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ÖN SÖZ 

Halkın geleneğe bağlı maddi ve manevi kültürünü kendine özgü metodlarla derleyen, 

araştıran, sınıflandıran, çömüzleyen ve halk kültürü üzerinde değerlendirmeler yapan halk 

biliminin en önemli alanlarından biri de derleme ve değerlendirme çalışmalarıdır. Bu 

çalışmaların başlıca amacı, türlü etkilerle artık varlığını koruyamayan kültürel değerlerimizi 

kayıtlara geçirip gelecek nesillere aktarmaktır. 

Yaptığım bu derleme çalışmasıyla, Konya iline bağlı Ilgın ilçesinin geleneğe bağlı 

yapısını ortaya koyup değerlendirmeye çalıştım. Bu araştırmayı yapmaktaki temel amacımız, 

merkeze yakın bir ilçe olan ve hızla gelişen teknoloji karşısında geleneksel yapısını yitirmeye 

başlayan bu şirin beldenin, bazı kültürel değerlerinin tamamıyla yok olmadan derlenip yazıya 

geçirilmesi ve bu kültür mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasıdır.  

Çalışmamızda Ilgın’ın coğrafi yapısı, tarihi, derleyebildiğimiz kadarıyla beşikten 

mezara gelenekleri, inançları ve halk edebiyatı unsurları yer almaktadır. Ilgın merkezle birlikte 

iki belde ve ulaşabildiğimiz on altı köyün kültürel yapısını belirleyen bu ürünlerin 

derlenmesinin deryada damla mesabesinde de olsa millî kültürümüze katkısı olacağına 

inanıyorum. 

Aslında her Türk’ün borcu olan millî kültürümüzü korumak, ancak bu hazineye sahip 

çıkmakla mümkündür. Yaptığımız derleme çalışmalarını da bu sahiplenmenin bir göstergesi 

sayabiliriz. 

Hazırlamış olduğum tez, aşağıda belirtilen bölümlerden meydana gelmiştir. 

            GİRİŞ’te Ilgın hakkında genel bilgiler yer almaktadır. Tarihi Özellikleri, Coğrafî          

Özellikleri ve Sosyal-Kültürel yapı ayrı ayrı belirtilmiştir. 

BİRİNCİ BÖLÜM’de derlemede tutulan yol ve derleme sahası hakkında bilgi 

verilmiştir.Derleme yapılan sahanın geleneğe bağlı yapısı anlatılmıştır. Bu bölüm; Toprağın 

İşlenişi ve Harman Zamanı, Yayla Kültürü, Kış Hazırlıkları, Köylerde Zamanın Belirlenmesi 

ve Haftanın Günlerine Verilen İsimler, Yemekler, Giyim-Kuşam, Halk Bilgisi ana 

başlıklarının altında çeşitli alt başlıklara ayrılmıştır. 



 2 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM, insan yaşamındaki geçiş dönemleri ve bunlarla ilgili törenler 

inanışlarla ilgilidir. Bu bölümde doğumdan ölüme hayatın her aşamasındaki gelenek ve 

törenler anlatılmıştır. Alt başlıklar olarak, Doğum Gelenek ve İnançları, Sünnet, Asker 

Uğurlama, Evlenme, Ölüm konuları ele alınmıştır.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM’de halk inanışları yer almaktadır. Bu bölüm alt başlıklara 

ayrılmadan tek başlık altında toplanmakla birlikte; Ev ile İlgili İnanmalar, Vücudun 

Uzuvlarıyla İlgili İnanmalar, Bedensel Özelliklerle İlgili İnanmalar, Hayvanlarla İlgili 

İnanmalar, Uğurlu - Uğursuz Gün, Ay, Sayılar ve Hayvanlarla İlgili İnanmalar ve birkaç da 

farklı inanıştan ibarettir.  

BEŞİNCİ BÖLÜM, Kalıplaşmış Düzenli Törenler’i kapsar. Törenlerden: Bayram 

Törenleri, Hacca Uğurlama ve Karşılama Töreni, Yağmur Duası Töreni, İmece Geleneği, Saya 

Gezmesi , Gölle Gecesi ve Hıdırellez bu bölümde yer almaktadır.  

ALTINCI VE YEDİNCİ BÖLÜMLER’de ise “Anlatmalar”, “Anonim Şiirler” ve 

“Kalıplaşmış Sözler”in grubuna giren ürünler incelenmiş, tasnifleri yapılmıştır. 

KAYNAK ŞAHISLAR’ın listesi, isimlerine göre alfabetik sıralanmış ve gerekli 

bilgiler verilmiştir. 

YÖRESEL KELİMELER kısmında derleme sahamızda kullanılan mahallî kelimelerin 

edebî dildeki karşılığı alfabetik sıraya göre verilmiştir.  

BİBLİYOGRAFYA kısmında faydalanılan kaynaklar, yazar soyadları esas alınarak 

alfabetik sıraya göre dizilmiştir.  

SON SÖZ bölümünde ise derlediğim ürünlerin dökümü yapılmış ve bir sonuca 

varılmıştır.  

Derlemeler yazıya geçirilirken kaynak şahısların ağız özelliğini bozmadan, aslına 

uygun olarak kaydetmeye çalıştım. Yine çalışmamızda maniler, atasözleri, deyimler, dualar ve 

beddualar alfabetik sıraya göre dizilmiştir.   

Özet olarak vermeye çalıştığım bu araştırmanın toplu bir değerlendirmesi konunun 

özgün yanını ortaya koymaktadır. Her bir parçası hazine değerinde olan folklor ürünlerinin 

derlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda pek çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaların her 

biri koca bir hazinenin bir parçasını tamamlar niteliktedir. Bu açıdan bakacak olursak yapmış 
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olduğum bu çalışma, küçük de olsa bir boşluğu dolduracaktır. Bundan sonra bu konularda 

çalışacak araştırmacılara yararlı olmak en büyük dileğimizdir.  

Tezimin, hazırlık aşaması ve yazımında bana can yoldaşı olan, yılların eğitimcisi, 

babam Ali Koçer’in çok büyük maddi-manevi desteği oldu. Kendisine teşekkür 

ederim.Yine,çalışmalarım esnasında desteğiyle güç bulduğum sevgili eşim Emre Deveci’ye,  

çalışmalarımda bana yardımcı olan Ilgın halkına, lisans derslerinden hocam, bütün içtenliğiyle 

bana her zaman yardımcı olan Prof. Dr. Ali Berat Alptekin’e, danışmanım Yard. Doç. Dr. 

İbrahim Altunel’e ve son olarak da muhterem hocam Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU’na minnet 

ve şükranlarımı sunarım. 

                                                                                                                       Nurseher KOÇER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

GİRİŞ 

ILGIN HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

A- TARİHÎ ÖZELLİKLER 

Tarihi kaynaklardan edinilen bilgilere göre Ilgın, M.Ö. 1370-1200 yılları arasında 

YALBURT ismiyle 3. Hattusli’nin oğlu IV. Tutalya tarafından şimdiki yerleşim yerinin 25km 

kuzeydoğusunda, bir şehir devleti olarak kurulmuştur.  

1970 yılında bu bölgede yapılan tesadüfi kazılar sonucu meydana çıkarılan taşların 

incelemeler sonucunda HİTİT HİYEROGLİF (resim yazısı) türünde olduğu anlaşılmıştır. Dini 

ve tarihi konular hakkında bilgi veren Yalburt yazıtları Hititlerin su kaynaklarını kutsal 

saymaları nedeniyle bir su kaynağı etrafına, on beşten fazla iri taş bloğun üzeri kazılarak 

dikilmiştir. (M.Ö. 1250-1220) Bu yazıtların en önemli özelliği ise Anadolu yazı tarihini 

değiştirmesidir. Arkeologlar tarafından açıklanan bilgilere göre, Mısırlıların M.Ö. 3000’de 

Hiyeroglif yazıyı kullanmalarına karşın, Hititler bu yazıyı Mısırlılardan evvel yani M.Ö. 3500 

yılında Anadolu’da Yalburt şehir devletinde kullandıkları meydana çıkmıştır. Yazıtlar böylece 

Anadolu yazı tarihini değiştirmiş, bilinen tarihten (M.Ö.3000) 500 yıl geriye (M.Ö. 3500) 

götürmüştür. Bütün bu bilgiler, Hititler zamanında Yalburt’ta kurulan Ilgın’ın yaklaşık 3500 

yıllık bir tarihi geçmişi bulunduğunu ortaya koymaktadır.  

Klasik çağlarda “TYRIAEUM” adıyla anıldığını tarihi kaynaklardan öğrendiğimiz 

Ilgın, Kral Yolu üzerinde bulunması sebebiyle de o devirlerde büyük ilgi görmüştür. Hititler 

ve Frigyalılardan sonra Lidyalıların hakim olup, Lidya kralı Krezüs’ün yaptırdığı İstanbul-

Bağdat Kral Yolu ile daha da kıymetlenen Ilgın, sonraları Persler, Romalılar ve Bizanslıların 

yerleşim merkezi olup Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından Büyük Selçuklu devleti 

topraklarına katılarak şirin bir Türk yurdu haline dönüşmüştür.  

Katip Çelebinin yazdığı CİHANNÜMA’nın 619. sahifesinde, Mehmet Edip Bin 

Mehmet Derviş’in yazdığı “NEHCETÜLMENAZİL” adındaki kitabın 33. sahifesinde, 

CHPUT adındaki Avrupa tarihçesinin yazdığı eserin 18. sahifesinde Ilgın’ın geçmişini ve 

adını nereden aldığını, kaplıcasının önemi hakkında varılan görüşleri hep aynı noktada 

toplamaktadırlar.  

Yine Evliya Çelebi Seyahatnâmesinin 3. cildinin 17. sayfasında, “Ilgın isminin 

verilmesine sebep ılıcası olmalıdır. Çünkü ılıcaya “kudretten alınmış su” mânasında “Ilgın” 
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derler.” şeklindeki bir ifadeye yer vermektedir. Yine şehrin isminin Arapça “Asel” denilen ve 

rivayetlere göre eskiden çokça yetişen Ilgın ağaçlarından geldiği de söylenmektedir. Aynı 

eserde Ilgın’ın Karaman eyaletine bağlı 150 akçelik bir kaza olduğu, çevresinin bağlık 

bahçelik, yeşillik olup şehrin çok geniş bir sahaya yerleştiği de yazılmaktadır.  

Anadolu Selçukluları ve Ilgın: Ilgın Konya Selçukluları zamanında başşehir 

Konya’nın çok değerli bir su şehri idi. Bu sebepten Konya Selçukluları zamanında bilhassa 

ALAADDİN KEYKUBAT ve II. GIYASEDDİN KEY-HÜSREV zamanında çok imar 

görmüştür. Haçlı seferleri sırasında defalarca yağma gören ve zapt edilen Ilgın Selçuklular 

zamamında AB-I GERM şehri olarak tanınmıştır.  

I. Alaaddin Keykubat ve veziri Sahip Ata tarafından büyük bir kaplıca binası (Eski 

Hamam) inşaa edilmiştir.  

Anadolu Beylikleri devrinde Ilgın: Anadolu Selçukluları devletinin son padişah II. 

Mesud’un 1308’de Kayseri’de ölmesi üzerine (Bu bilgi Aksarayi’nindir. Osman Turan’a göre 

ise Anadolu Selçuklularının son padişahı II. Mesud’dan sonra tahta geçip 1318’e kadar 

yaşayan V. Kılıçarslandır) idare İlhanlılar’ın eline kalmıştı. Selçuklu devletinin yıkılışı üzerine 

Ilgın’da merkezleri Beyşehir olan Eşrefoğulları’nın eline geçmiştir. 1320 yılında Eşrefoğlu 

Mehmed Bey’in vefatından sonra yerine oğlu Süleyman Bey hükümdar olmuştur. Fakat II. 

Süleyman Bey’in hükümdarlığı çok kısa sürmüş, Anadolu beylerini tamamen yok etmek 

isteyen Moğolların genel valisi Timurtaş, Beyşehri’ni zabt ettikten sonra Süleyman Bey’i 

işkence ile öldürmüş ve Ekim 1326’da o bölgeye kendi seçtiği bir valiyi tayin etmiştir. 

Süleyman Şah’ın ölümüyle Eşrefoğulları beyliği sona ermiş ve daha sonra bu 

memleket Hamid ve Karamanoğulları arasında taksim olunmuştur. 1327’de Timurtaş’ın 

Mısır’a kaçıp bir müddet sonra da orda katlinden sonra Ilgın Hamitoğullarının eline geçmiş ve 

1381 yılında Hamitoğlu Hüseyin Bey tarafından Osmanlı padişahı I. Murat’a 80.000 altın 

karşılığı satılmıştır. Zaten bu olaydan sonra da Osmanlı-Karamanoğulları mücadelesi başlamış 

oluyordu.  

Ilgın’ın Osmanlı Devletine Katılışı: Karamanlı-Osmanlı mücadeleleri devam ederken 

Ilgın da zaman zaman el değiştirmiş. 1467 Yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından kesin 

olarak Osmanlı topraklarına katılmış ve Akşehir sancağına bağlanmıştır.  
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Osmanlılar tarafından Karaman ilinde asayiş temin edildikten sonra Gedik Ahmet Paşa 

sadrazamlığı zamanında Fatih Sultan Mehmet bu ilin genel bir evkaf ve emlak tahririni 

yaptırmış. Tahriri büyük Türk alimlerinden Musliddin ile Kasım yapmışlardır. Defterde 

Karaman ili il, İl vilayete ve iki nahiyeye ayrılmakta ve Ilgın’da vilayetler arasında yer 

almaktadır. 

Yine Fatih’ten sonra (25 yıl) Hicri 906 yılında oğlu II. Beyazit zamanında Karaman 

ilinin ikinci bir tahriri daha yapmıştır. Tahriri Hatipoğlu şöhretini taşıyan Nasuhzade Haydar 

yapmış defteri de Hattat Alı yazmıştır. Karaman ili o zaman Karaman vilayeti olarak 

adlandırılıyordu. Bu ile bağlı on beş kazadan biri de yine Ilgın’dı.  

Ilgın Anadolu yaylasının ortasında olması nedeniyle Tarihte Anadolu’ya yönelen her 

çeşit düzene girmiş bir ilçedir. Osmanlılar zamanında 150 Akçelik bir kaza olup Asker 

taifesinin çok olmasından dolayı sipahi kethüda yeri bulunduğuna ve bir Yeniçeri serdarı 

tarafından idare edildiğine deliller vardır. O zaman da bu günkü gibi kıymetli olup çevresi 

bağlık bahçeliktir.  

4. Murat 1638 Bağdat seferine çıkmış Akşehir yoluyla Ilgın’a gelmiş Kaplıcanın 

karşısındaki Koca çayırda otağını kurmuş bir de saray yaptırmış. Fakat sarayın kalıntılarının 

nasıl ve ne sebeple yok olduğu bilinmemektedir.  

Ilgın’ın Kurtuluş Savaşındaki Yeri: Kurtuluş Savaşı yıllarında Ilgın önemli çapta 

askeri olaylara sahne olmuştur. Konya’nın, milli mücadeleye en büyük darbeyi vuran Delibaşı 

Mehmed gibi isyancıların elinden kurtarılmasından sonra, yine ilk isyan hareketlerinin 

görüldüğü kazalar Ilgın ve Karaman olmuştur. Nitekim Delibaşı Mehmed henüz isyan 

etmeden Ilgın’ın Çiğil kasabasında ayaklanma olmuş ve buraya Jandarma Alay komutanı 

Süreyya Bey idaresinde bir kuvvet gönderilmiştir. Süreyya Bey Ilgın’a geldikten sonra 

kasabaya Müftü Efendi’nin başkanlığında bir heyet gönderdi. İki gün asilerle görüştükten 

sonra isyan son buldu. 

Fakat bu durum kısa sürmüştür. Ahmet Avanas, Milli Mücadelede Konya isimli 

eserinde o günleri şöyle anlatır: 

“Asiler Bucak köyüne gitmekte olan kaza kaymakamı Sami Bey’le maiyyetinde 

bulunan jandarmalara taarruz ettiler. Bu ikinci isyan 7 veya 8 Ekim tarihinde olmalıdır. Zira 

bundan önce Ilgın’dan tedib kuvvetleri geçtiğinden herhangi bir olay olmamıştır.” Asilerin bu 
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hareketi üzerine Çiğil kasabasına bir kuvvet gönderilmesi kararlaştırıldı. Bu sırada Konya 

isyanını bastırmak için Karahisar’dan gelen Mebus Hoca Şükrü Efendi idaresinde 60 Piyade 

bir top ve iki makinalı tüfekten ibaret kuvvet de bu harekâta katıldı. Hoca Şükrü Bey 

komutasındaki tenkil kuvvetleri Çiğil kasabasına girerek usatla müsademeye girişti. Fakat 

şiddetli yağmurun yağması ve kesif sis nedeniyle geri çekilmek zorunda kaldılar. Geceyi 

uygun bir yerde geçiren tedib kuvvetleri ertesi sabah Çiğil üzerine yeniden yürüdü. Hakim 

noktaları tutan asilerle beş saat süren bir çarpışma yaptı. Fakat yağmur ve sis sebebiyle top ve 

makinalı tüfekler kullanılmaz oldu. Bunun üzerine tenkil kuvveti yeniden Ilgın’a çekilmek 

zorunda kaldı. Fakat tenkil kuvvetleri henüz istasyona girmeden mevcudu 700 kişiyi bulan 

asiler batı istikâmetinden şehre girerek işgal ettiler. (8 Ekim 1920) Halka çeşitli işkencelerde 

bulundular. Şehrin telgraf hatlarını kestiler. Ilgın Müdde-i Umumisi olan Necib Bey ile 

Yüzbaşı Osman Efendi’yi şehid ettiler. Ayrıca Ilgın’da bulunan muhacirlerin evlerini 

yağmaladılar. Asker sevkiyatını önlemek için demir, yollarını tahrip ettiler. Ilgın’da eşkıyalar 

bu hareketleri yaparken Afyon’dan 23. Fırka Kumandanı Osman Bey’in (Kasap Osman) 

kuvvetleri geldi. Osman Bey kuvvetleri kısa çarpışmadan sonra Ilgın’ı asilerin elinden aldı.( 9 

Ekim 1920) önce demir yolunu tamir ettirerek Konya-Karahisar tren hattını yeniden açtı. Bu 

arada yeniden toplanan 500 kişilik bir ası topluluğu (16 Ekim 1920) tekrar Ilgın’a taarruz 

ettiler. Fakat asiler büyük zaiyad vererek çekildiler. Elebaşılarından Çiğilli Hacı Tahir yaralı 

olarak ele geçirildiği gibi Tavgeneli Halil öldürüldü. Yine bu çarpışmada Ilgın’daki asileri 

teşkilatlandırıan ve Erkan-ı Harb vazifesini gören ihtiyad zabitlerinden Mehmet Efendi ve 

“Levazım Riyaseti” görevini yapan Şevki Efendi ile Jandarma Kumandanlığı görevini yapan 

ve Çiğil nahiyesi Müdürü Nihad Bey’i öldüren Bolcaklı Şükrü yakalandı. Ilgın isyanına 

Konya’da olduğu gibi bazı azınlıklar da iştirak etmiştir. Bolcaklı Şükrü’nün jandarma 

komutanlığı muavinliğini yapan Bolcaklı Abdi ile Rum azınlıklarından beş kişi yakalandılar. 

Yakalananların hepsi Mahalli Divan-ı Harp tarafından mahkeme edilerek idam edildiler. Ilgın 

isyanı Osman Bey’in acımasız ve çok sert tedbirleri sayesinde kısa zamanda bastırıldı. Asiler 

son olarak (17 Ekim 1920) ile (21 Ekim 1920) günleri taarruza geçtiler ise de bu saldırıları da 

önledi. Bu arada 22 Ekim günü Beyşehir’den gelen Refet Bey de Ilgın’a girdi. Asilere son 

darbe indirildi. Böylece Ilgın isyanı (22 Ekim 1920) tarihinde tamamen bastırıldı. Bu arada 20 

Ekim günü Mahalli Divan-ı Harp kararı ile 9 kişi idam edildi. Ayrıca Ilgın isyanının 

bastırılmasından sonra: 
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27 Teşrinievvel 1336 (Ekim 1920) günü 8 

28 Teşrinievvel 1336 (Ekim 1920) günü 5 

4 Teşrinievvel 1336 (Kasım 1920)’de 23 

7 Teşrinievvel 1336 (Kasım 1920) günü 15 

kişi olmak üzere toplam 51 kişi Divan-ı Harp kararı ile idam edilmiştir ki bu korkunç bir 

hadisedir. Kasap Osman’ın kurduğu mahalli Divan-ı Harp ile 200 kişiyi idam ettirdiği rivayet 

edilir. Cahil asilerin dahi bu kadar öldürme hareketlerine girişemedikleri hatırlanırsa bu olayın 

korkunçluğu kendiliğinden ortaya çıkar.  

Millî Mücadelede Ilgın Manevraları: Yaşanılan onca olumsuzluğa rağmen tüm 

Anadolu ile birlikte Ilgın halkı da Millî Mücadele’ye maddî ve manevi yardımlarını hiçbir 

zaman esirgememiştir. Nitekim Ağustos 1920 tarihinde Ilgın’ın Çiğil kasabasının Sufla 

köyünde Veli oğlu Hüseyin köyü nâmına 8000, Burhaniye köyünden Hacı Musa 8500, 

İhsaniye köyünden Hacı Bekir Efendi 9000, Servi köyünden Hüseyin Ağa 6500, Alda 

köyünden Karakızoğlu Mahmut Ağa 6500, Çavuşcu köyünden Hacı Osman Ağa 7500, Tekke 

köyünde kara Yusuf Ağa 6000, Argıthanı nahiyesi 6450 Karakuyu köyünden Hacı Yusuf Ağa 

7000, Ağalar köyünden Bozkırlı Mehmed Ağa 1000 kuruş köyleri namına orduya para 

yardımında bulunmuşlardır. 

Dönemin zor şartlarını ve tüm Anadolu halkının çektiği sıkıntılar düşünülecek olursa, 

vatansever Ilgın halkının yaptığı fedakârlığın hiç de küçümsenemez bir boyutta olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Yine o yıllarda Konyalılar, kurdukları gönüllü alaylarının birisine de, Konya’ya 

yaptığı hizmetlerden dolayı “Gâlib Paşa Gönüllü Alayı” adını vermişlerdi. 4 Ekim 1921 

tarihinde Bozkır Galib Paşa Gönüllü Piyade Alayı ile Ilgınlıların meydana getirdiği Galib Paşa 

Süvari Alayı’nın istasyonda yapılan bir merasimle cepheye hareket ettiğini çeşitli tarihi 

kaynaklardan öğrenmekteyiz.  

H. Hüseyin Akıncı – Fikret Güngör tarafından hazırlanan “İlçemiz Ilgın” isimli kitapta, 

Millî mücadelemizde “Ilgın Manevraları” olarak geçen hadise anlatılırken: 

“Kurtuluş Savaşı’nda cephe gerisinde olan ilçemiz, o yıllarda büyük çapta askeri 

olaylara sahne olmuştur. 1922 Yılının 1 Mart 21 Ağustos tarihleri arasında   Fahrettin Altay 

Paşa komutasındaki 15000 kişilik 5. süvari kolordusu ilçemizde 6 aya yakın bir zaman kalmış 
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bu müddet içinde ilçemiz kolorduya elinden gelen maddi ve manevi yardımda bulunmuştur. 

Kısa bir süre sonra düşmanla karşılaşacak olan kolordunun taarruzdan önce bulunduğu uygun 

bir sahada tatbikat yapması gerekiyordu.Tatbikat, cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder 

Gazi Mustafa Kemal Paşa, diğer yüksek rütbeli kumandanlar ve yabancı konuklar huzurunda 

yapılacaktı. Milli mücadelemizde “ILGIN MANEVRALARI” olarak geçen bu büyük hareket 

1 Nisan 1922 de Ilgın Ilıca Çayırı’nda yapılmış, istenenden daha başarılı olmuştur. Hatta 

harekatı  izleyen Rus elçisi kahraman Mehmetçiklerimizin temsili düşman birliklerine karşı 

yapmış oldukları hücumlardaki çeviklik ve savaşçılığına hayran kalmış kendini tutmayarak 

“Bu kahraman ordu karşısında hiçbir kuvvet ayakta duramaz.” demiştir. 

21 Ağustos 1922’de ilçemizden Afyon cephesine doğru hareket eden 5. süvari 

kolordusu, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın Akşehir’de verdiği tarihi Büyük Taarruz 

kararından sonra şanlı ordumuzun saflarına katılarak cephenin yarılmasında büyük rol 

oynamışlardır. 9 Eylül 1922’de düşmanın İzmir’de denize dökülmesinde büyük payımız 

olmuştur. Bu nedenle Kurtuluş Savaşı’nda Ilgın Manevraları’nın önemi küçümsenmeyecek 

kadar büyüktür.” der. 

 

B- COĞRAFÎ ÖZELLİKLER, SOSYAL VE KÜLTÜREL YAPI 

             Dr. Tahsin Samur “Ilgın Türk Devri Yapıları” adlı eserinde Ilgın’ı anlatırken şöyle 

der: 

“Ilgın, Konya’nın 84km. kuzeybatısında, Konya-Akşehir karayolu ile, Anadolu-Bağdat 

demiryolu üzerinde yer alan küçük bir ilçedir. Yüzölçümü 1394 km2’dir. Kuzeyinde Yunak, 

doğusunda Kadınhanı, güneyinde Beyşehir, batısında Doğanhisar ve Akşehir ilçeleri 

bulunmaktadır.” 

Konya ilinin kuzey batısında yer alan ilçede çevreye göre yüksek olan tepelere dağ 

denir. 

Toprakları yüksek İç Anadolu platoları üzerindedir. Denizden yüksekliği 1030 

metredir. Batısında uzanan 1500-2000 metrelik Sultan dağları en önemli yüksekliklerdir. 

İlçenin dağlık olması sebebiyle yerleşme ovada toplanmıştır. Çöküntü alanını kaplayan bu 

ova; akarsu vadileri ve dar çöküntü koridorları boyunca kuzey ve güneye doğru çeşitli kollar 

halinde devam ederek geniş bir bölgeye yayılır. Ovadaki Çavuşcu gölü çevredeki akarsuları 
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toplayarak araziyi sulamaktadır. Bu sulama işi kuyular vasıtasıyla yer altı sularıyla da 

yapılmaktadır. Kuzey-batısındaki Ilgın gölü ise bataklıktır.  

İlçe denizden 1030 metre yüksekliktedir. İç Anadolu Bölgesinde bulunan Ilgın tipik bir 

İç Anadolu iklimine sahiptir. Yazları sıcak ve kurak kışları soğuk ve yağışlıdır. Yağışlar kış 

aylarında kar ilkbahar ve sonbaharda ise yağmur şeklindedir. Yağışlar genelde Ekim ayında 

başlar, Mayıs sonuna kadar devam eder. Bu arada yaz aylarında da nadiren birkaç defa yağış 

olur.  

Bunun yanı sıra ilçede kuzeyden esen Poyraz (Kuru ve soğuk) ile  Güneybatıdan esen 

Lodosun (Ilık) etkisi fazladır. Bu rüzgarlar bazen fırtına şekline dönüşür. Ilgında yıllık yağış 

ortalaması 480 mm. civarındadır.  

Aşağı Çiğil ve Yukarıçiğil kasabalarının yakınındaki alanlarda Linyit kömürü vardır. 

Yukarı Çiğilde bu kömürden faydalanmak için halk tarafından yer yer ocaklar açılmıştır. 

Kömürün kapasitesinin düşük olması sebebiyle çalışmalar durdurulmuştur. Çevre halkının bir 

kısmı bu kömürden yakacak ihtiyacını karşılamaktaydı. İlçemizde Maden Teknik arama 

bürosunun çalışmalarıyla Gölyaka (Haremi) köyü yakınlarında 1970 yılında Linyit kömür 

yatakları tespit edilerek işletmeye açılmıştır. Önceleri özel sektör tarafından işletilen ocaklar 

1980 yılından sonra T.K. İşletmelerine devredilmiştir. Günlük kapasitesi 5500 ton olan 

kömürün, yıllık kapasitesi 800.000 tona çıkan Linyit miktarı Ilgın halkı ile komşu il ve 

ilçelerinin kışlık yakacağı olarak kullanılır. Arta kalan kömür tozu da fabrikalar ve tuğla 

ocaklarınca değerlendirilir.  

Köklü bir geçmişi olan bu şirin ilçenin tarihî özellikler taşıyan sosyal ve kültürel 

yapılarından bir tanesi de kaplıcasıdır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün mülkiyetinde olan kaplıca, ilçe merkezinin iki buçuk 

km. batısında Ilgın-Akşehir yolu üzerindedir. Yine Tahsin Somur’un verdiği bilgiye göre iki 

ayrı dönemde yapılan kaplıcanın, ilk defa Milâdi 1236 yılında I. Alaeddin Keykubad 

döneminde ikinci defa ise H. 666 (m. 1267) yılında II. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında 

Sahib Ata Fahreddin Ali tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. 16x20 m. ölçüsünde olan 

kaplıca yaklaşık doğu-batı istikametinde uzanmış ve birbirine bitişik iki hamamdan ibarettir.  

Şifa kaynağı olarak bilinen kaplıcanın şu hastalıklara iyi geldiği bilinmektedir: Göz 

hastalıkları, ekzema, cüzzam, felç hastalıkları, bers (arbaş) hastalıkları, sinir hastalıkları, 
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akciğer iltihaplanmaları, böbrek ve idrar yolları hastalıkları, kadın hastalıkları, her türlü 

iltihaplanma ve yaralar, deri ve cilt hastalıkları, romantizmal hastalıklar.  

Evliya Çelebi, Seyâhatnâme’sinde Selçuklu devleti sultanlarından Alâeddin 

Keykûbat’ın, romatizma (nikris-ayak sızısı) hastalığına yakalanmasından dolayı yapılan 

tavsiye üzerine Ilgın kaplıcasına geldiğini, kaplıcada hastalığına şifa bulduğunu ve şifa dağıtan 

bir su olmasından, var olan inşaatın üzerine bir kubbe yaptırdığını yazmaktadır.  

Ilgın’ın çok eski ve köklü bir yerleşim merkezi konumunda olduğu bilinen bir 

gerçektir. Nüfusu, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmışlık durumu bakımından Ilgın, 

Osmanlılar döneminde de kazâ merkezi durumundadır. Bugünkü durumu itibariyle Ilgın, 

merkez dahil, 8 belde ve 36 köye sahiptir. Yüzölçümü yaklaşık 1.665km2 olup ilçe merkezinin 

nüfusu 2000 yılında şöyle tespit edilmiştir.  

Merkez      : 26.286 

Kasaba ve köyleri: 51.489 

Ilgın’da, her biri tarîhin yaşayan tanıkları olan sosyal ve kültürel yapıları şöyle 

sıralayabiliriz: 

a) Camiler: 

1) Lala Mustafa Paşa Külliye ve Camii 

2) Pir Hüseyin Bey (Çukur) Camii. 

3) Dediği Sultan Mescit ve Tekkesi  

4) Yukarı Çiğil Merkez Camii 

5) Yukarı Çiğil Fâzıl Camii 

6) Çatak Köyü Camii 

7) Balkı Kasabası Camii 

8) Sâdık Köyü Eski Camii 

9) Eldeş Köyü Camii 

b)Türbeler 

1) Handevî-Kandevî Zaviye ve Türbesi 

2) Şeyh Bedreddin (Sadettin İsa) Türbesi 
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3) Sungur Bey Türbesi  

c) Hanlar 

1) Ilgın Hanı 

2) Ilgın Sahip Ata Hanı 

3) Lala Mustafa Paşa Hanı 

4) Argıt (Altun-Aba) Han ve Köprüsü 

d) Çeşmeler 

1) Kuru (Meydan) Çeşmesi 

2) Zincirli Çeşme 

3) Hacı Nûman Efendi Çeşmesi 

4) Hacı Ömer Ağa (Ilıca) Çeşmesi 

5) Gökçeyurt (Kembos) Kasabası Çeşmesi 

6) Hacı Mustafa Çeşmesi. 

7) Hacı Süleyman Eğerci Çeşmesi 
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I. BÖLÜM 

DERLEMEDE TUTULAN YOL VE GELENEĞE BAĞLI YAPI 

Bu şirin Anadolu beldesini derleme sahası olarak seçmeye karar vermem, bir buçuk yıl 

önce, ikinci görev yerim olarak tayinimin buraya çıkmasıyla oldu. Daha ilk bakıştı fiziki 

görüntüsü ve yerleşim düzeniyle köklü bir geçmişe sahip olduğu anlaşılan ilçeyi daha 

yakından tanımak için araştırmaya başladıkça sevincim bir kat daha arttı. Nitekim burası çoğu 

unutulmuş ve çoğu da unutulmaya yüz tutmuş, her parçası elmas değerinde zengin folklor 

ürünleriyle doluydu. 

İşe öncelikle derlemeye nerden ve nasıl başlayacağımı araştırmakla başladım. Bu 

araştırma esnasında Ilgın’la ilgili hazırlanmış birkaç yüksek lisans ve doktora tezi ile tanıtım 

rehberi şeklindeki kitaplara ulaşmak açıkçası çok da zor olmadı. Özellikle hazırlanmış tezlerin 

ve kitapların tek veya parça parça genel bir konu üzerinde yoğunlaştığını görmek benim için 

bir fırsattı. Görev yerimin burda olması, memleketime yakın olması itibariyle de bir kısım 

akrabalarımın burda bulunması araştırmamı kolaylaştırma açısından en büyük artılarım oldu. 

Araştırmaya önce ilçe merkezinden başladım. Bu süre içinde öğretmen arkadaşlarım ve 

öğrencilerim derlememe yardımcı oldular. Daha sonra merkeze yakın olan köylerden 

başlamak üzere araştırmaya devam ettik. Tezin "Coğrafi Özellikler” bölümünde de 

bahsettiğimiz gibi Ilgın bugün 36 köye sahiptir. Bizim derleme yaptığımız köy sayısı ise on 

sekiz. Diğer köylere gitmememizin sebebi ise derlediğimiz halk bilim ürünleri açısından farklı 

bir geleneğe sahip olmamaları. Zaten derleme sahamızda Yörük, Türkmen ve Çiğil aşiretinden 

farklı olarak dört göçmen üç de Çerkez köyü mevcuttur. Bunlardan derleme yaptığımız 

Boğazkent (Reşadiye), Kapaklı ve Orhaniye (Sivri) Köyü Bulgar Göçmeni; Mecidiye 

(Havuslu) Köyü Ahıska Türkü; İhsaniye (Gaziler Çerkezi), Ormanözü ve Sebiller Köyü 

Çerkez; Ağalar, Bulcuk, Çobankaya (Şuhut), Eldeş, Gedikören (Navrışık), Karaköy Türkmen; 

Dığrak, Gölyaka (Haremi), Kale, Olukpınar ve Tekeler Köyü ise Yörük köyleridir.  

Derleme yaparken öncelikle bu durum göz önünde bulunduruldu. Çünkü bu aşiretler 

arasında halk bilimi ürünleri açısından çok bariz farklar yoktu. Bunu da düşünerek tezin daha 

derli toplu olması için merkez ve köylerdeki halk bilim ürünlerini tek tek ayrı başlıklar halinde 

vermektense tek başlık altında toplamayı daha uygun buldum. Faklılıkları ise bu ana 

başlıkların altında ayrıca belirttim. 
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Derlemeleri yaparken her gittiğim yere gerek bir tanıdık gerekse akrabalarım 

vasıtasıyla gittiğim için açıkçası hiçbir zorlukla karşılaşmadım. Kaynak şahısların anlattığı 

ürünlerin çoğunu teybe kaydettim. Bu kayıtların bir kısmını da anlatıcıdan habersiz yaptım ki 

belki de en güzel ürünler bu şekilde ortaya çıktı.Her derlemenin sonunda kaynak şahıslara: 

a) Adı ve Soyadı 

b) Tahsili 

c) Mesleği  

d) Bu ürünleri kimden öğrendiğini sormayı ihmal etmedim. 

Şimdiden hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 
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I. Toprağın İşlenişi ve Harman Zamanı 

Anadolu’da olduğu gibi Ilgın’da da toprağın işlenişi birkaç aşamada olur. 

Ekilip biçilmiş bir tarla ilkbaharda toprağın tava (işlenebilecek hale) gelmesi ile 

sürülür. Bu işe halkımız ‘nadas etme’ der. Eskiden öküzlerin çektiği ağaçtan yapılmış, toprağı 

kazan kısmı demirci esnafının saban burnu dediği, demir aksamı sağlamlaştırılmış kara saban 

ile yapılırmış. 

Durumu biraz daha iyi olanlar bu işi, bir çift at, saban yerine de demirden yapılan 

pullukla yaparlarmış. Traktör ancak devlete ait tarım alanlarında belirli miktarlardaymış bu 

işler 15-20 gün hatta bir ayda tamamlanabiliyormuş. 

Nisan ayı sonları ile Mayıs ayında aynı tarla, bağ ve bahçeler ikinci bir işlemden 

geçiriliyor, buna da nadas ikileme deniliyor. Havalar biraz daha ısındığından tarlaya gidiş 

saatleri sabah namazından önce şafak vaktinde olduğundan bu vakti, çevreye ya bir araba sesi 

yada bir at kişnemesi veya horoz sesleri haber veriyor.  

Araba sesi: Hayvanların çektiği arabalarda tekerleğin bağlı olduğu dingil denen yerde 

çelik saçlardan yapılan ve tekerleğin hemen yanına monte edilmiş tekerleğin etkisi ile ses 

çıkaran düzenek. Bunu bando takımlarında yada mehter takımlarındaki disk zillere 

benzetebiliriz. 

Tecrübe sahibi kişiler bu seslerden hangi arabanın kime ait olduğunu bilebiliyorlarmış. 

Bir at arabası dört tekerlek, iki dingil dingilleri bir birine tutturan ahşap ve demir aksamından 

oluşurmuş. Üzerine yine tahtadan yapılmış kasa atılırken boyanarak süslenirmiş. Bu kasa 

yukarıdaki bahsedilen düzeneğe çok büyük iki demir çivi ile tutturulur bu çivilere özek adı 

verilirmiş. 

Tekerlekler, ortada göbek, bu göbeklere bağlı parmakçak, bu parmakçık yada 

parmakçakların bağlı olduğu ahşap çember-dolama onun dışında da yıpranmayı önleyen demir 

çember yani şına varmış. 

Bu çevre çocukları bilmecelerinde arabayı soru olarak:  

“ Dağdan gelir şakır şakır  
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Ayakları gümüş  bakır.”  

bilmecesi ile cevaplandırılmak üzere bir birlerine sorarlarmış. 

Bu arabaları öküzler, arabaya bağlı, düzgünleştirilmiş bir ağaç ki ok denen düzenekle 

ve kendi boyunlarına bağlı ahşap boyunduruk ile çekiyorlarmış. 

Baş ve boyunları boyunduruktan çıkmasın diye bazı köylerde zelve yada zevle harf 

değişikliği ile ifadelendirilen demirle sıkıştırılırmış. 

Atlar yine arabaya bağlı, “falaka” diye adlandırılmış bir aletle arabayı çekerlermiş. 

Tabi bu falakalara koşum adı verilen atların boyunlarındaki “hamut”, buna bağlı yan kayışlar, 

ok kayışları  ve başlarına geçirilen ve “terbiye” denen kalın gönden (manda-sığır derisi) 

yapılmış düzeneklerle bağlanırmış. 

Atların boynuna mavi boncuklarla örülmüş küçük aynalarsa onların süs takılarıymış. 

II. Yayla Kültürü 

2.1. Yaylaya Göç  

İlkbaharın acı soğuklarının ardından havadaki ısınmaya paralel dağ taş da yeşermiş, 

bozkırdaki otlar hayvanları doyuracak kadar büyümüştür. 

Anadolu insanı tatil kelimesini bilmezler. Durup dinlenecek hiç vakti yoktur. Artık 

yayla yolu görünmüştür.  

Herkes yayla yolluğundan birkaç gün önce yurtlarına gitmiş, (yaylada herkesin belirli 

yerine yurt denir) taşla çevrili ören yerleri (taşla örülmüş, hayvanların içeri alınıp sağımı 

yapılan üzeri açık yerler) düzenlenmiş, konaklama yerleri elden geçirilmiştir. Ön hazırlığın 

ardından hayvanlara yüklenen yükte hafif pahada ağır değil, yükte ağır pahada hafif ne varsa 

yaylaya doğru yola çıkmıştır.  

“Bu sıkıntılar, yorgunluklar az ileride katarın (kervan gibi uzun, yüklü hayvan sürüsü) 

önünde, ortasında yanık yağız bir Anadolu delikanlısının yanık bir türküsü ile gider, yerini 

daha azimli ve kararlı bir hava alırdı.” diyor Dığraklı Ali Amca. 

Akşama varmaz bütün eşyalar yerini bulur. Bir günde yeni bir düzen kurulur. Akşama 

doğru köye yönelen sürüler de şaşkındır, tedirgindir. Sanki onlar da yeni bir yaşantının 

farkındadır. Koyun-kuzu sesleri cıvıl cıvıl çocuk seslerine karışmıştır. Her akşam o çıplak mor 
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dağların yoldaşı Kara Tepe, Yurt Tepe, Mantarlık Tepe nöbeti bu çocuklara devretmişlerdir. 

Kasım ayına kadar dinlenmek için… 

Ilgın’ın hangi Yörük köyüne gittiysek yukarda kısaca anlatmaya çalıştığımız yayla 

kültürlerinden derin özlemlerle bahsetti köyün yetmiş-seksenlik delikanlıları. Şimdilerde 

tamamıyla yok olmak üzere olan bu kültüre tezimde yer vermeden geçemedim.  

2.2. Huğ Kurma  

Yine bu Yörük köylerindeki eskilerin anlattıklarına göre bu yaylalarda birer odadan 

ibaret yayla damlarını ararsanız göremezsiniz. Kıl çadırlardan eser yoktur. Bunun yerine 

Akşehir gölünden, Ilgın gölünden biçilip getirilmiş kamışlar, 2,5-3m. çapında bir daire 

oluşturacak şekilde; 10-15 cm itina ile kazılmış yere döşenmiştir. Kamışın tepeleri bir noktada 

birleşmiş, bir koniye dönmüştür. Bir giriş yeri ile kızıl derililerin kulübelerine benzemiştir. 

Hem yağmurdan, hem soğuktan hem de sıcaktan koruyacak ucuz ama sıhhî barınaklar 

kuruluvermiştir. Yöre halkı huğ kurma olarak adlandırmış bu olayı. Yaylada 2. ve 3. günler 

çok hareketlidir. Köye gitmeyen sürü yurtlara yaklaşmış herkesin koyunu keçisi yüzde doksan 

kendi yurduna, sürüden ayrılarak gelip gölgeye yerleşmiştir. Birkaç yanlış yer arayanlar da 

sahibinin yardımı ile yeni evini bulmuştur. 

“Peki bu nasıl oluyordu?” soruma Hatice Nine: 

“ Herhalde geçen yıllardaki alışkanlıkla...” diyor susuyordu. Arkasından da: 

“Yozlar yurtlara da yaklaşmaz yayla kuyusundan sulandıktan sonra yaylanın bir 

böğründe ikindiye kadar yatarlardı.” diyor. 

“Yoz ne bögür ne?” soruma Hatice Nine sanki o gözlerin imzası olan yüzündeki 

kırışıklıkları açılıp gülümseyerek:  

“ Yoz: Yavrusu olmayan sağılmayan sürü; Böğür de: Yaylanın kuzeye bakan yamacıdır.” 

diye cevap veriyordu. 

Ben ee… der demez de. “Biraz dinlenmeden sonra sağım başlar sağım sonrası 

ocaklarda sütler pişer yoğurt olacaklar damızlık katılarak üzeri kapanır, kaymağı alınacaklar 

yayvan kaplara dökülür kaymak bağlardı. İkindi üzeri hava serinler sürü  yurdu terk eder hayat 

yarına, aynı şekilde tekrar eder dururdu” diyor. 
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Ovada buğdayların (buğday, arpa, çavdar, yulaf vb) altın rengine dönüşmesi ile 

yaylada köşede kenarda ne kadar eli iş yapabilecek çoluk, çocuk, yaşlı yaşmaklı kadınlar varsa 

köye çekilir. Hem yayladakilerin işi biraz daha zorlaşır hem köydekilerin. Çünkü köyde de 

harman işi başlamıştır. Yaylada kalanlar ise köye inenlerin işini de üstlenmişlerdir. Akşamları 

hava kararırken işler bitmiş herkes yatıya çekilirken uzaktan duyulan bir kaval sesi o günün 

yorgunluğunu gidermek için hazırlanmış bir masaldır sanki. Tıpkı masal olan o günler gibi.  

Hatice Nine o günlerin çile olduğunu anlatıyordu ama o günleri de özlüyordu ki, 

gözleri çok uzaklara bakıyor ve doluyordu.  

2. 3. Yaylada Alış-Veriş, Yayladan Geçici İniş ve Harman 

2.3.1. Yaylada alış-veriş: Yaylanın köye giden yolundan ayda ya da birkaç ayda bir, 

iki, üç eşeği arka arkaya bağlı sabahın serin vaktinde: 

– Haydi! Üzüm var incir var leblebi var keçiboynuzu ..... Bu çocukların tanıdığı ve 

duyduklarında çok sevindikleri çerçinin sesidir: Öyle ya yılda birkaç defa şeker, üzüm, leblebi 

ya da keçiboynuzu (harnut) iğde almak yemek ne demek... Çocuklar hele birde horoz şekeri, 

içinde nohut olan düdüğü; kamıştan kavalı alabilecek durumda iseler sevinçleri bir kat daha 

artar.  

Paraları mı? Hiçbir zaman onların paraları yoktu. Büyüklerde yoktu ki çocuklara verip 

sevindirsinler. Bahsettiğim bu alışverişler para yerine çerçiye verilen yün, tiftik (filik) ve 

bunlardan mamul keçe, yün, çorap eskileri v.b maddelerdir. Ve bunların çoğu da öyle 

zannettiğiniz gibi günümüz modern kırkılma esasına göre hayvanlardan toplanan ürünler 

değildir. Dağda taşda, ağaçlarda çalılarda, kangal dikeni ve sığır kuyruğu (şabla bitkisinin 

fidan durumuna gelmiş çiçekli hali)nda, hayvanların tüylerini değiştireceğinde, takılıp kalan 

döküntüleridir. İşte bunlar da çocukların nasibine kalan. Buna da şükür...  

Çocuklar kıyasıya bunları toplar ve birbirlerine “benimki çok seninki az” gibi 

övünmelerle toplama hırs ve azimlerini kamçılarlar. Ayrıca küçükken ölen kuzu derileri, yine 

koyun-keçi derileri de yetişkinlerin iğne, iplik, boncuk, cıncık, sakız, mil vb. ihtiyacını 

aldıkları zenginlik kaynaklarıdır.  

Bu işi daha önceleri (Osmanlının son zamanları ile Cumhuriyetimizin ilk yıllarında) 

gayrimüslim çerçiler yaparlarmış. 
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Varlıklı her abla (sürü sahiplerinin hanımları) yılda bir iki defa da olsa bu çerçilerden 

aldıkları lokum, şeker gibi yiyeceklerin bir kısmını kendi çocukları gibi gözetip korudukları 

fakir ailelerden altı aylığına çalıştırdıkları çobanlarına da verir onları da sevindirirlermiş.  

2.3.2. Yayladan Geçici İniş ve Harman: Toprağın işlenmesinden sonra, başıboş 

yalaklarda semirtmiş olan atlar - eskiden öküzler - artık köye inmişlerdir. Başaklar önce altın 

rengini almış sonra da biçilerek tarlalarda demetlenmiş tarım işi iyiden iyiye artmıştır. Biçim 

işinin ardından harman yerleri temizlenmiş, yaşantı harman yerine taşınmış, evlerde 

çalışamayacak durumda yaşlılarla, görevi harmana ve tarlaya yemek hazırlamak olan aşçı 

kadınlar kalmıştır.  

Köyü idare edenlerle yaşlılar, tarladaki ürünlerin harman yerine getirileceği günü 

belirlerler. Bugün genellikle cumaya rastlarmış. Çünkü cuma namazından sonra herkes birlikte 

tarlaya yönelir, saplar (biçilmiş tahıl ve başaklar) arabalara yüklenerek harmana getirilir, 

herkes istediği gün bu işe girişemezmiş. 

Bu birlik ve beraberlik yönünden önemli sayılırmış.  

Bir hafta, on gün süren bu işlemin ardından bütün tahıllar sürüm işi için harman 

yerlerine yığın şeklinde istif edilir. Ardından, düven sürüm işine geçilirmiş. Düven: 90 cm - 

1m eninde 180 – 190 cm boyunda özenle seçilmiş kalın tahtalardan yapılmış, altına çakmak 

taşı denilen sert taşlar çakılmış bir tarım aletidir. Ilgın, Akşehir gibi ilçelerde özenle 

yaptırılırmış. Zira bütün sap ve başakları parçalayıp saman haline getirecek önemli bir alettir.  

Köyde bu işlere paralel olarak ilçelerimizde (Ilgın-Akşehir-Doğanhisar) de bu işlere 

yönelik alış-verişler yapılır, tarım aletlerinden: Yaba, tırmık, atkı, ananat, at koşumları vb. ilçe 

meydanlarına yığılırmış.  

Temmuz – Ağustos sıcakları iyiden iyiye artmıştır. Anadolu insanımızda karınca misali 

çalışarak ikinci geçim kaynakları olan hayvanlarının yiyeceklerini temine koyulurlar. Artık 

yediden yetmişe herkese iş düşer.  

Atların, öküzlerin hatta bazen eşeklerin bile düvene koşularak çalışması kolay bir iş 

değildir. Durmadan dön. Parçalanan, saman haline gelen ürünü aktarmak, sermek çilekeş 

Anadolu insanının kaderidir. 
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Saman haline gelmiş bu ürünler toplanır öbek yapılır hemen aynı işleme devam edilir. 

Gün geçtikçe saplar azalır, buna karşılık saman öbekleri artar. 

Saman öbekleri saman ile içindeki danelerden oluşur. Bu danelerin ayrılması için 

savrulmaları gerekir. Savurmak için de rüzgara ihtiyaç vardır. Rüzgar, yeldir halkın dilinde. 

Yel essin de deneler samandan ayrılsın. Halkımız bunun için: 

“Buldun yelini savur harmanını” demiştir. İşi rast gidenlere ya da açıkgöz geçinenlere. 

“Harman yel ile 

Düğün el ile”demişlerdir.  

Kışında ocakta sadece ön yüzü ısınanlar: 

Önüm gavurga gavurur 

Ardım harman savurur 

derler. Ocak başına önümüz dönüktür. Sırtımız her sıkıntıya katlanır. Göğsümüz 

ısınırken arka yanımızın ısınmadığı, ısınamadığı gibi. Hani şair: 

 “Eli boş gidilmez gidilen yere 

 Boş gelmedim Rabbim ben suç getirdim 

 Dağlar çekmez iken o ağır yükü 

 İki kat, sırtımda pek güç getirdim” diyor ya! 

