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ÖN SÖZ 
 
Millet kavramının tarifini te�kil eden unsurlar arasında anla�malar sistemi olan dilin 

önemi büyüktür. �nsanlar dil aracılı�ıyla birbirleriyle anla�ırlar; dertlerini, isteklerini dile 

getirirler. Dilin di�er bir önemli özelli�i de kültürün aktarılarak devam etmesini 

sa�lamaktır. Kültürel unsurlar, dilin dı�ındaki uygulamalarla da aktarılmaktadır. 

Bilindi�i gibi folklor (halk bilimi), bir toplulu�un geleneksel ve anonim dünya 

görü�ünü ve bunun dı�a yansımaları olarak görülen söze, harekete ve nesneye dayalı olarak 

ortaya konan her türlü anlamlı kavramı ve bunların olu�umlarını, geli�tirilip 

peki�tirilmesini, ileti�im olaylarının içinde konu edinen bilim dalıdır. Bu tanıma göre 

folklor ürünlerinin, Türk halkının yasayı� ve kültürünü temsil ettikleri ortadadır. 

Bu çalı�ma, Mersin iline ba�lı Anamur ilçesi halk bilimi unsurlarını konu 

almaktadır. Yaptı�ımız bu derleme çalı�masıyla, ilçenin gelene�e ba�lı yapısını ortaya 

koyup de�erlendirmeye çalı�tık. Bu ara�tırmayı yapmaktaki temel amacımız, �ehir 

merkezlerinden uzakta kalmı�, hızla geli�en teknoloji kar�ısında geleneksel yapısını 

yitirmeye ba�lamı� olan ilçemizin, bazı kültürel de�erlerinin tamamıyla yok olmadan 

derlenip yazıya geçirilmesi ve bu kültür mirasının gelecek ku�aklara aktarılmasıdır.  

Derlemecinin en çok zorlandı�ı konuların ba�ında, ara�tırmasına kaynaklık edecek 

verileri toplarken do�ru bölgenin tespiti, do�ru tespit edilmi� bölge içerisinde do�ru 

kaynak ki�inin belirlenmesi, do�ru kaynak ki�inin belirlenmesinden sonra da kaynak 

ki�iyle do�ru bir ileti�im kurabilme meseleleri gelir. Saha ara�tırmalarında malzemenin 

derlenmesinde kaynak ki�iler, yukarıda zikredilen nedenlerden dolayı önemli bir rol 

üstlenmektedir. Bu kaynak ki�ilerde aranan asli özellikler ise; bölgeyi ve bölge kültürünü 

yakından tanımaları, o kültürün içerisinde uzun yıllar ya�amı� olmaları ve sahip oldukları 

kültür birikimlerini kar�ı tarafa aktarabilme becerisine sahip olmalarıdır.  

Bu çalı�mamızda, gidece�imiz köyler ve köylerdeki kaynak ki�ilerin tespiti bu 

açıdan oldukça zor olmu�tur. Çünkü kaynak ki�i olarak belirlenen ki�inin ço�u zaman 

yapılan akademik çalı�maya bir katkı sunmaktan ziyade kendi geçmi� ya�antılarını anlatan 

konu�ma heveslisi ki�iler çıkması, bizi zor durumda bırakmı�tır.  

Çalı�mamız esnasında genel olarak malzemeyi derlemede kullanılan gözlem ve 

görü�me (mülakat) metotlarını tercih ettik. Derleme tekniklerinden birisi olan gözlem 

metodunda do�al ortamın akı�ına müdahil olmamakla beraber, ortamın do�al bir üyesi gibi 

davranılarak toplanan veriler daha sonra yazıya aktarılmı�tır. Ancak görü�me metodunda, 
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sorularımıza cevap aradı�ımız ve do�ru yönlendirme yapmamız gerekti�i için konu�mayı 

yönlendirici konumda olduk.  

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

bölgemizin folklorik ürünlerini sıralama yaparak, sınıflandırmaya tabi tuttuk. 

Çalı�mam Ön Söz, Giri�, On Bir Bölüm, Sonuç, Kaynakça, Kaynak �ahıslar, 

Foto�raflar ve Harita’dan meydana gelmektedir.  

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

masallar, halk hikâyeleri, efsaneler, menkıbeler, fıkralar alfabetik olarak sıralanmı�, ayrı 

ayrı tanımları yapılarak sınıflandırmaya tabi tutulmu�tur. 

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

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

zamanda bu kavramların tanımları yapılarak sınıflandırılmı�tır. 

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

bilmeceler, tekerlemeler, ölçülü sözler, dualar ve beddualardan olu�maktadır. Derlemi� 

oldu�umuz bu ürünler de alfabetik sıraya konulup tanımları yapılarak sınıflandırılmı�tır. 

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

evlenme, ölüm zamanlarında yapılan gelenek ve göreneklere yer verilmi�tir. Tüm yapılan 

etkinlikler alt ba�lıklara indirgenerek ayrıntılarıyla anlatılmı�tır. 

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

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

Altıncı Bölüm, “�nanı�lar” ba�lı�ı altında ele alınarak sınıflandırma yapılmı�tır. Her 

bir bölümdeki bilgiler de alfabetik olarak sıralanmı�tır.  

Yedinci Bölüm’de yöremizde oynanan “Köy Seyirlik Oyunları” alfabetik olarak 

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

Sekizinci Bölüm, geçmi�ten bugüne kadar hepimizin çocukluk ça�larında oynadı�ı 

oyunlar “Çocuk Oyunları” ba�lı�ı altında alfabetik sıraya konularak de�erlendirilmi�tir. 

Her bir oyunun,  nasıl oynandı�ı anlatılmı�tır. 

Dokuzuncu Bölüm’de “Yöresel Yemekler” üç gruba ayrılmı� ve yemeklerin yapılı� 

�ekilleri anlatılmı�tır. 

Onuncu Bölüm’de yöremizdeki sülale isimleri “Lakaplar” ba�lı�ıyla verilerek 

alfabetik olarak sınıflandırılmı�tır.  

On birinci Bölüm’de “Mahalli Kelimeler” anlamları ile birlikte alfabetik olarak 

sıralanmı�tır. 
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Sonuç kısmında ise, derlenen ürünlerin bir dökümü yapılmı�; bilgi, gözlem ve 

tecrübelere dayanılarak bir karara varılmı�tır.  

Sonuç kısmından hemen sonra “Kaynakça” bölümünde yazar soyadları esas 

alınarak alfabetik sıraya göre bir liste yapılmı�tır. 

“Kaynak �ahıslar” bölümünde �ahıs adları esas alınarak alfabetik sıralama 

yapılmı�tır. Hangi ürünün hangi kaynak ki�iden alındı�ı, o ki�inin do�um yeri ve tarihi, 

ö�renim durumu belirtilmi�tir.  

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

izin verenlerin foto�raflarına ve bölgeyi tanıtıcı, görselli�i sa�layıcı foto�raflara yer 

verilmi�tir.  

Son olarak derleme yapmı� oldu�umuz bölgeyi tanıtıcı nitelikte haritaya yer 

verilmi�tir. 

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

Prof. Dr. Ali Berat ALPTEK�N’e, derleme safhasında ve çalı�mam esnasında bana yol 

gösteren, fikirlerinden yararlandı�ım sayın hocam Doç. Dr. Zekeriya KARADAVUT’a, 

lisans derslerinden hocam, bütün içtenli�iyle bana her zaman destek veren sayın hocam 

Yrd. Doç. Dr. Osman UYANIK’a ve benden yardımlarını esirgemeyen Yrd. Doç. Dr. 

Sinan GÖNEN’e saygılarımı sunarken, onların bugüne kadar ve bundan sonra Türklü�e ve 

ilme verdikleri ve verecekleri hizmetler için te�ekkürlerimiz tabiidir.  

Bana vatan ve millet sevgisini kazandıran, “Kendi yöresine hizmet etmeyen, vatan 

ve millete hizmette eksik kalır.” dü�üncesini a�ılayan rahmetli babam �efik 

KAYABA�I’ya sonsuz te�ekkürlerimi sunuyorum. Ruhu �ad olsun.  Sadece bu 

çalı�mamda de�il, bana hayatımın her döneminde destek olan annem Gülizar 

KAYABA�I’ya �ükranlarımı sunarım. 

 

 

                                          

                                             Onur Alp KAYABA�I 

                                                 

                                                         Konya, 2008 
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G�R�� 
 

A. Anamur’un Adının Kayna�ı 

Anamur, tarihin ba�langıcından beri gerek iklim gerekse co�rafi özelliklerinden 

dolayı çe�itli uygarlıklara ev sahipli�i yapmı�tır. Bu uygarlıklar bölgeyi çe�itli isimlerle 

nitelendirmi�lerdir.  

Selefkos, Roma ve Bizans devrinde Anamur ve çevresine Anamurium, Nagidos, 

Antioche Ad Aragun ve Olba (�imdiki Orhana köyü) gibi isimler verilmi�tir (Karagöl, 

2002: 4). Asur belgelerine göre; bölge Kue adıyla anılmaktadır. �lçe Osmanlı tahrir 

defterlerine “Nefs-i Anamur nâm-ı di�er Çorak” olarak kaydedilmi�tir. 1811 yılındaki 

duruma göre yöre Anamur olarak biliniyorsa da �stanbul’da ve devletin resmi belgelerinde 

adı “Mamuriye” olarak geçmektedir, bu adı almasının sebebi Mamuriyye Kalesinden 

dolayıdır (Karagöl, 2002: 4). 

Hititler (Etiler) döneminde yerle�im yeri oldu�u, o dönemden kalma yer adlarının 

varlı�ı bilinmektedir. Dragon çayı üzerinde yer alan “Akine” yöre adı örnek gösterilebilir. 

Etrüsklerin (Tur Sakaların Tur kolunun) Anadolu üzerinden �talya'ya gitti�i bilinmektedir. 

Di�er bölümlerdeki incelemelerde de görülece�i gibi Latince ile eski Orta Asya Türkçesi 

(Yakut Türkçesi) arasında yakın ba� söz konusudur. Akine; Etrüsk ve Orta Asya 

Türkçesinde kartal burnu anlamına geldi�i gibi, Kurt Efsanesinde di�i beyaz ana kurt 

motifini de ifade eder. Kuren köyünün (Ormancık) kar�ısında bulunan Akine’nin 

bulundu�u yerdeki tepenin, uzaktan görünü�ü kartal burnunu andırır. “Akine” adının eski 

dönemden miras kaldı�ı dü�ünülür. 

Anamur adının kök geli�imi ve ses de�i�imi incelendi�inde Anamur’a yakın 

seslerde Amur, Amori, Anafor, Anemone Blanda, Amuria, Anamuri, Anamor, 

Anamuryum, Anemurium, Alamundus, Anamorium, Anamureon kelimeleri ile Anamur 

arasında benzerlikler görülür. 

Amur; Orta Asyada bir nehrin adıdır. Orta Asya’dan ilk Türk kavimlerinin Milattan 

önceki yıllarda Anadolu’ya geldikleri, bunlardan Hititlerin ve Sümerlerin büyük 

medeniyetler kurdukları, Turların, Anadolu'dan geçerek �talya’ya vardıkları, Karadeniz’in 

kuzeyinden �talya’ya gelen Sakalarla birle�erek Tursaka (Etrüsk) oldukları ve Roma’yı 

kurdukları bilinmektedir. 
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Göçen toplumların, genel olarak vardıkları yere, geldikleri yerin adını verdi�i 

sosyolojik bir gerçektir. Anamur’da co�kulu akan iki çayın varlı�ı sebebiyle benzeti�im 

yoluyla, Anamur’a gelen oymakların bu yöreye Amur adını verdi�i. Anamur adının, 

Amurluların oturdu�u yer anlamına geldi�i dü�üncesi a�ırlık kazanabilir. 

Din kitabı Tevrat’ta; Amori, Ferizi, Hitti, Filistin, Zamzum, Maked gibi kavim 

adları geçer. Amori adı bir Ön Asya kavminin adı da oldu�una göre Anamur adı ile bazı 

ili�kiler dü�ünülebilir. Ayrıca Anamur'da Ferizi (Ferizler Köyü) adının da bulunması eski 

dönemlerde ya�ayan kavimlerden bazı adların miras kaldı�ı tahmin edilebilir. 

Orta Asya’da da Gazne �ehrine yakın bir yerde Firuzkuh, Firuzka �ehir adının 

bulunması yukarda ifade edilen varsayımları ayrıca kuvvetlendirmektedir. 

Etrüsklerin geli�tirdi�i ve büyük tesir ettikleri Latinlerin dili Latincede “anafor" 

kelimesi rüzgârın döndü�ü, bora oldu�u, burkuldu�u anlamını verir. Anamur burnunda 

rüzgârın devamlı girdap yaptı�ı ayrıca bilinmektedir. Bora kelimesi de Türkçe'deki 

Burmak fiilinin kökü arasında ses ve anlam ili�kisi dikkati çeker. 

Anemurium kelimesindeki anem sesinin Latincede burun, ourium sesi de rüzgâr 

anlamındadır. 

Anamuria, Anamuri, Anamor gibi kelimelerdeki morio sesinin güzel renkli kelebek, 

morion sesinin tulga, moru sesinin morina balı�ı, muron sesinin bö�ürtlen, murnie 

(murnier) sesinin dut a�acı, moren (Moraine) kelimesinin buzulların eteklerinde biriken 

kaya parçası, Mor sesinin (maure-more) koyu esmer renk, ma�ribli, Mor (mort) sesinin 

ölü, mirt (myrte) sesinin murt bitkisi anlamına geldi�i Latince kökenli (Etrüsklerin tesiri 

altındaki) dillerdeki kelimelerde görülür. Alamundus kelimesindeki mundus sesi Yakut 

dilinde ve Latincede a�ız, Anemone Blanda sözcü�ü de Latince'de yo�urt çiçe�i 

anlamındadır. 

Yöre adları genel olarak do�anın durumuna ve ya�am ortamına göre verildi�inden 

Anamur'un denizden görünümü bir a�ız �eklinde, da�larına uzaktan bakıldı�ında tulgaya 

benzemesi, bitki örtüsünde murtun(mersin bitkisi), bö�ürtlenlerin, dut ve meyve 

a�açlarının bollu�u, güzel mor kelebeklerin varlı�ı, Anamur burnunun balık ba�ı gibi 

olması, kı�ın da�ların karla kaplı ve karlı da� eteklerindeki kayaların belirginli�i, ölülerin 

ev �eklinde mezarlara konulması ve mezarların bir �ehir görünümü vermesi, rüzgârının 

dönerek esmesi ve eski Anamur’un (Anamoryum) devamlı rüzgârlı olması, burada ya�ayan 

insanların esmer olması ihtimali isimle bütünle�ik anlamları hatırlatır (Kutlay, (?): 1–4). 

�lçenin bugünkü adını alması yörenin ilçe oldu�u 1869 yılıdır. 
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B. Anamur’un Tarihçesi 

Tarih sahnesinde her zaman küçük bir liman görevini üstlenmi� olan 

Anemurium’un geçmi�i, Hititler’e kadar uzanır. Hitit Kralı IV. Tuthalia (MÖ 1250–1230) 

zamanında kendisinin himayesine sı�ınan Matduvatta’ ya hediye etmi�tir. Anemurium’u 

Matduvatta ise Hititlerin zayıflamasından yararlanarak, Anamur sahillerinden Afyon’a 

kadar uzanan bir prenslik kurar.  

Daha sonra Anamur ve çevresi MÖ 8.yy’da Asurluların egemenli�ine geçer. Asur 

belgelerine göre; bölge Kue adıyla anılıyordu. Asur �mparatorlu�u’nun yıkılmasından 

sonra Da�lık Kilikya Bölgesi uzun süre ba�ımsız olarak kalmı�tır. 

Daha sonra bu bölge 6.yy’da Anadolu’ya giren Kral Kyros tarafından fethedilir ve 

uzun süre �ran’a ba�lı bir Satraplık olur. Pers egemenli�i sırasında bölgedeki �ehirler sikke 

basmaya ba�larlar. Kilikya Bölgesi Büyük �skender’in MÖ 333’de Do�u Seferi sırasında 

Makedonya Krallı�ına ba�lanır. Büyük �skender’in ölümünden sonra ise Ptolemaioslar ve 

Seleukoslar arasında mücadeleye sahne olmu� ve bölge Ptolemaiosların elinde kalmı�tır. 

Daha sonra Anamur, Romalılar devrinde daha çok geli�ir. Roma �mparatoru 

Caliculla (MÖ 37–41) Do�u Akdeniz kıyısındaki kimi kıyı kentleri ile birlikte 

Anemurium’u da merkezi Adıyaman’ da bulunan Commagene Kralı IV. Antiochos’a 

vermi�tir.   Romalılar zamanında en parlak dönemini ya�ayan Anamur, MÖ 382’ de 

Anemurium merkez olmak üzere Isaura’nın siyasi ve ekonomik etkinli�ine sahne olur. Bu 

dönemde bir yüzüne, Anemurium yazılı para basılır. 3. ve 4.yy’larda Anemurium kentinin 

piskoposunu tayin eder, böylece yöreye daha fazla harcama yapılır.  

Roma �mparatorlu�u’nun ikiye ayrılması sonucu Anamur, Do�u Roma 

�mparatorlu�u’nun elinde kalır. Bu dönemde kent yeniden in�a edilmi�tir. Bunu o 

dönemden kalan çok sayıda yapı ve kilise kalıntılarından anlamaktayız.  

Akdeniz Bölgesindeki hemen hemen bütün yerle�imler gibi Anemurium da 

8.yy.’dan itibaren Arap akınlarına maruz kalmı�tır. Bölge Araplar ve Bizanslılar arasında 

birçok kez el de�i�tirmi�, bu sava�larda büyük hasar görmü�tür.  

Malazgirt zaferinden itibaren (1071) muhtelif tarihlerde Küçük Asya'ya gelen veya 

nakledilen O�uz yani Türkmen Boyları’nın bir kısmı, görülen lüzum üzerine, Bizans ve 

Kilikya hudutlarına yerle�tirilmi�ler ve uçlarda muhafız olarak Anadolu Selçuklularının 

garb ve Kilikya sınırlarını emniyet altında tutmu�lardır. Kilikya yani Küçük Ermenistan 

Krallı�ı hududunda iskân edilen Türkmenler de buraları Ermenilere kar�ı müdafaa 

etmi�lerdir (Uzunçar�ılı, 1998: 1–2). 
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Bölgeye O�uz Türklerinin akınları daha 1116 yılında ba�lamı�tır. Selçuklu Türkleri 

ilk kez 12. yy.’da Anamur’a geldiler. Hükümet merkezi Konya olan Anadolu Selçuklu 

Devleti Hükümdarı Alaaddin Keykubat, ünlü kumandanlarından Mübarezeddin Ertoku� 

Bey'i kıyı �eridinin alınmasına memur etmi� ve Ertoku� Bey'de 1228 tarihinde Anamur’u 

zapt ederek Anadolu Selçukluları hâkimiyetine sokmu�tur (Karagöl, 2002: 8). 

Kalenin fethiyle ilgili halk arasında �öyle bir hikâye anlatılmaktadır: 

“Ertoku� Bey orduyla birlikte, Konya’dan yola çıkıp, yol üzerinde konaklaya 

konaklaya önce Karaman’a sonra Mut’a daha sonra da Gülnar’ın �ıh Ömer köyüne gelir. 

Ordunun bu köyde konaklamasının uygun oldu�unu dü�ünür ve emrindeki di�er 

komutanlara kararını bildirir. Ordu burada konaklayacaktır. Köyün ileri gelenlerinden olan 

ve köye adını veren �ıh Ömer, Selçuklu kumandanını misafir eder. 

Onu ve askerlerini kendi pi�irdi�i yemekler ve yiyeceklerle doyurur. Bu öyle bir 

doyurmadır ki kazanlardaki yemekler askerlere verilir; fakat kazanlarda yemekler hiç 

azalmaz. Koca ordu pi�irilen yemekle doyar. Bunda bir hikmeti ilâhi oldu�unu sezen 

Kumandan Ertoku� Bey, �ıh Ömer’e, Selçuklu Hükümdarı Alaaddin Keykubat'ın kendisini 

kıyı �eridinin alınması, özellikle Anamur’un zapt edilmesi için görevlendirdi�ini, söyler. 

Akdeniz kıyı �eridinin alınması ve Anamur Kalesi’nin korsanlardan temizlenmesi için 

kendisi ile beraber gelerek fethe katılmasını ister. �ıh Ömer bu daveti kabul eder. Ertoku� 

Bey’e der ki: 

“Siz önden gideceksiniz. Ben pe�inizden gelip yeti�erek, orduya katılaca�ım. Siz 

�imdilik yolunuza devam edin. Ertoku� Bey, askerleri ile birlikte sahillere inmek için ertesi 

gün sabah yola koyulur. Ordu kalabalık oldu�undan a�ır a�ır gitmektedir. Anamur’a 

ula�mak en az üç dört gün sürecektir. Torosların zirvelerinden ve sarp yamaçlarından 

a�maktadırlar. Bu a�ır a�ır gidi�e ra�men �ıh Ömer bir türlü orduya gelip yeti�mez. 

Ertoku� Bey buna biraz içerler. Hikmeti ilâhisi olan insanın yalan söylemeyece�ini bilir; 

ancak: 

‘Demek bana yalan söyledi.’ diye dü�ünmekten de kendisini alamaz. Fakat i�in aslı 

Ertoku� Bey’in dü�ündü�ü gibi de�ildir. �ıh Ömer farklı ve kestirme bir yoldan yanındaki 

müritleri ile birlikte yola çıkmı�, orduyla da kar�ıla�madan, Anamur’a çoktan ula�mı�tır. 

Yöre halkı ile görü�ür. Fethin nasıl yapılması gerekti�i konusunda fikir yürütür. Gündüz 

boyunca hazırlıklarını tamamlar. Ak�am olunca kaleyi ku�atacaktır. 

Kale korsanların elindedir. Bu korsanlar gemileri ile Akdeniz’de vurgunculuk 

yapmakta ve bölge halkından da haraç alarak ya�amaktadırlar. Yerli halk da bunlardan 

bıkmı� usanmı�tır ama ellerinden gelen hiçbir �ey yoktur. Yöre halkı, �ıh Ömer’le birlikte 
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hareket etmeye karar vermi�tir. Zaten Selçuklu Hükümdarı’na korsanlar hakkında ki 

�ikâyetleri iletenlerde bu yerli halktır. 

Ak�am olunca korsanlar kalenin kapılarını kapatır. Nöbetçiler surların 

mazgallarında yerlerini alır. Gecenin sessizli�i ortalı�a çöker. Kale içinden müzik sesleri, 

alkı�lar ve �arabın etkisi ile kendinden geçmi� korsanların naraları duyulur. Kale dı�ında 

ise köpek havlamalarından, çakal pavkırmalarından ba�ka ses duyulmaz olur. 

