢiyle kırk basan çocuk çimdirilirmiĢ. 

Yedi değirmenden su, yedi mezar toprağı, yedi deniz dalgasından su alırlar. 

Hastayı dört yolun çatağına götürürler ve altına sayacak korlar. Sayacağın üstüne de 

çocuğun kıyafetini. Çocuğu bunların üstüne oturtup çimdirirler. Kanı karıĢmadık 

birine su döktürürler. Ona arılık verirler. O altındaki sırt orada kalır gider. Hastalık da 

onunla beraber orada kalır gider. 

Zayıf ocağı: Çocuğun karnını iyice bir yağlayıp sıcak tutmak gerek.  

Sarılık ocağı: Sarılık ocağında hasta tokatlanır. Habersiz vurulup hastayı 

korkuturlarsa hastalık düzelir.  

Yüğrük ocağı var: Hastanın herhangi bir yeri ĢiĢer, kızarır. Bu ĢiĢlik ağrı ateĢ 

yapar. Tedavisi için ocağa gidilir. Yüğrük zorlamadan olur. Ġltihap çıban gibi baĢlar. 

Çalı çarpar gibi acıya acıya meydana gelir. Yara haline gelir. Yara olmadan da ocağa 

gidip tükürtülür. Ocak balın içine tükürüp yaralı yere sürünce yara iyi olur. Yaranın 

üstü bozsa bala tükürüp çalınır. Kırmızıysa pekmeze tükürüp sürülür. Bir de 

tükürünce ―Ha utanmaz ha Ģunun çıktığı yere bak‖ denir. ―Pu utanmaz nasıl çıktın 

oradan?‖ denir. Yüğrük çıkaran bir kiĢi ocak olur.  

Burada da dikkat çekici iki unsur mevcut. Birisi yine hastalıkla konuĢma diğeri 

de yüğrük çıkaran kiĢinin ocak olması. Ocaklık için tıpkı kamlık gibi kan bağıyla 

geçtiğini daha önce belirtmiĢtik. Ancak burada bir kan bağı söz konusu değildir.  

Yüğrük çıkaran kiĢinin ocak olmasını yine eski inanç sistemiyle açıklamak mümkün 

olabilir. Buna göre her hastalığın bir ruhu bulunmaktadır. O hastalığı geçirip iyileĢen 

kiĢi o ruhla baĢ etmesini öğrenmiĢtir ve etrafındaki bu gibi rahatsızlıkları artık tedavi 

edebilme özelliği yani ocaklık olama özeliğini kazanmıĢtır. 
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Termiye ocağı: Yani egzama. Hasta tükürtmeye götürülür. Yazdırırlar onu. 

Eskinin mavi kalemiyle mürekkeple yazılır, tükürür. (M. Ġçel ile yapılan kiĢisel 

iletiĢim, 26 Haziran 2004) 

 Göz Silme: Onun aĢısı olurdu. Sürme gibi göze çekilirdi. Sırt üstü yatınca o 

gözünden sular boĢalır kırmızılığı acısı giderdi. AĢısını nereden yapıldığı bilinmiyor. 

Kadınların eĢini çekme: Çocuğu olmayan kadınların çocuğu olması için dıĢtan 

içe doğru karnını çekilir. Karın yan taraflardan göbeğine doğru çekilir. Kadın ondan 

sonra çocuğa kalır. 

DüĢen göbeği kaldırma: Göbek çekme aç karna göbeğine bakınca göbek yerinde 

atmazsa ya yana düĢer ya da yüreği evine düĢer. Hatta kimisi de kupayla göbeğine 

ĢiĢeyi vurduğu zaman toplar. Göbek düĢüğü çok kötüdür. Gecikince yerine asit 

birikir. O da sancı yapar, baĢ ağrısı, isal, kabızlık yapar.   

Ġçeğe Çekme: Ağır yaralı olanlara davar kesip davarın derisini sararak tedavi 

ederler.  

Kurum Çekme: Bir saçta eĢek dıĢkısı filan piĢirirler. Çok fena hastalıklara o 

çekilir. 

Dalak Kesme: Ocak olan kadın çemberini baĢına dolayıp nacağın ucunu alır. 

Hastanın iki yanına da iki insan oturur. Ocak olan kadın gelir. Nire giden dediler. 

- Dalak kese giderim. 

- Kesemen 

- Keserim  

- Kesemen  

- Kesemem de hu neci dedi. Nacağı dalağa doğru indiriverdi. ĠĢte o vakit öyle 

gördü mü dalak küçülürmüĢ. Dalak kesme denir buna. 
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Dalakçılar da izinli ve ocaklılardandır. Karnı su toplayıp ĢiĢen, müzmin 

sıtmalılar, dalak kestirirlerdi. Bununla ilgili birkaç yöntem uygulanır. Birinci 

yöntemde hasta arka üstü yatar; dalakçı hastanın karnına bastırır, karnı iki tarafından 

tutup sallar, bu arada dua okur. Daha sonra hastanın karnının üstünde bir koyun 

dalağını okuyarak parçalar. Hastaya, fakirlere sadaka vermesi, çok su içmemesi, 

hamama gitmemesi tavsiye edilir. (Bayrı;1972, 103 ) 

 Ġkinci tür uygulamada, dalak kesici hoca, dua okuyup hastanın karnına 

üfledikten sonra, kara saplı bir bıçağı hastanın karnının üzerinde yukarı aĢağı ve sağa 

sola doğru dolaĢtırır. Hoca, ateĢte kızdırılan bir çiviyi hastanın karnında üç veya yedi 

yere hafifçe dokundurur ve buraları sarımsak suyu ile oğuĢturur. (Bayrı: 1972, 103-

104) 

 Üçüncü uygulama ise tiatral bir canlandırmaya dayanır. Bir koyun karaciğeri 

veya dalağı, hastanın karnına konur. Hastanın yakını veya hasta ile dalağı kesecek 

hoca arasında Ģu Ģekilde bir konuĢma geçer: 

―-Ne kesiyorsun? 

Hoca cevap verir: 

-Falanın dalağını kesiyorum. 

Hasta sahibi yahut hasta tekrar söyler:  

-Öyle ise kes gitsin! 

Hoca da buna:  

-Kestim gitti, diye karĢılık verir.‖(Bayrı: 1972, 104)  

Bu konuĢmalar üç defa tekrarlandıktan sonra, hoca kara saplı bıçağıyla hastanın 

karnı üzerinde karaciğer veya dalağı üç defa çizer ve bunu hastaya verir. Hasta, 

evinde bunu ocağın yakınına astırır. Sıcağın etkisiyle ciğer veya dalak kurur; 

kurudukça da hastalığın iyileĢtiğine inanılır.  
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Ġstanbul‘da uygulanan bu yöntemle bölgemizdeki uygulama birbirine çok 

benzemektedir.  

Buna benzer bir yöntemi Radloff, bir kurban ayininde Ģu Ģekilde tespit etmiĢtir: 

―Koyun kesilir kesilmez baksı mırıldanarak hayvanın akciğerini koparır, acele 

hastanın yanına gider ve ona, henüz sıcak olan ciğerle üç defa vurur. Sonra, hastalığı 

üzerine aldığı zannedilen ciğeri kaparak köpeklere fırlatır ve en son parçasına kadar 

yiyip bitirmelerine dikkat eder.‖ (Radloff: 1994, 74-76) 

Bu uygulamalarda, hastanın vücudundaki hastalıklı yere dokunulduğu üzerinde 

durulmaktadır. Hastaya dokunarak veya ciğeri, dalağı dokundurarak, oradaki kötü 

ruhlar alınır. Böylelikle hastalık yapan bu kötü unsurları yok etme imkânı doğar. Bu 

uygulamalar hem ruh geçiĢiyle hem de temsilî olarak o bölgenin kesilmesi veya 

dağlanmasıyla da açıklanabilir.  

Ġnan, 1914 yılında Carhlık Ģehrinde (Lob-Nor‘da) Malov tarafından tespit 

edilen bir hastaya yapılan bakĢı ayinini Ģöyle tasvir ediyor 

Kadın Ģamanın elinde pek kaba yapılmıĢ bir kılıç vardı. Bu kılıcın sapı ile 

demiri arasında halkalar bulunuyordu. Bunlar çıngırak vazifesi görüyorlardı. BakĢı 

ayine baĢlarken bu kılıcı (yahut hançeri) ocak yanındaki duvara soktu; kendisi ocağa 

karĢı durup dua okuyordu sonra kılıcı ve elindeki kamçıyı taban döĢemesi üzerine 

bıraktı. ….Musiki ve türküler devam ediyordu. BakĢı elindeki hançeri güya hastaya 

saplar gibi bir hareket yaptı. Bununla ikinci kısım tamam oldu. 

Üçüncü gün tuğun etrafında dans ediyordu. Bu ayin için bir arĢın uzunluğunda 

kırk bir tane çubuk hazırlanmıĢtı. BakĢı, ayinin ikinci bölümünde olduğu gibi 

kuklaları muma dokundurup yakıyor ve hastanın baĢı üzerinde dolaĢtırıyordu. Bu 

sırada temaĢaya gelenlerden bir kadın da dans etmeğe baĢladı. BakĢı kırk bir çubuğu 

ikiye ayırıp hastanın üzerinde, dolaĢtırdı. Sonra ateĢ yanında oturan beĢ erkeğe ikiĢer 

tane çubuk verdi. Bu erkekler tuğ etrafında dolaĢıp çubuğu bakĢıya verdiler. BakĢı 

bunlarla hastaya vurduktan sonra dıĢarı attırdı kendisi güya cinleri koymuĢ gibi 

kılıcıyla kapı tarafına tehdit savurdu. Bununla ayin tamam oldu.(Ġnan, 2000: 110–

111) 
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Bütün bunlar göz önüne alındığında bölgede uygulanan bu sağaltmanın 

kökeninin Türk Mitolojisi kaynaklığı olduğu ortadadır. 

 KurdeĢen koyunlardan bulaĢan egzamaya benzeyen bir hastalık. KurdeĢen 

olunca harmanda 

―Al bastı kurdeĢen oldum ha hu ha huuuuuuuu diye gezdirirler. Hem de kurdun 

bir eklem kemiğini taĢıyıp onu kurdeĢen olana takarlar. Harmanda sokakta az önce 

dediğimiz gibi uluturlar. Sokaktaki ite ala unlu ekmek atıp baĢında ―KurdeĢen oldum 

ha huuuuuu ha huuuuu diye uluturlar. (D.Tan ile kiĢisel iletiĢim, 26 Haziran 2004 )  

Burada kullanılan aletlerin ve tedavide yapılan uygulamaların dikkati çeken 

bazı özellikleri vardır. ġamanlar, kurban edilen hayvanın kemiklerini ortalığa 

atmazlar, ya yakarlar ya da gömerler. Bazı özel ayinlerden sonra bir kaba konulan 

kemiklerin kayın ağacına asıldığı da bilinmektedir. (Ġnan: 2000, 101) Bunun sebebi 

olan inanç Ģudur: "(...) kemikler, ġamanizm‘in temel kavramını teĢkil eden tekrar 

doğuĢa olanak verdiğinden, ölünün yeryüzündeki devamlılığını ve kiĢiyi atalarına ve 

gelecek nesillerine bağlaması dolayısıyla niteliği değiĢik görünen bir güçle 

donatılmıĢtır.‖ Buryatlar da insanın içindeki üç can/ruhtan birinin kemikte 

bulunduğuna inanırlar. (Eliade: 1999, 248) Yukarıdaki uygulamayı bu bağlamda 

değerlendirecek olursak KurdeĢen denen hastalığın adından da anlaĢıldığı gibi 

kurtlardan geldiğine inanılmaktadır. Hastalığı geçiren kiĢinin boynuna kurt kemiği 

takıp takılan kemikle ruhun devamlılığı esası göz önüne alınıp kurt gibi ulutulması 

hastalığın ruhunun kaçırılması esasına dayandırılabilinir.  

Bütün bu küçük törenler eski ġamanizm'in büyük ayinlerinin kalıntılarıdır 

diyebiliriz. 

Bunların dıĢında çeĢitli hastalıkların tedavisi ile ilgili olarak Ģu uygulamalar 

karĢımıza çıkmakta: 

1-ÜĢütünce üĢütenin arkası sobayla kızdırılır. Yağlanır, ĢiĢe çekilir. 

2-Küçük çocuk üĢütünce kepek kavrulup çocuğa sarılır. 



 191 

3-Kadın hastalığında mayasıla kan giderse içerinden o vakit püseyi bir kabın 

içine koyarlar. Ġçine de bir kızgın taĢ atarlar. Belinden aĢağısını çıplatırsın, bir örtüyle 

üstüne durursun. Püse buğu denir. Belinden aĢağısı iyice örtülür hava almaz. Bir 

çırpıda iyi olur. 

4-Elde siğil çıkınca ya soğan yahut ardıç kiliği(tohumu) iki rekât namaz kılı 

tane tane kaç siğil varsa üzerine sürülür. Yahut soğanı kesip ihlâs okuyup sürülür. 

Onu güneĢin doğduğu yere asarlar. O kuruyana kadar siğil miğil kalmaz. O vakit 

ocağa döküp onu yakarlar. Bir pürçek çıkar siğilden o dağıtıldı mı her tarafından siğil 

çıkar.  

Siğillerin geçmesi için incir ağacı kestirilir. Duasını okuyup incir ağacını 

kestiriyorlar. Kaç siğil varsa okuya okuya o kadar kestiriyorlar..  

5-Saplıcan(zatüre) için hardal tohumu ekilip bir de sıcak havluyla pansuman 

yapılır. 

6- Basur olursan püseyi közle yakıp üstüne durursan basuru iyileĢtirir. 

7-Kulak ağrısı olunca kulağa tavĢan yağı damlatılır 

8-Akrebin soktuğu yere kulağın sarısını sürünce iyi gelirmiĢ. Akrep sokunca 

sarımsağı tuzda dövüp sarmak gerekir. Hem ĢiĢirmez hem acımaz. 

Hastalık tedavisi sırasında ocakların söyledikleri bir söz de dikkatimizi 

çekmektedir. El benim elim değil Hz. Fatma anamızın eli‖ derler ve tedaviye bu 

Ģekilde baĢlarlar. Eski Ģaman dualarına Ġslamiyet‘in kabulüyle peygamberin, 

meleklerin, evliya ve Ģeyhlerin adlarını da sokmuĢlardır. Hatta Doğu Türkistan‘ın 

―Müslüman‖ kamları, kendi mesleklerinin piri ―Hazreti Fatma anamız‖ olduğuna dair 

menkıbeler uydurmuĢlardır.(Ġnan, 2000: 73 )Bununla bağlantılı olarak da günümüzde 

ocaklar tedaviye baĢlamadan önce bir dua gibi bu ifadeyi söylerler.  
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ÇOCUK HASTALIKLARI 

Çocuk hastalanınca tavĢan derisine sararsın. Çıkarıp atınca deri parça parça 

olur. Deri hastalığı çekip alır.  

Tıbıka çocuğun anne karnındayken hasta olması. O çocuk sabah doğsun ağlaya 

ağlaya akĢama kadar ölür. Tıbıka olunca hamaylı edilir. Koluna ip ölçülür iki kolunu 

boynundan ölçerdi. Ölçünce biri uzun gelirdi. Oralardan ipi düğümler sonra kendinin 

beline bağlardı. Bir hafta sonra gelinir. Bir hafta sonra gelince o farklı olan ip boyları 

denkleĢirdi. Hasta iyi olurdu. Eğer denkleĢmezse Yürü git derdi. Ben yapmayacağım 

ben değilim hocanı bul sen derdi (F.Dündar ile kiĢisel iletiĢim,  26 Haziran 2009) 

Burada geçen tıbıka kelimesi Yakutlarda tabık olarak ama biraz daha farklı bir 

biçimde karĢımıza çıkmakta. Yakutlar kurban olarak kestikleri hayvanın derisini bir 

sırığa geçirip tıpkı at Ģekline sokup asarlar buna tabık derler.(Ġnan, 2000: 101) Burada 

ilgi kurabildiğimiz nokta hastalığın tavĢan dersine sarılarak iyileĢtirilmesidir. Yine 

halk hekimliği uygulamaları içerisinde ölümcül hastalığı olan insanların büyükbaĢ 

hayvan dersine sarılarak tedavi edildiğini de burada hatırlatmakta fayda var.  

Boz DüĢme: Yemez içmez bir hastalık. Evvelde ormandan neden su getirirlerdi. 

Suyu getirirken arkana bakmadan gidip dönerken de gittiğinden farklı bir yoldan 

döneceksin. Değirmenin akar yerinden su alınır. 

Yemeyen içmeyen sürekli ağlayan çocuklar için bal mumu sararlar. Arının balı 

sıkılmıĢ peteğini piĢirir sararlar. Ġçine biraz arpa unu da katılıp bir bez parçasına 

döĢenir. Yatmadan erkek çocuğun beline kız çocuğun karnından sarılır. Erkek 

çocuğun hastalığı belinden gelir. Kendi kuruyup dökülene kadar durur. 

EVLĠYALAR VE VELĠ ZĠYARETLERĠ ĠLE TEDAVĠ 

Arslanköy‘de halk hekimliğinin bazı uygulamalarında atalar kültü ve tabiat 

kültleri arasında bir bağ vardır. Atalar kültü ataların takdisine dayanır. Atanın 

öldükten sonra ruhunun bir takım üstün güçlerle donanacağı ve bu sayede geride 

kalanlara yardım edeceği inancı vardır. Ataların eĢyaları ve mezarları kutsal kabul 
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edilip ruhlarına kurban sunulurdu. Ġslamiyet'in kabulünden sonra atalar kültü 

Anadolu'da Türkler arasında veli kültünün oluĢumunda etkili rol oynamıĢtır. Üstün 

ruhlarla donanmıĢ insan tipi Müslümanlıkla da bağdaĢmıĢtır. ―Velinin ait olduğu 

toplumun sosyal, dini ve ahlaki değerlerinin temsilcisi olduğuna inanılır‖ (Ocak, 

1984: 3). Veli kültüyle ġamanların iĢlevleri arasında benzerlik vardır. Bunlardan biri, 

hastaları iyileĢtirmektir (Ocak, 1992: 10). Kült, yüce ve kutsal bilinen varlıklara karĢı 

gösterilen saygı ve onlara tapınmadır. Bu saygı ve tapınıĢ, duayı, adağı, kurbanı, belli 

ritüelleri gerektirmektedir. 

Evliyalar, velayet derecesine ulaĢmıĢ kiĢilerdir. Kimi zaman tayy-ı mekân (bir 

anda uzak mesafelere gitme), tayy-ı zaman (bir anda birkaç yerde bulunma ), su 

üstünde yürüme, kalp okuma vb. gibi üstün özelliklere sahiptir. Ġslam inancına göre 

buna "keramet sahibi olma hali" adı verilir. 

Ġslamiyet'te ölüden medet umma yoktur. Veli kültü, yasaklanmasına rağmen 

varlığını korumuĢtur. ġamanist Türkler, ġamanların olağanüstü nitelikler taĢıdıklarına 

ruhlar ve gizli güçlerle iliĢki kurup onlara istediklerini yaptırdıklarına inanırlardı. Bu 

iĢlev, evliyaların dileği Allah'a iletmelerine dönüĢmüĢtür.  

Atalar kültü ruhun bedenden bedene geçmesi (tenasüh, ruh göçü ) inancını 

taĢıyan Budizm ve Maniheizm'in Türklerde kabul görmesinde etkili olmuĢtur. Atalar 

kültüne göre çok yaĢayan, bilgili, yönetici insanlar öldüğünde onların ruhları, ailesine 

ve toplumuna yardım eder. Onları kötülüklerden korur. Bu ataların yalnızca ruhları 

değil, eĢyaları da kutsallaĢtırılmıĢtır. Türklerdeki evliya kültünün temelinde atalar 

kültü yatmaktadır (Ocak, 2000:113) 

Halk, evliyaların yattığı mezar, hazire, türbe, zaviye, tekke, dergâh vb. yerlere 

gidip dua eder. Veliden; hastalıklardan kurtulma, iĢ bulma, kısmet açma gibi çeĢitli 

konularda yardım istenebilir. Dua edip de istekte bulunanın mutlaka bunu inanarak 

yapması Ģarttır, aksi halde isteğin gerçekleĢmeyeceğine inanılır. Ziyaretlerde dua 

okunur, ata ruhlarından yardım dilenir. Ziyaret suyundan medet umulur. Bazı 

durumlarda atalar kültüyle su kültü, tepe kültü ve taĢ kültü birleĢir. Türklerin 

Ġslamiyet'i kabul etmesinden sonra da halkın yatırlara gitmesi üzerine "Allah'ın 
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sevgili kulları olan ve Allah'a sözü ve nazı geçebilen evliyanın yardımını dilemek" 

Ģeklinde açıklanmaya çalıĢılmıĢtır (Eröz, 1992:103). 

Günümüzde Arslanköy‘de de velilere ait yatır, türbe ziyaret ve bunlara bağlı 

anlatılan efsaneler vardır.  

Bunla içerisinde en bilineni Bolkar dağlarının tepesinde bulunan Bozoğlan‘ın 

ziyaret yeridir. Bununla ilgili inanıĢ ve efsaneye çalıĢmamızın efsane bahsinde 

iĢlediğimiz için burada sadece adını anmakla yetiniyoruz.  

Bunun dıĢında köyde Zara‘nın Yurdu denilen bir yer var ki hasta çocukları 

götürüp orada yıkarlar. O yurttan imdat beklerler. 

BĠTKĠLERLE TEDAVĠ 

Kırk Sinir Otu: Yaraya çıbana bağlanır. 

Kaynatıp içince böbrek hastalığına iyi gelir. 

Dolamaya kırk sinir sarılır. 

Yüğrüğe de kırk sinir otu iyi gelir.  

Bostan otu: 

Göndürme otu: Yüğrük tedavisinde kullanılır.  

VI. HALK BAYTARLIĞI 

Geçimini hayvancılıkla sağlayan bir toplumda hayvanların tedavileri ile ilgili 

özel yöntemler geliĢtirilmesi de gayet normal bir oluĢum. Bu Ģekliyle bölgede halk 

baytarlığı ile ilgili de çeĢitli uygulamalara rastladık. Tespit ettiğimiz bu uygulamaları 

Ģu Ģekilde sıralayabiliriz. 

1-Yeni doğan sıpanın kulağı sarkmasın diye dikilir. Ayakları da bağlanır çabuk 

yürüsün diye. Çeke çeke bağlanırsa yürümesi rafyan olurmuĢ. 

2-Soğuklayan hayvana bir ĢiĢeye balı katıp, içine biber koyup hayvanın kafasını 

bir direğe bağlarsın. Yanı baĢından ağzına döküp iyileĢtirirsin.  

3-Hayvanlar çok fena hasta olursa köyde hayvanın göbeğini yakarlar. Sığır 

olanın ensesinin kökünü göbeğinin kenarını yakarlarmıĢ. Bir de 50gr meletureyi 
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kaynatıp hayvanın üstüne dökerler. Meleture kimyonun bir cinsidir. Onu bulmazsan 

kimyonu da onun yerine kullanabilirsin. 

4-Davara püse yakarlar. Eksilemesin, çeğe yapıĢmasın diye. Eskileyen hayvana 

da Ģeker yedireceksin. Eskileyen hayvanın ağzından ne hep yara fiĢkerir. 

5-Çelerme: Sıcakta olur. Hayvan bir solukta ölür. Ġğneyi vurursan hemen 

kurtarırsın. Yoksa ölüverir.  

6-Gölük: Dağlara savulan atlardır. Bu gelenek yılkı ile birebir ötüĢmektedir. 
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VII. HALK METEOROLOJĠSĠ 

1. Hava Tahmini 

Bölgede yaptığımız derleme çalıĢmasında hava tahminiyle ilgili olarak 

karĢımıza çeĢitli maddeler çıkmaktadır. Bu maddeleri sıralamadan önce bölgede hava 

tahmini yapan Sülek Fakı adında bir kiĢiden bahsedildiğini ve onun söylemleri 

doğrultusunda tahminlerde bulunulduğunu tespit ettik.  Bu durum bize yine eski inanç 

sistemindeki Ģamanı hatırlatmaktadır. Onun söylediğine göre hava tahminlerini Ģu 

Ģekilde sıralamak mümkün: 

1- Doğuda 1 Ağustos‘ta bir bulut olurmuĢ. O olursa o yıl kar çok yağarmıĢ. 

Olmazsa kar az yağarmıĢ. 

2- 1 Ağustos‘ta sular donarsa kıĢ çok olur.  

3- Bulutlar kalın saçaklı, ayakucu kara kara olursa yağıĢ getirir.  

4- Ġtiburnu (KuĢburnu) meyvesi çok olursa kıĢ sert geçermiĢ.  

5- Kavağın yaprağı tepeden dökerse kıĢ erken gelir. Ayakucundan dökerse geç 

gelir.  

6- Köstebek tarlada çok zik zak çizerse kıĢ sert geçermiĢ. Düz giderse yumuĢak 

geçermiĢ.  

7- GÖK YEL: YağıĢı bazen getirir bazen de götürür. Gök yel batıdan esen yele 

denir. Kıbleden eserse yağmur kesin yağar.  

8- KIġ YEL: Doğudan esen rüzgâra denir.  

9- KıĢ gelecek olursa yağmurun yağacağı gün arı kısmı hiç dıĢarı çıkmaz. (F. 

Dündar ile kiĢisel iletiĢim, 6 Mayıs 2009) 

Bunların dıĢında Türk meteorolojisi ile ilgili olarak ve adeta bir ayin niteliği 

taĢıyan yağmur duası ritüeli karĢımıza çıkmaktadır.  
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2. Yağmur Duası: 

Yağmur yağdırma törenleri, havaların kurak gittiği dönemlerde geciken 

yağmuru yağdırmak ve böylelikle toprağı canlandırarak bereketi arttırmak amacıyla 

düzenlenen dinsel ve büyüsel uygulamaları içine alır. 

Yağmurun yeterli oranda yağması bolluğu; az yağıĢı ise az üretimi dolayısıyla 

kıtlığı beraberinde getirir. Bu nedenle insanlar, tabiat olaylarını kontrol altında 

tuttuklarına inanılan doğaüstü güç ya da güçlerle her zaman iyi geçinmek istemiĢ ve 

onlardan yağmur yağdırmalarını istemek amacıyla belirli dönemlerde birtakım 

törenler düzenlemiĢtir. 

Toplumun inanç yapısına göre doğaüstü güçlere doğrudan ya da doğaüstü 

güçlere yakın olduğuna inanılan güçler aracılığıyla dolaylı bir Ģekilde iliĢki kurarak 

onlardan yağmur yağdırmalarını isteme esasına dayanan bu törenler, genellikle 

büyünün taklit ve benzetme kurallarına bağlı olarak iĢlerlik kazanmıĢtır (Erginer, 

1997: 211).  

Yağmur yağdırma törenleri, geçmiĢten günümüze uygulanan bir gelenektir. 

Dünyanın neresinde olursa olsun yağmura ihtiyaç duyan toplumlar, gerekli olan 

yağıĢı sağlayarak kuraklığı önlemek amacıyla çeĢitli yollara baĢvurmuĢlar, kendi 

inançları ve âdetleri doğrultusunda dualar etmiĢ, törenler düzenlemiĢtir. 

Ġlkel dönem insanlarının yağmur yağdırmak için çeĢitli törenler düzenledikleri 

ve bu törenlerde büyüye baĢvurdukları kaynaklardan edinilen bilgiler arasındadır 

(Frazer, 1991: 13–24, 54 vb.). Aynı Ģekilde eski Yunan, Roma, eski ön Asya 

topluluklarında, Hindistan, Japonya ile Çin‘de yağıĢ için yapılan dinî törenlerde 

Tanrı‘ya ya da Tanrılara, çoğu kez hava değiĢmelerini kontrol eden ya da bereketi 

sağlayan tanrılara dua edildiği bilinmektedir (Boratav, 1993: 1222). 

Kaynaklarda eski Türk topluluklarının doğa olaylarını, istekleri doğrultusunda 

değiĢtirmek amacıyla kullandıkları ve ―yada, yat, cada, sata, cay vb.‖ adlar verdikleri 

sihirli bir taĢa sahip olduklarından bahsedilmektedir. Yağmur taĢı olduğu belirtilen bu 
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taĢ, yağmur, kar, dolu yağdırma, fırtına çıkarma ya da bunları durdurma gibi önemli 

tabiat olaylarının gerçekleĢtirilmesinde kullanılmıĢtır (Ġnan, 2000:160-165). 

Anadolu‘da da Ġslâmiyet‘in etkisi altında yapılan yağmur dualarının yanında 

ritüel kökenli çeĢitli yağmur yağdırma törenlerinin düzenlendiği görülmektedir. 

Bölgemizde yağmur yağdırmak amacıyla yapılan uygulamalara halk, ―yağmur 

duası‖ adını vermektedir. Çocuklar ise bunlar için ―dodu düzmek‖ adını 

kullanmaktadır. 

Bölgede Yağmur Dualarıyla ilgili uygulamaları Ģu Ģekilde sıralayabiliriz. 

Çuvallara çakılları sayarlar koyarlar. Çakıllara okurlar. 40 çuval yaparlar. Onları 

dereye ıslarlar. Onu okurlar. Kimisi Ģapkasını ters çevirir. Ceketlerini filan ters 

çevirirlerdi.  Kıyafet bozarlardı. Bazen yağmur o çuvalları götürür. 

Hoca, bir at kafatasına dualar yazar ve bu kafatasını yağmurun yağması için bir 

dereye bırakır ya da suya ıslar. Ancak yağmur baĢlar baĢlamaz bu kafatasının sudan 

alınması gerekir, aksi halde yağmurun dinmeyeceğine inanılır. 

Yağmur duasına toplulukla beraber hayvanlar (küçükbaĢ hayvanlar) da 

götürülür ve herkesin hayvanı birbirinin arasına karıĢtırılır. Bu Ģekilde analarını 

bulamayan kuzular ya da oğlaklar sürekli meleĢir. Bu olayın sonucunda hemen 

yağmur baĢlar. Analarını emmek için sürekli meleyen hayvanlar böylelikle Allah‘a 

yalvartılmıĢ olur. Yağmur duasına üç gün gidilirdi.  

Arslanköy‘de yağmur yağdırma törenleri su kenarında, yüksek bir tepede ya da 

bir ziyarette yapılmaktadır. 

Çocuklar da akĢam yağmur yağması için tekerleme söyler. Dodu düzerler. Bir 

çocuğun baĢına tepsi iple bağlanır. AkĢam çocuklar kapı kapı dolaĢır 

―Dodu dodu neden olur 

Bir gaĢıcak sudan olur‖  Ģeklinde özel Ģarkısı söylenerek evlerin önüne gidilir. 

Yukardan dodunun üzerine su dökerler. Dodu da döner ve su etrafa dağılır.  
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―Verin dodunun hakkını 

Gitsin bakını bakını‖ derler; yağ, Ģeker, un, yumurta öteberi verirler. Onları 

topladıktan sonra herkes topladığını birleĢtirir.  Topladıklarıyla peĢmani yaparlar. 

PeĢmani yapımında un kavrulur. Yağda Ģeker eritilir.  ġekerin bir kıvamı olur. 

Tam o kıvamına gelince sofranın üzerine halka Ģeklinde serilir. Herkes etrafında 

toplanır. Önüne gelen yeri çekerler. Halka gittikçe büyür. Büyüdükçe çevrilir. Elli 

kere bu Ģekilde katlanıldıktan sonra olur. ġeker tel tel dağılır. Sonra hep birlikte 

yenilir 

Dodu ile ilgili tekerleme Ģu Ģekildedir: 

―Dodu dodu neden olur 

Bir kaĢıcak sudan olur. 

Ver Allah Allah Allah 

Gökten rahmet yerden bereket 

Ver Allah Allah Allah 

 

Dodu dodu neden olur  

Bir kaĢıcak sudan olur.  

Verin dodunun hakkını 

Gitsin bakını bakını 

 

Hey hayadan hayadan 

Bilen akar kayadan 

GümüĢ baĢlı yengeler 

MeleĢtik sıra tengeler 

Ver Allah Allah Allah 

 

YerleĢim merkezindeki hemen hemen herkesin bir araya gelerek tören için bir 

su kenarını seçmesinin sebebi burada yağıĢ yani su istenmesiyle ilgili görünmektedir. 
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Ancak bu durum, büyük ihtimalle Ġslâmiyet öncesi Türklerde yaygın bir Ģekilde 

görülen yer-su kültüyle açıklanabilir. 