Sanki bütün çile, yük insanın sırtına biner. Neyse... 

Sabah kuzey dağlar puslu ise bir umut belirir harmancının gönlünde ve “Poyraz esecek 

inşallah” derler. Birazdan eserse beklenen poyraz, malama (saman ve içindeki daneler) bir inip 

bir kalkan yabalarla havayı atılır. Dane ön tarafa saman onun güney tarafından birikir yavaş 

yavaş. 

Çeç yığıldıkça savrumcuların önünde, bütün yorgunluklar unutulur. Dinlendirir 

mübarek üst üste yığıldıkça… 

Savurma işi bitince, hemen çeç elenecektir. Yere yayılan büyük bir sergi üzerine üç 

toprak parçası ya da taş konur. Bir, iki kişi elerken birkaç kişi de onlara yığlı çeçi yetiştirir.  
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“Niye yaygıya üç adet taş?” soruma “Bereketli olacağına inanıldığı için” diye cevap 

veriyor yaşlı Baki Amca. Elenen çeçler çuvallara doldurulur. Harman yerinden evdeki 

ambarlara boşaltılır.  

Bir kısmı un, bir kısmı bulgur, bir kısmı güzün tekrar ekilmek için tohum olarak ayrılır. 

Fazla olan da satılacak ve bütün giderler bununla karşılanacaktır. Bir evde bol miktarda un, 

bulgur varsa, bunlar yeterli tereyağı ile de destekleniyorsa en büyük zenginliktir o yıllarda.  

Haziran Temmuz derken Ağustos sonlarına doğru önce tarladaki ürünler, sonra 

harmandakiler birer birer işlenerek eve taşınır.  

2.3.3. Harman Yardımı: Harmanda işi çok olanlar ya da hayvanı, düzeni elverişsiz 

olanlar yalnız bırakılmazlar. İşini bitiren evine çekilmez. Geride kalan komşuya atı arabası ile 

öbür komşular el atar, ovanın ortasında çaresiz bırakılmaz. Birkaç gün içerisinde komşu 

yardımı ile onlar da işini bitirir evlerine taşınırlar. Neme lâzımcılık yoktur… 

2.3.4. Harmana Yemek: Tarlada, harmanda çalışmak zor iştir. Çalışabilmek için de 

iyi beslenmek gerekir. Ama çevre halkın iyi beslendiğini söylemek çok zor. Hele kıtlık 

yıllarında. Ama karınca kaderince yine de bir şeyler hazırlanır.  

Baş besin ekmek, yufka yani. Yufkalar açılır güzelce pişirilir, üst üste yığın edilir. 

Daha sonra su ile tavlanarak (ıslatılarak) yumuşatılır, her yemekte yenir. 

Ilgın, Akşehir gibi ilçe merkezlerinden helva, üzüm pekmezinin katılaşmış hali alınır, 

sabah namazından 1-2 saat önceden tarlaya gidilirken çomaç (dürüm) yapılır bununla saat 8-

9’a kadar idare edilir 08.00-9.00 da evden gelen yemeklerle kahvaltı edilir. 

Yağlı koyun yoğurdu, ayran hemen her öğünde her iş yerinde bulunur susuzluğa baş 

çare olarak içilir. Pirinç yerine süt içine yufka ekmek ufalanır serin bir yerde dondurulur, tatlı 

ihtiyacını giderirmiş.  

Dedik ya köy yerlerinde dur durak dinlenme yoktur. Harmandan sonra değirmenlere 

gidilir. Toprak damlalara gayrak (su geçirmez killi toprak) çekilir. Bulgur kaynatılır, keşkek 

dövülür, kış hazırlıkları başlar.  

2.4. Perşembe (Işıklı) ve Perşembelik  

Zamanı dolu dolu yaşamak, değerlendirip israf etmemek önemlidir. Kendimiz, 

çevremiz, insanlık adına bir şeyler yapabilmek ibâdet kadar önemlidir. İşte bunlardan biri. 
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Perşembeyi yani yörenin günlerinden Işıklı’yı değerlendirmek. O gün her evden hazırlanmış 

bir yiyecek ya da çerez cinsinden hazırlık mahalle çocuklarına sunulur. Çocuklar gruplar 

halinde gezer, evdekiler de bu grupları gözetir, çocukları görür görmez hemen çağırırlar. 

Çocuklar o evin önünde sunulanları halleder, hemen bir başka eve yönelir.  

“ Peki neydi bu ikram edilenler?” dediğimde 

“Pahalı, bulunmayan şeyler değildi” diyor Halime Nine. 

“ Ocakta yanmakta olan ateş üzerine kurulan saçta pişirilmiş tazecik bir gözleme, tûran 

yağı ile yağlanır üst üste sayı 8-10’u bulunca güzelce kesilir, verilir” diyor. Ya da gevretilerek 

üst üste yığılmış yufka ekmekten birkaç tane alınır, elle iyice ufalanır (ufak parçalara ayrılır) 

bir tava ya da tencerede bolca kızaran tereyağının içinde çevrile çevrile kızartılır sonra bir 

tepsiye alınır, çocuk sayısına göre kaşık konulur ve sunulurmuş. Bu yemeğe ise yörede 

YAĞLIFAK diyorlar.  

Bazen de güngörmüş nineler üç beş yada sekiz-on sitile (1,5-2 kiloluk yoğurt kâsesi) 

çaldıkları yoğurtları çocuklarından veya torunlarından birkaçını çağırıp: 

“Sen şunları falanca falancaya, sen de falancalara götüreceksin.” der. Çocukların canı 

istemediğinde onlar azarlanmaz. Haydi bu işi yapın ben de size şunu alırım. Veya şunları 

hazırlarım denir. 

Böylece köyde yoğurdu sütü olmayanlar da her perşembe günü olanlar tarafından 

düşünülür. Bu şekilde ata ruhlarının diğer tarafta huzur bulacağına inanıyorlar.  

2.5. Tûran (Tuhran) Çalkama 

Tuhran topraktan yapılıp, testiden biraz daha büyük ağzı da su testilerinden biraz daha 

geniştir. Ağzına yakın yerden küçücük bir delik açılmıştır. Kış günlerinde yoğurt-süt yaz 

aylarına göre fazla olmaz ama yinede eksik de olmaz. Bu yoğurtlar tuhranların içine dökülür, 

yeteri kadar su ilâve edilerek ağzı terbiye edilmiş, temiz bir deri parçası ile bağlanır. Ağzı 

bağlanan tuhran (bazı köylerde tufran) saplarından tutularak aşağı yukarı hareket ettirilir. Bu 

hareket sayesinde su ile yoğurt çok güzel ayran olur, yoğurdun yağı da ayran üzerine çıkar. 

Kaşıkla bir araya toplanır 300-500 gram sade tuzsuz tereyağı böylece elde edilir. İşte bu yağa 

tuhran (tufran) yağı denir ve sabahları kahvaltılarda sevilerek yenir. Kısaca yayıkta yazın 
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işlenen yoğurtların kışın az olduklarından tuhranda işlem görmesiydi tuhran yaymak ya da 

çalkamak. 

III. Kış Hazırlıkları 

3.1. Değirmene Gitme  

Çevre halkı kanaatkârdır. “Allah’ım boz ekmeğimizi eksik etme” en sık rastlanan 

dualardandır. Bunun için de 40-50-60... havayi (16-17 kiloluk buğday ölçeği) belkide daha 

fazla buğday unluk olarak değirmene gider un öğütülür, gelip un ambarlarına konur. 

Halk un ile ekmeğe çok değer verir. Yerde, ayak altında un döküntüsü, ekmek kırıntısı 

asla görülmez. 

Eskiden her yerde değirmen olmadığından ilçe merkezleri ya da belirli köylerdeki 

değirmenlerde günlerce sıra beklenir bu işler bazen bir haftayı bile bulurmuş. Bu “değirmende 

sıra bekleme” olarak ifade edilir;  “hak” olarak adlandırılan buğday verilir bu iş karşılığında. 

3.2. Bulgur Kaynatma – Bulgur Çekme – Keşkek Yapımı 

3.2.1. Bulgur Kaynatma: Bulgur olacak buğdaylar köy çeşmesinin oluklarında 

yıkanır, tozdan topraktan arındırılır. En önemlisi de harman yerinde karışan taşından ayıklanır. 

Özel olarak süzülen buğdaylar hafif olduğundan su ile tekrar oluğa dökülür, süzme kabının 

içinde ağır olan taş kalır. Genelde ayıklama böyle olur. Islak buğday kazanlara konur, içine 

yeterli su konur çevredeki yakacaklar kazan altında yakılır kaynayan buğdaylar pişer. Pişmiş 

buğdaya  gölle - kölleme - denir. Yaygılarda kurutulur, tekrar elden geçirilir, yabani ot 

tohumu, taş tamamen temizlenir. 

3.2.2. Bulgur Çekme: Eskiden bulgur ilkel yapım el değirmenlerinde gençler 

tarafından çekilirmiş. 35-40 cm çapında iki silindirik taş. Biri altta sabit, diğeri üstte; ortası 

delik ve bir kenarında 40-50cm sap takılacak yeri bulunur. 

Bu taşlar siyahtır; gözeneklidir, arasına çekiçle iz yapılarak bulgur ve buğdayı daha iyi 

parçalaması sağlanır. 

Üstteki taş çevrilirken ortasındaki 10-15cm çapındaki yuvarlaktan koşam koşam 

bulguru içine dökmek maharet ister. Genellikle genç kızların, gelinlerin yaptıkları bu iş 

sırasında türkü ,mani de söylenir.  
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3.2.3. Keşkek Yapımı: Bulgur da keşkek olacak buğday da öncelikle kabuğundan 

arındırılır. Bu iş köylerimizin birkaç obasında (Mahalle yerine daha çok oba denir) birkaç yere 

konmuş taş dibek (özenle oyulup çukurlaştırılmış taşlar)lerde yapılır. Nemlendirilmiş buğday 

veya bulgur bunlara doldurulur, ağaç tokmaklarla bir – iki bazen de üç kişi tarafından 

tokmaklar maharetle iner kalkar. Bu özenle yapılır. Kabuğu ayrılan ürün boşaltılır, döğülecek 

olanlar tekrar doldurularak iş devam eder. Gençler benimde katkım olsun diyerek sıraya 

geçerlerken yorulup kenara çekilenler, yaşlı teyzeler tarafından “Eliniz dert görmesin”, “Allah 

ne muradınız varsa versin, “Emeğiniz yağlı olsun”,  “Ömrünüz  uzun olsun, düğününüz güzün 

olsun” gibi hayır dualarla dinlendirilirken onların sırlarına, söyleyemedikleri dertlerine de 

derman olurlar.  

Bu işler yapılırken çalışanlara üzüm, leblebi, fındık, fıstık gibi çerezler de yedirilir. 

Eğer bunlar da yoksa kabuğu alınmış buğday veya bulgur kavrulur ve “gavurga” olarak  

adlandırılan bu çerez içine biraz da kenevir tohumu katılarak gençlerin gönlü alınır. 

Çalışanlar da çalıştıranlarda “veren el” olmak isterler “alan el” değil.  

3.3. Toprak Damların Bakımı  

Fazla değil bundan 40-50 yıl önce Ilgın-merkez ve köylerinde çatılı ev görmek 

mümkün olmadığı gibi ilçe merkezinde bile hâlen toprak damlı evler mevcuttur. Bunların 

bakımı kış gelmeden yapılır kışın damlamasın diye her türlü özen gösterilir. Bu iş için çevrede 

su geçirmeyen killi topraklar bulunur. Evin üzerine biraz çekilir, güzelce yaydıktan sonra 

yağmurların yağması beklenir, işler yağmurun yağması ile tamamlanır. Konya’dan İstanbul 

yoluna düştüğümüzde Afyon istikametine doğru giderken yolun solu dağ köyleridir. Az da 

olsa ağaca rastlanır. Sarayönü, Kadınhanı, Ilgın, Akşehir’in doğu, kuzeydoğu ve kuzeyi 

ağaçsız bozkırdır. Ağaçsız dağları bombozdur. Güz gelip yağmur bulutları yere doğru 

alçaldığında ve toprağın ihtiyacı rahmeti ona sunup bir dağın koynunda dinlenmeğe 

çekildiğinde, köylerdeki çoluk çocuk genç ihtiyar damların üzerine çıkar bu toprağı 

çiğneyerek, yuğarak sıkıştırırlar. Bir metre boyunda 40-45cm çapında silindir “loğ” ya da 

“yuğ” taşları dam üstünde bir taraftan öbür tarafa gider gider getirilir.  

“Dam yuğma” işi olarak adlandırılan bu iş sırasında yağız bir Anadolu delikanlısı: 

“Katar katar turna geçer buradan 

Kavuştursun yeri göğü yaradan” 
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diye bir türkü tutturur. Komşular türkünün devamını beklerken ses birden kesilir, türkü de 

yarım kalır. O sırada genç, ya babasını anasını görmüş ya da mahallenin bir büyüğünü 

yakınında hissetmiş ve susmuştur. Büyükler yanında türküye devam etmek mümkün mü? En 

büyük saygınsızlıklardan kabul edilir.  

3.4. Koç Katımı  

Araştırmamızın birçok bölümü Ilgın’ın yörük boyu köylerinde yapılmış olup bu ikinci 

bölümdeki inceleme konularımız tarım ve hayvancılık ağırlıklı olmuştur. Bu yansıma tezin 

genelinde göze çarpacaktır. İşte bunlardan biri de havaların soğumasıyla başlayan “koç 

katımı” geleneğidir. 

Tarım çalışmalarında ürün elde etmede mevsim, ay hatta günler bile dikkate alınmıştır. 

Halk, çalışmalarını düzenli yapmaya ve zorlukları bu yolla yenmeğe çalışmıştır. 

Koyun ve keçilerin yavrulama mevsimini de çetin kış şartlarının sona erip havaların 

yavaş yavaş ısındığı, bahar kokularının hissedildiği şubat sonu mart ayı başlarına rast 

getirmişlerdir.  

Bunun için koyun sürülerinden damızlık koçlar ve tekeler Ağustos-Eylül ayında ayrılır. 

Sürüden ayrılan bu hayvanlar evlerde bakıma alınır, sürülerden uzak tutulur.  

Havaların soğuması ile de köylü hesabını yapar, ekim ayının başlarında koçları sürüye 

dahil ederler. Koyun ve keçilerin ortalama yüz elli günlük gebelik dönemleri olduğundan 

yavrulama zamanının da Mart ayında olmasına dikkat edilir. Her ne kadar “Mart kapıdan 

baktırır, kazma kürek yaktırır” dense de çetin kış şartları uzun sürmez. 

“ Koçlar ve tekeler evde özenle bakıldığından besilenmiş oluyorlardı.” diyor Hatice 

Ninemiz. Fakat onları köyün etrafında gezdirmek kırlarda yaymak çocukların en zevkli 

işlerindendi diyor. Büyüklerden habersiz bazen de büyüklerin müsamahasından aldıkları 

cesaretle onları kavga ettirip: “Benim koçum yendi; seninki korktu” gibi övünmelerde, 

yermelerde bulunurlarmış kendi aralarında. Derken haftalar birbirini kovalar Ekim ayının ilk 

haftalarında başta çocuklar ve delikanlılar koçlarını boyama, süsleme hazırlıkları yaparlar. 

Köye uğramayan sürü köyün yakınındaki bir yamaçta görünmüş olur. Kuzuların erkek olması 

isteniyorsa koçları sürüye katmakla erkek çocuklar, yok sürünün çoğalması, dişi olması 

isteniyorsa, kız çocuklar boyanmış süslenmiş koçları, sürüye doğru yönlendirir. “İnanç işte, 

doğruluğunu kim bilir?” diye ekliyor Halime Nine. 
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Uzaktan sürüyü gören koçlar çocukların zorlamalarına gerek kalmadan o yöne 

koşarlar. Onların dövüş ve kavgalarından sonra sürü kalkar, yaylaya doğru yol alırken 

çocuklar ve gençler çobandan bir türkü ya da kaval çalmasını isterler. Koçlara ne kadar özen 

gösterilmişse çobanın üç-beş günlük azığına da en iyi yiyecekleri koymada yarışır ağalar-

ablalar (sürü sahibinin hanımları). 

Çoban bu isteği kırmaz: 

“Yücesinde namlı namlı karın var 

Seni yaylayacak zamanım dağlar  

Başından aşmaya yoktur takatim 

Kalmadı dizimde dermanım dağlar.” 

.......... 

diye acıklı bir türkü tutturur, daha sonra da bir iki kaval geçişi ile gönülleri alır. 

Bu sırada moraran, birkaç saat sonra da kararacak dağlara doğru yönelmiş sürüsünün 

peşine düşüp gider.  

3.5. İp Boyama ve Yöresel Duvar Boyası: “BASI” 

Eskiden Harman kalkar kalkmaz kalaycı, manifaturacı, terzi, hallaç, kunduracılar 

büyük köylere akarlarmış. Kalaycılar köylülerin bakır kaplarını, manifaturacı ve terziler giyim 

kuşamı, hallaçlar yünden keçeleri kunduracılar ayakkabı işlerini hallederken, boyacılar 

yünlerle yünden eğrilmiş ipleri renk renk boyarlarmış. 

Çünkü her gelin olacak kız halısını, kilimini yolluğunu ve duvar yastığını kendisi 

dokumak zorundadır. Yün ve ip oğlan evinin karşıladığı giderlerdendir. Boyama, tezgâh, 

dokuma da kız evinin yaptığı işlerdir. 

Renkli ipler imece usulü ile genç kızların evlerinde nakış nakış seccâde olur, halı olur 

yastık, yolluk olur. 

Bu esnâda kızlar sırlarını birbirlerine söyler, sevdiklerine ulaşmak üzere hazırlanan 

mendil, çorap tesbih de yine akranları aracılığı ile gönderilir. Bu arada sevgilerini nişanlılarına 

uygun manilerle açıklarlar.   
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“Bisiklete binersin 

Bizim orda inersin 

Eğer anam sorarsa 

Teker patladı dersin” 

veya uzaktaki sevdiğine  

 Tren gelir ötmez mi? 

 Kömürünü dökmez mi? 

 Sen orada ben burda 

 Bu ayrılık yetmez mi 

diye sitemlerini dile getirirler. 

3.5.1. Yöresel Duvar Boyası: “Bası”: Ilgın’ın Çiğil yöresine özgü bir duvar boyası 

olan “bası”yı keşfeden ve bu halk buluşunu kültürümüze kazandıran Yrd. Doç. Dr. G. Tarıman 

CENİKOĞLU’dur. 

Cenikoğlu,basıyı Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama 

Merkezi’nce 04-06 Mart 2004 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen “Somut Olmayan 

Kültürel Mirasın Müzelenmesi Sempozyumu”na bildiri olarak sunmuştur. 

Cenikoğlu’na göre “bası” adı, Türkçe basmak mastarından türetilen bir halk buluşudur. 

Bu kelimenin etimolojik yapısı: Bası/bası-ı (bas-fiil kökü ile –ı fiilden isim yapım ekinden 

meydana gelmektedir.) Büyük bir ihtimalle bu yöresel boya, duvara elle bastırılarak sürüldüğü 

için bu adı almıştır. 

Genellikle Aşağıçiğil Kasabası evlerinin mimari tarzı, taş ve kerpiçten iki katlı ve 

toprak damlı olup, alt katta ahır, samanlık, kiler, ambar ve depo bulunmakta, ailenin fertleri ise 

ikinci katta oturmaktadırlar geleneksel ahşap mimarinin hakim olduğu bu eski evlerde 

cumbalar bulunmakta olup, çatıları ise toprak damlardan meydana gelmektedir. Yeni yapılan 

evlerin çatıları kiremit kaplı olup cumbaların yerini modern balkonların aldığı görülmektedir. 

Aşağıçiğil’deki kaynak kişilerin verdiği bilgilere göre, Orta Asya kökenli otantik bir 

yöresel boya olan “bası”nın ham maddesi, beldenin dağlarından çıkarılan boz, sarı ve kızıl 

renkli toprak, su ile yine bu yörede ekilen haşhaş bitkisinden üretilen yemeklik haşhaş yağıdır. 

Ayrıca bu duvar boyasının hazırlanmasında araç olarak mala, oval üzeri pürüzsüz düz bir 
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deniz taşı ile bir bez parçası kullanılmaktadır. Bu boya; Aşağıçiğil ile birlikte, Yukarıçiğil, 

Başköy, Balkı, Göstere ve Geçit gibi kasaba ve köylerde de bilinmektedir. 

G. Tarıman Cenikoğlu; genellikle hanımların işi olan bu zanaatın, usta-çırak 

geleneğiyle nesilden nesile günümüze kadar gelmiş olduğunu belirtmektedir. 

Yöresel bu boya, taban ya da duvarlara sürülmeden önce boyanacak alanın kabaca 

temizlenmesi gerekir. Duvarların taş, tuğla, kerpiç ya da ahşap malzemeden yapılmış 

olmasının önemi yoktur. Geleneksel sivil mimarinin egemen olduğu bu yörede evlerin 

çoğunda bası kullanılır. Odanın kolay kirlenmemesi için, bası’nın koyu renkli tonları tercih 

edilir. 

Çamur harcı şeklindeki karışımın, mala ile hanım ustalar tarafından boyanacak zemine 

vurulmak suretiyle duvara yapışması sağlanır. Odanın tamamı bittikten sonra ince elekten 

elenmiş sarı / boz toprak, eriyik haline getirilip boyanan yerlerin parlak olması için cilalanır. 

Bir bez parçası ile yüzeyin pürüzlü olan yelerinin daha düzgün hale gelmesi için silinir. Bu 

yapılan işlemlerin ardından silinen yerler, oval-yassı ve üzeri pürüzsüz yumurta büyüklüğünde 

bir deniz taşı avuç içine alınarak boyalı yerlere bastırılarak sürülür. Boyanmış yerler bir hafta 

kadar kurumaya terk edilir. Onun üzerine kızıl topraktan yapılmış eriyik, bezle tekrar sürülür. 

Takriben 20 kg. haşhaş yağı bir kazanda kaynatılır. Boyama işlemi, hangi odadan 

başlanacaksa yağ, parça parça ısıtılır ve bir bezle duvarlar sürtülüp parlatılır. Yağlama işi 

bittikten sonra kuru bir bezle her yer tekrar silinir. Duvarlar üç-beş gün kurumaya terk 

edildikten sonra beton gibi sertleşmesi sağlanır. Daha sonra yağ kokusu çıkması için bir 

müddet kapı ve pencereler açık tutulur. 

Yöre insanları, bası boyası ile boyanan odalarda iyi bir yalıtım sağlandığı, bu evlerin 

kışın sıcak, yazın ise serin olduğunu söyler. 

3.6. Kış Geceleri ve Yakın Köyler Arası İlişkiler 

3.6.1. Kış Geceleri: Gündüz işinde gücünde çalışıp didinen yöre halkımız 

dinlenmesini, sohbetini hâl hatır sormasını ihmal etmez. Uzun kış gecelerini komşuluk 

ilişkilerini en üst düzeyde tutarak değerlendirirler. Bunun için de gidilecek evler, kişiler 

bellidir. Yaşlı, güngörmüş, savaşa katılmış büyüklerin evleri her akşam dolar taşar. Ama en 

küçük bir isteksizlik, rızasızlık mümkün değildir. Ziyarete giden sevinir, ziyaret edilen sevinir. 
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Evler büyük ve geniş olduğundan ocak başında yaşlı erkekler oturur. Ocağa çatılmış kemre∗, 

odun hem aydınlanmayı, hem ısınmayı sağlar. Önceleri soba da yokmuş biz onu bilmeyiz ya 

diyen Hatice Nine sözlerini sürdürüyordu: “Ocağın başından odanın giriş kapısına doğru sanki 

yaş sıralamasına göre otururlar, bir yaş büyüklüğe bile dikkat edilirdi. Her evde seki denilen 

evin tabanından 40-50cm yüksek ve pencere yönünde bulunan bölümler vardı. Gençler ve 

çocuklar burada dururlardı. 

Yaşlı güngörmüş (pir-i fâni)lerin sohbetlerinden, savaş anılarından, tecrübelerinden 

onlar da istifade ederlerdi. Çoğu zaman da sessizce kendi aralarında oyunlarını oynar, bilmece, 

bulmacalarını sorarlar, kimsenin sessiz olun uyarısına gerek kalmazdı. Mesela en fazla 

bilmecelerinde: “Üç kız; dört oğlan, karı koca, koca karı?” 

Yani bir evde üç kız, dört erkek kardeş anne ve babadan başka ebe nine ile dede de var 

bunlar kim anlamı çıkardı. Çocuklar sıra ile bu ailenin kim olduğunu söylerler doğrusu bilen 

soru sorma yetisini eline alırdı.” diyor. 

Çocuklar bu oyunları ile meşgul iken dedeler, babalar, amcalar, ocakta kavrulmuş, 

soğutma tahtasında soğutulduktan sonra el değirmeninde çekilmiş yine ağzı kapaklı 

cıngırdaklı cezvede defalarca köpürtülerek kaynatılmış kahvelerini içerler. İçerisi misk gibi 

kahve kokar, ama çocuklar, gençler, kadınlar bana tenezzül etmezler. En azından öyle 

görünürler. 

Evin ninesi – en yaşlı kadını – gelinlerinin ve misafirliğe gelen gelin ve kızların 

yardımı ile; gavurgasını kavurup içine kenevir tohumunu katarak, veya ocakta bir tencerede 

kaynayan gölle (kölleme: pişmiş buğday) içine haşhaş tohumunu ekleyerek gençlere ve 

çocuklara dört gözle bekledikleri ikramlarını hazırlamış olurlar. 

Çevrede hayvancılık yaygın olduğundan, bazen ölen bir koyun, kuzu, keçi veya oğlak 

elbirliği ile temizlenir, eti kemiğinden ayrılır. Özellikle yörük köylerinde hayvanlar zayıf 

olduğundan eti doğranacak durumda olmaz. Büyük bir  teknede (oyulmuş ağaç veya çatılmış 

tahta kab) genç gelin ve kızlar tarafından içine tuz, biber, baharat, bulgur katılarak dövülür, 

ellerde yuvarlanır, ocakta kaynayan kemiğin üzerine dökülerek pişirilir ve buna köfte değil  

topça denir. Vaktin ilerlemesine aldırılmaz sofra kurulur, çoluk çocuk genç yaşlı herkes 

                                                           
 
∗ Koyun ağıllarında koyunların ayağı ile sıkışarak sertleşmiş koyun dışkısı. 
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yedirilir, içirilir. Duâ edilir, yardımlaşma, ile sofra kaldırılır bulaşıklar hemen yıkanır. Eskiden 

olsa idareler (gemici fenerleri) yakılır, evlere doğru fenerli yolculuklar başlarmış. Âniden 

yağmış olan karda bu mutluluğa bir mutluluk daha katar… 

3.6.2. Yakın Köyler Arası İlişkiler: Sarayönü, Kadınhanı, Ilgın, Akşehir hatta 

Sultandağ’a bağlı bir dizi köylerimiz birbirlerine belirli mesafededir. Araları beş ile yedi km. 

kadardır. En uzak olanların bile birbirleri ile irtibatları düzenli bir şekilde devam eder. Eskiden 

bile bugünkü gibi vasıta ve haberleşme araçları olmamasına rağmen ölenden yitenden, hacca 

gidenden, düğünden dernekten haberdar olurlarmış. Kış günlerinde dahi bakılı atlarla ve at 

arabaları ile kürklerini∗ giymiş insanlar, çetin kış şartlarına aldırmazlar, en yakın köye gider, 

orada bir gün kalır ertesi gün gidecekleri yerlere devam ederlermiş. Varacakları köye 

ulaştıklarında atlar arabalardan salınır en iyi ahırlara konur en iyi şekilde bakımı yapılırmış.  

Misafirler evlere sıraya konur bir gün bir evde ya da odada, bir gün bir başka ev ya da 

odada hürmet görürler, yenilir, içilir eğlenilir. Bu eğlencelerin başında da yüzük oyunu gelir. 

Şimdi tamamen unutulmuş olan bu oyunda altı veya on iki adet fincan bulunur. Bu fincanlar 

özel olarak yapılmış madeni fincanlar olduğu gibi normal kahve fincanı ile de oynanır. 

Oynayanların iki gruba ayrılması ile oyun başlar. Bazen isabetli bir kararla yüzüğün hangi 

fincan altında olduğu tahmin edilir, oyun öbür gruba geçer. 

Taze yağmış kar bazen onları topluca kaz ve tavşan avına sevkeder. Bu av partilerinde 

vurulan bir-iki tavşan, kaz yeterli bulunur avcılıkta merhametsizliğe gidilmez ve av etleri ile 

hazırlanmış arabaşından herkes nasiplenir. 

 3.7. Kış Sohbetlerinden Bir Örnek 

Ilgın – Haremi (Gölyaka) den olup 30-40 km. batısında Sıram diye bir köye yerleşmiş; 

Sarıkamış kışı ve Yemen çöllerinde savaşmış dört yıl tel örgü içinde esaret yaşamış Mehmet 

Buhurcu Amca (Allah rahmet eylesin) sohbeti dinlenen bir kişidir. 

Tel örgüden kaçış, Anadolu yollarını tutuşları... Yolda eşkiyaların: 

“ Osmanlı altınları nerede?” diye çok arkadaşlarını öldürdüklerini anlatırken sinek uçsa 

duyulurmuş. Aç susuz yayan yapıldak Anadolu’ya, oradan Konya’ya gelişini, trene binip 

Akşehir’e inişini, köyde iş yapacak erkek olmadığı için at arabaları ile pazara gelmiş korkusuz 

                                                           
∗ Koyun postu ile keçi postundan yapılmış yünlü tiftikli deri giysi 



 31 

Anadolu kadınlarının çilesini, kendisini bunlara tanıtışını tane tane anlatırken gözyaşlarını 

tutamazmış. Derken tam köyüne gideceği sırada arkadaşları ile karşılaşmasını, Kuvva-i 

Milliye’nin kuruluşu nedeni ile köye gitmekten vazgeçişini, Akşehir gölü yanında – 

Kaytanların çiftliği – civarında Kuvva-i Milliye birliklerinin teşekkülünü doyumsuz bir dille 

anlatır, Afyon üzerinden İzmir’e giderlerken komutanının: 

“Ne o Sert Çavuş! Seni yıllardır tanırım; gözün yaşardığını, kalbinin bu kadar 

yumuşadığını görmedim. Şimdi ne oldu sana?” sorusunu soran yine Akşehirli komutanına: 

“Efendim şu boz dağları görüyor musun? İşte köyüm orada. Bir yuvam vardı. Sonra bir 

de yavrumun olduğunu duymuştum. Acaba esah mı? Varsa ne yaparlardır diye geçti içimden 

başka bir şey yok ....”  

Komutanının bir at buluşunu, köyüne gönderişini, öldü diye kendinden ümidini kesen 

hanımının şaşkınlığını o hiç görmediği çocuğunu koklayışını ama asker kaçağı diyecekler diye 

iki üç saat sonra tekrar birliğine dönüşünü anlatırken çevresindekilerin nasıl ağladıklarını çok 

iyi hatırlıyorum diyor Haremili (Gökyaka) Baki Amca. 

 

IV. Köylerde Zamanın Belirlenmesi ve Haftanın Günlerine Verilen İsimler 

Çevre halkı zamanı Kasım ve Hızır İlyas (Hıdırellez) diye iki ana dilime ayırmıştır. 

Hıdırellez 6 Mayıs hıdırellez kutlamaları ile başlar 7 Kasıma kadar devam edermiş. Bu dilim 

mâlum İlkbaharın son ayı, yaz ve güz mevsimlerini içine alır. Rahat ve zamanın çoğunun 

dışarıda geçirildiği süreyi kapsar. 

Kasım dönemi ise içinde zaman diliminin çokça olduğu bir yarım yıl. 7 Kasımdan 7 

Aralığa kadar kasım günleri 7-21 Aralık karakış olarak belirlenmiştir. 21 Aralıktan sonrası 

zemheri olarak adlandırılmıştır. Bazen de yedi kasım yirmi bir aralık kasım günleri 21 

Aralıktan Şubat ayının başına zemheri denirmiş. Zemheriden sonra ise kırk beş elli gün süren 

hamsin başlar. Hamsin soğuk olsa da taşın taşı kuytuladığı, dışarıda kalınsa bile donma 

tehlikesinin olmadığı dönemdir. Fakat yörede kullanılan “Hamsin ocakta haranın donsun” 

sözü de bu dönemi anlatan bir cümle ki (haranı: Ocakta yemek kaynatılan büyük tencere) 

insanı düşündürür.  
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Ayrıca 20 Şubattaki I. Cemrenin havaya 27 Şubattaki II. Cemrenin suya 04 Marttaki 

üçüncü cemrenin de toprağa düşmesi yine bu zamanda olan olaylar. 

Bu bilgiler Ilgın’ın yörük köylerinden toplanmıştır.  

Şimdi de Çiğil ve etrafında halkın günlük işlerini yaptığı ve “baba hesabı” diye 

adlandırdığı “halk takvimi”ni şöyle bir toparlayacak olursak: 

Mart Dokuzu: Milâdî takvimde 22 Mart’a tekabül eder ve “Nevruz” olarak kutlanır. 

Dokuzun Dokuzu: Milâdi takvimde 1 Nisan’a tekabül eder ve on iki hayvanlı Türk 

takviminde yılbaşı olarak kabul edilmiştir.  

Abril: Nisanın ilk beş günü olup bu günler önemli sayılır.  

Hıdırellez: Beş Mayıs gecesi Hızır gelecek inancıyla ibadetlerle geçirilip, altı Mayıs 

günü gündüz, bağ-bahçe gibi mesire yerlerinde eğlenilerek ve çeşitli dileklerde bulunularak 

geçirilen gündür.  

Ayların İsimleri: Ocak: İlkay    Temmuz: Irgatlık 

      Şubat: Hamsin   Ağustos: Harman - Sağıray 

      Mart: Mart Dokuzu   Eylül: Güz başı 

      Nisan: Çiçek Ayı   Ekim: Koç katımı 

      Mayıs: Hıdırellez   Kasım: Avara ayı 

      Haziran: Herkayı    Aralık: Boş ay 

Günün Bölümleri: 

  İlk horoz: Saat iki-üç arası 

  Son horoz: Saat dört-beş arası 

  Sığıra gitme vakti: Saat altı-yedi arası 

  Guşluk: Saat dokuz-on arası 

  Gaba guşluk: Saat on-on bir arası 

  Davardan gelme vakti: Saat on bir-on iki arası 

  Gün ortası: Öğle vakti 

  Davara gitme vakti: Saat on beş-on altı arası 
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Zamanın önemi, zamanın hesaplanıp en verimli şekilde değerlendirilmesi halkının 

hassasiyet gösterdiği konuların başında gelir. Biz haftanın günlerini pazartesi, salı, çarşamba, 

perşembe, cuma, cumartesi ve pazar olarak sayarız. Böyle öğrendik çünkü. Ama Ilgın’da bir 

başka köyde yaşlı bir teyzenin haftanın günlerini: Gire, gaybazarı (gaypazarı), homa, ışıklı, 

cuma, cumartesi ve dernek olarak sayması çok ilginç geldi bana. Ilgın’da: “Derneği Ilgın 

pazarına bağlayan gün” sözünden Dernek’in Pazar,Gire’nin de Pazartesi olduğu anlamı 

çıkıyor.  

Iraz Nine’nin saydıklarını şöylece tekrar toparlayacak olursak: 

Gire  :  Pazartesi 

Gaybazarı (Gaypazarı) : Salı 

Homa  :  Çarşamba 

Işıklı  :  Perşembe 

Cuma  :  Cuma 

Cumartesi :  Cumartesi 

Dernek  :  Pazar 

Gününe isabet ediyor. 

V. Yemekler 

Ilgın bölgesinde yaygın olan yemeklerden:  Toyga çorbası, etli bamya çorbası, bulamaç 

çorbası, etli yarma çorbası (keşkek), erişte, karnıyarık, güveç, Konya kebabı, bulgur pilavı, 

kapama pirinç pilavı, tarhana çorbası, su böreği, ıspanaklı börek, kıymalı börek, katmer, mantı 

kaygana tatlısı, baklava, irmik helvası, un helvası, höşmerim, erik hoşafı, vişne hoşafı, üzüm 

ve kayısı hoşafı meşhurdur. Yörede yaygın olarak düğünlerde çeşitli düğün yemekleri, 

kavurma, pirinç pilavı, sarma, komposto, irmik helvası ikram edilir. Ayrıca bölgeye has 

hırtlak, salatalık, biber, domates, lahana, pancar ve havuç turşuları meşhurdur. 

Ilgın’ın yöresel yemeklerinden bazılarının tarifi şöyledir: 
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Su Böreği: 

(Tarif: Sevim Divrik) 

Malzeme: hamur için 5 veya 6 yumurta, tuz, un; içi için: Yarım kg. kıyma, maydanoz, 

kırmızı pul biber. 

İki su bardağı un elenir, ortasına yumurtalar kırılır, bir tutam tuz konur. Hamur 

yoğrularak kulak memesi yumuşaklığında hamur elde edilir. Hamura hiç su katılmaz; ancak 

yoğururken eller ıslatılabilir. Yumurta büyüklüğünde 8 yumak hamur tutulur. Yumaklar 10 

dakika kadar dinlenmeye bırakılır. Yumaklar tek tek, tepsi boyunda yufka şeklinde açılır. İçi 

için kıyma kavrulur. Tuz, karabiber, kırmızı biber konur. Maydanoz ince doğranıp içine ilâve 

edilerek soğumaya bırakılır. Diğer taraftan da büyük bir tencereye su koyulup kaynatılır. İçine 

biraz fazlaca tuz konur. Göbeklenip kaynamış suya tek yufka yavaş yavaş atılır. Kepçe 

süzgeçle haşlanmış yufka suya çıkarılır (leğen içinde soğuk su). Yağlanmış tepsinin alt 

kısmına açılmış bir yufka serilir. Üç yufka, haşlanmış soğuk suya bırakılmış yufkalar serilir. 

Sonra içi, arasına yayılır. Daha sonra da kalan dört yufka aynı şekilde haşlanıp soğuk suya 

konulduktan sonra tepsiye döşenir. Üzerine bir kepçe yağ dökülür, gezdirilir. Yağın yarısı katı, 

yarısı sıvı olursa daha lezzetli olur. Fırtına verilir. Pembeleşinceye kadar pişirilir. Çıkartılıp 

kesilir ve ılık börek olarak servis yapılır.  

Bulamaç (Pıt Pıt) Çorbası: 

Malzeme: 1 çay bardağı  düğü, 100 gr. kavrulmuş kıyma, 2 yemek kaşığı un, kırmız 

biber, tereyağı. 

1 çay bardağı düğü tencerede kaynatılır. Hafif pişmeye yakın içine kıyma  ve un yavaş 

yavaş salınır. Karıştırılarak pişirildikten sonra üzerine tereyağı ve kırmız biber karıştırılıp, 

kızartılır. Pişen çorbanın üstüne dökülür ve servis yapılır. 

Kaygana Tatlısı: 

Malzeme: 2 yumurta, 4 yemek kaşığı un, yarım yemek kaşığı yoğurt, 1 çay kaşığı 

karbonat, 1 tutam tuz, çiçek yağı (kızartmak için). 

Bütün harç karıştırılıp, hazırlanan kayısı kıvamındaki karışım bir tatlı kaşığı ile alınıp 

kızgın yağın içine salınır. İyice kızaran tatlı daha önce hazırlanan ılık şerbete salınır. Şerbetten 

alınarak servise hazır hâle getirilir. 
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Toyga Çorbası: 

Malzemesi: 2 adet yumurta, 1 tutam nane, un, pirinç (yarma da olabilir), yoğurt, 1 

bardak sıvı yağ. 

Malzemeleri karıştırıp yeterince su katılarak kaynayıncaya kadar karıştırılır. 

Kaynatıldıktan sonra içine bir tutam nane atılır. Servis yapılırken kızarmış tereyağı üzerine 

ilâve edilir. 

 

Höşmerim: 

Malzeme: Süt, un, kaymak; şerbeti için: su ve şeker. 

Süt ile unu karıştırıp içine bir miktar kaymak konur. Hafif ateşte pişirilir. Tatlı 

kızardıkça kaymak ilâve edilir. Tatlı tamamen kızardığında ateşten alınır. Şerbet hazırlanırken 

su ile şeker kaynayıncaya kadar ateşte tutulur. Höşmerim sıcak iken şerbeti ilâve edilir.  

Boranı: 

Malzeme: Ispanak, bulgur ve sarımsaklı yoğurt. 

Ispanak ayıklanıp doğranarak haşlanır. Süzgeçle süzüldükten sonra ince ince tekrar 

bıçakla doğranır. Tavada sıvı yağ içerisinde kavrulan bulgura bir bardak su dökülerek pişirilir. 

Haşlanıp dövülen ıspanakla pişmiş bulgur harman edilerek kısık ateşte pişirilir. Önceden 

hazırlanan sarmısaklı yoğurtla karıştırılarak hazır hâle getirilen Boranı, üzerine kızartılmış 

tereyağı dökülerek servis yapılır. 

Topalak: 

Malzeme: Yarım kg. un, 1 çay bardağı bulgur, nohut veya mercimek, pul biber, 

fesleğen, 1 baş soğan, sarımsak, yoğurt, tereyağı. 

1 baş soğan doğranarak bütün malzeme birlikte yoğrulup hamur hâline getirilir. Nohut 

büyüklüğünde yuvarlanan hamur, salçalı, tuzlu suda haşlanır. Önceden haşlanmış nohut veya 

mercimek de katılabilir. Yine önceden hazırlanan sarmısaklı yoğurtla karıştırılarak üzerine 

kızarmış tereyağı dökülür ve servis yapılır.  
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Suyakaçan: 

Malzeme: Un, 2 yumurta, tuz, yoğurt, sarımsak, tereyağı. 

Biraz un, iki yumurta ile yoğrularak ince yufka hâlinde açılır. Üçgen ya da kare 

şeklinde küçük parçalara kesilerek tuzlu suda haşlanır. Sarmısaklı yoğurtla karıştırılıp üzerine 

tereyağı dökülerek servis yapılır. 

 

VI. Giyim – Kuşam 

En fazla tarım ve hayvancılıkla uğraşan Ilgın’da giyim kuşam denildiği zaman ilk akla 

gelen dokuma giysileridir. 1950 yılına kadar kadın ve erkek iç giysileri hemen hemen her evde 

dokunurmuş, bu tarihten sonra Pazar Ekonomisi (hazır giyim) yayılmıştır. 

Kıvratma (bükme) yünden yapılan giyim kuşamlar hemen akla gelenlerdir. Keçi 

kılından dokunan şalvarlar, yün çorap, başlık, kadın oya ve yaşmakları da geçmişteki 

giysilerdir. 

Cumhuriyet döneminde, abadan yapılmış külot pantolon ile, üstüne evin hanımının 

eliyle diktiği Amerikan bezinden gömlek giyilmeye başlanılmıştır. 

1925’ten sonra şapka giyilmeye başlandı. 1970’lerden sonra şapkadan başka yün 

takkeler de serpuş olarak kullanılmıştır.  

Bele takılan, “yörük kuşağı” diye bilinen kuşaklar ise bugün yok olmak üzere. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında, deriden yapılan çarık daha sonra kundura tipi ayakkabı giyilmeye 

başlanmıştır. 1950’den sonra bunların yerini lastik ayakkabılar almıştır. Günümüzde ihtiyarlar 

mestlastik, gençler ise iskarpin giymektedir.  

6.1. Geleneksel Kadın Giyim: Bol dökümlü şalvar en yaygın kadın giysisi olma 

özelliğini devam ettirmektedir. Geçmişten günümüze, başta fes, Üsküdar tabir edilen kırmızı 

çeki, akçalı çalık, kotalı (desenli) çalık görülür. En yaygın baş örtüsü çalık (yaşmak)tır. 

Hümayıldan yapılmış, dar saya giysisi artık yavaş yavaş unutulmaktadır. İşliğin üzerine 

genellikle kolsuz yelek giyilir. Peşli entariler yerini peşsiz entarilere bırakmıştır. Bele 

bağlanan kuşak da yine artık ihtiyarlarda görülmektedir. 
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Yünden yer dokuma kıl şalvarlar yerini topuklara dek inen oldukça bol dikimli 

şalvarlara bırakmıştır. En çok tutulan kadife şalvarlardır. Ancak maliyeti diğer kumaşlara 

nazaran yüksektir. 

Geleneksel kadın ayakkabısında kundura, kırmızı çizme, mest yerini lastik ayakkabı ve 

naylon ayakkabıya bırakmıştır. 

6.2. Geleneksel Erkek Giyim: Başa al yada püsküllü fes bağlanarak, çeki dolama 

yerini fes ve şapkaya bırakmıştır. 

Salta (dar, kollu yakasız ve cepsiz giysi), çuha, sıkma, haba gibi giysiler geleneksel 

erkek giysilerini oluşturur. 

Bele takılan beş, altı gözlü deriden “silahlık” kuşak da geleneksel erkek kıyafetidir.1 

Çoraplar yünden ve tiftikten dokunur. Kış aylarında çorap üstüne getir (dolak) 

geçirilme unutulmuştur.  

VII. Halk Bilgisi 

7.1. Halk Hekimliği 

7.1.1. İnsan Sağaltma 

7.1.1.1. Bazı hastalıkların Tedavisi: Halk hekimliği ve bu kurumun içinde sıkça 

geçen tedbirlerden olan “ocaklık” Şamanizm’den günümüze kadar ulaşmış köklü bir 

kurumdur. Ocak kelimesi Kâmûs-ı Türkî’de “bazı hastalıkları iyileştirdiğine inanılan aile.”2 

olarak açıklanmıştır. Kısaca eski Şaman’ın dînî ve sihrî gücü günümüzde bu ocaklarda devam 

ediyor diyebiliriz. Bu güç genelde babadan oğula, anadan kıza geçerek devam eder. Bazen de 

ocaklının “el verme”siyle bir başkasına da geçebilir. Ocaklar genellikle tek bir hastalığın 

tedavisiyle ilgilenirler. Ocak aileler, bu gücün kendilerine nasıl ve niçin geçtiğini bilmezler. 

Öylece sülâleden geçtiğini söylerler.3 Zaten tedavi sırasında edilen dualardan “... el benim 

elim değil Ayşe – Fatma Anamız’ın eli...” tabiri de bunu gayet güzel açıklar. 

7.1.1.2. Nazar: Nazar bütün Türk dünyasında yaygın görülen inanışlardandır. Bu 

inanca göre, insan, hayvan, konut, bitki ve eşyanın iyisine, genellikle erkekse gök gözlü, 

                                                           
1 Fahrettin Alişar, Çiğil Türkleri ve Aşağı Çiğil, Ankara 2005, 224 
2 Kâmûs-ı Türkî: Tercüman Gazetesi Tesisleri, İstanbul 1985 
3 Cahit Öztelli: “Albastı, Alkarısı, Koruma ve Tedavisi”; TFA. Yıl:18, Cilt 10, Sayı:209, s.4262 
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kadınsa seyrek dişli ve uğursuz kişilerin nazarı değer. Nazar değen kişi esner, sıkıntı içinde 

kalır, üzerine durgunluk gelir ve ani olumsuzluk belirtileri görülür. 

Ilgın yöresinde nazara karşı uygulanan ilk tedbir ve tedavi yöntemi şöyle: Yukarıda 

bahsettiğimiz özellikteki kişiler görülür görülmez bunların nazarı geçeceği akla getirilir bunlar 

görmeden üzerlerinden alınan bir pılçık (elbise parçası) yada evlerinin eşiğinden alınan bir 

parça; üzerlik (özerlik) otu ile korda yakılarak nazara uğramış hasta insan ya da hayranlara 

dumanı teneffüs ettirilir. Bundan başka özellikle çocukların, eğer dışarı çıkartılması şartsa, 

çocuğa mavi elbise giydirilir, omzuna iğde dalı, nazarlık, enam takılır. İnsan dışındaki 

varlıklara ise, muska, enam, buğday başağı, at nalı, ölmüş at kafası veya iğde dalı ile örülü 

nazarlık takılır. Ayrıca insanların aklına nazarla ilgili bir olumsuzluk gelince, “tü tü” diyerek 

maşallah kelimesi eşliğinde ellerinin dışı ile bir yerlere vururlar.  

7.1.1.3. Yaraların Tedavisi: Kazalarda oluşan yaralanmalara, berelenmelere karşı 

hemen bir koyun keçi kesilir bunun sıcak derisi o yaralı ve bereli bölgeye giydirilir sarılırmış. 

Böylece yara-berenin çabuk iyileşeceğine inanılır. 

Kanamalı hastalara kanamalarının durması için Hecaz’dan (Hicaz-Hac) geldiğine 

inanılan kırmızı-damlar damar görünen kan boncuğu takılır.  

Çıban ve vücudun değişik yerlerinde oluşan iltihabik yaralar köstebekleden alınan 

köstebek dişiyle çizilir. Daha sonra köpek soğanı denilen çiğdemgillerden beyaz renkli 

soğanlı bitki topraktan sökülür yıkanır temizlenir, taşla ezilerek yara üzerine sarılır. İçerideki 

iltihap, cerahat ne varsa emer çıkarırmış. 

Ayrıca ağız iltihaplarında böğürtlen, bademcikte ahududu kullanılır; bazı tür çıbanlara 

lokum sarılır. Dil altı yaralarına nişadır; yüzde çıkan yaralara ise kül ve tereyağı ile yapılan 

merhem sürülür. Yine zeytinyağı ile kurulup belli bir süre bekletilmiş “kantaron” isimli otun 

yaraların çabuk iyileşmesinde kullanıldığını gördük. Özellikle vücutta çıkan çıbanlar içinse 

çam sakızı kullanılıyor.  

7.1.1.4. Üst Solumun Yolları Hastalıklarının Tedavisi: Üşütme sonucu oluşan 

hastalığa muşamba, yakı çekilir. Bu da beyaz bezler üzerine incecik yayılan balı göğüs ve sırt 

bölgesine sarmakla yapılıyor. 
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Ateş düşürmek için vücuda sirke sürülür. Balgam söktürmek için her sabah “ot çayı” 

ile karıştırılmış bal içirilir. Boğaz ağrısı için bal, tereyağı ve salep içirilir. Grip olan kişilerin 

sırtına pekmezle karabiber sürülür. Nefes darlığı varsa it burnu içirilir. Öksürükte ise elma 

kabuğu, ayva kabuğu veya maydanoz kaynatılarak içilir. Karamık otu suyu da sık kullanılan 

tedavi yöntemidir.  

7.1.1.5. Romatizmanın Tedavisi: Ayak tuzlu su içine sokulur. Kekik otu, pırasa suyu 

ve sıcak su kullanılır. Yine bu hastalıkta ağrı özellikle sırt bölgesindeyse “gupa çekme” 

meşhur tedavi yöntemidir. Bu işte çay bardaklarına su ve birazcık ispirto dökülür çakmak veya 

kibrit ile yakılır, alev aldığında vücudun ağrıyan bölgesine kapatılır. Sönme olduğunda bardak 

içinde hava kalmadığından insan derisini içe doğru emerek çeker. 