Korsanlar için bu kale tam emniyetlidir. Deniz tarafından gelecek saldırı tehlikesi 

yoktur. Kara tarafında ise geni� bir su hende�i vardır. Su hende�inin kenarından kalenin 

yirmi, yirmi be� metreyi bulan surları dimdik yükselmektedir. Kale kapısı ile kaleye giri�i 

sa�layan hendek üzerindeki mancınıklarla gündüz indirilip gece kaldırılan köprü de 

kalenin surlarının dibine çekilmi�tir. 

Kale içerisinde, bütün emniyet tedbirlerini almanın rahatlı�ı içinde korsanlar 

e�lencelerine devam etmektedirler. E�lencenin keyfini surların üzerinde mazgallarda nöbet 

tutan korsanların haykırı�ları bozar: 

“Geliyorlar! Geliyorlar! Binlerce dü�man geliyor!” 

Bir anda müzikler susar, rakkaseler odalarına kaçı�ırlar. Buz gibi bir hava eser. 

Borazan çalınır, silahını kapan korsanlar surlara ko�ar. Gördükleri manzara korkunçtur. 

Deniz ve karadan binlerce ı�ık kaleye do�ru yakla�maktadır. Kale dört bir tarafından 

ku�atılmı�tır, donar kalırlar. Ne yapacaklarını bilemezler. 

  Kalenin dibinden burçlara do�ru yankılanan:  

“Hey kaledekiler teslim olun! Teslim olmazsanız ta� üstünde ta�, ba� üstünde ba� 

bırakmayız. Çarpı�madan teslim olursanız canlarınız ba�ı�lanacaktır.” �eklindeki tok bir 

sesle iyice irkilirler. Kaleyi Türkler ku�atmı�tır. Haykırma sesinden bunu anlamı�lardır. 

Kaledekiler için artık bir kurtulu� ümidi kalmamı�tır. Korsanların ba�ı ve ileri 

gelenleri, bir karar almak zorundadırlar. Toplanırlar, aralarında konu�urlar. 

‘Çıra tutup etrafı aydınlatanlar binlerce oldu�una göre, acaba çıra tutanların 

yanında gelen askerlerin sayısı ne kadar?’diye birbirlerine sorarlar. Bu binlerce asker 

nerden çıkmı�tır? Bir cevap bulamazlar. Sonlarının geldi�ini anlarlar. Bu askerlerle ba� 

etmeleri, kaleyi savunmaları imkânsızdır. Canlarının ba�ı�lanması kar�ılı�ında kaleyi kar�ı 

koymadan teslim etmeye karar verirler. Çünkü kale önünden kendilerine de böyle 

seslenilmi�tir. Korsanların ba�ı Türklerle ilgili çok hikâyeler duymu�; onların mertli�ini 

i�itmi�ti. Aman dileyene kılıç çekmediklerini biliyordu. Elçi gönderip kaleyi ku�atanların 

komutanları ile görü�mek istediklerini bildireceklerdi. Zaten, �ıh Ömer ve müritleri ile 



 18

yerli halktan kalabalık bir heyet de kale kapısının kar�ısında yerlerini almı�lar ve 

beklemekteydiler. 

Kale ile ba�lantıyı sa�layan köprünün mancınıkları bırakılır. Gıcırtılar çıkararak 

köprü iner, kale kapısı açılır. Korsanların ba�ı ve yanındaki heyet köprüye gelip �ıh 

Ömer'le konu�ur. Kalenin anahtarlarını da yanlarında getirmi�lerdir. Aldıkları kararı 

bildirirler. Kalenin sava�sız teslimi kar�ısında canlarının ba�ı�lanmasını isterler. �ıh Ömer 

teslim �artlarını kabul eder. Kalenin anahtarlarını alır.   Korsanlara soygun yaptıkları 

gemilerinden birine binerek kaleden hemen o an ayrılmalarını, bir daha da bu kıyılara 

gelmemelerini, buralarda görülmeleri ve denizlerde soygun yapmaları halinde canlarının 

ba�ı�lanmayaca�ını onlara bildirir. Aman diledikleri için korsanların canları 

ba�ı�lanmı�tır. Korsanlar gemilerden birine dolu�arak kaleyi terk ederler. Akdeniz’in 

sessiz ve karanlık içlerine do�ru yol alarak gözden kaybolurlar.  

Bu karanlık gecede keçi sürülerinin boynuzlarına çıra ba�layıp bunları ate�leyerek 

karadan salan, manda sürülerinin boynuzlarına da çıra ba�layıp bunları ate�leyerek 

denizden salan �ıh Ömer kale ku�atılıyormu� intibahını korsanlara çok iyi vermi�ti. 

Binlerce hayvanın boynuzlarında yanan çıralar ile karadan ve denizden kaleye do�ru 

yürümeleri korsanların çarpı�madan teslim olarak, kale anahtarlarını teslim etmelerine 

yetmi�ti. Hava karanlık oldu�undan bunların, hayvanların, hayvanların ba�ına ba�lanmı� 

çıralar oldu�unu anlayamamı�lardı. Anamur kalesi böylece fethedilmi�, yöre Selçuklu 

Türk hâkimiyeti altına girmi�ti. 

Kale anahtarlarını teslim alan �ıh Ömer 1228 yılında fethi gerçekle�mi�ti.  

Artık geri dönme zamanıydı. Anamur’dan sabahleyin yola çıkar. Bozyazı ilçesini 

geçtikten sonra ilçenin do�usunda Selçuklu Kumandanı Ertoku� Bey ve ordusu ile 

kar�ıla�ır. Anamur Kalesi'nin anahtarlarını Mübarezeddin Ertoku� Beye teslim eder. 

Kalenin fethinin gerçekle�tirildi�ini bildirir. Bu duruma Ertoku� Bey iyice �a�ırır. �ıh 

Ömer’e biraz daha saygılı davranması gerekti�ini dü�ünür. Kalenin anahtarını alan Ertoku� 

Bey ordunun burada konaklamasını ister. Burası etrafı düz bir alanla çevrilmi�, orta 

yerinde ise yüksek tepe bulunan bir yerdir. Bu tepe, denizi yukardan ku�bakı�ı görmekte ve 

kontrol etmektedir. Asker dinlenir. Ertoku� Bey buraya bir kale yapılmasını ister. �ıh 

Ömer’in ermi�li�ine ve yanında bulunan softalarına izafeten kalenin adını Softa olarak 

koyar. 

Kalenin yapımından sonra bütün kıyı �eridi alınır. Ba�lılara ba� e�dirilir, dizlilere 

diz çöktürülür. Bütün topraklar fethedilir. Selçukluya katılır. Ba� vergileri salınır. Yöre 

halkı Selçukluya ba�lı topraklarda oturma ve güvenlik kar�ılı�ında vergi vermeye ba�lar. 
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Mübarezeddin Ertoku� Bey kıyıda alınması gerekli yerleri ülkeye kattıktan sonra 

Konya’ya geri döner. 

Bu fetihlerden sonra Torosların bütün sahil kesimlerine Yörükler günden güne gelip 

yerle�irler, buralarda ço�alırlar. Toroslar ve Akdeniz, Türk Yörük yurdu olarak o günden 

bu günlere devam eder gelir.” (Arıkan, 2006: 20–27). 

 Anadolu’nun Türkler tarafından yerle�imi sırasında bölge, sahip oldu�u yaylak-

kı�lak özelli�i ile Türkmenlerin ilgisini çekmi�tir. Da�lar, hayvancılı�a elveri�li bir mekân 

hazırlı�ı gibi üzerindeki platolarda ziraat yapma imkânı vermi�tir. Co�rafi mekân ile 

üzerinde ya�ayan insan o kadar bütünle�mi�tir ki, birçok yerle�im alanına yer �ekillerinin 

ismi verilmi�tir. 

Anamur’a yerle�en Türk boyları O�uzların Yiva (Yuva) boyuna mensuptur. II. 

Beyazit Devri’nde �ç-il’deki büyük te�ekküllerinden biri de Yiva Oyma�ı idi. Bu oymak 

�ç-il’deki birçok te�ekküller gibi tamamen köylerde yerle�mi� olmakla beraber oymak 

te�kilatını henüz muhafaza etmektedir. Bu oyma�ın adı bazen yıvalı olarak ta yazılıyor. �ç-

il yıvalarının Büyük ve Küçük yıva olmak üzere iki büyük kola ayrıldı�ı görülüyor. Büyük 

Yıva Kolu eski Gülnar ile Anamur arasındaki Aksaz adlı yörede toplu halde 

yerle�mi�lerdir. Küçük Yıva Kolu yine toplu bir halde Anamur'un Kuzey ve batısındaki 

topraklarda yurt tutmu�tur. �kinci kola mensup bazı oymaklar Anamur Kasabası’na da 

yerle�mi�lerdir. Ayrıca Büyük Yıva ve Küçük Yıva adlı iki köy olup, bu köylerin her ikisi 

de küçük Yıva topra�ında bulunuyordu. Bu köylerin kolları ba�ında bulunan ailelerin 

oturdukları yerler oldu�u anla�ılıyor. II. Beyazit Devri’nde Büyük Yıva Koluna ait kırk 

kadar köy gösteriliyor ki, bunların bir kısmı adlarını zamanımıza kadar muhafaza 

etmi�lerdir. Küçük Yıvalar ise Anamur Kasabası'ndan ba�ka 14 köyde yerle�mi�lerdir. 

II. Beyazit Devri’nde �ç-il bölgesindeki ba�lıca oymakların ta�ıdıkları adlar bu 

oymakların ba�ında bulunan ailelerin de adlarıydı. Bozdo�ano�ulları, Turguto�ulları, 

Hoca-Yunuso�ulları, �gdiro�ulları, Beg-Dilio�ulları ve nihayet Yivao�ulları. 

Yivao�ulları’ndan adları tespit edilebilenler �unlardır; Hüseyin Be�, Ali Be�, Mehmed 

Be�, Alâüd-din Be�'dir. Bunlardan Hüseyin Be�, Büyük-Yıva Köyü’nde bir cami 

yaptırmı� ve bunun içinde bir vakıf tesis ettirmi�tir. Yine bunlardan Pa�a Be� Kazancılar 

Köyü’nde Ahi Seyyidi adlı bir �eyh adına zaviye yaptırmı�tır. Alâuddin ve Mehmed adlı 

Yıva be�leri de II. Beyazit Devri’nde tımar sahibi idiler. Pir Ali adlı bir kimsenin de 

Yıvao�ullarının atandan dededen ( amen an cedd ) Kethüdası oldu�u için Avârız-ı 

Divâniye ve Tekalif-i Örfıyyeden muaf oldu�unu da biliyoruz (Sümer, 1980: 367). 
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Anamur’a gelen O�uz ailesi O�uzlar’ın Üçok boyunun Denizhan koluna dayanır. 

Buradaki halk 1235 yılında Gülnar (Anaypazarı) üzerinden gelerek yerle�mi�tir. Bu boy 

Orta Asya'nın Balka� gölü kıyılarında bulunan Gülnar isimli bir kasabadan gelmi�tir. 

Boyun ba�ındaki Yah�i Bey Anadolu’da Araplar tarafından öldürülür. Oyma�ın ba�ına 

Yah�i Bey’in kızı Gülnar Hatun geçer. Onun da Larende (Karaman) dolaylarında Arap 

fedaileri tarafından öldürülmesi üzerine oymak Göksu’nun batı yakasına Zeyne dolaylarına 

yerle�ir. Burada kalabalıkla�an ve çevreye sı�mayan halk ekonomik �artların ve sosyal 

�artların gere�i olarak Anaypazarı’na yerle�ir. Hayvancılı�a elveri�li olan bu yörede de 

seneler geçtikçe sıkı�ma olur. Bunun neticesi olarak Gülnar Hatun’un ana tarafı Büyük 

Keçeli adıyla Ovacık, baba tarafı da Bozdo�an adıyla Anamur’a yerle�ir. Anamur'a ilk 

gelen Türkler bunlardır. Bozdo�anlar Anamur’daki Kıbrıslı Frenkleri kovarak yeni gelen 

ba�ka oymaklarla birle�ip Nurebinsaadettin isimli bir zatın riyasetine girdiler. I. Alaaddin 

zamanında burası Karaman o�ullarının te�ekkülüne girdi ve hızla büyümeye ba�ladı. 

Karaman o�ulları beyli�i Anamur ve yöresini 1267’den 1293'e kadar Konya’daki 

Selçuklu Sultanı adına yönetmi�tir. Bu tarihten 1300’e kadar Mısırdaki Memlûk Sultanı 

adına, 1300’den 1390’a kadar ise kendileri adına yönetmi�lerdir. 1390’dan 1402’ye kadar 

Osmano�ulları adına, 1402’den 1430’a kadar ise bir kez daha kendileri adına 

yönetmi�lerdir. 1430’dan 1464’e kadar tekrar Osmanlılar adına 1464’den 1475 tarihine 

kadar ise son kez kendileri adına yönetmi�lerdir. Anamur’daki Sultan Alaeddin ve Yıldırım 

Beyazid semtleri hâkim olan iki egemenin günümüze kadar gelmi� bir uzantısı olarak 

gözümüze çarpmaktadır. 

Karamano�ulları Beyli�i, 1475 tarihinde sona erince Anamur do�rudan Osmanlı 

topra�ı olmu� fakat bu kez de yöreye yine Mısır’daki Memlûk sultanı adına 

Ramazano�ulları Beyli�i el koymu�tur. Onların yönetimi 1515 yılına kadar sürmü� ve 

Yavuz Sultan Selim Han zamanında tekrar Osmanlı topraklarına katılmı�tır. 

Türk göçleri ba�lamadan önce oldu�u gibi 1228’den 1517’ye kadar da Anamur 

yöresinde istikrarlı bir yönetim, oturmu� ve sürekli bir halk egemen ili�kisi olmamı�tır. Bu 

nedenle olacak ki bölgenin kesin olarak Osmanlı topra�ı oldu�u 1517’den sonra da uzunca 

bir süre siyasi ya da toplumsal örgütlenme olmamı�, belki sultan Alâeddin Camii 

çevresinde küçük bir yerle�ik Müslüman topluluk dı�ında, yörede göçebe Türkmen 

törelerinden ba�ka düzen kurulamamı�tır. Göçebe Türkmenler kı�lık yurtlan, yazlık 

otlakları payla�mı�lar ve hayvancılıklarını sürdürmü�lerdir (Karagöl, 2002: 10–11). 
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Anamur; halen, Müslüman Türk Milleti’nin ayakta kalan son kalelerinden biridir. 

Gelecekte de Anamur; Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlü�ü içerisinde tarihteki 

yerini almaya devam edecektir.  

C. Co�rafi Özellikleri 
 
Anadolu’nun Akdeniz’de en güney uzantısı olan Anamur, do�uda Bozyazı �lçesi, 

batıda Antalya iline ba�lı Gazipa�a ilçesi, kuzeyde Karaman iline ba�lı Ermenek ilçesi, 

güneyde Akdeniz ile çevrili olup, 1241 km² yüzölçümüne sahiptir. Akdeniz ve subtropikal 

bitki ve meyvelerinin yeti�tirilebildi�i mikroklima özelli�ine sahip, do�al güzelliklerle 

dolu, yaylalar, ormanlar, ma�aralar ve su kaynakları açısından zengin bir ilçedir. 

�lçe merkezi, Mersin’e 230 km, Antalya’ya 265 km, Karaman’a 230 km, Kıbrıs’a 

40 deniz mili (76 km) uzaklıkta olup, Mersin-Antalya devlet karayolu üzerinde 

kurulmu�tur. Orta Toros Da�ları’nın Akdeniz’e inen kolları ilçe topraklarının içinden 

geçer. Bu nedenle arazi engebeli ve da�lıktır. Kıyıdan 5-10 km içeride, 500-1000-1500 m 

yükseklikteki da�lara rastlanmaktadır. �lçe sınırları içinde Alamos, Kızılda�, Naldöken 

da�ları bulunmaktadır. �lçe merkezinin bulundu�u ovanın batısındaki Sultansuyu, 

do�usundaki Anamur Çayı (Dragon ya da Kocaçay) ilçenin iki önemli akarsuyudur. �lçenin 

iklimi karakteristik Akdeniz iklimi olup, yazları sıcak ve kurak, kı�ları ılık ve ya�ı�lıdır. 

Yıllık ya�ı� toplamı 1032 m³’tür. Yıllık ortalama ya�ı�lı gün sayısı 75 gündür. 

Ç. Nüfus ve Ekonomik Yapı 
 
Anamur ilçesi tarih boyunca canlı bir ticaret merkezi olması sebebiyle her dönemde 

nüfus yo�unlu�u olarak kendi döneminde var olan yerle�im yerleri arasında önemli bir 

yere sahiptir. Anamur’un nüfusu; 1308 (1897) tarihli �çel Sanca�ı Salnamesinde 22.557 

Müslüman, 330’da Hıristiyan olmak üzere toplam 22.887 ki�idir (Karagöl, 2002: 25).  

Ancak biz Anamur’un tarih içerisinde yerle�im yeri olarak daha geriye gitti�ini Ak 

Camii üzerinde bulunan ve üzerinde “Fi Eyyamüs Sultan… Alâüddin Vedin Ebul Feth-i 

Keykubad �bn Keyhüsrev, Fi yed-il abdi…660 ‘Hicri 660 = Miladi1264’.”(Karagöl,2002: 

30) yazılı olan yazıttan anlamaktayız. Bu tarihte böyle bir caminin yapılmı� olması 13.yy 

ortalarında yörede Müslüman yerle�iminin oldu�unu göstermektedir.  

Tahrir defterlerine göre Anamur �ehri’nin hane, mücerred ve caba olarak nüfusu 

1500 yılında 19 hane, 1518 yılında 26 hane 1522 yılında 36 hane, 1555 yılında 44 hane, 

1584 yılında 150 hane olarak verilmektedir (Karagöl, 2002: 12). 
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�lçenin salnamelerde yer alan nüfus da�lımı, 1868’de 10.778, 1870’te 10.763, 

1877’de 8992, 1890’da 22.887,1891’de 23.608, 1894’te 24.412, 1900’de 27.321’dir (Erdal, 

1998: 45).  

Anamur’un nüfusu çe�itli sebeplere ba�lı olarak yıllar içerisinde dalgalanmalara 

u�ramı�tır. Teknolojik geli�meler her alanda oldu�u gibi kesin ve tam bir nüfus sayımına 

da kolaylık sa�lamı�tır. Anamur ilçesinde yapılan son nüfus sayımına göre ilçe merkezi 

nüfusu 35.789, kırsal nüfus 21.504 olmak üzere toplam nüfusu 57.293’tür. (ADNKS Veri 

Tapanı)  

Anamur halkının büyük bir ço�unlu�u geçimini tarımdan sa�lamaktadır. Yöre 

ikliminin ve topra�ının tarıma elveri�li olması bölgede ya�ayan halkın tarıma yönelmesine 

sebep olmu�tur. �lçenin toplan alanı; 217.589’u tarım arazisi, 231.633’ü çayır ve mera, 

19.318’i meskûn arazi, 130.950’si ta�lık-kayalık ve 894.110’u orman olmak üzere 

1.493.600 dekardır. Tarla bitkileri(Arpa, bu�day, çavdar, mısır vb.), açık sebze(bakla, 

karpuz, marul, so�an, vb.), örtü altı sebze (patlıcan, hıyar, fasulye vb), meyvecilik (muz, 

çilek, badem, elma, portakal, zeytin vb.) toplam tarım arazisini olu�turmaktadır. Bölgeye 

tarımdan giren yıllık toplam üretim miktarı 191.120.13 liradır (�lçe Tarım Müdürlü�ü). 

Hiç �üphe yok ki ilçe ekonomisine en büyük katkıyı 105.600.000 lirayla Muz 

sa�lamaktadır.  

Yöre halkının konar-göçer kültürden gelmesi sebebiyle asıl mesle�i olan 

hayvancılık yeni neslin okur-yazar oranının yükselmesi, hayvancılı�ın tarıma oranla 

getirisinin dü�ük olması gibi sebeplerle önemini yitirmekle beraber varlı�ını az da olsa 

devam ettirmektedir.  

�lçemizde hayvan varlı�ı; sı�ır 3500, koyun 15000, keçi 25000, at-katır 250, e�ek 

800, kanatlı 30000 civarındadır. Elde edilen hayvansal ürünler; kırmızı et 416 ton, beyaz et 

100 ton yapa�ı 50 ton, süt 20000 ton, yo�urt 2000 ton, peynir 1050 ton ve ya� 300 tondur. 

�lçede arıcılıkla u�ra�an köy sayısı 35, fenni kovan sayısı 9000 adet, bal üretimi 90 ton, bal 

mumu miktarı 4700 kg’dır (�lçe Tarım Müdürlü�ü). 

D. Sosyo Kültürel Yapı 

Bu bölümümüz hazırlanırken çe�itli internet adreslerinden faydalandık. Bu adresleri 

kaynakça bölümünde veriyoruz. 

�lçenin gelir ve kültür seviyesinin yükselmesine, ula�ım olanaklarının artmasına 

ba�lı olarak, ilçe merkezinde bulunan eski, toprak kâgir binaların yerini modern yapılar 
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almı�tır, hızlı yapıla�ma devam etmektedir. Aynı �ekilde yakın çevre köylerde de planlı 

modern konutlar yapılmaya ba�lanmı�tır. 

Yaz aylarında ilçe halkı yayla için Toroslara çıkmakta, Ka�, Abanoz ve Akpınar 

yaylalarında modern ve planlı konutlar yayla evi olarak kullanılmaktadır. Ancak bununla 

birlikte, sürü sahibi yaylacıların sa�lıksız, düzensiz ve benzeri korunaklarda ya�adıklarını 

gözlemlemek mümkündür. Ancak bunların Yörük Kültürünü devam ettiren Yörükler 

oldu�undan çok da yadsınmamaktadır. Özellikle da� köylerinde konut kültürü, maddi 

imkânsızlıklardan dolayı henüz geli�memi�tir. 

Yaz aylarında turizm hareketlerinin yo�unla�ması ilçe ekonomisinin yanı sıra, 

sosyal ya�amına da canlılık getirmektedir. �lçede aktif nüfusun kamuda çalı�an ve özel 

i�yeri sahipleri dı�ında kalan kısmı öncelikle tarım olmak üzere turizm ve orman 

sektöründe geçici olarak çalı�maktadır. ��sizlik oranı dü�üktür.. �lçede iki tane günlük yerel 

gazete ile dört basımevi ve cilt evi bulunmaktadır. 

Okuma-yazma oranının %99 oldu�u ilçede, 1 anaokulu, 36 ilkö�retim okulu ve 7 

lise vardır. Aynı zamanda ilçede Halk E�itim Merkezi ve Mesleki E�itim Merkezi de yer 

almaktadır. Özel e�itim ö�retim kurumu olarak da E�itilebilir Engelliler Okulu vardır. 