Yer-su kültü, Köktürk kitabelerinden edinilen bilgiye göre, 8. yüzyılda Türk 

Ġmparatorluğu‘nda devletin resmî kültlerinden biri olarak kabul edilmiĢtir. Buna göre 

çeĢitli Türk boylarında su kutsal kabul edilmiĢ ve yer yer çevresinde dolaĢılarak 

törenler düzenlenmiĢtir. Aynı Ģekilde araĢtırmacılar, Ģamanist Altay ve Yenisey 

Türklerinin yer-su kültünü ve ayinlerinde yer-su‘ya hitaben söyledikleri ilahileri 

tespit etmiĢtir. Türkler Ġslâmiyet‘i kabul ettikten sonra da su kültünün izlerini 

korumuĢlardır (Ġnan, 2000:491–492). 

Ġnceleme alanındaki yağmur yağdırma törenlerinin bazı yerlerde su kenarlarında 

düzenlenmesi de bu izlerin günümüzde aldığı Ģekil olmalıdır. Bölgedeki yağmur 

yağdırma törenlerinde, dikkati çeken bir baĢka husus dua sırasında kıyafetlerin ters 

giyilmesi ile ellerin almıĢ olduğu Ģekildir. Ceketlerin ters giyilmesi, Ģapkaların ters 

takılması, kurak giden havaların yağıĢlı hale gelmesi daha doğrusu kuraklığın tersine 

dönmesi için yapılan büyüsel uygulamalardır. Yine dua sırasında ellerin avuç içleri ve 

parmakların yere doğru tutulması ise yağmur yağıĢını taklit için yapılmaktadır. Bu 

Ģekilde meydana gelmesi istenen olay taklit yoluyla gerçekleĢtirilmeye 

çalıĢılmaktadır.(Cıplak, 2002 b: 98) 

Bölgede bütün bir köy halkı veya büyük bir grup tarafından yapılan törenlerin 

son aĢamasında toplu yemek yenildiği görülmektedir. Bu törenlerde yer alan kurban 

bir istek kurbanıdır; yağmur vermesi için Tanrı‘ya sunulmaktadır. Yağmur duasının 

ardından yenilen kurban yemeğiyle toplu iĢ görülüp toplu hareket edilerek birlik ve 

beraberlik duyguları da pekiĢtirilmektedir. 

Törenlerin esas düzenlenme amacı yağmur istemedir. Halk arasındaki 

çocukların duasının kabul olacağına dair yaygın inanıĢtan dolayı onların yağmur 

yağdırma törenlerinden hemen sonra yağmurun baĢladığı söylenmektedir. 

Bu törenlerdeki uygulamaların dinsel bir yanı bulunmamaktadır. Kaynağını 

genellikle Ġslâmiyet öncesi eski inanıĢlardan almıĢ olan bu pratiklerin büyüsel nitelikli 
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olduğu ve büyünün taklit, benzetme ve temas kurallarına bağlı olarak yerine 

getirildiği görülmektedir. Bunları Ģu Ģekilde ele alıp inceleyebiliriz: 

Çocukların yağmur yağdırmak amacıyla düzenlediği törenlerde kepçeden veya 

yayık tokmağından yapılmıĢ kuklanın ya da eski kıyafetler giydirilmiĢ bir kiĢinin ev 

ev gezdirilip üzerine su dökülmektedir. Islatılan kukla ya da kiĢi, eski yağmur veya 

bereket tanrılarının tanınmaz hale gelmiĢ sembolleri olmalıdır. Bu Ģekilde olması 

istenilen olayın küçük ve temsili bir örneğini yapmak ve buna dilekte bulunulan 

Tanrıyı da, yine temsili olarak, dâhil ettirmek suretiyle isteklerin daha kolay 

gerçekleĢeceğine inanılmaktadır (Boratav, 1993: 1223). Dolayısıyla bu uygulamaların 

çok eski yağmur ve bereket tanrılarıyla ilgili inanıĢların günümüzdeki kalıntıları 

olduğunu söyleyebiliriz. 
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VIII. KOZMOLOJĠ VE HALK TAKVĠMĠ 

1. YARATILIġ 

Arslanköy‘de evrenin yaratılıĢı ile ilgili inanıĢları incelemeye çalıĢtığımızda 

edindiğimiz bilgilerde Altay Türklerinin yaratılıĢ efsanesinin kalıntılarına rastladık. 

Bölgede yaptığımız derleme Ģu Ģekilde: 

Evvel her yer denizmiĢ. Dağlarda hala deniz kabukları var. Deniz geri çekilmiĢ 

dağlar ortaya çıkmıĢ. Allahümme vebi hamdik deyince dünyanın direği dikilmiĢ. 

Dünyanın direği de dağlar.(F. Dündar ile kiĢisel iletiĢim, tarihi yaz) 

 Dünyanın yaratılıĢıyla ilgili yaptığımız bu derleme Altay Türklerinin yaratılıĢ 

efsanesiyle birebir örtüĢmekte. W. Radloff tarafından tespit edilen Altay Türklerine 

ait bu efsanede yerin yaratılıĢı Ģöyle anlatılıyor: 

Evvelce ancak su vardı; yer, gök, ay ve güneĢ yoktu. Tanrı (Kuday) ile bir ―kiĢi‖ 

vardı. Bunlar kara kaz Ģekline girip su üzerinde uçuyorlardı. Tanrı hiç bir Ģey 

düĢünmüyordu. ―KiĢi‖ rüzgâr çıkarıp suyu dalgalandırdı ve tanrının yüzüne su serpti. 

Bu ―kiĢi,, kendisinin tanrıdan büyük olduğunu sandı ve suyun içine dalıverdi. Su 

içinde boğulacak oldu; ―Tanrı, bana yardım et!‖ diye bağırmağa baĢladı. Tanrı 

―yukarı çık!‖ dedi, o da sudan çıkıverdi. Tanrı Ģöyle buyurdu: ―sağlam bir taĢ olsun!‖ 

suyun dibinden bir taĢ çıktı. Tanrı ile ―kiĢi‖ taĢın üzerine oturdular. Tanrı ―kiĢi‖ye: 

―suya dal, oradan toprak çıkar!‖ dedi. ―KiĢi suyun dibinden toprak çıkarıp tanrıya 

verdi. Tanrı bu toprağı suyun üzerine atarak ―yer olsun (yer bütsün) !― dedi. Böylece 

yer yaratılmıĢ oldu. Bundan sonra Tanrı yine ―kiĢi‖ye: ―suya dal, toprak çıkar‖ dedi. 

―KiĢi,, suya daldı ve ―ben kendim için de toprak alayım‖ diye düĢündü, iki eline 

toprak aldı; bir elindeki toprağı, kendi baĢına iĢ görmek düĢüncesiyle, ağzına soktu. 

Tanrıdan gizlice yer yaratmak istiyordu. Bir elindeki toprağı tanrıya verdi. Tanrı bu 

toprağı saçıverdi, katı yer meydana geldi. Deminki ―kiĢi‖nin ağzında gizlediği toprak 

da büyümeğe baĢladı. Nefesi tıkanıp boğulacak, ölecek oldu. Tanrıdan kaçmağa 

baĢladı. Fakat nereye baksa tanrıyı yanında buldu. Boğulmak üzere iken ―A Tanrı, 

gerçek Tanrı, bana yardım et!‖ diye yalvardı. Tanrı ona ―ne yaptın? Ağzına toprak 

saklayım diye mi düĢündün? Bu toprağı ne için gizledin?‖ diye sordu. O ―kiĢi‖ cevap 
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verdi: ―yer yaratayım diye bu toprağı ağzımda gizlemiĢtim‖. Tanrı ona ―at ağzından o 

toprağı !‖ dedi. ―KiĢi‖ toprağı atıverdi. Bu topraktan küçük küçük tepeler meydana 

geldi. Bundan sonra Tanrı Ģöyle dedi:―Ġmdi sen günahlı oldun; bana karĢı fenalık 

düĢündün. Sana itaat eden halkın (saa bakkan albatıng) düĢünceleri dahi fena 

olacaktır. Bana itaat eden halkın düĢünceleri arı, temiz olacaktır; onlar güneĢ 

görecekler, aydınlık görecekler. Ben gerçek Kurbustan adını almıĢımdır. Senin adın 

ise Erlik olusun; günahlarını benden gizleyenler senin halkın olsun; günahlarını 

senden gizleyenler benim halkım olsun!‖ dedi. ( Aktaran: Ġnan, 2000;14) 

 Burada da gördüğümüz gibi hiçbir Ģey yokken her yerde sular vardır ve dağlar 

sonradan yaratılmıĢtır. 

 Yaptığımız derlemede dağlarla ilgili baĢka bir yönde dikkatimizi çekmekte. 

Türk kozmolojisinde kozmik âlem mikro ve makro olarak ele alınmaktadır.  

Türk-Tatarlar birçok baĢka halklar gibi gök kubbeyi bir çadır (yurt) gibi 

tasarlarlar. Samanyolu çadırın dikiĢ yeri, yıldızlar da ıĢık gelsin diye açılmıĢ 

deliklerdir. Göğün ortasında bu büyük çadırı bir orta direk gibi tutan Kutup Yıldızı 

parlar.(Eliade, 1999: 292,293) Kutup yıldızı makro âlemde göğün direği olarak 

kaĢımıza çıkarken dağlar da mikro âlemde göğün direği olarak düĢünülmüĢ ve yeri 

tutan kazıklar olarak algılanılmıĢtır.  

Dağlarla ilgili olarak karĢımıza farklı algılayıĢlar da çıkmakta. Eski Türklerin 

mitolojik inanç sisteminde önemli bir yer tutan dağ, orman, dere ve ağaç, mitolojik 

yer-ana inancına girmekle birlikte zamanla iye kategorisi bağlamında değer 

kazanmıĢtır. Doğada her bir nesnenin iyesinin bulunması ve onların her birinin farklı 

özelliklerinin olması dağ kültünde de görülür. Nitekim dağların ve obaların yalnız 

kendi iyelerinin değil, aynı zamanda diğer ruhların da barındığı yerler olduğu 

etnografik verilerle tasdik edilmektedir. Bu nedenledir ki dağ, taĢ kültü Türk 

mitolojisinde ritüellerin yapıldığı ıdık mekânlar olarak bilinirler.(Bayat, 2006: 2 ) 

 Türk mitolojisi ve Ģamanist inanç çerçevesinde dağlara ayrı bir kutsiyet 

verildiğini de görmekteyiz. Bu çerçeveden bakacak olursak Türk mitolojisinde 
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Göktanrı‘nın yaĢadığı yer olarak Altın dağdan bahsedilir ki bu dağ yer ile gök 

arasında bulunmaktadır.  

Dağ ve onunla eĢleĢtirilen dağ iyesi aynı zamanda türeyiĢ mitinin de 

özelliklerini yansıtır. Nitekim boyların, soyların ve kabilelerin birer kutsal dağlarının 

olması, soyun kendi ecdadını dağ ruhuyla birleĢtirmesi, bu iki mitolojik kategorinin 

ortak bir külte bağlanmıĢ olduğunu gösterir. Diğer taraftan dünya modelinde dağın, 

yerin ekseni olması inancı dünya dağlarının veya demir dağların varlığı inancını 

doğurmuĢtur ki, bu da genel anlamda dağ kültünün bir baĢka boyutudur. KaĢkarlı 

Mahmut Divan-ı Lugat‘it Türk‘de ―yir basrukı tag, budun basrukı beg (yer baskısı 

dağ, insanların baskısı da beydir‖ Ģeklindeki atasözünde dağların yerlerin direği ve 

baskısı olduğuyla ilgili inanıĢın kalıplaĢmıĢ sözlere de yansıdığını göstermektedir. 

Bölgede yaptığımız derleme de de yerleri bastıranların dağlar olduğu inancını tespit 

etmiĢtik.  

Dağlar Evrenin kutsal merkezi olarak bilinir. Merkez her zaman kutsal bir görev 

üstlendiği için, dağlar ve orada olan her Ģey kutsanmıĢ olarak kabul edilmiĢtir. 

Belki de bu nedenledir ki Türkler yemin ederken kutsal bildikleri bütün varlık 

ve nesneler içinde dağın da adını zikrederler. Dede Korkut‘ta da bunun örneğini sıkça 

görmekteyiz.  

Eski inanç sisteminde kurban törenlerinin dağlarda yapıldığını görmekteyiz. 

Bunun sebeplerini çeĢitlendirebiliriz. Birisi mikro âlemdeki kozmik merkez kabul 

edilmesi olabilir. Diğeri Tanrıların dağlarda yaĢadığı düĢüncesi olabilir. Bir diğer 

düĢünce ise dağın atalık fonksiyonuyla ilgilidir diyebiliriz. Zor anlarda dağa sığınma 

da dağın atalık fonksiyonuyla ilgilidir. Tarihi ve yarı efsanevi belgelerde zamanla 

Türklerin düĢmanlardan kaçarak dağlara ve dağ geçitlerine sığınması (Ergenekon 

efsanesi, Moğolların Gizli Tarihi vs.de verilen efsaneler) bu inancın somutlaĢmıĢ 

Ģeklinden baĢka bir Ģey değildir..(Bayat, 2006: 4) 

Dağ kültüyle ilgili verdiğimiz bu kısa bilgilerden sonra bölgedeki yansımalarını 

ele alacak olursak karĢımıza yağmur dualarının yüksek yerlerde ve dağlarda 

yapılması hadisesi, Bolkar dağlarına sığınan, evliyalardan kabul edilen Bozoğlan 
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efsanesi ve yine dağlara sığınan gelinle oğlan hadiseleri çıkmaktadır. Türk 

mitolojisinin yansıması olarak karĢımıza çıkan bu olaylar bize ġamanların dağlarda 

dualarını etmesini (Bozoğlan-Evliya), Tanrı‘ya yakarıĢların dağlarda yapılması ve 

kurbanların sunulmasını (yağmur duasının dağlarda yapılması ve kurbanın 

sunulması), atalık fonksiyonuyla zor anlarda dağlara sığınılmasını (kızla oğlan 

efsanesi) hatırlatmaktadır.  Yine dağların yere kazık olarak çakılması mikro alemdeki 

demir kazık bağlantısını hatırlatmaktadır.  

2. GÖK BĠLĠMĠ 

Türkler, Ġlâhi güçleri gökte aramakta ve onların göğün katlarında olduğuna 

inanmaktadır. Buna göre de yeri ve göğü aydınlatan ―GüneĢ Tanrısı‖ yedinci katta, 

altıncı katta ise ―Ay Tanrısı‖ ya da ―Ay Ata‖ oturmaktadır.  

Eski Türkler gök kubbesini bir çadır gibi düĢünmektedirler. Buna daha önce de 

değinmiĢtik. Bu konuyu burada biraz daha açmak istiyoruz.  

Bahaeddin Ögel, Türklerin iki âlemlerinin olduğunu, bunlardan birinin kedi 

aileleri ile birlikte geçirdikleri dünyaları olan çadırları, ikincisi de büyük Tanrı âlemi 

olduğunu belirtmektedir. Tanrı âlemi ise, gök kubbenin altında ve üstünde 

düzenlenmiĢti. ―Türk devleti ise, yerle Gök kubbesi arasında, Dünyanın yönlerine 

göre yerleĢtirilmiĢ ve kurulmuĢ, üçüncü bir varlık idi.‖ ġamanist Türklerle, geri Türk 

toplumlarında ―Gök kubbesi‖, sert bir kabuk gibi tasavvur edilmiĢti. Büyük devletler 

kurmuĢ ve imparatorluk hayatı yaĢamıĢ Türklerde ise bu inanıĢ, yalnızca sembolik 

olarak kabul edilmiĢ ve ―Cihân devleti‖ mefhumu da, bu ideal ile tamamlanmıĢtı. 

Uygurca yazılmıĢ olan Oğuz destanında Oğuz-Han Ģöyle diyordu: ―Kün tuğ bolgıl, 

kök kurıkan!‖ Yani: ―GüneĢ, tuğumuz, bayrağımız olsun; gök de çadırımız!‖ Türkler 

bunları söylerken, kendi dünya imparatorluğu ideallerini de ifade ediyorlardı. 

Sembolik olarak güneĢi Türk devletinin bayrağı ve gök kubbesini de, bir Türk çadırı 

olarak düĢünüyorlardı.(Ögel,1995: 141–142). 

Bütün Türk kavimlerine ait efsanelerde gök cisimlerinden Ay, GüneĢ ve 

Yıldızlarla ilgili çok sayıda motiflere rastlanmaktadır. Yakut Türklerine göre Venüs 

veya Zühre yıldızı, ―Çok güzel bir kız imiĢ ve Ülker yıldızını severmiĢ. Bu iki sevgili, 
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gökte ne zaman karĢılaĢırlarsa, kalplerinden büyük aĢk ve sevgi fırtınaları kopar, bu 

suretle yeryüzü kar fırtınaları içinde kalırmıĢ.‖ Yakutlar, kötü havaların nedenini hep 

bu sebebe dayarlarmıĢ. Bu inanıĢta bir gerçek payı da yok değildir. Çünkü Zühre ile 

Ülker‘in yaklaĢma zamanı, kuzey bölgelerinde altıncı aya tesadüf ediyordu. Tabiî 

olarak bu altıncı ay, Yakutların takvimine göre hesaplanmıĢ bir çağdır. Bu ayda kuzey 

bölgelerinde, büyük fırtınalar olurdu.  

Kırgızlara göre ise, ―Zühre yıldızı, Ay‘ın kızı idi. Ülker de, Ayın oğludur.‖ 

(Ögel,1995:223).  

Türk mitolojilerinin hemen hepsinde ay ve güneĢ arasında cinsiyet belirlemesi 

yapılmıĢ ve Ay‘ı erkek, GüneĢ‘i ise diĢi olarak göstermiĢlerdir. Bölgede yaptığımız 

derlemelerde böyle bir inanıĢa rastlayamadık ancak yıldızlara cinsiyet verildiği ve 

bununla ilgili efsaneler anlatıldığını tespit ettik. Bu konuya destan bölümünde de 

değinmiĢtik. 

Bahaeddin Ögel, Türk mitolojisinde ―GüneĢ ve Ay‖ motifleri ile ilgili çok 

çeĢitli efsanelere değinmektedir. Türk mitolojisinde güneĢ, önceleri daha büyük bir 

öneme sahipti. M.S.763‘te Uygurlar ―Mani‖ mezhebini kabul edince, yavaĢ yavaĢ 

―Ay‖ da büyük bir önem kazanmağa baĢlamıĢtır. Bununla beraber Büyük Hun Devleti 

zamanında, hem güneĢ ve hem de aya, ayrı ayrı saygı gösterildikten sonra, kurbanlar 

kesildiğini de biliyoruz.  

Cenaze nakledilirken birçok kahraman gençler de beraber bulunurlardı. Ay 

görünür görünmez, cılasınlar muharebe manevrasına baĢlarlar, Ay batıncaya kadar bu 

manevralara devam ederlerdi. Hunlarda mezar yükseltmek âdeti yoktu.‖ (Gökalp, 

1976:115).  

Bu törende Ay‘ın doğuĢu ve batıĢı ile ilgili önemli bir inancın hâkim olduğunu 

görmekteyiz. (Ögel,1995:168). 

Arslanköy'de de yaptığımız derlemelerde ay ile ilgili inanmaların daha fazla 

olduğunu gördük.  Bunları Ģu Ģekilde sıraladık:  

1- Dolunaydan önceki ay yeni ay‘dır. Dolunaydan sonrası ise ayın eskisidir.  
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2- Dikim yapılırken ayın eskisinde yapılır ki kurt yemez.  

3- Yeni ay doğduğunda yeĢilliğe bakacaksın bereket olur. (M. Ġçel ile kiĢisel 

iletiĢim, 26 Haziran 2004) 

4- Ayın eskisinde kesilen ağaç çürümez. Ormancılar ağaç keserken ayın 

eskisine keserler. Yenisine kesilirse çürür kurt yer. 

5- Vücut temizliği ayın eskisinde yapılır.  

6- Ayın Dolusu-BoĢu: 

Ayın altısı dolu altısı boĢ olur. Tarlaya ektiğin herhangi bir sebze ayın dolusuna 

dikilir. Dolu ayı bilmediğin zaman muhakkak Cuma günü dikilir.  Dolu aya denk 

gelirse verim fazla olur.  

7- Soğan ve sarımsak ayın eskisinde çekilince bahara doğru içleri boĢalır. 

8- Ay tutulunca eskiden silah atar teneke çalarlardı. (A.Özdemir ile kiĢisel 

iletiĢim, 30 Haziran 2004) 

Bu inancın kökenini yine eski inanç sisteminde aramak gerekir. Daha önceki 

bölümlerimizde albasması ile ilgili uygulamalarda doğum yaparken albastıyı 

kaçırmak için teneke çalınmasından ve silah sıkılmasından bahsetmiĢtik. Burada da 

ay tutulmasının sebebi kötü ruhlara bağlanmıĢ ve teneke çalarak onları kaçırmak 

hedeflenmiĢtir.  

Eski inanç sistemi içerisinde Türklerde yıldız bilgisi  "zaman" ve "yön"lerin 

tayini için önemli idi: 

Yıldızlar Türk kavimlerinde daima önemli bir rol oynamıĢlardı. Eskiden beri 

dünyanın tanınmıĢ at yetiĢtirenleri ve savaĢçıları olan Türkler  yıldızlardan bir yandan 

günlük hayatlarında istifade ederlerken  diğer yandan da onlar için efsaneler düzmüĢ 

ve Ģiirler yazmıĢlardı. Ġyi bir yıldız bilgisi atçı ve harpçı bir kavim için hayati bir 

önem taĢırdı. Akınlar, kervanların ve sürülerin yola çıkıĢı, meraya gidiĢ, yatıĢ ve 

kalkıĢ, hep yıldızlara göre yapılırdı. Bugün Arslanköy‘de de yaptığımız derlemelerde 

yıldız bilgisinin bir zamanlar ne kadar önemli olduğunu tespit etmekteyiz. Köyün 

yaĢlıları yapılacak iĢleri yıldızların konumlarına bakarak ayarlamaktadırlar. Yıldız 

bilgisi, Türkler arasında iki bakımdan önemli sayılmıĢtı.  
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1. Vakti öğrenme bakımından, yıldız bilgisi çok faydalı idi. Özellikle, yeni bir 

hayatın baĢlayacağı sabaha yakın saatlerde, bu konuda sağlam bir bilgiye sahip olma, 

Türk toplumuna büyük faydalar sağlıyordu. "On iki hayvanlı Türk takvimi, on iki 

gezegen burcun, dönüĢ sürelerine göre kurulmuĢtu". Yıldız esasına dayanıyordu. 

2. Yıldız bilgisi ile yönleri ve yolu bulma, atlı ve savaĢçı kavimler için, ihmal 

edilemez bir bilgi idi.  

Arslanköy‘de yıldız bilgisi bunların dıĢında hava tahmininde de önemli bir rol 

oynamaktaydı.  

Gerek vakti ve gerekse yolu bulmak için, iyi kullanılan böyle bilgiler, bir 

topluma birçok faydalar sağlıyordu. Yine aynı bilgiler, o toplumun gözlerini ve 

dikkatlerini de göğe çeviriyordu. Bu ilgi, toplumda bir yandan sağlam ve ĢaĢmaz 

yıldız bilgisi meydana getirirken; diğer yandan da göğün ve Tanrının, bu değiĢmez 

düzeni için, insanlarda hayranlık uyandırmaktan geri kalmıyordu. 

Eski Türk dini, gerçekçi bir "Gök dini" idi: 

Efsaneler, birer sembol ile ifade edilmiĢ, his ve inanıĢların, aynalarından baĢka 

bir Ģey değildirler. Bizce "Önemli olan efsaneler değil; onların köklerinde yatan ve 

onların doğuĢlarına sebep olan dinler ve diğer inanıĢlardır". Bu inançları bilmeden  

Türklerin gök ve yıldızlar hakkında söyledikleri efsanelerin sırlarını çözüp ve 

açıklamanın imkânı yoktur.  

Türklerin hayatında en önemli rol oynayan Ģey, "Çadır" idi. Bütün hayatları 

burada geçer ve aile bağları da, bu yurt ile sembolleĢirdi. Onlar çadıra girdikleri 

zaman, dünyaları da gökleri de hep kendi çadırları olurdu. Bu konuya daha önce de 

değinmiĢtik. Göğün bir çadıra nasıl benzetildiği ve bu fikrin nasıl geliĢtiğini, "Kutup 

Yıldızı " ile ilgili bölümümüzde inceleyeceğiz. 

Ortaasya Türk kavimleri tarafından umumiyetle "Göğün kapısı" kutup yıldızının 

bulunduğu yer olarak kabul edilmiĢtir. Türklere göre gökteki yıldızlar, Gök çadırının 

deliklerinden dünyamıza sızan ıĢıklardı. Tabiî olarak bu, çok ilkel bir açıklamadır. 

Herhalde Göktürk çağında böyle bir gelenek, itibarını çoktan kaybetmiĢti. Fakat 
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Göktürk halkları arasında bu inancın, bir halk inanıĢı olarak yaĢamadığını da iddia 

edemeyiz.  

Sıcak ve soğuk havalar, yıldızların hareketine bağlıydı: 

Gezegenlerin yükselip alçalması ve yahut da yavaĢ veya Süratli yürür gibi 

görünmesi de, hava değiĢikliklerini gösteren bir belirti gibi kabul edilirdi. 

Gezegenlerin süratli gezinmeleri sıcak havaların, yavaĢlamaları da soğuk havaların 

geleceğine bir iĢaret idi. Yine Yakut Türklerine ait aĢağıdaki efsane, yukarıdaki 

inanıĢları tamamlar bir durumdur. Onlara göre havalar, baĢlangıçta çok daha soğuk 

idi. Fakat sonradan yavaĢ yavaĢ ısınmağa baĢlamıĢtı: 

UzunmuĢ bütün kıĢlar, nedense bir zamanlar, 

Çok da kısaymıĢ yazlar yaz görmemiĢ insanlar.  

Bir ağaç etrafında, gezegenler dönermiĢ,  

DönüĢ yavaĢladıkça, ateĢleri sönermiĢ.  

Bir gün gelmiĢ ki hepsi çok yavaĢ dönüĢmüĢler,  

OlmuĢlar duran tepsi, hep birden sönmüĢler.  

Gezegenler bir iple, bağlıymıĢ bu ağaca   

Bir ġaman kılıcıyla, dağıtmıĢ her bucağa. 

Yıldızlar ısınmıĢlar, döndükçe çok süratli   

Dünyayı ısıtmıĢlar, olmuĢlar bir boz atlı. (www.yıldızbilimi.com) 

Yukarıdaki efsaneden de anlaĢılıyor ki,"Gezegenler baĢlangıçta göğün ana ve 

ilk yıldızları olarak kabul edilmiĢlerdi". Öbür yıldızlar ise artık, zamanla ortaya 

çıkmıĢlardı. Yıldızlarla ilgili inanıĢlar da Ģu Ģekliyle karĢımıza çıkmakta: 

* ÜLKER: Ortaasya kavimlerine göre, "Hava değiĢimleri"nin de, yıldızlarla 

büyük bir ilgisi vardı. Meselâ Yakut Türklerine göre, "Soğuk havalar, diğer 

gezegenlerin deliklerinden yeryüzüne inerlerdi. Bu bakımdan bilhassa Ülker yıldızı 

büyük bir önem taĢırdı. Gezegenlerin yükselip alçalması ile soğuk veya sıcak 

havaların geleceği, çoğu zamanda isabetli olarak söylenirdi". 

Eski Türklerde "Ülker" sözü, "Gezegen yıldızı" karĢılığı idi: 
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Türkler baĢlangıçta bütün gezegenler için "Ülker" veya "Ülgel" deyimini 

kullanıyorlardı. Bu deyim sonradan, diğerlerinden ayrıla ayrıla, en sonunda "Ülker" 

yıldızı için bir ad olmuĢtur. Yakut Türklerinin lehçesinde "Ürgel" sözü, bugün 

bile,"Gök deliği" anlamına kullanılmaktadır. Hatta Ģöyle, güzel bir efsane de vardır: 

Bir zamanlar delikmiĢ, nedense gök kubbesi,  

DondurmuĢ hiç dinmemiĢ rüzgârın soğuk sesi. 

Yakut adlı Türklerde kahraman bir er varmıĢ, 

Ne var diye göklerde, gezegenlere varmıĢ. 

Kubbesini sert göğün, gezegenler delmiĢler, 

Soğuklar öğün öğün, yeryüzüne gelmiĢler. 

Bu er çok kurt avlamıĢ deriler hazırlamıĢ,  

Otuz eldiven yapmıĢ, ta göklere fırlamıĢ. 

Er Gökleri kapamıĢ, soğuğu yenmiĢ, inmiĢ. 

Sıcak günler baĢlamıĢ eski soğuklar dinmiĢ. 

Gökteki gezegenlerin deliklerinden soğuk geliyormuĢ. Bunun önüne geçmek 

için de, Yakutların efsanevî kahramanı bu çareyi bulmuĢ. 30 çift "Kurt bacağı 

derisinden eldiven" yaptırmasıyla ilgili olarak kurt derisinin kök olarak değeri, bilinen 

bir Ģeydir. Öyle anlaĢılıyor ki dondurucu soğuklar vardı ve buna tahammül edebilmek 

için de, böyle bir yol seçilmiĢti. Kürkleri daha kıymetli olan hayvanlar var iken, kurt 

derisinin seçilmesinin sebebi daha önce de belirttiğimiz gibi kurda verilen kutsiyetle 

ilgili olsa gerek. ĠĢte bu nokta ile Türk mitolojisine girilmiĢ olunuyordu. 

Arslanköy‘de de Ülker yıldızı çabuk doğmasıyla bilinir. Haziranda doğar ve 

hepsi bir yerde 7–8 tane topak topak yıldız grubudur. Batarken de hepsi bir batar. 

Ülker gelip sabah namazında battı mı geyikler katımı o zaman ederlermiĢ. Bilhassa 

yaz aylarında, Ģafakla birlikte Ģehirdeki pazarda bulunmak isteyen birçok 

köylülerimizin, yola çıkıĢ saatlerini Ülker yıldızının durumuna göre ayarladıklarını 

yakından biliyoruz. 

"Mevsimlerin değiĢimi" de, yıldızlara göre öğrenilebilirdi: 
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* TERAZĠ: Arslanköy‘de bu yıldızla ilgili Ģu bilgiler değerlendirilir: Temmuzda 

doğar. Terazi doğunca kurtlar ölür. Arıların kurdu da ölür. Ağzı kırılır arının.(Arının 

iĢtahla uçması biter.) Az bal yapar arılar. Terazinin arkasından kuyruk doğar. 

Burada da görüldüğü gibi aynı zamanda yıldızların hareketlerinden 

hayvancılıkta da faydalanılmaktaydı. 

*KUYRUK: AnlaĢılıyor ki,"Yıldız bilgisi" ile "Efsane"nin de çok yakın ilgileri 

vardı. Meselâ Kuzey-Doğu Asya'da"Büyük Ayı burcunun kuyruğunun döndüğü yöne 

göre, mevsim de değiĢirdi. Büyükayı burcunun kuyruğu, kuzeyde ise kıĢ; batıda ise, 

sonbahar; güneyde ise, yaz ve doğuda ise, ilkbahar gelirdi". Bundan da anlaĢılıyor ki, 

Ortaasya kavimleri, bir yandan yıldızlar hakkında efsaneler düzerken, diğer yandan 

da yıldızların diziliĢleri ve yönleri hakkında, az çok bilgiye sahip idiler. 

Bölgemizde de bu yıldızla ilgili olarak Ģu bilgiler mevcuttur. Ağustosun 15‘inde 

doğar. Yıldızların en büyüğü odur. Kuyruk doğduktan sonra gecenin sıcaklığı gider. 

* DEMĠRKAZIK: Kutup Yıldızıdır. Göğün ortasında büyük çadırı bir orta direk 

gibi tutan kutup yıldızından dünyanın yaratılıĢı ve dağlar bahsinde değinmiĢtik.  

Tespitlerimize göre bölgede kutup yıldızı ile ilgili anlatmalara rastlamamakla 

birlikte adının demir kazık olması bize eski inanç sisteminin izlerini hatırlatmaktadır. 