Yine romatizmal hastalıklarda sergele denilen bir ot toplanır, bu ot taşla ezilir eklem 

yerlerine 1-2 dakika sarılır. (Daha fazla durursa vücutta yara açar) Burada kına gibi renk 

oluşur hem de deri üzerinde su kabarcıkları oluşur. Patlayan kabarcıklardan akacak su ile 

hastalığın geçeceğine inanılır.  

7.1.1.6. Arpacık (İt Dirseği)ın Tedavisi: Göz kapaklarında çıkan itdirseği taze 

ekmekle sıcak sıcak pansuman yapılır, bu ekmek köpeğe yedirilir. 

7.1.1.7. Aydaş Aşı: Çok zayıf ve gelişmesi yavaş olan çocuklara aydaş oldu denir. İki 

yaşlı teyze birbirine: 

– Bu çocuğa n’oldu? 

– Aydaş oldu. 

– Aydaş aşı bişirebilin mi? 

– Bişiririm, der bulamaca benzer bir çorba yaparlar. Bu çorbadan çocuğa yedirilir. 

Yine devenin bacak kemiğinden iki uzun kemik bulunan evler “ocaklar” vardır. Bu iki 

kemiğin başlarına ip bağlanır, çocuk bu ipin altından geçirilir. 

7.1.1.8. Siğil Tedavisi: Ellerde çıkan siğillerin her birine birer adet arpa veya buğday 

tanesi sürülür, siğil sayısına göre bu arpa ve buğday bir beze çıkınlanır, çeşme oluğunun en 

sonunda suyun yere aktığı yere gömülür. Çocuğa da ardına bakmadan eve gitmesi tembihlenir. 

Ayrıca, ocakta okutulur, sigara ile yakılır, ham incirin sütü sürülür. 
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7.1.1.9. Termü (Demirağı): El, ayaklar ve yüzde daireler şeklinde görülen bu hastalık 

genellikle bunun için özel ocaklarda tedavî edilir. Hacdan getirilmiş, içinde dua olan bir tasın 

içine su doldurulur. Ocakçının elinde ıslatıldığı zaman lacivert renk veren bir kalem vardır. 

Dualar eşliğinde o kalem yara olan yerlere sürülür. Bazı yerlerde (Avdan ve Kale köyü) bu 

hastalara kirpi eti yedirilir. 

7.1.1.10. Sarılık: Sarılık hastalığına yakalanmış olanların iki kaşı arasının biraz 

yukarısından, alından kan alınır. Ayrıca bu hastalara kayısı kurusu yedirilir, ayva yaprağı, çay 

kaynatılarak içirilir. 

7.1.1.11. Kalp-Damar: Kalp hastası, kalp çarpıntısı olanlara pıtrak (bıtırak) denilen 

kumsal yerlerde sarı çiçekler açan ve dikenli tohumu olan bitki kaynatılır suyu içirilir.  

Yine iğde kaynatılıp suyu içilir. 

7.1.1.12. Şeker Hastalığı: Siyah dut yaprağı kaynatılıp içilir. Kekik suyu limonla 

karıştırılıp verilir. 

7.1.1.13. İdrar Yolları: Ot çayı (dağ çayı) içirilir. Yavşan otu ve kekik karışımı 

kaynatılıp içirilir. Vişne hoşafı içirilir. 

7.1.1.14. Baş ve Karın Ağrısı: Baş ağrısına daireler şeklinde kesilip hafif tuzlanmış 

patates sarılır. Bazen soğan da sarıldığı olur. Nane yağı koklatılır. Karın ağrısı için yavşan otu 

tek olarak kaynatılıp içirilir. 

Sık sık karın ağrısından şikayet edenlere ebegümeci toplanır, yıkanır, temizlendikten 

sonra biraz arpa unu ilave edilir. Yarısı hastaya yedirilip yarısı da karın bölgesine yakı olarak 

sarılır. 

7.1.1.15. İshal: Kaynatılmış nar kabuğu suyu ya da kahve ve limon içirilir, yumurta 

sarısı yedirilir.  

7.1.1.16. Diş Ağrısı: Ağrıyan dişin üzerine tuzlu sarımsak konur. Zeytin konulup 

bekletilir. Kekik otu kaynatılıp içirilir. Tuz basılır.  

7.1.1.17. Çocuğu Olmayan Kadınların Tedavisi: Çocuğu olmayan kadına o köyde 

çocuğu çok olan yedi haneden ip alınır bu iplerden örgü (çocuk belemek, salıncak ya da 

beşiğinde kullanmak üzere) yapılırmış. Çocuğu olduğunda bağlı oldukları, bağlandıkları evin 

erkeğinin ya da kadınının ismi olan çocuğa verilir. Buna bağlanma denir. Ayrıca çocuğu 
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olmayan kadının beli çektirilir, beline çömlek vurulur. Böğürtlen kökü kaynatılıp içirilir. 

Polenli bal her sabah aç karına yedirilir. 

7.1.1.18. Donma Tehlikesi: Donma tehlikesi geçirmiş biri hemen sıcak ortama 

sokulmaz aksine vücûdu kar veya buz parçasıyla oğulur. Sonra üşüyen yerlerde kangren 

olmasın diye koyun gübresine gömülürmüş. 

7.1.1.19. İlancık (Yılancık) Tedavisi: Halk arasında kemiklerde, özellikle de el ve 

ayak kemiklerinde görülen çok sancılı bir hastalık olup sancıyan yerin vücuttan kopmasıyla 

bile sonuçlanır. Bu hastalık için yılancık taşı, bulunan özel ocaklar vardır. Çok özel olan bu 

taşlar, eğer sancı yılancık hastalığından kaynaklanıyorsa ağrıyan yere yapışırlar. Ağrı geçene 

kadar da o bölgede yapışık kalır ve zorlamayla çıkmazlar. Ancak ağrı geçtikten sonra yapıştığı 

yeri kendi kendine bırakır. Eğer hastalık yılancık ise bu taşlar 20 dk. – yarım saat yapışık kalır. 

Tedavi işlemi bittikten sonra taşlar kaçmasın diye ayrı ayrı keselere konularak sıkıca bağlanır. 

Yılancık taşları kullanılmadığı zaman arpa ununun içinde muhafaza edilir, hatta orda 

ürerlermiş. Una koyulmadıkları zaman bu taşlar kendi kendilerini yerlermiş. 

7.1.2. Hayvan Sağaltma 

İnsanlar evinde, işinde, mutfağında ve toplumsal hayatında iç içe olduğu bazı 

hayvanlardan çeşitli şekillerde yararlanmışlardır. Eti, sütü, derisi, tiftiği, yünü, karıması, haber, 

spor, vakit, yön ve hava tahmini gibi konularda insan hayatı açısından önemli olan hayvanlarla 

hem iletişim kurmuş, hem de onların sağlığı ile yakından ilgilenmiştir. Hayvan sevgisinin bir 

parçası olarak hayvanlarla ilgili bazı deyimler söylenmiş ve haklarında efsaneler anlatıp bu 

hayvanların korunmasına çalışılmıştır. 

Ilgın kültüründe hayvanlarla ilgili gelenek ve inançlara kısa bir bakalım: 

a) At-Katır: Sırtına eğer vurularak binek olarak gücünden, araba, saban ve düvene 

koşularak yine gücünden; milli oyunumuz “cirit” ve kendi adıyla bilinen spor ve eğlencede 

yararlanılmıştır. Kır at, boz at gibi isimlerle anılan atlarla ilgili kullanılan kelime anlamları 

şöyledir: 

Hast (yürü), Höst (git), Dırr (dur), Bas geri (geri git), Kancık (dişi), kunnacı (karnı 

dolu,doğuracak), Kunnadı (Doğurdu), Kısrak (kısır), Tırıs (yürüme şekli), Dört nalla (koşma 

şekli), Çifte (arka ayakları savurma), Kişneme (ses çıkarması). 
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Çiğil toplumsal yaşantısında, at iyi karşılanan ve çok sevilen bir hayvandır. Katır ise 

pek sevilmez. Katırın kunnamasına (doğurmasına) pek müsaade edilmez. 

Atın Azrail’i gördüğünde, ev sahiplerine dokunmaması için kişneyerek ve tepinerek, 

arka ayaklarının üstünde havaya kalkarak tepki verdiğine inanılır. Düşman atının kuyruğunun 

kesilmesi büyük bir hakaret sayılır ve Hızır Aleyhisselam’ın genelde beyaz atla geldiği 

yorumlanır. 

b) Sığır – Öküz: Eti ve sütü yenilen büyükbaş hayvanlara sığır denilir. Kağnı, saban 

ve düven koşularak gücünden yararlanılır. “Öküz kakıştırma (vuruşturma)” denilen ve eskiden 

eğlenceli merasimler düzenlenen, sportif eğlenceli yarışmalarda da öküzler kullanılmış, ancak 

artık bu yarışmalar unutulmaya yüz tutmuştur. 

Öküz, “burkma” yöntemiyle erkekliği giderilmiş tosuna denir. Yeni doğmuş, bir yaşına 

kadar olan inek yavrusuna “buzağı” denir. Bir yaşını bitirmiş buzağıya “düve” denir. 

Sığır genelde mısmıl, eti yenebilen hayvan oluşundan dolayı uğurlu kabul edilir. Sığır 

hayvanlarının Azrail’i gördüğünde ev sahiplerine dokunmaması için böğürerek ya da tepinerek 

tepki verdiğine inanılır. 

c) Manda (Camız): Ilgın’da mandaya “camız” denir. Camızın yavrusuna çok nadir 

“balak” denilse de genellikle “camız yavrusu” olarak adlandırılır. Camızın bol yağlı yoğurdu 

çok sevilir. 

d) Eşek: Sırtına semer vurularak binme, yük taşıma ve bazı durumlarda saban, düven 

(düğen) ve araba koşularak gücünden yararlanılan bir hayvandır. Bu hayvanlar genellikle boz 

eşşek, karakoçan, kulağı kesik, kamış kulak adları ile anılır. Eşeğin yavrusuna “sıpa” denir. 

Doğuracak eşeğe  “kunnacı”, doğuran eşeğe de “kunnadı” denilir. Eşekle ilgili bazı kelimeler 

de şöyledir: 

Cüss (dur), Deh (yürü), Kancık (dişi), Anırış (ses çıkarma), Dört Nalla (hızlı koşma), 

Yağır (sırtı yara). 

e) Davar: Eti, sütü, yapağı, hava, yön ve vakit tahminlerinden yararlanılan küçükbaş 

hayvanlara denir. Koyun çok iyi bir hayvan alarak kabul edilir. Bulunduğu yere cin-peri 

gelmez denilir. Keçiye koyun kadar değer verilmez. 
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Hava tahmini, hayvanların normal durumlarda, dikkat çekici bir şekilde meleyerek bir 

araya toplanmaları ve ağaçların dibine yönelmeleri ile tahmin yürütülür. Yön ve vakit tahmini 

ise, yatak yerlerine, sulu ve gölge yerlere gitmek istemeleri ve bir araya toplanarak yatmak 

istemeleri, vaktin öğlen, akşam ve sabah olduğunu bildirir. 

Davarla ilgili kelimeler şöyledir: 

Seyis (erkekliği giderilmiş teke), Çebiş (bir yaşını bitirmiş oğlak), Oğlak, kuzu 

(yavrunun ilk altı aylığı), Sağmal (sağılan davar), Yoz (verimsiz davar). 

g) Köpek: Hiç şüphesiz köpek, insanın en sadık dostudur. Ilgın mezralarının, 

yaylalarının vazgeçilmez bekçisi hiç şüphesiz köpektir. Köpekten ev, ahır, ambar vb. yerlerin 

korunması avcılık, çoban köpeklerinden davar gütme, sürüye veya sahibine ait davarların 

korunup, kollanması, sürüden ayırıp ahıra getirme, sürü içerisinde hastalanmış hayvanın 

başında bekçilik yapma, sürüyü herhangi bir tehlikeden koruma, bağlı olduğu çoban veya 

sahibinin bir kişiyle kavga etmesi halinde ona sahip çıkma gibi birçok alanda yararlanılır. 

Yakın zamana kadar yapılıp, artık unutulmaya yüz tutan “it boğuşturma” artık 

yapılmamaktadır. Yapılmaması da çok yerindedir çünkü, boğuşmalarda tarafların aşırı 

yaralanması ve hatta ölmesi ile sonuçlanan “it boğuşturma”tasvip edilecek bir etkinlik 

değildir. 

Ilgın’da itin uzun uzun uluyup, havlaması pek hayra yorumlanmaz. Köpeğin Azrail’i 

gördüğünde, sahibine zarar gelmemesi için uluduğuna ya da o haneye bir şeylerin olacağına 

inanılır. 

Köpekle ilgili kullanılan kelimeler: 

Oşt (bana dokunma), Oşt Oşt (çabuk git), Küçü Küçü (gel gel), Kızan (çiftleşme 

zamanı), Enik (köpek yavrusu), Gunnacı ( yavrulayacak köpek), Gancık (dişi köpek), Gunnadı 

(Yavruladı). 

h) Kurt: Evcil hayvanlara verdiği zarardan dolayı çok kızılan bir hayvan olmasına 

rağmen, uğurlu bir hayvan olarak görülür. Günümüzde unutulsa da eski geleneklerde insanlar, 

dışarıda kalmış insan, mal ve davarlarını kurt yememesi için “kurt ağzı bağlama” denilen 

geleneklerini uygularlardı. Kurtlarla ilgili birçok hikaye ve fıkralar anlatılır. Yani kurt Ilgın 

halk edebiyatında da gerekli yeri almıştır. 
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ı) Kedi: Evcil bir hayvan olmasına rağmen, uğurlu bir hayvan olarak görülmez. Bunu 

en iyi doğrulayan, “aramızdan kara kedi mi geçti” sözüdür. 

i) Leylek: Leyleğin Ilgın’a gelişi ilkbahar ayıdır. Yazın yavrular, sonbahar aylarında 

yöreden ayrılır. Leyleğin geliş gidişinden zaman tahmini de yapılabilir. Leylek de uğurlu bir 

hayvan olarak görülür. Yuvası asla yıkılmaz. “Leyleğin yuvasını yıkanın, yuvası yıkılır” sözü 

de bunu belgeler. Leylekle ilgili, Ilgın’da en yaygın söz “Leyleğin ömrü lak lakla geçmiş”dir. 

k) Baykuş: Uğursuz kabul edilen bir kuştur. Baykuş hangi eve konarsa olumsuzluk 

olacağına, konduğu yerde öterse felaket olacağına inanılır. Bu kuşun öldürülmesi de hoş 

karşılanılmaz. Baykuş ile ilgili birçok beddua mevcuttur. “Ocağında baykuşlar ötsün” gibi. 

Ilgın Halk Baytarlığı İle İlgili Bilgiler: 

Ağzı kabaran hayvan: Ağzına tuz sürülür. 

Buğday yiyen  hayvan: Su içirilmez. Koşturulur. Gezdirilir. 

Boynuzu kırılan  hayvan: Boynuza kızgın yağ dökülür. 

Çok yem yiyen hayvan: Fazla su içirilmez. 

Doğum yapan hayvan : Kepekten yem verilir. Su içirilmez. Yulaf ezmesi verilir. 

Hayvan ishal olunca: Tuzlu su kullanılır. 

Hayvan uyuz olunca: Katran sürerler. 

Hayvanlar kabız olduğunda: Karbonatla zeytinyağı içilir. 

Hayvanın ayağı kırıldığı zaman: Tahta ile bağlanır. Soğan sarılır. 

Hayvan üşürse: Arpa kaynatılır. Sıcak su içirilir. Koşup kızdırılır. Buğday verilir. 

Hayvan zehirli ot yediyse : Ayran ve şekerli su içirilir. Kulağı kesilip kan akıtılır. 

Köpek uyuz olunca: Gres yağı sürülür. 

Köpeklere: Dişleri keskin olsun diye kemik verilir. Kuduz olur diye çok sıcak yal 

verilmez. Dikkati dağılmasın diye kuyruğu kesilir. Hem yaralanmasını aza indirmek hem de 

çabuk duysun diye kulakları kesilir.  
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7.2. Halk Meteorolojisi 

Meteorolojinin insan yaşamında çok büyük bir önemi vardır. Tarlaya,  bağa, bahçeye, 

yola gidecek olan, yapacağı işleri planlayacak olan hep hava şartlarını gözönüne alarak 

planlar.  

Hava şartlarının radyo, gazete, televizyon ve internet gibi haber alma kaynaklarından 

öğrenildiği günümüzde, bütün bu kaynakların yanında tecrübe ile sabitleşmiş, ecdadımızın 

bizlere bıraktığı kültür miraslarından olan hava durumlarını bilip, tanıma ve hayatımıza yön 

vererek planlarımızı yapma geleneğimiz vardır. Bu gelenekteki bilgi unsurları bizlere belki 

bilerek, belki bilmeyerek annelerimizden, babalarımızdan veya diğer büyüklerimizden tam 

olmasa bile aktarılarak öğretilmiştir. 

Hava Tahmini: Bulutların yavaş ya da hızlı hareket etmesi veya havanın kararması 

durumunda, yağışa yorumlanıp, renkleri ile yağmur, dolu olduğunun tahmini yapılmaktadır. 

Havanın bunaltıcı sıcaklığında yağış olur inancı vardır. Ayaz halinde ise yağış olmaz. 

Kurbağaların ve çekirgelerin sık sık ötmesi, arıların sık sık vızıldaması ve yuvalarına 

dönmesiyle yağış olacağı varsayılır. Romatizmal hastalığı olanların ağrılarının artması ile de 

yağış olacağı yorumu yapılır. Karın taneleri lapa ise kısa süreli, ince ise uzun süreli yağacağı 

yorumu hakimdir. 

Dolu: Çiftçinin korkulu rüyası olup dolu hakkında bazı inançlar mevcuttur. Dolu iri 

taneli yağıyorsa bir tane ele alınır ve kıbleye dönülerek dua edilip dişle kırılır. Bu dilekle 

dolunun tanelerinin küçüleceğine inanılır. Dolunun tamamen kesilmesi isteniyorsa dışarı saç 

ayağı “sayaca” atılır ve böylelikle dolunun kesileceğine inanılır. 

Rüzgarları özelliklerine göre şöyle açıklayabiliriz: 

a) Doğudan esen rüzgara poyraz denir. Bu rüzgar ağaçlara ve mahsule iyi gelir. 

Büyüklerimizin şu sözü önemlidir: “Üç poyraz bir sulama değerine eşittir.” 

b) Batıdan esen rüzgara karayel denir. Atalarımızın şu sözü de karayeli en iyi şekilde 

ifade eder: “Bir karayel, üç sulamayı mahveden değere sahiptir.”  

c) Güneyden esen rüzgara lodos denir. Bu faydalı rüzgar, kar ve buzları eritir. 

d) Kuzeyden esen rüzgara keşişleme denir.  
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Ayrıca 22 Mart günü Mart Dokuzu, 23 Mart günü Koz Kavuran, 26 Mart günü Çaylak 

Fırtınaları olur. 

29 Mart günü ağaçlar yeşermeye, haşaratlar hareketlenmeye başlar. 

Nisan ayı başlarında, kuşlar ötmeye, çiçekler açmaya başlar. Bereketli ve şifalı 

yağmurlar yağar. Eskiden Nisan yağmurları bir kapta toplanıp şifa niyetine içilirmiş. 

Mayıs ayı başında çiçekler için fırtınalar oluşur. 6 Mayıs gününe “Dede Geçimi Günü” 

yani “Hıdırellez” denir. Bugün yaz mevsiminin başlangıcıdır. Mayısın son günleri koyun 

kırkma mevsimidir. 

6 Haziran günü sıcaklar başlar. 8 Haziran günü hasat mevsimi yavaş yavaş başlar. 

En uzun gün 21 Haziran’dır. En kısa gün ise 21 Aralık’tır. 

Üzümler 29 Temmuz’dan itibaren olgunlaşmaya başlar. 

28 Ağustos’ta leylekler sıcak memleketlere gitmeye başlar. 

8 Eylül günü yaprak dökümüdür. 17 Eylül günü sıcaklar azalır. 19 Eylül günü güz 

yağmurları başlar. 23 Eylül günü ise güz başlangıcıdır. 29 Eylül günü ağaçlardan su çekilmeye 

başlar. 

8 Ekim günü yaprak dökümü fırtınası başlar. 20 Ekim günü yine ağaç dikme ve 

çelikleme, 21 Ekim günü “Bağ-Bostan Bozumu”günüdür. 24 Ekim gününde sular artık 

soğumaya başlar. 31 Ekim günü ise yine ağaç budama zamanıdır. 

7 Kasım günü yaz günlerinin (Hızır günleri) sonudur. Kasım günleri dediğimiz kış 

başlangıcı 8 Kasım’dır. 16 Kasım gününde artık böcek, haşarat vb.leri soğuktan gizlenmeye 

başlar. 24 Kasım günü artık soğuklar başlar. 
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III. BÖLÜM 

GEÇİŞ DÖNEMİ TÖRENLERİ 

1. Doğum ile ilgili Adet, Gelenek, Görenek ve İnanışlar 

Nişan, düğün-dernek derken yeni yuvada bir yavru görmek herkesin en büyük 

arzusudur. En çok oğlan evi istiyor görünse de kız tarafı da sabırsızlıkla bir bebek olmasını 

arzu ederler. Bu isteğe konu komşu da katılır. Neslin devamı, nüfusun artması, peş peşe 

doğumlar o haneye ayrı bir neşe verir. 

Gelinin hamileliği anlaşılır anlaşılmaz hatta anlaşılmadan önce bir takım hazırlıklar 

başlamıştır bile. Örülen küçük bir çorap, patik, dikilen küçük bir yorgan yatak, bu işte ne 

kadar aceleci davranıldığını göstermeye yeter. 

Babaanne adayı bazı işlerden elini çekmiştir. Çünkü gelin onun önceden yaptığı işleri 

yapmaktadır. O daha başka basit işlere yönelmiştir. Genellikle de bir bebeğe  lazım olacak 

giyim kuşam, kundak bez, beşik işlerine. Bazen bu işler dede adayını da kıskandıracak 

durumlara gelir. Hatta “Kadın ne boş işlerle iştigal ediyorsun?” soruları gelmeye başlamıştır 

bile. Evde daha büyük biri varsa bu soruya hanımından önce şöyle cevap verir: “N’olacak 

doğmamış taya torba dikiliyo işte...” 

Aynı durum gelinin anne ve babası tarafında da vardır. Babalar bu işleri istemiyormuş 

gibi görünseler de durum hiç de öyle değildir. 

Akrabalık bağlarını kuvvetlendiren bu durumlar kız evi ile oğlan evini de bazı 

konularda anlaşmaya, zorlukları paylaşmaya yöneltmiştir. Yorganı bir taraf dikerken çocuğun 

yatağını öbür taraf; bezi kundağı bir taraf hazırlarken diğer ihtiyaçları öbür taraf en kısa 

zamanda hazırlar. 

Bebek zarar görmesin diye geline ağır ve yorucu işler gördürülmez, o da bu durumdan 

utanır. Bu arada gelinin hal vaziyetine bakarak onun kız mı erkek mi doğuracağının kararı 

verilmiştir bile. 

Çocuğun cinsiyet tahmini, birçok yöntemle yapılmaktadır: Ekmek yaparken gelinin 

bezesi artarsa kız, tam yeterse oğlu olacağına; kalçası genişlemişse kızı, karnı sivrilmişse oğlu 

olacağı; canı ekşi istiyorsa kızı, tatlı istiyorsa oğlu olacağı; aşerme kısa sürmüşse oğlu, uzun 

sürmüşse kızı olacağı; gelinin canı ağırlaşmış yerinden zor kalkıyorsa kızı, pratikse oğlu 
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olacağı; yüzü çilleniyor ve çirkinleşiyorsa kız, güzelleşiyorsa oğlu olacağı; hamile kadının 

doğum öncesi sütü, su dolu bir kaşığa bir damla akıtılır, eğer süt su içinde dağılıyorsa kız; 

dağılmadan dibe iniyorsa erkek doğuracağına inanılır.  

Tabi yaşlı ve tecrübe sahibi kadınlar ne yiyip ne içeceğinden, nasıl oturup kalkacağına 

kadar genç anne adayını bilgilendirmekten geri durmazlar. Hele çocuk canlanacağı sıra (4 

veya 4.5 aylıkken) kedi, köpek gibi hayvanlara bakmamasını, sakat delileri  gözü ile süzmesini 

bakacaksa güzel, temiz, tertipli birine, babasına bakması gerektiğini söylerler. Çocuğun da 

bunlara benzeyeceğine inanırlar. 

Ayrıca çilek, siyah dut, dalak karaciğer yememesini tembihlerler. Çünkü bunların 

boyasına ve rengine benzer çocukta renk oluşacağına inanırlar. 

Yediğine içtiğine çok dikkat etmesi gerektiği nereden geldiği bilinmeyen nasıl elde 

edildiğinden şüphe edilen yiyecek ve içecekleri yiyip içmemesi tembihlenir. Haramla beslenen 

çocuğun şaki (hırsız, uğursuz, canî) helalle beslenenin said (Hayırlı, salih bir evlat) olacağı 

sıkı sıkı belirtilir. Hâlâ da bu inancımız geleneğimiz devam etmektedir. 

Hamileliğin ileri safhalarında bütün hazırlıklar tamamlanmıştır. Doğumu aynı köyden 

yada yakın köylerden tecrübeli ebe ve yardımcıları yaptırırlar. Doğum sancısı başlar başlamaz 

dualar, telaşlı bekleyişler had safhaya çıkar. Allah kurtarsın, Allah kurtarsın, Allah yardım 

etsin, kız olsun, oğlan olsun farketmez yeterki aklı selim, eli ayağı tam arızasız olsun diye iyi 

dileklerde bulunulur. Ebe tüm hazırlıkları birde kendi gözleri ile görür, talimatlar yağdırır. 

Sıcak suyu, sabunu, tuzu hazırlattırır. Çocuk doğar doğmaz tuzlanır. Bu hem derisi ile birlikte 

sağlıklı sıhhatli olacağı, ağzının tadı tuzunun yerinde olacağı hem de büyüyünce terleme 

sonucu falan koku pişik olmayacağı inancına dayanır. Bebek tuzlamadan sonra yıkanır. 

Göbeği kesilir. Göbeğinin üzerine temiz bir beze katran – bire – sürülür kapatılır. Ara sıra bal 

sürüldüğü de görülür. Şimdiki gibi tendürdiyot, alkollü gazlı bez yoktur. Yıkamadan sonra 

tekrar hafifçe tuzlanır kundaklanır. 

Çocuğa doğar doğmaz anne memesi verilmez. En az iki vakit ezanın geçmesi beklenir. 

Anne memesinden önce şekerli su verildiği olsa da buna pek itibar edilmez. 

Aile büyüğünden biri sağ kulağına ezan sol kulağına kamet okur; Yasin, Tebareke, 

Amme Sûresi de okunduktan sonra annesine emzirilmek üzere verilir. 
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Ebe ve yardımcıları hizmetlerinin karşılığı, babaanne, dede tarafından önce peşkir 

(havlu) çorap, kına, sabun gibi şeylerle, sonra da üç beş kuruşla gönüllenir, haklarını helâl 

etmeleri istenir. Eğer ilk çocuksa ve erkekse bu bahşişler biraz daha farklı olur. Şimdi 

köylerde bile hemen her evde herkesin arabası bulunduğundan doğumlar hastanelerde daha 

emin ortam ve ellerde yapılmaktadır. Artık köy şehir farklılığı en aza inmiş durumdadır.  

Doğum yapan anneye bal, pekmez, ılık su ile şerbet yapılıp içirilir. Vücudu da kuşakla 

güzelce sarılır, üzeri bel ipi tabir edilen 2-3 cm genişliğinde özel dokunmuş yassı iple sarılır. 

Bu ip kemer vazifesi görür. Üzerine nazar geçmesin diye mavi göz boncukları, deniz 

hayvanları kabuğu, iğde ağacı parçası takılır.  

Annenin sütü iyi gelsin diye sulu yemekler yanında sütlü kavut, gavurga, leblebi vb. 

yiyecekler yedirilir, soğuk su en az bir hafta verilmez, anne daima sıcak tutulur.  

Kötü ruhlar, cine, şeytana, nazara karşı başta temizlik olmak üzere çok dikkat edilir. 

Albastı’ya karşı kırmızı renkler hem anne hem bebek yatağında bulundurulur. Giysilerde de 

kırmızı renk hakim olur. Bir köşede üzerlik (özerlik) otu, kül küreği ile yan yana bulundurulur, 

şüpheli durumlarda ocaktan alınan kor üzerine ufalanarak içeriye tütsü yapılır, üzerinde biraz 

da tuz ekilir ve nazarın önleneceğine inanılır. 

Rast gele her yere sıcak su, un – uğra, etmek ufağı, çocuğun temizlendiği su dökülmez.  

Ayrıca çocuk doğar doğmaz gelinin anası babası evine haber uçurulur müjde verilir. 

Bu müjdeyi alan gelin tarafları müjdeyi getirene mendil (yağlık), peşkir (havlu) kazak gibi 

eşya verirler. 

Birkaç gün sonra konu komşu doğum yapan anneyi ve bebeği tebriğe gelirler. Eli boş 

gelmezler sıcak bir çorba, sütlüaş (sütlaç) gibi yiyeceklerle çocuğa çorap, patik, başlık 

getirirler. 

Daha önceden çocuk için hazırlanmış bütün eşyalar gelin çeyizi gibi bebeğin yattığı 

odanın bir bölümünde sergilenir, oda gelen hediyelerle daha da zenginleşir. 

Bu arada yeni bir düğün olmuşsa yeni gelen gelinin bir eşyası ile çocuğa  ait eşya 

değiştirilir. Bu kırkı karışmaması için yapılan bir işlemdir. 

Eğer köyde ve mahallede cenaze olmuşsa cenaze mezarlığa doğru götürülürken çocuk 

kucağa alınır yatar vaziyette bırakılmaz. 
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Yani hayat bu işte biri toprağa yatarken biri ayağa kalkıyor ölenin yeri dolduruluyor 

anlamı verilir. 

Doğan oğlan çocuğu ise: “Ömrü uzun olsun, düğünü güzün olsun.” denir; kız ise 

“Oğlan olsun kız olsun. Yeter ki cemî cümle azası tam olsun.”denir. 

Gız (kız) kısmettir. Berekettir. Gızın kısmeti bol olur. Anası babasının zengin olacağı 

söylenerek evlatlar arası ayrımın doğru olmayacağı vurgulanır. 

Bu köylerde de beşik çocuğun önde gelen ihtiyaçlarındandır. Ama köy evleri kara örtü 

(dam evleri) olduğundan tavandaki ağaçlara üç dört metre ara ile sağlam iki halka çakılır. Bu 

halkalara sağlam sicim, urgan denilen ipler geçirilir uç uca bağlanır. Tam ortaya annenin 

yetişebileceği yüksekliğe şimdiki bebek battaniyeleri yerine dokunmuş şal, kumaş, çul-çuval 

katlanarak bebeğe rahatça yatacağı yer hazırlanır. Buna da salıngaç denir. Hem bebek, yer 

soğuk olacağından biraz daha yüksekte yatar ayak altından kurtarılır hem ağladığında 

salıngaçla bebeğe birlikte bağlanmış iple sallanır. Sallanan bebek ağlamayı keser rahat eder. 

Tabi sallanırken ninnisi de unutulmaz. Buna “Ninniler” bölümünde yer vereceğiz. Bu sırada 

çocuğun göbek kordonu gittikçe kuruyup düşmüştür. Buna “çocuğun göbeği düştü” denir. 

Düşen bu kordon parçası bir beze çıkınlanır, bebek erkekse dinine bağlı hayırlı biri olsun diye 

cami avlusuna; kız ise evin dış kapı eşiğine yakın bir yere gömülür ki evine ailesine bağlı 

olsun... Çocuğun tırnakları, kısmeti kesik olmasın diye bir müddet kesilmez. Bu sırada 

tırnaklarıyla yüzünü tırmalamasın diye ellerine küçük keseciklerden eldiven takılır. 

Günler dertliler, hastalar için bitmek bilmese de gamı kederi olmayanlar, hele küçükler 

için çok tez geçer derler. Araştırma yaptığımız bu köylerimizden bebek kırkıncı gününe 

geldiğinde kız olsun erkek olsun, banyo yaptırılacağı, giysilerinin yıkanacağı su içerisine 

küçük ve temiz çakıl taşlarından kırk adet toplanır, bir beze bağlanarak ısıtılan suyun içine 

atılır ya da  ebelerin başlarına fes olarak dikip alın tarafını süsledikleri gümüş paralar vardır. 

Bunların isimleri: ikilik, kırklık, yarımlık olarak tanımlanır. Akçeye göre mi kuruşa göre mi 

anlatan Güllü Ebe pek bilmiyor. Aralarına aynı büyüklükte altın paralar da dikilir. İşte bu 

kırklık denilen gümüş para da ısıtılan suya katılır. Çocuk banyo yaptırıldıktan sonra bu para 

mavi nazar boncuğu ile çocuğun omzuna bir nevî hediye olarak dikilir. 

Çocuğun kırkı çıktıktan sonra kundaklama biçimi de değişir. Yine çocuk battaniyesi 

büyüklüğünde deve tüyü veya al renkli, kenarları iplerle işlenmiş çocuk keçeleri vardır. 
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yıkanmış temizlenmiş çocuk, bezi de bağlandıktan sonra bu keçeye yatırılır. Keçe özenle 

bezenle katlanır, dışından da özel dokunmuş iplerle  bağlanır. Öyle sağlam, öyle koruyucudur 

ki... Çocuğu ayak üstü bir kenara dikerler. Bebek en az altı ayını bu keçeye belenerek geçirir. 

1.1. Köstek Kesme 

Köstek: Genellikle atlar ilkbaharın son aylarından harman gelinceye kadar kırlarda,  

yaylalarda otlatılır. Bir araya gelerek büyük kavgalara katılırlar. -Yılkı denilen at sürüleri ile 

karıştırmamak lazım - Bunlar arabaya koşulan çift sürülen atlardır. Dağ taş dolaşmasın diye 

sağ ön sağ arka ya da sol ön sol arka ayağı zincirli bağlarla bağlanır. Buna köstek denir.  

Yürümeye başlayan çocuk sık sık düşer kalkar. Çocuğun bundan kurtulması, çalışkan 

hareketli, olması istenir... Bunun için mahalle (ya da köy) çocukları ve gençlerinden pratik 

birkaç tanesi çocuğun kösteğini kesmek için çağırılırlar.  Çocuk iki ayağına ip bağlanarak biri 

tarafından tutulur, çocuktan seksen – yüz metre uzakta köstek kesecekler çocuğa doğru 

koşarak gelirler. Birinci gelen hemen çocuğun yanında bulunan makas ya da çakı ile iki 

ayağına bağlanmış ipi ortasından keser, çocuğun yakınından ödülünü alır. Çocuğun ayağındaki 

ipler üç beş gün çözülmez. Bu işe “köstek kesme” denir. Kösteği kesilen çocuğun düşmeden 

yürüyeceğine inanılır. Yürüme zamanı gelmesine rağmen yürüyemeyen çocukların yürümeleri 

için Ilgın’ın Çiğil ve yöresindeki köylerde de bazı gelenekler uygulanır.  

Bu uygulamalardan biri şöyledir: Çocukların yaş, hal ve hareketlerine göre, bir mesafe 

ayarlanır ve çocuk dikilir. Ceplerinden şeker, tesbih, mendil, saat, anahtar gibi çocukların 

sevdiği bir malzeme çıkarılarak, çocuğa gösterilir. Yiyecek ve malzemenin farkına varan 

çocuğu “tetikleri ellerini  ver” diyerek çağırırlar. Çocuk ise kendine sunulan bu hediyeyi 

alabilmek için tüm gücünü toparlayıp, yürümeye çalışır. Bu hareket genellikle aile büyükleri 

tarafından yapılır ve sık sık tekrarlanır. Bu geleneğe “tetikleri ver diyerek çocuk çağırma” 

denir. 

Bir diğer uygulama da “çocuk çağırma”dır. Yürüme çağı gelmesine karşın 

yürüyemeyen çocukların anası, emsal çocuğu olan komşu kadınlarını eve davet eder. Ev 

içerisinde bir tepsi üzerine çocuklarca iyi karşılanan yiyecek ve oyuncaklar koyarlar. Bundan 

sonra hediye tepsisini çocukların göreceği yarış mesafesinde bir yere bırakırlar. Çocuklara da 

hediyelerin, hangisi yarışı çabuk bitirir kapar ise ona verileceği söylenir. Ancak, sağlam 
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çocukların yarış mesafesi tetkiki yapılan çocuktan uzundur. Bu işlemlerden sonra dualar 

eşliğinde yarış başlatılır ve böylelikle yürüme kusurlu çocuğun kusuru giderilmeye çalışılır. 

Bir diğer uygulama da “küllükten çocuk yuvarlama”dır. Leyleğin yörede ilk görüldüğü 

günlerde, yöre insanı yürüme özürlü çocuklarını yanına alarak yüksek bir küllüğe götürür. 

Çocuğun üzerindeki elbiseleri çıkartıp, küllükten aşağı doğru yuvarlarlar. Bu durumda 

mahallenin diğer çocukları: 

“Leylek leylek havada, 

Yumurtası tavada, 

Kızlar kahve pişirmiş,  

Cıngırdaklı tavada.” 

diyerek, bu mani ile koro tutarlar. Çocuğun anasıyla babasının duaları eşliğinde 

uygulanan bu âdetin leyleğin göçmen kuş oluşu, kutsal yerlerden gelişi ve kanatlarının güçlü 

oluşundan yapıldığı inancı hakimdir. 

1.2.Çocuk Oyunları  

Çocuk oyunları insanlık tarihinin en başından çocukla birlikte başlayıp günümüze 

kadar aktarılarak gelen bir mirastır. Günümüzde birçok çocuk oyunu, baş döndüren teknolojik 

gelişmeler ve oyunların yazılı hâle getirilmemesi nedeniyle unutulup gitmiştir. 

“Çocuğu kuşatan sosyal baskı oyunlara da yansır. Yaşanılan çevre de oyunları etkiler. 

Kırsal yerleşim merkezleriyle şehirlerdeki oyunlar birbirinden farklıdır. Çevrenin deniz, dağlık 

oluşu, ekonomik şartları çocuk oyunlarını etkiler. Hayvan taklitleri ve benzetmeleri çevrede 

görülen hayvanlarla olur. Oyunlarla çocuklar sosyalleşir, kişiliklerini geliştirirler. Oyun isteğe 

bağlıdır. Zorlayıcı bir eylem değildir.”4 

Derlediğimiz oyunlardan bazıları şunlardır: 

Kutu Kutu Pense: 

Elele tutunarak daire halinde dönen oyuncular bir yandan da şu tekerlemeyi söylerler: 

Kutu kutu pense 

Elmayı yerse  

                                                           
4 Emine-Nazmi Şentürk “Atasözlerimiz”, Ankara 1991, s.100. 
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Arkadaşım Ayşe 

Arkasını dönse 

Bu tekerleme ile birlikte ismi söylenen oyuncu (Ayşe) hemen arkasına döner. 

Kutu kutu pense 

Elmayı yerse 

Arkadaşım Ahmet 

Önüne dönse 

İsmi söylenen oyuncu (Ahmet) önüne döner. Bir nevi yanıltmaca oyundur. 

Tekerlemede “önüne” denilen oyuncu “arkasını” dönerse yanar ve oyun dışı kalır. 

Hırsız – Polis: 

Tesbit edilen bir alan içerisinde, iki grup ile oynanan bir oyundur. Uzun boylu 

kabadayı tipli oyuncular polis grubunu oluştururken, diğer oyuncular da hırsız grubu olurlar. 

Polis grubu kendi içinden birini komiser seçer. 

Hayali olarak hırsız grubu bir hırsızlık olayını canlandırarak kaçarlar, polis grubu da 

komiser nezaretinde onları yakalamaya çalışır. Bütün hırsızlar yakalanınca oyun sonlanır. 

Hoppacık: 

Genellikle iki kız çocuğu tarafından oynanan bir oyundur. Oyuncular bulundukları yere 

bir çizgi çizgiden 5-6 m. uzaklıkta bir yerde sırt sırta vererek otururlar. Oyunculardan biri 

sorar, diğeri cevaplar: 

– Gökte ne var? 

– Gök boncuk. 

– Yerde ne var? 

– Yer boncuk. 

– Annenin adı ne? 

– Fatmacık. 

– Kaldır beni hoppacık. 

Bu söyleyişten sonra son sözü söyleyen oyuncu diğer oyuncuyu sırtına vurarak çizgiye 

kadar taşır. Bundan sonra soru sormaya başlama sırası değiştirilerek oyuna devam edilir.  
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Süt Pişti: 

Grup oyunudur. Grup içinden bir ebe seçilir. Ebe sorar: 

– Süt pişti mi? 

Oyuncular: 

– Pişti. 

Ebe: 

– Kuzular içti mi? 

Oyuncular: 

– İçti. 

Ebe: 

– Kuzular nerede? 

Oyuncular: 

– Dağda. 

Ebe: 

– Ne yerler? 

Oyuncular: 

– Döğme. 

Ebe: 

– Ne dökerler? 

Oyuncular: 

– Düğme 

Ebe: 

– Bu hafta kimin düğünü? 

Oyuncular: 

– Ali’nin! (bir oyuncu ismi söylenir) 

Bu sözlerden sonra ismi söylenen oyuncu ortaya alınarak düğün havası verilerek 

eğlenilir. 
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Açıl Kilit: 

Bir grup oyunudur. Çocuklar ellerini yumruk yaparak üst üste dizerler. Eli en üstte olan 

işaret parmağını yumruk olan elin içine sokarak “açıl kilit açıl” diye bağırır. Çocuklar sırayla 

ellerini açarak bunu yaparlar. En altta bulunan oyuncuya sıra gelince o da açmak için aynı 

hareketi yapar ve bağırır: 

– Açıl kilit açıl! 

Yumruğunu iyice sıkarak: 

– Açılmaz! Der. 

Oyun karşılıklı şu konuşma ile sürer: 

– Neden açılmaz? 

– Anahtarı yok. 

– Anahtarı nerede? 

– Suya düştü. 

– Su nerede? 

– İnek içti. 

– İnek nerede? 

– Dağa çıktı. 

– Dağ nerede? 

– Yandı, bitti kül oldu. 

Bu konuşmalardan sonra bütün gruptaki çocuklar ellerini havaya kaldırarak, “Vay 

bizim köse sakalımıza” diyerek gülüşürler.  

Alaydan Malaydan: 

Genellikle kızlar tarafından oynanan bir grup oyunudur. İki grup ile oynanır. Gruplar 

karşılıklı olarak el ele tutuşarak yanyana dizilirler. Birinci grup söze başlar. (Sözlerini 

söylerlerken oyuncular ritmik hareketlerle sağa sola, öne arkaya gidip gelirler) 

I.GRUP : –Alaydan malaydan, ne istersin, ne istersin bizim alaydan? 

II.GRUP : –İçinizden bir güzel var. Onu isteriz. 

I.GRUP : –O güzelin adı ne imiş?  
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II.GRUP : –O güzelin adı (Ayşe) Onu isteriz. 

I.GRUP : –Tellidir, pulludur, kızımızı vermeyiz. 

II.GRUP : –Telini de sıyırırız. Pulunu da sıyırırız. Biz kızımızı alırız. 

Diyerek karşı gruptan bir kişiyi kendi taraflarına almaya çalışırlar. Başarırlarsa bir 

oyuncu kazanmış olurlar. Kazanamazlarsa karşı tarafa bir oyuncu verirler. Oyun tek kişi kalan 

grupla sona erer. 

Türkmen Kızı: 

Tek veya iki kişi ile oynanır. Oyuncu kendine has ritim tutarak aşağıdaki türkü 

sözlerine uygun hareket ederek oynar. İki kişi  ise beraber aynı hareketleri yaparlar: 

Türkmen kızı 

Türkmen kızı 

Yanakları kan kırmızı 

Ters yüzünden ayran içer 

Lıkır, lıkır, lıkır... (Hayali kap kaldırarak, ayran içer gibi rol yapar) 

Türkmen kızı 

Türkmen kızı 

Giyer etek 

Türkmen kızı 

Giydiği etek mini etek (eteğini gösterir.) 

Türkmen kızı 

Türkmen kızı 

Mini etek giyer 

Saçlarını tarar. (Saçlarını tarıyor rolü yapar) 

Yalancı Çoban: 

Grup oyuncuları içlerinden birini çoban seçerek halka oluştururlar. Çoban eline bir 

değnek alarak halka şeklindeki oyuncuların yanına gelir. El ele tutuşan çocuklar, çobanın 

etrafında dönmeye başlarlar. Dönerken aşağıdaki tekerlemeyi söylerler: 
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 Sürüsünü alarak, kavalını çalarak 

 Çıkmış bir gün kırlara, çiçekli çayırlara 

 Yalancıktan bağırmış, köy halkını çağırmış 

 Aman çabuk yetişin, kurt geldi imdat edin  

 Sopayı kapan koşmuş ama, kurt falan yokmuş 

 Herkes kızmış söylenmiş, çoban gülmüş eğlenmiş 

   

Yalancı, yalancı sana kimse inanmaz 

 Yalancı, yalancı sözüne kimse kanmaz 

   

 Günler geçmiş aradan, göstermesin yaradan 

 Kocaman bir kurt saldırmış 

 Çobanı korku almış 

 İmdat!.. diye bağırmış 

 Fakat kimse gitmemiş, yalancıyı kurt yemiş. 

 

 Oh! Ne güzel de olmuş 

 Bir daha yapar mısın?... 

 

 

Avcı: 

Oyuncular kendi aralarında bir avcı seçerler. Avcı dışında, diğer oyuncular başlarına 

birer kurdele bağlarlar. Bu oyunculara kuş denir. Avcı elindeki topla kuşları vurmaya çalışır. 

Kuşlar istedikleri yöne kaçmakta serbesttirler. Avcının topuyla vurabildiği kuş, başındaki 

kurdelayı çıkartarak avcı olur.  Avcıyla birlikte diğer kuşları vurmaya çalışır. Vurulmadan en 

sona kalan oyuncu oyunu kazanmış olur.  
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Ambara Vurdum: 

En az altı kız oyuncu ile oynanır. El ele tutuşup halka oluşturan kızların içlerine bir 

oyuncu çömelir. Oyuncular aşağıdaki tekerlemeyi söyleyerek, söylenen sözlere uygun 

hareketler yaparlar: 

 “Ambara vurdum bir tekme, 

 Ambarın kapısı açıldı, 

 Sürmeli saçlar saçıldı, 

 Çamaşırı böyle sıkarlar, 

 Ütüyü de böyle yaparlar, 

 Ekşiyi de böyle keserler, 

 Suyunu da böyle sıkarlar.” 

Bu sözler bittikten sonra hep bir ağızdan “kaplan geliyor, kurt geliyor! TIP” denir. Kim 

gülerse o ortaya çömelir ve ebe olur. 

Ana Beni Kurda Verme: 

Bir grup oyunudur. Oyuncular içlerinden birini anne seçerek, bu oyuncunun arkasına 

sıralanırlar. Zincir misali, her oyuncu önündeki oyuncunun beline ellerini sararak kenetler. 

Dışardan bir oyuncu kurt olarak tek ayakla seke seke gelir. Anne ile kurt arasında şu konuşma 

geçer: 

Kurt: 

– Seke seke ben geldim. 

Anne: 

– Hoş geldin. Safa geldin. 

Kurt: 

Dağı, taşı aştım. Senin evine geldim. Orada çok güzel armutlar varmış, onları almaya 

geldim. 

Anne: 
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– Benim armutlarım pek iyi değildir. Ama beğendiğinden birini al. 

Kurt en sondaki oyuncuyu almaya çalışırken, oyuncular birbirlerine iyice kenetlenerek: 

“ANA BENİ KURDA VERME” diyerek sağa sola kaçarlar. Kurt yakaladığını alır. 

kendi tarafına götürür. Yakalanan oyuncu oturur. Oyun bütün oyuncular yakalanıncaya kadar 

devam eder. 

Miki Miki Mikiler: 

İki kişi ile oynanır. İki oyunca karşılıklı durarak işaret parmaklarını alınlarına, öteki 

parmaklarını da çenelerine değecek şekilde tutup başlarını sallarlar ve şu tekerlemeyi 

söylerler: 

 Miki miki mikiler 

 Görenin yüzü güler 

 Onlar öyle komik ki 

 Miki miki mikiler. 

Bunları söylerken, kuralı bozan (tutuş şeklini bozan) oyuncu oyun dışı kalır. Ve oyun 

tekrarlanır. 

Sar Sar: 

En az beş kişi ile oynanan bir grup oyunudur. Bir daire çizilerek yüzler iç kısma 

dönülür. Aşağıdaki sözleri söyleyip, sözlere uygun hareket yaparlar: 

 Sar sar sar makara  

 Çöz çöz makara 

 Şöyle de böyle de şap şap 

 Komşu şap şap 

 Aslan geliyor, kaplan geliyor tıp.  

Koyun  Kapmaca: 

Grup oyuncuları içlerinden bir reis ve bir de kurt seçerler. Reisin arkasına grubun yarısı 

dizilir. Kurt sekerek reisin yanına gelir. Daha sonra: 

– Seke seke ben geldim. 

Çocuklar: 
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– Çıngırağım hoş geldin. 

Kurt: 

– Ağabeyim bir koyun istiyor 

Çocuklar: 

– Şimdi verdim. 

Kurt: 

– O kurtlu çıktı. 

Çocuklar: 

– Kurtlusunu sen ye, iyisi ağabeyin yesin. 

Kurt: 

– Evirim çevirim, bir koyun kaparım. 

Çocuklar: 

– Kapamazsın. 

Bu sözlerden sonra kurt çocukların üzerine saldırır. Hepsini tek tek gruptan çıkarmaya 

çalışırken, reis ve çocuklar da kurtla mücadele ederler. Kurdun bütün oyuncuları tek tek 

gruptan ayırması ile sona erer. 

Güvercin Yuvadan Uç: 

Bir  grup oyunudur. En az altı kişi ile oynanır. Oyuncu sayısının çift olması gerekir. 

Karşılıklı, ikişer ikişer elele tutuşan oyuncular, yan yana sıralanırlar. Oyunculardan biri ebe, 

diğeri de güvercin olur. Güvercin olan oyuncu elele tutuşan iki oyuncunun ellerinin arasına 

girer. Ebe: “Güvercin yuvadan uç” der demez, diğer iki oyuncunun ellerinin arasına girmesi 

yani yer değiştirmesi gerekir. Yer değiştiremeyen oyuncu (güvercin) yanar. El ele tutuşan 

oyunculardan biri ile yer değişir. 