�lçede; 115 yataklı bir devlet hastanesi, halk sa�lı�ı laboratuvarı, verem sava� 

dispanseri, sa�lık Ocakları ve sa�lık evleri mevcuttur. 

�lçede elektriksiz belde, köy ve yerle�im birimi yoktur. Ören ve Çarıklar Beldesinde 

içme suyu vardır.  

�lçe D–400 Devlet karayolu üzerinde bulunmaktadır. Bu yolun Silifke-Anamur, 

Anamur-Gazipa�a arasındaki bölümünün çok dar ve dönemeçli olması ilçenin ula�ımını 

güçle�tirmektedir. Silifke-Anamur arasındaki kalan bölümünün iyile�tirilmesi çalı�maları 

devam etmektedir. 

E. Tarihî ve Turistik Yerler  

Bu bölümde verdi�imiz bilgiler, Soner Hıraman-�sa Turhan’ın hazırlamı� oldu�u 

“Bozyazı-Anamur-Gazipa�a 2008” isimli bitirme tezinden alınmı�tır. (Hıraman-Turhan, 

2008) 

 

Mamure Kalesi 

Mamure Kalesi sanki ya�adı�ı dönemin anılarını anlatmak ister gibi hala dimdik 

ayakta durmaktadır. Anamur’un do�usunda, Antalya-Mersin karayolu üzerinde, Anamur’a 

6 km mesafede, Bozdo�an köyü sınırları içerisindedir.  Sahilde yüksek kayalıklar ve 
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düzlükler üzerine kurulmu� olan Mamure Kalesi birçok Anadolu kalesi gibi Antik temeller 

üzerine in�a edilmi�tir. Antik temeller büyük kesme ta�lardan yapılmı�, özellikle sahil 

kenarında olup, hangi tarihte ve kimler tarafından yapıldı�ı tam olarak tespit edilememi�tir.  

20.000 m2’lik alandan kurulmu� olan Mamure kalesi, üç bölümden olu�maktadır. 39 

kulesi, su sarnıçları ve içinde camisi, dı�ında hamamı bulunan ve etrafı 10 m geni�li�inde 

içi suyla dolu olan savunma amaçlı hendeklerle çevrilidir. 

Mamure kalesi ve çevresi MS 3–4. yy.’da fazla önemi olmayan Roma yerle�imi 

olarak kullanıldı�ı tahmin edilmektedir. 1988 yılında, Anamur Müzesi Müdürlü�ünce, kale 

içinde yapılan kurtarma kazıları sonunda; moloz ta�tan, araları Horasan harçlı olarak in�a 

edilmi�, tabanları mozaik dö�eli, hamam ve konut oldu�u sanılan mekânları ortaya 

çıkartılmı�tır. Bu kalıntılar kurtarma kazıları sırasında Geç Roma dönemine ait bol 

miktarda seramik parçalarına rastlanmı�tır. 

Kale daha sonra 16.yy. ortalarında ve 18.yy. sonlarında yeniden onarım gördü�ü ve 

yeni eklentiler yapıldı�ına dair belgeler vardır. Son olarak 1960’lı yıllarda Vakıflar Genel 

Müdürlü�ü tarafından yapılmı�tır.  

Kalenin i�çili�i ve yapım tekni�i genellikle Alanya kalesini hatırlatmaktadır. Kale 

uzaktan bakıldı�ında ortaça�daki Avrupa kalelerini anımsatır. Kale mazgal delikleri ve 

siperleriyle adeta dantel gibi i�lenmi�tir. Kale duvarlarının alt kısmı geni� ve üste do�ru 

daralmaktadır. Duvarlar ve burçlar çe�itli ta�lar ve horasan harcı ile yapılmı�tır. Giri� 

kapıları ve bazı pencerelerin kemerleri ile duvar kö�elerinde kesme ta�lar kullanılmı�tır. 

Daha geç dönemlerde yapılan onarımlarda ise tu�la kullanılmı�tır. 

Çift katlı olan kale duvarlarının içinde galeriler bulunmaktadır. Bu galeriler 

birbiriyle ba�lantılı olup üst kattaki burçlara merdiven yoluyla ula�ılır. Burçlara ayrıca dı� 

merdivenlerle de ula�ım sa�lanabilir. Kalenin güney sahil kısmına bakan Ba� kale olarak 

adlandırılan kalın ve yüksek gözetleme kulesinden ba�layarak, dairesel ve dört kö�e 

formlarında Ba� kale, kö�e burcun yanında üstü tamamen yıkılmı� olan fener kulesi 

bulunmaktadır. Kale, birbirinden yüksek duvarlarla ayrılmı� olup, do�udaki iç avlu 

batıdaki dı� kale ve bunların güneyindeki kayalıklar üzerine in�a edilmi�tir.  

Do�udaki iç avlunun güneydo�usunda uzaktan bakıldı�ında ilk dikkati çeken ba� 

kale bulunmaktadır. Alt kısmı daire biçimindeki kesme ta�lardan yapılmı�tır. Temel 

duvarların üzerinde onikigen formunda üç katlı gövde kısmı yer alır.  

En üst katı olan seyirdim alanında top atılmasına yarayan sekiler mevcuttur. Ba� 

kaleye iç avlunun güneydo�u kö�esindeki kemerli yapıdan giri� yapılır. Bugün kalenin 

kulesinin tepesinde �anlı Türk bayra�ı dalgalanır. Dı� kalede, merkezi planlı, tek kubbeli 
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bir cami ve çe�mesi, depolar, sarnıçlar ve askerlerin iskân yerleri bulunur. Bazı yayınlarda 

ise kale içinde Hüseyin Gazi’ye ait türbeden söz edilmektedir. 

Bugün kullanılan giri� yeri, kalenin esas giri� yeri de�ildir. Esas giri� kapısı iç 

avlunun kuzeyinde, dört kö�e planlı, iki kule arasında kalan yerdir. Üzerinde ise altı satırlık 

bir kitabe bulunmaktadır. Kitabede özetle; ‘’Karamano�lu Aleaddino�lu Mehmet o�lu 

Sultan �brahim in�a etti. Mamure beldesi ve kalesi sava� için yardım edilen bir kö�edir. 

Korunan yerle�im yeri Allah yolunda hediye olarak cihat için onun yardımıyla tamam 

oldu. Allah’ın nimetlerinden verdi�i uyanıklık ve do�ru yolu gösterdi�inden �ükürler 

olsun. Bu tarih Mükerrem �evval ayında 854 yılında yazıldı.’’diye yazar. Giri� kapısını 

dı�arıya ba�layan ve hendekten kaleye giri�i sa�layan köprü bugün mevcut de�ildir. 

Kalenin su ihtiyacı ana giri� kapısının kuzeydo�usunda bulunan burcun oldu�u 

yerde bulunan ve hendek üzerindeki iki sivri kemerle geçi� sa�layan suyolu ile sa�lanır.  

Kalenin ku�atılması halinde su ihtiyacı kalenin de�i�ik kesimlerinde bulunan sarnıçlardan 

temin edilmektedir. 

�ç kaleye, dı� kalede bulunan depolardan bir rampa ile çıkılarak burada bulunan 

burçtan bir kapıyla girilir. Bu burca ula�an merdiven ta�ları tamamen yok olmu�tur. Giri� 

kapısı basık kemerli olup çerçevesi sökülmü�tür. Kapı çerçevesinin üzerinde dikdörtgen 

pano içinde Karamano�ulları’na ait kabartma palmet motifi bulunmaktadır. �ç kalede kale 

komutanının konutu bulunmaktadır. Burada bulunan yapıların tavanlarının dö�emelerini ve 

merdivenlerini ah�ap olu�u iç sıvalar üzerinde görülen izlerden anla�ılmaktadır.  

Kale komutanının konutu, kalenin her bölümüne ula�an merdiven ve geçitlere 

sahiptir. Kayalıkların en sarp ve yüksek yerini olu�turan iç kalenin güney sınırında ayrıca 

burç yapılmamı�, üzeri mazgallarla ve siperli yüksek duvarlarla çevrilmi�tir.  

Mamure kalesi oldukça sa�lam denebilecek durumda günümüze ula�abilmi� 

olmasına ra�men, kale burçlarında ve iç galerilerde zamanla tahribatlar meydana gelmi�tir. 

Özellikle iç kalenin deniz tarafına bakan kısmı yıkılma tehlikesiyle kar�ı kar�ıya 

bulunmaktadır. Kalenin deniz kenarında kalan güney duvarları yakın geçmi�te yapılan ta� 

setle dalgalara maruz kalmaktan kurtulmu�tur. 

Kalenin içerisindeki cami yapısına bakacak olursak; yapıya köfeki ta�ından sivri 

kemerli derin ni� halinde ta� çerçeve içinde basık kemerli ta� kapıdan girilir.  

Giri�in tam kar�ısında yer alan mihrap, ta�tan dikdörtgen ni� içindedir. Cami içini, 

mermer çerçeve içine alınmı� ta� kemerli on pencere aydınlatır. Bunlardan sa� ve sol duvar 

ortalarında bulunan pencereler kapatılmı�tır. Kubbe altında kemerli pencereler yer alır. 
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Yapının iç görünümünden çok, dı� görünümünde daha fazla estetik dekorlar vardır. 

Duvarlarda ta� ve tu�la sıraları uyum içinde örülmü� olan kubbeye geçi�te ve saçaklarda 

tu�ladan tırnak süsleri yapılarak estetik bir görüntü olu�turulmu�tur. 

Kuzey cephesinde ah�ap direklerin ta�ıdı�ı son cemaat mahalli yer alır. Son cemaat 

mahallinin orijinal direkleri ve örtüsü kaybolmu�tur. Sa� tarafta yer alan ta� kaide 

üzerindeki duvar, giri�i ta� sivri kemerli minaresinin petek ve külahı yıkılmı�tır. 16.yy. 

Osmanlı mimarisinin ö�elerini ta�ıyan caminin ilk yapılı�ı Karamano�ulları’na aittir.   

Caminin önünde yer alan be�ik tonozlu çe�menin, oyma küçük kemerlerle dekore 

edilmi� iki gözü vardır. Mamure kalesinin yakla�ık olarak 1500 m kuzeyindeki su 

kayna�ından e�imli bir kanalla kaleye getirilen su çe�meye ula�ıyordu. Bu suyolu 

bozuldu�undan dolayı çe�me kullanılmaz durumdadır. 

Anamur-Bozyazı karayolunda, kalenin yol a�ırı kuzeyinde bulunan hamam yapısına 

baktı�ımızda; Hamam’ın giri� bölümü yıkılmı�, ılık ve sıcaklık bölümleri oldukça 

sa�lamdır. Hamam ve çevresinde yer alan bazı temel izlerden, burasının Mamure Kalesi ile 

bütünlük olu�turan bir yerle�im merkezi oldu�unu görmekteyiz. Küçük ölçekli, bina 

mimari açıdan klasik Türk hamamlarının güzel bir örne�ini te�kil eder. Yapının duvarları, 

yer yer ah�ap hatıllarla takviyelenmi� sıralı moloz ta�lar ve Horasan harcıyla örülmü�tür. 

  Soyunma yerine, güney cephenin ortasına açılmı� bir kapı ile girilir. Batı 

cephesinin duvarı güney cephe duvarı ile birle�ti�i kö�eden itibaren so�ukluk duvarına 

yakın kısma kadar yıkılmı�tır. Duvarlarda üst pencereler her üç cephede simetrik olarak 

yerle�tirilmi�tir. Bu görü�ten yola çıkarak yıkılan kısımda da benzer üst pencereler 

bulunmaktadır. 

Soyunma kısmının iç sıvaları büyük ölçüde tahrip oldu�undan duvar örgüsünde 

kullanılan ah�ap hatıl sistemi açıkça görülmektedir. Zemini moloz ve toprakla dolmu� olan 

soyunma kısmı, ortada ah�ap direklerle desteklenen ah�ap tavan, dı�tan da büyük olasılıkla 

kiremit çatı ile örtülü olması gerekir. Soyunma kısmından, sivri kemerli giri�ten sonra üstü 

be�ik tonozlu kısa ve dar bir koridordan so�ukluk kısmına geçilir. 

So�ukluk kısmı kare formunda olup kubbeye geçi� Selçuklu üçgenine benzeyen 

pandantiflerle sa�lanmı�tır. Giri� kapısının kar�ısına gelen kısımda, sivri kemerli eyvan 

�eklinde büyük bir ni� yer alır. Bu ni�, zemini so�ukluk zemininden bir kademe ile 

yükseltmi�tir. Giri� kapısının yanında yine kare formunda kubbeye üçgen pandantiflerle 

geçilen tra� yeri yer alır. 

So�uklu�un kuzey tarafındaki üçüncü bir kapıdan sıcaklı�a geçilir. Merkezi kubbeli 

sı9caklık kısmının kuzey, do�u ve batısında eyvan biçiminde üç adet ni� yer alır. Sıcaklık 
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giri�inin kar�ısına gelen ni�in iki yanında simetrik olarak açılmı� iki kapı ile kö�e 

halvetlerine girilmektedir. Bu mekânlarda yine kubbeye geçi� üçgen pandantiflerle 

sa�lanmı�tır. 

Batı tarafındaki odada giri� kapısının kar�ısına rastlayan duvarlarda, su deposuna 

açılan pencere yer alır. Hamamın kuzeyini boydan boya be�ik tonozla örtülmü� su deposu 

kaplar. Hamamın ah�ap kapı ve pencereleri, ta� kurnaları bugün mevcut de�ildir. Hamamın 

kubbeleri ortada yuvarlak, yanlarda daire, altıgen be� yıldız �eklindeki tepegözleri ile 

ı�ıklandırılmı�tır. 

Yapı, zamanla tahrip oldu�u için onarılar sırasında tekrar tekrar sıvanan duvar 

yüzlerinde, hamamın duvar nakı�larından çok az örnek zamanımıza gelebilmi�tir. 

Hamamın mekânları içerisinde en çok korunarak gelebilen duvar nakı�ları sıcaklık 

kısmının duvarlarında yer alır. Tüm mekânlarda, duvar üstlerinde dolanan bordürlü nakı�lı 

lambriler, üstü dilimli kemerciklerden olu�an mihrabiyeler, mekik ve papyon biçimli 

geometrik geçmeler, sekizgen geometrik örgüler, altı dilimli rozetler ve iç içe geçmi� 

onikigen yıldızlar ye�il, sarı, kırmızı, siyah renklerle boyanmı�tır. Yapının herhangi bir 

yerinde yapım ya da onarım tarihini gösteren bir yazıt mevcut olamamakla birlikte; 

Mamure Kalesi’nin Karamano�lu II. �brahim Bey tarafından mamur edildi�i 1450 yılında, 

hamamın da aynı tarihte yapılmı� olması gerekir. 

 

Azı Tepe 

Anamur – Bozyazı karayolunun 6. km sinde soldaki stablize yol izlenerek Bozyazı 

ve Anamur ovalarının ku�bakı�ı izlenebilece�i mükemmel bir noktada kurulmu� ören 

yerine ula�ılır. Çarıklar köyü sınırları içerisinde yer alır. Ören yerindeki kent dokusu, 

yukarı ve a�a�ı �ehir olmak üzere ikiye ayrılır. Yukarı �ehirde ince sur duvarlarının içinde 

sadece sivri tonoz örtülü sarnıçlar ve nekropol vardır. Ören yerinin en do�usunda MS 4–5 

yy.’da tarihlendirebilece�imiz bir kilise, güney do�usunda ise dört mekânlı bir hamam 

bulunmaktadır. 

 

Ala Köprü 

Anamur-Ermenek Karayolunun 17.km’sinde, Dragon çayı üzerinde yer alan tek 

gözlü Ala köprü ana yatak üzerinde 19.65 m açıklı�ında ve ta�tan in�a edilmi�tir. Ye�il 

örtülü, dik yamaçlarla çevrili dar bir vadiden akan, Dragon çayı Evciler Köyü yakınında 

daha da daralarak köprü’nün altından denize ula�ır. 
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Ala Köprü çevresindeki bitki örtüsünü akarsu çevresinde yarattı�ı de�i�ik ve etkili 

havayı bozmayan do�al güzelliklerle bütünle�me ba�arısını gösteren bir mimarlık 

harikasıdır. 

Köprünün ana kemer açıklı�ının dı�ında ta�kın suları bo�altmak için bir bo�altma 

gözü do�u tarafa yerle�tirilmi�tir. Ana kemerin yapısı çok önemli bir i�çilik ve sa�lam 

travanten malzeme ile ba�lı ba�ına bir özellik ve de�er ifade eder. Sa�lam kaya zeminine 

oturtulan temelleri, sadece profilasyon olu�turan ta�ıyıcı ve takviye kemerli köprünün 

sa�lam bir ö�esi olmaktadır. Bu kanıya; dö�eme ve tamponlarda görülen onarım izlerinin 

kemerde bulunması ile ula�abiliriz.  

Bo�altma gözünde aynı titizli�in gösterilmedi�inden burası bozulmaya u�ramı� ve 

yapılan onarımla tüm beton olarak sa�lamla�tırılmı�tır. Bu beton kılıf kemeri ve dü�ey 

olarak yükselen çeperi kapsamaktadır. Kemer dı�ında köprünün tüm yapısı moloz örgüdür. 

54 m uzunluktaki köprüde, korkuluk dı�tan belirmeksizin tampon duvarlarının 

uzantısıyla sonuçlanır. Korkuluk yüksekli�i 0.75 m’dir. Son zamanlarda bilinçsiz araç 

sürücülerinin verdi�i etkiler sonucu kuzey korkuluk ta�larının bir kaçı Dragon çayına 

dü�mü�tür.  

Önceleri ana kemer üzerinden iki yana güçlü e�imlerle inen 5.35 m geni�li�indeki 

tabliye sonraları doldurularak meyiller daha da azaltılmı�tır. Yazıtı bulunmayan köprü 14. 

yy.’da Karamano�olları’nın Akdeniz’e ula�mak için yaptı�ı bilinir. 

 

Boncuklu Kale 

Anamur’un kuzeydo�usunda, Anamur-Ermenek karayolunun 3.km’si üzerinde 

bulunan Çeltikçi köyünün içinden geçtikten sonra dik patika yolu izleyerek 2 km’lik bir 

yolun sonunda, sol tarafta, deniz seviyesinden 400 m yükseklikteki Boncuklu Kale 

kalıntılarının bulundu�u yere gelinir. 

Boncuklu Kalenin bulundu�u tepenin yamacında 200-300 hanelik bir antik köy 

yerle�imine rastlanır. Köy yerle�iminin meyilli olarak kurulmu� olması nedeniyle tepenin 

doruk noktasında savunma amaçlı olarak oval biçimde yapılmı� sur kalıntıları vardır.  

Kalenin ortasındaki sarnıç tonozlu ve kalın duvarlıdır. Kale surlarının üst se�irdimlerinin 

altları tonozlu ve eyvanlı olarak düzenlenmi�tir. Sur içlerinin eyvan formundaki ölçüleri 

yakla�ık 2.60 m geni�li�inde ve 1.20 m derinli�indedir. Surla 34 adet eyvanla çevrilmi�tir. 

Mekânların üzerleri yakla�ık bir metre kadar yükseklikte bulunan kale burçları ile 

çevrilmi� olup üzerinde rahatlıkla gezilebilecek gezi alanı bulunmaktadır. 
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 Kalenin beden duvarlarının kö�elerinde 5.20x5.50 m ölçeklerinde kare plana yakın 

formda be� adet gözetleme kulesi yer alır. Kale içindeki sarnıç 10x7.5 m ölçe�inde ve 

tonozludur. Boncuklu Kale yerle�im biriminde; dinsel amaçlı olarak in�a edilmi� �apel 

binası do�u tarafında yer alır. 

 Boncuklu Kalenin do�usunda konutlar ve nekropol alanı yer alır. Ancak bu 

nekropol alanı içerisinde belirgin mezar mimarisi özelli�ini gösteren yapılara 

rastlanmamaktadır. 

 

Kalınören Harabeleri  

Anamur’un kuzeybatısında, Anamur’a 5 km mesafede, bugün Anamur’un bir 

mahallesi durumunda olan Kalınören Köyü’nün içinde ve kuzeyinde hâkim tepeler 

üzerinde çok geni� bir alana yayılan Kalınören Harabeleri bulunmaktadır. Antik kentin adı 

kesin olarak bilinmemektedir. George Evart Bean ve Terence Bruce Mitford 1964–1968 

yılları arasında Kilikya'da yaptıkları incelemeleri sonucunda hazırladıkları Batı Kilikya'da 

bulunan antik yerleri gösteren haritaların da bugünkü Kalınören köyünün yerini 

TITIOPOLIS olarak i�aretlemi�lerdir.  

Anadolu’nun tarihi co�rafyasını yazmı� olan Prof. W.M. Ramsay’ın yerle�meleri 

gösteren haritasında ise ‘’LAMOS’olarak gösterilmi�tir. Lamos antik kaynaklarda 

Metropolitli�e ba�lı Piskoposluk dâhilinde gösterilmi�tir.  

Ören yeri içinde bazı yazıtlar ele geçmi� olmasına ra�men �ehrin adı hakkında 

herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Daha önce köy evlerinin birinin ön cephesinde 

bulunan ve Anamur Müzesine getirilen yazıtta ‘’Emekli asker yüz ya�ında hayatında 

kötülük yapmadan’’ibaresi bulunmaktadır. Yine ören yerinde bir rastlantı sonucu ele geçen 

bronz plakada Roma �mparatorlu�una ba�lı Suriye ordusunun Kalınören’e gelip yerle�mi� 

emekli askerlerden söz edilmektedir. 

Akropolis’de, nekropol sahasında bulunan bir mezarın lento ta�ında iki satırlı 

yazıda ‘’Ammeis meslekta�ı Obrunos’un karısının hastalıkları iyile�tirme sanatını iyi 

bildi�i’’yazılıdır. 

Kalınören kalıntıları kuzey ve güney yönünde çok geni� bir alan yayılmı� ve etrafı 

surlarla çevrilidir. Sur duvarları düz alanda daha yüksek, akropol’de ise daha küçük ölçekte 

yapılmı�tır. Sur duvarları kabaca yontulmu� irili ufaklı de�i�ik ta�lardan yapılmı�tır. 

Antik kent kalıntıları bugünkü mevcut yerle�im içinde adeta kaybolmu� gibidir. 

Köye giri�te sol tarafta üst yapısı tamamen yıkılmı�, do�u ve batı yönünde monimantel bir 
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hamam yer alır. Yapının bölümleri tam olarak tespit edilmese de batıdaki sıcaklık bölümü 

kalın tu�lalardan in�a edilmi�tir. 

Kuzeye do�ru ilerledi�imizde yamaçta küçük ölçekli, geç döneme ait bir hamam 

görülür. Köyün kuzeyindeki akropolde üç sahınlı iki bazilika ve nekropol alanı yer alır. 