Buna göre Samoyedler kutup yıldızına ―Göğün Çivisi‖, Çukçi ve Koryaklar da ―Çivi-

Yıldız‖ derler. Laponlar, Finliler ve Estonyalılarda da aynı imge ve aynı terimleri 

kullanırlar. Türk Altaylılar Kutup Yıldızını bir Direk -veya Kazık- olarak tasarlarlar: 

Moğol, Kalmuk ve Buryatlara göre bu yıldız ―Altın Direk‖; Kırgız, BaĢkurt ve 

Sibirya Tatarlarına göre ‗Demir Direk‖ (―Demirkazık‖); Teleütlere ve diğerlerine 

göre de ―GüneĢ Direği‖dir. Tamamlayıcı bir mitsel imge de görünmez biçimde Kutup 

Yıldızına bağlı olan yıldızlar imgesidir. Buryatlar yıldızları bir at sürüsü, Kutup 

Yıldızını (‗Dünyanın Direği‖) da bu atların bağlandığı kazık olarak tasarlarlar. 

"Göğün kapısı" olan kutup yıldızı, hem kutsal ve hem de, bütün gezegenlerin 

baĢladığı bir "Demirkazık" idi. Uygurlar bu yıldıza daha büyük bir saygı göstererek, 

ona "Altın Kazuk" demiĢlerdi. Kutup yıldızı parlaklığın bir sembolü idi."Kutup 
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yıldızının bulunduğu yerden veya gök kubbesinde meydana getirdiği kapıdan, Tanrı 

insanlara Ģefaat eder ve Kamlar (ġamanlar) da bu delikten Tanrı ile ilgi kurarlardı. Bu 

kapı, insanlar dünyası ile  gökteki ruhlar dünyasının bir sınırı idi". Bu sebeple bu 

yerin, diğer yıldızların deliklerine nazaran ayrı bir kutsallığı vardı. 

*FERGADA: Bölgede yaptığımız tespitlere göre iki yıldızdır. Onu görmek 

zordur. Ġkisi yan yana durunca Beytullah‘ın üstüne denk gelir. ġubat‘tan sonra sabah 

namazında görülür. Kıbleyi bildirir.  

* YEDĠ GARDAġ: Yine Arslanköy' de Demir Kazığın etrafında dolaĢan yıldıza 

verilen addır. Yedi GardaĢ tepeye çıkınca sabah namazı vakti girer.  Yeni 

doğduğunda teheccüd namazı kılınır.  Bu yıldız kümesiyle ilgili efsaneden daha 

önceki bölümümüzde bahsetmiĢtik. Tekrara düĢmemek için buraya almıyoruz. 

Bölgede izlerine rastlayamadığımız ama Türk dünyasında adı geçen yıldızlara 

da yer vermeden geçemeyeceğiz. Bunlar: 

* ZUHAL (Satürn) yıldızını eski Türkler, iyi tanıyorlardı. Bazı eski Türk 

kitaplarında bu yıldızın adı da geçer. Fakat bu ad, henüz daha kesin olarak 

okunmamıĢtır. Kültür hazinemiz Kutadgu Bilig, bu yıldız için Ģöyle diyor:  

"En üstün Zühal (Sekendir)'dir, en önde yürür, 

"Ġki yıl, sekiz ay bir evde kalır!.." 

* MÜġTERĠ (Jüpiter) Eski Türklerin takvim bilgilerinde, önemli bir rol 

oynardı. Jüpiter‘in, eski Türkçe adı "Eren-tüz"idi. XI. yüzyıldan sonra Türkler bu 

yıldıza "Ongay" demeğe baĢlamıĢlardı. Bugün Anadolu‘muzun birçok yerlerinde, bu 

yıldıza "Öngay" veya "Öngey" adı verilmesi de, üzerinde durulması gereken önemli 

bir meseledir. Jüpiter‘in dönüĢ süresi, on iki burcun dönüĢlerine yakındı. Bu 

bakımdan Türkler, Jüpiter‘e büyük bir önem vermiĢlerdi. Kutadgu Bilig, bu yıldız 

için Ģöyle diyordu:  

"Ondan sonrada gelir, ikinci olur Onay   

"Her evde kalır on ay, ayrıca da iki ay!.." 
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* MERĠH (Mars) yıldızının "Kızıl rengi" Türklerin gözlerinden kaçmamıĢtır. 

Avrupa'da bu yıldıza  "Kırmızı yıldız" diyenler yok değildir. Eski Türkler ise, Merih 

yıldızına "Bakır Sokum" derlerdi. Türk mitolojisi ve düĢüncesi bakımından Kutup 

yıldızı yani "Demirkazık‖la bir benzerliği vardı. Anadolu'da Merih'e  "Yaldırık" da 

derler. Bu da çok eski Türkçe deyimdir. Karahanlılar çağında Türkler Merih'e 

"Kürüd" demeğe baĢlamıĢlardı. Türklere göre Merih yıldızı korkunç ve ateĢi ile her 

Ģeyi yakan bir yıldızdı. "Bakır sokum" adı da bundan dolayı verilmiĢ olmalıydı. 

Kutadgu Bilig  onun için Ģöyle diyordu:  

"Üçüncü Merih (Kürüd) gelir, korkunç gururlu yürür,  

"Bir defa kime baksa, yeĢermiĢ bile kurur!.." 

* UTARĠT (Merkür) uğurlu bir yıldızdı. Bunun için eski Türkler de ona, "Tilek" 

yani "Dilek" derlerdi. Utarit'e karĢı dilekler dilenir ve bu dileğin yerine getirilmesi 

beklenirdi. Yusuf Has Hacib, onun için Ģöyle diyordu 

"Sonra geldi arzu,"Tilek"arzular,  

"Kime yakın gelse, özüne bağlar!.." 

3. HALK TAKVĠMĠ 

Yukarıda yıldızlarla ilgili bahiste yıldızların zaman belirlemede de 

kullanıldıklarını belirttik. Bu zaman kavramının yanında halk takviminde bilinen 

mevsim kavramının dıĢında mevsim anlayıĢının olduğunu yaptığımız çalıĢmada tespit 

ettik. 

Halk takvimi, herhangi bir yöre insanının temelde kültürel miras olarak 

edindiği, uzun süreli deneyimlere dayanan zaman-hayat ikilisinin bir dizgesi olarak 

tanımlanmaktadır (Erginer, 1984: 22). Halk takvimi yerel özellikleri, takvimlerdeki 

gün veya dönemler ise ülke genelinde kabul edilen fakat yerele göre farklılaĢan 

durumları ifade etmektedir. Herhangi bir sahada halk takviminin Ģekillenmesinde en 

önemli etkenlerden biri de iklim koĢullarıdır (Erginer, 1984: 23). Halk takvimi iklim 

iliĢkisinde, yaĢamsal etkinliklere doğrudan etkisinin fazla olması nedeniyle sıcaklık-

halk takvimi iliĢkisi ön plana çıkmaktadır (Erginer, 1984,) 
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 Halk takviminde mevsimler belirlenirken halkın Rumi takvim de denilen eski 

takvimi esas aldıklarını gözlemledik.  

Topladığımız bu bilgileri bizdeki mevsimlerin karĢılığı olarak sıralamaya 

çalıĢtık. 

Buna göre: 

Hızır Günleri: 5 Mayıs‘tan 8 Kasım‘a kadar 

Kasım Günleri: 8 Kasım‘dan 17 Nisan‘a kadar 

KarakıĢ: Aralık‘ın baĢından 40 gün sonrası (9 Ocak)  

Zemheri: KarakıĢtan 10 gün sonrası (19 Ocak) ―Zemheri köpeği gölgeye yatırın 

dermiĢ.‖  

Cemre: Rumi Takvime göre ġubat‘ın 2. Haftası göğe düĢer. 

Cemre: Rumi Takvime göre ġubat‘ın 3. Haftası suya düĢer. 

Cemre: Rumi Takvime göre ġubat‘ın 4. Haftası toprağa düĢer. 

Mart Dokuzu: Rumi takvime göre 9 Mart (Hava çok soğuk olur.) 

Kocakarı Soğukları (Dokuzun Dokuzu):  Rumi takvime göre 9 Mart‘tan dokuz 

gün sonra olur (18 Mart) Havalar çok soğuktur.  

Aprilin BeĢi: Rumi takvime göre 5 Nisan (18 Nisan) ―Kork aprilin beĢinden 

öküz ayırır eĢinden.‖ 

Hıdırellez: 6 Mayıs Hızır günlerinin baĢlangıcı 

Eyyen Puhur: Ağustos‘un ilk haftası. En sıcak günler.  5‘inden sonra Kuyruk 

doğunca geceler soğumaya baĢlar. 

Güz Sıcakları: Eylül‘ün ilk haftası 

(F. Dündar ile kiĢisel iletiĢim, 20 Kasım 2009) 

Mevsimler dıĢında bir de halkın haftanın günleri ile ilgili olarak farklı bakıĢ 

açılarını da tespit ettik. Bunları da aĢağıya alarak halk takvimi ile ilgili bölümümüzü 

noktalıyoruz. 

Pazartesi: Çok kıymetli gün. 

Salı: ĠĢe baĢlanmaz sallanır. 

ÇarĢamba: ĠĢe baĢlamalısın. 
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PerĢembe: Ahır gün. Düğünler PerĢembe günü yapılırdı. 

―PerĢembeye geç kalmaz 

Seyredin düğünü 

PerĢembe günü 

Cuma günü: ĠĢ yapılmaz.  

Cumartesi günü: ĠĢ yapılmaz 
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IX. ĠNANIġLAR 

1. NAZARLA ĠLGĠLĠ HALK ĠNANIġLARI 

Nazarla ilgili inanıĢları değerlendirirken bu konuda çalıĢma yapmıĢ çeĢitli 

araĢtırmacıların görüĢlerini de göz önüne almaya çalıĢtık. Bu araĢtırmalar içerisinde 

bu bölgedeki çalıĢmalarıyla da dikkat çeken Nilgün Cıplak‘ın çalıĢmasından genel 

olarak faydalandık. Bu çalıĢmadan çeĢitli yerleri özet olarak burada değerlendirip 

bölgede yaptığımız derlemeleri de bu çalıĢmadaki tasnifi göz önünde bulundurarak 

değerlendirdik. 

GeçmiĢten günümüze varlığını sürdüren nazar inanıĢı, ülkemizin hemen her 

köĢesinde günlük hayatın içerisinde ve bütün etkinliğiyle varlığını devam 

ettirmektedir. Bugün halk arasında, nazara karĢı mavi boncuk, delikli taĢ, nal, 

yumurta kabuğu gibi çeĢitli nazarlıklar kullanma, hocaya muska yazdırma, kurĢun 

dökme vb. çeĢitli pratikler yapılmaktadır. Ancak bu tür uygulamalar, bâtıl inançlar 

arasında yer alması dolayısıyla dinimizce haram kılınmıĢtır. 

Hz. Muhammed‘in ―Nazar‘dan Allah‘a sığınınız. Çünkü göz (değmesi) 

gerçektir.‖ hadisinden de anlaĢılacağı üzere Ġslâm dininde nazarın varlığı kabul 

edilmiĢtir fakat nazardan korunmak için nazar boncuğu ya da muska taĢımak vb. 

pratikler uygulamak yasaktır. Bununla ilgili olarak Ġbn-i Mes‘ud‘dan alınan bir 

hadiste ―(Ağrıları, dertleri gidermek için ne olduğu meçhul Ģeylerle muska yazarak) 

afsun yapmak, (nazar‘ı ve sair belâyı gidermek için) boncuk takmak, kadınların 

kocalarına kendilerini sevdirmek için sihir yaptırması Ģirktir.‖ denilmektedir. 

Bunun yanı sıra Kur‘an-ı Kerim‘de insanlara Felâk (113. Sûre) ve Nâs (114. 

Sûre) sûrelerinde büyücülerin kötülüklerinden, cinlerden, vesvescinin Ģerrinden 

kaçarak Allah‘a sığınmak yine Hadis-i ġerifler de önerilir.  

Kur‘an-ı Kerîm‘de ve çeĢitli hadislerde, nazara karĢı Allah‘a sığınmanın 

gerekliliği belirtilmesine karĢılık halk arasında kem gözlerden geldiğine inanılan 

kötülüklere karĢı çeĢitli büyüsel iĢlemlere baĢvurulmaktadır. Ġnsanların, Tanrı‘nın 

kâdir olduğuna inanmalarına rağmen tufan ve deprem gibi felâketlerden, 

hastalıklardan, acılardan korunmak için büyüye ve çeĢitli nazarlıklara sarılması, halk 
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yaĢamında büyünün köklü bir yerinin olduğunu göstermektedir. Halk, bütün yeni dinî 

inançlarına rağmen eski geleneklerine bağlıdır (Çelik, 1974: 156). Diğer deyiĢle 

kökeni ilkel dönemlere uzanan eski inanıĢlardan bazıları, Ģekil değiĢtirerek yeni din 

içerisinde varlığını devam ettirmekte, kiĢilerin günlük yaĢamını ve davranıĢlarını 

etkisi altına almaktadır. 

Biz de bu çalıĢmamıza bölgede yaptığımız derlemelerde geleneksel halk 

kültürümüzde yaĢayan sözlü gelenekten tespit edilen nazar ve nazarlıkla ilgili çeĢitli 

inanıĢlar ve ilgili uygulamalar tespit ettik. 

Türkçede bakıĢ anlamına gelen Arapça kökenli nazar kelimesi, bakıĢlarında 

zararlı güç bulunan bazı insanların bu özellikleriyle bir kiĢiye, bir hayvana ya da bir 

nesneye bakmakla canlı üzerinde hastalık, sakatlık, hatta ölüm; nesne üzerinde 

sakatlanma, kırılma gibi olumsuz bir etkinin meydana gelmesi Ģeklinde 

açıklanmaktadır (Boratav, 1997: 103-104). Eskilerin ―isabet-i aya‖ adını verdikleri 

nazar inancı, bugün ―nazar değmek, nazara gelmek, nazara uğramak, göze gelmek, 

göze uğramak, göz değmek, kem göz‖ gibi deyimlerle ifade edilmektedir. 

Nazarın, sağlıklı ve gürbüz çocuklara; güzellikleri ve hünerleriyle dikkati 

çekenlere; akıllı, zeki olup derslerini baĢarıyla veren öğrencilere; mesleğinde baĢarılı 

olanlara; yeni ev, araba alanlara; kısmeti açık olanlara; mutlu çiftlere vb. kiĢilere 

ayrıca iyi ürün veren tarla, bağ ya da bahçeye; güzel görünümlü, hoĢ kokulu bitki ve 

çiçeklere; iyi süt veren ineklere; herkes tarafından beğenilen bir ev eĢyasına vb. 

varlıklara daha çok değdiğine inanılır. Bu tür özelliklere sahip canlı ya da cansız 

varlıklara karĢı, herhangi bir kimsenin kıskançlık dolu gözlerle bakması, nazarın 

meydana gelmesine neden olur. Halk arasında özellikle mavi gözlü ya da gök gözlü 

insanların nazar gücünün daha kuvvetli olduğuna inanılır. Bnun yanı sıra yeĢil gözlü 

veya çakır gözlü kiĢilerin nazarının değdiği de söylenir. 

Bölgede yaptığımız çalıĢmada ölenlerin yarısının nazardan öldüğüne inanılır 

Kaynak kiĢilerden ve yazılı kaynaklardan edindiğimiz bilgilerden yola çıkarak 

nazarla ilgili pratikleri; ―nazar değmeden önce yapılan uygulamalar‖ ve ―nazar 

değdikten sonra yapılan uygulamalar‖ olmak üzere iki ana baĢlıkta toplayabiliriz. 



 218 

A. Nazar Değmeden Önce Yapılan Uygulamalar 

Halk arasında nazar değmeden önce gerek canlı gerekse cansız varlıkları 

nazardan korumak amacıyla çeĢitli uygulamalar bulunmaktadır. Bunları Ģu Ģekilde 

sıralayabiliriz: 

a) Nazar Muskası 

Küçük çocukları ya da yetiĢkinleri nazardan korumak için alınan tedbirlerden 

birisi; hocaya ya da bir din adamına ―nazar muskası‖ hazırlatmaktır. Kur‘an‘ın bir 

veya birkaç suresi yahut çeĢitli duaların bir kâğıda yazıldıktan sonra bunun üçgen 

Ģekline getirilip yedi kat muĢambaya sarılmasıyla yapılan muska, bir bez kılıf 

içerisinde omuzda, boyunda ya da koyunda taĢınır. Yatarken kullanılan yastığın altına 

konulduğu da olur. Bazı kaynak kiĢiler ise, muskanın özellikle vücudun sağ tarafında 

taĢınması gerektiğini belirtir. Bölgede muskaya hamaylı adı da verilmektedir. Diğer 

taraftan muskayı hazırlayan hocaya emeğinin karĢılığı olarak kiĢinin ekonomik 

durumuna göre bir miktar para ya da buğday, arpa, un gibi yiyecek türünden hediye 

vermek de âdettir.  

b)Nazarlık 

Nazarlık, nazarı uzaklaĢtırdığına ve etkisiz kıldığına inanılan mavi boncuk, yedi 

delikli boncuk, kendiliğinden delinmiĢ taĢ, sarımsak, kartal pençesi, hurma çekirdeği, 

yumurta kabuğu, kurban gözü, geyik boynuzu, çörek otu, kuru karanfil, üzerlik vb. 

nesnelere verilen genel addır (Akalın, 1993: 247). Bunlardan bir kısmı üstte 

taĢınmakta bir kısmı hayvanlara bağlanmakta, bazısı da evlere veya bağ-bahçeye, 

tarlaya asılmaktadır. 

1. Nazar Boncuğu 

Bölgede nazar boncuğu çoğunlukla mavi renkli olup göz Ģeklinde karĢımıza 

çıkmaktadır. Boncuğun bu özelliklere sahip olmasını; J. Frazer‘in büyü kanunlarından 

biri olan ―benzeĢim kanunu‖ ile açıklayabiliriz. Ġlkel insanların birbirine benzer 

Ģeylerin aynı olduğunu düĢünüp korunma çareleri olarak kötü Ģeylerin aynısını ya da 

benzerini kullanmaları, eĢyanın veya canlıların benzerine yapılan bir Ģeyin aslı 
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üzerinde de aynı etkiyi bırakacağına inanmaları, büyücülüğün benzeĢim kanunu 

olarak tanımlanabilir. Nazarın kem gözden ve özellikle renkli kem gözden 

kaynaklandığı düĢüncesi ile benzeĢim kanunu bu naoktada örtüĢmektedir.  

Nazar boncuğunun rengi mavidir, bu rengin etkili ve güçlü bakıĢa sahip gök 

gözlü kiĢilerin gözlerinden gelen ıĢınları kendine doğru çekerek nazarı etkisiz hale 

getirdiğine de inanılır. Yine bu durumu benzeĢim ilkesiyele açıklamak mümkündür. 

Nazara karĢı mavi boncuk kullanma, Türklerin eskiden beri uyguladıkları bir 

yöntemdir. Eski Türkler ―boncuk-moncuk‖ adını verdikleri değerli ve tılsımlı taĢı, 

kiĢinin veya atın boynuna, hatta sancağın tepesine takarak kötü ruhlardan ya da kötü 

gözlerden korunmak istemiĢlerdir. Bu koruyucu boncuğun mavi olması; Türkler 

arasında mavi gözlü kiĢilere çok seyrek rastlanması ve mavi gözlerin olağanüstü güce 

sahip olduğuna inanılmasıyla ilgilidir. Bu inanıĢ gereği özellikle çocuklarını mavi 

gözlü kiĢilerden saklama gereği duymuĢlardır (Ġnan, 1963: 3138). Böylelikle mavi 

gözlerden gelebilecek herhangi zararlı etkilerden korunmaya çalıĢmıĢlardır. 

Günümüzde de mavi gözlülerden çekinme ve onların kem bakıĢlarını etkisiz kılmak 

için mavi boncuk kullanma eskiden olduğu gibi yaygın bir Ģekilde varlığını devam 

ettirmektedir 

2. Kaplumbağa Kabuğu 

Kaplumbağa kabuğunun Ģekil bakımından göze benzemesi nazarlık olarak 

kullanılmasında etkili olmuĢ olabilir (Boratav, 1997: 121). Arslanköy‘de evlerin 

kapılarına özellikle herkesin görebileceği yerlere kaplumbağa kabuğu asılmaktadır. 

3. Hayvan Kafatası 

Mahsulleri nazardan korumak için bağ-bahçe ya da tarlanın içine bir sırık 

üzerinde at, eĢek, koyun, inek, köpek gibi hayvanlardan birinin kafatası dikilir. 

Kaynaklardan edinilen bilgiye göre; eski Türklerin de bostanlarını nazardan korumak 

için bağ-bahçelerine bostanlık korkuluğu ya da kazıklara geçirilmiĢ at kafatası 

diktikleri tespit edilmiĢtir. Kuzey Kafkas Türkleri, mahsullerini yetiĢtirdikleri 

alanlara, sırıklara geçirilmiĢ at kafası dikmiĢtir. Yine Türkistan‘da Kazak-Kırgızlarda, 
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BaĢkurtlarda nazar ve kötü ruhlara karĢı korunma tılsımı olarak at kafası 

kullanılmıĢtır. BaĢkurtlar özellikle arı kovanlarının bulunduğu yerlere bunlardan 

koymuĢlardır. ÇuvaĢ Türkleri de bağ ve bostanlarına at kafası asmıĢtır. Kurban edilen 

hayvanların kafataslarını asma geleneği, Göktürklerde de 8. yüzyılda görülmüĢtür 

(Ġnan, 1963: 3138). Arslanköy‘de bu geleneğin bugün de, Ġslâmiyet öncesi 

dönemlerde olduğu gibi nazardan korunma amacıyla kullanıldığı dikkati çekmektedir. 

4. Civa 

Nazardan korunmak için civaya 41 Ayete‘l Kürsi okunup üzerinde taĢınır bu 

Ģekilde nazar değmez, kötülük gelmez. Gelse bile civaya gelir ve civa kararır. O 

zaman civa değiĢtirilir. 

5. ġap (Seğe) 

ġap da kötü bakıĢları kendisine çeken nazarlıklardan biridir. ġap bir beze 

sarılarak üstte taĢınır ya da evin bir köĢesine asılır. ġap kötü niyetli bakıĢlara maruz 

kaldıkça kendiliğinden erir. Bununla ilgili bir diğer uygulama ise seğe sıvamak olarak 

adlandırılır.  

6. Yumurta Kabuğu 

Yumurta kabuğu, özellikle çiçekleri ve bitkileri nazardan korur. Bir yumurtanın 

içi boĢaltılıp kabuğu çiçeklerin ya da bitkilerin dalına asılır. 

7. ÇeĢitli Bitki, Ağaç Dalı, Yiyecek ve Birtakım Nesnelerden Yapılan 

Nazarlıklar: Üzerlik (yüzerlik) otunun taneleri ipe dizilerek boyuna ya da bileğe 

takılır bir de eve asılır. Ġğde dalı takarlar. 

B. Nazar Değdikten Sonra Yapılan Uygulamalar 

Halk arasında neĢeli ve sağlıklı çocukların birdenbire hastalanması,; bazı 

kiĢilerin baĢ ağrısı, iç sıkıntısı gibi Ģikâyetlerde bulunması; evli çiftler arasında sık sık 

kavgaların yaĢanması; evin, eĢyanın bitkilerin, hayvanların aniden zarar görmesi  gibi 

yolunda gitmeyen çeĢitli olaylar, nedeni her ne olursa olsun, nazar değmesi olarak 

açıklanır. Bu gibi olayları engellemek için çeĢitli nazarlıkların kullanılmasının yanı 
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sıra özellikle insanlarda ve hayvanlarda meydana gelen söz konusu olumsuzluklardan 

kurtulmak, onları iyileĢtirmek için birçok büyüsel iĢlem de yapılır. 

Bölgemizde de nazar değmesi sonucunda yapılan bu büyüsel iĢlemleri Ģu 

Ģekilde sıralayabiliriz: 

a) KurĢun Dökme 

Nazara karĢı kurĢun dökme, halk arasında yaygın olarak uygulanan bir 

gelenektir. Bu iĢi her köyde ocak adı verilen ve hastalığı (burada nazarı) tedavi etme 

gücüne sahip kiĢiler yapmaktadır. Ocak, anadan kıza ―el vermek‖ suretiyle 

aktarılabilmektedir. 

KurĢun dökme iĢi, farklı yerlerde birbirine benzer Ģekillerde yapılmaktadır. 

KurĢun, bir kepçenin ya da küçük bir tavanın içine konup ateĢte eritilir. Diğer taraftan 

hasta dizüstü oturtulur ve baĢına bir tülbent örtülür. Eritilen kurĢun, birtakım dualar 

ya da çeĢitli sözler eĢliğinde, hastanın baĢının üstünde tutulan içi su dolu kaba 

boĢaltılır. Eğer gerçekten nazar varsa kurĢun suyun içinde çıkmıĢ çımkıĢır. Nazar 

yoksa boncuk atmıĢ gibi cup diyerek düĢer. KurĢunun suyun içinde aldığı Ģekillere 

bakılarak nazarı değenin cinsiyeti, fiziksel özellikleri vb. hakkında yorumlarda 

bulunulur. Eğer bir kadının nazarı değdiyse iğne iğne olur. Bebeğin nazarıysa hamur 

gibi. Eğer sal Ģekli çıkarsa kurĢun dökülen kiĢi ölecek derler. Ġğne iğne olmuĢsa bu 

iğnelerden biri alınıp baĢa takılır. 

KurĢunun ateĢte eritilip suya dökülmesi iĢi, üç kez tekrarlanır. Daha sonra 

kaptaki suyla hastanın yüzü üç kez yıkanır ve bu su ayak basılmayan bir yere dökülür. 

KurĢun dökerken bir kaĢığa tuz, Ģeker konur. Ailenin tuzuna ve Ģekerine bunlar katılır 

ki herkes yesin ailede ağız tadı huzur olsun nazar değmesin diye. 

Nazar ocağına, emeğinin karĢılığı olarak bir miktar para verilir. 

b) Köz Söndürme 

Köz söndürme, kimin nazar değdirdiğini bulmak amacıyla hastanın annesi, 

ablası, teyzesi gibi yakınları tarafından yapılan bir uygulamadır. Nazar değdiren 
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kiĢinin bu yolla tespit edilmesi, kimi zaman hastayı iyileĢtirme amaçlı bazı büyüsel 

iĢlemleri de beraberinde getirmektedir. 

Arslanköy‘de ise hangi isim söylendiğinde suya atılan közden güçlü bir cızırtı 

sesi gelmiĢse o kiĢinin nazarının değdirdiğine inanılır. Bu iĢlemin ardından kaptaki 

sudan hastaya içirilir, vücuduna serpilir. 

Bunun dıĢında nazar değdiğini düĢündüğün kiĢiyi aklından geçirip seğin 

suyunun içine iki tane yanan kömürden atınca eğer gerçekten o kiĢinin nazarı 

değdiyse kömürler suyun dibine birden çöker. Çökmez de suyun yüzünde kalırsa 

nazarı değdiren o değildir.  

c) Tütsüleme 

Halk arasında nazar değen kiĢileri iyileĢtirmede kullanılan bir baĢka yöntem 

tütsü yakmaktır. Tütsü için genellikle üzerlik otu, bunun yanı sıra çörek otu, tuz, kuru 

karanfil vb. kullanılabilir. Mersin‘de bir miktar közün üstüne üzerlik ve nazar 

değdiren kiĢinin elbisesinden gizlice alınan bir parça atılır ve bunların dumanı hastaya 

koklatılır, birazı evin içinde gezdirilir 

Tütsü için genellikle üzerliğin kullanılması, dumanının bol olması ve 

tohumlarının yanarken çatlayıp ses çıkarmasından dolayıdır. Çıkan bu seslerle nazarı 

değen kiĢinin nazarının bozulacağına ve gözlerinin patlayacağına inanılmaktadır. 

Tütsü, Türk topluluklarında eskiden beri tedavi ve büyü, nazar gibi çeĢitli 

tehlikelerden korunma amacıyla uygulanan bir gelenektir. Nitekim Aksu Ģehrinde bir 

Ģaman ayinini izleyen S. Malov, bu ayini yöneten bakĢının yaptığı tütsü ile kötü 

ruhları kovarak hastayı iyileĢtirmeye çalıĢtığını belirtmiĢtir (Ġnan, 2000: 111-112). 

Bugün de özellikle kırsal çevrelerde çeĢitli bitkilerin tütsüleme yoluyla nazarın 

tedavisinde ya da evin içindeki kötü ruhların kovulmasında kullanıldığı 

görülmektedir. 
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d) Seğ Sıvama:  

Okuya okuya Ģapı hastanın vücuduna sürünce o Ģap kabarır, kabarınca onu 

yakıp tüttürürsün. Burada tütsüleme uygulaması da karĢımıza çıkmakta. 

Onu eline alıyorsun üstünden sıvazlıyorsun. Bildiğin ayetleri abdestli olarak 

okuyorsun. Daha sonra seği ateĢte piĢiriyorsun. Seğ ĢiĢiyor. Ġnsan resmi çıkıyor. 

Mesela kadın nazar değdirdiyse kadın resmi erkek nazar değdirdiyse erkek resmi 

çıkıyor. Seği elinin içinde kesiyon suya atıyon. Ġçiriyorsun hastaya Ģifa niyetiyle.  

e) Suya Okuma:  

Nazar için suya okurlar ve okunana o suyu nazar değdiğine inanılan kiĢiye 

içirirler. Bununla Ģifa bulacağına inanırlar. 

(D. Tan ile kiĢisel iletiĢim; B. Özdemir ile kiĢisel iletiĢim 30 Haziran 2004; M. 

Ġçel ile kiĢisel iletiĢim, 26 Haziran 2004 ) 

2. GÜNLÜK HAYATLA ĠLGĠLĠ ĠNANIġLAR 

A.  AteĢle Ġlgili ĠnanıĢlar ve Saçı:  

Bölgede yaptığımız derleme çalıĢmalarında günlük hayatla ilgili inanıĢların 

büyük bir kısmının ateĢle bağlantılı olduğunu gözlemledik. Bunun için ateĢ kültü ile 

ilgili bir takım bilgileri burada vermeyi uygun bulduk. Bu bilgilerin bir kısmına daha 

önceki bölümlerimizde kısmen değinmiĢ olmakla birlikte ateĢ kültü inancını tam 

olarak yansıtabilmek amacıyla bunların bir kısmına burada da değinmeyi uygun 

bulduk.  

AteĢin insan hayatının hemen bütün safhalarında çok önemli rol oynayan bir 

unsur olduğu bilinmektedir. Bu sebeple insanlık tarihi geliĢme süreci içinde ateĢin 

bulunmasından önceki hayat Ģartları ile sonrası sırasında görülen farklar ateĢ 

üzerindeki düĢünceleri yoğunlaĢtırmıĢtır. Dolayısıyla insanlığın sahip olduğu kültürel 

değerlerin de etkisiyle ateĢin icadına iliĢkin her milletin kendi milli kültüründe çeĢitli 

inanıĢlar ortaya çıkmıĢtır. Türklerde göğün kutsallığı inancına bağlı olarak ateĢin de 

gökten indiğine dair inançlar yaygındır.  
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Altay Tatarları, insanların ilkin sadece sebze ve meyveyle beslendiklerini, 

bundan dolayı da ateĢe ihtiyaç duymadıklarını ve bunu aramadıklarını iddia ederler. 

Fakat beslenme tarzlarının değiĢmesiyle ateĢ, yemek hazırlamak için gerekli 

olmuĢtur. O zaman Tanrı Ülgen iki taĢ aldı; biri siyah biri beyaz. Bunları birbirine 

sürterek kıvılcım çıkardı ve bu kıvılcımı da yere uçurarak kuru otları ateĢe verdi. ĠĢte 

bundan sonra insanlar ateĢ yakmasını öğrendi'. (Aktaran Kırcı; 1998, 398) 

AteĢin Tanrı Ülgen'in kızları tarafından insanlara gönderildiğini anlatan bir 

Altay efsanesi de Ģöyledir. "Tanrı insanı yaratınca Ģöyle düĢünmüĢ: Ben bu insanları 

yarattım ama çıplak yarattım. Hava da bu günlerde çok soğuk. Ġnsanoğlu kendini 

soğuğa karĢı nasıl koruyacak ve nasıl yaĢayacak, En iyisi bunlar için bir de ateĢ 

vermeli ki, ısınıp yaĢasınlar. Tanrı Ülgen'in üç kızı varmıĢ. Bunlar da ateĢi bulmak 

için çalıĢıyorlarmıĢ. Bir gün Tanrı dıĢarı çıkmıĢ. Tanrı'nın sakalı da çok uzunmuĢ. 