Gıcırdak: 

Dört  erkek oyuncu ile oynanan bir grup oyunudur. Sivri uçlu bir odun sağlam bir 

şekilde dikey olarak yere dikilir. Odunun üzerine bir yuva oyularak bir sırık yerleştirilir. Bu 

oyuk yağlanır. İki kişi kısa tarafa, bir kişi de uzun tarafa biner. Tek kişi de havada kalır. Sırık 
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hızlandırılarak döndürülür. Dönme esnasında gıcırdadığından bu oyuna gıcırdak oyunu 

denilmektedir. 

 

Gül Satarım: 

En az sekiz kişi ile kızlı erkekli oynanan bir grup oyunudur. Oyuncular genellikle bir 

kız, bir erkek şeklinde halka oluştururlar. İçlerinden biri ebe olarak halkanın ortasına elinde bir 

mendil ile dikilir. Ebenin komutu ile oyuncular hep bir ağızdan aşağıdaki tekerlemeyi 

söylerler: 

 “Gül satarım, gül satarım, 

 Ustamdan miras kaldı, 

 Ustam öldü ben satarım. 

Bu sözlerden sonra çocuklar çömelirler. Ebe çocukların arkasına geçer ve dönmeye 

başlar. Aynı sözleri mırıldanarak farkettirmeden oyuncuların birinin arkasına mendili bırakır. 

Arkasına mendil bırakıldığını farkeden oyuncu hemen kalkarak ebeyi kovalamaya başlar. 

şayet ebe kalkan oyuncunun boşluğuna çömelir ise kurtulur. O oyuncu ebe olur. Yakalanırsa 

ebe devam eder. 

Değirmenci Baba: 

En az altı kişi ile oynanan kızlı erkekli bir grup oyunudur. Grup oyuncularından biri 

değirmenci olur. halka şekline gelen oyuncular daire oluştururlar. İçlerine de değirmenciyi 

alırlar. Belirli bir ritim tutturarak aşağıdaki tekerlemeyi hem söylerler, hem de dönerler: 

 “Değirmenci baba yorgun uyuyor, 

 Bir çula yaslanarak. 

Tik, tak, tik tak değirmenim dönüyor, 

Çabucak da uyuyor.” 

Bu tekerleme biter bitmez bütün oyuncular oldukları yere yığılıp, uyurlar. Kim güler 

veya hareket eder (kımıldar) ise değirmenci olur. 
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Deve Cüce: 

Grupla oynanan bir yanıltmaca oyunudur. Grubun içinden bir ebe seçilir. Ebe “deve” 

deyince oyuncular kalkar; “cüce” deyince çömelirler. Buna uyamayan (deve deyince çömelen, 

cüce deyince kalkan) oyuncu oyun dışı kalır. Oyuna bir süre konularak başlanır. Tutulan süre 

dolmadan oyuncu biterse yenisine başlanır. Bitmez ise oyun bırakılıp, ebe seçilir. 

Elemtere: 

Grupla oynanan bir kovalamaca oyunudur. Belirli bir süre konularak oynanır. Grubun 

içinden seçilen ebe “elemtere bir-iki-üç” diyerek oyunu başlatır. Bu komutu duyan grup 

oyuncuları belirli bir alana yayılarak kaçarlar. Ebe de grup oyuncularından birini yakalamaya 

çalışır. Ebeye yakalanan oyuncu ebe olur. Oyunu baştan başlatır. 

Fırıldak: 

Tek kişinin oynadığı gibi, birden çok kişi ile de oynanabilen bir oyun türüdür. 

Fırıldak, huni şeklinde yapılan bir ağaç parçasına verilen addır. Şekil verilen oyun 

aleti, törpülenip, kaygınlaştırılır. Fırıldağa yeteri kadar ip sarılır. İpin ucundan tutularak yere 

atılır. Dönmeye müsait olan fırıldak hızlı bir şekilde döner. Dönme hızı süre ilerledikçe 

yavaşlar. 

Çubukla Onluk: 

Yere bir karış yüksekliğinde bir çubuk dikilir. Çubuğun üzerine pul ya da demir para 

birimlerinden biri konur. (Eskiden onluk demir para konduğu için oyunun adı çubukla onluk 

olmuştur.) Çubuğa belirli bir mesafeye çizgi çizilir. Oyunculardan biri ebe olarak çubuğun 

başında bekler. Diğer oyuncular çizgiden atış yapar. Atış genellikle badem ile olur. Bademi 

atan oyuncu çubuğun üzerindeki parayı düşürürse parayı kazanır, düşüremezse badem ebede 

kalır. 

Çukurcuk: 

Grupla oynanan bir oyundur. Gruptaki oyuncu kadar belirli bir mesafe ileriye kazılır. 

Oyuncular içlerinden birini ebe seçerek çukurların başına bilirkişi niyetiyle nöbetçi bırakırlar. 

Ellerinde bulunan pirillileri kendi çukurlarına atmaya başlarlar. Her oyuncunun elindeki pirilli 

sayısı eşittir. Elindeki pirillilerin hepsini bitiren oyunu önce kazanıp bitirmiş (başarılı olmuş) 

olur. Ebe olma dönüşümlü olduğu gibi, en sona kalanın ebe olduğu da görülür. 
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Ayak Sayma: 

Genellikle üç kişi ile oynanır. Oyunculardan biri ebe seçilir. Diğer iki oyuncu 

ayaklarını uzatır. Ebe aşağıdaki tekerlemeyi söyleyerek ayaklarını sayar. (Her kelime bir 

rakam sayılır) 

“Ooo! İğne battı, 

Ciğerimi yaktı, 

Hap, hup altın top.” 

Bu tekerlemeden sonra, sıradaki ayak havaya kaldırılır ve ebe oyuncuya soru sorup 

cevap alır: 

Ebe: 

– Bir keserim var kaç kuruş? 

Oyuncu: 

– Beş kuruş 

Ebe: 

– Vermem beşe, vururum taşa, atarım küllükten aşağı, der ve oyuncunun ayağını 

kaldırarak atar. 

Babanı Dik: 

Bir grup oyunudur. Oyuncular içlerinden birini ya kura yoluyla ya da aşağıdaki 

tekerlemeyi söyleyerek ebe seçerler.  

Tekerleme: 

İğne battı, 

Ciğerimi yaktı, 

Tombul kuş, 

Arabayı koş, 

Hop, Hop altın top, 

Bundan başka oyun yok. 

Çizilen bir yuvarlağın içine bir teneke konur. Ebe bu tenekeyi beklemeye başlar. 

Dairenin 5 m. mesafesinde bir çizgi çizilir. Bu çizgiden diğer oyuncular ebenin beklediği 
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tenekeye atış yapmaya başlarlar. Ebenin görevi yıkılan tenekeyi yerine koymak ve taşını 

almaya gelen oyuncuyu yakalayarak ebelik görevini vermeye çalışmaktır. Daire içindeki taşını 

almak üzere gelen oyuncu taşının üzerine basar ise ebe o oyuncuyu tutamaz. Daire içindeki 

teneke yere yıkılınca diğer oyuncular “BABANI DİK, BABANI DİK” diye bağırırlar. Bu söz, 

oyuna adını vermiştir. Daire içinde yakalanan oyuncu ebelik görevini üstlenmiş olur.  

Bazara: 

Bezden yapılmış içi bezle veya kepekle doldurulmuş topla oynanan bu oyunda, 

oyuncular karşılıklı iki grup oluştururlar. Birbirlerine karıştıktan sonra içlerinden birini ebe 

seçerler. Ebe topu havaya atarak oyunu başlatır. Atılan topu kapan oyuncu karşı tarafın 

oyuncularına ya direkt olarak vurur veya kendi grup oyunlarından birine pas atarak onun 

vurmasını sağlar. Vurulan oyuncu yanar ve oyun dışı kalır. Oyuncusu biten grup oyunu 

kaybeder. 

Bişirtme: 

Bir grup oyunudur. Belirli bir süre konularak oynanır. Grup oyuncu sayısı kadar 

toprağa topun sığacağı derilik ve genişlikte çukur kazılır. Her oyuncu bir çukuru seçer. 

Oyunda çukurun sahibi topu alırken ötekiler oradan uzaklaşır. Topu alan ve gücüyle en 

yakınındakine ya da istediği bir başkasına fırlatır. Top vurulan kısmı acıttığından bu oyuna 

bişirtme denir. Top kime vurmuşsa o, oyunu sürdürür. Oyun saptanan süre bitinceye kadar 

devam eder. 

Atlama: 

En az dört kişi ile oynanan bir grup oyunudur. Oyuncular ikiye ayrılarak iki grup 

oluştururlar. Grubun biri ebe görevini üstlenerek yere oturur ve ayaklarını uzatır. Öbür grup 

“yumruk” diye bağırınca, ebe olan grup oyuncuları ellerini yumruk yapıp ayaklarının üstüne 

koyarlar. Diğer iki kişi üzerinden atlar. Bu defa “iki yumruk” denir. Yerdekiler iki yumruğunu 

ayağının üzerine koyar. İki kişi yine üzerlerinden atlar. Sonra iki oyuncu “bir karış” der ve bir 

karışın üzerinden atlanır. Daha sonra ebe olan grup ayaklarını yana açarak küçük havuz 

yaparlar. Küçük havuzun üzerinden atlarlar. Ayaklar biraz daha yana açılır. Büyük havuz 

yapılır. Bu kez büyük havuzun üstünden atlanır. Bu atlama sırasında atlayan gruptan biri ebe 

grubun ayağına değerse. O grup yanmış olur. Ebe olan grup kalkar, oyuna başlar. 
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Avcı İle Köpeği: 

On kişilik erkek oyuncu ile oynanır. Oyuncular içlerinden bir köpek ile bir avcı 

seçerler. Diğer oyuncular çömelerek, durdukları yerde zıplarlar. Avcı zıplayan oyunculardan 

birine ateş eder. Ateş açılan oyuncu ölü misali yere uzanır. Son iki oyuncuya ateş açılmaz. Bu 

iki oyuncunun biri avcı diğeri de köpek olur ve oyun tekrarlanır. 

Esir Alma: 

İki grup ile oynanan askerliği andıran bir oyundur. Gruplar karşı karşıya geçerler. 

Aralarına yaklaşık olarak yirmi metre aralık koyarlar. Oyun alanının sınırları belirlenir. Karşı 

grup oyuncularından biri, öbür grubun sınırlarını ihlal eder, yani sınırı geçer. Bu oyuncuyu, 

yer sahibi grup yakalamaya (esir almaya) çalışır. Esir düşen oyuncu oyundan çıkar. Hangi 

tarafın oyuncuları daha çabuk esir edilir ve tükenirse o takım kaybetmiş sayılır. 

El Tut: 

Grup oyunudur. Belirli bir alanda, belirli bir süre konularak oynanır. Grup içinden bir 

ebe seçilir. Ebe bir işaret vererek oyunu başlatır. Oyunun başlaması ile birlikte ebe diğer 

oyuncuları kovalamaya başlar. Oyuncular ebeye yakalanacaklarını anladıkları an bir 

oyuncunun elinden tutarlar. Ebe el tutuşan her iki oyuncuyu da yakalayamaz. Tek kalan 

oyuncuyu yakalamak mecburiyetindedir. Tek yakalanan oyuncu ebe olur. İki defa ebelenen  

oyuncu yanar ve oyun dışı kalır. 

Çarpar: 

En az dört kişi ile oynanır. İki çatallı bir dal parçası yere dikilir. Buna çarpar denir. Bu 

çarpanın üzerine bir tane daha çarpar konur. Bu çarparın karşısına bir çizgi çizilir. Çizgide 

sıralanan diğer oyuncuların amacı çarparın üzerindeki ikinci çarparı ellerindeki sopaları atarak 

düşürebilmektir. Oyuncular çarparı düşürdüklerinde hızla sopalarını almaya koşarlar. Çarparın 

başında bekleyen kişinin ise görevi yıkılan çarparı yerine yerleştirip, sopalarını almaya 

gelenleri yakalayabilmektir. Birini yakaladığı takdirde ebelikten kurtulur. Yakalayamadığı 

surette çarparın bekçisi yine odur. 
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Eşim Dağda Ben Bağda: 

En az beş olma üzere tek sayılı gruptan oluşan bir grup oyunudur. Grup oyuncuları 

eşleşir ve açıkta kalan oyuncu ebe seçilir. Eşleriyle birbirinden ayrılarak uzaklaşırlar ve el 

vurarak: 

“Eşim dağda ben bağda!” diye bağırırlar. Ve dağılırlar. 

Ebe oyunculardan birini yakalamaya çalışır. Yakalanma tehlikesi olan oyuncu eşine 

doğru kaçar ve eşinin elini tutmaya çalışır. Eşinin elini tutuna oyuncu yakalamaktan kurtulur. 

Yakalanan oyuncu ebe olur. Ve eski ebe ile eşleşir. Oyun böylece devam eder. 

Aşık:  

Genellikle erkek çocukların oynadığı bir oyundur.  

Aşık, koyun, keçi, sığır gibi hayvanların arka bacaklarının eklem yerlerinden çıkan bir 

çift kemiktir. Küçük birer lokuma benzerler. Bir yüzleri kaşık içi biçiminde çukur, öbür 

tarafları ise bunun aksine çıkıntılıdır. Her hayvandan da sadece bir çift elde edilir. Oyun 

başlarken çocuklar oyun arkadaşlarına sorarlar: 

–Aç mı? Tok mu? 

Aç mı dedikleri kemiğin çukur tarafı, tok mu dedikleri de çıkıntılı tarafıdır. Yani “bu 

iki kemiği yere atacağım ama ne vaziyette yere düşecekler?” demektir. Cevap veren ise: 

–Aç  

–Tok 

–Biri aç biri tok diye üç değişik cevap verebilir. Bilirse oyunu başlatandan bir aşık 

kemiği alır, bilemezse ona bir aşık kemiği verir. 

2. Sünnet 

İnceleme yaptığımız bu köylerimizde sünnet, üzerinde titizlikle durulan bir olay. 

Ancak bunu bir düğün şöleni ile karşılaştıracak olursak sönük kaldığını görüyoruz. Hatta 

kolaylığa, sadeliğe yönelindiğini gördük. Çocuk korkmasın düşüncesi ile küçük yaşta iken 

sünnet olayının, gerçekleştirildiği görülüyor. Eskiden işlerinin azaldığı güz aylarında bir davul 

sesi ile irkilen çocuklar bu sese doğru koştuklarında elinde siyah çanta ile diplomasız, sağlıkla 

sıhhatle ilgisi bilgisi olmayan gezginci bir sünnetçi davulcu ve zurnacı üçlüsü ile 

karşılaşırlarmış. Evlerden çağrılan büyüklerle hemen çocuğun yatağı hazırlanır getirilen 
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tekbirlerle (Allahu ekber Allahu ekber lâ ilahe illallahu Allahu ekber, Allahu ekber velillahi 

velhamd) bir çığlıkta iş bitermiş. 

Bu günkü gibi dikişli, hijyenik bir ortamı temiz araç gereç bulunmazmış.  

İlaç, iğne sargı bilinmeyen şeylermiş. 

Son yirmi yıldır işin yüzü biraz değişmiş tabi. Haftalar öncesinden başlayan ön 

hazırlıklar, sünnet elbiseleri, temiz bir ortam, bilinçli sağlık elemanı... 

Sünnet olan yavruya hediyeler vermek, para takmak, kırmızı kurdeleli altınlar da 

mazisi pek uzun olmayan işlerdir. 

3. Asker Uğurlama  

Askerlik yine yaratıcının bu millete has kıldığı bir meziyettir. Yirmi yaşına gelmiş her 

genç onu önce hayalinde bezar, süsler ve gerçekleştirir. Bir hastalıklı bir sakatlık nedeni ile bu 

hizmetten muaf tutulanlar ömür boyu bu eksikliği, ezikliği içinden atamazlar.  

İnceleme yaptığımız çevrede de askerlik gençlerimizin uğruna her şeyini feda etmeye 

hazır olduklarını gösterdikleri bir görev. 

Eskiden askerlik çağı gelmiş gençlerimiz son günlerini hep bir arada geçirirler. Öyle ki 

anne ve babaları bile onlarla konuşacak dertleşecek müsait bir zaman bile bulamazlar.  

Bütün köy halkı, hısım akraba olsun veya olmasın askere gideceklere yemek verir. 

Öyleki ramazanda fakirlere verilen iftar yemeği kadar önemsenir. 

Köy korucuları ki muhtarın en yakın yardımcılarıdır, elindeki listeye hangi öğün kimde 

yemek yeneceğini yazar bir karışıklığa, kırgınlığa meydan vermezler. 

Gündüzleri topluca gezip, eğlenirlerken, büyükler de onları:”Tamea gidin tamea gelin. 

Allah sayınızı eksiltmesin. Allah yüzünüzü güldürsün. Sizin bir saatlik nöbetiniz günler süren 

ibadet sevabına denktir... gibi askerliğin kudsiyetini, önemini vurgulayan sözlerle, dualarla 

motive ederler.  

Her yemek yenilen evden ayrılacaklarında ev sahibi ile helallaşırlar eşit şekilde taksim 

edilmiş harçlıkları da bu sırada ceplerine konur. 

Köyden ayrılacakları gün köy meydanında mezarlığa yakın bir yerde toplanırlar köy 

halkının tamamına yakını da hazır bulunur. Geçmişlerin ruhuna bağışlanan dualarla hayırlısı 
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ile gidip gelmeleri için yapılan duaların arkasından helallaşma başlar yine bu sırada anne – 

babanın vermesine gerek kalmayan harçlıklarla onlar sevindirilirler. 

Askere giden gencin boğazına muska şeklinde “Lâ ilâhe illallah” takılır, devamı olan 

“Muhammed Rasûlullah” da geride kalan eşine, ana veya basın kalır. 

Bu da Yüce Yaratanın peygamberimize hitaben: 

“Adın ile adımı beraber yazdım.” İnancı doğrultusunda taşıyanların kavuşacaklarına 

olan inançlarından kaynaklanır. 

Ayrıca asker adaylarının görev yerlerine vardıklarında yazdıkları ilk mektup çok 

önemlidir. Ana baba ve akrabalar  bu mektubu dört gözle bekler. İlçe merkezlerinde olup da 

çevre köy halkının alış-veriş yaptığı yerler bu mektupların uğrak yeridir. “Bakkal Ahmet eliyle 

Mahmuthisar köyü – Ilgın” gibi, bu mektupların değişmez adresidir. Bu mektubu alanlar köye 

gelir gelmez sahibine müjdeler, karşılığında bazen bir tavuk, bazen on – on beş yumurta 

alırmış. 

Asker mektupları genellikle uzun bir övgüyle başlayıp yediden yetmişe herkesin hal – 

hatrının sorulduğu mektuplardır. Hatta o evin hayvanlarının bile ne durumda olduğu sorulur 

bu mektuplarda. En sonunda da bir kuş resmi.... Ağzında bir mektup ve o mektup resminin 

üzerinde şu cümleler: “Haydi garip kuş. Uğurlar olsun. Dağlar taşlar yolun olsun...” Eğer yer 

kalmışsa sağ elin kalemle etrafı çizilmiş baskısı... 

Ama şimdilerde çocukların bile elinden düşürmediği telefonlar ne mektup yazma şansı 

bıraktı ne de zarf-pul bulma telâşı. 

4. Evlenme 

Düğün gelenekleri halk biliminin çok önemli bir bölümünü teşkil eder. Yüzyıllardır bir 

bölümü tamamen unutulmuş, bir kısmında teknolojik gelişmeler sonucu zorunlu olarak terk 

edilmiş olsa da değişmeyen temel gelenekler hâlen devam etmektedir. 

4.1. Yüzük takma  geleneği (Nişan): Yüzük takma merasimi, akrabalar arasında 

yapılan söz kesiminden bir hafta on beş gün sonra yapılır. 

“Biz kırkbeş – ellili yılları biliriz yavrum.” diyen Hatice Nine’nin anlattığına göre o 

zamanlar şimdiki gibi bolluk yokmuş. Giysiler, takılar da fazla olmazmış ama nişanda yemek 

vermek şarttır. Bunların başında da beyaz helva (irmik helvası), tarhana çorbası, etli pilav, 
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içecek olarak da şerbet ve hoşaf gelir. Hatta nişan işine de falancanın halvasını yedik, şerbetini 

içtik denir. Helva nişanın olmazsa olmazları arasındadır. 

4.2. Nişanlılık Süreci: Ilgın ve civar köylerde bu süre bir yıl, en az altı sekiz aydır. Bu 

süre içerisinde taraflar, birbirlerine gelip-giderler. Bu vesile ile birbirlerini daha iyi tanıma 

fırsatı bulurlar. Bu süre içerisindeki olumsuzluklar nişan bozmaya kadar gider. Önemli bir 

süreçtir. 

Kız tarafının nişan bozmasına “bohça gönderme” denir. Erkek tarafının nişan 

bozmasına da “yüzük atma” denilir. Ilgın kültüründe nişan bozma pek hoş karşılanmaz. Eften 

püften nedenlerden dolayı bu işlemi yapanlara iyi gözle bakılmaz. 

“Kız anası, kızarcı olur” deyimi yaygın kabul gördüğünden, erkek tarafı kız evine 

giderken, olası bir uyuşmazlığa karşı uzlaştırıcı bir büyüğü yanlarında, mutlaka bulundurur. 

Kız tarafı, nişan takılana kadar, kız ile oğlanın görüşmesine genellikle izin vermez, hoş 

karşılanmaz. Nişan takıldıktan sonra nişanlıların birbirine alışması ve ısınması için çiftin 

yanına küçüklerden bir refakatçi katılarak baş başa görüşüp, konuşmaları sağlanabilir. Eğer 

güvey ve gelin gözü açık değilse veya aile içinde yenge, gelin gibi çiftlerle elbirliği edecek 

birisi de yoksa görüşmeleri çok zordur. Yine de müstakbel damat her yolu deneyerek 

nişanlısını görmeye çalışır. 

Nişanlı görmede, çiftler birbirlerine maddi durumları ölçüsünde değişik hediyeler 

verirler. 

4.3. Gelin Görme: Nişan merasiminden sonra, oğlan evi, gelin evini ziyaret ederek, 

“gelin görme ve el öptürme”ye sık sık gider. gelin evini ziyaret genellikle toplu yapılır. 

Gelin ziyarete gelenlerin elini öper. Öperken genellikle büyükler avuç içine para 

verirler. Yine damat tarafı çeşitli hediyeler de takdim eder. 
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4.4. Çeyiz Geleneği: Ilgın’da “kız anadan görmeyince, öğüt almaz” deyimi yaygındır. 

Bunun için kızlar ondört yaşından itibaren çeyiz hazırlığına başlatılır. Anası, önceleri kızın 

eline mil, tığ, iplik parça çaput, iğne vererek dikmesini veya örmesini ister. Çeyiz hazırlığına 

başlanır. Evlenip düğününe kadar onca çift yün çorap örülmesi, onlarca çeşit yatak örtüsü, 

namazlağı (seccade) işlemesi, lamba, süpürge ve ayna örtüsü gibi sandık içi denilen çeyizleri 

hazırlayıp çeyiz hazırlar. Çeyiz hazırlayamayan kız ve anasına beceriksiz gözüyle bakılır. 

4.5. Pırtı Görme: Gelin ve güveyin yüzük, nişan ve düğünde giyeceği giysi ve 

kullanacakları malzemelerin alınmasıdır. Düğün pırtısı küçük bir merasim şeklinde görülür ve 

alış verişi kız tarafı yapıp, parasal ödemelerini erkek tarafı yapar. “Kız evi, naz evi”dir. Kız 

evi alacağı eşyalara kendisi karar verir. Düğüne on – onbeş gün kala, aile ileri gelenleri, gelin 

ve güveyi yanlarına alarak şehire alış-veriş yapmaya giderler. Alış verişi kadınlar idare eder, 

erkekler karışmaz. 

Pırtı alış verişinde gelinin alış- veriş işlemlerine karışması iyi karşılanmaz. 

4.6. Okuntu Dağıtma: Erkek tarafından gönderilen davetiyeye “okuntu”, kız 

tarafından gönderilen davetiyeye “yol” adı verilir. Aileler düğün gününü belirledikten sonra, 

akraba, eş, dostu “okuntu ya da yol” göndererek davet ederler. 

Okuntu; şeker, kuru üzüm, iğde ve leblebi karışımı çerezden oluşur ve dağıtılır. Yol; 

giyim kuşam ve içerisinde çay, şeker bulunan mendil veya kumaş parçasından ibarettir. 

4.7. Bayrak Dikme: Türk Kültüründe “bayrak dikme”nin ayrı bir yeri vardır. düğünün 

başladığının habercisi, dikilen bayraktır. Uzun bir sırığın üzerine bağlanan bayrak, evin önüne, 

uygun bir yere dikilir. 

Bayrak dikmede uygulama şöyledir: Bir hocanın duaları eşliğinde bayrak yerden 

yavaş yavaş kaldırılır. Duanın bitmesi ve mahallelinin “Amin” demesiyle “bayrak kaldırma” 

bitirilir. Bu aşamadan sonra, davul-zurna çalmaya başlar ve “bayrak dikme” merasimi 

başlatılır. Mahalle gençleri bayrağı alarak düğün evinin en yüksek yerine çıkartırlar ve 

ayyıldızlı bayrağı oraya dikerler. Bu aşamadan sonra kalabalık sağdıç evine gider ve sağdıç 

evini belirtmek için işaret amaçlı bir bayrak dikerler. Her ne kadar, adına bayrak dikme denilse 

de bu bayrak olmayıp, sadece işaret amaçlı bir bez parçasından ibarettir. Sağdıç evine dikilen 

bu işaretin üzerine de süslemeler yapıldığı görülür. Düğün sahibinin “bayrak kaldırma” adıyla 

mahalleye bir yemek vermesiyle birlikte düğün başlamış olur. 
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4.8. Sini Çıkarma: Gelin giyeceği giysilerin davul-zurna ve mahalleli eşliğinde oğlan 

evinden kız evine götürülmesine denilir. Sini merasiminde giysiler ayrı ayrı tepsilere konulur 

ve mahallenin sekiz-on yaşları arasındaki çocukları sıra düzenine sokularak başlarında taşıtılır. 

Tepsilere; gelinin başına konulan süslenmiş başlık, fistan, cepken, kolsuz gecelik, 

pijama, patik, çorap vb. eşyalar konulur. Kız anası tarafından kızının çeyizinden; bayraktar, 

sağdıç, sini taşıyan çocuklar ve davulcuya peşkir, yün çorap gibi hediyeler verilir. 

4.9. Sağdıç Geleneği: Düğün sahibine yakın ve yetişkin erkek genci olan aile tercih 

edilir. Güvey, düğün süresinde arkadaşları tarafından bahşiş için kaçırılabileceğinden, sağdıcın 

güveyle iyi ilgilenmesi ve koruması gerekir, düğün sürecinde, güveyin ayakkabısı ve diğer 

eşyaları, bahşiş için saklanabilir. Hatta kendisi kaçırılabilir. Bütün bunlardan sağdıç 

sorumludur. Sağdıçın ayrıca, gerdek gecesi ve diğer evlilikle ilgili tecrübelerini, güveye 

aktarması da görevleri arasındadır. Bu yüzden sağdıç seçilirken, evli ve tecrübeli sağdıç 

seçilmesi daha uygundur. 

4.10. Çeyiz Kurtarma: Gelin hazırlama işlemleri yapılırken, diğer odalarda olan gelin 

çeyizleri yüklenilmeye başlanır. Geline yakın işler çeyiz sandığı, yorgan gibi eşyaların üzerine 

oturarak bahşiş isterler. Bu kişiler sağdıç tarafından bahşiş verilerek razı edilir ve çeyiz 

araçlara yüklenir. Gelin taraftarları bahşiş almak için uğraşırken, güvey taraftarları kadınları 

da gelin evinin bereketinin güvey evine geçeceği inancıyla tabak, kaşık çalma arayışındadır. 

Tabi bu geleneği bilen taraftar mutfağın kapısını kilitler. 

Gelin ailesiyle helalleşir ve sağdıcın koluna girerek evden çıkartılır. Gideceği araca 

bindirilir. Ata bindirme geleneği artık unutulmaya yüz tutmuştur. Ata bindirme geleneğinde, 

atın gemini sağdıç tutar ve yürütür. Kız evinden yenge adı ile bilinen iki kadın refakatçi 

bulunur. Bu refakatçilerin görevi, gelinin evini döşeme “yerleştirme” ve geline refakat 

etmektir. Yengeler, gelin odasını hazırladıktan sonra evlerine dönerler. 

4.11. Gelin Başı Yapma “Tozak Takma ve Gelin Okşama”: Tozak; gelin başlığına 

verilen isimdir. Yapılışı: Telekler çeşitli renklere boyanıp bir beze dikilerek yapılır. Kökleri 

bezin içine gelecek şekilde güzelce dikilen tozak, gelin başına konulunca başın önüne honi 

şeklinde bir tas konulup, bu tasın etrafı yemeni ile sarılarak sağlamlaştırılır. Tozağın etrafı 

aynalar, altınlar, simlerle süslenir. Tozağın alın kısmına duvak denilen yazma biçiminde 
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kırmızı bir örtü eklenerek gelinin yüzünün görünmemesi sağlanır. Günümüzde “tozak 

takma”nın yerini “duvak” almıştır.               

Gelin Okşama:                                                                                                                                                                   

Oğlan evi gelin alıp giderken sevinirken kız evinde hüzün vardır. Bu hüznü artıran 

maniler, türkülerde söylenir. 

Burada gelini ağlatmak esastır. 

“Atladım çıktım eşiği 

Sofrada kaldı kaşığı 

Kız evinin yakışı 

Git kızım sağlıklarla 

Sil gözünü yağlıklarla 

 

 

Babamın öküzü beştir 

Anadan ayrılmak güçtür 

Kızların emeği boştur 

Git kızım sağlıklarla 

Sil gözünü yağlıklarla. 

 

Analar besler hurma ile  

El oğlu döver yarma ile                                                                                                                                                                                   

El oğluna oldum yalvarma ile 

Git kızım sağlıklarla 

Sil gözünü yağlıklarla. 

 

Gelinin yükü tutuldu 

Oğlan evine yıkıldı 
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Ananın beli büküldü 

Git kızım sağlıklarla 

Sil gözümü yağlıklarla. 

  

Altın tas içinde kınan ezilsin 

Sabah güzel yüzün süzülsün 

Görümceler etrafına dizilsin 

Gelinim gınan gutlu olsun 

Hem orada hem burda dilin tadlı olsun. 

 

Biner ata, biner ata 

Gider evlerinden öte 

Al yanağı tüte tüte 

Gız eşim kınan gutlu olsun 

Yarenim ağzın tatlı olsun. 

 

Allı zıbın giyip gider 

İrendesin sayıp gider 

Ana evi beğenmemiş 

Yarim evi deyip gider 

Gız eşim kınan gutlu olsun 

Yarenim ağzın tatlı olsun. 

 

Asbap yuduğum pınarlar 

Suva çaldığım duvarlar 

Ağlayıp güldüğüm yarenler. 
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Atladı çıktı eşiği 

Sofrada galdı kaşığı 

Gızın anası melil anası 

Gız sana misafir galdı 

Gız eşim gınan kutlu olsun 

Yarenim ağzın taklı olsun. 

 

Elimi soktum astara 

Elimi kesti destere 

Mevlam şirin göstere 

Gız anam kınan gutlu olsun 

Yarenim ağzı dadlı olsun. 

 

Evlerinin önü dibek 

Dibekte döverler kepek 

Hele güveyimiz yeşil ipek 

Şen evimiz şen. 

 

Çattılar ocak taşını 

Vurdular düğün aşını 

Ördüler kızın başını 

Gız anam kınan gutlu olsun 

Yarenin ağzı dadlı olsun. 

 

Hani bu gızın anası  

Elinde mumlar yanası 

Başına devlet konası 
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Gız anam kınan kutlu olsun 

Yarenin ağzı dadlı olsun. 

 

Biner atın iyisine 

Sürer yolun kıyısına 

Gız anam kınan kutlu olsun 

Yarenin ağzı dadlı olsun. 

Anası: 

Saç bağın arkanda salınmaz oldu 

Kadrin kıymetin bilinmez oldu 

Baban bu ellerde bulunmaz oldu 

Ağlayı ağlayı gidiyon gayri. 

Fadime anamız oturmuş kınasın ezer 

Deli olmuş melekler cennette gezer 

Üç huri kızı da dürüsün çözer 

Ol habibin düğünü var dünyada ahret evinde. 

Gelinin Cevabı: 

Şu görünen anamgilin dağları 

Ebrişimdir beliğimin bağları 

Varın bakın anam bana ağlar mı 

Uçan kuşlar beni anama götürün 

Hem anama hem sılama giderim 

 

Gökten bir mahrama endi çekildi 

Alnımıza kara yazı yazıldı 

Gurbetlik çektim de benzim bozuldu 

Uçan kuşlar ben anama giderim... 
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4.12. Kuşak Bağlama: Geleneklere göre, gelinin gelinliği giydirildikten sonra, babası, 

yoksa; büyük oğlan kardeşi üç defa fatiha suresi okuyup, beline kırmızı kuşak ya da kurdele 

bağlar. Kurdeleyi bağlayan baba ya da ağabey gelinin koluna girerek bineceği araca götürüp 

son yolculuğa uğurlar. 

4.13. Gelinin Oğlan Evine Gelmesi: Gelin oğlan evine gelince kaynana yüksek bir 

yere çıkarak, gelinin önüne çanak çömlek atarak kırar. Bununla gelinin üzerinde olabilecek 

uğursuzluğun dağıtılma inancı vurgulanır. 

Yine kaynana önceden hazırladığı kavurga, kuru üzüm ve şekeri bir tabak içinde 

gelinin başına döker. Bununla, gelinin eve bereket getireceği inancı vurgulanır. Çoğu kez 

gelinin başına kavurga, kuru üzüm ve şeker dökme işlemini damat da yapar. 

Yine bereket ve hayır niyetine düğün evine dolmuş olan çocuklara, bozuk demir para, 

şeker, portakal, elma vb.. şeyler dağıtılır. Çocuklar yere atılan bu para ve yiyecekleri kapmaya 

çalışır. 

 Yatsı namazından sonra, aile büyükleri, sağdıç ve damadın arkadaşları dua ederler. 

Duadan sonra güvey gelinin yanına gönderilir. Güvey odaya girerken, sağdıç ve arkadaşları 

sırtına sert bir şekilde yumruk vururlar. 

Gelin zifaf odasında, başında telli duvaklı yada başlıklı, beklemeye alınır. Güveyin 

gelinin telli duvağını kaldırması ya da başlığını çıkarması gereklidir. Bu esnada gelin de 

konuşmaz. Güvey bu esnada bahşiş vererek hem yüzünü açar hem de konuşmasını sağlar. 

4.14. Duvak Açma Geleneği: Bu gelenek düğün gecesinin sabahı başlayıp üç gün 

sürebilir. Geleneğe göre, genç çiftler sabah erkenden kalkarlar. Gelin geceyi geçirdiği çarşafını 

dürer, büker ve odanın içerisinde görünür bir yere koyar. “Yüz açımı” olarak da bilinen bu 

gelenekle amaç oğlan evine ve misafirlerine gelinin bekâretini kanıtlamasıdır. Şimdilerde çoğu 

yerde terkedilmiş olan bu gelenek, aile içi mahremiyetin korunması açısından düşünülecek 

olursa, terkedilmesinin aslında daha yerinde olacağı düşünülebilir. 

4.15. El Öpme Geleneği: Gelin ve güveyin düğünden sonra baba, ana ve aile 

büyüklerinin elini ilk öpmesine “el öpme” denir. Geleneğe göre güvey ailesinin eli düğünden 

sonra ilk sabah öpülürken, gelin ailesinin eli öpülmeye yaklaşık bir iki hafta sonra gidilir. 
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5. Ölüm 

5.1. Ölümü Düşündüren Ön Belirtiler 

Ölümle ilgili bir çok inanış, batıl olsa da yaygındır. At, öküz, inek; kişner, böğürür ya 

da ayaklarını yere vurursa uğursuzluk sayılır. Köpek ulur, baykuş eve yakın bir yere konar ve 

öterse yine uğursuzluk sayılır ve o evden bir kişinin ölebileceğine inanılır. 

Yine gece geç vakit veya sabaha karşı kapı vurulması, hasta yakınının kötü bir rüya 

görmesi, hastanın ayağa kalkmayı deneyip gitmek istemesi, güvendiği ve sevdiği birini 

görmek istemesi, hastanın güzelleşmesi, hastanın sık sık ölümden söz etmesi,  sık sık evine 

gitmek istemesi gibi nedenler söz konusu ise hastanın ölümünün yakın olduğuna inanılır. 

5.2. Ölü Kültü 

Ölüm olduğunda, duyulan tüm camilerde “sela” verilir. Sela ile birlikte tüm eş-dost 

duymuş olur. Yakınlar eve toplanarak teselli için uğraşırlar. Cenaze merasimi evin önünde 

başlar. Önce evin önüne bir kazan kurularak yıkama işlemi, ardından kefene sarma işlemi 

yapılır. Hepsini bizzat bir hoca ve yakını olan erkekler gerçekleştirir. Kadınlar fazla 

yaklaştırılmaz. Biraz mesafeli olsa da yakını olan kadınlar “manili ağıt” söylerler. Ağıtların 

hepsi çok acıklı ve etkileyicidir.  

Cenazenin gözü açık ise, bu dünyada gözü kalmış, gözü arkada kalmasın diyerek el içi 

ters bir şekilde hafif sürtülerek kapatılır. Bu inanca göre, eğer cenaze gözü açık olarak mezara 

giderse arkadan sevdiği birisini götüreceği inancı olduğundan yapıldığı söylenmektedir. Bu 

inanç artık unutulmaya yüz tutmuştur. Cenaze elbiselerinin düğmeleri çıkartılır. Cenaze, örfi 

esaslara göre hazırlanır ve yatağında yatarken karın bölgesine bıçak, makas veya maşa türü 

metal eşyalar konur. Şehitse, tabut üzerine Türk Bayrağı, kadınsa baş tarafına yemeni, diğer 

ölümlerde ise temiz namazlığı örtülür. 

Normal ölümlerde hac’dan getirilen ve üzerine dualar yazılan yeşil örtü örtülmesi çok 

yaygındır. Cenaze evden çıkartılırken önce baş tarafının çıkartılmasına dikkat edilir. Tabutun 

mezarlığa taşınmasında sevap olur inancı ile taşıyan insanlar sık sık birbirlerini değiştirerek 

taşırlar. Cenazenin mezara konulmasında ise  cenazenin bedenine gelmemesi için azami gayret 

sarfederler. Cenaze akrabalarınca mezara konulur. Mezarın üzerine toprak atılırken, kürek 

elden ele değiştirilerek, mümkün olduğunca fazla kişinin toprak atmasına çalışılır. Bununla 

sevap işlenileceği düşünülür.  
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Defin sonrasında acıyı paylaşmak için cenaze evinde toplanılarak, teselliye uğraşırlar. 

Gelenlere çay, yemek, tatlı ikram edilir. her geliş-gidişte Kur’an okunur. Rahmetlinin ruhuna 

bağışlanır. 

Eskiden defin sonrası “köy odalarına” toplanılarak baş sağlığı ve yemek ikramları 

yapılırdı. Köy odalarının terk edilmesi, artık bu geleneği öldürmüştür. 

Yas tutma geleneğinin sürmesi, ölen kişinin yaşına, ölüm biçimine göre değişir. Şehit, 

genç ve kaza ölümlerinde uzun süreli yas tutulur. Acısı kolay kolay unutulamaz. Yaşlı ve 

hastalıklı ölümlerdeki yas süresi kısadır. Kadınlar erkeklere göre daha etkili ve uzun süreli  

yas tutup ağlarlar. Ölümle ilgili ağıtlar yakarlar. Erkekler, “erkek ağlamaz” anlayışından 

dolayı sesli ağlamaktan kaçınırlar. 

Ölümün kırkıncı ve elli ikinci günü yemek verilir. Hatim ve mevlüt okutulur. Erkekler 

genellikle tıraş olmazlar. Radyo çalınmaz, televizyon izlenmez, müzik dinlenmez. Sessiz ve 

sakin olunmaya çalışılır. Düğün ve nişan gibi merasimler ertelenir. 

 

IV. BÖLÜM 

HALK İNANIŞLARI 

1- Ocak kutsaldır. Yanan ocak asla söndürülmez. Üzerine su dökülmez. Eskiden 

ikindin güneş battıktan sonra ocaktan başka bir komşuya kor verilmezmiş. Çok zorda kalınıp 

verilecek olursa da korun konduğu kabın içine biraz tuz serpilir. Böyle yapılmazsa evden 

bereketin gideceğine, ailenin dağılacağına inanılır. 

2- Başta erken yaşta birkaç tel beyaz saç bulunması uğurdur. Saç tarandıktan sonra 

dökülen ya da kesildikten sonra kalan saçlar rastgele yerlere atılmaz. Hemen ya ocağa atılır ya 

da gömülür. Bunda saç telinin büyü yapımında kullanılıyor olması etkili olabilir.  

3- Gece tırnak kesmek hoş karşılanmaz. Tırnaklar da kesildikten sonra gömülür ya da 

kağıda sarılıp ocağa atılır. 

4- Çocuklar dökülen süt dişlerini gece yastığın altına koyup uyurlar. Tabi bu sırada 

dilek tutmayı da unutmazlar. Sabah uyandıklarında dileklerinin gerçekleşeceğine inanırlar ya 

da bu dişler “kuzu dişi eğri bitsin, benim dişim doğru bitsin” denerek dama atılır. Böylece 

çıkan dişlerin düzgün ve sağlıklı olacağına inanılır. 



 79 

5- Yıldız kayması pek iyi görülmez.  “Düşman başına” derler. Genellikle birinin 

öldüğüne işaret sayılır. Yine ay-güneş tutulmalarının hayra alâmet olmayacağı, silâh atılıp 

teneke çalınması gerektiğine inanılır. Böylece toplanan kötü ruhlar korkup kaçarmış. 

6- Akşam sokağa çıkmanın iyi olmadığı, bela getireceğine inanılır. 

7-Salı günü temizlik yapılmaması gerektiği, çünkü uğursuzluk getireceğine inanılır. 

Yine salı günü yolculuk yapanın, askere salı günü gitmenin sonunun iyi olmadığına inanılır. 

8- Yaş ağaç kesmenin,  yeşil ekini kesmek, hayvana yedirmek ve yakmanın insana bela 

ve musibet getireceğine inanılır.  

9- Aynaya gece bakmak veya uzun süre bakmak ömrün kısa olacağına işaret sayılır. 

10- Aynayı başkasının evine tutmak abes karşılanır. 

11- Göz seyrimesi, kişinin sol gözünün seyrimesi şerre, sağ gözünün seyrimesi hayra 

yorumlanır. 

12- Kulak çınlaması da insanın yorumuna bağlıymış. Hayra yorarsan hayır, şerre 

yorarsan şer olurmuş. 

Yine kulak çınlaması uzaktaki sevenlerin o kişiyi andıklarına alâmettir. 

13- Elin kaşınması, işlerin iyi gideceğine, o kişinin eline para geçeceğine işaretmiş. 

14- Küçük çocukların yürüdüğü halde tekrar emeklemeğe geçmesi o eve misafir 

geleceğine, çocuğun durmadan ağlaması, davranışlarında değişiklikler gözlenmesi, başına bir 

felâket geleceğine işaret sayılırmış. 

15- Baykuşların bir evin damına ya da bacasına gelip ötmesi o haneden birinin 

öleceğine işarettir.  

16- Yine bazı tavukların horoz gibi ötme isteği o eve uğursuzluk getirir haneden birinin 

öleceğine işaret kabul edilir ve o tavuk hemen kesilir. 

17- Ters dönmüş ayakkabı yada terliğin sahibine uğursuzluk getireceğine  

18- Süpürgeyi kapı arkasına dik koymanın o ev için iyi olmadığına inanılır. 

19- Yürüyen çocuğun yeniden apalamaya (emeklemeye) geçmesi misafir geleceğine 

işarettir. 
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20- Nazar değmiş çocukları, öğle ezanları okunurken mezarlığa götürülür, bir fatiha üç 

ihlas okunur musalla taşının altından geçirildikten sonra mezarlığın etrafı dolaştırılırmış. 

21- Boğmaca olmuş çocukların öksürükleri kesilsin diye boyunlarına kapı anahtarı 

takılırmış. 

22- Durmadan ağlayan çocuklara cuma ezan okunurken dedesinin, babasının 

ayakkabısı ile ağzına üç defa vurulurmuş gibi yapılırsa bundan vazgeçeceğine inanılır. 

23- Anne hamile iken kime çok bakarsa çocuğun ona benzeyeceğine, onun için de hep 

babasına bakması istenir. 

24- Loğusa kadınlar bir araya gelirse kırklarının karışacağına inandıklarından oturup 

birlikte ekmek yerler birbirlerinin çocuklarını yıkarlar. 

25- Yaşına girmemiş çocuğun önüne ayna konmaz. Bakarsa şaşı olacağına inanılır.  

26- Bazı köylerimizde göbeği düşen kız çocuklarının göbeği, evine bağlı olsun diye 

süpürgeye, erkek çocuklarınınki de güçlü kuvvetli çalışkan olsun diye pulluğa bağlanır. 

27- Elbisesi üzerindeyken düğmesi ya da söküğü dikilen kişinin ağzına unutkan 

olmasın diye çöp verilir. 

28- Kadınlar üzerimize kuma gelir korkusuyla başlarına üs üste iki başörtüsü 

örtmezler. 

29- Göz uzun süre seyrirse “Hayır getir Allah’ım” denir. Seyriyen göz kapağının 

üzerine saman çöpü yapıştırılır. 

30- Hazine arayıcılığı yapan kişilere iyi gözle bakılmaz, “Her hazineyi bir yılan 

bekler.” düşüncesi ile bu kişilerin sonunun felâket olacağına inanılır. 

31- Ölü yılan yakılırsa yağmur yağacağına inanılır. 

32- Yağmur çok yağdığı zaman sel felâketi olmasın diye sayacak (üç ayaklı sac ayağı) 

ev önlerine yada meydana atılır ve böylece yağmurun kesileceğine inanılır. 
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V. BÖLÜM 

KALIPLAŞMIŞ DÜZENLİ TÖRENLER 

1- Bayram Törenleri 

Halkımızın yeniden kenetlenip kaynaştığı, dargınlık ve küskünlüklerin barışa 

dönüştüğü, düşkünlerin varlıklılarca gözetilip kollandığı güzel günlerdir, bayramlar. 

Bayram ve bayramlaşma geleneğinin, Türk-İslam kültüründe çok büyük önemi vardır. 

Ramazan ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda hazırlıklar haftalar öncesinden başlar. 

Bayrama girilirken “bayramlık” adıyla bilinen elbiseler alınır, mevcut elbiseler temizlenir, 

evlerin sıvası ve temizlik işleri yapılır, kadınlar ve bazen genç erkekler arife akşamı ellerine 

kına yakarlar. Kadınlar ev önü ve avluları süpürür. 

Erkekler bayram sabahı erkenden kalkar ve bayram namazına giderler. Bayram namazı 

çok kalabalıktır. Hemen hemen her erkek bayram namazına katılır. Bayram namazı bitimi 

herkes sıraya girerek camide bayramlaşmaya başlar. Camiden sonra da sokak, kahve vb. 

yerlerde bayramlaşma devam eder. Erkekler camide iken, köyün çocukları da sokak sokak, ev 

ev dolaşarak “bişi” toplarlar. Bişinin yerini yavaş yavaş bisküvi, lokum, şeker vb. yiyecekler 

almıştır.  

Bayramlaşma üç gün boyunca devam eder. Büyüklerin, akrabaların evleri ziyaret 

edilir. Bayramlaşılır. Yıl boyu görüşemeyen akrabalar, eşler, dostlar bayram sayesinde 

görüşür, hasret giderir.  

Bayramlarda küskünler mümkün olduğunca barıştırılmaya çalışılır. Barışmakta 

direnenler arasına, hatırı dinlenir büyükler sokulur, barıştırılmaya zorlanır. Küskünlerin 

barıştırılması yönünden de bayramların önemi çok büyüktür. 

Bayramlarda fakirler, öksüzler, yetimler sevindirilir. Fitre ve zekatlar, yakın 

akrabasından başlamak üzene çevredeki ihtiyacı olanlara verilir. Kurban eti keza aynı şekilde 

dağıtılır. Bayram sayesinde fakirler, yetimler, öksüzler sevinir. 

Bayram namazından sonra, kahvaltıların “köy odaları”nda yapılması, köy odalarına 

herkesin kahvaltılık getirmesi vb. adetler artık unutulmuştur. Köy odalarında, hatırı dinlenir 

büyük tarafından ev sahipliği yapılır, kahve, çay ve zem zem suyu ikram edilirdi. Askerlik 
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anılarının anlatıldığı, bayramlaşmaların gerçekleştirildiği, misafirlerin ağırlandığı, küskünlerin 

barıştırıldığı, köy odaları terk edilmiş durumdadır. 

2- İmece Geleneği 

Türk kültüründe yardımlaşmanın önemi çok büyüktür. Bu özelliği Ilgın’da da görmek 

mümkündür. Ilgın’da imeceye genellikle “hayır işi” olarak bakılır ve anılır. Okul binası 

yapımı, okulun bakım ve onarımı, yol yapımı ve tadilatı, su getirilmesi, ağaç ve fidan dikimi, 

yoğun kar yağışında yol açılması, diğer kamu hizmetlerinde hep imece usulü yardımlaşma 

yapılır. 

Köy mezarlığının bakım, onarım ve koruma altına alınması yine imece ile yapılır. 

Camilerin ihtiyacının karşılanması için hem maddi yardımlaşma hem de fiili çalışma ile imece 

usulü yardımlaşma örneği sergilenir. 

İmece, genel olduğu kadar, özel de yapılır. Erişte kesilmesi, dam kürünmesi, bulgur 

kaynatma, tarhana kaynatılması, tarhana yazılması, dibekte buğday döğme vb. 

3- Hacca Uğurlama ve Karşılama Töreni 

Hac farizası mali bir ibadet olduğundan zenginlerin yerine getirdiği bir farzdır. Eskiden 

köyler hacca gidecek kişi sayısı ile öğünüp yarışırlarmış. Bunda da teşvik amacı varmış. 

Milletimizde kutsiyet ifade eden sayılar vardır üç, beş, yedi, kırk gibi. Sorduğumuz yaşlılardan 

eskiden yedi ayda deve ile hacca gidilip gelindiğini ifade edenler oldu. Hatta dışı sepetle 

örülmüş, sağlamlaştırılmış zemzem şişelerinin üç beş nesildir saklandığı evlerin olduğu 

söylendi. 

Hacca gidecek olanlar büyük bir hazırlıkla köy halkına, yakın köylerden hatırı sayılır 

olanlarla hukuku geçmiş (yani bir kırgınlıktır, hak hukuk mevzubahis olmuş) kişileri belirtilen 

tarihte hac yemeğine davet ederlermiş. Herkes de bu davete icabet eder yenilir içilir 

birbirilerine hak hukuklarını helal ederlermiş. 