Köy içinde fazla idealist yapılar olamamakla beraber akropolde çok iddialı yapılar vardır.  

Dini yapıların do�usunda görkemli nekropol sahası yer alır. Mezarların hemen 

hepsi kireç ta�ından ve iki katlı, üstü örtülü, “templum in antis’’�eklinde in�a edilmi�tir. 

 Kalınören’deki ilginç yapılardan biri de akropolün kuzey ucunda yer alan tonoz 

örtülü üç ayrı mekânlı Tylos tipli hamamdır. Hamamın su gereksinimi 20 mekân ilerdeki 

nympheiondan sa�lanıyordu. 

 

Ak Cami 

Karamano�ulları döneminde 1326 da yapılan cami, daha sonra yapılan yivli 

minaresi ile ilgi çekicidir. Kar�ısında Karamano�ullarından kalma bir han ve bir köprü 

bulunmaktadır. Akarca mahallesinde merkezi planlı tamamen kesme ta�tan kubbeli bir 

camidir. Camiye batı yönünde basık kemerli ta� kapıdan girilir. Giri�in tam kar�ısında fazla 

derinli�i olmayan ta� mihrap sa�da orijinal olmayan ah�ap minber yer alır. Yapıda 

kö�elerde ve yan duvarlar üzerinde sa�ır sivri kemerli açıklıklarda duvar içine gömülmü� 

yuvarlak iç dolgu ile geleneksel Türk mimarisinde pek görülmeyen tarzda kubbeye geçi� 

sa�lanmı�tır. Sa�ır kemerlerin ayakları üçgenimsi payandalarla desteklenmi�tir. �lçe 

merkezinde olan cami halen ibadete açıktır. Kubbe ete�inin yanlarını çeviren, kale 

burçlarına benzer açıklıklar geleneksel Türk mimarisinde çok az rastladı�ımız 

uygulamalardır.  

Bir olasılı�a göre yapı fonksiyonu de�i�ik bir yapıdan camiye çevrilmi�tir. Giri�in 

hemen üzerinde bulunan beyaz mermere yazılmı� altı satırlık yazıtta 1326 hicri tarihi 

okunmakla birlikte bu yazıtın orijinal olmadı�ı kesindir. Bu yazıtta “Fi Eyyamüs 

Sultan…Alâüddin Vedin Ebul Feth-i Keykubad �bn Keyhüsrev, Fi yed-il abdi…660” 

(Karagöl,2002: 30) yazısı yer almaktadır. Anla�ılıyor ki yapı miladi 1264 yılında 

yapılmı�tır. Yivli minaresi ile ilginç bir görünüme sahip caminin kar�ısında küçük birde 

han vardır. 
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Çoban Kalesi 

Anamur-Gazipa�a karayolunun 15. km’sinde bulunan Çamlıpınar köyünün içinden 

geçen sık ormanlık içinde stabilize bir yol izleyerek deniz kenarında hakim bir tepe 

üzerinde Çoban Kalesi kalıntılarının bulundu�u yere varılır. 

Yapıya kuzeydeki 1.70 m geni�li�indeki ta� kapıdan girilir. Yapının tam ortasında 

bulunan geni� avlunun çevresi, i�levleri de�i�ik çok sayıda oda ile çevrilmi�tir. Orta salona 

açılan kapı ve pencereler Gotik bir etki yaratırlar. Üst kısımlar sa�ır kemerlerle 

zenginle�tirilmi�tir. Orta salonun üst örtüsü tamamen yıkılmı�tır. Üst katlara ula�ım büyük 

bir olasılıkla ah�ap merdivenlerle sa�lanıyordu. Yerel bir beye ait oldu�u dü�ünülen bu 

yapı 16. veya 17.yy’a tarihlendirilmektedir. 

 

Anıtlı (Kaldran) 

Anamur’a ba�lı Kaledran köyü(Anıtlı) içinden geçen Mersin-Antalya karayolunun 

800–900 m kadar kuzeyinde bulunur. Köyün içinden geçen Kaladıran çayının sol 

kenarında, yerli halk tarafından kö�k olarak bilinen oldukça sa�lam temel üzerine kalın 

duvarlarla yapılmı� iki katlı, giri� kapısı güneye bakan ve hemen giri�in solunda küçük ayrı 

bir bölümü bulunan bu yapının do�u ve batı istikametinde gözetlemeye yarayan iki�er adet 

mazgal pencere bulunmaktadır. Bu küçük bölümden üst kata tahminen 15 basamaklı 

dönerli merdivenle çıkılır. Üst kattaki iki ayrı mekân alt kattaki mekânların aynısıdır. Her 

iki katta da bu mekânların üzerleri yuvarlak kemerli tonozla örtülmü� olup, yapının üst 

örtüsü be�ik çatılıdır. Yapı genel olarak 15 m yüksekli�indedir. 

Yapının 35 m kadar güneyinde bulunan köprünün-ki bugün sadece çayın iki 

kenarında ayaklarının kalıntıları mevcuttur-bu yapıyla ba�lantısı bulunamamaktadır. 

Büyük ihtimalle yakınından geçen dö�eme yol nedeniyle burası bir gözetleme kulesi ve 

koruma karakol durumunda bir yapıdır. 

 Yapıda üst kattan do�uya do�ru sivri kemerli iki pencere bulunmaktadır. Ayrıca 

binada yapı malzemesi olarak çevrede daha önceki zamanlarda yapılmı� olan yapılardan 

getirildi�i belli olan mimari parçalar kullanılmı�tır. Bütün bunlar; bu yapının a�a�ı yukarı 

5. ya da 6.yy’a ait oldu�unu gösteriyor. 

Mevcut haliyle %40’ı tahrip olmakla beraber, yapı olarak çok kalın duvarlarla 

yapılmı� olması yapının sa�lamlı�ını arttırmaktadır. Ancak korumasız bir halde bulunması 

ileriki zamanlarda gerek çevre sakinlerince gerekse de tabiat do�al olaylar sonucu tahrip 

olması muhtemeldir. 
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Kızıl Kilise 

Anamur’un 6 km kuzeybatısında bulunan Kızılaliler Köyünde, köy içinde 1 km’lik 

stabilize yolu izleyerek “Külsavuran Bedesteni” olarak bilinen yerdeki Kızıl Kilise 

kalıntılarının bulundu�u yere gelinir. 

Ören yerinde bulunan üç sahınlı küçük kilise narteksi yıkılmı� olmasına kar�ın yan 

duvarları tamamen ayaktadır. Yapıda yan sahınlara geçi� sütunlarla desteklenen yuvarlak 

kemer gözleri ile sa�lanmaktadır. Yan sahanlara, iki katlı olması gereken yapının sa� ve 

sol tarafında üçer pencere açılır. 

 

Anemurium Ören Yeri 

Anemurium antik kenti, Türkiye’nin en güney uç noktası olan Anamur Burnu’nun 

do�uya bakan yamacındadır. Eski da�lık Kilikya’nın en iyi korunmu� �ehirlerinden biridir. 

Anemurium’da arazi limandan ba�layarak hafif bir e�ilimle yükselir ve �ehir surları antik 

kentin içinde yer alan yapıları yarım daire biçimde çevirir. 

Uzun süre bilim dünyasınca tanınmayan Anemurium 19.yy’da �ngiliz 

donanmasından Albay Francis Beamfor’un bu kıyılarda ke�if yapmasıyla tanınmı�tır. Bu 

çalı�maya ait harita Anamur Müzesi’nde bulunmaktadır. 1960’lı yıllarda Toronto 

Üniversitesi’nden Elisabeth Alfoldy tarafından ba�latılan yüzeysel ara�tırmalar daha sonra 

Kanada British Colombia Üniversitesi’nde Prof. James Russell ba�kanlı�ında kazı ve 

yenileme çalı�ması �eklinde 1998 yılı sonuna kadar sürdürülmü�tür. 

Anemurium’da ilk yerle�imin ne zaman ba�ladı�ı hakkında herhangi bir kesin bilgi 

bulunmamaktadır. Kentin adı liman listesine geçti�i için onun MÖ 4.yy’da var oldu�unu 

söyleyebiliyoruz. Kentte 4.yy’a ait kalıntılar bulunmaktadır.  

Zamanımıza birkaç duvar kalıntısından fazla bir �ey kalmamı�tır. Anemurium 

isminin “Rüzgârlı Burun” anlamında kullanıldı�ını bilmekteyiz. 

  Anemurium ilk olarak MS 1.yy’da geli�meye ba�lamı�tır. O zamanlar 

Commagene Krallı�ı’nın bir bölümü olan �ehirde Commagene Kralı Antigonos IV’ ün 

sikkelerinin basıldı�ı bilinmektedir. Ayrıca kentin çevresine ilk surlar da bu zamanda 

yapılmı�tır. 

�ehirde gerçek bayındırlık dönemi Kilikya’nın Roma �mparatorlu�u’nun bir 

bölümü oldu�u MS 1.yy’ın geç dönemine rastlar. Ayrıca Kıbrıs’a yakın olması yüzünden 

özellikle Romalılar zamanında bir ara istasyon konumunda olan Anemurium aynı zamanda 

karayoluyla Toroslardaki önemli Roma kentlerinden biri olan Germanipolis ile 
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ba�lantılıydı. Böylece bu dönemde bölgedeki do�al kaynakların ihraç edildi�i önemli bir 

ticari kent olmu�tur.  

 �u anda ayakta kalan tüm yapılar bu dönemden kalmadır. Anemurium daha sonra 

5.yy’da �sauraların eline geçmi�tir. �sauralı Zena döneminde �ehir az da olsa bir refaha 

kavu�mu�, bu durum 6.yy’a kadar sürmü�tür. Bu dönemde kiliselerle birlikte iki küçük 

hamam kalıntısını da bulmaktayız. MS 650 yılında Arap akınlarına u�rayan kent bu 

tarihten sonra tamamen terk edilmi�tir. 

Anemurium antik kentinin etrafı sur duvarları ile çevrili olup kalenin içindeki 

yerle�im tepeden denize inen bir duvarla ikiye ayrılmı�tır. �ehrin en önemli yapıları; surlar, 

hamam, tiyatro, odeon, pleastra, bazilika ve sütunlu yol kalıntılarıdır. Surların dı�ında 

kalan a�a�ı kentte ise Anadolu’nun en iyi korunmu� nekropol alanı bulunmaktadır. 

 

a) Surlar 

Anemurium’da, 1,5 km uzunlu�unda ve 400 m geni�li�inde kenti çevreleyen �ehir 

surları, arazinin e�imine uyum sa�layacak �ekilde in�a edilmi�tir. Do�u yönündeki surlar 

kulelerle takviye edilmi�tir. Helenistik döneme ait gözetleme kulelerinde beyaz renkli, 

kesme ta� kullanılmı�tır. Surların in�asında daha ziyade yörenin mavi kireç ta�ı 

kullanılmı�tır. 

 

b) Tiyatro 

Odeon’un kuzeyinde arazinin durumundan istifade edilerek yamaca yaslanan 

tiyatrodan günümüze pek fazla bir �ey kalmamı�tır. 

 Yamaca dayalı oturma yerlerinden izler kalmayan tiyatronun �u an sadece çevre 

duvarlarını görebiliriz. 60 m yarıçapındaki tiyatronun kemer ve tonozlarla desteklenmi� iki 

giri�i bulunmaktadır. 

 

c) Odeon 

Odeon tiyatronun kar�ısındaki arazinin denize do�ru yamacında in�a edilmi�tir. 

Odeon’a tiyatroya bakan kısımdan iki kapı ve yarım daire �eklindeki merdivenle giri� 

sa�lanır. Dikdörtgen planlı, iki giri�li odeon’un yarım daire formundaki oturma yerleri 900 

ki�iliktir. Oturma yerlerinin altında ve orkestraya açılan tonozlu geçi� koridorları vardır.  

Bu koridorlar oyuncuların soyunma yerlerine ve orkestraya giri�lerini sa�lar. Bu 

koridorların tabanı mozaik dö�elidir. MS 2.yy’a ait bu odeon 31x20 m ebatlarında olup 

yenileme çalı�maları sırasında oturma yerleri onarılmı�tır. 
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d) Hamam 

Tiyatronun batısında, sa�da teras üzerinde kurulmu�tur. �ehirdeki en geni� hamam 

yapısıdır. Bu hamam, MS 3.yy’ın ilk yarısında in�a edilmi�tir. Üç geni� ısınma holü ve iki 

yüzme havuzundan meydana gelmi� olup iki katlıdır. Alt katta tonozlu mekânlar 

bulunmaktadır. Üst kata merdivenlerle çıkılır. Hamamın ısıtma sistemi Hypokaust’tur. 

Hamam yapısında; tuvalet, lavabo, sarnıç ve havuz gibi di�er yapılar da bulunur. Yapı 

içinde su da�ıtımı yatay künklerle sa�lanır. 

Geometrik geçmelerle süslenmi�, taban mozaiklerinden günümüze çok az örnek 

kalmı�tır. Hamam günlük hayatta çok kullanılan bir mekân olup ço�unlukla erkeklerin, 

askerlerin ve askerlik için yeti�tirilen erkek çocukların ra�bet etti�i bir umumi yapıdır. O 

zamanlar hamamda sadece yıkanılmaz, sohbet ve okuma gibi eylemler de gerçekle�tirilirdi.  

Yunanlıların ve Romalıların dı�ındaki ço�u eski uygarlık do�rudan ısıtma 

yöntemlerinden yararlanırdı. Roma yapılarının ço�unda, yapının dö�emesi alttan sütunlarla 

desteklenir ve böylece sütunların arasında hava menfezleri olu�turulurdu. Isıtılacak 

odaların altındaki merkezi bir bölmede odunkömürü ya da odun yakılır ve böylece sıcak 

gazın dö�emenin altındaki bo�luklarda dola�masıyla odaların ısıtması sa�lanırdı. Hipokaust 

Sistemi olarak adlandırılan bu yöntem Roma �mparatorlu�u'nun çökü�üyle terk edilmi� ve 

merkezi ısıtma ancak 1500 yıl kadar sonra tekrar uygulanmaya konmu�tur. 

 

Deniz Feneri 

1911 yılında Fransızlar tarafından yapılmı�tır. Güneyin uç noktası Anamur 

Burnu’nda in�a edilmi� olup, ;Orta Akdeniz’de ilerleyen gemilere yol gösterir (Anamur 

91,1991: 41). 

 

Kö�ekbükü Ma�arası 

Anamur’da çevre düzenlemesi yapılarak ziyaretçilere açılan ilk ma�aradır. 

Anamur’un 15 km batısındaki Ovaba�ı köyünü geride bıraktıktan sonra ormanlık alanda 

bulunur. Bu ma�ara 3. Zamanın Miyosen devri kalkerlerinden olu�mu� bir ma�aradır. 

Çevresinde ise 4. Zamandan kalmı� tabakala�mı� kaya parçaları bulunur.  

Ma�araya giden yolun virajlı ve rampalı olmasından dolayı yörede; devesi yük 

ta�ıyacak ergenli�e ula�mı� olana verilen Kö�ek, yolun virajlı olmasından kaynaklanan 

Bük sözcüklerinin birle�mesinden dolayı bu isim verilmi�tir. 

Ma�araya do�u yönünde bulunan ve yakla�ık be� metre geni�li�inde açılmı� bir 

çatlaktan girilir. 500 m geni�li�inde olan ma�ara; Dilek, �ifa ve huzur olarak isimlendirilen 
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üç bölümden olu�maktadır. �çi sarkık ve dikiklerle dolu olan ma�aranın iç ısısı 18 

derecedir ve içerideki nem oranı %80-82dir. Bu özelliklerinden dolayı Kö�ekbükü 

Ma�arası �ifa da�ıtan bir ma�ara olarak bilinir.  

Ma�aranın içi ı�ıklandırılıp turizme açılmı�tır. Çevresine ise ziyaretçilerin 

ihtiyaçlarını kar�ılamak üzere kır kahvesi, piknik alanı ve bungalow tipi evler yapılmı�tır. 

 

Çukurpınar Ma�arası 

Anamur’un kuzeyinde 46 km uzaklıkta 1880 m yüksekliktedir. Ta�eli platosundaki 

Sugözü yakınında Çukurpınar yaylasındadır. EGMA Düdeni’nin giri�i ilk olarak 1990 

yılında ke�fedildi. Bo�aziçi Üniversitesi Ma�ara Ara�tırma Kulübü (BÜMAK), 1992’deki 

ilk ke�if gezisinde -65 m derinli�e indi. �zleyen yıllarda BÜMAK'la birlikte Ma�ara 

Ara�tırma Derne�i'nden (MAD) ma�aracılar da EGMA Düdeni’nin bir insanın zorlukla 

geçebilece�i dar geçitlerinden a�a�ılara do�ru yol aldı. 

1993’te -232, 1994'te -530, 1995’te -672 ve 1996 yılında ise -1032 m’ye ula�ıldı. 

1997 yılındaki ke�if gezisinde -1377 m’ye kadar inildi. Ancak 2001 yılında, -1319 m’ye 

ula�ıldıktan sonra aniden gelen selin, -1285’m’de bulunan ma�aracı Mehmet Ali Özel'in 

ölümüne neden olması sonucu ke�fe bir süre ara verildi. Yerel halkın Peynirlikönü Düdeni 

adını verdi�i ma�ara bu tarihten sonra, bir trafik kazasında ya�amını yitiren ma�aracı 

Evren Günay ve Mehmet Ali Özel'in adıyla, EGMA Düdeni olarak anılmaya ba�landı. 

BÜMAK ve Bulgaristan Ma�aracılık Federasyonu (BFS ma�aracılarından olu�an 17 

ki�ilik ekip tarafından Temmuz-A�ustos aylarında gerçekle�tirilen ke�ifte ula�ılabilen en 

derin nokta olan -1429 m’ ye inildi. Bu derinlik aynı zamanda Türkiye'deki ma�aralar 

arasında ula�ılan en derin noktadır. 

 

Bicikli Ma�arası 

Anamur-Ermenek karayolunun 50. km’sinde, Abanoz yaylasının sol tarafında 

tepelerin üzerindeki Suyun Gözü diye adlandırılan suyun kayna�ının oldu�u yerdedir.  

Ma�araya iki kaya arasındaki geçitten giri� yapılır. 900 m uzunlu�undaki ma�arada 

birbirlerine dar geçitlerle ba�lanan 9 bölüm vardır. Bu bölümlerde küçük göletler 

bulunmaktadır. Ma�arada 5. bölümden 6. bölüme geçi�i sa�layan 100 m uzunlu�unda 

düzgün bir koridor bulunmaktadır.  

Binlerce yıllık bir zamanda sızan kalkerlerden olu�an ma�aradaki sarkık ve dikikler 

ma�ara henüz fosil haline gelmedi�i için olu�maya devam etmektedir.  
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Sarkıkların memeye benzemesi ve bu sarkıtların ucundan su damlamasından dolayı 

yöre halkı tarafından ma�araya “Bicikli” ismi yakı�tırılmı�tır. 
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I. BÖLÜM 

HALK ANLATMALARI 
 

A. MASALLAR 
 
Masallar, çocukluk yıllarında annelerimizden, ninelerimizden, kısacası 

büyüklerimizden özellikle ak�amları dinledi�imiz; belleklerimizde ipekten bir kuma� 

içerisinde saklanan kültür hazinelerimizdir. Onlarda aklı, saflı�ı, iyili�i, kötülü�ü, bazen 

bir peri kızını bazen de kocaman bir devi bulur, onlarla hayal dünyalarında gezer, bazen 

Kafda�ı’nın ardına bazen denizlerin ardına gideriz.  

Biz de yöremizde anlatılan masalları derleyerek elimizden geldi�i kadar hazinemize 

sahip çıkmaya, bu e�siz hazineyi gelecek ku�aklara aktarmaya çalı�tık. 

Halk edebiyatının anlatmaya dayanan türleri arasında yer alan masallar, sözlü 

kültürümüzün en güzel örneklerindendir. Kitle ileti�im araçlarının fazla yaygınla�madı�ı 

dönemlerde; anlatılması birkaç gece süren masallar; ho�ça vakit geçirmek için tek vasıta 

idi. Usta anlatıcının etrafına oturan dinleyiciler, bir taraftan i�lerini yaparlarken, bir taraftan 

da Zümrüdüanka’nın sırtında masal dünyasına do�ru süzülürler; bazen yedi ba�lı ejderha 

ile sava�ırlar; bazen de padi�ahın güzel kızına kavu�mak için türlü sınavlara girerlerdi. 

(Sakao�lu-Alptekin, 2005: 53) 

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

metel, mesele, matal, hekâ, hikâ, hekeya, oranlama, ozanlama ve nagıl. Kelimenin Türk 

dünyasında kullanılı� �ekilleri de; çorçok (Teleütler), ertek, ertegi/ü (Kazaklar, Kırgızlar), 

ımak (Sagaylar), nıbah, sersek (�orlar), na�ıl (Azerbaycan), hallep (Çuva�lar), çoçek 

(Do�u Türkistan) �eklindedir (Sakao�lu, 1999: 4). 

Masal sözü Habe�çedeki “mesl” sözünden gelmektedir. �branice’ye “ma�al”, 

Aramice’ye “mesel”, “masal” oradan Türkçe’ye “masal” olarak geçmi�tir. Önceleri örnek 

verme, kar�ıla�tırma anlamında kullanılmı�, ardından da bu alanın adı olmu�tur (�slam 

Ansiklopedisi, 1979: 120). 

Masalı, birçok ara�tırmacı çe�itli �ekillerde tanımlamı�tır. Biz bu tanımlardan 

birkaç tanesini a�a�ıda veriyoruz. 

Pertev Naili Boratav, masalı �öyle tanımlar: “Masal, nesirle söylenmi�, dinlik ve 

büyülük inanı�lardan ve törelerden ba�ımsız, tamamıyla hayal ürünü, gerçekle ilgisiz ve 

anlattıklarında inandırmak iddiası olmayan kısa anlatı türüdür” (Boratav, 1982: 75). 
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�ükrü Elçin, masalı; “Bilinmeyen bir yerde, bilinmeyen �ahıslara ve varlıklara ait 

hadiselerin macerası, hikâyesi...” �eklinde tanımlamı�tır  (Elçin, 1986: 368). 

Saim Sakao�lu da; “Kahramanlarından bazıları hayvanlar ve tabiatüstü varlıklar 

olan, olayları masal ülkesinde cereyan eden, hayal mahsulü oldu�u halde dinleyenleri 

inandırabilen bir sözlü anlatım türüdür.” (Sakao�lu, 2002: 4). 