Yürürken sakalına basıp sendeleyivermiĢ, Kızlar bunu görünce gülmeye ve Tanrı ile 

Alay etmeye baĢlamıĢlar. Bunun üzerine Tanrı çok kızmıĢ ve kızların yüzüne bile 

bakmayarak bırakıp gitmiĢ. Tanrı'nın kızdığını gören kızlar üzülmüĢler. Ama Tanrı ne 

yapıyor ve bizim için neler söylüyor diye kapının deliğini dinlemeyi de ihmal 

etmemiĢler. Bu sırada Tanrı kızmıĢ kendi kendine söyleniyormuĢ - Tanrı Ülgen'in üç 

kızı benimle alay etti ama ben onlardan çok daha akıllıyım. Onlarda akıl mı var? 

AteĢi bulmak için sert bir taĢla sert bir demir bulmalılar ki birbirine vursunlar da ateĢ 

çıkarsınlar. Bunları bulmak için de onlarda akıl yok. Kızlar bunu duyunca koĢmuĢlar. 

Sert bir taĢla demir bulmuĢlar ve birbirine vurarak ateĢi icat etmiĢler:"(Ögel; 1995, 

55) 

Tunguzlar, gök gürültüsü kuĢunun ateĢi gökten yere indirdiğini söylerler. 

Yıldırımın neden olduğu bu ateĢi kutsal sayarlar ve gökten alevlenen bir orman 

yangınını söndürmeye kalkıĢmazlar. 

Galta-Ulan Tanrı adındaki Tanrı ateĢ Tanrısı olmasının yanında ısı ve kuraklık 

Tanrısı olarak da bilinir. Bu tanrı büyüyen bitkileri köklerine akan ırmakları da 

kaynaklarına kadar kurutur ve yıldırımın göndericisi olarak çarptığı her Ģeyi ateĢ alır.      

Yakutlarda gök gürültüsü Tanrısı Ulu Tojo'nun insanlara ilk ateĢi verdiği inanıĢı 

vardır. (Aktaran Kırcı; 1998, 399) 
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Kağan sülalesinin kurucusu Türk'ün ateĢi insanlara öğrettiğine dair bir baĢka 

inanıĢ daha vardır.  

Kozmolojide ise ateĢ unsurunun yönü cenup (eski Türkçe kün ortası: güneĢin 

zirvede göründüğü cihet): saati öğle; mevsimi yaz, rengi kızıl; semavi cisimleri kızıl-

sağızgan (kızıl saksağan) denen yıldız manzumesi ve ot yultuz denen merih ile yaz 

semasında zirvede görülen köklü yıldızının kalbi sin yıldızı idi" (Esin; 2001, 25) 

AteĢin bulunması ile ilgili inanıĢın sadece iki odun parçasını birbirine sürtmekle 

ilgili olmadığı yukarıda verilen bilgiler sonucu ortaya çıkmaktadır. Türklere göre 

ateĢin yaradılıĢı ve insanlara öğretilmesiyle ilgili inançlar Ģu Ģekilde sıralanabilir. 

Tanrı Ülgen tarafından doğrudan insanlara öğretildiğidir. Yıldırım neticesinde 

öğrenilen ateĢ de bu gruba konulabilir. Çünkü yıldırım da Tanrı'nın kudretiyle 

gerçekleĢmektedir. Ġkinci grup ise yaratıkların (insan ve hayvan) bildiği ateĢin 

Tanrıların elçileri vasıtasıyla öğrenildikten sonra diğer insanlara öğretilmesidir. 

AteĢ temizleyici bir özelliğe sahiptir. Türko Tatar halkları eski zamanlarda 

ateĢin sihirli bir temizleyici güç olduğuna inanırlardı. Bundan baĢka hastalığın 

iyileĢtirilmesinde etkili güç yine ateĢtir. Doğu Rusya Tatarları ve ÇuvaĢlar insanlar ve 

hayvanlar arasında görülen bazı bulaĢıcı hastalıklar sırasında ve hatta sıcak yaz 

aylarında, odun ateĢinin ruhları temizleyici etkisi olduğuna inanırlar. Ġnsanlar, 

önceden tespit edilen bir günde evlerindeki tüm ateĢi söndürerek köyün dıĢında büyük 

bir ateĢ yakarlar. Bu ateĢin üzerinden atlayan insanlar hayvanlarını da geçirirler ve 

temizlendiklerine inanarak birer parça ateĢle evlerine dönerler. (Aktaran Kırcı; 1998, 

400) 

Bizans tarihi kaynaklarına göre Ġmparator Jüstinyen'in elçileri Türk Hakanı'nın 

sarayına geldiklerinde, Hakan Ġrtis ırmağının kaynağındaydı, Hakan onları iki ateĢ 

arasından geçirmeden huzuruna almazdı-. Bu davranıĢın sebebi elçilerle birlikte kötü 

ruhların Hakan'ın bulunduğu yere girmesinin engellenmesiydi. Çünkü Hakan, 

Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisidir. (Ġnan, 2000; 68) 
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 XI. Yüzyıl tarihçilerinden Gardizi, Kırgızlara dair Ģu malumatı veriyor: 

―Kırgızlar, Hintliler gibi, ölülerini yakarlar ve ―ateĢ en temiz Ģeydir ateĢe düĢen her 

Ģey temiz olur. Ölüyü de ateĢ kirlerinden ve günahlarına temizler‖ derler. (Ġnan, 2000; 

8) Bu çerçeveden bölgede sütün içerisine kor halinde ateĢ atılması inancına bakacak 

olursak kansız kurbanın yanı sıra ateĢin sütü ve sütten dolayı gelecek kötülükleri 

temizleyeceği düĢüncesinin de hâkim olabileceğini söyleyebiliriz. 

Arslanköy‘de öğleden sonra birisinden bir Ģey almaya gidince vermezlerdi. Et, 

soğan, süt, yağ akĢam evden çıkmaz vermezler acı çıkar derlerdi. Vermek zorunda 

kalınca yanan ateĢten bir köz üzerine atılır ya da yeĢil ot atılır. (F. Dündar ile kiĢisel 

iletiĢim 28 Haziran 2004) 

 Burada kansız kurban dediğimiz saçı geleneğinin izlerini görmekteyiz. AkĢam 

evden çıkan Ģeyin acı getireceği ġamanist inanç içerisindeki kötü ruhları akla 

getirmekte. Kötü ruhlardan zarar gelmemesi için onlara sunulan kansız kurban 

geleneğini görmekteyiz. Eski inanç sistemi içerisinde ateĢin temizleyici arındırıcı bir 

özelliğe sahip olunduğuna dair inancın yansımalarını da burada görmekteyiz.  

Altay kavimleri ateĢi kendileri ile Tanrı arasında bir haberleĢme vasıtası olarak 

kullanıyorlardı. Mesela bir kurban verdikleri zaman yaktıkları bir ateĢle bunu Tanrı'ya 

haber veriyorlardı. Bazıları da kurban etini yakmak suretiyle bu haberleĢmeyi kurmak 

isterdi". 

Altay ırkı halklarının ateĢe yükledikleri diğer önem ise ateĢin çeĢitli Tanrılara 

sunulan kurbanları iletme görevi idi. Böylece ateĢe konulan her sunu ateĢi söndürme 

amacına yönelmezdi. Özellikle arĢın üst katmanlarındaki Tanrılara sunulan 

kurbanlarda ateĢ aracı olurdu!", ateĢe tapılmaz ancak Tanrı için yapılan törenlerde bir 

araç olarak kullanılırdı.  

AteĢin beslenmeye ihtiyacı olduğuna inanan insanlar yaptıkları yemekten bir 

parça ateĢe atarlar. Ayrıca tereyağı da onu beslemek için yapılan bir saçıdır. Yine 

bölgedeki ateĢe yağ atma ile uygulamada bunun örneğini görmekteyiz. 
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Karagasların inancına göre ateĢ ıslık çalarsa uzaktan bir yolcu gelecektir. AteĢin 

gece ıslık çalması iyi değildir. "Aza" (Ģeytanın geldiğini bildirir. O zaman mübarek 

sayılan "artıĢ" otundan bir parça ateĢe atarlar'». Yakutlar ocaktaki külün kıpırdadığını 

görürlerse çocuk ruhu oynar derler. AteĢin ailede bir çocuk doğacağını haber 

verdiğine inanırlar. Bir Ģey hakkında düĢünürken ateĢ ıslık çalarsa o Ģeyin 

olmayacağına hükmederler".(Ġnan, 2000; 67) 

AteĢ yanarken görülen bazı durumların yorumlanarak fal bakılması ateĢten yani 

üstün kabul edilen bir durumdan medet umma günümüzde de dikkat çeken bir 

husustur. Bugünden daha evvelki zamanlarda da ateĢe bakarak geleceği bilmeye 

çalıĢırlardı. Türk Hakanı'nın adına büyük ateĢler yakılarak kurbanlar kesildiğini ve 

çıkan alevlere göre fala bakıldığını Arap kaynakları belirtmektedir. Onlara göre 

alevin yeĢil renkte çıkması yağmur yağacağına ve bereketli bir sene olacağına, parlak 

yanması mahsulün kötülüğüne, kırmızı olması harbe nihayet, sarı alev de hastalığa, 

hükümdarın öleceğine yahut bir yolculuk yapacağına iĢaret idi-". 

Daha önce de değindiğimiz gibi çocuk doğmadan önce ocağa Ģap atılarak 

yapılan uygulamanın bu inancın günümüze bir yansıması olduğunu söylemiĢtik.  

AteĢle ilgili bütün bu uygulamalar ve yapılan saçılar korkulan ateĢ ruhunun 

gönlünün hoĢ edilmesi düĢüncesinin bir ürünüdür. Ortaasya'daki bu inançların 

bazıları ve daha baĢka Ģekilde olanları diğer coğrafyalarda yaĢayan Türkler arasında 

da görülmektedir. 

AteĢ belli zamanlarda oynanan oyunlarda da kullanılır. Düğünlerde oynanan 

―sin sin‖ oyununu buna örnek verebiliriz. Oyunla ilgili geniĢ bilgiye daha sonraki 

bölümlerde değineceğiz. Bu oyunların amacının da yine ateĢin uğur ve sağlık 

getirmesi ile ilgili olduğunu söylemeden geçemeyeceğiz.  

AteĢ dumanının ve isinin bazı nazarları def edeceğine de inanılır. Daha önce de 

değindiğimiz gibi Arslanköy‘de üzerlik otu yakılıp dumanı tütsü olarak kullanılır. Bu 

uygulama genellikle doğum ve düğün esnasında yapılır. Uygulamanın gayesi gelinin, 

damadın ve doğan çocuğun nazardan kurtulmasıdır. Ayrıca tuz okunarak ocağa 

atılması, evdeki insanların baĢına bir felaket gelmesine karĢı alınan bir tedbirdir. Bir 
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evden bir eve akĢamüstü süt vb. verilirken sütün içine ocaktan alınan bir parça köz 

atılması hayvana değecek nazara alınan tedbirdir yoksa ineğin danasının öleceğine 

inanılır. 

AteĢin yakıcı, öldürücü gücünden korunmak için ona saygı gösterilmeli ve ona 

karĢı iyi davranılmalıdır. Kızgın ateĢe su dökülmez ateĢ devamlı surette yanık 

bırakılmalıdır. Bu sebeple Ocağı söndürmek yerine közü küle gömersin ki evde dirlik 

düzen bozulmasın. AteĢe karĢı yapılan bu saygısızlığın sonunda ocağın dağılacağına 

inanılır. Bir evden diğerine özellikle akĢam vakti ateĢ verilmez. 

Bir de hem bölgede yaptığımız derlemelerde hem de Hocamız Prof. Dr. Ali 

Berat Alptekin‘in konuyla ilgili yazdığı bir makalesinde rastladığımız bir uygulamada 

―ekmeğin atımından, yemeğin piĢirilmesinden, suyun kaynatılmasından sonra 

sacayağı (eğer sacayağı yoksa üç taĢ kullanılır) ters çevrilir (eğer sac ayağının 

görevini taĢlar yapıyorsa, taĢlardan birisi yerinden oynatılır). Bunun ters 

çevrilmesinin sebebi ise, Ģeytanın ekmeğini atacağı, yemeğini piĢireceği, suyunu 

ısıtacağı düĢüncesindendir. (Alptekin, 2003; 16) 

Bir Ģaman ayininde:‗AteĢ anamız, açları doyurdun, üĢüyenleri ısıttın, 

yemeklerimizi piĢirmek için sacayaklarımızı kurdun, üzerinde dokuz kulplu 

kazanlarımızı kaynattın.‖(Ġnan, 2000; 69) denilmektedir. Bu ayinden anladığımıza 

göre sacayağının menĢei çok eskilere kadar gitmektedir. Türkiye‘den binlerce 

kilometre uzaklarda yaĢayan Yakut ve Altay Türklerinde gördüğümüz sacayağı 

kavramı bize yörük kültürünün derinliklerini göstermesi bakımından önemlidir. Yeri 

gelmiĢken sacayağının ateĢ, ocak, atalar kültünün dıĢında demir kültüyle de yakın bir 

ilgisinin olduğunu hatırlatmak isteriz. (Alptekin, 2003; 16) 

Arslanköy‘de halk dilinde ateĢ ve ocakla ilgili dua ve beddualar da 

yaĢamaktadır. Çoluk çocuğu olmayan ailelere "ocaksız" denir. Ocağına baykuĢ 

tünesin, ocağın kör olsun, ocağın batsın, oduna ocağına su dökülsün, ocağın tütsün, 

ocağına incir ağacı dikilsin, ocaklarına kara çalılar çekilsin, ocağın tütmez olsun, ocak 

sahibi olmak, ot ocak Ģenletmek Ģeklinde söylenen sözler ocakla ilgilidir. 
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AteĢ kültü dıĢında diğer dikkate değer uygulamalar saçı da dediğimiz kansız 

kurban uygulamalarıdır. Bu konuyla ilgili de bilgiler verdikten sonra bölgedeki 

günlük hayatla ilgili diğer uygulamalara geçeceğiz. 

Kurban /kurbanlıklar genellikle kanlı(canlı) ve kansız (cansız) olmak üzere iki 

türlüdür. 

Kansız kurbanlar insan, hayvan ve balıklar gibi canlı varlıkların dıĢında 

Tanrılara sunulan diğer hediyeleri kapsar. Bu hediyeler insanların sahip oldukları ve 

üretebildikleri her türlü gıda maddesi nevinden Ģeylerdir. 

Kansız kurbanların değiĢik bir türü de ıdık/uduk (salıverilmiĢ, gönderilmiĢ) diye 

bilinen ve Tanrı için baĢıboĢ salıverilen hayvanlardır. Bunun bir örneğini Yakut 

Türklerinde görebiliyoruz: 

"Yakutlarda Göktürklerde olduğu gibi tek bir yaratıcı yoktur. Beyaz Yaratıcı 

(Ayıg Tangara) olarak kabul ettikleri Tanrı'yı insanlara can (kut) veren ve kâinâtı 

yaratan olarak görürlerdi. Bu Beyaz Yaratıcı'yı diğer iyi ruhlardan ayrı tutarlar ve ona 

canlı kurban verirlerdi. Canlı kurban, hayvanları baĢıboĢ bırakmaktır. Bunlara 

ıdık/ıduk (salıverilmiĢ/gönderilmiĢ) denirdi. Kurban olarak baĢıboĢ bırakılan 

hayvanlardan istifade edilmezdi. Ne eti yenir, ne sütü sağılır ne de yük hayvanı olarak 

kullanılırdı. Eski zamanlarda Yakutlar at sürülerini doğu bölgelerine, Büyük 

Yaratıcı'ya kurban olsun diye sürerlerdi. (Ögel, 1995: 431) 

Gagauzların kurban ibadeti içinde en dikkate değeri "Allahlık" adını verdikleri 

kurbandır. Iduk kelimesi ile aynı anlama gelen Allahlık; mal mülk sahibi bir çiftçinin 

en güzel boğa yavrusunu kurbanlık olarak seçmesi ve kırlara salıvermesidir. 

Bugün Arslanköy‘de yaĢlı ve zayıf hayvanların dağlara salınmasının ardında bu 

inancın izlerini aramak gerekir.  

Kansız kurbanların bir türü de "saçı"(libation) dır. Bu dini terim bütün Türk 

boylarında ortaktır. Moğollarda "saçu" olarak geçmektedir. Kanlı kurbanlara tayılga 

yahut hayılga dendiği gibi saçıya da saçılga yahut çaçılga denir. Göçebe Türk 

boylarında süt, kımız, yağ, bulgur karıĢtırılmıĢ süt saçı olarak kullanılan Ģeylerdir. 
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Mahiyet itibariyle saçı, olağanüstü güçlere sahip olduğuna inanılan iye ve 

ruhlara sunulan ve onlar adına onların rızasını ve yardımını kazanmak için dağıtılan 

cansız nesnelere verilen bir isim, öz itibariyle bir cins kurbandır.(Kalafat, 1995: 111) 

Saçı, değiĢik söyleniĢleriyle saçılga veyahut çaçılga günümüzde düğün adetleri 

bünyesinde kendini muhafaza etmiĢtir. Arslanköy‘de düğünlerde gelin getirilirken 

damat dama çıkıp gelinin baĢına Ģeker ve çerez atar.  

Saçı giderek Ġslamiyet'in de etkisiyle "sadaka" ile aynileĢmiĢtir. Bölgede 

yatırlara, çalılara, ulu ağaçlara bağlanan bezleri de bu bağlamda birer saçı olarak 

düĢünebiliriz.  

Arslanköy‘de gidenin arkasından dökülen su da bir saçı örneği olarak varlığını 

sürdürmektedir. 

Bölgede derlediğimiz günlük hayatla ilgili inanıĢları Ģu Ģekilde sıralayabiliriz. 

1- Acı Ģeyler evden çıkarsa acı girermiĢ. 

2- Eğer göz seğirirse misafir gelir. 

3- Saçın bir teli diğerlerinden ayrılırsa misafir gelir. 

4- Hamur yoğururken leğenin dıĢına hamur sıçrarsa misafir gelir. (N. YaĢar ile 

kiĢisel iletiĢim, 6 Mayıs 2009)  

 5- Askere gidenin çamaĢırı çıkarılır yıkanmadan konur. Askere giden gelene 

kadar bekletilirdi. 

6- Ġnekleri sağarken okĢanır. Daha iyi süt vermesi için 

―DüveĢim gızım gadın gızımmmmm 

Gelin anam güveĢim gızımmmm‖ diye melodili bir Ģekilde inekler okĢanır. (B. 

Özdemir ile kiĢisel iletiĢim 30 Haziran 2004) 

B. Kurt Ağzı Bağlamak 

―Kurt ağzı bağlama‖ inancı, Türk dünyasında ortak bir dinî uygulamadır. Bu 

inanç Türk mitolojisinin bir ürünüdür. Bu uygulamanın Ģekline değinmeden önce 

Türklerde kurt motifi üzerinde durmak gerekir. Konu ile ilgili yapılmıĢ çalıĢmaları 
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incelediğimizde YaĢar Kalafat‘ın çalıĢmaları dikkat çekicidir. Biz de bu 

incelememizde onun çalıĢmalarından faydalandık. 

Erken devir Türklerinde en önemli hayvan sembollerden birisi kurttur. 

Türklerde türenilen varlık olarak sayılan kurtlar daha ziyade Gök menĢeli olarak 

kabul edilmiĢtir. Zamanla kurt, devlet, hükümdarlık ve yiğitlik gibi kavramlarla 

iliĢkilendirilmiĢtir. Göktürk ve Uygur devirlerinde kurt baĢlı bayrak tasvirleri 

görülmektedir. Oğuz‘a yol gösteren gök yeleli erkek Kurt‘un güneĢten çıkmıĢ olması 

Kurt‘un Gök ehli olduğuna iĢaret etmektedir. (Çoruhlu, y.b: 17-42) 

Uygurca Oğuz Kağan Destanı‘nda ―Ufukta bir Kurt (Börü) görünür. Oğuz 

Kağan‘ın ordusu kurdu izler, kurt bir yerde kayıp olur. Oğuz Hakan Tanrı bizim 

buraya gelmemizi buyurdu, deyip orada durur‖ (Ögel, 1995: 55-61)Gök Kurt, 

Tanrının yol göstericisi ve elçisi gibi karĢımıza çıkmıĢtır.  

Çin kaynakları Kök Türklerin Hunların bir kolundan geldiğini açıklamaktadır. 

Efsaneye göre bu aĢiretin adı AĢina‘dır. Kök –Türklerin atalarını düĢmanları 

tamamen imha edince bir tek çocuk kurtulur. Kolları ve bacakları da kesilmiĢ olan bu 

çocuğu kurt besler. Efsaneye göre Tanrı bu kutlu soyun yok olmasını istememiĢtir. 

Çocuk ile Kurt birleĢirler ve dünyaya 10 çocukları gelir. Kurt Tanrı‘dan gelen 

buyruğu dinleyerek bunlara yol gösterir. Çoğalan bu aile AĢina adını alır ve 

çadırlarının önüne Kurt baĢlı bir sancak asarlar. (Gömeç, 2002: 42-47) Burada da 

kurttan türeme motifi ile karĢılaĢmaktayız. 

Kırım Tatarları Kıpçak bölgesinde Kurt‘a ―Börü‖ ve Kırsal kesimde ise 

―KaĢkır‖ veya ―Kurt‖ denilmektedir. "Kurt"a KaĢkır (KaĢı kır olan) denilmesi kurdun 

adının telaffuz edilmek istenmemesindendir. Kurt kutsal olup tekin olmayan diğer 

güçler gibi onun isminin telaffuzundan kaçınılır. Aile fertleri içerisinde hanımın 

eĢinin ismini vermemesi inancında olduğu gibi. Kırımda Kurt ismi genellikle ―Börü‖ 

kelimesi kullanılarak karĢılanır. Kırım‘da halen köy, nehir ve mahalle ismi olarak 

Kurti adı vardır. Tatar-Türk düĢüncesine göre ―Kara Oğuz nerede var ise, kurt da 

orada vardır‖. (Kırım, 1999: 110) Arslanköyde‘de ―kurt‖a ismi yerine ―canavar‖ 

denir.  Adının kullanılmamasının ardından bu inanıĢın izlerini aramak mümkün. Bu 
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anlamda Kurt sıradan bir hayvandır. Kendisinden türetilmiĢ olunan, yol gösteren, 

manevi güç yüklü, kut bulmuĢ olan kurt boz olan ismi verilmesinden çekinilen ve 

ondan bahsedilmesi gerekince KırkaĢ-KaĢkır gibi isimlerle tanımlanan kurttur. Bu 

kurt sergilediği yaĢam tarzı ile örnek olmaktadır. Donuna girilen kurt budur. Bunun 

payı ayrılmaktadır. Zira bu kurdan semavi boyutu vardır. Bunun verebileceği 

muhtemel zararlardan korunmak için de bir takım saçılar yapılmaktadır. Mesela ona 

nezir adanmaktadır. 

KaĢkarlı Mahmut‘un verdiği bilgiye göre hamile kadına ―tilki mi yoksa kurt mu 

diye sorarlar. Tilki diye cevap verenin kızı, kurt diye cevap verenin ise oğlunun 

olacağına inanılır. (Genç, 1999: 135) 

Dede Korkut Destanı‘nda ―…Kara baĢım kurban olsun kurdum sana…‖ bir 

zikir midir?  Yine Dede Korkut Destanı‘nda ―…sudan kiçdi bu kez bir kurda tuĢ oldu. 

Kurt yüzü mübarek dür‖ ifadesini biliyoruz. Kurt yüzü mübarek bilinmiĢtir. 

Arslanköy‘de de kurdeĢen hastalığına yakalanınca kurt kemiğinden 

yararlanılması bu inançların bir uzantısı olarak görülebilir.  Bu konuya halk hakimliği 

bahsinde uzunca yer vermiĢtik. Burada tekrara düĢmemek için sadece hastalıktan 

bahsetmekle yetiniyoruz. 

Karaçay Türklerinde hamile kadınlar yanlarında kurt diĢi taĢırlar. Dünyaya 

gelmiĢ erkek çocuğun beĢiğinin dört yönüne kurt resmi çizerler(Aktaran: Kalafat, 

y.b:4). 

Azerbaycan‘da su bıçakla bağlanır. Kurtağzı Türk dünyasının birçok yerinde 

keza bıçakla bağlanır. Anadolu‘da kız istenilince ailesinin ve imtihana girince 

öğretmenlerin ağzı iğne ile bağlanılır. Ayrıca yol bağlamak, kapı bağlamak ile ilgili 

inançlar da vardır. (Kalafat, y.b: 10) 

Arslanköy'de de ―kurt ağzı bağlaması‖ uygulaması evcil bir hayvan dağda, 

merada kalıp köyüne dönmemiĢ ise, o hayvana kurdun zarar vermemesi için merasim 

ve duaları yapılarak kurdun ağzı bağlanır. VeĢĢemsiyi bilen veĢĢemsiyle kurt ağzı 
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bağlar. Ġp dua ede ede makasa veya bıçağa bağlanır. (F. Dündar ile kiĢisel iletiĢim, 20 

Haziran 2004) 

Kurtağzı sadece kaybolan hayvanlar için bağlanmaz. Sürüyü vahĢi hayvanlardan 

korumak için de kurtağzı bağlarlar. Bugün akĢam bağlanırsa sabah onu açmak 

gerekirmiĢ. Arkası aranan mal için ağzı sürekli bağlı tutulmazmıĢ. Gündüz 

bulunamayınca akĢam yine bağlanırmıĢ. (A. Özdemir ile kiĢisel iletiĢim, 30 Haziran 

2004).  Beklenilen hayvan çiftliğe dönünce, açlıktan ölmemesi için kurdun ağzı açılır. 

Bu uygulama Güney ve Kuzey Azerbaycan Türklerinde de vardır. (Kalafat, y.b: 10) 

Karaçay Türklerinde de kurtağzı bağlamak vardır. Bunun için bıçak kınından 

çıkarılır ters çevrilir, bıçak ve kını ilgili duası okunarak birbirine bağlanır. Hayvanlar 

otlaktan salimen dönünce, kurt açlıktan ölmesin diye ilgili dua okunarak bıçak ve kını 

açılır. Buna kurdun ağzının açılması denir. Bu uygulama da ―bıçak‖ ve ―bağlama –

bağlanma‖ temalarının yanı sıra halk inançlarındaki merhamet motifi de yer 

almaktadır. Kurdun avlanması onun meĢru yoldan rızkını aramasıdır. Ona mani 

olunmamalıdır. 

Kuzey Kafkasya‘da Tabasaranlarda köyden birinin ineği itse(kaybolsa) Molla 

kurdun ağzını bağlar. Kurtağzı bağlamak Karapapak, Kırmanç ve Kumanlarda da 

vardır. (Kalafat, y.b: 10) 

Türk Dünyası‘nın hemen hemen her yerinde görülen ―Kurt Ağzı Bağlama‖ 

uygulamasının derinliklerinde helal –haram ve rızk-nasip inancı vardır. Kurdun ağzı 

bağlanılarak ölüme terk edilmesi amaçlanmaz. Kurda adeta yememesi gereken evcil 

hayvan için iĢaret verilmiĢ olunur. Evcil hayvan yerine dönünce kurdun ağzı açılır. 

Kurdun ağzı çok kere bıçakla bağlanır. Bağlanmak Türk halk inançlarında bir koddur. 

Bağlanmak ve açılmak bıçak –demirle yapılar. Demir de Türk halk inançlarında bir 

külttür. Bağlanma ve açılmanın dua eĢliğinde yapılmıĢ olması, yapılan uygulamanın 

ĠslamileĢmiĢ oluĢundadır. Uygulama da bazen hocanın yer almıĢ olması kamın rolünü 

üstlenmiĢ oluĢu ile izah edilebilir. 
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Görüldüğü üzere Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan kurt Arslanköy ve 

çevresinde de bugün günlük yaĢamda farklı Ģekillerde de olsa varlığını hala devam 

ettirmektedir.  

3. BÜYÜ VE FALLA ĠLGĠLĠ ĠNANIġLAR 

Büyü insanların hükmedemedikleri olaylar karĢısında  

Boratav‘a göre, ―Ġyi veya kötü bir sonuç olmak için tabiat öğelerini, yasalarını 

etkilemek ve olayların olağan düzenlerini değiĢtirmek için giriĢilen iĢlemlerin topuna 

birden büyü denir.‖ (Boratav, 1997, : 92)  

Boratav büyü için kullanılacak araçların; esmâ, dualar, rakamlar, türlü remiz 

veya resimler gibi ―yazı‖ türünden olabileceği gibi yenilen, içilen, yakılan, bağlanan 

veya dikilebilen, gömülen, düğüm atılabilen eĢyalar da olabileceğini ifade 

eder.(Boratav,1997:132) 

Falcılık ve büyü eski Türk inanç sisteminin baĢlıca unsurlarından biridir. Fal 

kelimesi eski Türkçede ırk kelimesi ile ifade edilmektedir. Divan-ı Lûgat-it- Türk‘te 

ırk kelimesi ―falcılık, kâhinlik ve bir kimsenin gönlündekini bilmek‖  Ģeklinde 

tanımlanmaktadır. Daha önceki bölümlerimizde de Ģaman hakkında bilgi verirken 

―kam ırkladı.‖ tanımı geçmiĢ bununla ilgili olarak da kamların kâhinlik vazifeleri 

üzerinde de durmuĢtuk. Abdülkadir Ġnan‘ın da belirttiği gibi Oğuz destanında adı 

geçen bilge, filozof Irkıl Hocanın adı da kâhin falcı anlamını ifade etse gerek. (Ġnan, 

2000; 151) Yakutlara göre ilk Ģamanın adı da Argıl idi.  Bu isim de bize Irgıl Hocayı 

hatırlatmaktadır. Altay ġamanistlerinde kamdan baĢka ―ırımcı‖ denilen sara hastası 

kiĢiler de vardır ki bunlar sara nöbetleri sırasında gaipten haber verirlermiĢ. 

ġamanistler arasında fal anlamına gelen yaygın kelime ―tölge‖dir. Manas 

destanında kahraman Manas‘ın arkadaĢlarından birinin adı tölgöçü Kara Tölek‘dir. 

(Ġnan, 2000; 151) 

Falcılar fal açmak için kullandıkları nesneye göre çeĢitli adlar alırlar. 

Hayvanların kürek kemiğine bakıp geleceği keĢfedenlere ―yağrıncı‖, koyun 

tezekleriyle fal açanlara ―kumalakçı‖, muhtelif Ģeylerden manalar çıkaran falcılara 

―ırımçı‖ adı verilir.  
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ġamanistlerde, Müslüman Türklerde en yaygın fal kürek kemiği falıdır. Bununla 

ilgili çeĢitli risaleler bile yazılmıĢtır. Moğol saraylarında bu fala çok önem verilmiĢ 

bunun için özel evler bile yapılmıĢtır. Kırgız Kazak hanlarının karargâhlarında da bu 

fala bakılır kemik kırılmadan köpeklere atılmaz. Buda rahipleri dua ve efsunlarını 

kürek kemiğine yazarlar. Yine Manas destanında Manas yanında falcısını götürür ve 

alacağı kararlarda onun görüĢleri önem taĢır. Falın kullanımıyla ilgili örnekleri 

arttırmak mümkün. Biz Buraya en belirginlerini almaya çalıĢtık.  

Kürek kemiği falı açtırmak isteyen bir kiĢi kaynatılmamıĢ bir kürek kemiği 

bulur. Falcı kemiği ateĢte kızdırdıktan sonra eline alıp ince tarafından tutar. Kemikte 

beliren çizgi, çatlak ve noktalardan yola çıkarak yorumlar yapar. 

Kürek kemiği falı Türklerde yaygın olarak kullanılmakla beraber bölgede 

yaptığımız derlemelerde bu fala rastlayamadık. Ancak kahve falıyla benzerliklerini 

gözlemledik. Kahve falında da kahve telvelerindeki çizgilerden, noktalardan, 

Ģekillerden yola çıkarak fala bakıldığını tespit ettik. Bu özellikleri göz önünde 

bulundurulduğunda Arslanköy‘de bakılan kahve falı için kürek falının modernleĢmiĢ 

Ģeklidir demek sanırım yerinde olacaktır. 