Hacı adayı gideceğinde köy halkı onu uğurlamaya çıkar dualarla uğurlarlar. Sağ salim, 

dönüşte de hoş geldine gidilir. Erkekler takke ve tesbihlerini, kadınlar da namaz bezleri ile 

kınalarını alır böylece bir günlük alış veriş ile milli birlik ve beraberlik pekiştirilir. Hacının 

“Allah sizlere de nasip etsin” duasına aminle cevap verilir herkes bu ibadeti yapmaya 

özendirilir. 
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Küçükler Hacı emminin yada hacı teyzenin sağ elinin avuç içini öperler. Çünkü sağ el 

ile Kâbe’deki “Hacer ül esvet”e dokunduğu için böylece daha fazda sevap kazanılacağına 

inanırlar. 

4- Yağmur Duası 

İç Anadolu özellikle Konya’mız ve çevresi az yağış alır. Yağmurun uzun  zaman 

yağmaması ve ihtiyaç duyulduğu zamanlarda yağmur duası hazırlıklarına başlanır. Herkes 

gücüne göre bu duada verilecek yemek için bağışta bulunurlar. Undur, yağdır, şekerdir, 

paradır; koyun, keçi... Gönüllerden geçeni yardıma dönüştürürler. Köy halkına ve çevre 

köylere duyuru yapılır. Kararlaştırılan günde, dua yapılacak mahalde kadın erkek çoluk çocuk 

toplanır. Erkekler kurban kesimi, kadınlar ihtiyaç olan ekmeği, yemek pişirme işini, gençler de 

bu arada üzerlerine düşen hizmeti yaparlar. Duâya çıkmadan önce oruçlar tutulmuş, küsler 

barıştırılmıştır. 

Küçük çocuklar büyüklerin önderliğinde sayarak çakıl taşı toplarlar. Toplam sayı 

yetmiş bin olur. Yetmiş bin kelime-i tevhid, taşlar sayılarak tamamlanır. Bu taşlar bezler içine 

konur. Akarsu olan yerlerde akarsu içine olmayan yerlerde su sarnıçlarına veya su kuyularına 

atılır. Bazen ölmüş at kafası veya temiz yassı büyük kemiklere de duâ yazılarak su içine 

sarkıtılırmış. 

Bilgili bir kişi (genellikle imam) bir hutbe okur, yağmurun yağmayışına olumsuz 

davranışları sebep olarak sıralar. Davranışlarımıza, konuşmalarımıza, yardımlaşmalarımıza 

dikkat çeker. Tövbe istiğfar getirir. Halk da buna iştirak eder. İki rekat hacet namazı kıldırır. 

Namazdan sonra uzun ve gözyaşları içinde dua yapar. Bu sırada annesinden ayrılmış yavru 

hayvanlarla annelerinin birbirlerini bulmak için çıkardıkları sesler ortaya ayrı bir hüzün verir. 

Elbiseler ters giyilmiştir. Avuç içleri yere bakacak şekilde açılmış vaziyettedir. İnsanı 

duygulandıran bir manzara oluşur. Yaşlıların ağlamaları gençleri de etkiler. Ağlamayan 

kalmaz. Derken hazırlanan yemekler yenir. Herkes ete doyar. Kalan yemekler kaplarla aynı 

köyden ve çevre köylerden hastalığı, yaşlılığı nedeni ile gelemeyenlere ve fakirlere dağıtılır.  

Yemekten sonra tekrar dua yapılır. Rızkımızın göğün rahmeti ile yerin bereketine bağlı 

olduğu, Allah’tan da bizleri bunlardan mahrum etmemesi, açlık ve susuzlukla terbiye 

etmemesi dualarına hep bir ağızdan “amin!” nidaları karışır.  
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Ortalık silip süpürülüp temizlenir. Evlere dönülür. Şimdiye kadar arkasından 

yağmurların gelmediği hiçbir dua görülmemiştir. 

Yağmur duasından önce de sonrada çocuklar boş durmazlar. İçlerinden birini yağmur 

gelini seçerler. Onu giydirir kuşatırlar, koluna girerek ev ev dolaşırlar. (Çomça gelin,Yağmur 

gelin) 

Hep bir ağızdan:  

“Yağ yağ yağmur, 

 Teknede hamur, 

Tarlada çamur, 

Ver Allahım ver, 

Sicim gibi gibi yağmur.” derler. 

Arkasından da hep bir ağızdan “amin” derler. Topladıkları un, bulgur, yağ, peynir, 

şeker vb. ile kendi aralarında değişik yemekler yapıp yerler. 

Çocuklara verilen bu yiyeceklerle birlikte, onların üzerine su da serpilir. 

Yağmurun yağmayışını da:  

– Eskiden ormanlarla kaplı dağların kesilip yakılıp yok edildiğine,  

– Ekmeğe gereken önemin verilmediğine 

– Harmanda çeçlerin, öşrünün verilmeden kaldırıldığına 

– Tohum atarken besmele çekilmediğine, namaz kılınmadığına “Bu da kurdun kuşun 

nasibi” denmediğine 

– Kov, gıybet, dedikodu yapıldığına 

– Mazlumların, yolcuların, fakir fukaranın gözetilmediğine  

– Hayvanlara eziyet edilmesine 

– Yeşil ekinin hayvanlara yedirilerek çiğnenip ezilmesine 

– Köy odasına uğrayan yolculara ve yorgun hayvanlarına gereği gibi şefkat 

gösterilmediğine... vb. 

Kısacası bu milletin benimseyip kabullenmediği olayların artmasına bağlarlar. 
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Ve konumuzla ilgili, Ali Koçer’in anlattığı gerçek bir hikaye : “Ilgın köylerine komşu 

bir köy. Sıram… Köyde en sevilip sayılan kişilerden biri de Isılın Mehmet Emmi. Biraz da 

küfürbaz.Bir gün yağmurda üstü başı ıslanmış.Ayakkabı da delik,çorap ıslanmış…Köylüler 

sorar: “Ne o Memet Emmi, nere gidiyon?” 

“Bekci Gula Memede bakdım.Gördünüz mü?” 

“Köy odasındaydı.”derler.Gider bulur.Bu arada, bir hafta önce yağmur duasına 

çıkılmıştır.Su sarnıcına da yetmiş bin kelime-i tevhid okunmuş çakıl taşı ile üzerine dua 

yazılmış at kafatası sarkıtılmıştır. 

“Ulan Gula Memet…Git çıkar şu at kafasını.Yoksa ......... ........... köyünü sel 

götürecek.”der. 

 

 

 

5- Saya Gezmesi ve Gölle Gecesi 

Ilgın’da yine unutulmaya yön tutmuş folklor değerlerinden biri de saya gezmesidir. Bu 

folklor, ilçede orta yaş ve ileri yaş grubunun ancak hatırlayabileceği bir gelenektir. Kış ayının 

başlamasını (zemheri) takip eden 21 Aralık’tan 27 gün sonraki 17 Ocak gününe rastlayan 

geceye yıldız sıçraması denir. O gece sayaya çıkılır. 

Bu gecenin özelliği, kış ayının hafiflemesi, eskilerin tâbiriyle “taş taşı kuytular” 

sözcüğü ile hareket edilmesi ve baharın yaklaşmasının müjdesi olmasıdır. Folklor olarak 

gerçekleşmesi ise bazı yörelerde sıra gezmelerine ve yâren toplantılarına eşdeğerdedir. O gece 

15-20 yaş arası bir grup genç, bir araya gelir. Bunlardan biri, bu grubun ebe başı (lider) olur. 

Ebe başının direktiflerine göre hareket edilir. Heybeler merkebe yüklenir. Mahallelerdeki evler 

teker teker gezilir. Kapısına durulan ev sahibi maddî  durumuna göre ve gençlerin isteği 

doğrultusunda yağ, bulgur, kuruyemiş, meyve, yumurta, hindi, tavuk, neye gücü yeterse verir; 

yiyecekler heybelere ayrı ayrı yerleştirilir. Burada esas önemli nokta, her evin kapısına 

durduğu zaman ebe başının saya tekerlemesini aşağıdaki şekilde söylemesidir: 

Saya saya sallı beyi, 

Dört ayağı nallı beyi, 
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Sayacı geldi duydunuz mu? 

Selâmını aldınız mı? 

 

Ne kaldı ne kaldı? 

Kırk elli gün kaldı 

Kırk elli günü geçelim, 

Koyunu kuzuyu seçelim 

Meleşin kuzularım 

dedikten sonra, gruptaki bütün gençler, koyun ve keçi çanlarını çalarak “meeeee... meeeee...” 

diye bağırırlar. Bu tekerleme, yöre ve mahalle halkına saya gününün geldiğini belirtir. 

Yiyecekleri da ona göre hazırlarlardı. Daha sonra toplanan yiyecekler ebe başının veya bir 

başkasının evine gidilerek yenilir, içilir ve eğlenceler tertip edilir. Çoğu zaman bu eğlence 

sabaha kadar devam eder. Sayaya katılan gençler, giyecekleri ile de ilgi çekerdi. Çoban ve efe 

kıyafetleri bunların en bariz şekilleridir. 

Folklor deyince akla ilk önce yöresel halk kültürü gelir. Ilgın, Konya yöresinin tüm 

gelenek ve göreneklerini yaşatmaktadır. İlçede 1960 yılından beri düzenlenen geleneksel  

gölle gecesi, halkın büyük bir eğlence kaynağı, gençlerin de tiyatro ve müzik yeteneklerini 

ortaya koyduğu ananevî bir eğlence türü idi. Bu töresel gelenek son yıllarda unutulmaya yüz 

tutmuştur. Bu ananevî geleneğe okullar, Halk Eğitim Merkezi ve Turizm Derneği’nin sahip 

çıkarak canlandırması gerekmektedir. 

6- Hıdırellez 

Hızır ile İlyas peygamberin gökte buluştuklarına inanılan güne, yani 6 Mayıs gününe 

“Hıdırellez” denir. İnanışa göre, 5 Mayıs günü ikindi vaktinden sonra dilekler tutulur. Zambak 

yapraklarının bir tanesine S (safâ), bir tanesine C (cefâ) harfleri yazılır ve eşdeğer bağlanır. 

Eğer ertesi güne kadar hangisi büyürse, o sene için o şahsın safâ veya cefâ çekeceğine inanılır. 

Boş cüzdan asılır. Eskiden delikli para bağlanırdı. Hıdırellez sabahı, sabah ezanlarından önce 

akan sulardan doldurulurdu; çünkü akan suyun zemzem olduğuna inanılmaktadır. Hıdırellez 

gününün en büyük özelliklerinden biri de o gün aşağı yukarı herkesin pikniğe gitmesi ve 

eğlence düzenlenmesidir. 
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VI. BÖLÜM 

METİNLER ÜZERİNE İNCELEMELER 

A- ANLATMALAR 

1. Hikâyelerin İncelenmesi 

Konusu genelde aşk ve kahramanlık olup millî kültürümüzün en değerli hazinelerinden 

biri olan halk hikâyeleri nazım – nesir karışımıdır ve halk edebiyatımız içinde apayrı bir yeri 

vardır.  

Pertev Naili Boratav hikâye için “Hikâyeler düğünler de, uzun kış geceleri köy 

odalarında, şehir ve kasaba çevrelerinde de ramazan geceleri kahvelerde anlatılır.” der.5 

Şükrü Elçin ise hikâyenin tanımını “Türk halk hikâyeleri, zaman seyri ve coğrafya – 

mekân içinde “efsane, masal, menkıbe, destan vb.” mahsullerle beslenerek dini tarihi içtimai 

hadiselerin potasında iç bünyelerindeki bağlarını muhafaza ederek milletimizin roman 

ihtiyacını karşılayan eserlerdir,” diye yapar ve hikâyeyi üç kolda toplar: 

1- Türk kaynağından gelenler, 

2- Arap - İslâm kaynağından gelenler, 

3- İran - Hind kaynağından gelenler.6 

Derleme sahamda örneklerini bulmakta zorlandığım türlerden biri hikâyelerdir. 

2. Masalların İncelenmesi 

Hayal ürünü olup olağanüstü kahramanlar ve olayların olduğu, dinleyiciyi inandırma 

gibi bir iddiası bulunmayan nesir şeklindeki anlatmalardır. Az da olsa nazım-nesir karışımı 

olarak anlatılan masallar da vardır. 

Şükrü Elçin masalı şöyle tanımlar: “Bilinmeyen bir yerde, bilinmeyen şahıslara ve 

varlıklara ait hadiselerin mâcerâsı, hikâyesi...”7 

Pertev Naili Boratav ise; “Masal, nesirle söylenmiş, dinlik ve büyülük inanışlarından 

ve törelerden bağımsız, tamamiyle hayal ürünü, gerçekle ilgisiz ve anlattıklarına inandırmak 

iddiası olmayan kısa bir anlatı” diye tanımlar. 

                                                           
5 Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, İstanbul 1988, s.58 
6 Şükrü Elçin, Halk Edebiyatına Giriş, Ankara 1986, s.444 
7 A.g.e., s.368 
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Pertev Naili Boratav ise masalı efsaneden, hikâyeden destandan ayıran özellikleri şöyle 

sıralar: 

1- Masal, olağanüstü çeşidinde, gerçekçi çeşidinde de olayların gerçeğe yakınlık 

derecesi ne olursa olsun hayal yaratmasıdır.  

2- Olaylar üç süreli bir düzen içinde geçer. 

3- “Miş”li geçmiş zaman, şimdiki zaman ve geniş zamanla anlatılır. 

4- “Di”li geçmiş zaman kullanılmaz.8 

Masallarda, olayların geçtiği yer ve zaman belli değildir. Masal, peri, vezir, cin, deve, 

ejderha, cadıkarı, arap, padişah, ağa, beyoğlu gibi kahramanları belirli kişileri temsil ettiren 

anlatımlardır. “Evvel zaman içinde, ne zaman? Bir padişah varmış, kim? Adı ne? Ne zaman 

yaşamış belli değil.” 

Masallar, Ilgın’ın uzun kış gecelerini neşelendiren, anlatan ve anlatılanı değişik 

dünyalara götüren bir folklor parçasıdır.  

Ilgın Masallarının kültürel değerlerimiz içindeki yeri ve önemi çok büyüktür. 

Masallarımız; şuur ve idrakimizin yavaş yavaş gelişmeye başladığı sıralarda ve kendimizi 

çevremize tanıtmaya başladığımız sıralarda hatta daha sonraları bile bir zevk ve heyecanla 

dinlediğimiz hatıra bahçelerimizin güldesteleridir. 

Çocukken; annelerimizin, teyzelerimizin, halalarımızın, ablalarımızın, özellikle 

ninelerimizin ve ilkokul öğrencilik çağlarımızda öğretmenlerimizin anlatmış oldukları o 

güzelim masalları dinleyebilmek için büyüklerimizin dizlerinin dibinde, baldan tatlı can 

uykularımızdan bile fedakarlık yaptığımız bir gerçektir. Bu gerçeğin yegane şahidi ise 

hatıralarımızdır. 

Masal kelimesinin Arapça “mesel” kelimesinden çıktığını söyleyen otoriterler 

tarafından Masal Kelimesinin: 

“Çocuklara anlatılan, çoğu insanlarla ilgili olağan ve olağandışı hadiselere dayanan 

öğüt verici hikaye, inanılmayacak hikaye cin ve peri hikayesi, öğüt ve ibret verici hikaye, 

ahlak dersi veren eser” olarak da tanımı yapılmıştır. 

                                                           
8 Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, İstanbul 1988, s.75 
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Bir de masal motiflerinin tespiti çalışması vardır. Bu alanda en büyük çalışmayı S. 

Thompson yapmıştır. S. Thompson’un motifleri tasnifte kullandığı ana başlıklar şöyledir. 

A- Mitolojik motifler 

B- Hayvanlar 

C- Yasak 

D- Sihir 

E- Ölüm  

F- Olağanüstülükler 

G- Devler 

H- İmtihanlar  

İ- Akıllı ve Aptal 

K- Aldatmalar 

L- Kaderin Ters Dönmesi 

M- Geleceğin Tayini 

N- Şans ve Talih 

P- Cemiyet 

G- Mükâfâtlar ve Cezalar 

R- Esirler ve Kaçaklar 

S- Anormal Zulümler 

T- Cinsiyet 

U- Hayatın Tabiatı 

V- Din 

W- Karakter Özellikleri 

X- Mizah 

Z- Çeşitli Motif Grupları. 
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Bütün masallarda olduğu gibi Ilgın masallarında da masal anası ya da masalı anlatacak 

kişi masalına başlamadan önce harika bir tekerleme söylemeye başlar. Bu tekerlemeden sonra 

masala giriş yapılır ve ilgi dağılmadan anlatılır. 

Ilgın’dan derlenen masal tekerlemelerinden örnekler: 

 Bir varımış, bir yoğumuş, 

 Evvel zaman içinde, 

 Galbur samanın içinde, 

 

Ben anamın beşiğini, 

Tıngır mıngır sallarken. 

Anam düştü beşikten, 

Babam düştü eşikten,  

Biri gaptı maşayı, 

Biri gaptı meşeyi, 

Dolandım dört köşeyi, 

Nasılsa bir delikten atladım dışarı. 

Mahallenin uşakları çok haşarı, 

Bir şamar vurdular boynuma. 

Gözlerim fırladı dışarı,  

O gızgınlığıla düştüm yola. 

Var varanın, sür sürenin. 

Ekini çoktur Saracığın. 

Derken efendimin ağası, 

Az gettim, uz gettim,  

Dere depe düz gettim. 

Çayır, çimen geçerek, 

Arpa buğday biçerek, 
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Soğuk sular içerek, 

Altı ay yaz, bir güz gettim. 

Dönüp bir de ardıma baktım, 

Bir arpa boyu yol getmişim... 

 

 

Bir varımış, bir yoğumuş, 

Allâh’ın günü pek çoğumuş. 

Evvel zamandayken, 

Galbur samandayken, 

Zaman zaman içinde, 

Cinler, periler top oynarken, 

Eski hamam içinde, 

Beni yola saldılar.  

Yolda bir darak buldum, 

Darağı yere virdim, 

Yer bana çayır virdi. 

Çayırı çobana virdim. 

Çoban bana guzu virdi. 

Guzuyu yörüğe virdim, 

Yörük bana at virdi. 

Elime berat virdi, 

Bindim atın sırtına, 

Sürdüm gettim Cezayir’e. 

Hep güzeller bene bakar, 

Oradan öte Çiğilin dağları. 

Dinleyin bakalım şu masalı. 
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Derlediğim ve yazıya geçirdiğim masalları iki bölüme ayırdım:  

1- Hayvan masalları 

2- Asıl masallar 

3. Efsanelerin İncelenmesi  

“Dinî, inandırıcı, kısa, nesir şeklindeki anlatmalara, biz efsane” diyoruz. 

Efsanenin de araştırmacılar tarafından bir çok tanımı yapılmıştır. Şükrü Elçin efsane 

terimi için “Arapça: Üstûre (Cem’i: esatir); Farsça: Fesâne, efsâne; Yunanca: Mitos, mit 

kelimeleri ad olarak verilmiştir.” der.9 

Robert A. Georges “Bir efsane yakın veya tarihî geçmişe dayandırılan, anlatan ve 

dinleyen ile ilgili, onlar tarafından doğru olduğuna inanılan bir hikâye veya anlatmadır.” 

şeklinde tanımlar. 

Pertev Naili Boratav “Efsanenin başlıca niteliği inanış konusu olmasıdır; onun anlattığı 

şeyler doğru, gerçekten olmuş diye kabul edilir. Bu niteliği ile masaldan ayrılır, hikâye ve 

destana yaklaşır” diyerek masal ile efsane arasındaki farklılığı belirtir.10 

Yine Pertev Naili Boratav bir takım değişikliklerden sonra Türk efsanelerinin 

sınıflandırılmasını şu şekilde vermiştir: 

I. Dünyanın yaratılışı ve sonu ile ilgili efsaneler. 

II. Tarihi efsaneler. 

 A. Sınıflandırılmış tabiî yerlerin menşeleri (dağlar, göller) 

 B. Meskûn yerlerin menşeleri (şehirler, köyler...) 

 C. Büyük binaların menşeleri (kiliseler, camiler, köprüler) 

 D. Hazineler. 

 E. Milletlerin hükümdar sülâlelerinin ve içtimaî sınıfların menşeleri. 

 F. Felâketler 

 G. Tarihi olarak bilinen kahramanların yendikleri tabiatüstü güce sahip canavarlar. 

 H. Savaşlar, fetihler, istilâlar. 

                                                           
9 Şükrü Elçin, Halk Edebiyatına Giriş, Ankara 1986, s.3-4. 
10 Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, İstanbul 1988, s.99 
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 I. Kurulu düzene baş kaldıranlar. 

 K. Diğer hâdiseler ve üstün kişiler; medeniyet getiren kahramanlar, bilginler, şairler. 

 L. Aşk ve aile hayatı. 

 M. Küçük bir cemiyetin tarihinin bir parçasını meydana getirdikleri ölçüde bilinen  

           ortak veya ferdî karakterde çeşitli diğer kişilerle ilgili anlatmalar. 

III. Tabiatüstü şahıslar ve varlıklar üzerine efsaneler. 

 A. Alın yazısı. 

 B. Ölüm ve ötesi. 

 C. Teknik olmayan yerler. 

 D. Tabiatın bir parçası olan yerler (orman, göl vs.) ile hayvanların sahipleri 

(koruyucuları) 

 E. Cinler, periler, ejderhalar vb. tabiatüstü güçte yaratıklar. 

 F. Şeytan. 

 G. Hastalık ve hastalık getiren varlıklar (albastı gibi). 

 H. Tabiatüstü güçleri olan kişiler (büyücü, üfürükçü, afsuncu gibi). 

 I. “Mythique” nitelikte hayvan ve bitkiler (adamotu gibi) üzerine anlatmalar. 

IV. Dini Efsaneler 

4. Fıkraların İncelenmesi  

Anlatmaya dayalı olarak halk edebiyatı ürünlerinden birisi de fıkralardır. Saim 

Sakaoğlu bu tür için “ ‘Fıkra’ bence gülen bir kelimedir, bir kavramdır.” der.11 

Dursun Yıldırım ise: “Fıkra, halk edebiyatımızda ilmî bir terim olarak, halkın yarattığı 

realist, küçük ve güldürücü hikâyeler için kullanılmaktadır. Türkiye dışındaki Türk boylarında 

bu mahsullere, Kırım’da, Kozan’da, Azerbaycan’da, Türkmenistan’da, Özbekistan’da ve 

Uygurlar’da “Latife”, Kazakistan’da “erteki, anız”, Irak Türkmenleri (Kerkük, Musul) 

arasında “nükte, fıkra” adı verilmekte ve bizdeki “fıkra” ile eş anlamda işletilmektedir. Ayrıca 

Türkmenlerde “yomak, değişme” ve “şorta söz” gibi tabirlere de rastlanmaktadır.”der.12 

                                                           
11 Saim Sakaoğlu, Türk Fıkraları ve Nasreddin Hoca, Konya 1992, s.5 
12 Dursun Yıldırım, Türk Edebiyatında Bektaşi Tipine Bağlı Fıkralar, Ankara 1976, s.1 
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Yine Şükrü Elçin fıkrayı: “Umumiyetle gerçek hayat hâdiselerinden hareketle “hisse” 

kapmayı hedef tutan ve temelinde az-çok nükte, mizah, tenkid ve hiciv unsuru bulunan sözlü, 

kısa mensur hikâyelere ‘fıkra’ adı verilir.”diye tanımlar.13 

Fıkra; başlangıç, gelişme ve sonuç bölümünden meydana gelir.  Bu bölümler kısa ve 

yoğundur. Bazen başlangıç ve gelişme bölümü iç içedir. Tek bir olay veya fikir üzerine 

kurulur. Her fıkra bir hükümle sona erer ve ifade edilmek istenen düşünce tek bir kelime ile 

anlatılır. 

Fıkraların konuları şunlardır: 

1. İdare edenlerle, idare edilenler arasındadır. 

2. İnançlarla dini âdet ve merâsimlerle yasaklara dair davranışlar üzerindedir. 

3. İçtimâî, iktisadî ve siyasî görüş ayrılıklarından doğan çatışmalardır. 

Fıkra tiplerinin şöhretlerine göre tasnifi şu şekilde yapılmaktadır: 

1. Türkçe konuşulan bütün ülkelerde bilinen tipler: Nasreddin Hoca. 

2. Sadece bir-iki Türk ülkesinde bilinen tipler: 

İncili Çavuş: Türkiye’de bilinmektedir. 

Esenpulat: Türkmenler arasında bilinmektedir. 

Ahmet Akay: Kırım Türkleri arasında bilinmektedir. 

3. Sadece dar bir bölgede bilinen tipler: Tayyip Ağa: Konya/Türkiye. 

Pertev Naili Boratav ise fıkraların çeşitlenmelerini: 

I. Kişileri belli halk tipleri olan fıkralar. 

 1. Ünlü adlar taşıyan ve gerçekten tarihe mal olmuş sayılan kişilerdir: 

 Bekri Mustafa, İncili Çavuş gibi. 

 2. Özel adlarla anılmayıp bir toplum zümresini temsil eden kişilerdir: 

 Bektaşi, Tahtacı, Yörük gibi. 

II. Belli bir topluluk tip, ünlü bir kişi söz konusu olmaksızın, ortadan insanların 

güldürücü maceralarını konu edinen fıkralar: karı-koca, çocuklarla ana-baba, uşak-efendi, 

                                                           
13 Şükrü Elçin, Halk Edebiyatına Giriş, Ankara 1986, s.566. 
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asker-subay vb. hikâyeler gibi. Şaşırtıcılığı ve eğlendiriciliği, sadece açık saçık olmaktan gelen 

fıkralar da bu bölüme girer.”şeklinde ele alır.14 

Son yıllarda ise mahallî tiplerin araştırılmasına önem verilmiştir. Çünkü mahallî tiplere 

ait fıkralar ya kısa zamanda unutulup gidiyor ya da başka tiplerin adı altında anlatılıyor. 

Böylece mahallî tipler kaybolmakla kalmıyor, diğer tipin de özelliğini bozuyor. 

İbrahim Altunel mahallî tipleri şöyle tanımlamaktadır: 

“Mahalli tipler, başka bir bölge veya yörelerde benzerlerine az rastlanan ‘nev’i şahsına 

münhasır’ karakter yapısına ve davranış özelliklerine sahip tiplerdir.”15 

Dursun Yıldırım’ın bir tasnifini ise Saim Sakaoğlu şöyle vermiştir: 

1. Ortak şahsiyeti temsil yeteneği kazanan ferdi tipler: 

 a) Türkçenin konuşulduğu coğrafî alan içinde ve Dünyada ünü kabul edilen tipler: 

Nasreddin Hoca. 

 b) Türk boyları arasında tanınan tipler: İncili Çavuş, Bekri Mustafa, Esenpulat, 

Ahmet Akay, Kemine. 

 c) Türk boyları arasında halkın veya zümrelerin ortak unsurlarının 

birleştirilmesinden doğan tipler: Bektaşi, Adlar Köse. 

 d) Aydınlar arasında çıkan tipler: Haşmet, Koca Rağıp Paşa, Mirali, Nasreddin Tûsî, 

Keçecizade İzzet Molla. 

 e) Mahalli tipler. 

 f) Belli bir devrin kültürü içinde yaşatılan tipler: Karagöz. 

2. Zümre tipleri. 

3. Azınlık tipleri. 

4. Bölge ve yöre tipleri. 

5. Yabancı fıkra tipleri. 

6. Gündelik fıkra tipleri. 

                                                           
14 Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, İstanbul 1988, s.86-87. 
15 İbrahim Altunel, “Mahalli Fıkra Tiplerimizden Konyalı Gale Mehmet (Kale Mehmet)”, Prof. Dr. Saim 
Sakaoğlu’na 55. Yıl Armağanı, Kayseri 1994, s.98. 
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 a) Aile fertleri ile alâkalı tipler: Ana-baba, karı-koca, kaynana, baba-çocuk, anne-

çocuk. 

 b) Mariz ve kötü tipler: Deli, hasis, cimri, kör, topal, sağır, dilsiz, hırsız, dolandırıcı, 

eşkıya, yankesici, bıçkın. 

 c) Sanat ve meslekleri temsil eden tipler: Ressam, şair, doktor, avukat, bezirgân, 

bakkal, kasap, molla, imam, kadı, asker. 

7. Moda tipler.16 

Ilgın’da anlatılan fıkralar, adı bilinen şahıslara ve türlü tiplere bağlı fıkralardır. 

 

B- ANONİM ŞİİRLER  

1. Türkülerin İncelenmesi 

Türkülerimiz halkımızın acılarını, sevinçlerini, özlemlerini umutlarını dile getiren, 

sözlü geleneğe dayanan ürünlerimizdendir. 

Pertev Naili Boratav türküyü: “Düzenleyicisi bilinmeyen, halkın sözlü geleneğinden 

oluşan, gelişen, çağdan çağa ve yerden yere içeriğinde olsun, biçiminde olsun değişikliklere 

(zenginleşmelere, bozulmalara, kırpılmalara, uğrayabilen ve her zaman bir ezgiye koşulmuş 

olarak söylenen şiirler” diye tanımlamaktadır.17 

Şükrü Elçin ise: “Bu mahsullere Doğu ve Kuzey Türküleri aynı kökten gelen “yır” 

veya “cır” adını vermişlerdir. Batı Türkleri, Türk kelimesinden doğan ve Türkler’e mahsus 

ezgi (melodi) manasına gelen “türkü”yü kullanmaktadır” der.18 

Türkülerin özünü müzik teşkil eder. Şarkılarda makam olduğu gibi türkülerde de hava 

adı verilen (kırık, uzun hava) çeşitleri görülür. 

Her türkünün belli bir hikâyesi vardır. Hikâyesinin olması ile türkü yakılma meydana 

gelir. Eğlence ile ilgili olduğu için hikâyeleri unutulur. Türkünün hikâyesi ve güftesi birleşince 

türkünün tamamı ortaya çıkar. 

                                                           
16 Saim Sakaoğlu, Türk Fıkraları ve Nasreddin Hoca, 27, s.7-8. 
17 Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, İstanbul 1988, s.150 
18 Şükrü Elçin, Halk Edebiyatına Giriş, Ankara 1986, s.195 
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Nevzat Gözaydın “Türkülerin ortaya çıkışları iki yolla olmuştur ve bugün de 

olmaktadır. Ya çok kısa bir zaman içinde anonimlik özelliğini kazanmışlar, ya da bir saz 

şairinin söylediği parça sonradan türkü olarak tanınmıştır ve türküyü yakanın adını da 

vermektedir. Her iki halde de özel bir ezgi ile söylenmektedir.” diye türkülerin ortaya çıkışını 

açıklamaktadır. 

Halkın içinden çıktığı için herkesin anlayabileceği sadelikte söylenen türküler 

genellikle millî veznimiz olan hece vezni ile yazılıp söylenir. Az da olsa aruz vezniyle 

oluşturulmuş örnekleri mevcuttur. 

Türküler şekil itibariyle kıtalar halindedir. Duraklı duraksız, yedili ve onbir heceli 

kalıplarla yazılır. Yediler 4+3; 3+4, sekizliler 4+4, onbirliler 6+5 ile 4+4+3 duraklıdır. 

Kıtalar yapı bakımından iki bölümden meydana gelir. Birinci kısım türkünün asıl 

sözlerinin bulunduğu, bend adı verilen kısımdır. İkinci kısım ise, her bend’in sonunda 

tekrarlanan nakarattır ki bu kısıma bağlama ya da kavuştak denir. 

Nevzat Gözaydın türküleri üç başlık altında toplar: 

1- Melodilerine göre türküler, 

2- Konularına göre türküler, 

3- Yapılarına göre türküler. 

1. Melodilerine Göre Türküler: Bunlar ikiye ayrılır: Usulsüzler ve usullüler. Usulsüz 

olanlar uzun havalardır. Divan, bozlak, koşma, hoyrat, çukurova, kayabaşı gibi çeşitleri vardır. 

Usullüler genellikle oyun havalarıdır. 

2. Konularına Göre Türküler: Şu başlıklar altında toplanır: 

 a) Ninniler ve çocuk türküleri, 

 b) Tabiat türküleri, 

 c) Aşk türküleri, 

 d) Kahramanlık türküleri, 

 e) Askerlik türküleri, 

 f) Tören türküleri, 

 g) İş türküleri, 
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 h) Eşkıya türküleri, 

 ı) Acıklı olaylarla ilgili türküler, 

 i) Güldürücü türküler 

 j) Karşılıklı konuşma şeklindeki türküler, 

 k) Oyun türküleri 

 l) Ölüm türküleri. 

3. Yapılarına Göre Türküler: 

A) İkili Türküler: Bendleri kendi aralarında birbirleri ile kafiyeli ikişer mısralı 

türkülerdir. 

Kavuştakları ise: 

 a) Kavuştakları bir mısralı olanlar, 

 b) Kavuştakları iki mısralı olanlar, 

 c) Kavuştakları dört mısralı olanlar. 

B) Üçlü türküler: Kendi aralarında kafiyeli üçer mısralı bentlerden meydana gelen 

türkülerdir. 

Kavuştakları ise: 

 a) Kavuştakları bir mısralı olanlar, 

 b) Kavuştakları iki mısralı olanlar, 

 c) Kavuştakları üç mısralı olanlar, 

 d) Kavuştakları dört mısralı olanlar. 

C) Dörtlü türküler: Bendleri dörder mısralı olan türkülerdir. Bazen bentlerin bütün 

mısraları ayrı ayrı kendi aralarında kafiyelenir. Daha çok mani tipindeki örneklerde rastlanır. 

Kavuştakları ise: 

 a) Kavuştakları bir mısralı olanlar, 

 b) Kavuştakları iki mısralı olanlar, 

 c) Kavuştakları üç mısralı olanlar.19 

                                                           
19 Nevzat Gözaydın, Türk Dili Türk Şiiri  Özel Sayısı III (Halk Şiiri), Ankara 1989, s.25 
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Pertev Naili Boratav konularına göre bölünmeyi şöyle ele alır. “A” bölümünü 

belirleyen türkülerin konuları, “B” bölümünü belirleyen de kullandıkları yerler, gördükleri 

vazifeler ya da söylenmelerini şartlandıran vesilelerdir. 

“A” bölümü şu çeşitlenmeleri gösterir: 

1. Lirik türküler: 

 a) Ninniler, 

 b) Aşk türküleri, 

 c) Gurbet türküleri, askerlik türküleri, hapishane türküleri, 

 ç) Ağıtlar, 

 d) Çeşitli başkaca duyguluk konular üzerine türküler. 

2. Toplama, yergi ve güldürü türküleri. 

3. Anlatı türküleri. 

 a) Efsane konulu türküler, 

 b) Bölgelere ya da bireylere özgü konuları olan türküler, 

 c) Tarihli konuları olan türküler. 

“b” bölümünün çeşitlenmeleri: 

4. İş türküleri, 

5. Tören türküleri. 

 a) Bayram türküleri, 

 b) Düğün türküleri, 

 c) Dinlik ve mezheplik törenlere değin türküler, 

 ç) Ağıt töreninde söylenen türküler 

6. Oyun ve dans türküleri: 

 a) Çocuk oyunlarında söylenenler, 

 b) Büyüklerin oyunlarında söylenenler. 

Sahamda on türkü derledim. 
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2- Mânilerin İncelenmesi 

13. yy’dan itibaren yazılı kaynaklarda görmeye başladığımız maniler, anonim halk 

edebiyatı ürünlerimizdendir. Kına gecelerinde, düğünlerde, bayramlarda, tarlada, işte, 

oturmada… Kısacası günlük hayatın her anında söylenen maniler Türk Halk Edebiyatının en 

yaygın şiir türüdür. 

Şükrü Elçin maniler için: “Her türlü hayat hadiseleri arasında, aşk, gurbet, kıskançlık, 

hasret, kırgınlık, tabiat vb. temleri işleyen manilerde ilk iki mısra bir bakıma duygu, düşünce 

ve hayâlin girişini teşkil eder. Dinleyenin veya okuyanın dikkat ve ilgisini çekmeye yarayan 

bu iki mısradan sonra üçüncü ve dördüncü mısra asıl konuyu vermeye çalışır; nadir olarak dört 

mısraın bütün bir duygu, fikir ve hayalî işlediği görülür.” der.20 

Maniler her ne kadar anonim olsalar da çok az da olsa söyleyeni belli olan maniler 

vardır. Bunları ikiye ayırabiliriz: 

1- Karşılıklı söylenen maniler 

2- Ferdi maniler. 

Pertev Naili Boratav türküleri söyleyiş ve şartlarına göre şöyle tasnif eder: 

1- Niyet, fal (yorum) manileri, 

2- Sevda manileri, 

3- İş manileri, 

4- Bekçi ve davulcu manileri, 

5- İstanbul’da bazı sokak satıcılarının manileri, 

6- İstanbul meydan kahvelerinin cinaslı manileri, 

7- Doğu Anadolu’da hikâye manileri, 

8- Mektup manileri.21 

Şükrü Elçin manileri iki gruba ayırır: “Manilerde birinci, ikinci ve dördüncü mısralar 

kafiyelerdir: (a a b a). Bazı saz ve tekke şairlerinin eserlerinde, meselâ ilahi, destan ve 

                                                           
20 Şükrü Elçin, Halk Edebiyatına Giriş, Ankara 1986, s.281 
21 Pertev Naili boratav, 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, İstanbul 1988, s.176-178 
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koşmaların ilk dörtlüklerinde görüldüğü gibi (a b c d), (a  a a b) şeklinde kafiyelendirilen 

manilere rastlanır. Bu manilere DÜZ MANİ adı verilir. 

Manilerin ikinci bir şekli KESİK MANİ veya CİNASLI MANİ adını almaktadır. Mısra 

sayısı ile kafiye düzeni az-çok değişiklik gösteren maniler, umumiyetle ses, tekerleme, mana 

ve cinas hususiyeti gösteren bir kelime grubu halinde eksik mısrayla başlar.”22  

Sahamda elli iki mani derledim. 

3- Ninnilerin İncelenmesi 

Bebekleri uyutmak, avutmak ve oynatmak amacıyla söylenen anonim şiirlere “ninni” 

denir. 

Şükrü Elçin ninni kelimesinin diğer bölgelerde kullanışını şöyle açıklar: “Batı 

Türkçesi’nde bu kelimeye bağlı olarak “nenni çalmak: ninni söylemek” ve “uyku getirmek” 

deyimleri doğmuştur. Ninniye Kaşgarlı Mahmud “balu-balu”, Azeri Türkleri “laylay”, 

Kerkükler “leyley”, Türkmenler “hû-di: Allah de”, Özbekler “elle”, Kazanlılar ise “bişik cırı: 

beşik türküsü” adını vermektedirler.”23 

Ekin işleyen ananın, tarlasındaki bir ağaca kurduğu salıncakta söylediği ninniyi, bir 

başka yörede, köyde ya da şehirde duymak da mümkündür. Çünkü ninniler de türküler, 

maniler, bilmeceler gibi Türk Folkloru’nun bir parçasıdır. 

Ninniler; analarımızın sevgi duaları, ana-çocuk arasındaki sevgi dairesi, şefkat 

melteminin estiği şiirler, türküler ve dualardır. 

Ninniler, monoton, hafif, ağır, uyku verici bir karakterdir. 

Yine Şükrü Elçin “Ninniler, annelerin süt emen çocuklarını uyutmak için ezgi ile 

söyledikleri manzum veya mensur sözlerdir.”der.24 

Ninnide anne, geleceğe yönelik iyi – kötü duygularını, isteklerini dile getirir. Yine 

annenin hüznü, mutluluğu, acısı, derdi direk olarak ninniye yansır. Aynı zamanda ninnilerde 

bir mesaj verme amacı da vardır. 

                                                           
22 Şükrü Elçin, Halk Edebiyatına Giriş, Ankara 1986, s.281 
23 A.g.e., s.271 
24 A.g.e., s.271 
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Ninnilerin sonu genellikle “huu huu hu hu”, “uyusun da büyüsün ninni”, “neni kuzum 

neni”, “e, e, e, ey” söyleriyle biter. 

Âmil Çelebioğlu; “Ninniler, en az iki-üç aylıktan üç-dört yaşına kadar annenin 

çocuğun, onu kucağında, ayağında veya beşikte sallayarak daha çabuk ve kolay uyutmak 

yahut ağlamasını susturmak için hususî bir beste ile söylediği ve o andaki hâlet-i rûhiyesini 

yansıtır mâhiyette, umumiyetle mâni türünde bir dörtlükten meydana gelen bir çeşit 

türkülerdir” diye ninniyi tanımlar.25 

Şekil özelliklerini ise şöyle açıklar: “Bazı istisnaları da olmakla beraber nazım şekli ve 

nev’i bakımından ninniler genellikle mani tarzında teşekkül ettiği görülür. 

Daha çok yedi ve sekiz heceden meydana gelen mani şeklindeki ninnilerde: a a x a 

Mesnevi tarzında olan ninnilerde: a a b b  

Kıt’a şeklinde olan ninnilerde: x a x a 

Bütün bir parça olan ninnilerde:  a a a a a a 

Dördüncü mısrası “Ninni yavrum ninni” olan üç mısralı ninnilerde: a a a x26 

Farklı olarak Pertev Naili Boratav ninniyi lirik türkü olarak kabul eder.27 

Âmil Çelebioğlu ninnileri ayırırken şu yolu izlemiştir: “Muhteva bakımından 

ninnilerimiz” 

1. Kız çocukları için söylenen ninniler 

2. Erkek çocukları için söylenen ninniler 

3. Hem kız, hem erkek çocukları için söylenen ninniler, 

veya; 

1. Çocuğu uyuturken söylenilen ninniler, 

2. Bebeğin kundağını açıp onu sevmek için söylenilen ninniler, 

3. Bebeğin emeklemesi, yürümesi, konuşması, dişinin çıkması vs. dolayısıyla söylenen 

ninniler, 

                                                           
25 Amil Çelebioğlu, Türk Ninnileri Hazinesi, İstanbul 1982, s.9 
26 A.g.e., s.14-16 
27 Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, İstanbul 1988, s.150 
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4. Çocuğunun veya yakınlarının hastalanması, ölümü sebebiyle söylenen ninniler. 

Biz Ninnilerimizi: 

1. Dinî, kutsî ve fikrî mahiyette ninniler, 

2. Efsane ve ağıt türünde ninniler, 

3. Dilek ve temenni mahiyetinde ninniler, 

4. Sevgi ve alâka ifade eden ninniler, 

5. Övgü ve yergi mahiyetinde ninniler, 

6. Şikâyet ifade eden ninniler, 

7. Ayrılık ve gurbet ifade eden ninniler, 

8. Va’d ifade eden ninniler, 

9. Tehdit ve korkutma ifade eden ninniler. 

Şeklinde sınıflandırıyoruz.” der.28 

Sahamda yirmi altı ninni derledim. 

4- Ağıtların İncelenmesi 

Ağıtlar, umûmiyetle bir ölümün ardından ya da halkın belleğinde iz bırakacak acı bir 

olayın ardından söylenen halk türküsüdür. 

Neriman Görgünay Kırzıoğlu, ağıt için: 

“Bir ölünün iyilik ve iyi yönlerini veya bir büyük hadisenin acılı tesirlerini dile getiren 

sözler ve nağmeler anlamına gelmekte olup, ağıtları söyleyen kişilere de ağıtçı adı 

verilmektedir.”der.29 

Şükrü Elçin “İslâmiyetten önceki devirlerde “sagu” deyimi ile karşılanan ve hiç 

şüphesiz “sıgtamak: ağlamak” fiilinden türemiş, ağıta bugün Azerbaycan’da “ağı”, Kerkük 

Türklerinde “sızılamağ” ve Türkmence’de “âğı” yanında “tavs”, “tavşa” adları verilmektedir.” 

der ve şöyle devam eder: 

                                                           
28 Âmil Çelebioğlu, Türk Ninniler Hazinesi, İstanbul 1982, s.20 
29 Prof.Dr. Neriman Görgünay Kırzıoğlu, “Altaylar’dan Tuna Boyu’na Türk Dünyası’nda Ortak Motifler”, 
Ankara 1995, s.1 
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“İnsanoğlunun ölüm karşısında veya canlı-cansız bir varlığını kaybetme, korku, telâş 

ve heyecan anındaki üzüntülerini, feryatlarını, isyanlarını, talihsizliklerini düzenli düzensiz söz 

ve ezgilerle ifade eden türküler.”30 

Nevzat Gözaydın ise; “Bir kişinin zamansız sayılan ölümünden sonra yakınları veya 

bir ağıtçı tarafından söylenen türkü türüdür.”diye tanımlar.31 

Ağıtlar, şekil olarak Türk Halk Şiiri’nin nazım türü olarak görülmesine rağmen, belli 

bir şekil, kafiye ve ses uyumuna tabi değildir. Üzücü bir olay neticesinde, kişilerde meydana 

gelen duyguların üzüntü ile dışa vurulmasıdır. Bu dışa vurma olayı bir yas içinde, ağlayarak ve 

yüksek sesle haykırarak anlatılmak istenmektedir. 

Ilgın Folklorunda söylenen ağıtlar, üzücü olaylar karşısında söylenen; acıklı, içli, 

hüzünlü ve kederli sözler olarak kendisini göstermektedir. Belli bir söyleyiş biçimi yoktur. 

Ilgın’da ağıtları genellikle kadınlar söylemektedir. Bu onların galiba ana olma 

özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Gelin giden kızın yuvadan uçup gitmesi, ölümün ayrılık 

olması vb. konular, ağıtların başlıca kaynağını oluşturur. 

Nevzat Güzelaydın “Ağıtları yine ölen kişilerin ardından söylenen destanlarla da 

karıştırmamak gerekmektedir. Bu tür destanları, genellikle adlarını, mahlaslarını açıkça 

belirten âşıklar söyler. Bunlar ağıtlardan çok daha geniş bir alana yayılabilirler. Destanlar 

metin halinde kalır ve özel bir ezgi ile de okunmazlar.”der.32 

Pertev Naili Boratav ağıtı lirik türkü olarak göstermektedir.33 

Esma Şimşek ağıt söyleyen kişileri şu şekilde sınıflandırır: 

 a) Ölen kişinin yakın akrabaları tarafından söylenen ağıtlar. 

 b) Özel ağıtçılar tarafından para karşılığında söylenen ağıtlar. 

 c) Ölen kişi tarafından söylenen ağıtlar. 

 ç) Çevrede yaşayan âşıklar tarafından söylenen ağıtlar. 

 d) Kim tarafından söylendiği belli olmayan (anonim) ağıtlar. 

                                                           
30 Şükrü Elçin, Halk Edebiyatına Giriş, Ankara 1986, s.292 
31 Nevzat Gözaydın, Türk Dili Türk Şiiri Özel Sayısı III (Halk Şiiri), Ankara 1989, s.30 
32 A.g.e., s.30 
33 Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, İstanbul 1988, s.151 
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“Ağıdı söyleyen kişi umumiyetle okuma yazması olmayan, köyde yaşayan ve artık 

unutulmaya yüz tutmuş geleneklerimizi yaşatmaya çalışan kişilerdir. İşte bunlar ağıt söylerken 

farkında olmadan bölgenin birtakım örf ve âdetini aksettirmişlerdir.”34 

İsmail Görkem’in ağıtlar ile ilgili tasnifini bir tebliğinde Yurdanur Sakaoğlu şöyle 

vermiştir. 

I- Şahıslar Üzerine Söylenen Ağıtlar 

1. Şahıslar Hayatta İken Söylenenler 

A. Hastalık Üzerine Söylenenler 

 a) Erkekler için 

 b) Kadınlar için 

B. Ayrılık Üzerine Söylenenler 

 a) Evlilikle neticelenen ayrılıklar 

 b) Savaş sebebiyle olan ayrılıklar 

 c) Diğerleri 

2. Şahısların Ölümü Üzerine Söylenenler 

A. Çocuklar Üzerine Söylenenler 

 a) Erkekler için 

 b) Kızlar için 

B. Gençler Üzerine Söylenenler 

 a) Erkekler için 

  aa) Bekar erkekler için 

  ab) Evli erkekler için 

 b) Kadınlar için 

  aa) Bekar kadınlar için 

  ab) Evli kadınlar için 

C. Yetişkinler Üzerine Söylenenler 

                                                           
34 Esma Şimşek, Kadirli ve Osmaniye Ağıtları, Antakya 1993, s.14 
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 a) Erkekler için 

 b) Kadınlar için 

II- Hayvanlar Üzerine Söylenen Ağıtlar 

1. Yabani Hayvanlar İçin Söylenenler 

2. Evcil Hayvanlar Üzerine Söylenenler 

III- Diğerleri 

1. Ağaçlar Üzerine Söylenenler 

2. Sular İçin Söylenenler 

3. Afetler İçin Söylenenler 

4. Mekanlar İçin Söylenenler35 

Sahamda toplam yedi ağıt derledim. 

C- Kalıplaşmış Sözlerin İncelenmesi 

1- Atasözlerinin İncelenmesi 

Atasözlerimize; Türkçe’mizin ilk yazılı metinleri olan Orhun Kitabeleri, Kaşgarlı 

Mahmud’un ünlü eseri Divan-ü Lügat-it Türk, Kutadgu Bilig ve özellikle Dede Korkut 

Hikâyelerinde rastlamaktadır. Bu atasözlerimiz; geçmişten geleceğe atalarımızdan bugünkü 

nesillere kadar dilden dile, gönülden gönüle ulaştırılmıştır. 

Atasözü: “nesilden nesile geçerek, pratikte Türk insanına, çoğunlukla değişmez 

yargılar aracılığı ile atalarımızın hayat tecrübelerini, ilmi ve felsefi gerçekleri öğütler halinde 

sunan, az sözle çok anlam ifade eden kalıplaşmış ve çoğu mecazi olan sözler topluluğudur.”36 

Şükrü Elçin “XI. asırda Karahanlılar devrinde Doğu Türk ilinde, “söz, haber, mesaj, 

nutuk, şöhret, şey” mânâlarına gelen ve “sa-“ fiilinden türemiş, “sab-sav” kelimesi XIV. asırda 

İslâm tesirinde Kıpçak sahasında görülüyor” der.37 

                                                           
35 Yurdanur Sakaoğlu, “Anadolu’da Ağıt Yakma Geleneğinin Günümüzdeki  Durumu  Üzerine Derlenmiş 
Malzemelerle Bazı Değerlendirmeler”, Prof. Dr. Saim Sakaoğlu’na 55. Yıl Armağanı, Kayseri 1994, s.108-109. 
36 Şemseddin Sami, Kamus-ı Türkî, Temel Türkçe Sözlük, İstanbul 1985. 
37 Şükrü Elçin, Halk Edebiyatına Giriş, Ankara 1986, s.623 
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Ömer Asım Aksoy atasözlerini şöyle tanımlar: “Atalarımızın, uzun denemelere 

dayanan yargılarını genel kural, bilgece düşünce ya da öğüt olarak düsturlaştıran ve 

kalıplaşmış şekilleri bulunan kamuca benimsenmiş özsözler.”38 

Atasözlerimizin önce mahalli, sonra milli olduğu hususunda Halkbilimciler ortak bir 

noktada buluşmaktadır. Bu sözler; özlü, yalın, kalıplaşmış, öğüt verici, gelenek ve 

göreneklerimiz, geçmişten aldığı terbiye esasları çerçevesinde günümüze yansıtan 

insanlarımızın hayatını düzenlemeye çalışan kurallar bütünüdür. 