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

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

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

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

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

hususları ihtiva eden masallar, dinleyenleri reel dünyadan çekip hayali âleme almak için 

tekerlemeye benzer sözlerle ba�lar. Masallar, kadınlar tarafından daha çok çocuklara 

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

 Masalların önemli bir yanını Umay Günay; “Masal, birçok ara�tırmacının kabul 

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

olmayan halk için roman ve hikâye niteli�indedir.” diyerek bizlere göstermi�tir (Günay, 

1975: 4). 

Masallar, halk arasında efsane, hikâye ve destanlarla karı�tırılmakta bu ayrımlar 

yapılamamaktadır. Masalı di�er türlerden ayıran özelliklerini bize, Boratav �u �ekilde 

açıklamı�tır: 

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

derecesi ne olursa olsun hayal yaratmasıdır. 

2-Olaylar üç süreli bir düzen içinde geçer. 

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

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

Bizde bölgemizde yaptı�ımız derleme sonucunda elde etmi� oldu�umuz masalları 

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

yapmı� oldu�u sınıflandırmaya göre ayırdık. Thomson’un bu sınıflandırması �u �ekildedir. 

1. Hayvan masalları 

2. Asıl halk masalları 

3. Fıkralar 

4. Zincirleme masallar 

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

Bu masalların özelliklerini verecek olursak; 
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1. Hayvan masalları 

 a. Di�er masallara göre daha kısadır. 

 b. Genellikle hayvan masallarında formel unsurlarına rastlanmaz. 

 c. Olaylar, �ahıslarla hayvanlar arasında geçer, bazende kahramanların 

tamamı hayvanlar olabilir. 

 ç. Masal metinleri birden fazla olay üzerine kurulmu�tur. 

 d. Genellikle ola�an üstü kahramanlar (dev, cadı, cin vb.) yoktur. 

 e. Olaylarda bir bütünlük söz konusudur. 

 f. Gerçekle ilgileri yoktur. 

 g. Hayvanlar sembolize edilerek insanlara ders verir. 

2. Asıl Halk Masalları 

 a. Bu tür masallar formel yönünden zengindir. 

 b. Olaylar, �ahıslar, ola�anüstü varlıklar ve �ahıslar; bazende insan yerine 

geçen hayvanlar arasında geçebilir. 

 c. Dev, �eytan, cadı, cin gibi ola�an üstü kahramanlar vardır. 

 ç. Birden fazla olay vardır. 

 d. Birbirine benzeyen olaylar oldu�u gibi birbiriyle hiç ilgisi olmayan 

olaylarla da kar�ıla�abiliriz. 

 e. Di�er türlere göre daha uzun olabilir. 

 f. genellikle hayal mahsulü olup gerçeklikle ilgisi yoktur. 

3. Fıkralar 

 a. Kısa metinlerdir. 

 b. Renk ve sayı formellerinin dı�ında kalıp ifadelere rastlanmaz. E�er formel 

unsuruna rastlanırsa bu, anlatıcının masalı fıkra ile karı�tırmasındandır 

 c. Ola�an üstü kahramanlar yoktur. 

 ç. Gerçekle ilgisi vardır. 

4. Zincirleme masallar 

 a. Birden fazla formel unsuruna rastlanabilir. 

 b. �ahıslarla hayvanlar iç içedir. 

 c. Ola�an üstü hayvanlar yok denecek kadar azdır. 

 ç. Olaylar iç içedir ve birden fazla olay vardır. 

 d. Kısadırlar. 

 e. Gerçekle ilgisi omayıp hayal mahsulüdür (Alptekin, 2002a: 38). 
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Sahamızda masal anlatma gelene�i, geli�en teknolojiyle birlikte -hemen hemen her 

halk anlatmalarının oldu�u gibi- yok olmak üzeredir. Yöremizde masalları genellikle orta 

ya� üzerinde ki hanımlar anlatmaktadır.  

Geçmi� dönemlerde masalların evlerde ocak ba�ında, gazlambası altında 

anlatılmakta oldu�unu kaynak ki�ilerimizden ö�rendik. Geçmi�te bir e�lence aracı olan 

masallar, günümüzde masal anlatıcılarına sorulmadan anlatılmamaktadır.  

Derlememiz sonucunda elde etmi� oldu�umuz masalların büyük bir bölümünü asıl 

halk masalları olu�turmaktadır. Bunun yanında bir adet hayvan masalı, bir adette 

zincirleme masal derlememizde tespit edilmi�tir. Derlememizde sınıflandırma i�lemini 

yaparken bazı masallarımızın birden fazla bölümde yer alabilece�ini fark ettik (Elinin 

Gareri) ancak biz masalın motifinin a�ır bastı�ı sınıfa koymayı tercih ettik. 

Klasik masal yapısından farklı olarak, derlememizde “Gara Garga” masalında asıl 

kahraman ölmü�tür. Bu da masalın yapısına ters dü�mektedir. Genel masal yapısında asıl 

kahramanlar maslın sonunda mutlu bir hayat sürerken bahsi geçen masalımızda tam tersi 

olmu�tur.  

Biz de, Anamur’dan derlemi� oldu�umuz 19 masalı, Thompson sınıflandırmasını 

esas alarak, a�a�ıda alfabetik olarak veriyoruz. Masallarımızın altındaki numaralar ilgili 

katologlardaki numaralarını göstermektedir. 

 

1. Hayvan masalları 

a. Ayı ile Tilki 
EB: -, AaTh: - 

Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde; büyük bir ayı ile kurnaz bir tilki arkada� 

olmu�lar. Beraber aynı ma�arada yer aynı ma�arada yatırlarmı�. Bir gün akıllarına bir �ey 

gelir:  

“Bir ziyafet yapalım.” derler. 

Tilki tavuk getirir; ayı, bal ve patates getirir, yemekleri yaparlar. Ayı, tilkiye der ki: 

“Sen git çalgıcı birisini bul, ziyafeti �enlendirelim.” 

Tilki gider. Giderken ormanda bir kedi görür, kedi ta�ın ba�ına oturmu�, miyav 

miyav, der. Bu ses tilkinin çok ho�una gitmi�. Kediye sormu�: 

“Bize bir çalgıcı lazım, sen çalar mısın?” 

Kedi: 

“Tamam, çalarım.” 
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Ma�araya do�ru tilki ve kedi yola koyulurlar. Giderken yolun kenarından bir ku� 

uçar, bunu gören kedi, ku�un üzerine atlayıp ku�u yakalar ve yer. Tilki korkar; biraz daha 

yol giderler, bu sefer kedinin önünden bir kertenkele kaçar, kedi onu da yakalar ve yer. 

Tilki iyiden iyiye korkar. Tilki kediye der ki: 

“Kedi karde�, sen yava� yava� gel, ben oraları hazırlayayım.” 

Tilki, ko�a ko�a ma�ara varır, ayı bu arada sofrayı hazırlamı�, tilkiyle çalgıcıyı 

bekliyor. Tilki, ayıya der ki: 

“Bir çalgıcı buldum elinden ne kaçan kurtuluyor ne uçan kurtuluyor. Aklın varsa 

kaç!” 

Tilki a�aca çıkar, ayı da a�acın birinin dibindeki yaprak ve ot yı�ınlarının arasına 

girer. Kedi gelir, yemekler hazır ama kimse yok, yemeklerden sevdiklerini bir güzel yer. 

Yemekleri yedikten sonra kenara çekilmi� bıyıklarını yalamaya ba�lamı�. Ayı da 

korkusundan yaprakların arasında hızlı hızlı nefes alıp verirken, burnunun önündeki 

yapraklarda kıpırdıyormu�. Bunu gören kedi, yaprakların arasında fare kıpırdıyor sanmı�. 

Kendi kendine demi� ki: 

“Karnımda doydu ama �u fareyi de yakalayıp yiyeyim.” 

Kedi yava� yava�, ayının içine saklandı�ı yaprak yı�ınına yakla�mı�, yı�ının 

üzerine fareyi yakalayaca�ım diye atlamı�. Ayı kediden korkmu�, kedi ayıdan. Ayı 

korkuyla ormana do�ru kaçmı�, kedi de korkusundan, tilkinin çıktı�ı a�aca tırmanmaya 

ba�lamı�. Kedinin kendi çıktı�ı a�aca tırmandı�ını gören tilki, ‘bana geliyor’diye kendini 

a�açtan a�a�ıya atmı�, kaçmı�. Derken, tilki ile ayı ormanda birle�mi�ler. Ayı, tilkiye 

demi� ki: 

“Gitte bak bakalım çalgıcı hala orda mı?” 

Tilki: 

“Tamam.” der. 

Tilki, ma�araya do�ru gider ama korkusundan ma�araya varamaz. Bir a�acın 

dibinde oturur. Biraz zaman geçtikten sonra tekrar ayının yanına varır. Ayı der ki: 

“Orada mı gördün mü?” 

“Evet, orada.” 

“E ne yapıyor?” 

“Yemekleri yemi� bıyıklarını düzeltiyor. Bana da dedi ki ‘yakalayınca sizde 

yiyece�im.” 

Ayı korkusundan ormanı terk etmi�, tilki de ma�araya sahip olmu�. (MY) 



 42

2. Asıl Halk Masalları 

a. A�a ve Biricik Kızı 
EB: -, AaTh: - 

Bir varmı� bir yokmu�, evvel zaman içinde kalbur saman içinde, develer tellal iken 

pireler berber iken ben anamın be�i�ini tıngırmıngır sallar iken. Zengin bir aile varmı�, bu 

ailenin de dünya güzeli bir kızları varmı�. Kızları bir gün rüyasında annesinin eline su 

döktü�ünü, babasının da havlu verdi�ini görmü�. Sabah kalkmı� annesine mutlu bir �ekilde 

rüyasını anlatmı�. Annesi de kızının gördü�ü bu rüyayı babasına anlatmı�. Babası bu 

rüyaya çok kızmı�, hizmetçileri ça�ırmı�:  

“Kızımı alıp da�a götürün orada öldürün kanlı gömle�ini de bana getirin.” demi�.  

Hizmetçiler kızı alıp gitmi�ler ama kız o kadar güzelmi� ki kızı öldürmeye 

kıyamamı�lar. Da�dan bir tane tav�an tutup öldürmü�ler, kızın gömle�ini alıp tav�anın 

kanına bulamı�lar babasına getirmi�ler, kızı da da�da bırakmı�lar. 

Kız az gitmi� uz gitmi� dere tepe düz gitmi� vara vara yedi katlı bir sarayın kapısına 

varmı�:  

“Açıl kapım.” demi�.  

Kapı açılmı� içeri girmi�. Burada çok zengin bir a�anın o�lu ya�armı�. Sarayın her 

katında hizmetçiler varmı�. A�anın o�lu hizmetçilere emir vermi�:  

“Kıza her katı gezdirin ama sakın yedinci katı gezdirmeyin.” diye.  

Hizmetçiler de altı katı gezdirip yedinci katı gezdirmemi�ler ama kız merak etmi�:  

“Acaba yedinci katı neden gezdirmediler?” demi� kendi kendine ve ısrarla 

açmalarını istemi�.  

Onlarda bu güzel kızın ısrarlarına dayanamayıp açmı�lar. O katta çok güzel bir ku� 

varmı�. A�anın o�luna köyde hiçbir kızı be�endiremezlermi� onun için güzel olan sadece o 

ku�mu�. Ku� kızı görünce birden titremi� me�erse kız o ku�tan da güzelmi�, ku� buna çok 

üzülmü�, üzüntüsünden hastalanmı� her geçen gün biraz daha çirkinle�mi�, zayıflamı� ve 

en sonunda ölmü�. 

A�anın o�lunda me�er büyü varmı� ku� ölünce büyü bozulmu�. A�anın o�luyla kız 

evlenmi�ler kırk gün kırk gece dü�ün yapmı�lar.  

Aradan çok zaman geçmi� kızın babası iflas etmi�, ba�ını bahçesini satmı�, elinde 

avucunda hiç parası kalmamı�, aç susuz kalmı�lar. Artık karısıyla birlikte dilenmeye 

çıkıyorlarmı�.  

Bir gün az gidiyorlar uz gidiyorlar üç düz bir güz gidiyorlar olacak ya kızın evine 

çıka varıyorlar. Hizmetçiler bunları içeri buyur ediyor kız görür görmez tanıyor anasıyla 
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babasını, onlar kızlarını tanıyamıyorlar. Kız hizmetçilerine çok güzel yemekler yaptırmı�, 

masaları donatmı� sonra hizmetçilere demi� ki:  

“Her türlü hizmetlerini yapın yalnız ellerine ben su dökece�im.”  

Yemekler yeniyor ellerini yıkamak için kalktıklarında kız:  

“Ibrıkla suyu ben dökece�im diyor.”  

Babası:  

“Olur mu kızım? Ben bir dilenciyim sen çok zenginsin sarayda ya�ıyorsun.” diye 

utanarak konu�uyor.  

Kız ısrarla su dökmek istiyor ve döküyor, havlusunu da veriyor. Babası o zaman 

eski günlerini hayal edip kıza anlatmaya ba�layınca kız da:  

“��te anlattı�ın kız benim.” demi�. 

Ba�ında geçenleri bir bir anlatmı�. Birbirlerine sarılmı�lar ve babası kızdan af 

dilemi�. Kız, annesi ve babasını sarayın bir katına yerle�tirmi� sonsuza kadar mutlu 

olmu�la. 

Onlar ermi� muratlarına biz çıkalım kerevetlerine. (S�) 

 

b. Barmak Çocuk 

EB: -, AaTh: - 

 
Evvel zamanda fakir bir aile ya�armı�. Bu ailenin çocukları varımı�, en küçükleri 

çok zekiymi� ona barmak çocuk demi�ler. Çocukları geçindiremeyecek olmu� garı goca, 

gonu�maya ba�lamı�lar ak�am: 

“Goca biz bunları geçindiremeyecez, sen bunları yarın da�a götür, bilmedikleri bir 

yerde bırak gaç.” 

“Tamam, hanım.” 

Gonu�ulanları da barmak çocuk duyarımı�. Sabah inmi� dereye ceplerine bir çakıl 

doldurmu�.  

Bubaları: 

“Haydin çocuklar, ben oduna gidecen sizi de götüreyin ben odun keserke siz de 

oralarda oynarsınız.” 

Varmı�lar bir da�ın ba�ına çocuklar oynamaya ba�lamı�lar. Adam bir fırsatını 

bulmu� gaçmı�, çocukları orda goyup. Ak�am olupta eve gitme zamanı gelince: 

“Buba, buba!” bubaları yok.   
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Barmak çocuk: 

“Gorkman garde�lerim ben da� salarak geldiydim onlardan buluruz evin yolunu.” 

Da�ları takip ederek varmı�lar evin arkasına oturmu�lar bakalım ne yapacaklar, 

deyi. Gom�unun biride o gün bir gurban kesmi�imi� onu getirmi� vermi�.  

Garı demi� ki: 

“A�a, ke�ke çocukları salmayaydık da �u etten onlarda yeseydi.” 

Çocuklar ko�mu� arkadan: 

“Ay ana biz buradayız.” Diyerek ko�mu�lar. Yemi�ler içmi�ler. 

“Hanım bunlar yeri bildiler, yarın ben bunları ba�ka bir da�a salayım.” 

Barmak çocuk duyarımı�, sabah mendilin içine ekmek goymu�. Yolda ekmek 

dıkımını atarak atarak getmi�. Olacak ya bir gu�ta ekmek dıkımlarını yemi�. Ak�am olmu� 

bubaları orda gomu� bunları gaçmı�. Ak�am olunca çocuklar: 

“Buba, buba!” bubaları yok.  

Barmak çocuk: 

“Gelin garda�ım ben ekmek dıkımı attıydım yola onu takip ederek varırız evimize.” 

Ekmek dıkımlarının cınnısı var ötesi yök yolu �a�ırmı�lar. Yörümü�ler yörümü�ler 

bir duman tüten eve rastlamı�lar. Varmı�lar, ev bir devin evi. Evin hanımı ekmek 

yaparmı�, gendininde varımı� bunlar gadar çocu�u. Devin çocuklarının ba�ında hep altın 

fes varımı�, bunların ba�ında bez fes varımı�. Evin hanımı bunlara da etmi� yedirmi�, 

bakmı�lar dev geliverir, gorkmu�: 

“Ben size yedirdim, içirdim amma ben sizi ne yapacan, dev gelince sizi canlı canlı 

yer. Ben sizi ambara saklayayım siz bugün yatın orda dev gettimiydi ondan sonra sizde 

gedin yarın.” 

Çocukaları ambara atmı�, kapatmı� üstlerini. Dev gapıdan girer girmez: 

“Garı taze taze bir et kokuyor.” 

“Dünkü kesti�imiz goyunun eti.” 

“Yoo yoo yo, bu taze taze gokan çocuk eti.” 

Oyana buyana bir arar çocukları ambarın içinde bulur: 

“Ben bu gece dinleneyin, sizi yarın keser yerim.” 

Barmak çocuk gece galkı vermi�, altın fesleri gendi garda�larına, bez fesleri devin 

çocukların kafalarına geçirmi� geri yatmı�. Dev dayanamamı� gece kalkmı� bez fesli 

çocukları kesmi� sabah yerin deyip geri yatmı�. Barmak çocuk garda�larını galdırmı�, gece 

gaçmı�lar. Sabah olup dev galkınca bir baksa ki hep gendi çocuklarını kesmi�, öteki 

çocuklar hep gaçmı�. Devin sihirli bir cizmesi varımı�, çocukların arkasına dü�mü�. 
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Çocuklar da gaçarke yorulmu�lar dinlenmek için bir ma�aranın içine girmi�ler. Dev gele 

gele ma�ranın önüne gelmi�; yorulmu�, ma�aranın önünde bir da� varımı� ona yaslanmı� 

uyuya kalmı�. Barmak çocuk ma�aradan çıkmı�, cizmeyi almı� ko�arak devin evine 

varmı�: 

“Deyze dev çok hasta, kö�ede bucakta, ne kadar parası altını varısa vereceksin, bak 

ihi çizmesini verdi bana gönderdi.” 

Gadınca�ız devin ne kadar parası altını varsa çuvala toplamı� çocu�a vermi�. 

Varmı� garda�larını da almı�, gaçarke evlerine denk dü�mü�ler.  

Anasıyla bubası gonu�urlar: 

“Bizim çocuklar öldü mü, galdı mı hiç ses seda yok? Ke�ke yanımızda olsalardı eyi 

kötü geçinir gederdik.” 

“A buba biz burdeyiz.” 

Parayla, altınıla eve gelincek sevinmi�ler, zengin olmu�lar. Mutlu bir �ekilde 

ya�amı�lar. (DK) 

c. Cadı Gelin 
EB: -, AaTh: - 

Evvel zamanda gelinin biri kaynanasını evden atmak için kocasına: 

“Ya anan ya ben.”demi�.  

Adam dayanamamı� hazırlıklar yapmı� bir da� ba�ına götürmü�: 

“Ana sen burada gal, ben gar�ıki köye varacan, varayım, dönü�te seni alırım.” 

Adam ba�ka yoldan sapmı� eve getmi�. Gadınca�ız orda a�layıp sızlarke, iki 

delikanlı gelmi�: 

“Deyze yazı mı seven, kı�ı mı seven? 

“O�lum yazda Allah’ın, kı�ta Allah’ın ikisinide severim.” 

“Deyze a�ladıkça gözlerinden nur ya�sın, güldükçe yüzünde gül bitsin.” 

Delikanlılar, garıyı a�a�ıda bir eve götürmü�, garı o evin hanımı olmu�. Yıllar sonra 

o�lu anasını aramaya varmı�. Araya araya anasının oldu�u eve varmı�. Öpü�mü�ler 

kokla�mı�lar, o�lu gidece�inde, anası evden para, yiyecek azıklamı�; torunlarına, gelinine 

göndermi�. 

Gelin: 

“Ben bunu gabul etmem, benim anemide da�a götür bırak.” demi�.  
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Gelin kendi anası da�a gidece�inde hazırlıklar yapar, konu kom�uyu ça�ırır 

anasının ba�ına bir �ey gelmesin diye Kur’an okutur. Anasını da� ba�ına gönderir. Adam, 

kendi anasını koydu�u yere varınca, garıya: 

“Sen burada gal, ben gar�ı ki köye varacan, varayın, dönü�te seni alırım.” 

Adam ba�ka yoldan sapmı� eve getmi�. Garının yanına delikanlılar gelmi�: 

“Deyze yazı mı seversin, kı�ı mı seversin?” 

“Yazda çıksın, kı�ta çıksın.” 

Delikanlılar çekmi� getmi�. Garıyı da orda gurtlar, gu�lar parçalamı�. Adam eve 

varınca, gelin adama dat vermez olmu�: 

“Get benim anamı al gel.” 

Adam dayanamamı�, varmı�ımı� garıyı gurtlar, gu�lar yemi�. Adamda, garının 

kemiklerini çuvala doldurmu� gızına getirmi�. (DK) 

 

ç. De�irmenci 
EB: 358, AaTh: 1960D, 1960E 

Adamın biri ölüm dö�e�inde yatarken, o�luna vasiyette bulunuyor: 

“Sakın köse de�irmenciden un ü�ütme.” 

“Olur baba.” 

Aradan zaman geçiyor adam vefat ediyor. Bir müddet sonra o�lu merak ediyor: 

“Babam bana neden öyle vasiyette bulundu bir deneyeyim bakayım.” diyor.  

Bir da�arcı�a biraz bu�day dolduruyor, varıyor köse de�irmencinin de�irmenine. 

“O�lum ho� geldin.” 

“Ho� bulduk.” 

“Hayır mı?” 

“Un ö�ütece�im.” 

“Gel bakalım o�lum. Sen kiminsin?” 

 “Ben, filanın o�luyum.” 

“Allah rahmet eylesin baban çok iyiydi.” 

Unu döküyorlar un ö�ünüyor. O�lan bekliyor, ‘adam ne yapacak babam bana neden 

öyle dediydi?’diye.  

De�irmenci: 

“O�lum gel seninle bir pazarlık edelim, unu benden olsun ufrası senden olsun.” 

“Tamam.” 
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Adam le�ene bir avuç un koyuyor, suyu bir döküyor bir helke. Ba�lıyor 

yo�urmaya: 

“O�lum ufra getir cıvık, o�lum ufra getir cıvık.” 

O�lanın da�arcı�ındaki un bitiyor, hamurun yu�rulması da bitiyor. Ekme�i 

açıyorlar. De�irmenci: 

“Bak o�lum ekme�in külü�ü senin, sen küçüksün, ekmek benim.” 

Olurdu, olmazdı derken de�irmenci: 

“O zaman hikâye anlatalım, kim uzun anlatırsa ekmek onun olsun.” 

De�irmenci ba�lar: 

“De�irmenin önüne bir kabak ektiydim bir uzadı, bir uzadı, bir uzadı ucu ta 

Kıbrıs’a vardı.” 