Arslanköy‘de kahve falından baĢka bir de el falına bakılır. El falından da eldeki 

Ģekiller ve çizgiler yorumların. Bu fal da bize kürek kemiği falını hatırlatmaktadır. 

Bölgede el falına bakan kiĢilerin cinnilerle konuĢtuğu düĢüncesinin hâkim olduğunu 

da gördük. Bu noktada da Ġslam inancının etkisini görmekteyiz. (F. Ersoy ile kiĢisel 

iletiĢim, 15 Ağustos 2009). 

Bunlar dıĢında Arslanköy‘de yıldız nameye bakan kiĢilere de rastladık. Yıldız 

name günümüzün astroloji bilimiyle eĢleĢtirilebilinir. Temelde burçlar ve yıldızlarla 

uğraĢır. Yıldız name yıldız ve burçlarla uğraĢan bir yorum Ģeklidir.  Türk Ġslam 

felsefesinde hayat bulmuĢ Osmanlılar döneminde geliĢtirilmiĢtir. Yıldız namede 

insanların doğumundan ölümüne kadar baĢına gelebilecek olayların belirlenebildiğine 

inanılır.  Bu sıkıntıların çözümü için öneriler verir. Ebcet Hesabı denilen hesapla 

kiĢinin ve annesinin ismi hesaplanarak denk gelen burca bakılır. Bu Ģekilde yorumlar 

geliĢtirilir. (M. Ġçel ile kiĢisel iletiĢim, 26 Haziran 2004) 
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Arslanköydeki derlemelerimizde fal dıĢında büyü yapanların varlığından da söz 

edilmekte. Yapılan bu iĢlemlerden birisini halk hekimliği bahsinde incelemiĢtik. Bir 

diğeri ise kadının saçından tel alınıp muska yapılması Ģeklindedir.  

Bir baĢka büyüde ise bir kadının çocuğu olmasın diye katır tırnağını ince ince 

doğrayıp sıkmaya koyup o kadına yedirirlermiĢ. 

Bunlar dıĢında suya bakan bakımcılardan da bahsedilmektedir. Suya bakıp 

baĢkasının yaptığı büyü malzemelerini suyun içinden çıkarıp yapılan büyüyü 

bozmaya yönelik çeĢitli iĢlemler yapan bu bakımcılara Bakımcı Arzı denir.  

Bakımcı Arzı‘nın fala bakmaya baĢlaması ile ilgili uygulama da dikkat 

çekicidir. Bakımcı Arzı olacak kiĢi önce hastalanır. Ruhaniler ―Bizim görevimize 

devam edersen seni kurtaracağız devam etmezsen kurtarmayacağız‖ derler. 

Hastalanan bakımcı arzı bunu kabul eder ve hastalıktan kurtularak ruhanilerin 

görevini devralır. (B. Özdemir ile kiĢisel iletiĢim, 30 Haziran 2004) 

Bakımcı olma Ģekil yönüyle Ģamanın Ģaman olma süreciyle birebir 

örtüĢmektedir. Daha önce de bahsettiğimiz gibi kiĢi Ģaman olmadan önce hastalanır. 

Bu hastalık sürecinde çeĢitli kozmik yolculuklar yapar, dünyanın altına ve üstüne 

doğru yapılan bu yolculuklarda ruhanilerden çeĢitli ġamanlık bilgileri öğrenir. Ölüp 

tekrar canlanarak ve artık bir Ģaman olarak dünyaya geri döner. Bu yönler göz önüne 

alındığında bakımcı arzı olmak bir kiĢinin Ģaman olma süreciyle örtüĢmektedir. 

4. TABĠATLA ĠLGĠLĠ ĠNANIġLAR 

Arslanköy ve çevresinde tabiatla ilgili uygulamaları maddeleyerek vermeyi 

uygun bulduk:  

1- Meyve vermeyen ağacı yılına yetmeden hamile kalan bir kadına ―Niye 

meyve virmen bakayım‖ der taĢlattırırlar. Bir de çatalına bir taĢ koyar. Ondan keri 

meyveye oturur derler. (N. YaĢar ile kiĢisel iletiĢim, 6 Mayıs 2009 )  

Burada ağaçla konuĢulması bize daha önce halk hekimliği kısmında 

hastalıkların kötü ruhlardan kaynaklandığı ile ilgili kısmı hatırlatmakta. Daha önce de 
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belirttiğimiz uygulamalarda hastalıkla (ruhuyla konuĢup) onu kaçırtmaya yönelik 

iĢlemlerle burada ağacın taĢlanması uygulaması benzerlik göstermektedir. 

Ağacın çatalına taĢ konması da J. Frazer‘in büyü kanunlarından biri olan 

―benzeĢim kanunu‖ ile açıklanabilir. Ġlkel insanların birbirine benzer Ģeylerin aynı 

olduğunu düĢünüp korunma çareleri olarak kötü Ģeylerin aynısını ya da benzerini 

kullanmaları, eĢyanın veya canlıların benzerine yapılan bir Ģeyin aslı üzerinde de aynı 

etkiyi bırakacağına inanmaları, büyücülüğün benzeĢim kanunu olarak tanımlanabilir. 

Burada da ağacın çatal yerine konan taĢ sanki döl yatağındaki yumurtayı 

canlandırmakta ve ağacın verimini arttırmakta, büyüsel bir nitelik taĢımaktadır. 

2- Dolu yağınca ezan okunup sela verilir.  

3- Dolu yağınca çabuk kesilsin diye ananın ilk çocuğunun koynuna okunmuĢ 

dolu katarlar.  

5. UYKU VE RÜYA ĠLE ĠLGĠLĠ ĠNANIġLAR 

1-  Kötü rüya görünce dönüp sol tarafının üstüne tükürülür. 

2-  Rüyada tatlıyı görürsen acıya, acıyı görürsen tatlıya çıkar. 

3- Rüyada ölü görünce canlanırsa sevdiğim bir kiĢiyse sevdiğim bir iĢ canlanır. 

4- Enkebit çökmesi: Ġnsana bir ağırlık gelir, kıpırdayamaz nefes alamaz. O 

kalkıp gidene kadar öyle beklenir. Dua okumadan ya da besmelesiz yatınca geldiğine 

inanılır. Loğusalara filan daha çok gelir. (N. YaĢar ile kiĢisel iletiĢim, 6 Mayıs 2009 )  
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X. MAHALLĠ KELĠMELER 

Abıdık YavaĢ hareket eden 

Accağız :―A kızcağız‖ Ģeklinde hitap sözcüğü 

Afeyni fırlamak: Aniden sinirlenmek 

Ahraz: Tat, lal, konuĢamayan 

Anın içi Onun için 

Anıtmak: Ayakta boĢ boĢ durmak 

Anız: Ekinin ya da baĢka bir bitkinin biçildikten sonra tarlada kalan sap kısmı 

Anlanmak: EĢeğin yere yatıp kaĢınıp debelenmesi 

Aran olmak: Hava yağarken bir ara durması (Yağmurdan biraz aran olsun öyle 

gidin.) 

AtannaĢmak: TartıĢmak 

Ayan olmak: Olacak olan bir olayı önceden hissetmek 

Babuç: Terlik 

Badas: Çöp parçalarıyla karıĢmıĢ buğday veya nohut, arpa gibi tahıllar 

Belinlemek: Uyurken, genleĢmek. 

Bısi: Kedi 

Bıybıtmak: ÜĢümek 

Biseğel: Biraz  

Bizziklemek: Dürtüklemek, dürtmek 

Boğarsak: DiĢi sığırların çiftleĢme zamanının gelmesi, östrus olması 
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Böğür: Karın boĢluğu 

Böysü: Örümcek 

Cadanoz: Cadı 

Cardon: Büyük fare 

Cazı: Cadı huylu olan kadın 

Cırlavık: Ağustos böceği  

Cice: Büyük kız kardeĢ 

Ciyyak: Kargaya benzer siyah renkte bir tür kuĢ 

Cülük: Civciv 

Çebiç: Yeni yetiĢen oğlak 

Çeğe: Kene 

Çelen: Balkon(1), uçurum kenarı(2) 

Çıkla: Sade, katıksız 

Çıkı: Bohça 

ÇımkıĢmak: Sıvı maddelerin sıçraması(Su üzerime çımkıĢtı) 

Çıngı: AteĢten sıçrayan köz taneciği(Üzerime sıçrayan çıngı gömleğimi yaktı.) 

ÇıĢten: Oynak 

Çomça: Yemek kepçesi 

Çomça balık: Kurbağa yavrusu 

ÇomuĢuk: Kulağı olmayan ya da çok küçük olan(1), Ģakacı(2) 
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Çöydürmek: ĠĢemek 

Çultar: Eski çul, kilim 

Dul: Yan  

Dürtmek: Saptamak 

Efenimek: Yaranın veya baĢka bir hastalığın azalması 

Elfeç: Çapraz 

Elleğem: AnlaĢılan, herhalde 

Endeği: Elindeki veya yanındaki es olmak‖ : YaklaĢma fiili (DüĢesiolmak = 

düĢeyazmak) 

Eref: Yanlamasına 

Erkeç: YetiĢkin teke 

GadaĢ: Küçük erkek kardeĢ 

Gahırlanmak: Ġçerlenmek, zoruna gitmek, gücüne gitmek, gücenmek 

Galaklamak: DüĢeyazmak, dengesi bozulmak 

Galle: Sincap 

Gamga: Ağaçtan kesilerek çıkartılan büyük parça 

Gamıtmak: Ayakta durmak, hiçbir Ģey yapmadan aptalca dikilmek  

Ganırmak: Geriye doğru bükmek 

GeyteĢmek: Gerilmek, kasların gevĢemesi için gerilmek 

Gıllanlamak: Yalakalık yapmak 

Gıntımayla: Azar azar 
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Gıytık: Ağaçtan kopartılan ya da kesilen küçük parça 

GiciĢmek: KaĢınmak 

Goçmar Kaya kertenkelesi, ejder kertenkele 

Goddik: Boyu kısa ve tıknaz olan 

Gonur: Boz renkte 

Göde: ġiĢ, ĢiĢman olan 

GödeĢ: Karnın ĢiĢ hali  

Gölük: At 

Güppük: Ötücü bir kuĢ  

Harana: Büyük tencere  

Hatekin: Uzun zaman sonra, tez olmayan 

Hayma: Ġki veya dört direkten oluĢan üzeri yağmurdan korunmak için örtülmüĢ, 

yanları açık yörüklerin süt, peynir, yağ, çökelek gibi ürünleri yaptıkları yer. (Yöresel 

isim) 

Hecin: Çift parmaklılar takımının, devegiller familyasından, uzunluğu 3, 

yüksekliği 2 metre kadar olan, sırtında besin depo etmeye yarayan tek hörgücü 

bulunan, hızlı yürüyen bir memeli türü. (TDK sözlüğünden) 

Hınzır: Domuz 

Hübük: Herhangi bir cismin köĢesi(Halının hübüğü yırtılmıĢ.) 

Hüdlük: Kısık sesle çalınan ıslık 

Iy: ‗Öyle değil mi?‖ anlamında onaylatma sözü 

Ġlöre: Pek fazla yok, az miktarda 
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ĠriĢkin: Et Sucuğu   

Ġrkilmek: Korkmak(1), birikmek(2) 

Kaktırmak: Ġtmek, iteklemek 

Kapçık: Sap(mısır kapçığı=Mısır sapı) 

KarabaĢ: Köpek adı   

Kavil: SözleĢme, anlaĢma(TDK Sözlüğünden) 

Kavuz: Ġçi boĢ 

Kefki: Kabağın bir çeĢidiyle içi oyularak yapılan su kabı  

Kehellik: Ġhmal etmek 

Kel: Saçı olmayan(1), küçük(2) 

KeleĢ: Güzel 

KelleĢmek: Kendini kötü hissetmek, Hastalanmak 

Kelte: Ufacık tefecik olan 

Kelten: Kertenkele 

Kerli: Sonra(Ondan kerli=Ondan sonra) 

KeĢertmek: Çok dövmek  

Key: Kenar 

Keyni: Küçük çapa 

Kırkılmak: TıraĢ edilmek  

Kiro: Kabadayı 
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Kokumsu: KokmuĢ, yenmez hale gelen(Yonca kokumsu olduğundan inek 

yemedi.) 

Kovaltmak: Kovuk haline getirmek, aralamak 

Körez: Az yanan, yeterince aydınlatmayan 

Kösmek: Uzatmak(ayağını köstü) 

Kötezimek: DüĢeyazmak 

Künk: Topraktan piĢmiĢ boru  

Kürtül: Kar fırtınası, tipi 

MalaçoĢ: Sakar, eline yüzüne bulaĢtıran 

Malak: Burun 

Mayılmak: Bakakalmak 

Meccik: Davul tokmağı 

Mefte: Ölü 

Meses: Sırık, uzun çubuk 

Mıdık: Gaga  

Mistan: Kedi adı   

Middirik: Küçücük 

Müzmaal: YavaĢ hareket eden 

Oba: BaĢkaları, el, elalem 

Ocumak: Bir Ģeylerden soğumak 

Ofutmak: Küsüp sinirlice gitmek 
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Ossaat: Çabuk, hemen 

Palan: Eyer 

Pardı: Kaba saba yarılmıĢ kereste  

Pataklamak: Tekme tokatla dövmek 

Patazlamak: Yemeği ekmekle almak 

Pepelemek: El ile hoĢa giden bir Ģeyi oynamak, sevmek 

Pırtık: Parça  

Potuk: Domuz yavrusu 

Pörsümek: Yanarken sönme durumuna gelmek(AteĢ pörsüdü.) 

Sadat: Beceriksiz, aptal 

Sadır: Havyan gübresi 

Sağan/Sahan: Tabak 

Sayanı: Söylenilen iĢi hemen yapmayan, çok yavaĢ davranan, aldırıĢ etmeyen  

Seğelmek: Ani darbe karĢısında sersemlemek  

Seğitmek: KoĢmak 

Seki: Yer 

Seme: Sersem, salak 

Sikke: Hayvanların ipinin ucuna bağlanarak, yere çakılan demirden uzun çivi 

Siymek: Sızmak, akmak.  

Sorıtur: Cismin kaba Ģekli, estetik yapısı olmayan 
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Soyka: Ölü üzerinden çıkarılan elbise 

Söblek: Yumurta biçimi 

Söbü: Yumurta biçimi 

Söykenmek: Yaslanmak 

Söven: Kazık, büyük kazık 

Sugluk: Ġn yapılı saldırı bıçağı  

Suğunmak: Hızlanmak, üstüne gelmek  

Süksün: Burun 

Süksünü eğri: Morali bozuk 

Suğluk: Büyük bıçak 

Suvunmak: Kaymak 

Takka: Pencere  

Takdelen: Ağaçkakan  

Tavatır: Abartılı anlatım  

Teynemek: Ġyice bakmadan sadece göz ucuyla bakmak  

Tınsırmak: HapĢurmak  

Tıpıldak: Hayvanlarda bulunan, keneye benzeyen bir asalak türü  

Tırıngıllı: Çok alıngan olan 

Tingkmek: Sıçramak, zıplamak, sekmek 

Tiremek: Tutup düĢmesine engel olmak 
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Tirenmek: Tutunmak 

Tirkemek: Üst üstüne ya da yan yana çok sık bir Ģekilde dizmek  

Toklu: Yeni yetiĢen diĢi kuzu  

Toymalamak: Saçını baĢını hınçla vurarak çekip karıĢtırmak  

Tös: Ense, boyunun arka kısmı  

Tösmelik: Çöplük  

Töserlenmek: Yuvarlanmak  

TumĢarmak: Morali bozuk bir Ģekilde surat asmak 

Tunkmak: Takılmak durmak 

Tüngümek: Zıplamak  

Uccaca: YavaĢ yavaĢ 

Unalmak: Ağlamaktan Ģuurunu kaybetmek 

Usukturmak: Uslandırmak 

UtaĢmak: UlaĢmak, yetiĢmek 

Üfütlemek: Meyveyi ya da sebzeyi teker teker koparmak 

Üsiyet: Gizli anlaĢma 

Vırrık kapmak: Avucunu yalamak, eli boĢ dönmek 

Yalbırcak: Ġnce giyinmek 

Yanırağı: Çok espri yapan, Ģaklaban  

Yeğe: Yiyecek konusunda sağa sola saldıran 
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Yelinlemek: Hayvanların hamile durumunun belirginleĢmesi  

Yirilmek: Yırtılmak(Kadının kulağı küpe deliğinden yirilmiĢ.)  

Yoğanta: Otlakçı, orda burada karnını doyuran  

Yoyulmak: Bozulmak(1, harcanmak(2)  

Yörez: Yaramaz, aksi, hayırsız, sinsi 

Yüklük: Yatak koyulan yer, yatak dolabı 

Zaar: Muhtemelen, büyük ihtimal  

Zavır: Arpanın kırdırılarak hayvana verecek yeme dönüĢmüĢ hali  

Zavk: BoĢ durmak, iĢ olmama durumu  

Zey: Herhangi bir nesnenin köĢesi(Genellikle sert nesnelerde kullanılır.) 

Zığarmak: Birisinin karĢısına geçip sinirli sinirli konuĢmak  

Zımzık: Yumruk 

Zıvana: Doğru yol, doğruluk  

Zıymak: Kaymak  

Zibil: Küçük çöp kırıntıları  

Ziplenmek: Saplanmak  

Zobu: Hantal, çok büyük ve ağır  

Zomp: Balyoz. 

Zopcuk: Büyük, ağır hareket eden kiĢi  

Zorlu kaçmak: Sıkılmak  
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Zöbermek: Birden büyümek  

Zövelmek: Ayakta boĢ boĢ durmak  
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XI. HALK OYUNLARI 

A. SĠN SĠN 

Arslanköy‘de düğünlerde oynanan oyunlardan birisi de sinsindir. Kız evinde 

kına eğlencesi yapılırken erkekler de meydan da sinsin oynarlar. Kına ile sinsin 

bütünleĢtirilir. Sinsinin bitimi güreĢle tamamlanır. 

 Anadolu‘nun büyük bir bölümünde, geceleri, ateĢ çevresinde oynanan oyunlara 

sinsin-simsim denilmektedir. Oyun, güneyde KahramanmaraĢ‘tan baĢlar, Adana ve 

Mersin-Ġçel‘i izler. Isparta, Burdur çizgisinden Ankara ve çevresindeki iller Kırıkkale, 

KırĢehir, Çorum, Yozgat ve Tokat‘a kadar uzanır, yeniden Sivas‘la KahramanmaraĢ‘a 

bağlanır. 

Biçimi ve çizgisi farklılıklar gösterse de sinsin, davul zurna eĢliğinde, özel 

sinsin havasıyla veya Köroğlu, cirit havaları da vurularak bazen tek baĢına, bazen 

halayın, zeybeğin, diğer oyunların devamında ya da arasında ritimli, ritimsiz oynanan 

bir oyundur. Semahın, benginin oynandığı yörelerde sinsine de rastlanmaktadır. Hatta 

Çorum havalisinde sinsine ―zamah‖ denmektedir. Ġlginçtir, Tokat‘ta, seyirlik-temaĢa 

nitelikli‖ Dede veya Arap‖ oyununda, grup halinde, ortaya yığılan odunların bir 

çaputla tutuĢturulduğu, çevresinde dönüldüğü, üstünden atlandığı; sonra, ellerin halka 

yapılıp, bu halkanın üstünden birer birer atlandığı, buna da simsim-sinsin denildiği 

gözlenmiĢtir.(Yönetken, 1966: 18–22, 94, 122) 

Diğer bölgelerden farklı olarak, Arslanköy‘de, ateĢ yere yakılmaz, üstünden 

atlanılmaz; grubun bireylerinin tek tek hünerlerini gösterebildiği, alanın ortasına, bir 

buçuk iki metre yükseklikte yakılan ateĢin çevresinde, arka arkaya yürünerek 

sekilerek dönüldüğü görülür.(A. Özdemir ile kiĢisel iletiĢim, 30 Haziran 2004) 

Bu oyuna neden sin sin adının verildiği tam olarak bilinmemekle birlikte. ġaban 

ġimĢek‘in bu oyunun adıyla ilgili tespitlerini Bolkar Dergisinden buraya aynen 

aktarıyoruz.  

―Oyunun oynandığı yöremizde, mevki veya yerleĢim yerlerinden bazılarına 

Sinap, Apsun-Apsin, belki de Sunturas Santaı ras-Sintoros isimlerinin verilmesi ilgi 
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çekicidir. Oyunların insanın doğal olaylara, bu olaylar karĢısında çaresizliğini 

yenmek, değiĢtirmek için yücelterek ona tapınmaya, büyüye, saçı sunmaya, törenler 

düzenlemeye, böylece korunma çabalarına iliĢkin ritüelin yansımaları olduğuna dair 

halkbilimcilerin ortak görüĢleri vardır. 

Sinsin oyununun, yazının ikinci paragrafında sözü geçen dağılım haritasındaki 

Orta Anadolu varyantı ateĢ kültü nitelikleri, Mersin varyantı da ay kültü nitelikleri 

göstermektedir.‖ 

Bugün, Anadolu‘nun birçok yöresinde, tarımsal faaliyetlerde, hayvan 

bakımında, ev iĢlerinde, sosyal hayatta, ayın hareketleriyle ilgili inançlar 

sürdürülmektedir. Örneğin: Ay yeniye geçmeden tohum ekilmez, eskiye geçmeden 

ağaç kesilmez, aybaĢlarında çorap örülmez gibi. Bu inançlara daha önceki 

bölümlerimizde değinmiĢtik. 

Ayla ilgili inanıĢları kökeni Sümerlere kadar gider. Ay tanrısı Ninna-Nanna, 

büyük tanrı Enlil‘in oğludur. Sami kökenli Babil-Asur panteonunda adı Sin‘dir. Yeri, 

göğü aydınlatan odur. Asur koloni devrinde Anadolu‘ya geçtiği kabul edilir.(G. 

Ansiklopedisi, 1987: 7830) 

Sin inancının kutsal Ģehri Ur ve Harran‘dır. Harran‘da ünlü Sin tapınağı 

bulunuyordu. M.O.2000 yılı baĢlarında, Kültepe ve Man tabletlerinde sözü geçen 

Harran‘daki Sin tapınağında, Hititler ile Mitanniler arasında yapılan anlaĢmada Ay-

Sin ve GüneĢ-SamaĢ Tanrıları Ģahit tutulmuĢtur. (ġeĢen, 1993: 4) 

―Tarihin kabarık sayfalarında, M.S. 639 yılında Müslümanların eline geçen 

Harran‘ın; Hıristiyan ve Yahudilik öğeleri taĢıyan bir inanç sistemi kuran; rüzgâr, 

yağmur, deprem, ay, güneĢ gibi doğal varlık ve olayların ruhlar tarafından 

yönetildiğine inanan Abbasi halifesi Memun‘un ortadan kaldırmak istediği, araya 

giren bilginlerin isteğine uyarak vazgeçtiği Kuran‘da bahsi geçen Sabiilerin dini 

merkezleri olduğu kaydedilmektedir. 

Ġlginçtir, aynı dönemlerde (IX. yy.) Abbasi halifeleri, hassa ordularını 

Türklerden oluĢturmuĢlar, halkının tamamı Türk olan Samerra kentini kurmuĢlar; 
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Malatya, MaraĢ, Misis, Adana ve Silifke‘yi alarak buralara Türkleri yerleĢtirmiĢlerdir.  

Buralardan Bizanslara karĢı gaza yapılmıĢ; halifeye ismen bağlı, bağımsız hareket 

eden Emir-Melik unvanı taĢıyan beyler Mut, Ermenek, Konya, Kayseri, Ankara, 

EskiĢehir ve Bergama yörelerine akınlar yapmıĢlar, buraları almıĢlardır.(Arslan, 

1998: 221–230–231) 

Türk Emir-Meliklerin yerleĢtiği ve akınlar yaptığı harita, yazının baĢında 

belirtilen, sinsinin dağılım haritası ile örtüĢmektedir. 

Öte yandan, M.Ö. 1. ile M.S. 1. yüzyıllar arasında en güçlü devirlerini yaĢayan, 

M.S. 111. yüzyılda, ilerde Ġslam‘ın Kur‘an yazısı olacak ―sin nitelikli‖ yazıyı bulan; 

ağaç dikmeyi, ekip biçmeyi, ev yapmayı, Ģarap içmeyi yasaklayan Nabatların (Arslan, 

1998: 139), Lübnan Dağlarından Avanoslara, oradan da Toroslar geçerek ve halklarla 

kaynaĢarak göçebe hayatlarını sürdürdükleri düĢünülebilir. 

Gene, halife tarafından yok edilmesi hedeflenen Sabiilerin de, inanç sistemleri 

benzeĢen Türklerin korumasında, Toroslara doğru birlikte göçüp kaynaĢtıkları 

varsayılabilir.‖ 

Öyle ki, ĠslamlaĢan Türkler, eski inanç sistemlerinde önemli bir yer tutan ayın; 

kutsal Ġslam gün ve aylarının tespitinde ne denli önemli olduğunu görmüĢlerdir. 

ġamanizm‘in Ay Ata, Ay Ana, Ayzıt, Umay ve diğerleri ile belki de Sin 

ritüelinden yansıyan öğeleri kaynaĢtırabilecek nitelikteki Türkler, toplumsal 

değiĢimin coğrafi, teknik ve kültürel vasıflarını, yüzyıllar boyunca, ustalıkla yaĢayan 

ender toplumlardan biridir.  

Türklerin, sözü edilen tarihi bağlamda, gerek IX. yüzyıldaki, gerek daha sonraki 

Anadolu‘ya geliĢ ve yerleĢim haritalarıyla bugün, bu yörelerde yerleĢik yahut göçebe 

olarak yaĢayan yörük oymağı Sarı keçelilerin dağılım haritası(Dulkadir, 1997: 49–60) 

da bu varsayımı tamamlayan iĢaretler vermektedir. 

ġimdi, sin kelimesinin yörede ne anlama geldiğine göz atılırsa, öncelikle 

―saklanma‖ emri görülür. Sinmek, saklanmak demektir. Baharda, bağ fidanını 

pürçertmek için söylenen ―sine vurma‖ yöntemi ile bu anlam arasında bir ilinti 
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kurulabilir. Bu anlamın Arapça kökenli ―mezar‖ kelimesiyle çağrıĢtırılması biraz 

zorlama olacaktır. 

Yörede ―öne sinme‖ sözüyle ifade edilen bir avcılık tekniği de vardır. Bilhassa, 

tavĢan ayında kullanılır. TavĢanı, yayılım zamanı olan akĢamüzeri, görüĢ alanında 

saklanılan avlama eylemidir bu teknik. 

Gene yörede, kullanımda önemli yeri olan büyük tepsiye ―sini‖ dendiğini, 

bunun da aya benzetildiğini de söyledikten sonra oyunumuzu anlatmaya geçebiliriz.  

Düğünü oğlan tarafı yönetir, ―delikanlı baĢı‖ da hizmetleri yerine getirir. 

Delikanlı baĢı, kendi içinde keskin kuralları olan, düğünlere has bir delikanlılar 

örgütlenmesidir. Benzeri, kızlar arası örgütlenmede de görülür. 

ĠĢte bu delikanlılar baĢı, düğün takviminin çarĢamba gününe, kız evi düğününe 

rastlayan sabahı, delikanlılara buyruğunu verir. Kimi sinsin söğeni-direği bulmaya, 

kimisi de çıra tedariğine gider. 

Köyün meydanına veya köye yakın bir alana-harmana söğenler, çıralar, biraz 

çalı, büyükçe bir ekmek sacı getirilir. Bazen davul zurna çağrılır; halaylar çekilir, 

halay türküleri söylenirken bir buçuk iki metre uzunluğundaki üç söğen, sacı 

kavrayacak biçimde, sacayağı aralığında yere çakılır, pekiĢtirilir. Üstüne ekmek sacı, 

ağzı göğe dönük yerleĢtirilir. Uç söğenin direğin arası çalıyla örülür. Sacın içine 

çıralar dizilir. Böylece kurulan Sinsin ocağının baĢına bir delikanlı bekçi olarak 

bırakılır, davul zurna eĢliğinde kız -gelin- evine gelinir. 

Bu arada kız evinde kına hazırlıkları yapılmaktadır. Eğlence kadın ağırlıklı 

olacaktır.  

AkĢam olmuĢtur. Kadınlar kınaya -eğlenceye- baĢlar, erkekler davul zurna 

eĢliğinde sinsine giderler. 

Sinsin alanına gelenler, sinsin ocağını ortalarına alarak büyükçe bir halka 

yaparlar, halka, çizgiyle belirtilir. Davul zurna ocağın baĢındadır. Davulcu, zurna 

eĢlik etmeden birkaç defa, hızla davula vurur. Artık ocağı yakma zamanıdır. 
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Delikanlı baĢı, birkaç delikanlıyla ocak baĢına gelir, omuz omuza tutuĢarak 

küçük bir halka yaparlar. ―Abooovv!‖ çekerler. Delikanlı baĢı narasını atar, ateĢi 

tutuĢturur, davul zurna sinsin havası vurmaya baĢlar. 

Davul zurna kenara çekilir, ocak baĢı boĢaltılır. 

Çıra maĢaları yandıkça, alevlerin kızıl dilleri göğe doğru uzandıkça, yer gök 

aydınlanır. 

Orta yaĢlı, saygın biri, sinsini geçmiĢte ve bugün iyi oynayan birisi alana çıkar, 

narasını atar, elindeki değnekle sinsin halkasını bir daha çizer; artık, yönetim ondadır, 

hakem odur. O kuralları uygulatacaktır, cıngar çıkmasını önleyecektir, komut 

verecektir. Kalabalıkta kıpırdanmalar baĢlar; kimileri öne çıkar, halka sınırına 

çömelir, çarığının sırımlarını pekiĢtirir, Ģalvarının paçalarını dizlerine dek kıvırır, 

uçkurunu sıkılaĢtırır; kimileri de ceketini çıkarır, kollarını sıvar, Ģapkasını, cüzdanını 

birisine emanet eder ve bekler. 

Sinsin baĢı narasını atar. Sağ kolunu havaya kaldırır, savurur, sallar, elini alnına, 

belki de gözüne siper eder, gene savurur kolunu; sonra, sol kolunu arkaya, uçkur 

bağına götürür. Sinsin ocağını soluna alır, çevresinde, sağdan sola, arka arakaya 

sıçrayarak, ritimsiz, bazen davul sesine uyarak dönmeye baĢlar. Bu dönüĢ, bilinen 

sinsin dönüĢüdür 

Bir oyuncu, sağdan, sinsin ocağına sinerek, sinsin baĢının sağ önünden, yüz 

tarafından -çünkü kuraldır bu, arkadan çıkılmaz- ona yaklaĢır, narasını atar, vurmaya 

çalıĢır, sağ eliyle sırtına, avucuyla gövdesine; ama vurmaz, o sinsin baĢıdır, o rakip 

değildir. Sinsin baĢı kaçar, halkada durur. 

Oyuncu bir daha nara atar ve oyuna aynı Ģekilde devam eder. Yüreği taĢan 

baĢka birisi fırlar, sinerek, bilinen narasıyla koĢar, yetiĢmek, yakalamak, vurmak ister. 

Öbürü, arka arkaya yürümeyi, sekmeyi bırakır, kaçar, koĢar vurulmamak için karıĢır 

seyircilerin arasına. Vurulmak yenilmektir; vurulunca adabına uyup, susarak, yeniden 

sinsine çıkmayı beklemek gerekir. 
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Vurmak üstünlüktür, meydanda kabarmaktır. Ondan olsa gerekir vuran oyuncu, 

daha bir yükseğe kaldırır kolunu, daha bir sert basar toprağa. Böylece sürüp gidecek 

oyunun belirli bir süresi yoktur. Dilendiği kadar oynanır. 

Sinsine en çok çıkan ve sürekli rakibini vuran; ancak, hiç vurulmayan, kurallara 

uyan, yapıcı oynayan ün kazanır. Ünü oymaktan oymağa, köyden köye yayılır, adı 

söylenir, saygı görür. Her sinsinde sinsin baĢı olur. Pek yaygın olmamakla birlikte 

gelinden armağan -dürü- alır. 

Sinsinin sonunda güreĢ tutulur, bunun sonunda da, bu gecenin eğlencesi biter. 