Atasözlerinin belki de en güzel özelliği kalıp şeklinde olmaları nedeniyle başka 

kültürlerin sözleriyle kelime alışverişinde bulunmamaları hep millî kalmalarıdır. Başka bir dile 

çevrilseler bile anlam kaybolmaz. Sadece şekli değişir.  

Ömer Asım Aksoy atasözlerinin özelliklerini şöyle sıralar: 

1. Sosyal olayların nasıl olageldiklerini – uzun bir gözlem ve deneme sonucu olarak – 

tarafsızca bildiren atasözleri. 

2. Tabiat olaylarının nasıl olageldiklerini – uzun bir gözlem sonucu olarak – belirten 

atasözleri. 

3. Sosyal olayların nasıl olageldiklerini uzun bir gözlem ve deneme sonucu olarak 

bildirirken bundan ders almamızı (açıkça söylemeyip dolayısıyla) hatırlatan atasözleri. 

4. Denemelere ya da mantığa dayanarak doğrudan doğruya ahlâk dersi ve öğüt veren 

atasözleri. 

5. Bir takım gerçekler, felsefeler, bilgece düşünceler bildirerek (dolayısıyla) yol 

gösteren atasözleri. 

6. Âdet ve gelenekleri bildiren atasözleri. 

7. Bazı inançları bildiren atasözleri.” 

Pertev Naili Boratav atasözlerini iki kümeye ayırır: 

1. Asıl atasözleri, 

2. Atalar sözü değerindeki deyimler. 

                                                           
38 Ömer Asım Aksoy, Atasözleri ve Deyimler, Ankara 1965, s.30 
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Asıl atasözleri, anlamlarına bir öğüt, bir davranış kuralı, bilgelik bir yargı yüklemişlerdir. Alt 

bölüme ayrılırlar:  

a) Bir yargıyı, ya da bir gözlemi kapsayan atasözleri. 

b) Dolambaçsız, açık bir öğüt, akıl verme, ya da yasaklama biçimindedir.  

c) Fıkra edası taşıyan atasözleri.39  

Ömer Asım Aksoy atasözlerini kullandıkları yer ve zaman bakımından dört grupta 

toplanır: 

1. Yurdun her yerinde kullanılanlar,  

2. Sadece bir bölgede bulunanlar, 

3. Türkiye dışındaki Türk lehçelerinde yaşayanlar, 

Sahamda elli iki atasözü derleyip numaralandırarak alfabetik sıraya dizdim. 

2- Deyimlerin İncelenmesi 

Deyimler; kalıplaşmış sözlerdir, kısa ve özlü anlatımdır. Deyimler en az iki sözcükle 

kurulur. 

Ömer Asım Aksoy deyimlerin özelliklerini şöyle sıralar: 

1. Deyim, bir kavramı belirtmek için bulunmuş özel bir anlatım kalıbıdır; düstur 

niteliğinde bir söz değildir. 

2. Deyimlerin amacı, bir kavramı özel kalıp içinde, ya da çekici, hoş bir anlatımla 

belirtmektir. 

3. a) Deyimlerin çoğunda kalıplaşmış sözden çıkan ortak anlam, sözcüklerin gerçek 

anlamı dışındadır. 

b) Kimi deyimlerde kalıplaşmış sözden çıkan ortak anlam, sözcüklerin gerçek 

anlamları dışında değildir.”40 

Deyimler, ustaca düzenlenmiş sözlerdir ve mecazlıdır. Ulusun söz yaratma gücünden 

doğar ve toplumun malı olan sözlerdir. Deyimi meydana getiren sözcükler ayrı ayrı yazılır. 

Ali Öztürk deyimlerin kaynaklarını: 

                                                           
39 Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, İstanbul 1988, s.120-121 
40 Ömer Asım Aksoy, Atasözleri ve Deyimler, Ankara 1965, s.33-35 
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1. Fıkraların mantığını veren son cümleler, 

2. Toplum hayatında sıkca yaşayan olayları ifade eden kavramlar. 

3. Gelenekleşmiş tutumları, davranışları özetleyen ve tanımlayan kavramlar birer 

deyim olarak şekillenir.” diye verir.41 

Şükrü Elçin ise: “Deyimlerin dilbilgisi bakımından aldığı şekiller şunlardır: 

1. Deyimlerin bir çoğu masdar halindedir. 

2. Deyimler her zamanlı fiil kipleriyle kullanılır. 

3. Deyimlerdeki bazı kelimeler isim ve fiil çekimlerine girerler. 

4. Kalıplaşma sebebiyle fiil çekimine girmeyen deyimler. 

5. Hiçbir fiil kipi taşımadıkları için cümle halinde bulunmayan deyimler. 

6. Cümle halinde olmayan deyimlerin bir kısmında da kelimelerin bazıları çekime 

girerler. 

7. Deyimlerin bazı iyelik ekleri ile kurulur. 

8. Deyimlerde tekrarlar. 

9. Aynı kelimenin tekrarı ile yapılan ikizleme deyimler. 

10. Kafiyeli deyimler. 

11. Deyimlerde olumsuz kavramlı kalıplar. 

12. Deyimlerde eski kalıplar.”der. 42 

Türk dilindeki deyimleri Şükrü Elçin dört grupta toplar: 

“a) Umumî olanlar (sözlü kullanıştakiler ve yazıya geçenler). 

b) Bölge karakteri gösterenler. 

c) Türkiye dışındaki Türk lehçelerinde yaşayanlar. 

d) Eskiden kullanılıp  bugün unutulanlar.”43 

Sahamda kırk üç deyim derledim. Alfabetik sıraya göre numaralandırdım. 

                                                           
41 Ali Öztürk, Türk Anonim Edebiyatı, İstanbul 1985, s.321 
42 Şükrü Elçin, Halk Edebiyatına Giriş, Ankara 1986, s.643-644 
43 A.g.e., s.644 
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3- Bilmecelerin İncelenmesi 

Bilmeceler hiç şüphesiz kullanıldığı yöre insanından ve tabiatından izler taşır. Küçük 

büyük herkes tarafından bir eğlencedir. Uzun kış gecelerinde, Ilgın mezralarında, yaylalarında, 

köylerinde eğlence kaynağı olan bilmeceler, Ilgın kültür unsurları içinde önemli bir yer tutan 

halk edebiyatı ürünlerindendir. 

Şükrü Elçin bilmece kelimesinin diğer bölgelerde kullanılmasını: “Batı Türkçe’sinde 

“bilmek” fiilinden doğmuş bir isimdir. Doğu ve Kuzey Türkleri ile türeyen “tabmaca, 

tappaca”yı, Kaşgarlılar “tabzuğ”, Altay Türkleri taptır”, “tavısak”, Kırgızlar “tapcang-nımah”ı 

kullanmaktadır. Ayrıca Türkmenlerde “matal” ile Kırgızlar, Kazaklar, Karakalpaklar, ve 

Başkırtlarda “cumbak, yumak” sözü yaygındır.” diye açıklar ve bilmecenin tarifini şöyle 

yapar: 

“Bilmeceler, tabiat unsurları ile bu unsurlara bağlı hadiseleri; insan, hayvan ve bitki 

gibi canlıları; eşyayı;  akıl, zekâ veya güzellik nev’inden mücerred kavramlarda dinî konu ve 

motifleri vb. kapalı bir şekilde yakın-uzak münasebetler ve çağrışımlarla düşünce, muhâkeme 

ve dikkatimizi aksettirerek bulmayı hedef tutan kalıplaşmış sözlerdir.”44 

Bilmecelerde kalıplaşmış bir soru söz konusudur. Bu soru çoğu zaman, şiirin; biçim 

öğelerinden uyak ve ölçü, söz sanatlarından; tekerleme ve ses taklitlerinden faydalanılarak 

düzenlenmektedir. 

Bilmeceler; tabiat ve tabii olaylar, eşyalar, dini unsurlar, insanlar, hayvanlar, bitkiler, 

tarihi olaylar ve bunlara benzer diğer unsurlarla ilgili olarak yapılan çeşitlerle karşımıza çıkar 

ve bizlere bir tür beyin jimnastiği yaptırırlar. 

Bilmeceler manzum (şiir) şeklinde olabileceği gibi, nesir (düz yazı) biçiminde de 

söylenmektedirler. 

Şükrü Elçin bilmeceleri ikiye ayırarak tasnif eder. 

1. Anonim  mahsuller 

a) Manzum bilmeceler 

b) Mensur bilmeceler 

2. Ferdi eserler 

                                                           
44 Şükrü Elçin,Halk Edebiyatına Giriş,Ankara 1986 ,s.607 
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a) Muammâ 

b) Lügaz 

Manzum bilmeceler; vezin, kafiye ve nazım hususiyeti gösteren eserlerdir. 

Mensur bilmeceler; düz cümle halinde, konuştuğumuz şekilde olan ve çoğu zaman 

“seci” karakteri gösterin mahsullerdir.”45 

Ilgın insanı çoğu zaman bilmecelerle beyin egzersizi yapar. Bilmeceyi soran kişi, 

sorduğu bilmece için karşı tarafa biraz süre verip, keyifli keyifli beklemeye başlar. Bilmecenin 

cevabı üzerinde derin derin düşünmeye başlayan kişi çeşitli tahminlerde bulunarak cevabı 

yakalamaya çalışır, cevabı bulursa çok mutlu olur, bulamazsa üzülür. Bu olay, her bilmece 

sorulduğunda zevkli zevkli devam edip gider. 

Amil Çelebioğlu, Yusuf Ziya Öksüz konularına göre 12 bölümde inceler: 

1. Dinî, kudsî ve bazı manevî hususiyetlerle ilgili bilmeceler. 

2. a) Gökyüzü ve zamanla ilgili bilmeceler. 

b) Yeryüzü ve tabiat hadiseleriyle ilgili bilmeceler. 

c) Madenlerle ilgili bilmeceler. 

3. Bitkilerle ilgili bilmeceler. 

4. Hayvanlarla ilgili bilmeceler. 

5. İnsanlarla ilgili bilmeceler. 

6. Giyim kuşak ve süsle ilgili bilmeceler. 

7. Yiyecek ve içeceklerle ilgili bilmeceler. 

8. Yakacak ve aydınlamayla ilgili bilmeceler. 

9. İnşai hususiyet ve malzemelerle ilgili bilmeceler. 

10. Ev içi eşyasıyla ilgili bilmeceler. 

11. Alet ve edavatla ilgili bilmeceler. 

12. Çeşitli bilmeceler.46 

                                                           
45 A.g.e., s.608 
46 Amil Çelebioğlu – Yusuf Ziya Öksüz, Türk Bilmeceler Hazinesi, İstanbul 1979, s.49/325 
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Bilmeceler, muhakeme ve dikkat mekanizmalarımızı çalıştıran kalıplaşmış sözler 

olmakla birlikte, sözlük olarak: “Ne olduğunun bilinmesini başkalarından istemek için, üstü 

kapalı söyleyen şey, muamma, luğaz, yanıltmaç” anlamlarını taşımaktadır.47 

Saim Sakaoğlu Türk bilmecelerinde soru kalıplaşmasını şöyle açıklar: 

“1. Bilmecelerimizin yapılarında bölüm bölüm ortak unsurlar vardır. Bunlar 

bilmecelerin her tarafında yer alabilmektedir. 

2. Bu unsurlar bölge ağzının hususiyetine söyleyenin usta veya acemi olmasına göre az 

çok  değişikliğe uğrayabilmektedir. Bilhassa taklide dayanan, rakam ile ifade edilenlerde bu 

husus daha da barizdir. 

3. Birden fazla bilmecede görülen bu ortak unsurlar her zaman bilmece ile alâkalı 

değildir. Başka bir bilmecenin aslı unsuru olan parçası alınıp bu bilmecenin yapısına katılmış 

olmaktadır. 

Sonuç olarak, bilmecelerimizde bazı soruların kalıp olarak kullanıldığını, bazı bilmece 

unsurlarının bilmeceyle ilgilisinin pek az olduğu veya hiç olmadığı yerlere ilâve edildiğini 

böylece ortaya SORU KALIPLAŞMASI’nın çıktığını söyleyebiliriz.”48 

Şükrü Elçin ise bilmecelerin 10 bölümde tasnif eder: 

“1. Tabiat ve tabiî hadiseler ile ilgili bilmeceler. 

2. İnsan ve hayvan, bitki ile ilgili bilmeceler. 

3. Eşya ile ilgili bilmeceler. 

4. Dini unsurlar ile ilgili bilmeceler. 

5. Ses ve âhenk taklidi ile yapılan bilmeceler. 

6. Renk ve tasavvuru ile yapılan bilmeceler. 

7. Seci sanatı ile yapılan bilmeceler. 

8. Harf, hece ve kelimelerin tekrarı ile yapılan bilmeceler. 

9. Tarihî hadise ve şahsiyetlerle yapılan bilmeceler. 

10. Modern fikir veya aletlerin eski kalıplara sokulması ile yapılan bilmeceler.”49 

                                                           
47 Ş. Sami, A.g.e., s.125 
48 Saim Sakaoğlu, “Türk Bilmecelerinde Soru Kalıplaşması ve Kalıp Soruları”, Köz, Şubat 1980, s.29-48 
49 Şükrü Elçin, Halk Edebiyatına Giriş, s.609-615 
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Sahamda, yetmiş iki bilmece derledim. 

4- Tekerlemelerin İncelenmesi 

Tekerlemeler; ses oyunları ve çağrışımlarla birbirine bağlanan, genellikle birini tutmaz 

düşüncelerin sıralanmasına dayanan kalıplaşmış söz dizisidir. 

Tekerlemeler genellikle hece ölçüsünün 4+3 kalıbı ile ve dize şeklindedirler. 

Çoğunlukla belli bir konu yoktur. Eğlendirici bir unsur olarak yalnız çocukların değil 

yetişkinlerin de dünyasına hitap eder. 

“Tekerlemeler; masal, hikâye, bilmece ve halk tiyatrosu gibi bazı türler içinde veya 

müstakil olarak ortaya çıkan mahsulleridir.”50  

Pertev Naili Boratav’ın tarifi ise şöyledir: “Tekerleme, daha çok çocuk geleneklerinde 

yeri olan bir türdür.”51 

Pertev Naili Boratav tekerlemeleri dört bölümde inceler: 

“1. Masal tekerlemeleri, 

2. Oyun tekerlemeleri, 

3. Tören tekerlemeleri, 

4. Bağımsız söz canbazlığı değerinde tekerlemeleri.” 

Masal tekerlemeleri: Masalın başında, ortasında, sonunda ya da uygun başka bir 

bölümlerinde söylenen uzun ya da kısa kalıplaşmış sözlerdir. Masalın başında söylenen “Evvel 

zaman içinde...”, “Bir varmış bir yokmuş...” gibi tekerlemeler masalın eğlendirmek, ders 

vermek için uydurulduğunu, eskiden olmuş bitmiş şeyler olarak kabul edilmesini sağlar. 

Masalın ortasında yer alan “Sözü uzatmayalım...” gibi tekerlemeler anlatımı hızlandırmaya, 

uzun zaman aralıklarını kapatmaya yarar. Masalın sonunu bağlayan “Onlar ermiş muradına” 

gibi tekerlemelerin mutlu bir sona erdiğini gösterir. 

Oyun tekerlemeleri: Ebe çıkarma, oyuncuların rolünü belirleme gibi durumlarda 

söylenir. Bazı oyun tekerlemelerinin görevi bilinmeyen bir şeyi fal yoluyla bulmaya 

aracılıktır. Bazıları ise yergi amacıyla söylenir. Oyuncuların birbirine meydan okumalıdır. 

                                                           
50 A.g.e., s.589 
51 Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, İstanbul 1988, s.134 
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Tören tekerlemeleri: Geleneksel ve folklorik olaylarla bağlantılıdır. En önemlisi 

yağmur yağdırmak amacıyla tertiplenendir. Çocuklar tekerleme söyleyerek kapı kapı dolaşır, 

yiyecek toplarlar. 

Bağımsız söz canbazlığı değerinde tekerlemeler: Kendi başlarına birer söz sanatı 

niteliğindedir. Güldürü unsuru ağır basar. 

Sahamda 12 tekerleme derledim.  

5- Dua-Bedduaların İncelenmesi 

Göklerin ve yerin direği, kapalı kapıların anahtarı olarak bilinen dua, insanoğlunun 

acziyet bilinciyle Allah’a sığınarak onu öven bir dille yine ihtiyaçlarını ona bildirmesidir. 

Şükrü Elçin duanın tanımını şöyle yapar: “Duâ, insanın kendisi ile içinde yaşadığı 

cemiyetin maddî refah ve mânevî saâdetinde yardım ve merhametini istemek üzere, Tanrı’ya 

yaptığı bir hitap, bir sesleniştir.”52 

Dinimizde de her işi duayla başlatıp duayla bitirmek esastır. Her ne kadar vücudun 

uzuvlarıyla duanın belli şekilleri olsa da dua asla bir kalıba sığdırılamaz. Duanın Allah katında 

kabul olmaması için de hiçbir sebep yoktur. Yeter ki içten ve samimi olsun.  

Şükrü Elçin yine dua ile ilgili olarak şunları söylüyor: 

“Ferdi karakter taşıyan sessizce edilen duâ, Müslümanlar arasında ve Türklerde 

camilerdeki ibadetlerde, Mevlid’lerde, harbe girildiği sırada vb. dinî ve millî heyecana  

kapılan insanlar tarafından hoca ile birlikte, yüksek sesle de bir ağızdan tekrarlanır. 

Duâlar; sağlık ve hastalık hallerinde, mahsulün bereketli olmasında, yağmurun 

yağmasında, tehlike ve felâketin mal ve mülke gelmemesinde; doğumdan ölüme kadarki bazı 

merasimlerde iyi ve doğru olduğuna inanılan müsbet dileklerin rûhî ifadesini dilde kazanır. 

Türk milleti, İslâm dinin esaslarına uygun bu duâlarla birlikte Tanrı’ya karşı dilek ve 

niyazlarını ana dilinde nazım veya nesir olarak sade bir şekilde ulaşmaktadır. Umumiyetle 

anonim olan, bedenî, iktisadî ve dinî ihtiyaçların meydana getirdiği bu duâlar, atalar sözü gibi 

“hüküm” bildiren müsbet dilek mahsulleridir. Eski Türkçemizde “alkış:öğme” denilirdi.”53 

                                                           
52 Şükrü Elçin, Halk Edebiyatına Giriş, s.662 
53 A.g.e., s.662 
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Dualar sadece ibadet anında değil, ibadet dışındaki yaşantımızda da kullanılmaktadır. 

Yine dualarda ferdiyetçilikten uzak, toplumcu bir düşünce göze çarpar. Toplumu oluşturan 

fertlerin iyiliği ve güzelliği, toplumun iyi ve güzel olmasına temel teşkil eder. 

Beddua; hayır dua’nın zıddı olup inkisar, ilenç ve kargıma kelimeleri ile eş anlamlı bir 

kelimedir.54 

L. Sami Akalın “Bedduâ terimini, “bedduâ almak, etmek, eylemek, okumak, sinmek, 

bedduâda bulunmak, bedduâlı...” gibi yazılı ve sözlü kaynaklarımızda bugün de 

kullanılmaktadır.”der.55 

İnsanın, olumlu veya olumsuz olaylar karşısında heyecanlanıp, sevinebilen veya 

üzülebilen bir yapısı vardır. Kendisi, ailesi çevresi veya memleketi ile ilgili olumsuz olaylar 

karşısında sinirlenip, kızağında ağzından hemen dökülüveren kötü temenniler; “beddua”, 

“ilenç” veya “inkisar” olarak tanımlanır. Bunlarla günlük hayatımızda hepimiz karşılaşır ve bu 

kötü temennileri duyarız, işitiriz. İnsanımız aslında bu bedduaları problemini dışa vurması, 

psikolojik olarak rahatlaması için söylemektedir.  

Beddualarda dikkati çeken bir konu vardır. Bu da ancak Türk Milleti’ne has bir 

özelliktir. Bu özellik, beddualarda; vatan, bayrak, millet ve devletimiz hiç kullanılmamıştır. 

Bu önemli bir özelliktir. 

6- Ölçülü Sözlerin İncelenmesi 

Ölçülü sözler, Türk insanının herhangi bir olay ya da durum karşısında duygu – 

düşüncelerini yerli yerinde, kısa ve özlü bir biçimde söylemesidir. 

Nail Tan “Ölçülü atasözü ve deyimlerimizin yanında kalıplaşmış bir takım vezinli, yani 

ölçülü, kafiyeli sözler daha kullanırız. Genellikle beyit, üçlük dörtlük halindeki bu şiir 

parçalarının şairleri unutulmuş, anonim hale gelmişlerdir. Bir bölümü yazılı kaynaklara ölçülü 

söz, meşhur söz, manzum atasözü, kafiyeli söz adlarıyla geçmişlerdir. “Ölçülü fıkra” adını 

verenler dahi olmuştur. Bir bölümü ticarethânelerde, taşıtlarda, evlerde kahvelerde levha 

halindeki asılıp kalmıştır. Bir bölümü ise henüz yazıya geçirilmemiş olup dilden dile 

dolaşmaktadır. Milletimizin binlerce yıllık hayat tecrübelerini, gelenek, görenek ve inanışlarını 

                                                           
54 Prof.Dr. Neriman Görgünay Kırzıoğlu, “Altaylar’dan Tuna Boyu’na Türk Dünyası’nda Ortak Motifler”, 
Ankara 1995, s.1 
55 L. Sami Akalın, Türk Dilek Szölerinde Alkışlar Kargıçlar, Ankara 1990, s.29 
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ortaya koyan söz konusu sözlere biz ölçülü atasözü ve deyimlerimizi de içine alacak şekilde 

“ölçülü söz” demeyi uygun bulduk. Çünkü, bu sözler hem şiir oluşları yönünden 

ölçülüdür,hem de rastgele söylenmemiş, ölçülüp biçilip söylenmiş sözlerdir. Ölçülü sözlerin 

önemli bir bölümü atasözü, deyim haline gelmiş, kitaplara girmiştir. Diğerleri ise ya bütün ya 

da parça halinde atasözü, deyim haline gelmeye namzettir.”der. 

Ve ölçülü sözlerin temel özelliklerini şöyle açıklar: 

“a) Düşünce ve duyguları az kelimeyle, sanatlı bir şekilde anlatırlar. Dinleyenler 

üzerinde etkileri büyük olur. 

b) Vezinli ve kafiyelidirler. Ancak, dilden dile dolaşırken vezin ve kafiyelerde 

bozulmalar olmuştur. 

c) Çoğu hece ölçüsüyle söylenmiştir. Aruz ölçüsüyle söylenenler de bulunmaktadır. Bu 

tür sözler divân ve halk şairlerinin yaratmalarıdır. 

ç) Mısra sayıları yönünden beyit ve dörtlük olanlar çoğunluktadır. 

d) Şairleri unutulmuştur. Dilden dile dolaşırken ekleme ve çıkarmalar olmuş, böylece 

çeşitlemeleri ortaya çıkmıştır. 

e) Söz sanatları yönünden çok zengindir. Teşbih (benzetme), cinas, kinaye, tezat, 

tevriye, mecaz-ı mürsel, alliterasyon gibi söz ve anlatım sanatları daha çok görülmektedir. 

f) Beyit biçiminde olanlar genellikle şehir folklorunda ve aydın kişilerce 

kullanılmaktadır. 

Nail Tan ölçülü sözleri 10 başlık altında toplanmıştır. 

1. Konuşmayla ilgili sözler, 

2. Aile hayatıyla ilgili sözler, 

3. Ticaret hayatı ve mesleklerle ilgili sözler, 

4. Tarım ve hayvancılıkla ilgili sözler, 

5. Dünyayı, hayatı, insanları değerlendiren felsefi, bilgece sözler, 

6. Aşk ve güzellik anlayışıyla ilgili sözler, 

7. Tecrübelere dayanarak toplumsal hayattaki ve insan davranışlarındaki bozuklukları 

tenkit eden, öğüt veren sözler, 
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8. Yiyecek, içecek ve keyif vericilerle ilgili sözler, 

9. Şehirler ve ilçelerimizle ilgili sözler, 

10. Dualar, beddualar (Dilekler, İlençler) ile ilgili sözler.”56 

Sahamda otuz beş ölçülü söz derledim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56 Nail tan, Folklorumuzda Ölçülü Sözler, İstanbul 1986, s.1-66 
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VII. BÖLÜM 

METİNLER 

A- ANLATMALAR 

1. HİKÂYELER 

BÎ ÇARE GURBET KUŞU’NUN HİKÂYESİ 

Kembos (Gökçe yurt)’lu İbeşin Amat, küçük yaşlarında emmisinin kızı Urkıya’yı 

(Rükîye) sever. Bundan habarı olan Amat’ın emmisi, yiğenini döver. Amat, bunu kendine 

yediremeyince ata yurdunu terk ederek Yozgat taraflarına gider. 

Orada altı yıl kadar kalan genç Amat, her gece sevgilisini düşünde görür. Ayrılık 

acısına, hasrete daha fazla dayanamayan Amat, yurduna döneceği sırada, Urkıya’da komşu 

köyün zengin bir gencine verilmiştir. Amat, köye gelince sevgilisinin ince hastalığa 

tutulduğunu, yemeden içmeden kesilerek yorgan döşşek yattığını öğrenir. 

Amat, sevgilisini dünya gözüyle bi kerecik olsun görebilmek için günlerce evlerinin 

etrafında dolanır. İçindeki aşk ateşini dağ, ova demeden yaydırdığı koyunlarına kaval çalarak 

anlatır. Amat, kaval çalıp sevgilisi için ağıtlar söylerken emr-i Hak yerine gelir. Urkıya’nın 

mezarının başında yanık yanık kaval çalıp, ağıtlar yakan Amat da bi gün gelir ölür. Böylece 

iki sevgilininde gavuşması ahirete kalır. 

 

MOLLA OSMAN HİKAYESİ 

Memleketinden okumak, ilim öğrenmek için ayrılan Molla Osman, tam on altı sene 

sonra bi kuşluk vakdı kendi köyü Eldeş’e gelir. Köyün gençleri Molla Osman’ı tanımazlar. 

Karısı ve gızlarından ayrıldığı için çeşmenin başında otururken su dolduran bi kız, kendinin on 

altı yıl önce söylediği bi şiiri okur. Gızı çağıran Molla Osman, bu şiiri nerden öğrendiğini 

sorar. Gız da, bu sözlerin Molle Osman’a ait olduğunu anlatır. 

Molla Osman, o gızdan karısı ve kızlarının evlendiğini öğrenir. Daha sonra köyün 

odasına giderek emsalleri ile oturarak on altı yıl öncesini başlar anlatmaya. Bu arada yarenleri 

de garısı ve gızının evlendiğini, birinin öldüğünü deyiveriler. 
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Molla Osman, önce evlenen garısını ziyaret eder. Onu kendisinin, sadece bu dünya için 

değil iki cihân için sevdiğini ağlayarak anlatır ve ona beddua etmesi üzerine yatalak bir felçli 

olur. 

Molla Osman, ölen gızının mezarını ziyaret ettikden sonra evli olan gızının yanına 

varır. Gız babasını tanıyamaz. O yüzden onu eve almak istemez. Molla Osman yalvar yakar 

eve girer. Küçükken kızına söylediği ninniyi ona okuduğu şiirleri söylemeye başlayınca gız 

babasını tanır ve sarmaş dolaş sarılarak ağlamaya başlarlar. Tarladan gelen damat da, kayın 

basısına hörmette kusur etmez. Bu arada Molla Osman edindiği ilim irfandanmıdır. Yoğusa on 

altı yıl gurbetin ardından yurtsuz yuvasız galışındanmıdır. Orasını anca Allah bilir. Bi gece 

rüyasında şerbet içerek pîri fanilere garıştığı söylenir. 

 

GIZLAR PADİŞAHIYLA DERVİŞ 

Eski zamanlarda yoksula, fukaraya yardım eden bi pâdişah varımış. Bi gün bi devriş 

huzuruna gelerek Hak rızası için elini açmış. Padişahta adamlarına yüz altın vermelerini 

söylemiş. Yılsonu gelmiş. Hazinedeki paraların iyice azaldığı görülünce devriş’i aratmışlar. 

Devrin âlîmlerî, hocaları devriş’in yüz altın yerine üç yüz altın almasının iyi olmamasına 

rağmen onun afvedilmesini istemişler. Dervîş bulunarak padişahın huzuruna çıkarılır ve başlar 

olanları anlatmıya. 

Devrîş yolcu edildikten sonra padişah, adamlarına: “Benden daha âdil ve merhametli 

biri var mı?” diye sorar. Adamları bu soruya cevap olarak Gız Padişahını habar veriler. 

Adamları, Gız Pâdişahı’nın haftada iki köle aldığını, birini bağışlarığını, birin everdiğini 

söyliyince Padişah tasalanır.  

Padişah devriş kılığına girerek gızlar Padişahı’nı görmek için yollara düşer. 

Günler süren yolculuktan sonra Gızlar Padişahı’nın huzuruna çıkan devriş kılıklı 

Padişah’ın devriş olmadığı, anlaşılır. Sarayın sahibinin isteği üzerine Padişah için devriş 

kılığına girdiğini anlatır.  

Olanlardan sonra Gızlar Padişahı da hırsızlığı nasıl önlediğini ona anlatır. O bölgenin 

ünlü hırsızı iz belli etmez Kadir’i saraya çağıran Gızlar Padişahı, ettiklerini gözüyle görür. 
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Daha sonra İz belli etmiz Gadirle 40 adamını öldürü. Böylece hırsızlık ve soygunculuğun 

önüne geçilir. 

Devriş kılıklı padişah, Gızlar Padişahı’na köleleri neden everdiğini ve bağışladığını 

sorunca Gızlar Padişahı hikâyesini anlatmaya başlar. İz belli etmez. Gadirle adamları 

öldürülünce soygunculuk ve vurgunculuğun önüne geçtik. Onların 40 yıldır soyup vurdukları 

mallarıda hazineme aktarıldı. Bunların bi kısmının sahibi bulunarak teslim edildi, bu kısmıda 

yıllar önce öldüğünden sahipleri bulunamayınca hazinemde kaldı. İşte ölenlerin parasıyla 

haftadaa iki köle alırım. Birinisi everir birisinde azat ederim. Bunlarıda ölenlerin hayrına 

yapmaktayım. Ben bunu kendi paramdan yapmıyorumki der, hikayesini bitirir. 

 

DAVUT OĞLU SÜLEYMAN 

Davut (A.S)’ın kırk oğlu vardır. Bunlardan sonuncusu ise Hz. Süleyman’dır. Hz. 

Süleyman on bir yaşına gelince babasının yanına gelip gidenleri takip etmeye başlar. 

Birgün dul bi kadın, Davut Peygamber’in yanına gelir. Hz. Davut, ona bir çuval içinde 

un verir. Allâh kadının duasını kabul eder ve batacak bir gemiyi, rüzgarın yönünü değiştirerek 

kurtarır. 

Kadın, Davut peygamberin sarayına gelirken onu Hazreti Süleyman karşılar. Daha 

sonra Davut peygamberin katına çıkan kadın, çuvalını rüzgarın götürdüğünü anlatır, ununu 

ister. Davut peygamberde unu vermeye razı olur. Aslında kadına bu aklı veren Süleyman 

(A.S.)’dır. 

Davut peygamber, kadını gönderenin oğlu Süleyman (A.S.) olduğunu esasında 

bilmektedir. Kadın kısa zaman sonra zengin olur. Davut peygamber bi gün uşaklarını ve 

adamlarını huzuruna çağırtır. Onları imtihan ederek en iyisini padişah yapcanı söyler. 

Dünyanın yaradılışı, çiçekler, böcekler, hayvanlarla ilgili bütün zor soruları gardaşlarından 

önce Süleyman bilerek, padişah o olur. 

Hz. Süleyman padişah olunca bütün alem onun emrine verilir. Allah tarafından bütün, 

börtü böceğin, dağın-daşın, kurdun, kuşun dilini bilirmiş. Aralarındaki kavgaları çözemeyen 

kurt kuş Süleymanla konuşup dertlerine çare ararlarmış. 
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Memleketin birindede Belkıs diye gözelmi gözel, tacı tahtı olan bi kadın yaşarmış. O 

hacılara, hocaları, âlimlere efsunculara geleceği hakkında sorular sorarmış bi gün içlerinden 

biri Süleymanla evleneceksin demiş. 

Hz. Süleyman’ın vasıtası rüzgâr; elçisi ise Hüthüt Guşu’dur. Bi gün Hüthüt kuşu uçup 

gitmiş ve dört gün gelmemiş. Geri dönünce Süleyman’ın huzuruna çıkmış. Hazret’i Süleyman, 

Belkıs’a yazdığı mektubu Hüthüt guşuyla göndermiş. Guş Belkıs uyurken mektubu yatağının 

kenarına bıkarak uçmuş. 

Guşun odaya girdiğini Belkısın nöbetçilerinden hiçbiri görmemiş buna çok gızan 

Belkis acıl hocalarına danışarak Hazreti Sülmeyan’dan kurtulmak iç in ona kırk deve yükü 

altın göndermek ister. Fakat guş onları dinleyip Hazreti Süleyman’a habir verir. Hazreti 

Süleyman da Kervan’ın geleceği yolu altınla kaplatır.  Gelen kervan da yüküyle birlikte geri 

gönderilir. 

İfritlere de söz dinleten Hazret Süleyman cinlerine Belkıs’ın tahtını sarayını üç günde 

getirmelerini emreder. Cinler, onun emrini yerine etirirler. Belkıs’ı gören Süleyman, ona âşık 

olur. 

Belkıs, düğün için âb-ı hayatın bulunmasını şart koşar. Kuşlar ab-ı hayat suyunu bulup 

getirirler. 

Süleyman, suyu içmeden önce, çevresindekilere danışır. Kör guşun haricindeki herkes 

bu sudan içmesine razı olur. Kör guş Süleyman’ı bi yere götürür. Yedi gün yedi gece yeri 

gazdıkdan sonra bir evin temelinde bi ölüye raslarlar. Ölü dirilip başından geçenleri 

Süleyman’a anlatınca, Hazreti Süleyman, âb –ı hayatı içmekten vaz geçer. 

 

2. MASALLAR 

NASİHAT MASALI 

Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde bir delikanlı varmış. Bir gün bu delikanlının 

yanına bir arkadaşı gelmiş. Arkadaşı: 

“Arkadaş sen niye evlenmezsin?” demiş. Delikanlı: 

“Arkadaş benim param yok, pulum yok. Böyle evlenilir mi?” demiş. Arkadaşı: 

“Peki, ben sana yardım ederim.” Demiş ve dediği gibi de yardım etmiş.  
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Aradan bir müddet zaman geçtikten sonra bir gün arkadaşı delikanlının yakasına 

yapışmış: 

“Ver paramı.” Demiş. Delikanlı: 

“Arkadaş, beni daha dün evlendirdin, benim param yok. Fakat biraz daha durursan 

çalışır, kazanır, paranı öderim.” Demiş. Arkadaşı: 

“Olmaz vereceksin.” Demiş. Bunun üzerine delikanlı kızarak evine gelmiş. Karısına: 

“Çabuk bana azık kat, ben para kazanmaya gideceğim.” Demiş. 

Azığı alarak, Allahaısmarladık diyerek yola düşmüş. Az gitmiş, uz gitmiş. Bir şehre 

varmiş. Bir adamın yanına işçi olarak girmiş, yıllar geçmiş.  

Bir gün ağası: 

“Oğlum, senin evin barkın yok mu? Git memleketine bir sıla et.” Demiş. Bunun 

üzerine delikanlı: 

“Benim kimsem yok” demiş. Çalışmaya devam etmiş. Oraya varalı tam on altı yıl 

olmuş. Bir gün ağasının karşısına geçerek sılasına gitmek istediğini söylemiş. 

Ağasına: 

“Ben gideceğim artık, sahir benim de memleketim var.” Demiş. Ağası: 

“Oğlum, şimdiye kadar niye durdun? Ben sana bir sıla et gel demedim mi?” demiş. 

Neyse ağa hesap görmüş, parasını vermiş. 

“Haydi oğlum uğurlar olsun.” Demiş. Delikanlı biraz gitmiş ve ağası çağırmış: 

“Gel buraya!” demiş.  

Delikanlı: 

 “Buyur ağam.” Demiş. 

 “Verdiğim paralardan beş gümüş mecit verirsen sana nasihatim var.” 

Oğlan gümüşleri vermiş. Ağa: 

“Haydi git de, doğru yoldan çıkma” demiş. Delikanlı biraz gitmiş, ağa tekrar çağırmış: 

“Beş gümüş daha verirsen sana bir nasihat daha vereceğim.” Demiş. Delikanlı parayı 

vermiş.  
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“Haydi git de, üstüne elzem olmayan işe karışma.” Demiş. Adam biraz daha gitmiş ve 

ağa tekrar çağırmış. Ağa: 

“Beş gümüş daha verirsen, bir nasihat daha vereceğim.” Demiş. Adam sormuş: 

“Parayı niçin alıyorsun ağam?” demiş. Ağa: 

“Parayı almazsam söylediklerimi unutursun.” Demiş. Ağa adamdan aldığı paraları bir 

kömbenin (ekmeğin) üzerine hafifçe açarak belli etmeden koymuş. Adam parayı tekrar 

vermiş. Ağa: 

“Haydi git de, düşünmeden iş yapma ve şu ekmeği al, evine varasıya kadar yeme, 

çocuklarınla ye.” Demiş. 

Adam Allahaısmarladık diyerek ayrılmış. Gide gide yol ağzına varmış. Önüne ağlaşan, 

çığrışan, bağrışan kadın ve adamlar gelmişler. Geldikleri yolu göstererek: 

“Aman oğlum o yıldan gitme. Eşkiyalar soyar.” Demişler ve öteki yoldan gitmişler. 

Adam da giderken, aklına verdiği gümüşlerle nasihat gelmiş. 

“Ben doğru yoldan çıkmayacağıma dair ağama söz vermiştim, o yola sapmayacağım.” 

Demiş. Öteki yola sapanları eşkiyalar soymuş, adamsa kurtulmuş. 

Adam gide gide bir hana gelmiş. Bakmış ki: bir yerde bir köpek, bir yerde bir kadın 

bağlıymış. Yemeği yiyenler artığını köpeğe, onun da artığını kadına verirlermiş. Akşam 

yemeğini yemişler ve yatmışlar. Sabah olmuş, yemek yerken kadınla köpeği soracak olmuş ve 

ağasına verdiği sözü hatırlamış: 

“Ben üstüme elzem olmayan işlere karışmayacaktım.” Demiş. Az sonra han ağası 

camiye gitmiş. Adam da gitmek istemiş ve yola çıkmış. O sırada han ağası camiden gelmiş, 

bakmış misafir yok. Hemen hizmetkarları toplamış: 

“O misafir nereye gitti?” demiş. Hizmetkarlardan biri: 

“O gideli biraz oldu” demiş. Ağa: 

“Çabuk, atın çatlasa bile, o misafiri bulup getireceksin!” demiş. Hizmetkar atını kara 

kuş gibi sürmüş ve misafire yetişmiş. Hizmetkar: 

“Arkadaş, seni ağa istiyor. Neden haber vermeden gitti diyor.” Misafir ve hizmetkar 

geriye dönmüşler. Adam ağanın karşısına geçmiş. Ağa: 
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“Gel buraya! Niçin haber vermeden ve Allahaısmarladık demeden gittin? Otur şuraya 

da beni dinle.. Şimdiye kadar buraya çok yolcular uğradı ve hepsi de şu bağlı duran kadını 

sordu, onu kurtarmak istedi. Ben de hepsini öldürdüm. Bu kadının bağlı olmasının sebebi var. 

Dur anlatayım: Biz bir gün memleketimize gelirken eşkiyalar bizi yakaladılar. Benim ellerimi 

ve ayaklarımı bağladılar. Bu benim karımdı. Sabaha kadar eğlendiler, içtiler, uyudular 

kaldılar. Ben karıma gel beni kurtar, kaçalım dedim. Karımın cevabı başka türlü oldu ve dedi 

ki: 

“Haydi oradan, ben bunların oldum gayri” dedi. Beni de kurtarmadı. Ben bir zaman 

sonra kurtuldum. Bir gün eşkiyaların elinden bunu da kurtardım. Bu kadına yaptığının cezasını 

çektiriyorum. 

Sen, bu kadın neden bağlı diye sormadın ve kurtarmaya çalışmadın. Bunun için seni 

ödüllendireceğim.” Diyerek genç adama bir heybe vermiş ve kapı açmış: 

“Şu altınlardan bu heybe ağzına dolana kadar doldur.” Demiş. Güzel bir atla bir çifte 

vermiş. 

“Bunlar sana hediyem olsun, haydi Allah yolunu açık etsin, uğurlar olsun.” Demiş. 

Adam atına binmiş ve günlerden sonra bir akşam evine gelmiş. Köye gelişinde onu kimse 

görmemiş. Kapıya gelmiş, içeriden konuşmalar duymuş, pencereden bakınca karısıyla bir 

delikanlının oturduğunu görmüş. Adam bunu görünce: 

“Vay canına! Ben gideli karım eve bir koca getirmiş.” Diyerek çifteyi indirmiş. 

“Bu çiftenin bir gözünü birine, bir gözünü de birine sıkayım, namusumu kurtarayım.” 

Demiş. O sırada ağaya verdiği söz hatırına gelmiş: 

“Ben düşünmeden iş yapmayacağıma dair söz verdim.” Diyerek çifteyi indirmiş. 

İçeriden delikanlı önceleri sorduğu gibi: 

“Ay anam benim babam yok mu? Nereye gitti?” diye sormuş. Kadın: 

“Oğlum senin baban gideli on altı yıl oldu daha da gelmedi. O gittiğinden beri bir 

haber de alamadım. O gittiğinde sen benim üzerimde idin ve şimdi sen tam on altı yaşındasın.” 

Demiş. 

Bunu duyan adam kapıyı çalmış ve: 

“Kapıyı açın!” diye seslenmiş. Kadın: 
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“Sen kimsin de kapıyı açayım?” demiş. Adam: 

“Ben senin kocanım.” Demiş. Kadın: 

“Benim kocam on altı yıl oldu gideli. Öldü mü, kaldı mı? Bilinmez. Sen kim olursun 

da benim kocammış gibi sözler ediyorsun?” deyince adam: 

“Şurada tarlamız, filan yerde bahçemiz, bağımız yok mu?” demiş. Bu sözler üzerine 

kadın duraklamış. Oğlan: 

“Aç ana aç, bu benim babamdır.” Demiş. Kapıyı açmışlar, sarmaş dolaş olmuşlar. 

Oturmuşlar sohbetten sonra yemek yemişler. O sırada çalıştığı ağasının verdiği kömbe hatırına 

gelmiş adamın... 

“Al gel oğlum, heybedeki ekmeği. Yanında çalıştığım ağa verdiydi. Evine varıncaya 

kadar yeme demişti.”  

Oğlan ekmeği getirmiş, bir kesmişler ekmeğin içinden gümüş mecitler dökülüvermiş. 

Adam: 

“Benim ağam, ağaymış...” demiş. 

Onlar ermiş muradına, bizler çıkalım kerevetine... 

 

HIYARCIK GÖZELİ 

Evvel zaman içinde bir beyoğlu varımış. Bu beyoğlu eline aldığı sapanla oynuyormuş. 

Bir gün suya giden bir gocagarının su testisini sapanıyla kırmış. Goca garı: “Naha oğlum 

hıyarcık güzelinin hışmına uğra emi” demiş. Beyoğlu da: “Ebe, hıyarcık güzeli ne demek” 

demiş. O da: “Oğlum, pazardan üç hıyar al. Bunu sulu derenin yanında kes!” demiş. O da üç 

hıyar almış. İkisini susuz yerde kesmiş. Birini de sulu bir yerde kesmiş. İçinden dünya güzeli 

bir gız çıkmış. Bu pınarın başındaki koca bir kavağa  çıkarmış gızı, beyoğlu. Kendini düğün 

yapmaya hazırlık için gitmiş. Gızın şavkı, pınarın daşına vurmuş. Bir arap gızı pınara gelmiş. 

Gızın parıltısını görünce: 

“Anam çirkinsin dedi bana” diyerek pınarın taşına testiyi çarpmış gitmiş. 

Bir gün, iki gün hep böyle, derken, arap gızı birkaç defa gelmiş. Her gelişinde, “Anam 

çirkinsin, dedi bana, ben güzelim” dilerek testiyi taşa çarpar geri gidermiş. Arap gızının bu 

yaptıklarına ağaçtaki güzel gız dayanamayıp: 
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“Hay korkak arap, hay çirkin arap, sen misin o, ben miyim? Bak bakalım! ” demiş. 

 

“Aman ablacağım! Beni yanına çıkar. ” demiş arap gızı. Güzel gızın yanına varıncaya 

kadar, o gıza: “Yat başına bakayım” demiş arap gızı. 

“Benim başımda üç tel var. O teli koparıverirsen, ben güvercin olur uçarım. ” demiş 

güzel gız. 

Arap gızı, o üç teli koparmış, güzel gız da güvercin olup uçmuş. Arap gızı oturmuş 

galmış ağaçta. Beyoğlu düğünü yapacak olanları tutmuş, gelmiş. Gelenler çok kalabalıkmış. 

Beyoğlu gelmiş bakmış ki, ağaçta arap gızı oturup durur. O güzel gız, arap olmuş sanki. 

“Belki demiş”, “yazım, kaderim, alayım” demiş. Arap gızı, gelin olup gitmiş. Sonra güvercin 

beyoğlunun evinin önüne konmuş. 

“Gonduğum dallar gurusun 

Beyoğlunu saran gollar gurusun” 

Der der uçarmış. 

Bir gün böyle, iki gün böyle, derken bir ara arap gızı bir hasta olmuş, olmaz görülmez 

hastalıklardan. Yatağının altına ekmek ufağı kor cayırdatırmış. 

“Kemiklerim kırılıyor! ” diye bağırmış.  

Güvercin söylenip duruyor diye tutmuşlar bunu kafese koymuşlar, besliyorlarmış. Arap 

gızı okutmak için bir hoca bulmuşlar. Hoca “Kafesteki güvercini keser de yerse arap gızı iyi 

olur, yemezse ölür” demiş. Öyle dedirtmişler hocaya, güvercin kesilsin diye. 

Güvercini kesmişler, merdivenin dibine kanını akıtmışlar. Orada bir selvi çıkmış. Arap 

gızı, bir daha ekmek ufağını yatağının altına goymuş, yatmış. 

“Ölüyor, gidiyor! ” diye yine konuşmuşlar. 

“O selviyi keser de  köylüye kucak kucak dağıtırsan iyi olacak, dağıtmazsan ölecek 

arap gızı. ” dedirtmişler hocaya. Kesmişler, dağıtmışlar köylüye selviyi. Kökünden yanını sığır 

çobanı karıyı vermişler. Sığır çobanı garı, sabahleyin evi darmadağınık bırakıp gidermiş. 

Gelse baksa ki silinmiş, süpürülmüş, tertemiz olmuş evin içi, şavk gibi ay aydın gündüz gibi, 

bir gün böyle, iki gün böyle derken sığır çobanı garı, bir yere saklanmış, gözetlemiş. Selvi 

kökünün içinden ayın on dördü gibi bir gız çıkmış, evi süpürmeye başlamış. Sığır çobanı garı, 
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gızı görünce bayılmış düşmüş, bundan sonra da söylenti yayılmış: “Sığır çobanı garının evinde 

bir gız var” diye. 

Sığır çobanı garı da gelsin, gızı alsın, derdini o da anlatsın, davete herkes derdini 

anlatmaya gidecek demişler. Herkes derdini anlatmaya başlamış. Sıra gıza gelmiş: 

“Üç hıyar idik Pazar, beyoğlu ikimizi susuz yerde kesti, buruştular. Beni de bir sulu 

derede kesti. Suya beleniverdim. Ben buruşmadım, dirildim, kalktım, bir gız oldu. Beyoğlu bir 

ağacın tepesinde bıraktı beni. Düğün alayı toplanmaya gitti. Bir arap geldi. Şöyle şöyle dedi. 

(arap gızının söylediklerini anlatmış.) Arap gızı: “Yanına geleyim” dedi, geldi. Benim başıma 

bakıverirken: “Başımda üç tel vardı, onu koparırsan, kuş olur da uçarım” dedim. Beyoğlu, 

arap gızını aldı, ona düğün yaptı. Ben beyoğlunun ağacında: 

Gonduğum dallar gurusun 

Beyoğlunu saran gollar gurusun 

diye öterken, beni tuttular. Kafesin içine koydular. Arap gızı yalandan hastalandı. 

“Kafesteki güvercini kesip yedirirlerse iyi olacak, yedirmezlerse ölecek” dedirtti hocaya. 

Beni kestiler, merdiven taşının dibine kanımı akıttılar. Bir defa da selvi oldum çıktım. 

Bir daha hasta oldu arap gızı. Bu defa “Selviyi kesip odununu dağıtırsanız iyi olacak, 

dağıtmazlarsa ölecek” dedirtti hocaya. Selvinin kökünden yanını bir sığır çobanı garıya 

verdiler. İşte ben o kökten çıktım. ” demiş. 

O zaman arap gızını kuma gömmüşler. Şimdi geçinip dururlar, güzel gızla beyoğlu. 

Ben de yanlarından geldim. Bir bağ ıspanak, bir bağ da tere verdiler. Getirirken kurbağalar 

“varrak!” dedi. Ben de kurbağaların bu sesini dinlerken “bırrak!” diyorlar sandım, bıraktım da 

geldim. 

 

ŞAH İSMAİL 

Evvel zaman içinde, galbır saman içinde, kediler berber iken, bir Şah İsmail varımış. 

Ava gitmiş. Avdan gelirken bir çeşmenin başına at sulamaya varmış. Bir güzel gız çeşmeden 

su doldurup gidiyormuş. Şah İsmail düşmüş gızın ardına. Gız vara vara bir çadıra varmış. 

Çadıra varınca: “Bu benim ardamdan neyni gelir ki?” diye dönüverince gız, Şah İsmail, atının 

dırnağının dibine düşmüş. Kimse yoğumuş. Gız doğru gocagarıya koşmuş: 
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“Goca nine, goca nine! Bizim çadırın yanına bir oğlan geldi. Çadırın önünde atın 

dırnağının dibine yıkıldı. ” O zaman kadar demiş ki gocagarı. 

“Eee gızım, göğsünü yüzüne sürüver, dirilir o demiş. ” Gız göğsünü sürünce oğlanın 

yüzüne, oğlanın aklı başına gelmiş. Şah İsmail kıza altın yüzüğünü vermiş. Gız da Şah 

İsmail’e altın tarağını vermiş. Gendi gendilerine orada nişanlanmışlar. Gocakarı: “Şimdi gızın 

babası gelirse iyi olmaz. Nişanlandınız gayrı, nasip kısmet olursa birbirinizi alırsınız” demiş. 