Sıra o�lana gelir: 

“Benim bir horoz vardı, kom�unun horozuyla kavga etmi� kafası kan revan içinde, 

kom�ulara sordum ne yapayım, dediler ki ceviz ya�ı sür çabuk iyile�ir, ceviz ya�ını 

sürdüm benim horozun ba�ında bir ceviz a�acı çıktı getti havanın gatına. Cevizleri oldu, 

ulan ben bu cevizleri nasıl toplayayım? Da�ı bir saldım bir iki ceviz dü�tü, da�ta a�a�ıya 

dü�erken ceviz a�acının çotuluna duruktu, orası bir tarla oldu. Tarlaya çıktım bir bu�day 

ektim, bu�dayı biçme zamanı geldi. Çıktım bir baktım içinde bir domuz var ekini yiyor. 

Beni görünce dolandı dolandı kaçacak bir yeri yok. Önümden geçerken, elimdeki ora�ı bir 

saldım domuzun gıçına sapı girdi a�zı dı�arıda kaldı. Domuz dolandıkça benim ekin 

biçildi, döndükçe biçildi en sonunda tarlanın ortasındaki çalıya dakıla galdı, orak yere 

dü�tü. Arkasından da bir tezkere dü�tü, aldım bir okudum…” 

De�irmenci: 

“Eee ne yazıyor?” 

“Köse de�irmenci bok yemesin, çocu�un ekme�ini versin.” 

De�irmenci: 

“Al o�lum hepsi senin olsun” diyor çocuk ekme�ini alıp gidiyor.(AÖ) 

 

d. Gara Garga 
EB: -, AaTh: - 

Evvel zamanda bir kadının çocu�u olmaz. Allah’a yalvarır: 

“Bana gurttan, gu�tan bir çocuk ver.” 
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Ola ola, bir gara gargası olur gadının. Gara garga büyür, dereye çama�ıra giderken, 

gazanın birini bir ganadına di�erini öbür ganadına dakar gag der, geder. Çama�ırını yıkar 

toplar evine gelir. Bir gün padi�ahın o�lu atını sulamaya geliyor dereye, bir gız çama�ır 

yıkıyor amma �avkından at su içmemi�. Bu sefer adam saklanıyor. Gız çama�ırı bitirince 

gazanın birini bir koluna çama�ır bohçasını öbür koluna takıyor gag deyip, uçup gidiyor. 

Adam �a�ırmı�, gıza â�ık olmu�. Varmı� eve hastalanmı� yatmı�. Yemekten içmekten 

kesilmi�. Herkes yemekler yapar getirirmi� yemezimi�. Bir gün garga demi� ki: 

“Ana, bana bir çorba ediver de bende götüreyim �u padi�ahın o�luna vereyim.” 

“Yavrum, goca padi�ahın o�lu bizim çorbamızı içer mi? 

“Ana sen bir bi�ir bakalım.” 

Anası çorbayı bi�irmi�, sitile gatmı�, ganatlarına dakmı�. Gız gag demi� galkmı�, 

ganatları çorbaya deye deye varmı�, pencereye gonmu�.  

Adamın anası: 

“Kı�t gara garga, benim o�lum senin pis ganatların batık çorbaya mı galdı? Ne 

yemekler hazırlıyorum da yemiyor.” 

Öyle deyince hasta adam: 

“Ana kim geldi?” 

“Aman a yavrum sanki sen yiyecekmi�sin gibi garganın biri sana çorba getirmi�.” 

“Ay ana getirin de bir alıyın çorbadan.” 

Adam çorbayı içiyor iyile�iyor, di�eliyor: 

“Ana bana bu gargayı bitirivereceksin.” 

“O�lum olur mu, dünyalar güzeli gızlar varıka bir gara gargayı ne yapacasın? 

“Hayır, ben bunu alacam.” 

Gediyorlar istiyorlar kırk gün kırk gece dü�ün ediyorlar, alıyorlar. Gelin geliyor, 

garga sırtını çıkarıyor banyoya gidiyor.  

Adam: 

“Bu banyodayke �unun garga sırtını yakayım, bu güzelli�iyle galsın.” diyor. 

Adam garga sırtını yakıyor, gız kokuyu alınca orda dü�üp ölüyor. (DK) 
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e. Hak Hık 
EB: 72, AaTh: 301A 

Bir varımı� bir yo�umu�. Bir herifin üç o�lu varmı�. Bu üç garda� barabar bir üzüm 

bahçası yapmı�lar. Üzüm bahçasının her gün cınnısını bir �ey yerimi�. Bir gün en böyük 

karda� bahçayı beklemeye geder. Bahçadaki üzümler toplanır habarı olmaz.  

Ortanca garda�ı:  

“Birde ben bekleyin.” der.  

Bahçaya gider onunda habarı olmaz. Gü�cük karde� bekler. A�amdan sonra bir dev 

gelir, toplamaya ba�lar üzümleri. Bir ok salar devi yaralar. Gü�cük garda� sabahleyin kan 

izlerini takipederek bir kuyuya varır. Dev guyuya inmi�, garda�ları da gelir. Gü�cük 

garda�ı kuyuya sarkıtırlar. A�aya iner, bakar ki birbirinden gözel üç gız durup batır orda. 

“Yahu insano�lu sen nerden geldin?”  

“Ben bir dev yaraladım onun için buraya geldim.” diyiyoru.  

“Daha dev orda uyuyor, çok konu�ma senide yer.” deyorlar.  

“Ben onun gebertmeye geldim”  

“Erke�isen bir daha vur” deyiyorlar. 

“Er anadan bir do�ar.”deyor salıyor oku dev ölüyor.  

Bir birinden gözel üç kızı kendire ba�lıyor: 

“Böyük a�amın gısmetidir.” o yukarıya çıkıyoru.  

�pe Ötekini ba�lar: 

“Bu ortanca a�amın gısmetidir." ikincisi de yukarı çıkar.  

Öteki gız diyiyor ki: 

“�ttiba sen çık, sonra senin kendirini keserler, sen burada kalırsın.” 

“Sen çık” deyiyor gü�cük o�lan. 

Deriken o�lan kızın gönlünü yapar, önce gız çıkıyoru. Kıs o�lana çıkmadan önce, 

makas ile kesilmemi� inne ile dikilmemi� ceviz gabu�unun içinde bir gat elbise verir: 

“Bu gelmeden ben goca olmam.”  

Bir de deyoru ki: 

“Ne olur ne olmaz. Belki senin kendirini keserler. Buraya oyna�arak iki goç gelir, 

birisi ak, birisi gara. Ak goça binersen yedi kat yokarı çıkarsın.” 

 Gız yokarı çıkar, ötekiler bakar ki bu kız daha gözel gar da�larının kendirini 

keserler, orada bırakırlar.  

Icık sonra oyna�arak iki goç gelir. Biri ak biri, kara oyna�ırken yanlı�lı�ıla gara 

goça denk geliyoru, biner yedi kat yerin dibine ineyor. Bir ihtiyar garının yanına varır: 
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“Ana garı bir su verde içeyin.”  

�htiyar garı öte tarafa geder çö�dürür su diye verir: 

“Ana bu su ne böyle?” 

"Ay o�lan, suyun köküne bir dev peydah oldu haftadan haftaya bir kurban vererek 

alırız. Bu seferde padi�ahın kızı gidecek.” diyiyoru. 

O�lan varır bir a�acın dibine yatır. Bir avıcı gu�unda yuvası varmı� a�açda. 

Yatırıken bir ilan yavruları yemeye gelir. O�lan bir ok salır, ilanı öldürür. Avıcı gu� gelir 

o�lana sal dıraca�ı ızaman yavrular dillenir: 

“Ana etme! Bizi, yılandan o kurtardı.”  

Gu� kanatlarını o�lanın yüzüne, güne� gelen yere açar onu güne� ten korur. 

O�lan uyanır gu� der ki: 

“Dile benden ne dilensen?” 

“Senden, yokardaki dünyayı dilerim.” 

“Sen bana kırk tuluk su, kırk tuluk da et getirirsan ben seni çıkarırım” deyiyoru. 

O gün gurban olma sırası padi�ahın gızına gelmi�. Gızın yanında, o�lan da suba�ına 

gider. Dev sevinir: 

“Bö�ün yemek iki geliyor.” 

O�lan bir ok salar dev ölür. Gız sa� salim gelir, padi�ah sevinir: 

“Gızım seni kim kurtardı?” 

“Beni, bir yi�it gurtardı.” 

“Sen bu yi�idi görsen tanır mısın?” 

“Tanırım.” 

“Seni o zaman o yi�ide veriyorum.”  

Bir tellal çı�ırtır. 

“Herkes toplasın”  

Herkes toplanır. O�lan ortada yok. Bir akıllı adam varmı� demi� ki. 

“Padi�ahım bir mevlid okut kimse evde kalmasın. Herkes gelsin e�er o�lan 

gelmezse ve kim yiyecek götürürse o�lan onun evindedir.” 

Mevlidi okudur, yanında galdı�ı ihtiyar garı, cınnı yiyecek alır, o�lana getirir. 

Takip ederler o�lanı bulurlar. 

Padi�ah: 

“O�lum dile benden ne dilerse?” 

“Sa�lı�ınızı dilerim.” 

“O�lum bu sa�lıkla olmaz; iste, dile kızımı vereyim.” 
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“Almam, sen bana kırk tulug  su, kırk tuluk et ver yeter.” deyiyor. 

“Su zati senin, kırk tulug yerine seksen tuluk götür, et de kolay.” 

Kırk tuluk su kırk tuluk da goyun eti hazırlar. O�lan gu�a götürür: 

“Her �ey tamam.” der. 

Kırk tuluk suyu,  kırk tuluk eti ganatlarının üzerine goyar.  Gendi de biner. 

Gu� der ki: 

“Hık dedim mi su, Hak dedim mi et vereceksin.” 

O�lan; gu�, hık dedimi su, hak dedimi et verir. Çıka çıka son yere varırlar,  

Gu�: 

“Hak” der et biter.  

O�lan kendi bal dırına bıça�ı çalar, gu�un a�zına koyar. Gu� bunun adam eti 

oldu�unu anlar dilinin altına koyar, yukarı çıkarlar.  

Gu�: 

“Get Haydi.” 

“Hayır, sen get.” 

Derken, o�lan topallıyarak yörür, ku� durumu anlar. O�lanın etini dilinin altından 

çıkarır, yapı�tırır. O�lanın baca�ı iyile�ir yoluna varır. 

O�lanın guyudan çıkardı�ı gızın talibi ço�umu� emme kimseyi almamı�. Kız 

derimi� ki: 

“Makasla kesilmemi� i�ne ile dikilmemi�, ceviz kabu�unun içinde kim bir elbise 

getirirse ben onu alaca�ım.” 

O�lan galabalı�a garı�ıyor, durumu ö�reniyor. Gızın, ceviz gabu�unun içinde 

verdi�i elbiseyi götürüp, veriyor. Gız sözünde durmu�. Kırk gün kırk gece dü�ün yaparak 

evlenmi�ler. Yemi�ler içmi�ler muratlarına ermi�ler. 

Darısı bekârların ba�ına, biz çıkalım kerevetine. (DK) 

 

f. Koca Karı 
EB: -, AaTh: - 

Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, dereler tellal iken, pireler berber iken, 

ben anamın be�i�ini tıngır mıngır sallar iken. Vaktinde köyün birinde Ay�e isminde bir 

kızca�ızla anası ya�armı�.  
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Ay�e’nin yüzü gözü hastalı�ından dolayı yaraymı�. Vakti zamanı gelince Ay�e’nin 

anası ölmü�. Teyzesi de Ay�e’yi yanına almı�. Teyzesi kötü kalpli geçimsiz biriymi�, 

teyzesinin bir de kızı varmı� oda annesi gibi geçimsiz biriymi�.  

Teyzesi, Ay�e’ye ine�i güttürürmü�. Gene bir gün teyzesi Ay�e’nin eline bir yumak 

verip: 

”Tenteneyi ör, ine�i güt gel.” demi�.  

Ay�e ine�i almı� gitmi� bir goya�a gelmi�. �ne�i yayılmaya bırakmı�, kendisi de 

oturmu� tenteneyi örmeye ba�lamı�. Yumak bir yuvarlanmı� yuvarlana yuvarlana bir 

dereye inmi�, Ay�e de arkasından se�irtmi�. Derenin ba�ında, ya�lı bir garı oturmu�, bitini 

ütlüyormu�, Ay�e’ye demi� ki: 

“Kızım ba�ımdaki bitleri bir ütleyiver”.  

Ay�e oturmu�, ya�lı kadın da Ay�e’nin dizlerine yatmı�, bitleri ütlemeye ba�lamı�. 

Ya�lı garı Ay�e’ye demi� ki:  

“Kızım, dereden bir gara su akacak beni kaldırma, bir kırmızı su akacak beni 

kaldırma, bir ak su akacak o zaman beni kaldır”.  

Sular gelmi� geçmi�, ak su akarken Ay�e, ya�lı garıyı kaldırmı�. Ya�lı garı, 

Ay�e’nin saçından tutmu� ak suya daldırmı�, Ay�e’nin yüzünde ki yaralardan iz kalmamı�, 

dünyalar güzeli bir kız olmu�.  

Ay�e, ak�am olup da eve dönünce teyzesi bu güzellik kar�ısında �a�ırmı� ve 

Ay�e’ye ne oldu�unu sormu�, Ay�e de olanı biteni anlatmı�. Ertesi gün teyzesi kendi 

kızının eline bir yumak vermi� ine�i gütmeye göndermi�, kızına da tembihlemi�:  

“Yuma�ı derenin kenarına yuvarlaya yuvarlaya indir.” diye.  

Kız yuma�ı, ine�i alıp varmı�, yuma�ı yuvarlaya yuvarlaya derenin kenarına 

indirmi�. Ya�lı garı gene derenin ba�ında bitlerini ütlermi�, kıza demi� ki: 

“Kızım ba�ımdaki bitleri bir ütleyiver”. 

 Kız tiksinerek demi� ki:  

“Ben ütleyemem sen kendin ütle.”  

Ya�lı teyze demi� ki: 

“Kızım, dereden ak su gelecek beni kaldırma, kırmızı su gelecek beni kaldırma, bir 

gara su gelecek o zaman kaldır.”  

Gara su gelince kız ya�lı garıyı galdırmı�. Garı kızın saçlarından tutmu� gara suya 

daldırmı�, kız çirkin mi çirkin biri olmu�. Ak�am eve varınca anası delirmi�. Kızla, anası 

ettiklerinin cezasını bulmu�lar. (S�) 
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g. Mehit 
EB: 185, AaTh: 894 

Evvel zamanda bir evin bir tek gızı varmı�. Gız evde tek olunca gızı çalı�maya 

göndermezlermi� anası, bubası çalı�maya gidermi�, gız da evde çulfalık dokurmu�. Bir gün 

gız çulfalık dokurken bir gu� gelir üstüne gonar: 

“A gızca�ız gızca�ız.” diyor.  

Gız cevap vermiyor. Anasıgil gelince, gız anasına: 

“ Ana, her gün bir gu� gelir üstüme tüner, bana ‘gızca�ız gızca�ız’der. Bende cevap 

vermem.” 

“Gızım maden bir dilli gu�, sen de ne den gu�ca�ız de bakalım ne cevap verecek?” 

Gız gene çulfalık dokurken gu� gelmi�: 

“A gızca�ız gızca�ız.” 

“Ne den a dilli gu�.” 

“Sen gırk gün gırk gece mehit bekleyeceksin.” demi�.  

Gız da anasıgil gelince anlatmı� her �eyi. Oturmu�lar a�la�mı�lar: 

“Bi tek gızımıza biz nasıl mehit bekletelim, biz bu memleketi terk edelim.”  

Yükleri e�eklerine, hayvanlarına yüklerler, yola çıkarlar. Susuz, çaysız, otsuz bir 

yerden geçmi�ler, ıssız bir yere gelmi�ler, bir bakmı�lar ucu buca�ı görünmez bir ev var.  

Demi�ler ki: 

“Buraya yıkılalım, hem �u evden bir su isteyelim.”  

Oraya yıkılmı�lar eve varmı�lar su istemeye.  

Evden demi�ler ki: 

“Siz gızı gönderin biz suyu veririz.”  

Gız varınca gızı içeri gatmı�lar, suyu dı�arı goymu�lar: 

“Gelin alın.” demi�ler.  

Gıza da demi�ler ki: 

“��te senin mehit bekleyece�in yer burası. Senin kaderin bu.”  

Gızın anası, bubası a�la�a a�la�a memleketlerine döner, gız orda galır. Gızı evin 

büyük bir odasına götürürler, odanın ortasında üstü örtülü bir cenaze yatır.  

Gıza derler ki: 

“Sen gırk gün gırk gece hiç uyumadan bekleyeceksin bu mehdi.” 

Gız otuz dokuz gün bekliyor gırkıncı gün, nerden geldiyse bir arap garı geliyor: 

“Gızım sen dinlen biraz ben bekleyim bunu.” diyor. 

“Tamam.” diyor.  
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Gız yatıyor. Sabala mehit gaklıyor. Me�er mehit uyandı�ında, ba�ında bekleyeni 

alaca�ımı�.  

Adam gırk gün gırk gece dü�ün yapıp Arabı alıyor. Gızda hizmetçi oluyor. Aradan 

zaman geçiyor, adam alı� veri�e gidecek hanımına diyor: 

“Ne getireyim sana?” 

“�ncik, boncuk getir.” 

Hizmetçisi gızca�ıza diyor: 

“Ne getireyim sana?” 

“Bana, bir sabır da�ı, bir ayna, birde keskin bir bıçak getir. E�er bunları 

getirmezsen gemin fırtınaya galsın geri geleme.” diyor. 

Adam gemisine biniyor yola çıkıyor varaca�ı yere varıyor, i�lerini hallediyor, 

hanımının dediklerini alıyor. Gızın dediklerini unutuyor, çıkıyor yola. Fırtına gemiye yol 

aldırmıyor, döndürüp döndürüp geri çeviriyor. Adamın ta orda aklına geliyor gızın 

dedikleri: 

“Döndürün gemiyi geriye.” diyor. 

Varıyorlar gene limana, dükkânın birine giriyor, gızın dediklerini alıyor, dükkâncı 

diyor ki: 

“Bunları kime aldıysan sen onu takip et, bu intihar edecek.” 

“Tamam.” diyor adam. 

Adam biniyor gemisine geri evine geliyor. Hediyeleri veriyor, gızıda takip altına 

alıyor. Gız suya gederim diye varıyor ıssız bir yere, aynayı gar�ısına goyuyor, sabır da�ını 

önüne goyuyor, bıça�ı eline alıyor: 

“Ya! Sabır da�ı ya sen çatla ya ben.”  

Üç sefer tekrarlamı�. Ba�lamı� anlatmaya ba�ından geçenleri. Adamda dinlerimi� 

gızı. Gız tam bıça�ı gendine çalacak, adam elinden dutmu�: 

“Sen bunları neden bana anlatmadın?” 

Eve varıyorlar, adam avradını ça�ırıyor: 

“Sen, keskin gılıça mı gayılsın, atına binip sılaya mı? 

“Keskin kılıç dü�man ba�ına, ben sılayı isterim.” diyor. 

Arab’ı gönderiyor, gıza gırk gün gırk gece dü�ün ediyor, evleniyor. Eller ermi� 

muradına biz çıkalım kerevetine. (DK) 
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�. Mercan Döken Kız 
EB: 240 AaTh:- 

Evvel zamanda birkaç tane yakın kom�u varımı�. Bunların birinin kızı çok 

güzelimi�, güldümü gül dökülür, a�ladımı mercan dökülürmü�. Padi�ahın gula�ına kadar 

getmi� bu gızın güzelli�i:  

“Bana bunu getirin.” demi�.  

Bir cadı kom�usu bunu istememi�, kıskanmı� demi� ki: 

“Madem padi�ah istedi ben götüreyim padi�ahın yanına.” 

Gızın anası da ne bilsin: 

“Tamam, olur.” demi�. 

Cadı garı kendi gızını da giyindirmi� amma gendi gızı çirkin mi çirkinmi�, 

güldümüydü a�zı yüzü bir tarafa gederimi�. Gedip gederken kurak ıssız bir yerden 

geçerken güzel gız susuramı�. Cadı garısı da: 

“Ben bu suyu sana bedava vermem, gözü�ün birini çıkaracaksın, bir fincan suya bir 

göz.” 

Gızca�ız gözünün birini çıkarmı� vermi�. Bir fincan su almı� az öte getmi� bir 

fincan su daha almı� öteyki gözünü de çıkarmı� vermi�. Gederke bir çiftli�in kenarında 

susuz bir guyu varımı� kör oldu nasılsa diye Cadı garısı gızı oraya atıvermi�, gözleri de 

yolda bir adama satmı�. Gendi getmi� saraya varmı�, kendi gızıyla, padi�ahın huzuruna 

çıkmı�: 

“��te getirdim padi�ahım.” 

Güzel gız da o kuyuda a�laya a�laya kuyu a�zına gadar mercanla dolmu�. Me�er 

orası padi�ahın çiftli�iymi�, bir goca da o çiftli�e bakarımı�. Goca gederke bir ses gelmi�: 

“Gurtarın beni” diye. 

Goca e�ilmi� guyuya bir bakmı� dünya güzeli bir gız var. Gızın elinden yapı�mı� 

çıkarmı�: 

“Gızım sen in min, cin min, necisin sen?” 

“Ben de sizin gibi bir Din �slamı’yım amca.” demi�, ba�ından geçenleri anlatmı�. 

Gözleri alan adam çiftli�in önüne gelmi�: 

“Bir sepet güle bir göz.” diye ba�ırırımı�. 

Goca, gıza: 

“Ah gızım bir sepet gülümüz olsa bir göz alırdım sana.” 

“Dur ben sana hazırlarım.” 
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Bir gülmü� bir gülmü�, bir sepet gülü hazırlamı�, bir sepet daha hazırlamı� iki 

gözünü de geriye almı�. Bir gün padi�ah çiftli�ine gezmeye gelmi�.  

Goca: 

“Buyur beyim, bir yemek yiyelim, bir gayfe içelim.” 

“Ya, goca senin pi�irdi�in yemek yenir mi, yaptı�ın gayfe içilir mi? 

“Beyim buyurun yiyelim.” 

Padi�ah dayanamamı�, girmi�ler içeri. Gız bir yemekler yapmı�, bir gayfe bi�irmi� 

misler gibi.  

Padi�ah: 

“Bunları kim hazırladı?” 

“Ben guyuda bir gıza rastladım, böyle böyle…güldümü gül dökülür, a�ladımı 

mercan dökülür” ba�ından geçenleri anlatmı�. 

“�u gızı bir göreyim, benim aradı�ım gız bu.” 

Gızı alıp sarayına getiriyor. Cadı garısının gızına da: 

“Keskin gılıç mı istersin, atına binip sılanı mı istersin?” 

“Keskin gılıç dü�man ba�ına, ben atıma bineyin anamın yanını bulayın.” 