B. CĠRĠT 

Atlara verdikleri önemle de bilinen Türklerin en eski oyunlarından birisi belki 

de cirittir. Bu geleneksel oyun Arslanköy‘de özellikle düğünlerde bayramlarda ve 

özel günlerde en çok oynanan halk oyunları içerisinde yerini alır. 

Bu geleneksel oyunumuz da oyuncular iki gruba ayrılır. Atlar karĢılıklı dururlar. 

Atına güvenen birisi atını doğrudan hoplattırarak varır, orada kime gücü yetiyorsa 

değneği ona atar. Değneği attığı kiĢi atanın arkasından koĢar. O kaçar diğeri 

arkasından değneği vurur. Değneği alıp kovalayan bu sefer diğer gruptan kimi gözüne 

kestirirse ona atar. Bu sefer de o kaçar.  Oyun bu Ģekilde at üzerinde devam eder.  
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XII.  ÇOCUK OYUNLARI 

Arslanköy‘de geçmiĢ dönemlerde oynanan bir kısmı unutulmaya yüz tutmuĢ bir 

kısmı da günümüze kadar gelmeyi baĢarmıĢ hala çocuklar arasında canlılığını 

sürdüren çok sayıda çocuk oyunu tespit ettik. Bu oyunları tek tek maddeleyerek 

açıklamaya çalıĢtık. ÇalıĢmamıza bu Ģekliyle almayı uygun bulduk. 

1.       GINCIRAK:  

Düzlük bir alanda oynanır. Bu düzlük-alan, genellikle harman yeri veya bir 

çayırlıktır. TaĢı, çalısı temizlenir, geceleri ateĢ yakılacak yer belirlenir. Gıncırlak 

ağacının en iyisi çam ağacından olur. Ladin ve katrandan, andızdan da olabilir. Ama 

çam baskındır. Ağacın uzunluğu 5-6 metre kadardır. Taban kutusu-çapı 30–35 cm. 

olan bir çam ağacı bulunur ve kesilir. Kesim yerinden 10–15 cm içerde, 10 cm 

uzunlukta bir budak bırakılır. Bu budağa ―binek kolu‖ denir. Binek koluna paralel 

olacak Ģekilde ağacın ince tarafında da aynı uzunlukta bir budak bırakılacaktır. Buna 

da ―sürek kolu‖ denir. Çağın-tomruğun diğer budakları iyice temizlenmelidir. Bir süre 

kurutulsa daha iyi olur. 

Çağ, üç ölçüye ayrılır. Kalın ucun ince tarafına doğru bir ölçüm bitimine, binek 

ve sürek kollarının simetrisine-tersine gelecek Ģekilde, balta ile bir yara açılır. Buraya 

3–4 cm. çapında 10–12 cm derinliğinde, silindirik bir delik oyulur. Buna ―söbek 

deliği‖denir. 

Söbek direk kalınlığı 15 cm‘yi geçmeyen toprak üstünde 1 metre, toprak altında 

da 30–40 cm kalacak Ģekilde toplam 130–140 cm uzunluğunda; tömek, ardıç veya 

meĢe cinsinden kuru bir ağaçtır. Ġnce ucu söbek deliğine girip çıkacak hale gelinceye 

kadar, söbek deliği çapında ve o kadar uzunlukta silindirik yorularak düzeltilir. Adı 

‗söbek baĢıdır veya kısaca söbek. 

Söbek ağacının kalın ucu yontularak sivrileĢtirilir. Alanın- düzlüğün ortasında 

açılan 30-40 cm derinliğindeki çukura dik olarak yerleĢtirilir. Üstten (söbek ucundan) 

biraz vurularak çakılır. Çevresi taĢ ve toprakla dövülerek pekiĢtirilir. 
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Söbek deliğine, bir kaĢık kadar tereyağı, koçmar çiyan ölüsü, öğütülmüĢ tespih 

ağacı tohumu koyulur. Bunların üstüne en iyisinden, çukurun beĢte birini dolduracak 

kadar kömür doldurulur. 

Gıncırlak ağacı karĢılıklı tutularak, deliğinden söbeğe yerleĢtirilir. Kömürün 

erimesi için bir süre hareket ettirilir. Kömürle yağ karıĢtıkça gıncırlak inlemeye 

baĢlar.  

Oyuna katılmayanlar bir köĢede seyrederken, oyunun lideri-kendiliğinden 

belirlenir- sürücü ve binicileri seçer. Kendisi binek yerine, ata biner gibi yüzü 

binicilere dönük, arkadan iki eliyle de binek kolunu tutarak yerleĢir. Biniciler, sıra ile 

karın boĢluklarını binek yerine yapıĢtırarak bineği üstten kolları ile sararlar. 

Sürücü, gıncırlağın sürek yerine binicilerin yerleĢtiği gibi yerleĢir ve sürek 

koluna sıkıca yapıĢır. Yüzü binicilere dönük olmalıdır. Sıçrayan sürücü, binicilerin 

ağırlığı ile yükselir, gıncırlak gıcırdar, ağır ağır ilerler. Sürücülüğün zor tarafı da 

vardır; oyunun ortasında, liderin iĢareti ile bir iki kiĢi daha gelerek bineğe bastırırlar, 

binek yere dokunur ve gıncırlak durur. Sürücü havada asılı kalmıĢtır. Bir süre sonra 

korkmaya baĢlar, korktukça biniciler gülüĢür. 

Vaktin geldiğini anlayan lider, ―niĢanlın kim?‖, diye bağırır. Herkes gülüĢür, 

sürücü susar. Korkusu da gittikçe artmaktadır. Çaresiz, biraz da oyun olsun diye, 

belki gerçekten, belki de gönül verdiği birinin adını bağırır. 

Oyuncular ―Tamam!‖ derler. Sürücüyü indirirler. BaĢka bir sürücü geçer süreğe. 

Bu mekanik yapısıyla hazırlanan gıncırlağa kıĢın binilmez. Ancak uzun kıĢ 

gecelerinde, ocak baĢlarında gıncırlağa duyulan özlem, istek manilerde yer alır. 

(ġimĢek, 2001: 6) 

2.      TUZ DENGĠ: 

Üç kiĢi tarafından oynanan bir oyundur. Oyunculardan ikisi, yerdekinin üzerine 

sırtları yere gelmek üzere birbirlerinin ayaklarından tutarlar. Alttaki üsttekileri 

düĢürmeye çalıĢarak yerde dolanır. Bu oyundan esinlenerek, köyden Tevfik YILDIZ, 
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ÇavuĢ (ġeytan babası ve Molla Kadir) Kocaalan mevkisinde yere çökmüĢ bir deveye 

rastlarlar. Muzip olan Tevfik Yıldız, safça olan ÇavuĢ ile Molla Kadir‘e ―Gelin, 

devenin üzerine bir tuz dengi çatılalım der. Onlar da kabul eder. Devenin üzerine 

ayaklarını uzattılar, ellerini birbirlerinin ayağından tutarlar. O sırada Tevfik Yıldız 

deveyi kaldırarak kuyruğunun altına bir diken kıstırır. Deve can havliyle köyden 

tarafa koĢmaya baĢlar. Deve 2 km. kadar koĢar. Deve koĢarken üzerindekiler; ‗ 

koyverme Kadir, koyverme ÇavuĢ‖ diye yalvarırlar. Elleri iyice yorulunca bırakırlar. 

Kolları ve kafaları toz duman içinde kalırlar. O zamandan beri köyde ―koyverme 

Kadir, koyverme ÇavuĢ‖ diye söylenir. (Mutluay, 2001: 18) 

3.    GÜVERCĠN TAKLASI: 

Dört oyuncu baĢ baĢa verir diğer oyuncu onların üzerinden tepesini dikerek 

güvercin taklası gibi ayakları havada takla atar. Takla atarken taklayı atamayıp 

düĢerse geri yanar sıra diğerlerine geçer.  

4.   GÖT DEġME ÇELĠĞĠ:  

Dört köĢede birer oyuncu olur. KöĢelerden birinde duranın elinde çelik olur. 

Diğerlerinde sopa olur. Elinde çelik olan sopalılardan birsine çeliği atar. Sopalı 

ebenin çeliğini vurup uzaklaĢtırır. O da çeliği alıp diğerlerinin yerine atıp tutturana 

kadar eli sopalı olanlar ebe o çeliği alıp gelene kadar onun yerini deĢerler.  

5.     SAKLAMBAÇ: 

Günümüzde oynanan Ģekliyle 

6.   CIVKIRTMA:  

Herkesin değneyi olur elinde.  Damlarda yuvak taĢına değneği çarptırıp uzağa 

atmaya çalıĢırlar. Kiminki ileri geçerse o oyunun baĢkanı olur. Oyunu yöneten ebe 

olur.  

 

 



249  

7.    ÇITTAN TÜFEK:  

Kesme çalısını yaĢken eğer uçlarına ip bağlarlar. Yay Ģekline getirilir. Ucuyla 

bir taĢ uzağa atılır. BaĢka kısa bir sopayı da ok gibi kullanıp en uzağa atmaya 

çalıĢarak yarıĢırlar. 

8.     OCAK ÇEVĠRME: 

 Hastalara kurĢun dökerken oynanan bir oyundur.  

9.    YÜZÜK OYUNU:  

Fincanları alırlar. Fincanın birinin altına yüzük konur. Onu bilene kadar 

uğraĢırlar. 

10.  TERLĠK TEPME:  

Terliği ortaya dikersin. Kenarında beklersin. Ebe baĢında bekler. 

Teptirmeyeceğim diye uğraĢır. Tek ayaklarının üstünde sekerek tepmeye çalıĢırlar. 

Tepen kazanır. Ġlkin terliği kim ortaya korsa o ebe olur. 

  11.  ÇELĠK ÇOMAK:  

4–5 kiĢi olurdu, Herkesin ayrı bir yeri olur. Oradan çeliği atarlar. Ebe elindeki 

sopayla onu vurur. Sopayı getirene kadar onun yerini deĢerler.  

12.  YASAN:  

Toprağa dama gibi çizilerek dokuz taĢla oynanan bir oyun. Oyuncular 

taĢlarından üçünü birbirine paralel hale getirmeye çalıĢır. Bu paralellik sağlanınca 

diğer oyuncunun taĢlarından birsini elersin. 

13.  KÖR YALAK:  

Yalak açılır. Herkesin kendi yalağı olur. Dokuz taĢla oynanır. TaĢ kırılır ikiĢer 

ikiĢer kaydıra kaydıra kendi yalağında biriktirilir. En çok en çabuk kim biriktirirse 

oyunu yener. 
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14. ĠNCECĠK:  

Bu günkü beĢ taĢ oyunu. Dört taĢı yere koyar. Birini eline alırsın. Havaya atıp 

teker teker toplarsın. Sonra iki kız ikisini bir ikisini bir alırsın. Sonra üç kız. Üçünü 

bir birini bir alırsın. Topboğtur dördünü bir almaya denir. Çelik taĢlar elinin üstüne 

düĢürüp saora havaya atıp yakalamaya denir. En iyi yapan zul soktum olur. 

15.  KENDĠR DOMUZ:  

Kendir ipinin ucunu birbirine bağlarlar. Onu tutarlar. Yuvarlak hale getirirler. 

Yuvarlağın etrafında kime vurursa kenarında onu kovalarlar. Sırasıyla kovalama 

devam eder. 

16.    KALE YIKMA:  

KarĢılıklı kale kurarlar. Kale diye bir taĢ koyarlar oraya. Ġlk kim yıkabilecek 

diye yarıĢırlar. Herkes sırasıyla taĢ atar. Kaleye yıkan diğerlerinin sırtına biner karĢı 

kaleye kadar kendilerini taĢıttırırlar. 

17. ÇĠVĠ ÇAKMA:  

Ellerinde ucu sivri bir çivi alırlar. Ġki kiĢi oynanırsa V, üç kiĢi oynanırsa Y, dört 

kiĢi oynanırsa X çizilir. Her bir ucu bir kiĢiye uç noktası verilir. Sırası gelen çiviyi 

çamura saplar ve en son kaldığı yerle sapladığı ucu birleĢtirerek baĢlangıç noktası 

etrafında daireler çizer. Amaç Çizgilerle rakibi sıkıĢtırmaktır. Çizgiler birbirine 

değerse oyuncu yanar. 

18. GÜLLE:   

Bugün bildiğimiz bilye oyunu 

19. BAYRAM EVCĠĞĠ:  

Bayramlarda kız uĢağı olanlar toplanır. BaĢlarına herkesin anası bacısı birer örtü 

atıverir. Gider bayram evciğinde oyun oynar gelin düzerler. Bayram evciği yüksek bir 



251  

kayanın oyuğudur. Köyün esiğinde. Biri seçilir onu gerçek bir gelin gibi düzerler. 

Herkes getirdiği örtüyü gelinin baĢına atar geline baĢlık yaparlar. Düğün edilir.  

20. SĠLGEÇ:  

Birisi eğilir. Onun üstünden sıçrarlar. Kim değerse kaybeder. Bu sefer onun 

üstünden sıçramaya devam ederler. (Birdirbir oyunu) 

Çam çam çarığı 

Çatına vurdum eriği 

Çattı çuttu 

Yatan oğlan fitili yuttu‘der aĢağıda ilk yatanın gözünü kapatır eliyle 

parmaklarını bir sayı belirleyip gösterir. Alttaki ilk yatanın bilmesi gerekir. Bilirse 

alttan kurtulur. Diğerleri yatar. 

21. FIRILDAK:   

Kesme çalısından fırıldak düzülür. Çalının ucuna çivi takılır. Ġpi çevresine dolar 

çevirip dönmesi sağlanır.  

22. KAMA:  

Sedir ağaçlarının dallarından yapılan 25–30 cm uzunluğunda 2-3cm kalınlığında 

bir kamanın ucu sivriltilir. Özlü et çamura önce biri dik bir Ģekilde saplar. Diğer 

oyuncular sırasıyla o kamanın dibine kendi kamalarını atarak onu düĢürüp kendileri 

dik kalacak bir Ģekilde düĢürmeye çalıĢırlar. DüĢürtebilirse saplayan düĢen kamaya 

sahip olur. Eğer kimse düĢüremezse ilk saplayan kama diğer kamaları alır. 

23. YUVAK YUVARLAMA: 

Damdaki yuvağın üstüne elde bir sopayla çıkılır. Dengede kalmaya çalıĢarak 

yuvağın üstünden düĢmeden yuvarlaya yuvarlaya yerinden oynatılır. Kim daha uzun 

mesafeye yuvağı taĢıra oyunu kazanır. 
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24. ÇOMAK HAVALANDIRMA:  

Yuvarlak bir taĢın üzerine 25-30cm yaĢ bir dal konur. YarıĢmacıların elinde 50-

60cm bir sopa daha olur. Oyuncu elindeki sopayla taĢın üstündeki küçük çomağın uç 

kısmına ölçülü bir Ģekilde vurarak yukarıya doğru havalandırmasını sağlayıp çomak 

havadayken elindeki sopayla onun ortasına vurup en uzağa atmaya çalıĢırlar. 

25. BOMBA:  

Gece oynanan bir oyun. Eski tıraĢ bıçaklarının baĢ kısmı çıkartılıp gövde kısmı 

alınarak gövdenin her iki ucuna ip bağlanıp yukarıda ipler terazilenir. Gövde yatay 

kalacak Ģekilde dengelenir. Gövdenin boĢ olan iç kısmına kibritin ucunda yanan kısmı 

üzerine kağıtla yerleĢtirilir. Gövdenin uç kısmına yakın çaptaki küt bir çivi boĢluğun 

önüne kapatılır. Çiviye bağlanan ip de yukarıdaki iplerle birleĢtirilir. Dengelenen 

mekanizma özellikle evlerin köĢe taĢlarına dik bir Ģekilde çarpılarak ıĢıklı bir patlama 

olması sağlanır.  

26. ARABA BOMBASI: (TAYYAR OYUNU) :  

Tahtadan bir araba yapılır. Arabanın ön tekerleklerinin bağlı olduğu dingil 

hareketli arka tekerlerinin bağlı olduğu sabittir. Arka tekerleğinin birine çivileri 

çakarak bir diĢli mekanizması hazırlanır. Aynı mekanizma bir milin üzerine de 

hazırlanır. Teker ve mildeki diĢliler birbirlerini tamamlayacak Ģekilde üst üste 

yerleĢtirilir. Milin ucuna da bir çivi çakılır. Arabanın önüne de milin ucundaki çiviye 

denk getirecek Ģekilde gizli bir tapa yerleĢtirilir. Arabanın öne doğru hareket 

ettirilmesiyle mil fırlar milin ucundaki çivi tapaya çarparak patlama oluĢturulur. 

Patlamanın etkisiyle araba da havalanır. Özellikle çocukların baĢkalarını korkutup 

gülmek amacıyla oynadıkları bir oyundur. 

27. SÜT BĠġTĠ MĠ?  

El ele tutuĢursun halka olursun. Biri der : 

―Süt piĢti mi? 

PiĢti 
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Gelin içti mi? 

Ġçti 

Kaç kaĢık? 

Üç kaĢık. 

KaĢığı nerde? 

CığıĢ cığıĢtan 

Davulla mı zurnayla mı? 

Davulla da zurnayla da‖ der kanadının altından geçerdik. 

28. AYAK AYAK ÜSTÜNDE:  

Ayak ayak üstüne karı yapılır. Ayaklar o Ģekilde tutulurken birisi seke seke gelir 

üzerinden atlar. Kim değerse o kaybeder.  

29. KÖR EBE:  

Göze bez bağlanıp etrafta saklananları yalamaya çalıĢılarak oynanır. Kim 

bulursa o kazanır.  

30. BĠNME EġEK:  

Birisi yıkılır diğerleri onun üstüne biner. Herkes üst üste biner.  
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XIII. BAYRAMLAR 

Arslanköy‘de yaptığımız derlemelerde Hıdırellez, Nevruz gibi günlerde özel bir 

tören düzenlenmediğini tespit ettik. Dini bayramlarda ise çok özel törenler 

yapılmamakla birlikte bayramlarla ilgili yapılan bazı uygulamaları aĢağıya alıyoruz.  

Eskiden bayramlarda sabahtan yemek piĢirilirdi. Millet namazdan çıkınca 

mezara gidilir, hocayla beraber Kur‘an okunur.  Sonra gelirler caminin üstünde 

yemek yapılır. Herkes yaptığı yemeği getirir beraber yemek yenir kuran okunur 

dağılınırdı.  

Çocuklar bayramlarda Ģeker toplardı. Bayramlarda her vardığın evde yemek 

verilirdi. Çocuklar da bayram evciği oyunu oynarlardı. Bu oyunu çocuk oyunları 

kısmında ele aldığımız için burada yer vermiyoruz.  
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XIV. HALK YEMEKLERĠ 

A. YÜKSÜK ÇORBASI (Dört KiĢilik) 

Malzemeler: 

Hamur içi için 

Ġki beze hamur 

Yarım kilo kıyma 

2 baĢ soğan 

1 yemek kaĢığı biber salçası 

1 çay kaĢığı pul biber 

Bir miktar tuz, bir demet maydanoz. 

Kimyon ve karabiber  

Sos için  

1 su bardağı yağ 

1 baĢ soğan 

Bir miktar kuru nane 

Bir yemek kaĢığı biber salçası veya domates salçası 

Bir miktar karabiber, kimyon sıra 

Ġsteğe göre limon suyu  

YapılıĢı 

HazırlamıĢ olduğumuz hamurdan üç yufka açılır. Yufkalar kare Ģeklinde 

(2cmX2cm) kesilir. Hamurun iç malzemeleri rendelenip kıyma ile yoğrulur. KesmiĢ 

olduğumuz parçaların içine hazırlanmıĢ olan kıymadan ufak parçalar koyarak üçgen 

Ģeklinde katlayarak sıkıĢtırılır. KatlanmıĢ hamurların birbirine yapıĢmasını 

engellemek için aralarına un serpilir. Bir tencereye yeterince su koyarak içine bir 

miktar tuz atılır. Su kaynadıktan sonra hazırlanan içli hamurlar tencereye konur. 

Önceden hazırlanan sosu üzerine döküp kıymanın piĢtiği anlaĢılınca dinlenmeye 

bırakılır.  
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HAMUR ÇORBASI(Altı kiĢilik) 

Malzemeler 

Bir kilo un 

Yarım su bardağı yağ 

Bir baĢ soğan 

Kuru nane 

Bir yemek kaĢığı biber salçası 

Bir yemek kaĢığı domates salçası 

Bir baĢ sarımsak 

Biraz karabiber, toz biber 

Ġki adet limon, yeterince tuz 

YapılıĢı 

HazırlanmıĢ olan hamur iki beze yapılıp kalın bir Ģekilde açılır, açılan hamur 

kalem inceliğinde kesilir. Kalem Ģeklindeki parçalar nohut büyüklüğünde kesilir. Un 

serperek karıĢtırılır. Tencereye su ve tuz koyarak kaynatılır. Su kaynadıktan sonra 

kesilen hamurlar içine atılır. Hamur piĢtikten sonra diğer malzemelerden yapılan sos 

eklenerek biraz daha kaynatılır ve dinlenmeye bırakılır.  

C. ÖVCEL 

Malzemeler 

Yarım kilogram un 

Bir kilogram ıspanak veya Bezik (pancar yaprağı) ya da yarpuz. 

Ġki baĢ sarımsak 

Bir miktar kuru nane 

Yeteri kadar tuz 

Ġki litre ayran 

YapılıĢı 

Hazırlanan hamur, nohut büyüklüğünde parçalara ayrılır. Un serpilir. 

KaynatılmıĢ olan tuzlu suya atılır. Hamur piĢtikten sonra ıspanak, yarpuz ya da 
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bezikten biri karıĢtırılır beraber haĢlanır. Ezdiğimiz sarımsağı, tuzu ve ayranı 

ekleyerek servise hazırlanır.  

Ç. SÜTLÜ TARHANA 

Bir yemek tabağı dövme buğday 

Bir su bardağı dövme nohut 

Ġki litre süt, bir miktar tuz. 

YapılıĢı 

Önceden haĢlanmıĢ olan dövme buğday ve nohutları tencerenin içine koyarak 

içine bir miktar su ekleyip üzerinden sütü de dökerek kaynayana kadar karıĢtırılır. Bir 

iki dakika kaynadıktan sonra dinlenmeye bırakılır, servis edilir. 

D. DUTMAÇ 

Malzemeler; 

Bir kilo un 

Bir miktar kuru nane 

Yarım su bardağı yağ, 

Biraz tuz 

Ġki baĢ sarımsak 

Ġki litre ayran 

Yağda iyice kavrulmuĢ nohut tanesi büyüklüğünde hamur(kıkırt) 

YapılıĢı 

Hazırlanan hamur kalın parçalar halinde açılır, saç üzerinde hafifçe piĢirilir. 

PiĢen hamurlar küçük üçgen parçalar halinde kesilir. Tencere de kaynamıĢ olan tuzlu 

suya atarak piĢirilir. Ocaktan alınıp suyu süzülür. SüzülmüĢ hamur, geniĢ bir tabağa 

alınır, üzerine tuzu nanesi ezilmiĢ sarımsağı kavrulmuĢ hamuru(kıkırt) serpilir. Ayran 

ekleyerek servis yapılır.  
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XV. YÖRÜKLER 

Yörükler deve, eĢek ve hayvanları yükleyip yaylaya Mayısın 10-20‘si arasında 

çıkar, Eylül‘ün 15‘ine kadar yaylada kalırlar. Yaylada hayvancılıkla uğraĢırlar.  

Yaylaya Dudaklı, BahĢiĢ, Kösererli, Karakoyunlu, KeĢli, Boracalı aĢiretleri 

çıkar. Her aĢiretin çadır Ģeklinden tutun da gelenek görenek ve huylarına varıncaya 

kadar kendine ait özelliği vardır.  

BahĢiĢler, evlerini kıldan değil keçeden yaparlar. Ağaçları eğer üzerini yuvarlak 

yapar keçeyi üzerine yerleĢtirirler. Diğer yörükler üç dört direkli çadır yaparken 

BahĢiĢlerinki tek direkli olurmuĢ. ġimdi yerleĢik düzene geçmiĢler. Eskiden yayla 

BahĢiĢlerinmiĢ ve diğer yörükler onlardan kiralarmıĢ.  

KarakeĢliler iki koldur. Biri Böğrücek diğeri de KarakeĢli. Sadece onlar kıl 

keçiyle uğraĢırlar.  ġimdi Yüğrük dağı tarafına yerleĢmiĢler. 

Dudaklı aĢiretinin en belirgin özelliği su baĢlarında olmalarıdır. Temizliğe çok 

önem verirler.  

Boracalı aĢireti ise tam tersi suyun uzağına yerleĢirler. Karakeçeliler de su 

yakınına yerleĢmezler ama Boracalılara nispeten daha temizler.  

Karakoyunlu aĢireti ise vurucu kırıcı tiplerdir. Fazlaca dövüĢürler. 

Haziran‘ın 21‘inde yani gün dönümü fırtınasını atlattıktan sonra koyunlar 

kırkılır.  Temmuz‘un 1-10 arasında da kuzular kırkılır. Yünler kırkıldıktan sonra halı 

ve çul dokunur.  

Çulların boyaları için ceviz, Ģed toplanıp dövülür. Ceviz ve sütleğenden sarı 

renk elde edilir. ġetten kahverengi, dikenli ottan kırmızı, yarpızdan mavi renkleri elde 

edilir. 

Kıl çadır, keçecilerden 40-50 kg kıl alırlar. KomĢulara birer kilo halinde 

dağıtılır. Onlar kirmende eğirirler. Ondan sonra tekrar toplayıp ipini çark denilen 

aracı kullanarak bükerler. Sonra iki ağacın arasına ortasına bir dal parçasıyla onu 
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kıvratırlar.  Hanımlar bükülen ve kıvrılan ipi ıstar tezgâhında dokur. Ondan sonra 

çadır sahibi çadırın ortasına denk gelecek Ģekilde bir koyun keser. Dikim denilen 

direkleri böylek diyerek çadırın ortasına dikerler. Çadırın kenarına soğuktan 

korunmak için taĢlarla yükseklik yaparlar. Önceden taĢ yerine tahta koyulurmuĢ. 

Çadır kıldan olunca yazın serin kıĢın sıcak tutar.   

Keçe yapımı: Keçiler yıkanıp kırkılır. Toplayıp temizler kurutulur. Yayıla 

yayıla atılır. Kıl çadır ya da naylon çadırın içine döĢenir rulo halinde ellerle 

yuvarlanır. Birkaç kere piĢirdikten sonra olur. PiĢirme iĢleminde sıcak suya sabun 

atılıp kılların yapıĢması sağlanır. 

Dolaz: Tereyağı kavrulup üstüne biber atılır. Üstüne su döküldükten sonra yufka 

ekmeği parçalanarak ilave edilir. Yağ kaynaya kaynaya üzerine çıkınca tabaklara 

konur. 

Peynir Yapımı: Maya yokken koyunun kursağından maya yapılır. Kuzunun 

midesinin içinde ağız sütü bir süre topak topak kalır. O sıvıyı alınıp su kabaklarının 

içerisine konur. Üzerine de peynirin sarı suyundan ilave ederler. KarıĢtırıp içerisinde 

bekletirler. Bu karıĢımdan alınıp sütün içerisine damlatınca süt mayalanıp peynir olur. 

Düğün: 

YaklaĢık 50 koyun kesip 1 hafta düğün yapılır. Düğün için önceden dövme 

dövülür, yanına kayısı hoĢafı piĢirilir. Yahni yapılır. Bulgurla topalak çorbası piĢirilir 

ve sarma sarılır. 

Pazartesi günü bayrak dikilir. Bir ayna ve bir elma dikerler. Ev sahibi bir koyun 

keser.  

Ġkinci gün oğlan evinde düğün olur. Bir davul bir zurna eĢliğinde fazlaca halay 

çekerler ya da ateĢin baĢında sinsin oynarlar. Arkasından da güreĢ olur. Köselerli 

aĢireti ve Dudaklı aĢireti güreĢirler. BahĢiĢliler de Dudaklıları desteklerdi. 

Üçüncü gün kız evine giderler, orada da çalar söylerler, kına gecesi olurdu. Bu 

ara bol tabanca silah atılır. Kız evine davetli olanlar oraya gelir. Davul zurna karĢılar 
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onları. Gelenler okuntu karĢılığı kız evine oğlan evine bir kurban getirir. Okuntu 

peĢkir gibi gömlek gibi düğüne çağırırken verilir. Okuntuyu alanlar da 5–10 kiĢi 

toplanır koyunu getirir. 

Gece yastık vururlar. Kadınlar tarafından kızın sadıcı yere yastık vurur. Her 

yastık vurmada dıĢarıdan erkekler silah sıkarlar.  Sonra sabah olur. Sabah kızın evinin 

orda oynarlar halay çekerler. Ardından kızın çeyizini dört beĢ deveye yüklerler. Deve 

de çanlarla süslenir.  O sırada atlar birbiriyle yarıĢ yaparlar. Gelini ata bindirirler 

onun arkasından da yengeler giderler. Gelinin baĢını biri çeker. Ġki kız gelinin yan 

tarafından tutar. Bu arada kavga dövüĢ de eksik olmaz.  

Gelin oğlan evine gelince kayın babayı çağırırlar. Kayın baba koyun tarla filan 

verir sonra gelini attan indirirler. Gelini attan indirdikleri an davulun zurnanın sesi 

kesilir. Gelin eve girerken kapıya bir Ģey asarlar, ıbrık devirir, ip kırar ve yeĢil yaprak 

asar. Kaynanayı oynatırlar. Eline çiçek vererek oynatırlar. Üzerlik tütütürler. Bir ot 

var onu da geline kokuturlar.  

Evlendikten bir hafta sonra gelin kaynanasıyla annesinin evine götürülür.  

Sabahına mevlit okuturlar gelenlere çember dağıtırlar. 
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XVI. ARSLANKÖYLÜ BĠR ÂġIK KÖR NAZIM (YILDIZ) 

A. ÂġIKLIK KAVRAMI VE ÂġIKLIK GELENEKLERĠ 

ÂĢık Türk töresine bağlı olup elinde sazı dilinde Türkçe deyiĢleri ile toplum 

içinde yaĢayan, halk kaynağından kana kana içen gönül adamıdır. ÂĢık özlemini 

gerçekleĢtirmek için dere tepe demeden gezen, gördüklerini, sezdiklerini mertçe yazıp 

yayan, toplumun tüm dertlerini bilen, milli duyguları, milli acıları, milli amaçları dile 

getiren kiĢidir. 

Tarih içinde Türk Ģiirinin varlığı bugün âĢık dediğimiz ozanlarla korunmuĢtur. 

Doğan Kaya bu konudaki görüĢünü: ―Destan geleneğinin yegâne icracıları ozanlardır. 

Bugünkü hikâyeci âĢıkların yaptıklarını ġaman kültürünün hâkim olduğu devirlerde 

ozanlar yapıyorlardı. Ozanlar, duyduğu ve bildiği kahramanlık olaylarını, zaferleri, 

felaketleri ve toplumu yakından ilgilendiren mes ‗eleleri derleyip nazmetmek, düzüp 

koĢmakla mükellefti. Bunu kopuz eĢliğinde yaparlardı.‖(Kaya, 1994: 35) biçiminde 

belirtmektedir. 

Orta Asya‘dan beri toplumumuzda saygın bir yeri bulunan ozanlar eski Türk 

boylarından: 

Altaylar‘da - Kam     Özbekler‘de - A‘Ģık, HuĢtar 

Azeriler‘de – AĢig     Tatarlar‘da - aĢıyk, Buluçı 

BaĢkurtlarda - ĞaĢig, Bulıvsı    Tonguzlar‘da - ġaman 

Kazaklarda - AĢık, ĞaĢık, Akın, Çırav  Türkmenlerde - BağĢı, AĢık 

Kırgızlarda - ÂĢık, BahĢi, Akın   Uygurlarda - AĢık 

Oğuzlarda - Ozan     Yakutlarda - Oyun 

gibi adlarla anılmıĢ, zaman zaman büyücülük ve hekimlik de yaparak toplum içinde 

yardımsever sanatçılar olarak tanınmıĢlardır. 