Oradan gitmiş köyüne. 

Şah İsmail Kandehar padişahının oğlu imiş. Gız Gülizar Hanım da, Yörük beyinin gızı 

imiş. Şah İsmail, öte düşünür, beri düşünür, Anası: 

“Ne düşünün oğlum. Neyin var? ” demiş. 

“Ben, bir zaman bir yerde Türkmen Beyi’nin gızını gördüm. Aşık oldum da onu 

düşünürüm. Onu babam bana alıverirse iyi olur. Eğer almazsa ardından gideceğim, demiş. 

Anası da babasına söylemiş. 

“Bakalım demiş. Bir adam yollayalım, istetelim. ” demiş padişah. 

Adam yollayıp istetmişler. “Ben padişahımdan gız mı sakınırın?” dimiş Yörük Beyi. O 

zamana kadar gızını aldığıyla gaçmış oradan. Babası demiş ki: 

“Ben bir padişahım. Burada hangi vezirin gızını alayım, desem bana verir. ” demiş. O 

zaman, bir tellal bağırtmış: “Haydin, ne kadar gız varsa giyinip kuşanıp gülşen bahçesine 

toplansınlar da Şah İsmail baksın!” diye. Toplanmışlar. Toplananlar, zenginlerin, vezirlerin 

gızları imiş. Şah İsmail gızlara bakmış: 

Kimi al giymiş kimi gırmızı 

Kimi şeyhülislamın, kimi vezirin gızı 

Hiç biri Gülizar’a benzemez . 

 

Kimin ağzında  dişleri inci 

Kiminin goynunda nar  turuncu 

Hiç birisi Gülizar’a benzemez. 
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Kimi al giymiş kimisi babi 

Kiminin goynunda cevahir gabı 

Hiç birisi Gülizar’a benzemez. 

Demiş. Kızların hiç birini beğenmemiş. Bırakıp eve gitmiş. 

Anasına: 

Kamertayı saldım yola 

Ana südün helal eyle 

Ben gidiyom gurbet ele. 

Deyip, çıkmış yola. Gide gide bir saraya varmış. Saraydan bir yol bulup da içeri 

girememiş. Saraya bir vurmuş, bir tarafını yıkmış. Orada, perde arkasında ela gözlü bir gız 

ağlayıp dururmuş:  

Söyle peri nedir derdin. Derdine derman olayım, demiş. Gızın adı Gülperi imiş. O da: 

“Ben ağlamayayım da kimler ağlasın? Yedi kardeşim var, devle kavga ediyor. İkisini 

uyramda gördüm, dev şehit etti. ” demiş. 

“Sen bana kardeşlerinin gittiği yolu göster. Ben gideyim de o devi öldüreyim. ” demiş. 

Gız göstermiş. Varmış, devi öldürmüş Şah İsmail. Beş kardeşi bunu almışlar gelmişler 

eve: “Bir şeker şerbeti içirelim de biz buna kardeşimize nikah  edelim” demişler. Gülperi ile 

Şah İsmail’i nikahlamışlar. Şah İsmail: “Siz bana bu nikahı yaptınız amma ben Türkmen 

Beyi’nin kızı Gülizar Hanım’a aşık oldum, onu aramaya gidiyorum. Bu burada kalsın da 

dönüp giderken götüreyim” demiş. 

Oradan gitmiş, gide gide bir saraya daha varmış. Arap Zengi’nin sarayı imiş. Orada 

kanlı pilav varmış. Ondan yiyormuş. Öteden Arap: 

“Kelle ile yapılmış saraydır bu, kan ile kaynamış pilavdır, o benimle kavga et de öyle 

ye.” demiş. Şah İsmail de: “Haydi” demiş. 

Şah İsmail, Arap Zengi başlamışlar kavgaya. Arap Zengi bir sarılmış, boşa çıkmış. Şah 

İsmail bir nara atmış hemen, Arap Zengi’nin dudakları  korkudan çatlamış. Başındaki maskesi 

düşmüş. Maskeden bir güzel kız çıkmış. O zaman Şah İsmail yine atının tırnağının dibine 
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düşmüş. Arap Zengi, hizmetçilerine: “Haydin kızlar su serpin yüzüne. Ağamı yeni bulmuşum 

ben.” demiş. 

Su serpmişler. Aklı başına gelmiş, dirilmiş Şah İsmail. Orda dururken bir de Arap 

Zengi’yle nikahlanmış. 

“Eh benim buraya gelmemin sebebi, bu yana Türkmen Beyinin kızı Gülizar Hanım 

gelmiş, ben onu aramaya geldim. ” demiş. 

Oradan binmişler birer ata, haydi bakalım Gülizar Hanımı aramaya. Gide gide 

gitmişler, Gülizar Hanımın köyüne varmışlar. Orada bir çalgı sesi, davul sesi gitmiş kulağına 

Şah İsmail’in. İhtiyar bir karı varmış.  

“Goca nine bizi misafir alır mısın? ” demiş. O da: 

“Hayır yavrum. Hayvan bağlayacak yerimiz yok, gendime güvenim yok, alamam. ” 

demiş. 

Hemen bir avuç altın vermiş goca garıya. “İn hele, misafir alırım, ahır da bulurum” 

demiş goca garı. 

“Goca nine, burda davul sesi var ya, düğün mü var? ” demiş Şah İsmail. 

“Türkmen Beyi’nin kızı Gülizar Hanım var. Onun düğünü oluyor da onun davulunun 

sesi. ” demiş. 

“Sen ona bir şey söyleyebilir misin? ” demiş. 

“Söylerim, bugün gına gecesi. ” demiş. 

Şah İsmail’in tarağını vermiş: “Şu tarağı al, var da gösteriver goca nine. O ne 

diyecekse dir sana” demiş. 

Goca nine tarağı göstermiş. O zaman kadar gız kına yakanlara: 

“Ben hastayım. Hepiniz başımdan gidin! Ben biraz goca ninemle konuşacağım.” 

demiş. 

İkisi kalmış, “ben demiş, sabahleyin güşen bahçesine varayım erkenden, kaçalım.” 

demiş. Sabahleyin varmış: 

“Giyinmiş kuşanmış al ile gelmişsin 

Derilmiş devşirilmiş gül ilen gelmişsin 
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Ben de bildim taze gelin olmuşsun. ” 

demiş Şah İsmail. O da: 

“Nişanım sendedir yar sefa geldin! ” 

demiş. O zamana kadar, bırakmışlar üçü kaçmışlar. Hint padişahının oğluna gelin 

oluyor imiş Gülizar hanım. Kaçıncaya kadar, arkasından tabur asker gelmiş. Şah İsmail de 

yatmış bir çayıra, uyumuş. Gelen askeri öldürmüş Arap Zengi, asker daha yanına gelmiş. O 

zaman: “Uyan ağam uyan, beş on keklik vurdum” yiyelim demiş. 

Uyanmış, kaçmışlar. Üçü birden Arap Zenginin sarayına gelmişler. Oradan Arap 

Zengi, kırk katır yükü pırtı sarmış. Oradan gele gele Gülperi’nin yanına gelmişler. Onu da 

almışlar, Kandehar’a gelmişler. Kahdehar’a gelmeden “oğlun geliyor” diye müjdelemişler 

Kandehar padişahına. Üç tane güzel, kırk katır yükü pırtı gelmiş. Saraya göndermiş padişah. 

Oğlanın anası gelmiş, babası gelmiş kucaklaşmışlar ve saraya çıkmışlar. Anası: 

“Sen o güzellerin birini elinden alsana! Senin oğlan üç güzeli ne yapacak. ” demiş. 

Babası Şah İsmail’i öldürtmeye karar vermiş. Cellatlara: 

“Öldürdün Şah İsmail’i . ”demiş. Onlar da: 

“Biz nasıl öldürelim onu? Biz onun yanına bile yaklaşamayız. ”demişler. 

“Haydi oğlum, seninle ikimiz bir yere gidelim de satranç oynayalım. Bakalım 

hangimiz yeneceğiz. ” demiş padişah. 

     Saraydan ayrılmışlar. Babasıyla Şah İsmail oyunu oynamışlar, oyunu babası 

kazanmış. Babası demiş ki: 

“Seni oğlum ne tutar? ” 

“Beni saçımın teli ile, yayımın kirişi tutar.” demiş. 

Oradan saçının teliyle, yayının kirişiyle bağlamış bunu. Onu koparamamış. Padişah: 

“Haydi bunu cellat ediverin” demiş. Onlar da gözlerini çıkarmışlar da bırakmışlar. Şah 

İsmail’i cellat etmişler. 

“Sağ gözümü sağ cebime, sol gözümü sol cebime koyuverin. ” demiş. Koyuvermişler. 

Üç yıl yatmış orada. Padişah, zabıtların karılarını yollamış. Kırk da katır yollamış: 
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“Güzeller yüklerini sarsınlar da gelsinler. ” demiş. Arap Zengi, gelen kadınların hepsini 

kesmiş de katırlara sarmış, yollamış. Gülizar ile Gülperi evde durmuş. Arap Zengi hiç 

durmadan harp etmiş. Padişah, Arap Zengi ile üç yıldır paldır paldır harp yapmış. Üç yıldan 

sonra bir güvercin uçmuş Şah İsmail’in üzerinden. İki tüy atmış. O iki tüy ile gözlerini 

yaptırmış, kalmış, iyi olmuş. Oradan bir yere gelmiş. Bir çiftçi görmüş: 

“Köyünüzde ne var ne yok? ” demiş. O da: 

“Hiç durmadan Arap Zengi ile Kandehar padişahı harp edip duruyor. ” demiş. 

Şah İsmail gelmiş ki, harp eden ediyor. O da girmiş harbe. Harp bittikten sonra, gelmiş 

oturmuş saraya. 

Onlar hasretine kavuşmadan Şah İsmail ile üç kız, hepsi de bir gecede ölmüşler.  

 

SAF MEMET 

Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, galbır saman içinde köyün birinde Saf 

Memet derler bir oğlan varmış. Millet yazda güzde tarlada ağılda çalışır debelenir Memet de 

nerde bi gölgelik nerde bi ocak başı görse yan gelir yamışırmış. Anası ekmek verse yer 

vermese aç gezermiş. 

Bir gün ağanın evine gıymatlı bir misafiri gelmiş orda gonuşurlarken misafiri: 

“Ağam acep yuvayı dişi kuş mu yapar, erkek kuş mu.” deyince ağa da der ki: 

“Ne dişi kuşu, yapsa yapsa erkek kuş yapar.” der.  

Evde de pek akıllı bir gızı varımış. 

“İnanmazsan gel bi de dünyalar gözeli akıllı gızıma soralım. Bak gör o da aynını der.” 

demiş. 

Kızına gelir der ki: 

“Gızım sen söyle bakalım. Yuvayı erkek kuş mu yapar, yonusam gancık guş mu?” 

Kızı da der ki: 

“Baba, erkek kuş çer çöp getirir,  dişi kuş yuvayı yapar.” demiş.  

“Demek öyle. Dur ben de seni bi tembele veriyin de görelim bakalım yuvanı nasıl 

yapacakmışın.” demiş ağa. 
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El kelem köye ünnetmiş: 

“Köyden kentten âlemin en tembeli kimse gelsin, ben gızımı ona verecem.” demiş. 

Ağa ünnetdiri de köylüsü yabanı varmaz mı ya? 

“Aman ağam dünyada ben gibi şaşgını tembeli yok.” diyen gelir.  

Onu derken bunu derken geriye gala gala bizim Saf Memet galmış. 

“Ağam” demişler. 

“Gonu gomşu köyde şeherde kimseler galmadı. Bi bizim köydeki Saf Memet galdı. Bi 

kölge dibinde yatar durur. Anası verse yer vermese aç gezer. İsder ona diyelim gelsin alsın.” 

demişler. 

“Tamam. Çağırın gelin ona veriyin gâri.” demiş ağa.  

Gider çağırılar. Derler ki: 

“Aman Memet durum böle gari. Ağa gızını sana vercek.” 

“Git yavv sen de... Pek meraklıysa burıya gönderivisin. Kim gitcek şindi taa ora.” 

demiş. 

Saf Memet  bu. Tembelliğinden yatmaz kakmaz. 

“Söylen verise alın gelin, vermezse onun olsun.” der. 

Ağaya giderler: 

“Ağam böyle böyle gitdik söyledik. Valla gelmiyo. Amma verisen götürüp vercez 

gari.” 

Ağa: 

“Tamam oldu bu iş.” der. 

Ağa Saf Memet’e bi de kırk gün, kırk gece düğün yapar. Bundan sonra verir gızını. 

Gızı bi ata bindiriler. Amma gız giderkende bi torba para alır gider. Evlerinin gölgeliğine 

götürüler gorlar gızı. Saf Memet’in yanına gari. 

“Bu senin gari Memet.” derler. 

Velhasıl kelem Memet bu, aşamdan sabaha, sabahtan aşama yatarda yatar. Yerinden 

bile gımıldamazmış Saf Memet. Gelin bi gün bakmış yok, iki gün bakmış yok. Derken, 

gaynanasına bi gün: 
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“Şor’dan şöyle bana üç beş dayak kes gel ana.” der. 

“N’apcan gari?” 

“Ne’ccen gari? Sen kes gel” der. 

Ondan geri, niyise gari gadında ni bilsin işte kesmiş gelmiş. 

“Şu kaklığa at.” demiş. 

Orada bi güzel ıslanmışmı bu deyinekler almış gari eline, yen mi, yemen mi? Memet’i 

bi gözel dövmüş. Memet  yerinden kakamamış o gün. Daha dur. Ertesi günü bi dövmüş, öteki 

günü bi da... gari Memet’in eccik aklı başına gelmiş. Ertesi günü gelin yemek bişircek ya, 

ocakda kerme yok. Varmış Memet’in yanına kak ovadan eccik tezekle anız topla gel demiş. 

Ne’tsin Memet kalkmış usul usul. Toplamış gelmiş gari: 

“Al gelin hanım istediklerin.”demiş. 

Böyünlük dediğini yapmış. Ertesi günü kendi takmış demiş ki: 

“Amaan garı ben şu ovaya gidiynde sana bi teneke tezekle anız getiriyn de sen yak, 

pişir ne’ccesen et.” demiş. 

O gün bi sürü bi şiler toplamış gelmiş. Öteki gün bida getirmiş. Garısı da: 

“Memet bu böyle olmucak, gel sana bi eşşek alalım, eşşekle getir.” demiş. 

Bi eşşek almışlar. Üç-beş kere eşşek yüküyle gitmiş, gelmiş. Boyulda demiş ki: 

“Eccik çok olsun be... Bi de sırtıma sarınayın” demiş.. 

Hem sırtına sarınmış, hem eşşeğe  sarmış. İki  üç - gün öyle gitmiş gelmiş. Gelin 

bakmış vaziyete: 

“Aman Memet bu böyle olmucak sen iyice çalışkan oldun. Barı ben sana bi eşşek daha 

aliyn” demiş. Bi eşşek da almışlar, üç – beş gün da böyle gitmiş gelmiş. 

Memet gine bi gün ovada tezek çer çöp toplarken, bi küp dolusu altın bulmuş. Saf 

Memet ya bu ni bilsin altın olduğunu? 

Sarı sarı, öyle gözel gözel, topak topak olunca... 

“Bari şurdan iki topak götüreyin de benim garı bunlada yapcak bişiy bulur.” der. 

Cepgeni’nin içine, iki topak altın atar gelir. Yükleri indirdikten sonra; 

“Al gız bunlarıda sana getirdim.” demiş. Saf Memet bu altını bilmiyo ya. Garısıda ona: 
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“Memet bunlar ni ya?” demiş.  

“Al işde sana getirdik gari. Sen yapcak bi şey bulursun.” demiş. 

“Aman Memet, nerden aldın bunları, ardıda var mı bunların?” der. 

“Ovanın şo ucunda bi küp dolusu he mi de.” der. 

“Aman Memet nerde?” 

“İşte filan yerde.” 

“Getirebilin mi?” 

“Tabi getiririm.” 

Ertesi gün hanımı eline verir iki torba, oda altınları alır gelir. Bu sefer gelin hanım 

Memet’e der ki: 

“Aman Memet’im hemen filan yere bi ev yapalım.” 

Dutar Ağanın evinin önüne gocamanca bi ev yapar. Ev ki ne ev... Ağamdan sabaha 

kadar hemencik, hem de Ağa’nın sarayından bile yüksek. 

Ağa da yatıp güneş doğacak diye beklerimiş hani hep güneş doğar da öyle kakar ya. 

Amma ha bekle ha bekle o gün mün doğmamış. Ev kölge yaptı ya ondan keri demiş ki: 

“Allâh, Allâh! Gün mü doğmadı, sabah mı olmadı.” 

Kafasını uzadır bi de bakar ki kendi sarayından bile yüksek bi saray. Ağa öyle düşüne 

dursun Memet ile garısı ne elbiseler, ne göynekler almışlar. Her tarafları altın simli sırmalı her 

gün herifi süsler püsler gayfeye yollar. Demiş ki: 

“Bak Memet, eğer ağa seni görüde kim olduğunu sorarsa, seni davet ederse önce sen 

gel sonra ben de.” demiş. 

Memet gider gayfeye oturur. Ağa gelir bi bakar ki, şatafatlı bir herif: 

“Bu kim acaba?” 

Hemen varı selâm verir: 

“Selamün aleyküm.” 

“Aleykümselam.” 

“Hele adını bağışla bakalım ağam.” 

“Memet Ağa böyün ağşam yemeği bizde yiyelim.” der. 
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“Önce sen gelirsen, ben de gelirim.” demiş. 

“Avrada bi sorayım hele. Gönlü olursa gelirim.” demiş. 

“Aşam Memet gene evine gider.” 

“Ne’ttin Memet.” 

“Ne’diyin işte Ağa geldi, bana böyle böyle dedi. Müsaden olursa gitcem.” der. Karısı 

da der ki: 

“Amma Ağa ne yedirise hepsini bellicem tamam mı?” demiş. 

“İyi gari, olur.” demiş. 

Ertesi gün Ağa’nın evine gider. 

“Eee... Mehmet Ağa ne’ttin, iyimisin?” der. Sonra da hoş beş ederler. Sofrada bi guş 

sütü eşik kalır yerler, içerler. Ondan sonra Memet eve gelir. 

“Ne yediniz emet, anlat bakalım?”  

Memet sayar da sayar. Garısı da aynı yemekleri yapar. Memet ertesi gün gider:  

“Ağam hadi bize buyur gidelim.” 

“Hadi gidelim Memet Ağa.” der. 

Eve gelirler, Alâââh gızı babası bilmesin diye peçelere bi güzel de sarınmış. Yemekler 

hazır, neyse gari yerler içerler. Gızı en sonunda peçesini çıkarır. 

“Eh baba gari yuvayı dişi guş mu yaparmış, erkek guş mu?” der. 

“Gızım sen doğru bilirmişin, ben bilemedim.” demiş. Amma utanmış da utanmış hani. 

Gari sonra varını yoğunu Memet’e verip kendi de torunlarını sevmeye koyulmuş. 

Bu masal da burda bitmiş. 

 

AKILLI HOROZ 

Çevre halkının, özellikle de çocukların birden vazgeçilen, kısa kesilen bir masal vardır 

ağızlarında. Akıllı horoz. 

Horozun biri birgün küllükte (çöplükte) eşinirken ayağına bir diken batar. Kaldırır 

ayağını. Basamaz üzerine. Topallaya topallaya gider bulur yaşlı sahibesini. Ayağını 

göstererek: 
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“Ayağıma diken battı. Tak gözlüklerini de çıkarıver şu dikeni. Çünkü tek sermayen ben 

ve şu birkaç tavuğun. Varmı ki başka zenginliğin? ” der. 

Nine takar gözlüklerini çıkarıverir horozun ayağındaki dikeni; iğnesi ile. Horoz 

nineden iğnesini alır. Terziye koşar. İğneyi verir. Odun alır. 

Odunu taşırken tandır başında ekmek yapan bir bacıya rastlar. Yalvar yakar eder. 

Odunu bir ekmeğe değişir. Ekmeği alır almaz yayla yolundaki koyun sürüsüne utaşır (yetişir). 

Çoban kardeş çoban kardeş. Al şu ekmeği de ver bana şu koçu. Ekmek azizdir. En 

büyük nimettir, der. Dil döker çoban ile koyun işini halleder. 

Eve döner. Küllüğün (çöplüğün) yükseğine çıkar. Koyun boynunda iple horozun 

yedeğindedir. 

Öter gururlu gururlu: 

Diken verdim iğne aldım 

İğne verdim odun aldım 

Odun verdim, ekmek aldım 

Ekmek verdim, koyun aldım. 

Ü-ü-ü  Ü-ü ürü 

 

CİNGEN GIZI 

Bir varımış bir yokmuş, evvel zaman içinde galbur saman içinde bir padişah varmış. Bi 

evlenmiş, bi da evlenmiş, bi da evlenmiş. Üçüncü garısı olmuş. Son aldığı cingenimiş. 

Ötekiler son aldığını kötülemeye başlamışlar. Padişaha dimişler ki: 

“Bak herif sen iyisin, hoşsun, padişahsın, sen gittin bi cingen gızı aldın.” 

“Nasıl, neye cingin gızı alayım? Almadım. Sizsiniz cingen gızı.”dimiş. 

“Yokk, inanmazsan gel bak.” dimişler. 

Cingen gızı sabah olur başına bi örtü alırmış, güpleri, garşısına goyar;  

“Gomşu bana bi avuç bulgur ver, gomşu bana bi avuç pirinç ver, gomşu bana bir avuç 

şey ver.” dirmiş. 
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Kesesine gormuş. Sabahtan galkar böyle yaparmış. Dolaşırmış. Bunu da gumaları 

görmüş. Cingen gızı eski alışganlığını yaparmış. 

Padişah: 

“Yok yapmaz.” demiş. 

Gumalar: 

“Yapar isetrsen bi dene gör.” demişler 

“Eğer yapmazsa ikinizi de öldürecem, şöyle kesecem, şöyle asacam…” dimiş padişah. 

“kes, ne yaparsan yap, gadın cingene.” dimişler. 

Padişah: 

“Ben gidiyorum.” der. 

Giyinir üstünü çıkar dışarıya. Tekrar gerisin geri gelir eve, bi yana saklanır. Gadın 

hakikaten öyleymiş, güplerlen dilenirmiş. 

“Gomşu şundan ver, gomşu bundan ver.” dermiş. 

Padişah görünce: 

“Aman doğruymuş, napacaz? Bunu ben atacam.”demiş. 

Velhasıl atmış cingen gızını. Padişah iki garıya galmış. 

Onlar ermişler muratlarına, biz çıkalım kerevetine. 

 

3. EFSANELER 

DEVE TAŞI EFSANESİ 

Seyyit Harun hazretleri Küpe Dağı eteklerinde Seydişehir’i kurarken kendisine bir 

haber ulaşır. Ilgın – Kadınhan arasındaki Mahmuthisar köyündeki tekkede müritleri ile oturan 

Didiği Sultan adlı ermiş şeyh; ayıya gem vurup üzerine de binmiş mürıdleri ile birlikte Seyyit 

Harun hz.lerini ziyarete geliyor.  

Seyyit Harun hz.leri de müridlerini toplar. O esnada büyük bir kayaya: 

“Deve oluver hey mübarek kaya. ” der. Kaya deve kılığına bürünerek önünde binmeye 

hazır hale geliverir. Seyyit Harun hz.’leri binerek Didiği Sultan hz.’lerini karşılamağa çıkar. 
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Keramet ehli bu iki pir, Seydişehir girişinde karşılaşırlar. Didiği Sultan bindiği ayıdan 

iner; onu dağa salıverir. 

Seyit Harun hz.’leri de bindiği taş deveyi çökerterek iner. Halleşip, hoş beş ederler. Hal 

hatır sorarlar. Sohbet, sohbeti açar. Doyumsuz sohbetler arka arkaya dizilir. 

İnsanı, adam eden sohbetlerle çevreye verilmek istenen mesaj verilir, talebeler 

(müridler) alacaklarını alır. Yeni bilgilerle ayrılık vakti gelir çatar. 

Seyyit Harun hz.’lerinin bindiği taş deve çöktüğü yerde olduğu gibi kalakalır. 

Yüzyıllardır deveye benzeyen bu kaya parçası halk tarafından ziyaret edilerek, o günler ve 

sohbetler anlatıla gelir, anlatıla gider. 

Deve taşı olarak bilinen kaya bugün Seydişehir belediye binası önünde bulunmaktadır. 

Küpe Dağındaki o manevi havada; bugün zengin maden yatakları ile o ehl-i 

kerametlerin verimli çalışmalarını bizlere yansıtmaktadır.  

 

İBİBİK KUŞU 

Haremi köyünden Veli oğlu 1929 doğumlu Halil Buhurcudan. Ilgın ve bütün köylerini 

çok iyi tanır. Öksüz büyümüştür. Bu yarası kanar durmadan. Öksüz ve yetimlik üzerine 

türküler söylemiş, hikaye ve efsaneler anlatmış, bir süre önce de ayrılmış bu fani dünyadan: 

İbibik kuşlarını göstermiş durmadan.  

“Şu guşları gördünüz mü? Yerde bir şeyler toplamaya çalışan. ” 

Aslında bunlar anadan öksüz iki gardaşlarmış. Babaları bir gadınla evlenmiş. Analık.. 

Ana yerini dutarmı. Acırmı öksüze. Yetime. O el gadını, çocuklar hep el çocuğudur 

gözlerinde. 

Baba bazardan alma getirmiş. Çocuklara da ver diye tembihlenmiş, hanımına. 

Almaları tek tek eline alan hanımı: 

“Hep böyük, pek böyük, hep böyük bunlar.” demiş demiş geri saklamış yerlerine. 

Gıyıp da vermemiş öksüzlerine. Bunu duyan öksüzler çok üzülmüşler bu duruma. Babalarına 

deseler baskı ertesi gün daha da artacak. Dua etmişler Allah’a. 
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“Allah’ım güzel Allah’ım. Böyük Allah’ım n’olur guş ediver bizleri. Kendimiz bulalım 

bize ayırdığın rızgını. Kendimiz guralım yuvamızı, çerden çöpten de olsa. Saptan samandan da 

olsa kendimize ait yuvamız olsun. ” Kabul etmiş Yüce Yaradan. Guş edivermiş bu iki öksüzü. 

Uçup gitmişler kayalıklara, bağlara. Ama uzaklaşamamışlar insanlardan. Hep etrafında 

uçmuşlar insanoğlunun. 

Her yerde rızkını ararlarken unutmamışlar analıklarının sözünü: 

“İbubuk – İbubuk! ” 

Yani hep böyük, hep böyük demişler kendi, dillerince elmalara. 

Daha da sarılmışlar yem arayışlarına. 

Çalılıklara kurmuşlar kendi yuvalarını. 

Başlarında açılıp kapanan yelpazeleri de korkudan ürperen saçlarıymış. 

Alıç ahlatmış rızıkları da büyük almalara garşılık. 

 

ISIRGAN OTU 

Anadolu verimlidir. Onun için: “kan eksen can fışkırır” derler bu verimliğinden o türü. 

Ama işler hep böyle rast gitmemiştir. Kan ekeyim can fışkırsın” derken bazen de can 

verilmiş ama bir lokma ekmek alınamamıştır.  

Anadolu insanı “kıtlık”, “karanlık” yılları olarak anmıştır bu yılları. Unutulmamıştır bu 

yıllardaki çekilen sıkıntılar. Sarı saman sarı lira etmiş ama yine de bulunamamış. 

Onun için yaşlılarımız bir başka değer verir; ekmeğe. Ekmeğin ham maddesi buğdaya. 

Yere dökülse eli ile tek tek toplar arpayı, buğdayı. Yere dökülmez un, uğra. Hele çiğnenecek 

yere ayak altına çuvalı bile silkelenmez. 

İşte böyle kıtlık ve kurak yıllarda toprağa atılan tohum yeşerip filiz vermemiş. Boy atıp 

başağa durmamış. Bir  ekim ayında toprağa gömülmüş. Ertesi yıl ekim ayında halâ tohummuş. 

Hayvanlar açlıktan kırılmış. Yenecek etleri olmadığı için kemikleri kaynatılmış. Suyu 

içilmiş. Bir hapaz arpa, buğday unu toplanan otların kaynayan sularının içine epelenmiş. 

Çorba suyuna benzesin diye. 
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Birkaç evladını cephelerde şehit vermiş piri fani bir ebe el açıp yalvarmış Yüce 

Yaradanına. 

           “Hay Allah’ım! Maldan mal kalmadı. 

Evlatdan evlat kalmadı. 

    Giden Vatan evlatları geri dönmediler ki  

 Çalışıp kazansınlar. 

 Bu şehit kuzularının haline sen acı. 

 Çevreden toplanacak otlarda bitti.  

 İlibadası (labada) sirkenotu, yemlik, toklu başı 

 ..... 

 Şu ısırganlar bari yok olmasın. 

 Yemesek de avunuruz hiç olmazsa 

 Umutla yaşarız. Umut ki fakirin ekmeği. ” 

İşte bu dualarla ısırganlar ellerini dalamış insanların. Yakmış ağzını, yüzünü malların. 

(Hayvanların) 

Direnmişler yok olmamak için. Ama açlığa yiğitlik olmazmış. 

Peygamber efendimizin (s.a.v.):İnsanın doldurduğu en fena kap midesidir.” demiş. O 

mideleri boş insanlar çok sağlıklı görünmüş şimdiki tıkabasa yiyen insanoğluna. 

Onun için: “ısırgan şifadır” diyen onun peşinde. Halbuki şifa ısırgan otunda değil. 

Doymayan midelerde.  

Düşünen nerede… 

 

EBE GADIN 

Bir ebe gadın varmış köyde. Cinlerin bir doğum olayları varmış. Cinler de insan 

kılığına girmişler, sürekli: 

“Oğlan olsun, oğlan olsun. Kız olursa boğarız çaya atarız. Oğlan olsun.” diyorlarmış. 

Kendi aralarında böyle bi oyun gibi, halay gibi çekip konuşuyorlarmış. Bu ebe gadını 

çağırmak için insan şeklinde gece yarısı kapısını çalmışlar. 
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“Bizim bi doğumumuz var, hemencik seni götüreceğiz.” demişler. 

O da giyinmiş, örtüsünü başına almış, çıkmış yola. Böyle açık bir araziye gelince o 

zaman onların çığlık atıp, bağrışa bağrışa: 

“Oğlan  olsun, oğlan olsun. Kız olursa ebeyi de boğarız, çocuğu da boğarız.” 

dediklerini duymuş. 

O zaman anlamış bunların farklı olduğunu, fakat sesini çıkaramamış korkudan. 

Doğumu yapmış, doğa doğa bir kız çocuğu doğmuş! Korkmuş bunu kesecekler, boğacaklar 

diye. 

“Napalım? Bana çabuk bir mum getirin.” demiş. 

Mumu eritip eliyle şekil vermiş, çocuğa pipi yapmış.  Kundağını bağlamış. Hemen 

koşarak yine evine gelmiş, kapıyı kilitlemiş oturmuş. Ama Kuran okumaya başlamış, bana 

zarar vermesinler diye. 

Bunlar da oğlan oldu diye artık çığlık atıyorlar, seviniyorlarmış. 

Biraz sonra Ebe Nine’nin kapısına gümm, gümm, gümm gelmişler. 

“Ebe karı, ebe karı sıyrıldı düştü mumu, sırıtakaldı a.” demişler. 

Yani kız olduğunu anlamışlar. 

 

ÇAVUŞÇU GÖLÜ 

Çok eski zamanlar da Ilgın, böyünkü Çavuşcu Gölü’nün bulunduğu yerdeymiş. Tabi 

vakdıyla, o zamanlar Ilgın daha bi büyük daha bi gözelmiş. O zamanlar şehrin merkezinde ki 

goca alanda dişi bi köpek yavrılarıyla yaşar, kimseye de zararları dokunmazmış. Şeherlilerde 

bunları sever, beslermiş. 

O vakıtlar şeher çukurda gurulu olduğuna yağmırın çok yağdığı vakıtlar sel felaketi 

olurmuş. Amma şeher halkı aldığı tedbir ilen bu felâketleri önlerimiş. 

Bi vakıt gelmiş, şehrin üzerini gara gara bulutlar kaplamış. Bunlar günlerce böyle 

galmışlar. Şeher gündüzleri bile gece garanlığı gibi olmuş, hal böyleyken halkın sevdiği bu 

köpekde durmadan ulur havlar. Millet ne diye bu gadar havladığını, uluduğunu bi türlü 

anlamaz. Sonunda bi gün köpek, yavrılarınıda peşine dakıp şehiri terkeder. Köpeğin gittiğini 
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görenlerden bazıları da onları takip eder, köpek böyünkü Ilgın’ın gurulduğu yere gelince orda 

durur, onlarda ora yerleşir. 

O şehirin üstünü kaplayan gara bulutlarda bi-iki gün sonra görülmedik bi yağmır olup 

felâket gibi yağmış. Orda galanların hepsini bütün malı mülküyle suya gark edivermiş. Derken 

bu çukur alan böyünkü Çavuşcu Gölü olmuş. Köpek ile orayı terkedenlerse onlarda, o yeni 

daşındıkları yeri yurt edinmişler ve bugünkü Ilgın’ı gurmuşlar. Bazı, Çavuşcu Gölü’ne balığa 

gidenler suyun altında eski evlerin yurtların galıntılarını gördüklerini söyler. 

 

AL BASTI 

Vakdın birinde köyde iki-üç günlük genç bi lohusayı cin’in biri her akşam rahatsız 

edermiş. Başlarda gadın uğraşa, uğraşa bu mahlukdan gurtulmuş. Amma bir gün dayanamayıp 

bir gece yarısı gocasına habar verir. Gari kendi gücü yetmemiş. 

Ertesi gece gadının gocası yatağın altına gizlenmiş, o al garısını beklemeye başlamış. 

Al garısı gece yarısından sonra içeri girmiş ve gadının boğazına sarılmış. Goca da saklandığı 

yerden hemencik çıkıımış. Al Garısı’nın üstüne bir iğne dakmış böylece o cin zararsız olmuş 

gari. 

Bu Al karısı üstündeki iğneyle barabar o eve yıllarca hizmet etmiş ve bi yandan da 

durmaz ev sahıbına durmaz yalvarı: 

“Goyuvur gari beni.” 

Sonunda dayanamayıp yakasında iğneyi çıkarılar o da ayrılır gider. 

Bir daha da o eve hiç Al garısı gelmemiş. Al garısı giderken o ev halkına zarar 

vermiyecem diye söz vermişimiş. 

 

4. FIKRALAR 

DOKUNAKLI TÜRKÜ 

Vaktiyle çobanın biri, sürüsünü gütmeye gitmiş. Kendisi de sürünün üst yanına yan 

gelmiş, yatmış. Çoban yatırken, iki hırsız gelmiş. Biri, çobanın yanına gelmiş, öbürü de 

sürünün alt yanına dolaşmış. Çobanın yanına gelen, sorular sormuş, samimi olmaya çalışmış, 
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çobanı lafa tutmuş. Daha sonra demiş ki: “Sana bir uzun hava türküsü çekeyim mi?” demiş. 

Çoban da: “Haydi çek bakalım da dinleyelim.” demiş. Başlamış hırsız: 

“Dolayıdır dolayı 

Alt yanındadır kolayı 

Kıllıyı tutma bağırır 

Yünlüyü tut yünlüyü” 

Diye. Bu havayı çekerken öbür hırsız, kıllı olan keçilere dokunmayıp, yünlü koyunları 

çalıp götürmüş. 

Havayı çeken hırsız sormuş çobanı: 

“Bu hava sana dokundu mu?” 

Çoban: 

“Hayır, hiç dokunmadı. ” demiş. 

Hırsız: 

“Sonra dokunur, sonra…” deyip çekip gitmiş. 

 

YÖRÜĞÜN DERVİŞİ KÖPEK YAPMASI 

Yörüğün biri koyun güderken her gün iri bir kurt gelir, koyunların birkaç tanesini 

yermiş. Şehirde bir derviş varmış. Yörük bir gün gidip o dervişe danışmış: 

“Benim koyunuma bir kurt dadandı, bunu ne yapacağız? ” demiş. Derviş de: 

“Sen kurt geldiği zaman “Yetiş babam yetiş!” diye bağırırsın ben onu mahvederim. ” 

demiş. 

Yörük gitmiş koyunların başına. Gece olmuş. Kurt gelmiş, koyunları parçalamaya 

başlamış. O zaman Yörük: 

“Yetiş babam  yetiş. ” diye bağırmaya başlamış. 

Yörüğün bağırması üzerine bir siyah köpek koşup hücum etmiş. Nasılsa kurdu 

bağrından yakalayıp öldürmüş. Sabahleyin Yörük, dervişin yanına gitmiş. 

“Selamünaleyküm derviş baba. ” demiş. Derviş de: 

“Aleykümselam. ”deyip yer göstermiş. 
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Dervişin yanında utanacak misafirleri varmış. Yörük demiş ki: 

“Derviş baba, akşam güzel yaptın ha! Kurdun işi bu defa kolay olmadı! Bana verdiği 

kayıpları çok ağır ödedi değil mi? ” Derviş, bu söz karşısında diyecek bir şey bulamayıp; 

“hımmmm” diye mırıldanmış. O zaman Yörük, orada misafirlere dönerek: 

“Bakın dedeme! Gece kurttan öfkesini alamamış da hâlâ mırıldanıyor. ” demiş. 

 

UÇAK 

Bi uçakda Türk, İngiliz, Alman gidiyorlarmış. Derken uçak bozulmuş. Türk, uçağın 

düşceni anlayınca: 

“Eşhedüenlâilahe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasuluh.” demiş. 

Alman da aynısını demeye çalışmış, İngiliz de: 

“Eşhedi, beşedi beş gulağı gevşedi.” demiş. Bizim Türk, namaz gılmış ve duâ etmeye 

başlamış: 

“Allah’ım dualarımı gabul et.” demiş.  

İngiliz ile Alman da: 

“Etmem.” demişler. 

“Bizim Türk’de: 

“Etmezsen etme, zatı bende abdest almadıydım.” demiş. 

 

HERİF ÖĞSÜRSÜN 

Yaşlı bir garı koca varımış. Garı bir gün hastalanmış. Kocası da demiş ki: 

“Kalk garı seni bi tokdura götüreyim.”  

Almış garısını tokdura götürmüş. Tokdur demiş ki: 

“Yat bakalım teyze.” 

Yatmış, gadını muayene etmiş. 

“Doğrul bakalım teyze.” 

Doğrulmuş. 
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“Öğsür bakalım teyze.” 

Bi ösürmüş. 

“Bi daha ösür teyze.” 

Bi daha ösürmüş. 

“Eeee bi daha ösür.” 

Bi daha ösürünce. 

“Amaan be oğlum, yeter gari ben pekçe ösürdüm, eccikde benim herif ösürsün.” 

Demiş. 

DAŞ 

Ali gayfaya giderken Veli’yi görmüş. 

“Ne’ddin len Veli gözüne?” demiş. 

“İneğin guyruğu çarptı.” 

“Amma yapdın be Veli. Heç ineğin guyruğu böyle morardır mı?” 

“İnek guyruğunu oynatmasın diye daş bağladıydım...” 

 

MUM 

Bir gün Nasreddin hoca’nın hamile olan garısının ağrısı dudmuş. Hoca hemen ebe 

gadına haber vermiş. Ebe hazırlıkları yapmış. Hoca bi mum yak gari demiş. 

Hoca mumu yakmış. Derken çocuk doğmuş ama Hoca’nın garının ağrıları kesilmemiş. 

Ebe: 

“Hoca mum söndü bi mum daha yak.” demiş. 

Hoca bi mum yakmış, ikinci bebekde doğmuş. Emme Hoca’nın garı bağırıyormuş. 

Hoca garısının bağırdığını duyunca, mumu öfleyivermiş. Ebe garı Hoca sen şaşırdın mı ne 

yapıyorsun demiş. Hoca da: 

“Ne yapcadım mumu gören dışarı çıkıyo.” demiş. 
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AKILLI HOCA 

Bi gün köyün birinde o köyün en güzel kadınının gocası ölmüş. Hemen gidip köyün 

hocasına habar vermişler. Hoca ölüyü yıkayıp, kefenleyip evindeki sedirin üstüne yatırmış. Bu 

arada başsağlığına gelip gidenlerle ev dolup taşıyormuş. Hocada ölünün başında dua ederken, 

güzel garı ağıtlar yakıyormuş. 

“Vaay gitti evimin direği, ben napacam şimdi… 

Kime goca diye yaslanacam.” 

Hoca bi taraftan dua ederken bi taraftanda elini bağrına vurarak: 

“Bana, bana.” demiş. 

Garı: 

“Vaay uşaklarım kime baba diyecek gari.” 

Hoca, elini bağrına vurarak: 

“Bana, bana.” demiş. 

Garı: 

“Vaay evimi, malımı mülkümü kimler gorur gari.” 

Hoca elini bağrına vurarak: 

“Been, been.” der. 

Garı: 

“Vaay o kadar da borç goyup giddiydi onları kim ödücek?” deyince. 

Hoca: 

“A..... gorum, işde ben o işe gelemem.” demiş. Kalkmış gitmiş. 

B- ANONİM ŞİİRLER 

1. TÜRKÜLER 

           CEMAL BEY TÜRKÜSÜ 

Kiresen’den taş geliyor 

Sesi bana hoş geliyor 

Dolu giden kara kağnı 

Kiresen’den boş geliyor 
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Evimizin önü arpa 

Atlar yiyor kırpa kırpa 

Cemal eşin can veriyor 

Kollarını çırpa çırpa 

 

Aşağıdan gelir kayık 

İçi dolu kalabalık 

Hepimiz de tamammıyız 

İçimizde Cemal kayıp 

 

Aşağıdan gelir deve 

Gevişini geve geve 

Acep bizde gelin mi olduk 

Cemal beyin yüksek eve 

 

Evimizin önü küllük 

Küllüğe saldılar pulluk 

Daha onbeş yaşımdayım 

Bana yakışır mı dulluk 

 

KÂMİLİM 

Değirmenin yolu, Ilgının düzü 

Kâmil’i vuranın, kapansın gözü 

 

Kâmilim, Kâmilim, aslan Kâmilim 

Sana nasıl kıydı düşman Kâmilim 

 

Değirmenin yolu Ilgın’a karşı 

Kâmilin başına vurdular taşı 
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Kâmilim, Kâmilim, aslan Kâmilim 

Sana nasıl kıydı düşman Kâmilim 

 

Tabutun boyu boylu boyunca 

Saramadım Kâmilim, seni doyunca 

 

Kâmilim, Kâmilim, aslan Kâmilim 

Sana nasıl kıydı düşman Kâmilim 

 

Tabutum altı boyunca çatlak 

Beni vuran deyyus, benden de alçak 

 

Kâmilim, Kâmilim, aslan Kâmilim 

Sana nasıl kıydı düşman Kâmilim 

 

    FATMA TÜRKÜSÜ 

Aman Fatmam neler olacak 

Mahkemeler tâlik olacak 

Yine sözler benim olacak 

Gül memeler bana kalacak 

 

Aman Fatmam hopla da gel 

Mor fistanı topla da gel 

 

Kapıları katıran 

Fatma beni batıran 

Ben hapiste yatacam 

Fatma senin hatıran 

 

Aman Fatmam hopla da gel 

Mor fistanı topla da gel 
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Kapıları kalındır 

Kardeşleri zalımdır 

Zalım olsa ne yazar 

Fatma benim malımdır 

 

Aman Fatmam hopla da gel 

Mor fistanı topla da gel 

 

Aman Fatmam yan yatma 

Rakılara su katma 

Sen katarsan ben içmem 

Ben Fatmamdan vazgeçmem 

 

Aman Fatmam hopla da gel 

Mor fistanı topla da gel 

 

Ocak başı höşmerim 

Mahalle benim düşmanım 

Varamadığımı aramam 

Kaçmadığıma pişmanım 

 

Aman Fatmam hopla da gel 

Mor fistanı topla da gel 

 

Şu Ilgın’ın hanları 

Güne karşı camları 

Bizim için yapılmış 

Hapishane damları 
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Aman Fatmam hopla da gel 

Mor fistanı topla da gel 

 

Patlıcanı dildin mi 

Bıçağını sildin mi 

İstanbul’u gezdirdim 

Kıymetimi bildin mi 

 

 

Aman Fatmam hopla da gel 

Mor fistanı topla da gel 

 
Yaylı geliyor yaylı 

Bizi de bindirse bari 

Yarın mahkeme günü 

Doğru söylese bari 

 

Aman Fatmam hopla da gel 

Mor fistanı topla da gel 

 

Fatmam suya gidiyor 

Saçı talim ediyor 

Saçı başını yesin 

Fatmam elden gidiyor 

 

Aman Fatmam hopla da gel 

Mor fistanı topla da gel 

 

 

Sarpın sarpın üstüne 

Bu sarpının aslı ne 
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Gidi gidi kurulmuş 

Velesbitin üstüne 

 
Aman Fatmam hopla da gel 

Mor fistanı topla da gel 

 
MUSTAFA TÜRKÜSÜ 

Çarşının ortasında 

Al mintan arkasında 

Mustafa’yı vurmuşlar 

Yatsının ortasında 

 

Anne benim ecelim 

Taksiratım tecellim 

Öldüğümü aramam 

İlle de benim sevdiğim 

 

Öküzü yayamadım 

Uykuyu alamadım 

Mustafayı kesmişler 

Yatsıyı kılamadım 

 

Karşıda cam parlıyor 

Makineyi yağlıyor 

Ablasıyla ağası 

Mendil tutmuş ağlıyor 

 

Mendilimin uçları 

Çıkamam yokuşları 

Mustafa’yı kesmişler 

İstanbul’un puştları 
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Çarşıya varamadım 

Ehbabları göremedim 

Mustafa’yı kesmişler 

Vasiyeti alamadım. 

 

HASTANE 

Hastaneye vardım yan basa basa 

Ciğerlerim koptu anam kan kusa kusa 

Hastaneye vardım soyun dediler 

Hastane elbiseni giyin dediler 

 

O zaman boynumu büktüm ağladım 

Perişan saçlarımı yoldum ağladım 

 

Beyazdan gömleğim kana boyandı 

Ameliyat masasında çok canlar yandı 

Söyle doktor söyle ölecek miyim? 

Ölmeden yavrularımı görecek miyim? 

 

O zaman boynumu büktüm ağladım 

Perişan saçlarımı yoldum ağladım 

 

    ÇEKİN KIR ATAMI 

Çekin kır atımı nalbant nallasın 

Verin parasını hakkı kalmasın 

Sen sütün kaymağısın gelin aman 

Şu Ilgın’ın oynağısın gelin aman 
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Çekin kır atımı binek taşına 

Eller ulaşmaz eğer kaşağına 

Sen sütün kaymağısın gelin aman 

Şu Ilgın’ın oynağısın gelin aman 

 

Çekin kır atımı verin gemini 

Üstüne binenler sürsün demini 

Sen sütün kaymağısın gelin aman 

Şu Ilgın’ın oynağısın gelin aman 

 

 

 

        FAHRİYEM 

Kazıkta silâhım asılı kaldı 

Gelin Fahriyemin kekili kesili kaldı 

Güveyi elbiseleri sandıkta basılı kaldı 

 
Kıyma Celâlım kıyma canıma 

Yeter bitsin bu dünya malına 

 
Kapımızın önü bir dönüm avlu 

Avlunun içinde kır atım bağlı 

Sineme giren kurşur gavur dağlı 

 
Kıyma Celâlım kıyma canıma 

Yeter bitsin bu dünya malına 

 
Câmiye giderken potinim kaydı 

İpek mendilimi örüzgar aldı 

Gelin Fahriyemle kavuşmamız ahrete kaldı 
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Kıyma Celâlım kıyma canıma 

Yeter bitsin bu dünya malına 

 

       ILGINIM 

Hamam dağı üç köşeli 

Etrafı badem döşeli 

İnsanları hep neşeli 

Ilgınım da Ilgınım canım Ilgınım 

 
Ilgınımız var şehirler içinde 

Kaplıcamız var içmeler içinde 

Her yerin başka başka biçimde 

Ilgınım da Ilgınım canım Ilgınım 

 

Hamam dağı yeşil koyu 

Şifalıdır sıcak suyu 

İnsanların güzel huyu 

Ilgınım da Ilgınım canım Ilgınım 

 

Ilgınımız var şehirler içinde 

Kaplıcamız var içmeler içinde 

Her yerin başka başka biçimde 

Ilgınım da Ilgınım canım Ilgınım 

 

Hamam dağı görür gölü 

Üzerinde tatil köyü 

Memleketim Deli köyü 

Ilgınım da Ilgınım canım Ilgınım 

 

Ilgınımız var şehirler içinde 

Kaplıcamız var içmeler içinde 
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Her yerin başka başka biçimde 

Ilgınım da Ilgınım canım ılgınım 

                     (Deli Köylü Talip MERCAN) 

      KINA TÜRKÜSÜ 

Altın tas içinde kınan ezilsin 

Sabah olunca gülen yüzün süzülsün 

Görümcelerin etrafına dizilsin 

Gelinim kınan kutlu olsun 

Hem orada, hem burada dilin tatlı olsun 

 

Atladı gitti eşiği 

Sofrada kaldı kaşığı 

Kız evin yakışığı 

Kal evimiz kal 

 

Biner eşek sıpasına 

Gider Afyon çapasına 

Bak oğlanın sefasına 

Şen evimiz şen 

 

Avluda kağnı kanadı 

Üstüne tavuk tünedi 

Oğlumuz eşek inadı 

Şen evimiz şen 

 

Evlerinin önü dibek 

Dibekte döverler kepek 

Hele güveyimiz yeşil ipek 

Şen evimiz şen 
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MİHMÂNIN OLAYIM 

Sana derim, sana dağ, Çelenkaya 

Çıkarım üstüne, bakarım aya 

Hayranın seyretsin, dur, doya doya 

Mihmânın olayım, ey Çavuşçu Göl 

 

Dağ mısın sen, yoksa dam direği mi? 