Gızı ata bindirmi�ler göndermi�ler. Kırk gün kırk gece dü�ün etmi�ler. Onlar ermi� 

muradına biz çıkalım kerevetine. (DK) 

 

h. Nardiya Hanım 
EB: 167, AaTh: 704 

 
Bir varmı�, bir yokmu� evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken 

pireler berber iken, ben anamın be�i�ini tıngır mıngır sallar iken. Zamanında iki arkada� 

varmı� bunlardan bir tanesi çok güzelmi� öbürü çok çirkin. Çirkin olan arkada�ı güzel olanı 

kıskanıyormu�. Çirkin kız aynanın kar�ısına geçip soruyormu�, 

“Ey ayna sen mi güzelsin, ben mi? Yoksa Nardiya Hanım mı? Diye. 

Aynada cevap veriyormu�: 

“Sen de güzelsin, bende ama Nardiya Hanım senden de güzel bendende.”  

Günler böyle geçip giderken çirkin kızın Nardiya Hanım’a olan kıskançlı�ı giderek 

artıyormu�.  

Bir gün çirkin arkada�ı, Nardiya Hanım’ın evine gelmi�: 

“Seninle da�da odun toplamaya gidelim.” diyerek evden çıkarmı�.  

Da�da epey dola�tıktan sonra yorulmu�lar, oturup dinlenirken çirkin kız Nardiya  
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Hanım’a �öyle demi�: 

“Sen dizime yat, uyu istersen biraz.” 

Nardiya Hanım da arkada�ının dizine yatmı�, arkada�ı saçlarını ok�arken uyuyup 

kalmı�. Kıskanç çirkin kız onu da�da bırakıp kaçmı�. Nardiya Hanım uyumu� uyumu� 

saatler sonra bir uyanmı� ki gece karanlık çökmü�, her tarafı kurtlar sarmı�. Nardiya 

Hanım çok korkmu�, bakmı� ki bir a�aç var a�acın tepesine çıkmı�. Kurtlar uluyor, a�aca 

çıkmaya çalı�ıyorlarmı�. Nardiya Hanım, parma�ını kesmi�, kanını kurtlara akıtmı�. 

Kurtlar a�açtan damlayan kanı emdikçe ‘Oh’diye bir iç çekiyorlarmı�. Böylece kurtlar 

doyup çekilip gitmi�ler. 

Sabah olmu�, Nardiya Hanım a�açtan inmi� yürümeye ba�lamı�. Az gitmi�, uz 

gitmi�, dere-tepe düz gitmi� sonunda bir kapı görmü� açıl kapım demi� ve kapı açılmı�, 

içeriye girip saklanmı�. Burası yedi o�lan karde�in kaldı�ı bir evmi�, anne babaları ölmü� 

yalnız ya�ıyorlarmı�. 

Yedi karde� i�e gidince, Nardiya Hanım yemekleri yapıyor, sofrayı hazırlıyor 

onlara görünmemek için de onlar gelmeden dolapların birine saklanıyormu�. Ak�am 

olunca karde�ler geliyor bakıyorlar ki yemekler yapılmı�, sofra hazırlanmı� ama kimse 

yok. �a�kınlık içinde:     

“Bu kimdir acaba? Yoksa bizim dü�manlarımız zehir atıp bizi öldürmek için mi 

yapıyorlar?”diye yemekleri çöpe döküp kendileri tekrar yemek yapıyorlarmı�. 

Aynı �ekilde birkaç gün tekrarlayınca demi�ler ki: 

“Birimiz evde kalsın beklesin.”  

Büyük karde� evde kalmı� di�erleri i�e gitmi� ama beklerken uyuya kalmı�. 

Nardiya Hanım hemen dolaptan çıkmı� yemekleri yapmı�, sofrayı hazırlamı� tekrar dolaba 

girmi�. 

A�abey uyanıyor bir baksa ki aynı �ekilde yemekler yapılmı�, sofra kurulmu�. 

Ak�am karde�leri gelmi� a�abey olanı biteni karde�lerine anlatmı�. En küçük karde� demi� 

ki: 

“Yarın ben kalayım ama parma�ımın birini kesin ki acıdan uyuyamayayım.” 

A�abeyleri tamam deyip ertesi gün i�e gitmi�ler. Küçük o�lan çok bekliyor ama 

Nardiya Hanım çıkmayınca numara yapıyor uyuyormu� gibi gözlerini kapatıyor. Nardiya 

Hanım gerçek sanıp dolaptan çıkıyor yine aynı �ekilde yemekleri yapıyor, sofrayı 

hazırlıyor tam dolaba girerken küçük karde� ete�inden yakalıyor. Ak�am a�abeyler geliyor 

ne görsünler, dünya güzeli bir kız çok seviniyorlar. A�abeylerine kırk gün kırk gece dü�ün 
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yapıp Nardiya Hanım’la evlendiriyorlar. Aylarca mutlu ya�ıyorlar gel zaman get zaman 

kızın çirkin arkada�ının haberi oluyor kızın ya�adı�ından. 

Tekrar aynaya soruyor: 

“Ey ayna sen mi güzelsin ben mi? Yoksa yedi o�lan karde�in yanındaki Nardiya 

Hanım mı?” 

Ayna cevap vermi�: 

“Sende güzelsin, bende amma Nardiya Hanım sendende güzel, bendende.” 

Çirkin arkada�ı sinirle Nardiya Hanım’ın ölümüne bir tane yüzük okutuyor, 

Nardiya Hanım’ın evinin kapsına geliyor: 

“Aç kapıyı.” diyor. 

Nardiya Hanım’da: 

“Açmam elin kapısını.” diyor. 

Çirkin arkada�ı ısrar etsede Nardiya Hanım kapıyı açmıyor bunun üzerine çirkin 

arkada�ı: 

“Senin için hatıra yüzük almı�tım, �u kapının anahtarlı�ından parma�ını uzatta 

takayım diyor.” 

Nardiya Hanım, küçük parma�ını uzatıyor, yüzü�ü takar takmaz kapının arkasında 

ölüyor. Ak�am karde�ler geliyor: 

“Nardiya Hanım, aç kapıyı.” diye sesleniyorlar.  

Kapı açılmayınca merak edip kapıyı kırıyorlar, bir bakıyorlar ki Nardiya Hanım 

ölmü� yerde yatıyor. Çok üzülüyorlar. Bir tane altın sandık yaptırıp Nardiya Hanım’ı içine 

koyuyorlar. Yedi karde�in köylerindeki kuyunun yanında bir tane a�aç varmı�, altın 

sandı�ı götürüp oraya asıyorlar. Me�er köyün a�ası o kuyuya atını sulamaya götürürmü�.  

 Bir gün gene atını sulamak için kuyu gelmi�, kuyu yakla�mı� at ürkmü� geri 

geri gitmi�. A�a merak etmi� at neden ürktü diye, attan inmi� kuyuya bakmı� me�er altın 

sandı�ın parıltısı suya vururmu� at ondan ürkermi�. A�a altın sandı�ı a�açtan indirmi� 

açmı� bakmı� ki ne görsün dünya güzeli bir kız içinde yatıyor. Köyde ölü yüyen ya�lı bir 

garıcık varmı�, a�a kendince demi� ki: 

“Onu ça�ırayım da �u ölüyü yıkatıp mezara gömdüreyim.”  

Ya�lı garı gelmi�, ölüyü yürken parma�ındaki yüzük dikkatini çekmi�, çıkartıp 

kendi parma�ına takmı� bu seferde ya�lı garı ölmü�, Nardiya Hanım canlanmı�. A�a kırk 

gün kırk gece dü�ün yapıp, Nardiya Hanım’la evlenmi�. Gel zaman git zaman Nardiya 

Hanım’ın bir o�lu olmu�, adını da Yusufçuk koymu�lar. Yine zaman sonra çirkin kızın 

bundan da haberi oluyor, aynaya soruyor: 
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“Ben mi güzelim, sen mi güzelsin? Yoksa Nardiya Hanım mı?” 

Aynanın cevabı yine aynı oluyor:  

“Sende güzelsin, bende güzelim ama Nardiya Hanım senden de benden de daha 

güzel.” diyor. 

Çirkin arkada�ı sinirleniyor bu seferde toplu i�ne okutup ku� olup uçmasını istiyor. 

Nardiya Hanım’ın yanına geliyor sohbet ederken i�neyi Nardiya hanım’ın saçlarının 

arasına batırmı�, Nardiya Hanım oracıkta ku� olup uçmu�. Her gün a�anın bahçesine gelir 

bir a�acın dalına konar: 

“Yusufçuk’um ne yapar, 

 Ya�la bal katar.  

 Kondu�um dallar kurusun” der uçup gidermi�.  

Her kondu�u dalda kururmu�. Her gün gele gide bahçede tek bir a�aç kalmı�, gerisi 

hep kurumu�. A�a merak etmi�:  

“Bu nasıl ku� kondu�u dal kuruyor? Ben bu ku�u yakalayayım.” demi�. 

Dü�ünmü�, ta�ınmı�: 

“Kalan tek bir a�aç dalına püse süreyim ku� uçamasın yapı�ıp kalsın.” demi�. 

 Ku� gelmi�, yine: 

“Yusufçuk’um ne yapar,  

 Ya�la bal katar.  

Kondu�um dallar kurusun.” demi�. 

Tam uçaca�ım derken yapı�ıp kalmı�. A�a ko�mu� ku�u daldan alıp eve getirmi�. 

Bir tane altın kafes yaptırıp içine koymu�. Bir gün ku�u sevip, ok�arken tüylerinin arsında 

eline bir �ey batmı� baksa ki bir tane toplu i�ne, i�neyi çıkarmı� anında, Nardiya Hanım 

eski haline dönmü�. A�a çok sevinmi�, gene kırk gün kırk gece dü�ün yapıp evlenmi�.  

A�a, Nardiya Hanım’a sormu�: 

“Sana bu kötülü�ü yapan, seni bu hale getiren kim?” diye.  

Nardiya Hanım’da ba�ından geçenleri bir bir anlatmı�, a�a çok sinirlenmi� tabi. Bu 

kötülükleri Nardiya Hanım’a yapan çirkin kızı köyünden getirtmi� ve demi� ki: 

“Kırk satır mı istersin, kırk katır mı?  

Çirkin kız, satırla do�ranmaktan korktu�u için kırk katır demi�. A�ada kırk katırı 

birbirine tirkemi�, kırkıncı katırın kuyru�una da çirkin kızı ba�lamı� salıvermi�. Katırlar 

ko�tukça çirkin kız parça parça olmu� ölmü�. Nardiya Hanım’la, A�a mutlu bir hayat 

ya�ayıp gitmi�ler. 

Onlar ermi� muradına biz çıkalım kerevetine. (S�) 
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ı. On Gız On O�lan  
EB: 207, AaTh: 513B 

Evvel zamanda bir adamın on o�lan çocu�u varımı�. Babaları ölece�inde söylemi�: 

“On gız garda� buluncaya gadar biriniz de evlenmen, ara�tırın on gız garda� 

buldunuz mu onlarıla evlenin.” 

“Tamam.” demi�ler. 

Bubaları ölmü�. Atlarına binmi�ler hep aramaya çıkmı�lar. Bir yerde on gız garda� 

bulmu�lar. Hepisini istemi�ler alan, atına bindirmi� götürmü�. En küçük o�lana bubalı�ı 

sana bir nasihatım var: 

“Eli dutara, gözü görüre sakın sadaka vermeyeceksin.” demi�. 

O�lan almı� gızı gederke bir yerde mola vermi�ler. Namaz gılarke bir de�irici 

gelmi�: 

“Allah içi.” demi�. 

Gadın vermemi�. Adam namazı bitirmi�.  

�steyici, adama: 

“Sen ver.” 

“Olmaz.” 

“Sen ver.” 

“Olmaz.” 

“Allah için.” 

Adam dayanamamı� vermi�. Me�er gızın, Garabulut diye bir abisi varımı� zıpbada 

adamın önüne inmi�: 

“Sen neden kuralları bozuyorsun, eli dutara, gözü görüre sadaka veriyorsun. Senin 

cezan var. Falan yerde padi�ahın bir gızı var, varıp onu bana bitirirsen ölümden 

gurtulursun bitiremezsen ben seni öldürecem.” 

“Tamam.” Demi� adamca�ız. 

Adam çıkmı� yola gedip gederimi�, yolda bir, sel yudan var. Çayın a�zına, a�zını 

germi� hep çay a�zına gedermi�. Hemen bo�layı vermi�, adama: 

“Nere geden hoyn?” 

“Gız istemeye gederin.” 

“Beni de götürür mün?” 

“�yi gedelim haydi.” 

�leri varmı�lar, bir basar bir da� a�ar, var. 

“Nere gedersiniz hoyn?” 
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“Gız isteye gederiz.” 

“Beni de götürür müsünüz?” 

“�yi gel.” 

Biraz daha öteye getmi�lerimi�, biri yatmı� yere yedi da� arkasında�ı gonu�ulanı 

duyarımı�, me�er adamlarıda duyarımı� gonu�urke. Nere gedersiniz demeden adamlara: 

“Gız isteye benide götürürmüsünüz?” demi�. 

“�yi gel.” 

Varmı�lar, padi�ahın önüne oturmu�lar: 

“Biz, Allah emri peygamber gavli, gızı�ızı istemeye geldik.” 

“Yalı�ız benim iki iste�im var. Yedi da� arkasında bir elma var, iki saat içerisinde 

getirirseniz, gırk gazan yemek pi�irece�im onu da yerseniz gızımı size veririm. ” 

Bir bası�ta yedi da� a�an e�ilmi�, çocu�un gula�ına : 

“Getiririz de ulan getiririz.” 

Sel yudan, e�ilmi�, çocu�un gula�ına: 

“�çeriz de ulan içeriz.” 

Çocukta padi�aha: 

“Tamam” demi�. 

Bir basıp bir da� a�an bir basmı� elmayı goparmı� geliverirmi�. Me�er padi�ahın 

gızını, Cız garı derler biri varımı� oda o�luna istemi�imi�; cız cız elmayı almaya gedip 

gederimi�, gar�ısından bir basıp bir da� a�an geliverir gadına: 

“Nere gedip geden a deyze.” 

“Ay o�lum hasta bir o�lum var falan yerde bir elma var eyi ederimi� onu almaya 

gederim.” 

“Teyze, bu o elma, sen al bunu.” 

Yedi da� arkasını duyan da gula�ını yere dayamı� gonu�ulanları dinlerimi�, cız garı 

geli verirken bir üflemi�, garı yedi da� arkasına uçmu� getmi�. Bir basıp bir da� a�an 

elmayı almı� gelmi�. Getirdik demi�ler, padi�ah hayret etmi�. Gazanlarda yemekleri 

pi�irtmi�. Sel yudan, demi�ki: 

“Ben dadına bir bakayım, ondan sonra arkada�lar yesin.” 

Ba�lamı�, hüpbük, hüpbük… gazanları içi içivermi� adamlara yemek galmamı�. 

Padi�ahın gızını almı�lar gederken, sel yudan: 

“Ben yerimde galabilir miyim?” 

“Tamam, gal, te�ekkürederin.” 

Bir basıp bir da� a�an yerine gelince: 
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“Ben yerimde galabilir miyim?” 

“Tamam, gal, te�ekkürederin.” 

Varıp gederike gız demi� ki: 

“Sen, varıp beni bir Garabulut’a teslim edeceksin, beni sen gendine alsana ya.” 

“Ben nasıl alayım, benim canıma gıyacak adam?” 

“Sen ondan gorkma, biz varıka dahı sevincinden dile benden ne dilersen diye üç 

kere soracak. Sende ilk ikisinde sa�lı�ını de, üçüncüsünde ruhu�un nerde oldu�unu dilerim 

de, sa�a mecbur diyeverecek.” 

Varmı�lar Garabulut’un yanına, sevincinden: 

“Geldi�iz mi? Dile benden ne dilersen.” 

“Sa�lı�ını.” 

“Dile benden ne dilersen.” 

“Sa�lı�ını.” 

“Dile benden ne dilersen.” 

“Ruhu�un nerde oldu�unu dilerim.” 

“Amma da yaptın! Benim ruhum merdivenin alt basama�ında bir da� var, da�ın 

altında bir gutu var, gutunun içinde bir gurt var benim ruhum o.” 

O�lan varıyor, gutuyu alıyor açıyor,  

Gurt: 

“Gıyma canıma” demi�. 

O�lan gıymasa, Garabulut o�lanın canına gıyacak. O�lan gurdu öldürmü�, gırk gün 

gırk gece dü�ün yapmı�, padi�ahın gızıyla evlenmi�. (DK) 

  

i. Osman A�a 
EB: 162, AaTh: 1049, 1051 

Evvel zamanda Osman A�a derler biri varımı�, avrattan gorkarımı�. Osman 

A�a’nın çama�ırını de�i�tirmi� kendisi de çama�ır yıkamaya getmi�. Osman A�a, avrat 

gelene kadar acıkmı�. Ekme�i almı� eline: 

“Ben ne yesem ben ne yesem?” deyi dü�ünürümü�.  

Bir bakmı� tulukta bir bekmez var: 

“Ulen ben �indi bekmezi tasa gatsam avrat beni gap bula�tı deyi döver. Varayın 

tulu�un buca�ından içeyin.” 

Varıp tulu�un ba�ını çözdümüydü üzerine cavada pekmez fı�kırmı�, üstü ba�ı 

batmı�. 
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“Ehe ben ne edim üstü ba�ı batırdık avrat beni döver gedeyin yıkayın bari.” 

Gede gede i�amlık bir yere varmı�; uykusu gelmi�: 

“�u i�amların altına yatayım.” demi�. 

��amların altına yatmı�, uyuyuncak sinekler bekmezin �ırasına üzerine çonmu�. 

Uyanınca bir bakmı� hep üstü sinek elini salladımıydı ya kırkını öldürmü�. Varmı� 

Ermenek’e bir demirçi ustasına: 

“Bana bir ayetli bıçak yap, üstüne de bir vurmada kırk can alan Ganzaralı Osman 

A�a yaz” demi�.   

Adam bıça�ı almı� gede gede bir portakal bahçesine gelmi�, bıça�ın yazılı yeri üste 

gelecek �ekilde imanına gomu� yatmı�. Bahçenin de bekçileri varımı�, bekçiler gelmi� 

portakal a�acının dibinde biri yatır, üzerinde goca bir bıçak, bıça�ın üzerinde de ‘bir 

vurmada kırk can alan Ganzaralı Osman A�a’yazar. Bizi de öldürür deyi yana�amamı�lar. 

Bekçinin biri gorka gorka varmı�: 

“Osman A�a ay Osman A�a.” 

“Hahh! Deyince gaçı�mı�lar. 

Toplanmı�lar, bahçenin sahabını da ça�ırmı�lar durumu anlatıp, bahçenin sahabı da 

gelmi�. O yerde gurak bir yerimi�, bice�ezcik guyu varımı� o guyunun da yanında bir dev 

varımı�. Guyudan su alacaklarında o deve bir gız verirlerimi�. Osman A�a’ya demi�ler ki: 

“Bizim falan yerde bir guyu var, guyunun ba�ında da bir dev var, sen o devi 

öldürebilir min?” 

“Öldürürün.” 

“Ben senin yanında biraz da adam göndüreyin.” 

Osman A�a, adamlarla beraber varmı� guyunun ba�ına. Bir bakmı� dev geliverir 

gorkusuyla guyunun ba�ında ki a�aca çıkmı�. Dev, guyunun ba�ına gelmi�, Osman A�a, 

korkusundan titirerke a�açdan, devin boynuna dü�mü�, korkusuyla devin boynunu sıkmı�, 

dev omzundan Osman A�a’yı alamayınca ormana do�ru gaçarke, adamlar silah atıp devi 

vurup öldürmü�ler. Dönmü�ler gelmi�ler bahçe sahıbının yanına. Osman A�a, bahçe 

sahıbına: 

“Ulan a�a, adam deyi yanında da�ıdıkların esas dav�anımı�, devin boynuna 

bindimde yanıga getirip gelirdim yanıngda öldürecen deyi, hepisi gur�un sıktı devi 

öldürdü.” 

“Osman A�a, falan zamanda bir dü�manıla çarpı�acaz, o harbide gazanrısan sanga 

gızımı verecen.” 
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“Tamam, amma o zaman ben heycanıla ne olur ne olmaz kel bir gaza çıkarırın siz 

beni eyi bir ata bir top kendir ile eyice ba�lan” 

Zamanı gelince gendini sardırmı�. Saldırıke, i�amlı bir yerden geçerlerimi� çamın 

birinin dalına gorkusuyla yapı�ınca, ne olacak çamın dipi yuka olur çam köküyle çıkmı� 

elinde galmı�. Dü�man a�ası da bir bakmı�, gar�ıdan eli i�amlı biri geliverir üstlerine: 

“Harp berat” demi� harbi durdurmu�.  

Osman A�a harbi gazanmı� kızı almı�. (GT) 

j. Öh Dede 
EB: -, AaTh: - 

Evvel zamanda köyün birinde bir çocukla anası ya�armı�. Çocuk okuyamayınca 

annesine: 

“Beni bir sanata ver.” demi�.  

Annesiyle beraber, çocuk sanat ö�renmeye giderken, yolda annesi yorulmu� goca 

bir gayanın dibine oturmu�: 

“Öh” demi�.  

Kadın öh deyince gayada gocaman bir gapı açılmı� içinden bir ya�lı goca çıkmı�: 

“Beni niye çı�ırdınız?” 

“Biz seni çı�ırmadık.” 

“Benim adım Öh Dede, adımı çı�ırdınız.” 

“Nere gedersiniz?” 

“O�lanı sanata vermeye gideriz.” 

“Ee bana verin, ben �ıhlık ö�retirim.”  

“�yi tamam.” demi�ler.  

Çocuk, Öh Dede’nin yanında kalmı� anası köye geri dönmü�. Dede çocu�a �ıhlık 

ö�retmeye ba�lamadan önce iyice tembihliyor: 

“Sakın ba�ka odaların kapısını açma.” diye.  

Aradan yıllar geçiyor bir gün Öh Dede �ehre gidiyor. O�lan merak ediyor acaba ne 

var odalarda diye. Odanın birinin kapısını bir açıyor otuz dokuz tane kelle. O�lanla 

kelleleri kırka yetirece�imi�.  

Kelleler konu�mu�: 

“Ya sen nasıl girdin buraya?” 

“Kim senin haberi yok.” 
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“Aman sakın ha! ‘Sanatı ö�rendin mi?’derse ö�renmedim de. Çünkü biz ö�rendik 

dedik bizi böyle kesti astı. Onun amacı kırka yetirmek.”  

O�lan odadan çıkmı�, kapıyı iyice kilitlemi�. Aradan zaman geçmi�, Öh Dede 

o�lana sormu�: 

“Sanatı ö�rendin mi?” 