ÂĢık sözcüğünün yaygın olarak bilinen anlamı yanında, dilimizde özel bir 

anlamı da bulunmaktadır. Türkçe Sözlük‘te: ―Halk içinde yetiĢen, deyiĢlerini sazla 

söyleyen, sözlü Ģiir geleneğine bağlı halk Ģairi‖ (T. Sözlük, 2005 : 96) olarak 

tanımlanan âĢık kelimesi Ġslâm Ansiklopedisi‘nde: ―Kendisinin veya baĢkalarının 



262  

Ģiirlerini saz eĢliğinde çalıp söyleyen ve halk hikâyeleri anlatan saz Ģairi‖ (Ġ. 

Ansiklopedisi, 1991: 547) Ģeklinde karĢılık bulmaktadır.  

Sakaoğlu âĢık terimi için: ―Ġrticalen Ģiir söyleyebilen, saz çalabilen kiĢidir.‖ 

(Sakaoğlu, 1986: 249) tanımını yapmaktadır. 

ÂĢık terimi yerine saz Ģairi, çöğür Ģairi, halk âĢığı, badeli âĢık, ozan terimleri de 

kullanılmaktadır.  

ÂĢık Tarzı Türk Halk Edebiyatı tarihi neredeseyle Türklerin var oluĢ tarihiyle 

birdir. En eski yazılı kaynaklarda Atila‘nın ölümündeki ozanlardan bahsedildiğini 

görmekteyiz. 

Uzun yıllar ilk Türk ozanlarından sadece Çuçu‘nun adı bilinirken ReĢit Rahmeti 

Arat‘ın tespitlerine göre Çuçu ile birlikte Aprınçur Tigin, Sungku Sali Tutung, Kiki, 

Kül Tarkan, Praiyaya ġiri, Asıg Tutung, Çusuya Tutung ve Kalım KeyĢi olmak üzere 

dokuz ozanın adı bilinmektedir.(Arat, 1988: 36) 

Saz Ģiiri üzerine yapılan tüm çalıĢmalar âĢık kavramı üzerine yoğunlaĢmaktadır. 

Ozan kavramının yerini zamanla ÂĢık kavramının aldığını belirtmek yerinde 

olacaktır. 

Arslanköy Bölgesinden bir ÂĢık olan Nazım Yıldız‘la ilgili bilgileri vermeden 

önce onun aĢıklar içerisinde yerini belirleyebilme için aĢıklarla ilgili sınıflandırmalara 

da çalıĢmamızda değiniyoruz. Buna göre Ģu sınıflandırmalar karĢımıza çıkıyor:  

1. ÂĢıkların Eğitim Durumlarına Göre Sınıflandırılması 

1. Kalem Ģairleri; yani, yüksek sınıfa mahsus Ģiirler yazan klasik Ģairler. 

2. Meydan Ģairleri; yani, halk toplantılarında irticalen de Ģiirler tertip eden ve 

onları sazları ile çalıp söyleyen Ģairler ― biçiminde iki grupta toplar. Bu görüĢün ıĢığı 

altında âĢıklar üç grupta toplanır: 1. Ümmi ÂĢıklar   2. Okuma Yazma Bilen ÂĢıklar  

3. Kalem ġuarası 

2. ÂĢıkların YetiĢtikleri Sosyal Çevreler Ve YetiĢme Biçimleri 

1. Bulundukları sosyal çevrelere göre yetiĢip âĢık olma 
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a. Din ve tasavvuf ortamında yetiĢen âĢıklar: 

b. Köy ve aĢiret ortamında yetiĢen âĢıklar: 

c. Kasaba ve Ģehir ortamında yetiĢen âĢıklar: 

ç. Asker Ocaklarında ve Yeniçeri Muhitinde YetiĢen ÂĢıklar: 

d. Göçebe Çevrelerde YetiĢen ÂĢıklar 

2. Kendi Çabaları ya da ÇeĢitli Etkilerle YetiĢip ÂĢık Olma 

a. Çırak olarak âĢıklığa ulaĢma (Usta – Çırak Geleneği) 

b. Usta malı Ģiir söyleyip çevredeki âĢıklardan etkilenerek âĢık olma 

c. Halk hikâyeleri (Türkülü hikâyeler) dinleyerek âĢık olma 

ç. Sazlı – sözlü ortamda bulunarak âĢık olma 

d. Rüya sonrası âĢık olma (Bade içme) 

e. Manevi etki sonucu âĢık olma 

f. Dert nedeniyle âĢık olma 

g. Sevda nedeniyle âĢık olma  

h. Diğer nedenlerle âĢık olma 

3. ÂĢıklık Gelenekleri 

ÂĢıklık geleneği, diğer kültür değerlerinde olduğu gibi, belirli bir iĢlevi yerine 

getirmek, bir ihtiyacı karĢılamak üzere geleneksel kültürün yarattığı bir kültür 

değeridir. ÂĢıklık geleneğinin çıkıĢı Orta Asya olarak bilinmektedir. 

Halk Ģiirinde âĢıkların Ģiirlerini dörtlük düzenine göre söylemesi gelenektendir. 

Yine dörtlük düzeninde hece ölçüsünü ve bu ölçünün 7‘li, 8‘li, 11‘li olanlarını 

kullanmaları geleneğin belirgin örneklerindendir. 

AĢıkların eserlerinin toplandığı kitaplara cönk adı verilir. Saim Sakaoğlu‘nun 

belirttiği gibi: ―Cönkler Türk kültürünün tapusudur; bize ait kültürün atalarımız 

tarafından adımıza tescil edilmiĢ belgeleridir.‖(Aktaran: Yardımcı, 1999: 234)  

ÂĢıklık geleneklerini Ģöyle sıralamak mümkündür: 
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a. Mahlas alma 

b. Rüya sonrası âĢık olma (Bade içme)  

c. Usta – Çırak  

ç.   AtıĢma – KarĢılaĢma (Tekellüm) 

d.Leb-değmez (Dudak değmez)  

e.Askı (Muamma) 

f. Dedim – Dedi Tarzı SöyleyiĢ 

g. Tarih bildirme 

h. Nazire Söyleme 

ı. Saz çalma:  

4. ÂĢık Edebiyatının Özellikleri 

1. ÂĢık edebiyatının dili arıdır. YaĢatıldıkları devrin ve çevrenin yaygın 

Türkçesi kullanılmıĢtır. 

2. ġiirde hece ölçüsü kullanılmıĢ, az da olsa aruza yer verilmiĢtir. 

3. ÂĢık edebiyatı ürünleri sözlü ve besteli olup söyleyeni ve bellidir. 

4. ÂĢık edebiyatında nesirle yazılmıĢ eser yoktur. 

5. ÂĢık edebiyatında nazım birimi dörtlüklere dayalı türlerdir. 

6. ÂĢık edebiyatının icrasında diyaloga (soru-cevap) yeri geldikçe baĢvurulur. 

7.ÂĢık edebiyatında geleneğe dayalı milli Türk Ģiirinin bütün dalları büyük 

ölçüde irticalen yapılmıĢtır. 

8. ÂĢık edebiyatının yayılıĢı genellikle sözlü gelenekledir. 

9. ÂĢık edebiyatında bir üslup özelliği olarak geniĢ ölçüde kalıplaĢma vardır. 

Ancak duygu yoğunluğu, anlatım yollarının zenginliği, sanatçının sanat kaygısı 

gütmemesi, Ģiire lirizmin hâkim olması kalıplaĢmayı fazla hissettirmemektedir. 

5. ÂĢık Edebiyatında Biçim Ve Tür 

ÂĢık Nazım Yıldız‘ın eserlerine de değineceğimiz tezimizde bu eserleri bir 

sınıflandırmaya tabi tutarak vermeye çalıĢtık. Bu nedenle konuya açıklık getirmesi ve 

sınıflandırmamızın daha iyi anlaĢılması için bu bölümde ÂĢık Edebiyatında biçin ve 

türlere kısaca değinip ÂĢığımızın eserlerine o Ģekilde geçeceğiz.  
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I.  HECELĠ TÜRLER 

1. KOġMA 

Türk halk Ģiirinin en yaygın türüdür. Sazla söylenir ve dörtlüklerle yazılır. Hece 

ölçüsünün 6+5=11‘li ya da‘4±4+3=ll‘li kalıbı kullanılır. 

KoĢmalarla daha çok sevgi ve doğa Ģiirleri yazılmaktadır. Esas konusu aĢk ve 

doğa güzelliği olan koĢmanın daha baĢka konularda söyleniĢi nispeten azdır. ÂĢıklar 

sosyal konuları daha çok destanlarda ve türkülerde söylemeyi tercih etmiĢlerdir. 

ÂĢıklar koĢmalarda dörtlüklere hane, dörtlük kümelerine katar, uyağa ayak, ana 

uyak taĢıyan dizeye bağlama mısraı demiĢler, mahlası da her zaman son dörtlükte 

kullanmıĢlar ve bu dörtlüğe de imza yeri adını vermiĢlerdir. 

KoĢmaların uyakları cinaslı sözcüklerden yapılmıĢsa böyle koĢmalara da tecnis 

denir. 

Dört tip koĢma uyak örgüsü vardır. Bunlar: 

1. abab - cccb - dddb - eeeb - fffb 

2. abcb - dddb - eeeb - ff11, - gggb 

3. aaab - cccb - dddb - eeeb - fffb 

4. aaaa - bbba - ccca - ddda - eeea biçiminde kümelenirler. (Aktaran: Yardımcı, 

1999: 279) 

A. Yapıları Bakımından KoĢma ÇeĢitleri:  

Saim Sakaoğlu Hocamızın en son yaptığı yapıları bakımından koĢma tasnifi ise 

Ģu Ģekildedir: 

A. Asıl KoĢma 

B. Kelime Oyunu Ġle Kurulan KoĢmalar 

1 . Dedim-Dedi‘li koĢmalar (KarĢılıklı konuĢmaya dayanır) 

2. Tecnisler (Hanelere cinaslı söyleyiĢler hakimdir.) 

3. KoĢma Ģarkılar (Hanelerin son mısraları aynen tekrar edilir.) 

4. Musammat KoĢmalar (Ara kafiyeleri vardır.) 

C. Ek Getirilerek Kurulan KoĢmalar 
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1 . Ayaklı koĢmalar (Hane sonlarına yarım mısra eklenir.) 

2. Yedekli koĢmalar (Hanelerin beyitleri arasına mani ve değiĢik sayıda mısra 

eklenir.) 

Ç. Kelime TaĢırması ile Kurulan KoĢmalar 

1. Zincirbendler (Hane sonlarındaki kafiye kelimesi bir sonraki hanenin baĢında 

yer alır.) 

D. KarıĢık Kurulan KoĢmalar 

1 . Zincirbend ayaklı koĢmalar 

2. Musammat zincirli koĢmalar 

3 . Zincirli ayaklı musammat koĢmalar / Onay 1996 

(Musammat zincirleme ayaklı koĢmalar 1 Dizdaroğlu 1982)(Aktaran: Yardımcı, 

1999: 294) 

B. Konuları Bakımından KoĢma ÇeĢitleri: 

a. GÜZELLEME: Kısacası sevda ve güzellikler üzerine yazılan Ģiirlerdir. 

b. KOÇAKLAMA: Türk halk Ģiirinde koĢmanın kahramanlık, yiğitlik ve savaĢ 

konusunda söylenilen türüne verilen addır.  

c. TAġLAMA: TaĢlama Halk Ģiirinde beğenilmeyen ya da istenmeyen herhangi 

bir kimsenin kusurlarını, gülünç taraflarını ya da toplumun aksak yönlerini alaylı bir 

biçimde ortaya koyan koĢmalardır.  

TaĢlama ÇeĢitleri: 

1. Toplumla Ġlgili TaĢlamalar 

2. Felek ve Kader Kavramı ile Ġlgili TaĢlamalar 

3. KiĢilerle Ġlgili TaĢlamalar 

4. Sevgili ile Ġlgili TaĢlamalar 

5. Hayvanlarla Ġlgili TaĢlamalar 

6. Doğa ile Ġlgili TaĢlamalar 

ç. AĞIT 
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2. SEMAĠ 

Halk Ģiirinde hecenin sekizli ölçüsü ile koĢma biçiminde tertip edilip özel bir 

ezgi ile söylenen Ģiirlere denir. Genellikle en az üç, en fazla beĢ dörtlükten oluĢur. 

3. VARSAĞI 

Varsağı, Güney Anadolu‘da ―Varsak‖ boyu halkınca özel bir ezgi ile söylenen 

nazım türlerinden biridir. Varsağılarda, semailerde olmayan mertçe bir söyleyiĢ 

hâkimdir. Ġlk dörtlüklerinde: ―Yürü bre yalan dünya!‖, ―Bre ağalar bre beyler! ―, 

―Yürü behey Bulgar dağı! ―, ―Behey ata gözlü dilber!‖  gibi yiğitçe ünlemler 

kullanılır.  

4. DESTAN 

ÂĢık edebiyatında âĢıkların sevgilerini, kahramanlık olaylarını, günlük olaylarla 

ilgili kimi durumları ve bazı acıklı olayları anlattıkları biçim olarak halk edebiyatı 

nazım türlerinden koĢmaya benzeyen, koĢmadan dörtlük sayısı, konu, anlatım ve ezgi 

yönünden ayrılan halk Ģiiri türü olarak tanımlanır. 

ÂĢıklık ve ÂĢık Edebiyatıyla ilgili verdiğimiz bu bilgilerden sonra 

çalıĢmalarımız sırasında bölgemizde tespit ettiğimiz ÂĢık Kör Nazım‘ın hayatına, 

gelenek içerisindeki yerine ve eserlerine tasnifler doğrultusunda yer vereceğiz.  

B. ÂġIK NAZIM YILDIZ 

I. Hayatı 

Nazım Yıldız 1945 yılında Arslanköy‘de doğar. AĢağı yukarı 4-5 yaĢlarında 

görmemeye baĢlar. Nedenini bilmiyoruz. O zamanlar doktor filan yok. Hiç okula 

gitmemiĢ. 6-7 yaĢlarında babasını kaybeder. Sonra annesiyle yaĢamaya baĢlar. 

Kimseye muhtaç olmadan annesi tarafından yetiĢtirilir. Geçimini tarımla sağlar. Ġlk üç 

evliliğinde annesi yanındadır. Ġlk evliliği 1968‘de olur. Arslanköy‘den birisiyle 

evlenir. Çok kısa bir evlilik olur. 4 ay sürer, geçinemez ayrılırlar. EĢi ―Daha fazla evli 

kalırsak seni zehirlerim‖ der. Yıldız ―Bana böylesi yaramaz.‖ diyerek ayrılır.  

Ġkinci evliliğinde Tömüğe gezmeye gitmiĢken tanıĢtığı birisiyle hiç istemeden 

olur. Menenjit geçirmiĢ birisiyle akrabaların araya girmesiyle evlenir. Arslanköy'e 

gelirler ama hareketleri çok gariptir. Bu evliliğinden Bir kızı olur. Sonra ikinci çocuğa 
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beklerken bakar ki ömür boyu çekilecek durum yok. Çocuğa filan da bakamıyor. 

Böyle olunca o eĢinden de ayrılır. ―Siz çocuğunuza bu haliyle bakamıyorsunuz. Ben 

nasıl bakayım? Çekemem ömür boyu‖ der ve ikinci eĢinden de böyle ayrılır. Ondan 

olan çocuğun biri ölür, diğeri ise Ģimdi evli.  

Üçüncü evlilik Erdemlinin Cirit Köyünden olur. Onu da bir arkadaĢı tavsiye 

eder. Gider,  kızın babası ―adamın gözleri görmüyor onun sağ kolu olacaksın ama ben 

taraftar değilim‖ der. Kız da ―Baba ben bu adamı tanımam. Belki de gözlü birini 

alsam bir kaza geçirecek yine görmez olacak. Demek ki benim kaderim.‖ der ve 

evlenirler. Çok mutludur. Bir kız, bir oğlan iki çocuğu olur. Ancak bu eĢi de kan 

kanserine yakalanır ve kurtaramazlar. 92‘nin 12. ayının 15inde eĢi vefat eder.  

ġimdiki eĢiyle 1996‘da evlenir. Ondan da bir kızı olur.  

ÂĢıklık geleneği içerisinde Kör Nazım eğitim durumuna göre ümmi âĢıklardan 

olup yetiĢtiği çevreye göre bakıldığında ise köy aĢiret ortamında kendi çabasıyla dert 

çekme ve aĢk acısından dolayı âĢık olmuĢtur. Aynı zamanda saz çalan âĢıklar 

arasında yer almaktadır.  

ġiirlerini koĢma ve semai nazım biçimlerini kullanarak yazmıĢtır. Bunlar 

içerisinde ise güzelleme ve taĢlama türlerini iĢlemiĢtir.  Güzelleme Ģeklindeki 

koĢmalarında daha çok aĢk acısını anlatırken semailerinde ise Arslanköy ve 

çevresinin doğal güzellikleri üzerinde durmaktadır. TaĢlamalarını daha çok semai 

biçimini kullanarak söylemiĢ olup bunlarda da sevgiliyi taĢlama, kaderden Ģikâyet ve 

kiĢilerle ilgili taĢlamalar dikkat çekicidir.   

Kör Nazım‘ın koĢmaları çoğunlukla asıl koĢma olup yedekli koĢmalar da 

bulunmaktadır. Bazı koĢmalarında da zaman zaman hece sayısında bozulmalar 

görülmektedir.  

Kör Nazım‘ın Ģiirlerini koĢma biçiminde ve semai biçimde olmak üzere iki 

grupta ele aldık. Bunları da kendi içlerinde iĢledikleri konulara göre güzelleme, 

koçaklama ve taĢlama diye ayırdık. KoĢmaları da asıl koĢma ve yedekli koĢma olarak 
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değerlendik. Bunlar dıĢında ölçü sorunu yaĢanılan koĢma ve semaileri de ayrıca 

belirttik.  

II. ġĠĠRLERĠ.  

A. KOġMA BĠÇĠMĠNDEKĠ ġĠĠRLERĠ 

a.  Konusuna Göre Güzelleme Türündeki KoĢmalar 

1. Asıl KoĢma Biçiminde Olanlar: 

   1 

Bu Ģiir de istediği kızı vermediklerinde yazılmıĢ. 

 

―Bana vermeyip baĢka köye verdiler gelin 

  Giderken gönlümün üzerine yazığım Ģiirim‖ 

 

Kalk gidelim gönül kalma burada 

Mevlam erdirmezse ermen murada 

Bırakırlar bir gün seni arada 

Ben senin derdini çekemem gönül 

 

Gönül beni yaktın yıktın kül ettin 

Hısım akrabamı bana el ettin 

Bırakıp beni bir güzele de gittin 

Ben senin derdini çekemem gönül 

 

Kalk gidelim gönül nasihat edem 

DüĢersem peĢine olurum Kerem 

Bu dertli baĢınan ben nere gidem 

Ben senin derdini çekemem gönül 
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Gönül Nazım‘ını sakın bırakma 

Gidip güzellere beni sen yakma 

Kapat gözlerini güzele bakma 

Ben senin derdini çekemem gönül 

 

    2 

―Dertlerim bitmez çilelerim bitmez 

Zaten çektiğim yetmez 

Biraz daha söyle 

Gönül üzerine yazmıĢ olduğu o gelin yaylaya çıkarken yazdığı Ģiir.‖ 

 

YüklemiĢ yükünü de gördüm göçünü 

Yaktın vefasız yaktın yine içimi 

Sen bir Leyla‘sın bense Mecnun biçimi 

Beraber gezseydik çölde sevdiğim. 

 

ġu dünyaya geldim ben de gülmedim 

Senin gibi güzelini görmedim 

Yemin ettim hiç kimseyi sevmedim 

Kerem gibi yandık sevdiğim 

 

Nazım kurban olsun senin gözüne 

AteĢ koydun vefasız yine özüme 

Huri olsan da artık bakmam yüzüne 

Ferhat gibi dile düĢtük sevdiğim. 

 

    3 

DüĢmüĢüm sevdaya kara bağlarım 

AĢk yoluna geldim böyle ağlarım 

Gurbette hasrette geçmez aylarım 

Ne diyeyim Elif daha ben sana 
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Elif bu derdimi sana diyeyim 

Açılmaz goncalar gülün dereyim 

Eğer ister isen canım vereyim 

Ne diyeyim Elif daha ben sana 

 

Bir garip aĢığım halim bilinmez 

Dilerim Mevla‘dan ölüm de vermez 

Senden baĢkası gönlüme girmez 

Ne diyeyim Elif daha ben sana 

 

Ben derdimi döksem sazın teline 

Yine düĢtün Nazım elin diline 

Bülbül olup konsam Elif gülüne 

Ne diyeyim Elif daha ben sana 

 

    4 

KarĢı dağları duman bürüdü 

AĢk elinden ciğerlerim çürüdü 

Benim Elif‘im küçüktü büyüdü 

Yalvarırım Elif ağlatma beni 

 

Vallahi ismini ele söylemem 

Senden baĢkasında gönül eğlemem 

Yüz bin güzel gelse sevdim diyemem 

Yalvarırım Elif ağlatma beni 

 

AĢkın ateĢini koydun özüme 

Sanki melek görünmüĢsün gözüme 

Uyma dedim uydun elin sözüne 

Yalvarırım Elif ağlatma beni 
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Nazım der ki ben de ne olacağım 

Senin gibisini nerde bulacağım 

Bir gün kapına köle olacağım 

Yalvarırım Elif ağlatma beni 

 

 

    5 

Bir gün köye giderken Yedigöz yol ayrımında bir aĢiret koyunla kuzuyu 

emiĢtirmiĢler, birbirinden seçiyorlarmıĢ. Gariplerin durumu için söylediği Ģiir. 

 

Bizim eli çayır çimen bürüdü 

AĢk elinden ciğerlerim çürüdü 

AĢiretler yaylasına yürüdü 

Kurbanın olam aĢiret güzeli 

 

Koyunu kuzudan seçersin 

Lale, sümbül, nergis biçersin 

Söyle hangi yaylaya göçersin 

Kurbanın olam aĢiret güzeli 

 

Nereye gidersen ben de geleyim 

Ġzin ver ben de halini sorayım 

Has bahçenden bir gül alayım 

Kurbanın olam aĢiret güzeli 

 

Nazım der ki koyun kuzu yayılır 

Seni gören aĢk için düĢer bayılır 

Garip nazım sevdiğini böyle çağırır 

Kurbanın olam aĢiret güzeli 
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6 

Yine gördüm fistanıyın alını 

Kime verdin baĢındaki Ģalını 

Sormaz olmuĢsun benim halımı 

Anladım ki sevilmeye değmezsin 

 

Ben takmıĢtım kemerine beline 

Lale, sümbül, nergis verdim eline 

ÂĢık olmuĢudum çifte benine 

Anladım ki koklamaya değmezsin 

 

Sen çözmüĢtün gönlümdeki düğmeyi 

Yine mi çektin ela göze sürmeyi 

Kapat gözlerini n‘olur görmeyim 

Anladım ki görülmeye değmezsin 

 

Hatırlar mısın beraber gezmiĢtik 

Sen beni ben de seni üzmüĢtük 

Ölüm bir olsun diye mezar kazmıĢtık 

Anladım ki hatırlamaya değmezsin 

 

    7 

Görün hasret kaldım suna boyluya 

Garip bülbül göç eylemiĢ yaylaya 

Sevdiğimi sordum Çukurova‘ya 

Ne bir gören ne haber veren var 

 

Benim bu sözümü ters anlamıĢlar 

Sevdi diye beni beğenmemiĢler 

Duydum güzelimi niĢanlamıĢlar 

Ne bir mektup ne bir selam var 
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Nazım ne olacak senin bu halin 

Kalbinde yoğumuĢ hiç benim yerin 

Yeni sevgili bulmuĢsun gel sevin 

Ne seni bir gören ne de bilen var 

 

 

2. Ölçü Sorunu Olanlar 

    8 

Mersin‘e ilk göçtüğümüzde orada yaĢadığım ilk kıĢ. Tanımadığım bir ortam 

olduğu için bana çok dokundu.  

Kar mı yağdı köyüm senin baĢına 

Hasret kaldım toprağına taĢına 

Kurban olam boranına kıĢına 

Vallahi de ben köyümü özledim 

 

Yine arzuladım esen yelini 

Yok buralarda anlayan dilimi 

Kimseler tutmaz benim elimi 

Vallahi de ben köyümü özledim 

 

Anam babam köyde kalmıĢ 

Gelsin diye haber salmıĢ 

Bu Ģehrin nesi varmıĢ 

Vallahi de ben köyümü özledim 

 

Nazım der ki çektiğim yeter 

Havası suyu burnumda tüter 

Köyümden ayrılmak ölümden beter 

Vallahi de ben köyümü özledim 
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9 

Bizim köyde bir güzel gördüm 

Boyu selvi dala benzer 

Yalvar yalvarı bir buse aldım 

Dili Ģeker dudak bala benzer 

 

Bu ellerde baĢka güzel göremen 

Senden baĢkasına asla sevemem 

Ölürüm de yad ellere veremem 

Çünkü yeni açmıĢ güle benzer 

 

Bu ellerde baĢka güzel yoğumuĢ 

Vermeyin Nazım‘a derdi çoğumuĢ 

Elinden tutacak dostu yoğumuĢ 

Kendini geçmez pula benzer 

 

 

B. Konusuna Göre Koçaklama Türündeki KoĢmalar 

4. Asıl KoĢma Biçiminde Olan   

   

   10 

―Arslanköy‘ün kurtuluĢu için‖ 

 

1919‘da vatanıma göz koydular 

Köyüme de gelip çadır kurdular 

Mehmetçikler gelip hesap sordular 

Vurun Mehmetçik vatan bizimdir. 

 

Damarımda kanlarım var coĢuyor 

Mehmetçiğe bak yüce dağı aĢıyor 

DüĢman geldiği yolu bak ĢaĢıyor 

Vurun Mehmetçik vatan bizimdir. 
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Güzeloluk, Sorkun bizim yolumuz 

KonuĢamaz düĢman bizim dilimiz 

Hangi dipsizlerde hain ölünüz 

Vurun Mehmetçik vatan bizimdir. 

 

Müjdele Mustafa Nail geldi 

Çolak Hüsnü Yıldırım‘a haber verdi 

On bir Ermeniyi Yavca‘da serdi 

Vurun Mehmetçik vatan bizimdir. 

 

Gelinimiz kızımız mermi çektik 

DüĢmanın boynunu hepimiz büktük 

Vurduk da Akdeniz‘e düĢmanı döktük 

Vurun Mehmetçik vatan bizimdir. 

 

Yılmaz döğüĢürüz çelik bilekten 

Geliyoruz iman dolu yürekten 

Kimimiz kazma kimimiz kürekten 

Vurun Mehmetçik vatan bizimdir. 

 

Biz Türk‘üz düĢmanlara neler yaptık 

DüĢman kumandanına kendir taktık 

Götürüp de dipsizlere biz attık 

Vurun Mehmetçik vatan bizimdir. 

 

Nazım der ki böyle yazarız 

Yurda göz koyana da kızarız 

Bir kiĢimize bin ordu bozarız 

Vurun Mehmetçik vatan bizimdir. 
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2. Ölçüde Düzensizlik Olanlar 

 

    11 

Batı Trakya‘da bir yurttaĢımızın kaza süsü verilerek öldürülmesi üzerine 

yazdığım bir Ģiirim. Dr. Sadık Ahmet‘in ölümü üzerine Yunanistan‘a yazılmıĢ. 

 

Yunanistan dinle bizim sözümüz 

Yoktur toprağınızda gözümüz. 

Kızarsak Atina‘da alır hızımız 

Dur durduğun yerde Yunanistan 

 

Sana bir dost diye bakarız 

Haksızlığa biz can sıkarız. 

TaĢ üstünde taĢ komaz yıkarız 

Dur durduğun yerde Yunanistan 

 

Batı Trakya‘da neler ettin 

Ġnsan haklarını çiğneyip gittin 

Dr Sadık Ahmet‘i ölüme ittin 

Dur durduğun yerde Yunanistan 

 

Bilirsin de Türk‘ün huyunu 

Keseriz biz Yunan soyunu 

Ġçeriz Selanik‘in suyunu 

Dur durduğun yerde Yunanistan 

 

Sakarya Dumlupınar‘da aldın dersini 

Hep kalbinde koyduk hevesini 

Duyardın ya Türk‘ün Allah sesini 

Dur durduğun yerde Yunanistan 
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Yavuzlar Fatihlerdir bizim ırkımız. 

Özgür kalacak vatanımız yurdumuz. 

Bir avuç zulüm mü bizim korkumuz 

Dur durduğun yerde Yunanistan 

 

Nazım der ki kaybetmem atamın izini 

Kalbimizde saklarız kelamını sözünü  

Yemin olsun oyacağız gözünü 

Dur durduğun yerde Yunanistan 

 

B. Konusuna Göre TaĢlama Türündeki KoĢmalar 

1. Asıl KoĢma Biçiminde Olanlar  

―Sevgili Ġle Ġlgili TaĢlama‖ 

 

 

   12 

―Onun gelin gittiği gece yazılmıĢ bir beddua.‖ 

Kurusun ellerin tutmasın dizin 

Açmasın güllerin görmesin gözün 

ġu fani dünyada gülmesin yüzün 

Dilerim ömrün de geçsin vefasız 

 

Dilerim Mevla‘dan adım atmasın 

Kıskanırdım seni eller bakmasın 

Ayrılık ateĢi bizi yakmasın 

Ne olurdu bana dönsen vefasız 

 

O sarı saçların tel tel dökülsün 

Solsun yanakların belin bükülsün 

O nazik vücuda kefen dikilsin 

Böyleliklen ömrün bitsin vefasız 
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Bana hiç aĢkını gördürmedin 

Nazım‘ın yüzünü hiç güldürmedin 

Yandım yüreğimi söndürmedin 

Dilerim sen de yanasın vefasız 

 

2.  Yedekli BeĢli KoĢma Biçiminde  

―TaĢlama çeĢitlerinden kaderden Ģikayete girmektedir.‖ 

 

   13 

Ne karaymıĢ anam Ģu benim kader 

Çantamda gam dolu valizde keder 

Ufuklara çıksam peĢimden gider 

Kader gelme artık benim peĢimden 

Gönül vazgeçmiyor nazlı eĢinden 

 

Derdimi söylesem denizler durur 

Bu güzel Ceyhan‘ın suları kurur 

Sonsuzlara çıksam orda da bulur 

Kader gelme artık benim peĢimden 

Gönül vazgeçmiyor nazlı eĢinden 

 

Kader Nazım‘a neler çektirdin 

Gözlerimizden yaĢlar döktürdün 

Her ah çekiĢimde gönül söktürdün 

Kader gelme artık benim peĢimden 

Gönül vazgeçmiyor nazlı eĢinden 

 

3. Ölçüsünde Sorun Olan 

―TaĢlama çeĢitlerinden kaderden Ģikayete girmektedir.‖ 
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   14 

Kader kader de bunlar bu nasıl kader 

Alır aklımı da gider derbeder 

Bazı gam yükledin bazı da keder 

Dünya benden ben dünyadan usandım 

 

Anamdan doğdum da boynun büküldü 

Gözlerimden yaĢlar döküldü 

Ah çektikçe ömrüm söküldü 

Dünya benden ben dünyadan usandım 

 

ġu dünyaya geldim bir gün gülmedin 

Murad alıp derman sürmedim 

Nazım çok çileler çektin yine ölmedin 

Dünya benden ben dünyadan usandım 

 

II. SEMAĠ BĠÇĠMĠNDEKĠ ġĠĠRLERĠ 

A. Konusuna Göre TaĢlama Türündeki Semailer 

   15 

Bakın köylümün haline 

Nasır tutan ellerine 

Alnından akan terine 

Bunu zenginler ne bilsin 

 

Ġçimden çıkmayan acım 

Tarlada çalıĢan bacım 

GüneĢte yanan çocuğum 

Bunu zenginler ne bilsin 
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Nazım buna ne desin 

Çavdar, arpa, un yersin 

Bunu böyle nasıl görsün 

Bunu zenginler ne bilsin 

 

    16 

ġikâyetim var Mevla‘ya 

Odur beni hep ağlatan 

Dermansız derde bağlatan  

Zevk mi aldın ey Yaradan  

 

Yakıp küle döndürdün 

Dermansız derdi gördürdün 

Bütün ümidi söndürdün 

Zevk mi aldın ey Yaradan  

 

Bitirmedim ben sözümü 

Yaktın yine Ģu özümü 

Görmez ettin Nazım gözünü 

Zevk mi aldın ey Yaradan  

   17 

Erdemli‘de yanıma birisi geldi. Selam verdi ama ben onu tanımadım. Ablanın 

köyünden Alibaz‘ın torunuyum dedi. Gel Adana‘ya gidelim Kilis‘te bir göz doktoru 

var gidip seni bir göstereli dedi. Ben Silifke tarafına geçeceğim Adana‘ya 

gitmeyeceğim dedim. Sonra tamam deyip peĢine düĢtüm. Giderken adam beni 

kandırıp valizimi sazımı kaçırdı. Adana‘ya ablamın yanına vardım. Olanları anlattım. 