Seni gördü, sardı aşk yüreğimi 

Tanrı kabul etti hep dileğimi 

Mihmânın olayım, ey Çavuşçu Göl 

 

Navruşuk, Tekeler, hele Yorazlar 

Sürüyle gelir, ördekler, kazlar 

Yazın kenarında dolanır kızlar 

Mihmânın olayım ey Çavuşcu Göl 

 

Tekeler, Kürt Köyü, hele Haremi 

Havan, siler atar derdi, veremi 

Saat başı gelir geçer treni 

Mihmânın olayım, ey Çavuşçu Göl 

 

Açık Ilıca’yla Kavaoğlu ağılın 

Akar, gelir sana, suyu Çiğil’in 

Bahçemde açar, o gonca gülün 

Mihmânın olayım, ey Çavuşçu Göl 

 

Köyler etrafında öz evlâtların 

Ana gibi sarmış kol kanatların 

Sararsın yarasın, dindir dertlerin 

Mihmânın olayım, ey Çavuşçu Göl 

 İsmail KENDİRCİ, 03.08.1978 
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   KINA TÜRKÜSÜ 

Ağalar besler hurma ile 

El oğlu döver yarma ile 

Git kızım sağlıklar ile 

Sil gözünü yağlıklar ile 

 

Babamın öküzü beştir 

Anadan ayrılmak güçtür 

Git kızım sağlıklar ile 

Sil gözünü yağlıklar ile 

 

2. MÂNİLER 

A 

1 

A bakışır bakışır 

Cama perde yakışır 

At çapayı elinden  

Sana gezmek yakışır 

2 

Aydoğar sini gibi 

İkindi günü gibi 

Yarim burnuma tüttü 

Çiğil’in gülü gibi 

3 

Alacası dikleme  

Golları ilikleme 

Benden sana fayda yok 

Ayazlarda bekleme 

4 
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Ağaç diktim kurudu 

Meyvaları çürüdü 

Sen o yari sorarsan 

Bu dünyada biridi 

5 

Ayva gelir nar gelir 

Susa yolu dar gelir 

Gız bana gelir ama 

Anasına gor gelir 

6 

Ak kabak köken almış 

Dibine yılan yatmış 

Anam babam sağolsun 

Beni gurbete atmış. 

7 

Ahh.!. Çiğilin yolları 

Yarin beyaz kolları 

Yar aklıma  düştü 

Yari nerde bulmalı. 

 

8 

Ak üzüm salkımı. 

Yarim burda saklımı 

Deyiverin saklıysa 

Aldıracak aklımı 

9 

Ak tekeyi güderim 

Emmimgile giderim 

Emmim gızın virmezse 

Şu Çiğilden giderim. 
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B 

10 

Bahcelerde hıyarlar 

İnce ince kıyarlar 

Sevmediğim oğlanla 

Nikahımı kıyarlar. 

11 

Bahçedeki çiçekler 

Yüklükteki döşekler 

Kaynamadan kıymetli 

Sokaktaki eşekler. 

12 

Bileziğim var benim 

Kollarıma dar benim 

Şu Çiğil’in içinde 

Serbest gezen yar benim. 

13 

Boğa girdi üzüme 

Sızı girdi dizime 

Yarim küsmüş gidiyor 

Darıldı mı sözüme. 

 

14 

Bahçelerde domata 

Ondan olur salata 

Varsın gitsin askere 

Adım olsun kerata 

 Ç 

15 

Çaya indim çizmeyle 

Yar bulunmaz gezmeyle 
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Çok güzel aldattım 

Gözlerimi süzmeyle. 

16 

Çorabın ağına bak 

Çevir de bağına bak 

Ben  aklına geldikçe 

Hamamın dağına bak 

17 

Çiğilin çamları 

Fatmam giymiş alları 

Bana meyii vermiş 

Çiğili zalımları. 

 

 

D 

18 

Dünya diyorlar fani 

Ölüm geliyor ani 

Kimse olamıyor mani 

İster zengin ola, ister câni 

19 

Düşte gör 

Hayalde gör, düşte gör 

Düşenin dostu olmaz 

Hele bir yol düşte gör 

 

Kul eden 

Ses geliyor kuleden 

O kaş o göz değil mi 

Beni sana kul eden 
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20 

Dereyi öğerler, 

Yolda nohut döğerler 

Çiğilli yiğitler 

Ölene dek severler. 

21 

Duvarda böcek gezer 

Anam kendini üzer 

Üzme ana kendini 

Damadın benden güzel. 

E 

22 

Evleri ocaksız 

Kedileri bacaksız 

Mahmut boynuz takınmış 

Dönmüyor nacaksız. 

G 

23 

Garambık dallanır mı 

Dalları sallanır mı 

On beşimde yar sevdim 

Gurbete yollanır mı. 

24 

 

Gamayı çaktım daşa 

Geliyor İsmet Paşa 

Ordunla askerinle 

Atatürk binler yaşa. 

25 

Gele gelesi güzel 

Kalbur selesi güzel 
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Teknesinde ekmek yok 

Salınışı ne güzel 

H 

26 

Harmana guyu gazdım 

Yar okudu ben yazdım 

Yar yanından gelirken 

Düşdüm de öle yazdım. 

27 

Halı dokurum halı 

Desene baka baka 

Zalımın oğlu geçti  

Canımı yaka yaka. 

 

 

28 

Halı dokurum halı  

Elim makas yarası 

Kazandığım paralar 

Yare mektup parası. 

I 

29 

Ilgın’ın terzileri 

Dike dike bezdiler 

Haydi yarim gidelim 

Bizden şüphelendiler. 

İ 

30 

İğdenin iğdesi yok 

Dibinin gölgesi yok 
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Üç gardaşım var idi 

Birinin faydası yok 

K 

31 

Kara tavuz kaz gibi 

Kulaklı saz gibi 

Ne düşünürsün kızım 

Yari çapkın kız gibi 

32 

Köprünün altı musluk 

Erkekler çalar ıslık 

Benim yarimi sorarsan 

Taze kavrulmuş fıstık 

 

M 

33 

Masa üstünde pekmez 

Bu pekmez bana yetmez 

Su Çiğil’in kızları  

Sayasız gelin gitmez 

34 

Mangal maşasız olmaz 

Devlet paşasız olmaz 

Ankara’dan tel geldi 

Kızlar kocasız olmaz. 

35 

Minarede ezan var 

Has bahçede gezen var 

Şu Çiğil’in içinde 

Yüreğimi ezen var. 
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36 

Motor geliyor motor 

Arkası tenekeli  

Varman kızlar şöföre 

Hayatı tehlikeli. 

37 

Masa üstünde susam 

Yarimin adı Hasan 

Hasan benim olursa 

Ne derdim var ne tasam 

38 

Mavi çemberi senden 

Oyalaması benden 

At sevdiğim martini 

Fişek parası benden 

P 

39 

Pencerede küpeli  

Dibini süpürmeli 

Sevip de almayanın 

Yüzüne tükürmeli 

 

Pencereden bakıyor 

Açmış kitap okuyor 

Kakülüne mis sürmüş 

Yel vurdukça kokuyor. 

40 

Pancarın sırasına 

Oturdum arasına 

Baban seni eversin 

Pancarın parasına 
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41 

Pancarın sırasına 

Koyuldum arasına 

Ağalar kıyamıyor 

Bir sakız parasına 

42 

Pencerede su tası 

Su tasının ortası 

Babam sana kız vermez 

Git eşeğin sıpası 

S 

43 

Sıra sıra ardıçlar 

Dalına konar kuşlar 

Benim yeri sorarsan 

Gurbet yoluna işler. 

44 

Saracık düzdedir 

Top zülüfler yüzdedir 

Deliganlı gözleri 

İnce belli kızdadır. 

Ş 

45 

Şapkayı eğdirmişsin 

Kaşlara değdirmişsin 

Pek de güzel değilsin 

Gendini sevdirmişsin. 

46 

Şu derenin ilanı 

Gelir dolanı dolanı 
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Serdim gaba minderi 

Yat böleni böleni. 

 T 

 47 

Taneden 

Kısmet aldım taneden 

Ah-ı bülbülden aldım 

Yanmayı pervaneden  

Ben bu aşka düşeli 

Çıkmadım meyhaneden 

Felek beni ayırdı 

Gözleri mestaneden. 

 48 

Tekke kenarı serindir 

Girme çaya derindir 

Karşıda güzeller var 

En güzeli benimdir. 

 Ü 

 49 

Üniversiteyi bitir 

Anneni yitir  

Arabayı getir 

Al beni götür. 

 50 

Üçpınar yolu taşlık 

Fena şeydir sevdalık 

Sen çiçek, ben yaprağı 

Hangi dalda açtık. 
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            Y 

 51 

Yaradan 

Tabib anlar yaradan 

Cümlenin ver muradını 

Benimle beraber Yaradan 

Dertli sinem doludur 

Her dert ile yaradan. 

 52 

Yarimin adı Murat 

Boynumda mor kravat 

Adresini sorarsanız 

Ilgın Çarşısı son durak. 

3. NİNNİLER 

1 

Akkoyun kuzusu  

Yüreğimin sızısı 

Uyusunda büyüsün ninni 

Kuyuya bakır saldım 

Gözünü çakın sandım 

Ben çakırdan hoşlanmam 

Kara gözlü yavrum ninni 

Uyusunda büyüsün ninni 

Ninni yavrum ninni. 

2 

Ağaca kurdum salıncak 

Eline virdim oyuncak 

Uyumadı gitti yavrucak 

Uyusana be yumurcak 

Baban dağdan gelecek 
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Sana mama gelecek 

Kopuverdi salıncak 

Düşüverdi yumurcak 

Anası sudan gelince  

Uyumadı kör olası yumurcak. 

3 

Ağzında şekir halkası 

Burnu Medine hurması 

Yanakları misket elması 

Gözleri nergis çiçeği  

Kaşları kudret kalemi 

Alnında orta sınısı 

Benim de bebeğim 

Salıncak bebeği. 

4 

Bahçeye kurdum salıncak 

Eline virdim oyuncak 

Benim yavru uyucak 

Ninni yavru ninni. 

 

Bebeğimin beşiği şamdan  

Yuvarlandı düşdü damdan 

Babası gelir şimdi Şam’dan 

Ninni yavrum ninni 

5 

Bahçeden su gelir 

Tekkelerden hu gelir 

Yavrum yattı beşiğe 

Şimdi uykusu gelir. 
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Benim gızım uyusun ninni 

Uyusun büyüsün ninni 

Kuşlar yuvaya dönmeden 

Babası gelecek şimdi 

Uyusun büyüsün ninni 

Benim yavrum büyüsün ninni. 

6 

Dandini dandini dasdana  

Danalar girmiş bosdana 

Gov bostancı danayı 

Yemesin lahanayı. 

 

7 

Dağda davarım yayılsın 

Sandıkta liram sayılsın 

Oğlumu gören bayılsın 

Büyüsün oğlum ninni. 

8 

Dağlara vardım dağlar uyur 

Sulara vardım sular uyur 

Eve geldim yavrum uyur 

Asmanın gölgesi serindir 

Kızların uykusu derindir 

Ninni yavruma ninni 

Dandini dandini dan gelir 

Değirmenden un gelir 

Hep güzeller yarışır 

Yavrum hep önde gelir. 

9 

Dandini dandini dan ister 

Babasından don ister 
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Basmadan don beğenmez 

İpekten olsun ister 

Dandini dandini dan ister 

Anasından don ister 

Keten donlar istemez 

Esastan fistan ister 

Ee...e....e.... 

10 

Dandini dandini danadan 

Bir ay doğdu anadan 

Bağışlasın yaradan 

Ninni benim yavruma ninni. 

 

Dandini dandini dan guşu 

Samanlıktan yuvası 

Akşama şeker getirecek 

Oğluma bey babası 

Mama getir yavruma babası 

Yedirmez küflüdür anası. 

 

11 

Dağa gittim dağ durur 

Dağda tavşanlar uyur 

Evde kara gözlüm uyur 

12 

Çiğilin guyusunda 

Otlar biter gıyısında 

Benim guzum böyüsün de 

Bizde gidelim dedesine. 
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13 

Ninni desem yaraşır 

Oğlum mahallede dolaşır 

Mahallemizin kızları 

Oğluma sataşır. 

14 
Dere boyu söz olur 

Gül açılır yaz olur 

Ben yavruma gül demem 

Gülün ömrü az olur 

Eee.. eee. Ninni.. 

15 
Ey kargalar kargalar 

Ceviz dalınız ırgalar 

Irgalamayın kargalar 

Oğlum sizi kovalar 

Eee. Eee. 

 
Havlama köpek havlama 

Kuyruğunu da sallama 

Kuyruğunu da keseriz 

Oğluma da kamçı yaparız. 

Eee. Eee. Eee. 

16 

Hu, hu Allah bir Allah 

Sen uykular ver Allah 

Oğlum büyür inşaallah  

Herkes desin maşallah  

Eee. Eee. Eee. 

 
Hu, hu, hu, Allah 

La ilahe illallah 
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Sen uykular ver Allah 

Üyür de büyür inşaallah 

 
Hu hu hu sana, 

Yaylalardan su sana 

Benim guzum uyusana 

Üyüyüp de uyusana. 

 
Hu hu hu gelir 

Guzuma uykular gelir 

Uzun uzun yollardan 

Guzuma uykular gelir. 

 
Hu hu hu Allah  

La ilahi illallah 

Sen uykular ver Allah 

Sen uykular  virmezsen 

İyilik, sağlık vir Allah. 

17 

Kızım kızım kızdır 

Kızım gene nazdır 

Bin altın daha verin 

Bindirin götürün 

 

Kızım kızım kızağa 

Kızımı vermem uzağa 

Kızıma dünürcü gelecek 

Doksan paşa, yüz ağa. 

18 

Ninni diyeyim ninni 

Benim yavrum büyüsün 
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Gumru yavrum yürüsün 

Ninni yavrum ninni 

 

Ninni dedim uyuttum 

Meme virdim büyüttün 

Ninni yavrum ninni 

Ninni guzum ninni 

 

Ninni dedim beşiğe 

Güneş doğsun eşiğe 

Böyüdüğün görsem 

Gül goyayım beşiğe 

 

Ninni derken dilim şişti 

Kolamdan çıkrığım düştü 

Sana ninni çalarken 

Doğan aylar yine aştı 

19 

Ninni ninni nar gelir 

Değirmenden un gelir 

Oğlum gezmeye çıkmış 

Bütün kızlar ön gelir 

 

Ninni dedim salladım 

Gurbet ele yollandım 

Ninni yavrum ninni 

Dağcı baba dağa gider 

Sırtına aba giyer 

Ahmad’ın oğluna 

Uyusun da büyüsün ninni 

Tıpış tıpış yürüsün hu.. hu.. 
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20 

Ninni ninni ninesine 

Yavrum gitmiş ninesine 

Yavrumun karnını şişirmiş 

Ninni ninni ninesine 

Yavrum gitmiş yingesine 

Yingesi baklava ballamış 

Mor mendiline bağlamış 

Ninni ninni ninesine 

Yavrum gitmiş annesine 

Annesine aş pişirmiş 

Yavrum diye diye sevmiş 

21 

Ninni ninni ninnice 

Bol soğanlı böğürçe 

Böğürçecik ter dökmüş 

Kızım uykuya yatınca 

 

Ninnilerle yatırdım 

Uykulara batırdım 

Eğer uykun gelmezse  

Satın aldım getirdim 

Ben yavurumu uyuttum 

 

Ninni ninni demekten 

Ben usandım yemekten 

Yavruma uykular gelsin 

Yavrum benim ninni 

22 

Ninni yavrum ninni 

Uyutayım büyüteyim 
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Anasına su taşısın 

Babasına odun kessin 

Tarlalara gitsin 

Hayvanları gütsün 

Büyüsün çalışsın 

Dağlara taşlara gitsin 

Gelincik oynasın 

Çelik çomak oynasın 

Ninni yavurum ninni e, e, e. 

23 

Ninni ninni ninnisine 

Ali gider annesine 

Annesi aş pişirir 

Ali burnunu şişirir 

Huu, huu...ninni... 

24 

Ninniler çeksem üyür müsün 

Şarkılar söylesem böyür müsün 

Nenniler çektim üyüttüm guzum, 

Şarkılar söylerim avuttum. 

 

Ninni ninni uyku gelir 

Değirmenden un gelir 

Almış çantasını eline 

Benim guzum okuldan gelir. 

 

Ninniler gelir ıraktan 

Severim seni candan yürekten 

Başım ağrıyor, üzüntüyle meraktan 

Üyüsün de böyüsün ninni. 

25 
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Pisi pisi mav dedi 

Bir kaşıkcık yağ dedi 

Yağ olmazsa bal olsun 

Benim yavrum sağ olsun 

Küçü küçü hav dedi 

Bir parçacık et dedi 

Et olmazsa kemik olsun 

Benim tatlım sağ olsun 

Pisi pisi kediler 

Bir fırın ekmek yediler 

Bize yok mu dediler 

Eee. Eee. Eee. Eee. 

26 

Ulu yoldan deve geçer 

Köpüğünü yola saçar 

Terzisi gelmiş asbap biçer 

Benim guzum geysin diye 

4. AĞITLAR 

1 

ANASININ MEHMED’E YAKTIĞI AĞIT 

Memedim öldü gitti 

Gerisi boş kaldı 

Elim açık, yüreğim açık 

Memedsiz bu dünya bana boş 

Taş olup da ana olmasaydım 

Yüreğim dayanmaz bu acıya 

Eller aldı Memedimi  

Kara topraklara şehit gitti 

Hakkımı helal ettim 
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Memedime gözüm yaşlı, yüreğim yanık  

Sana Memedim Memedim... 

2 

      BEN GİDİYOM 

Süpürge çaldığım ak daşlar 

Ak sıva çaldığım akça duvarlar 

Saman verdiğim, gara davarlar 

Ben gidiyom, hakkınızı helal edin. 

 

Sofrada galdı gaşığı 

Gızlar evin yakışığı 

Anam sen yu artık bulaşığı 

Ben gidiyom, hakkınızı helal edin. 

 

Ey daşlar, ey ağaçlar 

Odun eğlediğim meşe ağaçlar 

Giysi yuduğum ak daşlar 

Ben gidiyom, hakkınızı helal edin. 

3 

       ALİ’M 

Ah Ali’m ölmüş duyamadım 

Uyur diye kıyamadım  

Ah uyur isen uyan Ali’m 

Gül yastığa dayan Ali’m 

Ah Ali’min bindiği atlar 

Mor menekşe yaprağı otlar 

Ah uyur isen uyan Ali’m 

Gül yastığa dayan Ali’m 

Ah sabah oldu sütler pişti 

Yengeler kapıya düştü 
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Uyun ise uyan Ali’m 

Gül yastığa dayan Ali’m 

Ali’m ölmüş duyamadım  

Uyur diye kıyamadım 

Ah! Ali’m Ali’m yavrum Ali’m 

Yanımda yoldaşım Ali’m 

Uyur isen uyan Ali’m 

Gül yastığa dayan Ali’m 

        4 

   KAHPE FELEK 

Dut ağacı buğum buğum  

İçerime vurdu düğüm 

Ayrılığın günü bugün 

Kalk gel galdırayım 

Yol yakınken döndüreyim. 

 

Ben gomşuları nasıl gandırayım 

Beller büktün, ciğerler söktün 

Ben seni nasıl unutayım 

Kahpe felek, değirmenin döndü mü 

Döne döne sıra bizde geldi mi. 

 

 

5 

     ANAM ANAM 

Erik ağacı bugum buğum 

Üç yirine vurdum düğüm 

Gız anam, ayrılık günü bugün  

Anam anam gelin anam 

Derdimi ben kime yanam. 
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Derdim çok anam kime dökeyim 

İller anan didikce bellerimi bükeyim 

Beller büken anam kime yanam  

Anam anam gelin anam 

Derdini ben kime yanam. 

 

Gara yerler, galın olur 

Deşdiksire derin olur 

Ora giden gaybolur 

Anam anam, gelin anam 

Derdimi ben kime yanam. 

6 

   CİĞERİM ANAM 

İkiymiş şu dünyanın gapısı 

Gelir geçer şu ömrümün tabusu 

Kerpiç imiş şu binanın yapısı  

Garlar yağdı, eridi kerpiçimin hepisi 

 

Goyverinde gır atım kişnesin 

Fitil sarın da yaralarım iyileşsin 

Arkadaki yavruların nişlesin 

Anam, anam ciğerim anam. 

 

Felek geldi de bizim evde gışladı 

Al gelinden, goç yiğitten başladı 

Feleğin ettiği de ciğerime işledi 

Anam, anam ciğerim anam. 
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7 

     KADİR MEVLAM 

Baharın geldiği nirden bellidir 

Al elleri deste deste güllüdür 

Düşman hançerinin vuruduğu yir bellidir. 

 

 

Al yeşilden kuşattılar kuşağı 

Goyverdilerde saptırmadan aşağı 

Evvelden de gara toprak mıydı senin döşeğin 

 

Urganımı dürdüm de düştüm yoluma 

Bakın ey ahbaplar şu benim halıma 

Aah sonum bir güne dayandı gidiyom. 

 

İndim gittim de ılgınların içine 

Örümcekler yuva yapar saçıma 

Kadir Mevlam, benim gardaşımın suçu ne. 

 

C- KALIPLAŞMIŞ SÖZLER  

1. Atasözleri 

Anası olmayanın babası olmaz. 

 

Anasına bag, gızını al 

Kenarına bag bezini al 

 

Atın ölümü arpadan ossun 

Atta garın, yiğitte burun 
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Acemi eşşek, gapı önünde yük indirir 

Aç, anan ise de gaç 

 

Aç bırakma hırsız olur 

Çok söyleme arsız olur 

 

Ağaca çıkan geçinin  

Dağa çıkan oğlağı olur 

 

Asıl azmaz 

Bal gokmaz 

Gokarsa yağ gokar 

Onun da aslı ayrandır 

 

Bağa bak üzüm ossun 

Yimeye yüzün ossun 

 

Başının girmediği yire 

Gövdeni sokma 

 

Basamaksız merdivene çıkılmaz 

 

Boğazı böyük olanın dostu olmaz 

 

Canavar govacak köpeğin kuyruğu omuzunda olur 

 

Çağrılan yire erinme, 

Çağrılmayan yire görünme 

 

Dost başa  

Düşman ayağa bakar 
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Ekmeğin böyüğü  

Hamurun böyüğünden olur 

 

El ayranı yürek soğutmaz 

 

Elin gazanıyla, aş gaynamaz 

 

Erkek goç bere götürmez 

 

Evini temiz dut, misafir gelebilir 

Gendini temiz dut, Ezrail gelebilir 

 

Fazla mal göz çıkarmaz 

 

Galkacağın yire oturma 

 

Gorkunun ecele faydası olamaz 

 

Gomşu gomşunun külüne muhtaçtır 

 

Görünen köy gılavuz istemez 

 

Gurd dumanlı dağı sever 

 

Gurd gocayınca  

Köpeğin maskarası olur 

 

Harman yel ile 

Düğün el ile olur 
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Haydan gelen  

Huya gider 

 

Her goyun gendi bacağından asılır 

 

Isıracak it, dişini göstermez 

 

İlden gelen öğün olmaz 

O da vaktiyle gelmez 

 

İlle gelen, düğün bayram  

 

İnsanoğlu çiğ süt emmiş 

 

İşden artmaz, dişden artar 

 

İtle çuvala girilmez 

 

Kelin dırnağı olsa, gendi başını gaşır 

 

Kilit dost içindir 

 

Mıh çıkar ama  yeri galır 

 

Oğlan dayıya, gız halaya 

 

Oğlasız evin bacası tütmez 

 

Oğlunla ordu, gızınla gomşu ol 

 

Saç avratta, bıyık herifte olur 
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Soran dağı aşar 

Sormayan yazıda (ovada) şaşar 

 

Sona galan, dona galır 

 

Su destisi, su yolunda gırılır 

 

Tatın dilinden anası anlar 

 

Uykuya sarılan, rızıktan mahrum galır 

 

Üveye etme özünde bulursun 

Geline etme gızında bulursun 

 

Yalnız daş duvar olmaz 

 

Yazın guru ot, gışa gatık olur 

 

2. Deyimler 

At ilden, zıbın ilden  

Düğüne gider kel dından 

 

Ağır ol ki, beğ disinler 

Ağır otur, doğru gonuş 

 

At ile avrat yiğid efenin bahtına 

 

Cami ne gadar böyük olursa olsun 

İmam bildiğini okur 
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Çalışanın dudağı yağlıymış 

Erinenin başı ganlıymış 

 

Çayın kenarına çeşme yapılmaz 

 

Çok gazanan değil, az harcayan zengin olur 

 

Ekmeğini daştan çıkarır  

 

Elbisen yamalı, ama temiz ossun 

 

Erkek merkeb ölürse eğeri galır 

Dişi merkeb ölürse sıpası galır 

 

Fakırın doğruduğu ya gız, ya oğlan 

Zenginin doğruduğu ya beğ, ya hanım 

 

Gafanın sığmadığı yire  

Gövdeni yirleştirmeye galkma 

 

Gambersiz dügün olmaz 

 

Gan toprağa düşer 

 

Gelin ata biner, gör kime gider 

 

Gönülsüz davara giden köpeğin 

Davara hayırı olmaz 

 

Göz bakdığı yiri yakar 
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Goyunun olmadığı yirde 

Geçiye Abdurrahman Çelebi diller 

 

Her işe burnunu sokma 

 

Hem kel, hem hodul 

 

Ismarlama dua gabul olmaz 

 

İlin iyisi, itin dayısı olmaz 

 

İyi adam, lafının üstüne gelir 

 

Keller yağırlar, birbirini ağırlar 

 

Nuraylı dostdan 

Doğru laf iden düşman iyidir 

 

Oğlan anasını, inek danasını bilir 

 

Öküz olmadan oka s.çma 

 

Sıpanın oynayışı 

Eşeği yoldan çıkarır 

 

Soğan yimedim ki, 

Ağzım goksun 

 

Şahid ölür, sened ölmez 
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Şeytanla bir çuvala girilmez 

 

Şeytanıla gabak ekenin, gabak başına patlar 

 

Tarlayı daşlı,  

Gızı gardaşlı yerden al 

 

Tatlı tatlı yimenin 

Acı acı geğirmesi olur 

 

Terazi dartıyla 

Herşey vaktıyla 

 

Topal geçiyle, yayla göçülmez 

 

Var evi kerem evi 

Yok evi verem evi 

 

Verirsen doyur, vurursan duyur 

 

Vücut gocar, gönül gocamaz 

 

Yırtılan Deli Bekir’in yakası 

 

Yiyen ağız utanmaz 

 

Zenginin horozu bile yumurtlar 
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3. Ölçülü Sözler 

Aman dayım, aman dayım 

Herkesden aldım payım 

 

Anam ekmeğine guru  

Ayranına duru dimem 

 

Anız battı 

Gış bastı 

 

Az yiyen az üyür 

Çok yiyen zor üyür 

 

Besledik böyüttük danayı 

Tanımaz oldu anayı, babayı 

 

Bindik bir alamete 

Gidiyoruz gıyamete 

 

Daldırma çakalı  

Yoldurma sakalı 

 

Dilini dut 

Verdiğimi yut 

 

Düğün bizim  

Oyna gızım 

 

Ekmek padişah, pilav vezir 

Gerisi vazur, vuzur 
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Eli hamır ovalar 

Gözü gırık govalar 

 

Erim er ossun da, 

Evim çalı dibinde ossun 

 

Elin Uşağının altına sığmasın 

Garnın tok ossun 

 

Er ekmeği meydan ekmeği  

Gardeş ekmeği zindan ekmeği 

 

Fasülye gabak 

Başka lafa bak 

 

Gırkı çıktı 

Gorku gitti 

 

Gözele yar eksik değil 

Çirkine çor eksik değil 

 

Gözeli aşa gatmazlar 

Çirkini yabana atmazlar 

 

İlin iki gözüyle baktığı 

Ananın yarım gözle baktığı 

 

İki desti doşunda 

Biri gırılır, biri yarılır 
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İnanma dostuna 

Saman doldurur postuna 

 

İplik bükülür  

İşlik dikilir 

 

Mal alanın  

Pekmez satanın 

 

Malda goyunu  

Akrabada gayını sev 

 

 

Nirde birlik ve beraberlik 

Orda dirlik ve düzenlik 

 

Oğlunu döğmeyen  

Kesesini döker 

 

Para gonuşmayı  

Elbise yörümeyi öğretir 

 

Pek yörürsen deli 

Usul yörürsen ölü gelin diller 

 

Rüşveti sokman gapıya 

İnsafı çıkarman bacaya 

 

Soğuk dirhem dirhem girer 

Batman batman çıkar 
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Tarlanın eve yakını 

Atın semere yakını 

Garının er’e yakını 

 

Tarlanın daşlısı  

Öküzün inek başlısı 

Gadının uzun saçlısı 

 

Tavuğum gözel ossunda, 

Yumurtlamazsa yumurtlamasın  

 

Yörük neyler bayramı 

Hörp hörp içer ayranı 

 

Zengini hayırsız evlat 

Memuru süslü avrat  

Köylüyü yersiz inat yıkar 

4. Bilmeceler 

Yer altında yağlı kayış 

  (Yılan) 

Yer altından göç gider 

  (Karınca) 

Yer altında kınalı mıh 

  (Havuç) 

Yol üstünde yorgun katır 

Bir gün kalkmaz, her gün yatır 

  (Köprü) 

Yol üstünde kilitli sandık 

  (Mezar) 
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Yol üstünde mum yanar 

  (Çiğdem) 

Yol üstüne yoğurt dökülmüş 

Silerim gitmez 

Süpürürüm gitmez 

  (Ayışığı) 

Zelzele zelzele zel olur 

Zelle şeker bal olur 

Varma zelle yanına 

On parmağın kan olur 

  (Karadut) 

Sunam uyandı, cama dayandı 

Cam kırıldı, kana boyandı 

  (Domates) 

Tavan üstünde takır tukur 

Zannedersin halı dokur 

  (Fare) 

Tırnak kadar nişadır 

Cümleyi giydirip kuşadır 

  (Dikiş İğnesi) 

Uzun boylu, molla başlı 

  (Pırasa) 

Uzun uzun uz gider 

Oğlu kızı düz gider 

  (Kavak) 

Uzun kışlı, molla başlı 

  (Kedi) 
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Uzun oluk 

Dibi delik 

  (Baca) 

Üstünde ot biçer 

Altında süt içer 

  (İnek) 

Aşağıdan gelir hindi gibi 

Kuyruğu var sındı gibi 

  (Saksağan) 

Alaca mezar 

Dünyayı gezer 

  (Göz) 

Aldır abası 

Yeşildir küpesi 

Bunu bilmeyen 

Eşşek s.pası 

  (Kiraz) 

Ayna gibi ışıldar 

Yılan gibi fışıldar 

  (Tırpan) 

Alaca yılan 

Bahçeyi dolan 

  (Uçkur) 

Atladı yumurtladı 

  (Kabak) 
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Açıldı sandık 

Döküldü fındık 

  (Keçi-koyun dışkısı) 

Anaya değmez, babaya değer 

Halaya değmez, amcaya değer 

İğneye değmez, ipliğe değer 

Vallahi değmez, billahi değer 

  (Dudaklar) 

Aşağı iner güle güle 

Yukarı çıkar ağlaya ağlaya 

  (Kuyu kovası) 

Min min minare 

Dibi daire 

Yüz bin çiçek 

Bir lale 

  (Ay, gök ve yıldızlar) 

Mini mini sini 

Bir küçük sini 

  (Mercimek) 

Mini mini kuşlar 

Camları taşlar 

  (Dolu) 

Onu yiyen ölmemiş 

Ramazan da yemiş 

Orucu bozulmamış 

  (Dayak) 

 



 196 

 

Ötesi bayır, berisi bayır 

İçinde bir yeşil çayır 

  (Peynirli börek) 

Parmak parmak yapısı 

Göğe bakar kapısı 

  (Sepet) 

Pat dedi, put dedi 

Var şuraya otur dedi 

  (Süpürge) 

Gökte gördüm bir köprü 

Rengi var yedi türlü 

  (Gökkuşağı) 

Hak teala hoş yaratmış 

Beş yemiş, beşi birbirini görmemiş 

İkisine gün dokunur 

Üçü gün yüzü görmemiş 

  (Beş vakit namaz) 

 

Hanıl (tane) içeride 

Saçı dışarıda 

  (Mısır-Mekke) 

Halıklı huluklu 

Kırkiki delikli 

  (Bulgur pilavı) 

Hay muharı muharı 

Tütün ağzı yukarı 
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Bütün kuşlar içinde 

Kıçı baştan yukarı 

                          (Çekirge) 

Hey havayı havayı 

Yüksek yapar yuvayı 

Marangozlar yapamaz 

Kuyumcular dökemez 

  (Örümcek) 

Ay melemez, melemez 

Ocak başına gelemez 

  (Tereyağı) 

Alçacık ev bacası 

Ezel zaman kocası 

  (Ocak tenceresi) 

Babası büklüm koca 

Anası yaylım kadın 

Ağası sepette gezer 

Ablası hepsinden güzel 

  (Bağ kütüğü) 

Baldan tatlı 

Baldan ağır 

Yayığa konmaz 

Tadına doyulmaz 

  (Uyku) 

 

Bayır aşağı 

Motur taşağı 
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Bunu da bilmeyen 

Gavurun eşeği 

  (Patlıcan) 

Ben giderim o gider 

Arkam sıra tin tin eder 

  (Gölge) 

Hızır çaldı kılıcı 

Mağribe vardı ucu 

  (Şimşek) 

İçi oduncu dükkanı 

Dışı deri dükkanı 

Ortası uncu dükkanı 

  (İğde) 

İçi darı gibi 

Dışı deri gibi 

  (İncir) 

İki kayanın arasında 

Dana böğürür 

  (Rüzgar) 

Karşıdan baktım hiç yok 

Yanına vardık pek çok 

  (Karınca) 

Karşıda toy oturur 

Biri bakar biri oturur 

  (Terazi) 
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Kulağını büktükçe  

Ağzı sulanır 

  (Çeşme) 

Dibi saçak, üstü bacak 

  (Pırasa) 

Elsiz ayaksız kapıyı açar 

  (Rüzgar) 

Ektim beyaz, bitti yeşil 

Sonra oldu kırmızı meşin 

  (Biber) 

Elemez melemez 

Ocak başına gelemez 

  (Tereyağı) 

El koyun yaprağı 

Hacı Hüseyin toprağı 

Ya bunu bileceksin 

Ya bu gece öleceksin 

  (Kına) 

Geriden aldın çatmayı 

Çağırın gelsin Fatma’yı 

Kız nereden belledin 

Kol kırıp göbek atmayı 

  (Süpürge) 

Gündüz kan emer 

Gece yıldız sayar 

  (Övendire-Öğündüre) 
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Çıt demeden çalıya düşer 

  (Güneş) 

Dağdan gelir dak gibi 

Kolu var budak gibi 

Eğilir su içer 

Böğürür oğlak gibi 

  (Kuyu çıngırağı) 

Dağdan gelir dak gibi 

Boynuzu budak gibi 

Eğilir de su içer 

Bağırır oğlan gibi 

  (Kağnı) 

Damdan düştü kırılmadı 

Bir yumruğa dayanamadı 

  (Soğan) 

Dam üstünde bitli şalvar 

  (Kırağı) 

Dam üstünde tıkır mıkır 

Sandık kızlar halı dokur 

  (Dolu) 

 

Derin kuyu, güpür suyu 

Çeken ölmez, içen ölür 

  (Tüfek) 

Ben giderim o gider 

Arkamdan pare pare iz eder 

  (Baston) 
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Birinci melek Azrail 

İkinci melek Mikail 

Üçüncü melek İsrafil 

Dördüncü melek Namus-u Ekbek 

Cevabını bilen hemen söyler 

  (Amin) 

Bir kızım var, gelenin elini öper 

Gidenin elini öper 

  (Kapı Kolu) 

Bir kuyum var, içinde iki türlü suyum var 

  (Yumurta) 

Bir oğlum var İsmail 

Şamar yemeğe mail 

Demirden kulağı var 

Deriden göyneği var 

  (Zilli Tef) 

Canlı kaçar, cansız kovalar 

  (At arabası) 

Çingir çingir bakar 

İnsan ondan korkar 

  (Yılan) 

5. Tekerlemeler 

Tekerlemeler “Çocuk Oyunları” bölümünde oyunlarla iç içe verilmiş olup buraya dört 

tanesi alınmıştır. 

1 

Bir para, iki para, on para, başı gara. 

Bircik, ikicik, oncuk, boncuk. 
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Al çık, bal çık, ondan önce sen çık. 

2 

Bir iki, kurnaz tilki, 

Vallaha yenge ben yapmadım, 

Horoz yaptı.  

Horozun selamı var. 

Al çık, bal çık, 

Aradan önce sen çık. 

3 

Portakalı soydum, 

Başucuma koydum, 

Ben bir yalan uydurdum. 

Duma duma dum. 

Kırmızı mum. 

Dolapta pekmez, 

Yala yala bitmez. 

Ayşe çık çık. 

Fatma çık çık, 

Kız sen bu oyundan çık. 

 

 

4 

Ah badi düme 

Düme düme 

Zemzeme iki 

Hami düme 

Aldır dedi 
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Puldur dedi 

Çek ayağını topalcık. 

6. Dualar 

A 

Acı ağrı görmeyesin 

            Ahiretin zengin ossun 

Allah afatlardan korusun 

Allah aş diye tuttuğunu altın etsin 

Allah devlete millete zeval virmesin 

Allah Eyüp Peygamber sabrı virsin 

Allah Halil İbrahim bereketi virsin 

Allah kabir azabından korusun 

Allah kimseyi borçlu etmesin  

Allah yargılasın 

Anan atan nur içinde yatsın 

B 

Başın dişin sancumasın 

Başın pınar, ayağın göl olsun 

C 

Cehennem azabı görmeyesin 

 

Ç 

Çok virip azdırmasın, az virip şaşırtmasın 

D 

Dallanıp budaklanasın 

Dirliğin düzenliğin uzun olsun 

E 
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Ekmeğin bütün olsun 

Evin ocağın tütsün 

Evine sarı buğdaylar yağsın 

G 

Geçmişlerinin canına değsin 

Geçtiğin yerler şen olsun 

H 

Hacı çayın olsun  

Hacı karısı olasın 

Hacı sofrası olsun 

I 

Işığın bol olsun 

K 

Kabri nurla dolsun 

Kazancın bol olsun 

M 

Maşaallah, Allah nazardan saklasın 

Muradına iresin 

O 

Ocağına nur yağsın 

Oğlun uşağın çok olsun 

 Oğlunla ordu, kızınla komşu olasın 

Ö 

Ölmüşlerinin mekanı cennet olsun 

Ömrün uzun olsun  

P 

Paran pulun çok, itibarın uzun olsun 
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R 

Rahmeti bol olsun 

Rahmetin, bereketin bol olsun 

T 

Tekerine çakıl dokunmasın 

U 

Ulu olasın 

V 

Varlıklı olasın 

Y 

Yolun, yolağın açık olsun 

Yüzünün, gözünün sadakası olsun 

7. Beddualar 

A 

Adın ellere galsın 

Adın sanın galmasın 

Afatlara uğrayasın 

Al’ın üstün atıla 

Allah bir dert virsin de, hekimler derman bulamasın 

Allah’ın gazabına uğrayasın 

Allah ondurmasın 

Allah yidirmesin 

Ardın yurdun soysuzlara galsın 

B 

Başına başından böyük daş düşsün 

Başına yıldırımlar düşsün 
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Bir memeden emdiğin irin, bir memeden emdiğin gan olsun 

Boynu boğazı altıda galasıca 

 

C 

Cehennem kütüğü olasıca 

Cibiliyetsiz olasın 

Ç 

Çektiğin damarlar gurusun 

D 

Damına baykuşlar tünesin 

Damında baykuşlar ötsün 

Dermansız dertlere düşesin 

E 

Ecel oklarına uğra 

Ekmeğin davşan, gendin tazı ol. Goştur da yakalama inşaallah 

Ekmeğini itler, yakanı bitler yisin 

F 

Fırıldak gibi dön dur inşaallah 

G 

Gabrin gazıla  

Ganlar gusasın 

Gazancın zehir olsun 

Genç iken bükülesin 

İ 

İki gözün kör olsun da sürüm sürüm sürünesin 

İnileyip geberesin 
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M 

Mevlam sevdiklerinden ayırsın 

O 

Olmaya gomaya irme emi 

Ş 

Şeytanından bulsun 

T 

Telliğin galmasın 

V 

Vaden yakın olsun 

Veremlere yakalanırsın inşaallah 

Y 

Yirlerde sürünesin 

Yüzünü şeytan görsün 

Z 

Zıkkımın kökünü yi 
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YÖRESEL KELİMELER 

                                                 A 

Abdeslik : Eski tip lavabo 

Anlı gabana : Alnının ortasına 

Anlı şakına : Alnın ortasına 

Aykırı : Uygun olmayan 

  B 

Badaşama- : Anlaşamamak 

Bıdırdaş- : Konuşmak 

Bödük : Havuç 

Böğe- : Akan suyun önünü kapatmak 

Böğür- : Yüksek sesle konuşmak 

Böttür- : Ateşte közlemek 

 C 

Cazı : Cadı 

Cebelleş- : İnatlaşmak 

            Cıbart- : Çok dövmek 

Cımbıldat- : Sulu bir şey sallamak 

Cıngıldak : Çan  

Cırcır : Fermuar 

Cırmala- : Tırmalamak 

Cingan : Çingene 

Combalak gıl-      : Takla atmak 

Culluk : Hindi 
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 Ç 

Çalmak : Sürmek 

Çarçur et- : Çok harcamak 

Çez- : Çözmek 

Çırpıştır- : Döğmek. 

Çöm- : Oturmak 

 D 

Darmadağın : Dağınık 

Debelen- : Yuvarlanmak 

Diline vird et-      : Diline dolamak 

Dinel- : Dikilmek 

Dizlik : Uzun paçalı iç giysisi 

Dümbelek : Darbuka 

 E 

Emişik : Süt kardeş 

 F 

Fıydır- : Fırlatmak 

 G 

Gakılı : Dolu 

Galete : Domates 

Ganırmak : Laf anlamayan 

Gapçık : Kabuk 

Gardaş : Kardeş 

Garnı bur- : Kıskanmak 

Gatın gatın : Defalarca tembih etmek 

Gay et- : Kusmak 

Gına gel- : Bıkkınlık 
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Gıncı- : Oyun bozanlık yapmak 

Gıynaşık bırak-    : Aralık bırakmak 

Gızın- : Isınmak 

Gömgök : Yemyeşil 

Gözlerini belert-  : Kızgın kızgın bakmak 

Gülüş çığrış : Güle oynaya 

 H 

Halva : Helva 

Haşırda- : Ses çıkarmak 

Hayat : Avlu boşluğu 

Hengame : Ana baba günü 

Hinçi : Şimdi 

Hoydur : Âvâre gezmek 

 I 

Ibrık : Su kabı 

Iccak : Sıcak 

Ingıraz et- : Hastalıktan kurtulamamak 

 İ 

İçine dam- : Mâlum olmak. 

İkrah et- : Tiksinmek 

İndim : Görüş 

İpelek : Kelebek 

 K 

Kaklık : Su birikmiş kayalar 

Kapaklan- : Yüz üstü düşmek 

Kayat : Kağıt 

Kaykıl- : Geriye yaslanmak 
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Kelem : Lahana 

Kiyat : Kağıt 

Kösül- : Halsiz düşmek 

 L 

Lağap : Lakap 

Laylon : Naylon 

Lîlek : Leylek 

Löpürdet- : Sesli içmek 

 M 

Mahna bul- : Ayıplamak 

Makat : Çamur sıva 

Mıncıkla- : Sıkıştırmak 

 N 

Nacak : Balta 

Nâçâr : Çaresiz 

Nâkıs : Aykırı, aksi 

N’işlen? : Ne yapıyorsun? 

 O 

Oku- : Dâvet etmek 

Olduğu kadar : Yarım yamalak 

Ondan keri : Ondan sonra 

 Ö 

Öğür ol- : Birbirine bağlanmak 

Öseet : Hemen, derhal, anında, o saat 

 P 

Pavkır- : Sinirli sinirli bağırmak 

Pazı : Hamur yumağı 
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Pek et- : Kapatmak 

Peşkir : Havlu 

Pıs- : Sinmek 

Pisgevit : Bisküvi 

Piyazlama : Yağ çekme 

Pösteki : Post 

 

 S 

Sağacak : Saç ayağı 

Sayınsama- : Saygı göstermemek 

Seğirt- : Koşmak 

Sındı : Makas 

Sıyrılıver- : İlgilenmemek 

Soğukla- : Üşütmek 

Su goyver- : Sözünden dönmek 

Sürgüç : Temizlik bezi 

 

 T 

Tatlımacık : Tatlımsı 

Tehne : Tenha 

Tentene : Dantel 

Tepe taklak git-   : Baş üstü düşmek 

Tetik : Çabuk hareket 

Tığteber : Bomboş 

Tosbağa : Kablumbağa 

 U 

Uşak : Çocuk 
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 Ü 

Ünle- : Bağırmak 

 

 V 

Velesbit : Bisiklet 

  

 Y 

Yannız : Kendi başına, yalnız 

Yennice : Hafif 

Yooh! : Hayır, olmaz! 

Yuka : İnce ekmek, yufka 

Yürek kaggını : Korkak hâle gelme 

 

 Z 

Zartlak : Palavracı 

Zerhoş : Sarhoş 

Zınar- : Karşı gelmek 

Zıngılda- : Kımıldamak 

Zibil : Çok 

Zinhar : Aslâ, katiyen 

Zoba : Soba 
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  KAYNAK ŞAHISLAR 

S.NO  ADI – SOYADI YAŞI DOĞUM YERİ TAHSİLİ MESLEĞİ 

1 Ali KOÇER 53 Sıram Lisans Öğretmen 

2 Ayşe MUTLU 55 Sıram İlkokul Ev hanımı 

3 Ayşe AKÇA 62 Çiğil Tahsil yok Ev hanımı 

4 Ahmet SARI 47 Ilgın Merk. İlkokul Ayakkabıcı 

5 Birgül UÇAR 38 Ilgın Merk. İlkokul Ev hanımı 

6 Döndü YILDIZ 56 Reşâdiye Tahsil yok Ev hanımı 

7 Derviş YILDIZ 59 Reşâdiye Okuma-Yazma var Çiftçi 

8 Emin SAATÇİ 78 İhsaniye İlkokul Çiftçi 

9 Emine BORAN 57 Ilgın Merk. İlkokul Ev hanımı  

10 Emine TINGIR 48 Kale Öğretmen Okulu Öğretmen 

11 Fadimana ÇAKIR 32 Karaköy İlkokul Ev hanımı 

12 Fatma ŞEN 45 Haremi İlkokul Ev hanımı 

13 Güllü SAATÇİ 83 İhsaniye Tahsil yok Ev hanımı 

14 Halime BUHURCU 78 Haremi Tahsil yok Ev hanımı 

15 Hasan ÇAKIR 63 Gedikören İlkokul Çiftçi 

16 Hatice UYAR 51 Eldeş İlkokul Ev hanımı 

17 Hüsniye GENCER 38 Dığrak Ön Lisans Laborant 

18 İsmihan ACAR 56 Çiğil İlkokul Ev hanımı 

19 İsmail AKBULUT 34 Şuhut Ortaokul Bakkal 

20 Keriman ERDOĞAN 36 Bulcuk Lisans Öğretmen 

21 Kâmil AYÇELİK 71 Ağalar Tahsil yok Serbest 

22 Mevlüdiye BARUT 11 Olukpınar İlköğretim Öğr. Öğrenci 

23 Mihriban İNANÇ 45 Ağalar İlkokul Ev hanımı 

24 Mehmet KÖÇ 53 Tekeler İlkokul Çoban 

25 Mevlüt ZENGİN 14 Ilgın Merk. Lise öğr. Öğrenci 

26 Meral KOÇER 39 Sıram İlkokul Ev hanımı 

27 Meryem BUHURCU 62 Haremi Okuma-Yazma var Ev hanımı 

28 Numan UÇAL 53 Kapaklı Ön lisans Öğretmen 

29 Naciye ÖZDEMİR 11 Kapaklı İlköğretim öğr. Öğrenci 

30 Osman ÖLKER 67 Mecidiye Okuma-Yazma var Serbest 

31 Ömer ORHANLI 47 Eldeş İlkokul Çoban 

32 Rasime TAK 51 Sebiller İlkokul Ev hanımı 

33 Seher GÖKYURT 50 Orhaniye İlkokul Ev hanımı 

34 Sami YENİCE 16 Orhaniye Lise öğrencisi Öğrenci 
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35 Sultan BOZDAĞ 50 Ağalar İlkokul Ev hanımı 

36 Şerife DİNÇER 31 Ilgın Merk. Lisans Öğretmen  

37 Şadiye BAŞAR 49 Tekeler İlkokul Ev hanımı 

38 Şengül KÜÇÜK 42 Dığrak İlkokul  Ev hanımı 

39 Tacettin ÖZ 60 Ilgın Merk. İlkokul  Serbest 

40 Ümmühan KEÇECİ 81 Karaköy Tahsil yok Ev hanımı 

41 Ümmühan UYAR 73 Eldeş Tahsil yok Ev hanımı 

42 Ümmühan ÖZCAN 86 Şuhut Tahsil yok Ev hanımı 

43 Yeter KALECİ 54 Ilgın Merk. İlkokul Ev hanımı 

44  Zeynep KOÇER 50 Sıram İlkokul Ev hanımı 

45 Zeycan BOZDAĞ 47 Ilgın Merk. Ön lisans Öğretmen 
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SON SÖZ 

Derleme sahamda gördüğüm en önemli nokta benzer olayların fazlalığı idi. Bir efsane, 

bir hikaye, bir masal ancak birkaç desenle farklılaşıyordu. Bunu da unutmalar, 

yorumlayanların kendi uydurmaları, kelime ve ağız farklılığına bağlayarak sıkıcı tekrarlardan 

elimden geldiğince kaçındım. 

Derleme sahamda: Hikâye, masal, efsane, fıkra, türkü, mani, ninni, ağıt, atasözü, 

deyim, bilmece, tekerleme, dua, beddua, ölçülü sözler derledim. 

Çirkinliği, müstehcenliği, inanışımıza zıtlığı, ahlak ve edebe aykırılığı incelememe 

almadım. 

Böylece kaybolmasını istemediğimiz değerleri seçip bulmaya gayret ettim. 

Fakat yok olan yaşlı kuşakla birlikte bir çok değerin  de yok olduğunu farkettim. 

Çünkü anlatıcı kaynak kişilerin örnek verdiği , kendilerindeki bilgilerin yarım yamalak 

kalıntılar olduğu itiraflarına “eyvah” dedim sadece. Niçin gelen neslin sorularının, 

cevaplarının baş  göz işareti ya da birkaç kelimeden ibaret olduğunu düşündüm. 

Onların okuma  yazma bilmeseler de bir milletin değerler süzgecinden geçerek  

oluşmuş çok yüksek bir kültürle  yetiştiklerini farkettim. 

Hocalarımdan, büyüklerimden , konuşmacılardan duyduğum kültür yozlaşmasının ta 

kendisini görüp üzerinde düşündüm. 

Kaç bitkinin, çiçeğin, böceğin adını bildiğimizi sordum kendi kendime. 

Şehir, köy, belde, dağ, çeşme, mevki vb. adlarının nereden geldiğini, bunlara ad olan 

şahısları , olayları bilmeden yaşamanın ezikliğini hissettim. Çok büyük hazinelerin araştırılıp 

gün yüzüne çıkmayı beklediğini keşfettim. 

Neticede , araştırmamın gelecek kuşaklar için bir kelime de olsa, içinde bir şeyler 

sakladığı umudunu  hissetmekteyim.  

 

 