Alibaz‘ın torunu getirir belki dedim. Ablam gitti giden dedi. Bekledim gelmedi. 

Dedesinin yanına vardık valizimi geri verin dedim. 5 lira para verip beni baĢından 

göndermeye kalktı. Dilenci miyim ben dedim almadım. Köye geri döndüm 

merkebimi sattım kendime yeni bir saz aldım. ġu Ģiiri söyledim. 



282  

Erdemli‘de  biz tanıĢtık  

Tatlı tatlı çok konuĢtuk 

Sana nereden bulaĢtık 

KöĢker Ahmet‘in oğlu 

Alibaz‘ ın torunu 

 

Beraber yemek yemiĢtin 

Gidelim köye demiĢtin 

Saza mı değer vermiĢtin 

KöĢker Ahmet‘in oğlu 

Alibaz‘ ın torunu 

 

Zenginiz diye övünün 

Sazı çalınca sevinin 

O da biter sen dövünün 

KöĢker Ahmet‘in oğlu 

Alibaz‘ ın torunu 

 

Nazım söyler hep sözü 

Hakka çevirir yüzü 

Dilerim kör olsun gözü 

KöĢker Ahmet‘in oğlu 

Alibaz‘ ın torunu 

 

    17 

Üçüncü eĢim kan kanserinden vefat ettiğinde yazmıĢtım. 

Söyle sana ne yaptım  

Kapılarımı kapattın 

Yavruları öksüz bıraktın 

Hastane seni sevmiyorum 
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Sana bir hasta getirdim 

Yedin beni bitirdin 

ÖlmüĢ olarak götürdün 

Hastane seni sevmiyorum 

 

Kat kat oda oda gezdirdin 

Ġlaç kokusundan bezdim 

Doktoruna hemĢirene kızdım 

Hastane seni sevmiyorum 

 

Söyle bana kimi güldürdün 

Gelenin yüzde yetmiĢini öldürdün 

Ne ocaklar söndürdün 

Hastane seni sevmiyorum 

 

ĠĢte Nazım‘a da vurdun 

Kolumu kanadımı kırdın 

Yavrularımı yetim kodun 

Hastane seni sevmiyorum 

 

    18 

Ne derdimiĢ bildirmedin 

Bir gün olsun güldürmedin 

Vurdun ama öldürmedin 

Süründürdün felek beni 

 

Artık Ģu peĢimi bırak 

GözyaĢlarım oldu ırmak 

Geliyorum yolum ırak 

Süründürdün felek beni 
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Yıllardın çektim çile 

DüĢürdün beni dile 

Nazım‘ına yaptın yine 

Süründürdün felek beni 

 

 

    19 

Dertli güllerim konuĢur 

Yoksulluk bize yakıĢır 

Küskün olsam gelir barıĢır 

Ne olur yoksulluk git benden 

 

Yoksulluktan soldu yüzü 

Doldurdun bana dizi 

Tapuladın mı sen de bizi 

Ne olur yoksulluk git benden 

 

Yoksullukta ciğer piĢti 

Akıl baĢtan yine ĢaĢtı 

Kura çektik bana düĢtü 

Ne olur yoksulluk git benden 

 

Nazım sözlerin bitmez 

Kovarım kapıdan gitmez 

Dövmeye de gücüm yetmez 

Ne olur yoksulluk git benden 

 

    20 

Yaylamın yüksek taĢı 

Dinmez gözümün yaĢı 

Yandı ciğerimin baĢı 

Anamdan doğdum doğalı 
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Dağlarında güller biter 

Dallarında bülbül öter 

Yanıyorum duman tüter 

Anamdan doğdum doğalı 

 

Nazım der ki gayrı yeter 

Ayrılık ölümden beter 

Herkes diyor bu derbeder 

Anamdan doğdum doğalı 

 

    21 

     

Belediye BaĢkanı Adnan Ergan‘ın bazı sözlerine karĢılık bir Ģiir yazmıĢ. ĠĢe 

alacağım deyip oylarını almıĢ ancak iĢe almamıĢ. BaĢkanım niye böyle yapıyorsun 

dediği zaman da ―Sen öz çocuğuna mı yoksa üvey çocuğuna mı bakarsın? Sen benim 

partimden değilsin önce kendi partilime sonra size bakarım.‖ DemiĢ. 

 

Yalanla oy alanın 

Zevk-i aleme dalanın 

Yüz milyon aylık alanın 

Tüh yüzüne yuh yüzüne 

 

ÇalıĢmayıp yatanın 

Helale haram katanın 

Milletin suyunu satanın 

Tüh yüzüne yuh yüzüne 

 

ÇalıĢmadan sarf yapanın 

Parayı cebe katanın 

Ġçip de göbek atanın 

Tüh yüzüne yuh yüzüne 
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Avara iĢçi gezdirenin 

Halkı halka ezdirenin 

Parasız kepçe kazdıranın 

Tüh yüzüne yuh yüzüne 

 

Bizi oğulluk görenin 

Kurucaoluğu sürenin 

Bir kiĢiye yüz tarla verenin 

Tüh yüzüne yuh yüzüne 

 

Zengine çakıl çekenin 

Yoksulun boynun bükenin 

Bedava beton satanın 

Tüh yüzüne yuh yüzüne 

 

Avratla otel süsleyenin 

Yok yere çakal besleyenin 

Yoksuldan para besleyenin 

Tüh yüzüne yuh yüzüne 

 

Nazım bir garip ozanım 

Verdiği sözü bozanın 

Bu sağcı diye gezenin 

Tüh yüzüne yuh yüzüne 

 

    22 

―Köylü sosyetesine‖ 

Salınıp yolda gider 

Göreni deli eder 

Bin türlü cilve eder 

Çukurova kızları 
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Boyu selvi dal gibi 

Yanakları bal gibi 

Yeni açmıĢ gül gibi 

Çukurova kızları 

 

Giyinir kuĢanır çıkar 

Dostuna fazla bakar 

Her yanı parfüm kokar 

Çukurova kızları 

 

Nazım söyler hep sözü 

Deniz mavisi gözü 

Meleğe benzer yüzü 

Çukurova kızları 

    23 

Ġmamlıktan sonra reis olunca bazı hareketlerine sinirlendiği belediye reisine 

yazdığı Ģiir 

Camide namaz kıldırdın 

Halkı nasıl kandırdın 

Koca otobusu gönderdin 

Yapma bunu reis 

 

Verdiğin sözü bozdun 

Karı kız peĢinde gezdin 

Belki bu sözüme kızdın 

Yapma bunu reis 

 

Gelip oyumuzu istedin 

Çok masalar süsledin 

Bazı çakal besledin 

Yapma bunu reis 
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Kooperatife üye yaptırdın 

Çulu çuvalı sattırdın 

Millete iflas topu attırdın 

Yapma bunu reis 

 

Karamana tüccar oldun 

Ne gelin ne kız koydun 

Mayir Turan‘ı da soydun 

Yapma bunu reis 

 

Kazandın diye hopladın 

Ziri zibili topladın 

Gül diye pislik kokladın 

Yapma bunu reis 

 

    24 

 

Ağrır vücut dinmez acım 

Bir gün tokum bir gün açım 

Bu dünyada yok ilacım 

Kara günler hep benimdir 

 

Ne diyeyim dertli baĢa 

ÇalıĢırım emek boĢa 

Bakın gözümdeki yaĢa 

Kara günler hep benimdir 

 

Arslanköy benim yerim 

Hiç kimseler tutmaz elim 

Utanın be beyler derim 

Kara günler hep benimdir 
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Yine dolu gönlüm hüzün 

Bitmiyor Nazım sözün 

Görmüyor ki zaten gözün 

Kara günler hep benimdir 

 

    25 

Gel dostum meyhaneye  

Biraz derdimizi dökek 

Sen dertlisin ben dertli 

Kadere boyun bükek 

 

Hor görenler çok olur 

Atar taĢları vurur 

Ġç bir yudum arkadaĢ 

Kadehin dolu durur 

 

Anamdan doğdum dertli 

Kader yaktı kül etti 

Kime dostum dedimse 

Bırakıp ele gitti 

 

Hor görenler çok olur 

Atar taĢları vurur 

Ġç bir yudum arkadaĢ 

Kadehin dolu durur 

 

Nazım der ki dert bitmez 

Hayali benden gitmez 

Ver bir ĢiĢe arkadaĢ 

Bir duble bize yetmez 
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Hor görenler çok olur 

Atar taĢları vurur 

Ġç bir yudum arkadaĢ 

Kadehin dolu durur 

   26 

―Kırıntı toplamak için hanımla beraber dağa oduna gitmiĢtik. Heybelere 

doldurup dönüyorduk. Bir pikap durdu. Ġçinden iki orman memuru indi. Biri sürün 

bunu daireye,  dedi. Diğeri Ģefim gözleri görmüyor, topladığı kırıntı, bırakalım bunu 

dediyse de dinlemediler götürdüler. Adını sordum Nedim Acar dediler. Kendi eĢeğimi 

bana 20 bin liraya gerisin geri sattılar. O zaman Nazım durur mu?  

 

Arabada gelirsin 

Kuruyu yaĢ bilirsin 

Memura emir verirsin 

Kahrolası orman Ģefi 

Kör olası orman Ģefi 

 

Getirdiğim çürük odun  

Terse çevrilsin yolun 

Kırılsın kanadın kolun 

Kahrolası orman Ģefi 

Kör olası orman Ģefi 

 

Söyle sana ben ne yaptım 

Bana hakirce baktın 

Kendi eĢeğimi bana sattın 

Kahrolası orman Ģefi 

Kör olası orman Ģefi 
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Adın sordum Nedim Acar 

Ġnsanlıktan hemen kaçar 

Yoksullara sitem saçar 

Kahrolası orman Ģefi 

Kör olası orman Ģefi 

 

Yalvardım kükredi coĢtu 

Sanki kanatlanıp uçtu 

Sordum Adıyaman p..tu 

Kahrolası orman Ģefi 

Kör olası orman Ģefi 

 

Nazım der ki garip kulum 

Ne param var ne pulum 

Bir gün Ģeytanından bulun 

Kahrolası orman Ģefi 

Kör olası orman Ģefi 

Konusuna Göre Güzelleme Türündeki Semailer 

 

    27 

Ġlk hanımdan ayrıyım. Arslanköy'ünde gezmeye gelmiĢ bir hemĢireyle tanıĢtık. 

Benim de mahkeme devam ediyor. Dedim Esra Hanım ben gelinceye kadar Allah‘a 

emanet ol dedim. Vallahi Nazım ben Allah‘a dua edeceğim ki Ya Rabbim Nazım‘ı 

hapse aldır dedi. Ben de aĢk olsun Esra Hanım demek ki böyleyiz dedim. Nazım ben 

buraya bir daha gelsem dedikodu olur aramızda ama hapse girersen haftanın üç 

gününü yanında geçiririm dedi. Kısa bir zamanda ayrılık oldu bir daha görüĢemedik. 

 

Beyazlara bürünürsün 

Söyle kime görünürsün 

ġu ömrümü çürütürsün 

Öldür beni sevdiğim 
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Gelip halini sorsam 

Geçip karĢımda dursan 

Sen Yaratan ben bir kulsam 

Öldür beni sevdiğim 

 

KaĢlarını çatarsın 

DüĢman gibi bakarsın 

Sözüme can mı sıkarsın 

Öldür beni sevdiğim 

 

    28 

Öz vatanım Arslanköyü 

Yaylamızın soğuk suyu 

Bir güzelin fidan boyu 

Görsem ne olur ne olur. 

 

Mersin denize bakar 

Güzeli canını yakar 

Ak gerdana güller takar 

Kaksam ne olur ne olur. 

 

Silifke Mersin arası 

Yaktı gözünün Elası 

Acıdır gönül yarası 

Sarsam ne olur ne olur 

 

Nazım yaram derindir. 

Kalbim senin yerindir 

Gel de beni sevindir. 

Gelsen ne olur ne olur 
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    29 

Ağaçtandır çatısı 

AhĢap duvar yapısı 

Misafirperver hepisi 

Benim yaylam Arslanköyü 

Benim yerim Arslanköyü 

 

KarĢı karĢı yamaçları 

Çam katıran ağaçları 

Seherde öter kuĢları 

Benim yaylam Arslanköyü 

Benim yerim Arslanköyü 

 

Yolları var aĢar dağdan 

Ne güzel yapmıĢ yaradan 

Ey koca dallı buladan 

Benim yaylam Arslanköyü 

Benim yerim Arslanköyü 

 

Güz gelir yaprağın döker 

Hep dostların çeker gider 

Kaderine boyun büker 

Benim yaylam Arslanköyü 

Benim yerim Arslanköyü 

 

Nazım der ki esen yeller 

KonuĢur bizi diller 

Ġlkbaharda açan güller 

Benim yaylam Arslanköyü 

Benim yerim Arslanköyü 
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30 

Köyün turistik bir mevkisi olan Yedigöz‘ün doğal bir güzelliği vardı. Bir gün 

orayı gezmeye gittiğinde yazdığı bir Ģiir 

Yükseği Ģahin yuvası 

Engini Çukurovası 

Soğuk suyu temiz havası 

Gezin görün Yedigöz‘ü 

Siz de görün köyümüzü  

 

Yükseğinde Toros Dağı 

Engininde açar bağı 

Temmuz Ağustos gezme ayı 

Gezin görün Yedigöz‘ü 

Siz de görün köyümüzü  

 

Ne olur bizim köye geçin 

Soğuk sularını için 

Yedigöz‘e kıymet biçin 

Gezin görün Yedigöz‘ü 

Siz de görün köyümüzü  

 

Nazım der ki keklik açar 

Kimi konar kimi göçer 

Güzeller suyunu içer 

Gezin görün Yedigöz‘ü 

Siz de görün köyümüzü  

 

31 

Gurbet ele niye düĢtüm 

AĢkın ateĢinde piĢtim 

Sensiz o yollardan geçtim 

Yine yoksun yine yoksun 
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Gurbetin derdini çektim 

Sen yoksun da boyun büktüm 

Ağlayıp göz yaĢını döktüm 

Yine yoksun yine yoksun 

 

 

Zulüm etme Allah kulu 

Ne akıllıyım ne de deli 

Çok bekledim ben o yeri 

Yine yoksun yine yoksun 

 

Nazım ümitlerin boĢa 

BenzetmiĢtin yavru kuĢa 

Çok yoruldum koĢa koĢa 

Yine yoksun yine yoksun 

 

    32 

Beyazlara bürünürsün 

Söyle kime görünürsün 

ġu ömrümü çürütürsün 

Öldür beni sevdiğim 

 

Niye kaĢın yıkarsın 

DüĢman gibi bakarsın 

Sözüme can mı sıkarsın 

Öldür beni sevdiğim 

 

Nazım‘ın adın sorsam 

Geçip karĢımda dursan 

Sen yaradan ben bir kulsam 

Öldür beni sevdiğim 
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C. Bölgedeki Diğer Örnekleri:  

ÂĢık Kör Nazım dıĢında da bölgede yaptığımız derlemelerde ikisi taĢlama biri 

destan olmak üzere âĢık edebiyatına ait üç Ģiir derledik bunlardan iki taĢlama Otsulu 

Ahmet adlı birisine ait olup bu kiĢi vefat etmiĢtir. Ona ait Ģiirler dilden dile 

aktarılarak günümüze ancak bu iki Ģiiri ulaĢmıĢtır. Anlatıldığına göre daha pek çok 

Ģiiri bulunmakla birlikte zamanında yazıya dökülmediği için unutulmuĢ ve bize 

ulaĢamamıĢtır. Diğer destan örneği ise ġaban ġimĢek‘e aittir. Bu parçalara da aĢağıda 

yer veriyoruz. 

Otsulu Ahmet koca vardı bir. Bir de biz çocukken Cennet karı derler biri. Bu 

Cennet karı ağır ağır yürürdü. Namazı da çok kılmazdı. Karının bir ilahanası olurdu, 

bir pancarı olurdu bir gör. Koca koca cevizleri olurdu millet onun dibine gelir keser 

keser yerlerdi. O zaman baĢka yiyecek mi var. Bir de evel yorgan yüzleri ipekten 

neyden değildi. ÇarĢaflar göğe, kırmızıya boyanır yorgan yüzüne çekilirdi. Cennet 

karı da kırmızı yorgan yüzünü devamlı poĢu gibi çalınırdı baĢına. Cennet Kadın 

benim arkamdan bir ağıt edecek olur mu ola derken Bir gün Otsul Ahmet Koca 

Cennet Abası için ben sana bir ağıt yakayım da gör deyip Ģunları söylemiĢ. (B.Cengiz 

ile kiĢisel iletiĢim, 15 Temmuz 2002 ) 

Uz uz gider köyde gezer 

Vardan yoktan yalan düzer 

Gün açmadan gözün düzer 

Aman benim Cennet Abam 

 

Omuzunda yorgan bezi  

ĠĢin görür oğlun gızı 

Mahallenin beynamazı 

Aman benim Cennet Abam 

Havlusuna pancar eker  

Çatak keser gö…ne sokar 

Zavakları kökten söker 

Aman benim Cennet Abam 
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Evlek Evlek pancar eker 

Zavakları kökten söker 

Adına da beynamaz der 

Aman benim Cennet Abam  

Otsul Musta Emminin bir eĢekleri vardı. Boz eĢeği arkasında beĢ altı sıpası 

olurdu. Güz geldi mi senin bahçede yatar senin pancarı yer, yarın benim yatar benim 

kulağı kırar. Millet usanıktı. Bir gün gelmiĢ Ahmet emminin bahçesinde yatmıĢ 5 

senelik kalemi sürtüne sürtüne kökünden kırmıĢ. Mutsa Emmi de yeter artık bu 

eĢeklerden çektiğim demiĢ. Bunları varayım Mersin de pazarda bir satayım da 

geleyim demiĢ. SürmüĢ gitmiĢ ama hiç satamadan geri gelmiĢ.  

 Bir gün oturmuĢlar HatiĢ demiĢ ki: ―Ahmet ağa Mutsa eĢekleri heç satamamıĢ 

geri geliyor. Senin düven palanı topladı benim düvem palanı topladı o eĢeklere çeker. 

Ahmet Ağa da eyice bir türküyü hak etti o eĢekler deyip baĢlamıĢ söylemeye 

Üstüne vurdum düvem palanı 

Yerini tutar geride kalanı 

GıĢ gününde havaya vurdun bir tek halını 

EĢĢeğim eĢĢeğim yılmaz eĢeğim 

Dayaktan sopadan ölmez eĢĢeğim 

 

EĢĢeğim de gezer bir uçtan uca 

Hiç uyku uyumaz gündüz ve gece 

YaĢını sorarsan Badas‘tan koca 

EĢĢeğim eĢĢeğim yılmaz eĢeğim 

Dayaktan sopadan ölmez eĢeğim 

 

 

BeĢ yaĢlı kalemimi kökünden kırdı 

…………… 
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Otsulu Ali‘nin Burak beygiri vardır. Onun için: 

 

Ak beygir der ki benim yerim mezarlık 

Ġçtiğim dere boyu suyu yediğim üzerlik 

Hak vergisidir bu bendeki güzellik 

………………..(B.Cengiz ile kiĢisel iletiĢim, 15 Temmuz 2002 ) 

PIRTIK DESTAN 

Takada mistan uyur 

Ha tinkti ha tinkecek 

KarabaĢın duluna 

Ha tunktu ha tunkacak 

 

Tösmelikte cülüğün 

Tüysüz boyun tösüne 

Anasının mıdığı 

Ha indi ha inecek 

 

Güppük künkü üflüyor 

Takdelenle yarıĢta 

Ağzındaki cırlavuk 

Ha sustu ha susacak 

 

Çultarda gödeĢ çocuk 

BaĢı kırkılmıĢ yatar 

ĠriĢkinli kursağı 

Ha çıktı ha çıkacak 

 

Suğunan ite karĢı 

Pardıya sinen adam 

Kara saplı suğluğu 

Ha dürttü ha dürtecek  ( ġimĢek, 1999: 9) 
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SONUÇ: 

Milleti oluĢturan ve halk adı verilen insan toplumu, kendi içinde değiĢiklikler 

göstermesine rağmen, aynı duygu ve düĢünceleri paylaĢan bireylerden oluĢur. Bu 

duygu ve düĢünceler milli, sosyal, idarî, iktisadî, malî gibi içtimaî hayatı 

Ģekillendiren düĢünce ve de davranıĢların bütünüdür. Bu bütünün parçalarından 

herhangi birinin eksik olması durumundan bütünde parçalanmalar olacağı ve milli 

birlik dediğimiz oluĢumun dağılacağı muhakkak. Bu çerçeve içerisinde çalıĢmamızda 

Arlanköy ve çevresinde milli birliğimizi oluĢturan parçalardan halk kültürünü 

oluĢturan unsurları derleyerek bir araya getirmeye çalıĢtık.  

―Arslanköy ve Çevresindeki Halk Edebiyatı ve Halk Bilimi‖ unsurlarını ele 

aldığımız bu çalıĢmamızda yörede geleneklerin canlı bir Ģekilde korunduğunu tespit 

ettik. Ġslamiyet‘in kabul edilmesiyle birlikte ġamanist inançlardan gelen inanmaların 

Ġslamiyet‘e uygun Ģekiller alarak etkilerini sürdürdüklerini gözlemledik. Ġslamiyetle 

açıklanamayan ve bir ġaman ayinini anımsatan uygulamalarda ise halkın ―büyükler 

öyle yapıyordu, batıl ama yapıyoruz.‖ düĢünceleri içerisinde bulunduğunu ancak yine 

de bu uygulamaları sürdürdüklerini tespit ettik. ÇalıĢmamızda bölgede milli hafızanın 

özellikle orta yaĢlı kiĢilerde canlılığını koruduğunu ancak yetiĢen yeni neslin yavaĢ 

yavaĢ göreneklerden uzaklaĢtıklarını da belirledik.   

Halkın inanamalar konusunda özellikle halk hekimliği ile ilgili ve yağmur duası 

ile ilgili ritüelleri canlı bir Ģekilde sürdürdüklerini gözlemledik.  Bunların dıĢında 

artık adet haline gelen geçiĢ dönemlerini oluĢturan doğumda, evlilikte ve ölümdeki 

uygulamalara sıkı sıkıya bir bağlılık olduğunu inceledik.  

Bölgede Halk Edebiyatı unsurlarından özellikle ―ağıt‖ türünün canlı bir Ģeklide 

yaĢatıldığını hatta Mersin‘in diğer bölgelerine Arslanköy‘den ağıtçılar çağrıldığını, 

bölgenin en iyi ağıtçılarının Arslanköy‘de bulunduklarını tespit ettik.  Bunun dıĢında 

koĢma ve semai türlerinin de bölge insanlarınca kullanıldıklarını inceledik. 

Arslanköy‘de yaĢayan bir ÂĢık olduğunu da çalıĢmamız sırasında belirledik. Bu âĢığa 

ait eserlere de tezimizde yer verdik. 
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Arslanköy‘de kalıplaĢmıĢ sözlerden özellikle deyim ve atasözlerinin bayanlar 

tarafından günlük konuĢmalarda sıkça kullanıldıklarını ve büyük kısmında argo 

sözcüklerin bulunduklarını da çalıĢmamızda gözlemledik. Fıkraların ise özellikle 

erkekler arasında anlatıldıklarını konularının ise Arslanköylülerin uyanıklıkları, 

yöresel ağız özellikleri, saf tipler ve uyanık tipler üzerine kurulduklarını belirledik. 

Yine fıkralarda da deyim ve atasözlerinde olduğu gibi argo sözcüklere yer verildiğini 

değerlendirdik. 

Bölgede masalların artık unutulmaya yüz tuttuğunu orta yaĢlıların masal 

bilmediklerini yaĢlıların ise bildikleri masalları hatırlayamadıklarını gözlemledik. 

Halk hikâyelerinin ise daha çok bozlak adı verilen türde olduklarını ve daha çok 

bayanlar tarafından anlatıldıklarını belirledik. Efsanelerin ise Ģekil değiĢtirmeler ve 

daha çok da bölgede yaĢamıĢ ve evliya oldukları düĢünülen kiĢiler etrafında 

oluĢtuklarını tespit ettik. Bu efsanelerin diğer Türk Cumhuriyetlerindeki efsanlerle 

köken bakımından benzerlikler gösterdiklerini belirledik. 

Arslanköy‘de halk oyunlarından Sin Sin‘in canlılığını koruduğunu ancak artık 

cirit oynanmadığı belirledik. Çocuk oyunlarının da büyük çoğunluğunun teknolojiye 

yenik düĢtüklerini ancak bir kısmının oynandığının gözlemledik.  

Arslanköy kültürüyle ilgili çeĢitli çalıĢmlar yapıldığını özellikle bölgede 

çıkarılan Bolkar Dergisinin bu çalıĢmlarda büyük payı olduğunu belirlemekle birlikte 

yapılan bu çalıĢmaların oldukça dağınık ve birçoğunun bilimsellikten uzak 

olduklarının gözlemledik. Milli benliğin önemli bir parçasını oluĢturan kültürel 

unsurları bölgede derleyerek yeni nesillere aktarmak bunu yaparken de bilimsel bir 

yaklaĢım içerisinde olmaya gayret ettik. 
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KAYNAK ġAHISLAR:  

 

Adı-Soyadı: Abdurrahman Özdemir  

Doğum Yeri ve tarihi: Arslanköy  

Öğrenimi: Ġlkokul 

Mesleği: Çiftçi 

Verdiği ürünleri kimden dinlediği: Büyüklerinden dinledikleri ve çocukluğunda 

yaĢadıkları 

Verdiği ürünler: Arslanköy‘de Kırkaltı hadisesi, Sin Sin Oyunu ve fıkralar 

 

Adı-Soyadı: Ali Er  

Doğum Yeri ve tarihi: Arslanköy 1928 

Öğrenimi: Öğretmen Okulu terk 

Mesleği: Çiftçi 

Verdiği ürünleri kimden dinlediği: Çocukken oynadığı oyunlar ve arkadaĢlarından 

dinledikleri. 

Verdiği ürünler: Çocuk oyunları, fıkralar 

 

Adı-Soyadı: Ali Yedigöz  

Doğum Yeri ve tarihi: Arslanköy 1918 

Öğrenimi: Muaalim Mektebi  

Mesleği: Emekli Öğretmen 

Verdiği ürünleri kimden dinlediği: Eski bir dergiden okudukları, kendi yaĢadıkları 

Verdiği ürünler: Arslanköy‘ün kuruluĢu, Arslanköy düğünleri, fıkralar 

 

Adı-Soyadı: Binnaz Cengiz.  

Doğum Yeri ve tarihi: Arslanköy 1942 

Öğrenimi: Ġlkokul  

Mesleği: Ev hanımı 

Verdiği ürünleri kimden dinlediği: Otsulu Ahmet‘ten dinlemiĢ. 

Verdiği ürünler: KoĢma Örnekleri 
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Adı-Soyadı: Birgül Özdemir 

Doğum Yeri ve tarihi: Arslanköy 1942 

Öğrenimi: Teknik ziraat okulu 

Mesleği: Çiftçi 

Verdiği ürünleri kimden dinlediği: Kayınvalidesinden gördükleri ve geçmiĢ yaĢantısı 

Verdiği ürünler: Kadınların doğumları sırasındaki uygulamalar 

 

Adı-Soyadı: Cafer Dündar  

Doğum Yeri ve tarihi: Arslanköy 1951 

Öğrenimi: Üniversite 

Mesleği: Mühendis 

Verdiği ürünleri kimden dinlediği: Çocukken kendi yaĢadıkları 

Verdiği ürünler: Çocuk oyunları 

 

Adı-Soyadı: Cennet Yavuz  

Doğum Yeri ve tarihi: Arslanköy 1946 

Öğrenimi: Ġlkokul Mezunu 

Mesleği: Ev hanımı 

Verdiği ürünleri kimden dinlediği: Köylü kadınlardan dinledikleri 

Verdiği ürünler: Efsane örnekleri 

 

Adı-Soyadı: Fatma Dündar  

Doğum Yeri ve tarihi: Arslanköy 1928 

Öğrenimi: Ġlkokul terk 

Mesleği: Ev hanımı 

Verdiği ürünleri kimden dinlediği: Dedesinden, babannesinden, Sülek Fakıdan 

dinlemiĢ bir kısmı da kendi yaĢantısından 

Verdiği ürünler: Arslanköyde inanmalar, kozmoloji ve hava tahmini, düğün adetleri, 

halk hekimliği,  fıkralar. 
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Adı-Soyadı: Fatma Ersoy  

Doğum Yeri ve tarihi: Arslanköy 1938 

Öğrenimi: Ġlkokul terk 

Mesleği: Ev hanımı 

Verdiği ürünleri kimden dinlediği: Kayınvalidesinden dinlemiĢ. 

Verdiği ürünler: Halk Hekimliği uygulamaları ve büyü – fal ile ilgili inanıĢlar 

 

Adı-Soyadı: Fatma Yıldız  

Doğum Yeri ve tarihi: Arslanköy 1934 

Öğrenimi: Ġilkokul 

Mesleği: ev hanımı 

Verdiği ürünleri kimden dinlediği: Kendisi 

Verdiği ürünler: Ağıt 

 

Adı-Soyadı: Ġmad Dündar  

Doğum Yeri ve tarihi: Arslanköy 1946 

Öğrenimi: Ġlkokul 

Mesleği: Emekli 

Verdiği ürünleri kimden dinlediği: Dedesinden 

Verdiği ürünler: Bolkar Bozoğlan Efsanesi 

 

Adı-Soyadı: Münevver Ġçel  

Doğum Yeri ve tarihi: Arslanköy 1951 

Öğrenimi: OkumamıĢ 

Mesleği: Ev hanımı 

Verdiği ürünleri kimden dinlediği: Kayınvalidesi ve kendi yaĢadıkları 

Verdiği ürünler: Halk hekimliği uygulamaları, Halk Hikayesi 
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Adı-Soyadı: Müzeyyen Yavuz  

Doğum Yeri ve tarihi: Arslanköy 1933  

Öğrenimi: Ġlkokul 

Mesleği: Ev hanımı 

Verdiği ürünleri kimden dinlediği: Kocasından ve kendi yaĢadıkları 

Verdiği ürünler: Türküler, mani ve çocuk oyunları 

 

Adı-Soyadı: Nazife YaĢar  

Doğum Yeri ve tarihi: Sunturas 1946  

Öğrenimi: Ġlkokul 

Mesleği: Ev hanımı 

Verdiği ürünleri kimden dinlediği: Kendi 

Verdiği ürünler: Mani, ağıt ve halk inanıĢları 

 

Adı-Soyadı: Ramazan Dudaklı  

Doğum Yeri ve tarihi: Ereğli 1946 

Öğrenimi: Ġlkokul 

Mesleği: Yörük 

Verdiği ürünleri kimden dinlediği: Dedelerinden 

Verdiği ürünler: Bolkar efsanesi ve yörükler hakkında bilgiler 

 

Adı-Soyadı: Sabahat Er   

Doğum Yeri ve tarihi: Arslanköy 1933 

Öğrenimi: Ġlkokul 

Mesleği: Ev hanımı 

Verdiği ürünleri kimden dinlediği: Büyüklerinden ve köylü kadınlardan 

Verdiği ürünler: Masal ve fıkra örnekleri 
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Adı-Soyadı: Turgay Kılınç  

Doğum Yeri ve tarihi:  Arslanköy 1954  

Öğrenimi: Öğretmen Okulu 

Mesleği: Emekli öğretmen 

Verdiği ürünleri kimden dinlediği: Annesinden 

Verdiği ürünler: Akkız çeĢmesi  

 

Adı-Soyadı: Ümmühan Altın  

Doğum Yeri ve tarihi: Arslanköy 1936 

Öğrenimi: Ġlkokul 

Mesleği: Ev hanımı 

Verdiği ürünleri kimden dinlediği: Kendi 

Verdiği ürünler: Ağıt 
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