“Ö�renemedim.” 

“Defol tembel senden adam olmaz.” demi�, o�lanı kovmu�.  

O�lan eve varmı�: 

“Anne ben her �eyi ö�rendim, ben bir gatır olayım sen beni bir sat, biraz para 

kazanalım amma sakın yularımı satma, benim sihrim yularımdadır.” demi�.  

Gatır olmu� anası pazarda satmı�. Çocuk satıldıktan sonra gene insan olur eve 

gelirmi�. �nek olmu� anası pazarda satmı�, öküz olmu� anası pazarda satmı�. Bir gün goyun 

olmu�. O günde Öh Dede pazara inmi�mi� goyunu görünce hemen anlamı� sihirli 

oldu�unu, bir bakmı� o�lanın anası satar, kendi kendine demi� ki: 

“Olsa olsa benim o�landır, beni kandırmı�.”  

Hemen kılık de�i�tirmi� kadının yanına yakla�mı�: 

“Bana goyunu satarmın deyze?” 

“Satarım.” 

“Yularını da ver.” 

“Yularını vermem.”  

Bu sefer yulara, koyuna verdi�i paradan fazla para vermi�. Koyunu almı� evine 

gitmi�. Gızına demi� ki:  

“�çerden bıça�ı al gel koyunu kesecez.”  

Gız hemen o�lanca�ızı tanımı�, me�er o�lanı gizli gizli severmi�. Mutfa�a gitmi� 

bıça�ı saklamı�.  

Bubasına: 

“Buba bıçak yok.” 

“Gel gız, sen �u goyunu tut, ben bakayın.”  

Bubası goyunu gızına vermi�, içeri girmi�. Gız bubası içeri girince goyunu 

bırakmı�, o�lan bıldırcın olmu� gaçmı� getmi�. Bubası gelmi�: 

 “Goyun nerde?” 

“Bıldırcın oldu, uçtu getti buba.” demi�.  

Öh Dede de arkasından atmaca olmu� uçmu�. 
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Çocuk varıka tahı bir padi�ahın evinin önünde gül bahçesi varımı� oraya gül olmu� 

serilmi�. Öh Dede de oraya adam olarak inmi�. Gül bahçesini dola�mı� dola�mı� o�lanı 

bulmu� koparmı�, elindeyken o�lan darı tenelerine dönü�mü� yerlere serilmi�, Öh Dede de 

hemen bir gurk tavu�a dönü�mü� darı tenelerini yemeye ba�lamı�. Me�er o�lan yere 

dökülürken ayakkabının içine saklanmı�ımı� hemen bir dilkiye dönü�mü� tavu�u yemi� 

demi� ki: 

“Ben gaçtım ustam ko�tu, ben ustamdan üstün çıktım.”  

O�lancık varmı�, Öh Dede’nin gızını almı� gırk gün gırk gece dü�ün etmi�ler. 

Mutlu bir hayat sürmü�ler. (DK)  

k. Padi�ah Gızı 
EB: 245, AaTh: 883A 

Evvel zamanda bir padi�ahın, bir o�lu bir de kızı varımı�. Padi�ah hacca gitmeye 

karar vermi�. Kızını kırk odanın içine kilitlemi�, yiyece�ini içece�ini de içeri koymu�lar. 

Padi�ah yola çıkmı�, o�lu da bir yere kadar bubasıyla gidecek oradan geriye dönecekmi�.  

Bunlar yola çıkar çıkmaz vezirler, ‘Kızı ben alaca�ım, ben alaca�ım.’ diye rahatsız 

etmeye ba�lamı�lar. Kız hiç birine yüz vermeyince vezirler, padi�ahın arkasından bir 

haberci yollamı�lar: 

“Padi�ahım, sen gideli kızın odasından çıktı her türlü kötü yola yürüdü.” 

Padi�ah sinirleniyor ben buraya gelesiye kadar demek bunları yaptı diye. O�luna 

diyor ki: 

“Get garda�ını öldür ganlı göyne�ini bana getir.” 

O�lan gidiyor gelse baksa ki garda�ı aynı yerde kilitledikleri gibi durur. Garda�ının 

yanına giriyor: 

“Garda�ım babam bana böyle böyle, git öldür dedi. Emrinin yerine getirilmesi 

lazım amma ben seni kesemem, ben seni da�a götüreyim bir goyun keseyim göyne�ini ona 

batırayım babama götüreyim, sende ba�ının çaresine bak.” 

Gız garda�ını da�a götürüyor, goyunu kesiyor, kanına göyne�i batırıyor, sarılıp 

a�la�ıyor, helalle�iyorlar. O�lan kanlı göyne�i bubasına götürüyor.  

Gızca�ız da da�da ot bulmu� yemi�, su bulmu� içmi�, en gücü bir suyun ba�ındaki 

a�acın ba�ına çıkmı� yerle�mi�. A�acın ba�ında otururke, ba�ka bir padi�ahın o�lu suyun 

ba�ına atını sulamaya getirmi�, at suya yakla�mamı� geri çekilmi�. O�lan attan inmi� suya 

bir bakmı� suda bir kız görünür kafasını bir kaldırmı� a�açta güzelce bir gız oturur. 

“Sen in min cin min?” 
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“Bende sizin gibi bir Din �slamı’yım.” 

Vaziyeti anlatmı�. O�lan bunu almı� götürmü�. Kırk gün kırk gece dü�ün etmi�ler, 

evlenmi�ler. Aradan yıllar geçmi� üç tane çocu�u olmu� gızın. Bir gün gız derin bir oh 

çekmi�.  

Gocası: 

“Neden böyle of çektin, benden mi �ikâyetçisin, derdin ne?” 

“Yok, anamı, bubamı özledim ondan.” 

“Sen bu kadar özlediysen ben seni gönderirim.” 

Atını hazırlatmı�, çocuklarını bindirmi�: 

“Bende varırım arkanızdan, önden siz gedin.” 

Yanlarına bir de vezir vermi�, yola çıkarmı�. Yolda yanlarına verdi�i vezir gıza: 

“Alaca�ım seni, yoksa çocu�u keserim.” demi�. 

“Olmaz” diyince vezir büyük çocu�u kesiyor.  

Gene diyor, aynı cevabı alınca ikinci çocu�uda kesiyor, üçüncü çocu�u da kesiyor.  

Gız diyor ki: 

“Sen beni de keseceksin �orda bir su var oraya varayım bir abdest alayın, iki rekât 

namaz kılayım öyle kes beni.” 

“Tamam” 

Gız varıyor suyun yanına, ordan kaçıyor. Kaça kaça evlerinin oldu�u yere varıyor, 

Balcı Goca diye bir tanıdı�ı varımı�, onun yanına saklanıyor. Vezirde kızı 

yakalayamayınca varıyor gızın babasının sarayına oturuyor, arkadan gızın gocası geliyor: 

“Çocuklar nerde?” 

“Gaçtılar.” diyor. 

Balcı Goca, gızın bubasına bir haber yolluyor, bir tanrı misafiriyle yanınıza varacaz 

diye. Gızı da bir erkek kılı�ına sokuyor, varıyorlar saraya. Tabi herkes orda gızın babası, 

babasının vezirleri, gızın gocası, çocuklarını kesen vezir, hepsi. Yeniliyor içiliyor, sıra 

sohbete geliyor, her kes konu�mu�.  

Balcı Goca demi� ki: 

“Birde misafirimiz gonu�acak.” 

Misafir de demi� ki: 

“Ben gonu�aca�ın amma herkes tuvaletine varsın gelsin, suyunu içsin gelsin, ben 

kilitleyecen odanın gapısını, öyle gonu�aca�ın.” 

Herkes varmı� gelmi� varaca�ı yere, oturmu�lar laf dınlayacaklar. Misafir ba�lamı� 

anlatmaya: 
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“Ben bir evin bir gızıydım �öyle oldu, böyle oldu…” ba�ından geçenleri bir bir 

anlatmı�. Padi�ah bubası cellâdı çı�ırmı�: 

“Vur bunların kellesini.” 

Cellât hepsinin kellesini vurmu�. Gız gocasıyla evine dönmü�, bubasıyla barı�mı�, 

mutlu bir hayat ya�amı�lar. (DK) 

l. �a�kın O�lan 
EB: -, AaTh: - 

Evvel zamanda bir adamın iki o�lu varımı�. Biri az �a�kınıra�ımı�, biri akıllıymı�. 

Bunların babaları, anaları ölünce, akıllı o�lan demi� ki: 

“Gel garda�ım malımızı payla�alım.” 

“Tamam, nasıl yapacaz?” 

“Eski ahırın yanına yeni bir ahır daha yapalım, malları yayıltalım dönü�lerinde, eski 

ahıra giren benim yeni ahıra giren senin olsun.” 

“Tamam, a�am.” 

Garda�lar yeni bir ahır yapmı�lar, malları yayılmaya götürmü�ler, mallar ak�am 

olup dönünce hepsi alı�kanlık eski ahıra girmi� yalnız zayıf bir öküz varımı� o öbür 

malların korkusuna kaçmı� yeni ahıra girmi�.  

�a�kınırak garde�: 

“Tamam, ben hakıma gayilim.” demi�. 

Sabah olmu� �a�kın garde� çekmi� malı, satmaya götürmü�. Vara vara varmı� bir 

piladan a�acının dibine.  

Piladan a�acına: 

“Öküz alır mın?” deyince yel etsimiydi ya piladan a�acı: 

“Fı���ttt.” 

“Kaç liraya? 

“Fı���ttt.” 

“Ba�lıyı veriyorun ozaman, ne zaman verirsen ver parasını, ben gelir alırım.” demi� 

getmi�. 

�ki üçgün sonra gelmi� öküzün kemikleri var sadece gurt yemi�.  

�a�kın garde�: 

“Piladan benim para nerde?” 

“Fı���ttt.” 
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Öykesinden baltayı almı�, ba�lamı� piladanı kesmeye, piladanı kesince, piladanın 

içinden bir para dökülmü�. �a�kın o�lan parayı ne bilsin, cebine be� onunu gatmı�. Yolda 

gu�a ata ata, goçmara ata ata eve varmı�, iki üçü elinde galmı�.  

A�ası: 

“Ende elindeki neci? 

“Benim öküzü piladana sattım, paramı vermedi, bende öykelendim kestim, içinden 

yı�ıla galdı bu düz çakıl bende gu� da�layarak geldim.” 

“Ende para, haydi göster yerini.” 

E�eklere heybeyi atmı�lar ko�mu�lar, heybeye paraları oldurmu�lar. Eve gelmi�ler. 

A�ası: 

“Yörü, gom�udan gutu istede gel amma para ölçecez deme, bu�day ölçecez de.” 

Varmı� �a�kın o�lan, kom�uya: 

“Deyze gutuyu bir ver, bu�day ölçmeyecez de para ölçecez.” 

Gom�u vermi� gutuyu. Bunlar ölçmü�ler ambara doldurmu�lar. Al o arada 

dü�manlar köye geliverir diye bir haber gelmi�. Hemen akıllı �ey gaçmı�, arkaya �a�kına 

çı�ırmı�: 

“Gapıyı çeke�el, gapıyı çeke�el.” 

�a�kın �ey gapıyı zorla çıkarmı� yerinden, se�irtmi� a�asının arkasından. Ko�a 

ko�a bir da�a a�mı�lar, a�acın ba�ına çıkmı�lar, oturmu�lar. A�acın dibi de düzlü�ümü�. 

Askerler gelmi� a�acın dibinde dinlenelim demi�ler. 

 Otururka �a�kın o�lan: 

“Abi ben çok sıkı�tım ne yapaca�ım?” 

“Ulen dibinde asker oturur haberleri olur bizi de öldürürler yapma.” 

“Valla saldım getti a�a.” 

Askerler ya�mır ya�ar zannetmi�. Aradan zaman geçmi� �a�kın o�lan: 

“Ay abi benim böyük çi�im geldi ne yapacan?” 

“Ulen garde�im etme eyleme bu sefer fark ederler bizi, öldürürler.” 

“A�am saldım getti.” 

Askerler ehe helva ya�ıyor diye sevinmi�ler. Aradan zaman geçmi�, gapıyı elde 

dutamaz olmu�.  

A�am: 

“Ben bu gapıyı da salı verecen, dutamaz oldum.” 

“Ulan! Garda�ım etme bu sefer kesin dutarlar bizi, öldürürler.” 

“A�am saldım getti.” 
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Gapıyı salıncak a�a�ıya paldıradak askerlerin üstüne dü�mü� bir ikisi telef olmu�, 

di�erleri gök üstümüze ya�ıyor deyi gaçmı�lar getmi�ler. �a�kın çocuk köyü gurtarmı�. 

Köylerine dönmü�ler mutlu bir hayat ya�amı�lar. (DK) 

m. Tak Tak Eden Gabacık 
EB: 168, AaTh: 450 

Evvel zamanda bir adamın hanımı ölmü�, biri o�lan biri gız, iki çocu�uyla galmı�. 

Dutmu�, adam yeniden bir gadın almı�. Gadın eve gelmi� aradan zaman geçmi�: 

“Bu çocuklarını atacaksın.” demi�. 

Adam bir gün çocuklara demi� ki: 

“Çocuklarım haydin sizi da�a oduna götüreyim, yanınıza ekmek alın amma belki 

da�da acıkırsınız, o zaman yersiniz.” 

Me�er kızca�ız ü�ey anasının, babasına dediklerini duymu�umu�. Da�a gederken 

ekmekleri cınnı cınnı, ata ata getmi�. Vara vara da�ın ba�ına varmı�lar. Da�ın ba�ında da 

bir guyucuk varımı�, çocukları o kuyucu�un içine gadmı�, gapanıda gapatmı�, üstüne de 

bir da� goymu�. Kuyunun yanında a�aca da bir gabacık asıvermi�. Gendi biriki odun 

eylemi� ollardan, eve dönmü�. Gabak, tak tak a�aca vururumu�.  

Gızın garda�ı: 

“Babam odun eyleyip durur daha.” derimi� abasına. 

Çocuklar duruvermi�ler duruvermi�ler babaları yok. O�lancı�ın cebinde bir tımlı 

varımı� onun ucuyla dele dele bir yer açmı�lar gapakta. Kız çocu�u bir bakmı�, tak tak 

eden bubasının baltası de�il, gabacı�ımı�.  

Garda�ına demi� ki: 

“A garda�ım, tak tak eden gabacık, bizi aldatan bubacık.” 

Açtıkları deli�i biraz daha oymu�lar gendileri çıkacak gadar olunca, ordan 

çıkmı�lar. Gızca�ız bir baksa ki attı�ı dıkımcıkları ku�lar yemi�. Ba�lamı�lar ormanda 

yürümeye.  

O�lancık: 

“Ben susuradım ay aba.” demi�. 

Az daha getmi�ler önlerine bir irkinti su çıkmı�.  

O�lanca�ız: 

“�çece�in ay aba.” 

“�çme a garda�ım.” dediyse de o�lanca�ız içmi�.  
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Me�er o suda bir öküz sidi�iymi�, çocuk suyu içince bir tosuncuk olmu�. Gızca�ız 

belinde�i gu�acı�ı çıkarmı� garda�ının ba�ına dakmı�, bir depe bir düz getmi�ler. Bir 

belenin ba�ına varmı�lar. Belenden iki ev görünürümü�; birinde bir e�ek a�ırırmı�, birinden 

de bir duman tüterimi�. Abası, garda�ına sormu�: 

“A garda�ım, duman tüten eve mi gedelim, e�ek a�ıran eve mi gedelim?” 

“A abaca�ım duman tüten eve gidelim, belki bir ekmek veren olur yeriz.” 

Gayrı getmi�ler duman tüten eve, vara vara varmı�lar, bir Cadı garısı bit gavırır: 

“Ehe ehe! Gelin, gelin.”  

Girdirmi� içeri. Öküzü görünce, kesip yiyecek. Öküzü ba�lamı�, gızca�ız a�larmı�: 

“Garda�ımı kesecekler.”  

Ertesi gün Cadı garısı öküzü yatırmı� kesecek.  

Gızca�ız: 

“Kesilme a garda�ım.”  demi�. 

Bıçak öküzü kesmezimi�. Gızca�ızı hemen döverimi�, hemen döverimi�.  

Gızca�ız: 

“Kesil garda�ım da bi�me.”  demi�. 

Öküz kesilmi� bu seferde bi�mezimi�. Gızca�ızı bir daha döver ha döver.  

Gızca�ız: 

“Bi� garda�ım da ömüklerinden geçme.” 

Bu sefer et ömüklerine dakıla galmı�. Gızca�ızı gene dövmü�,  

Gızca�ız: 

“Geç a garda�ca�ızım”. demi�. 

Cadı garısı öküzü yemi�, gızca�ız da garda�ının kemiklerini toplamı� bahçeye 

gömmü�. Gömdü�ü yerde bir silcan çıkmı�. Cadı garısı oradan geçerken silcan, Cadı 

garısının ayaklarına, üstüne, ba�ına a�arımı�.  

Gızca�ız da: 

“Açıl a garda�ım.” derimi� açılırmı�.  

Bir gün Cadı garısı kızına demi� ki: 

“Ben da�a oduna gediyorum, sen gızca�ızı kes, ci�eriyle böbreklerini ba�a goy, 

gerisini gavurma et.” 

Cadı garsının gızı, gızca�ızı kesmeye yana�tımıydı ya gızca�ız elinden bıça�ı 

alıvermi�, Cadı garısının gızını kesmi� torbalara doldurmu�, duvara asmı�, kendide gaçmı�.  
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Cadı garısı odundan gelmi�, bir baksa ki gızca�ız gaçmı� gızı duvarlarda asılı. 

Hemen arkasından ko�mu� yakalayacam diye. Sincan’ın önünden geçerken Sincan 

yakalamı� güzelce bo�mu� Cadı garısını öldürmü�. (AD) 

n. Tosba 
EB: -, AaTh: - 

Evvel zamanda gadının birinin çocu�u olmazımı�. 

Kadın bir gün: 

“Ey! Allah’ım bana kurttan, gu�tan, tosbadan neyden olursa bir çocuk ver.” demi�. 

Aradan zaman geçmi� kadın hamile kalmı�, do�um zamanı gelince ola ola olmu� 

bir tosba. Aradan yıllar geçmi� tosba büyümü�, evlenme ça�ına gelmi�: 

“Ana bana padi�ahın kızını isteyiver.” demi� 

“Yavrum onlar bize gız mı verir?” 

“Ana senin deyi�ine, sen git iste.” 

Anası dayanamamı� varmı� saraya. Sarayda padi�ahın odasında iki sandalye 

varmı�; biri gümü�, biri altınmı�. Gız isteyecek olan gümü� sandalyeye otururmu�. Gadın 

varmı� gümü� sandalyeye oturmu�, padi�ah: 

“Buyurun hayrola?” 

“Allahın emri, peygamberin gavli gızınızı istemeye geldik.” 

“Bizim �artlarımız çok a�ır.” 

“Ne istersiniz?” 

“Sarayla sizin evin arası hep mermer dö�enecek.” 

Gadın çıkmı� saraydan, evine gelmi�: 

“A yavrum ben sana demedim mi padi�ahın gızı bize yaramaz?” 

“Ne dediler ana?” 

“Sarayla bizim evin arası hep mermer olacak ilk �artları bu, nasıl edecez bunu? 

“De bakalım ana sen yat a��a.” 

Sabah olmu� anası bir kalksa ki evle sarayın arası hep mermer dö�enmi�. Gadın 

sevinmi� hemen saraya gitmi�.  

Padi�ah demi� ki: 

“Sarayla sizin evin arası bahçe olacak, hepsi çiçek açmı� olacak meyve verecek 

�ekilde olacak.” 

Gadın eve varmı�: 
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“Eh a yavrum o bir guru duvarıdı yaptıydık amma bu sefer sarayla bizim evin arası 

bahçe olacak, hepsi çiçek açmı� olacak, meyve verecek �ekilde olacak, derler. Ne zaman 

yapacaz da büyütecez?” 

“Ana sen ye yeme�ini yat a�a�ı.” 

Gadın sabah bir gaklar, heryer çiçek kosu a�açlar, meyveler. Hemen saraya varır, 

padi�ah: 

“Bir de kırk katlı ev isteriz.” 

Gadın evine dönmü�: 

“A o�lum hepisini yaptıyıdık ya kırk kat evi nasıl yapacaz? 

“Ana sen merak etme, sen ye yeme�ini yat a�a.” 

Sabah bir uyanıyorlar, kırkıncı katta yatırlar. Garı hemen saraya gidiyor.  

Padi�ah: 

“Tamam, gızım sizindir.” diyor. 

Kırk gün kırk gece dü�ün edip alıyorlar. Gelin odasına oturuyor, bir bakıyor 

gapıdan bir tosba gelip geder: 

“Ay bu tosba ne arar burada.” demi�. 

Alıvermi� pencereden dibine atmı�. Biraz sonra tosba gene gelmi� gene atmı�, bir 

iki derken üçünce, tosba: 

“Ya! Sultanım, beni iki sefer attın ben üçüncü sefer geldim, ben bir güvercin olup 

pencereden uçacan, e�er beni yakalayabilirsen galırım, yakalayamazsan biter bizim 

evlili�imiz.” 

Sultan bir el atıyor tosba, bir güvercin oluyor pır uçup gidiyor. Sultan gününü 

geçirmek için kendisine masallar, hikâyeler anlatmaya gelenleri dinliyor, hediyeler, paralar 

verip gönderiyor. Bir fakir ana-gız geliverirlermi� ‘biz ne sayaca�ız’ deyi. Bir ıssız yere 

geldiklerinde üç güvercin a�acın ba�ına yuva yapmı�lar gelip geçene: 

“Bu kimin boyuna benzer, padi�ahın gızı sultanın boyuna benzer.” deyip uçup gene 

yuvaya gonarlarımı�.  

Gız demi� ki: 

“Ana bizde �u gördü�ümüzü anlatırız.” 

Saraya gelmi�ler, sıra bunlara gelmi�.  

Sultan: 

“Sizde anlatın.” demi�. 

“Biz gelip gederdik, falancada üç güvercin gördük, ‘bu kimin boyuna benzer, 

padi�ahın gızı sultanın boyuna benzer’ deyi deyi uçarlar.” 
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Sultan hemen yerinden kalmı�: 

“Ben bu malı mülkü ne yapacam, siz beni güvercinlerin yanına eletin hepsi sizin 

olsun.” 

Sultan’ı eletmi�ler, Sultan güvercini yakalayınca, güvercin eyi bir adama dönmü�. 

Kırk gün kırk gece dü�ün etmi�ler. Onlar ermi� muradına biz çıkalım kerevetine. (DK) 

   

3. Zincirleme Masallar 

a. Elinin Gareri 
EB: -, AaTh: - 

Bir gız gelin olmu� varmı�. Vardı�ı yerde, yemek pi�irirken yeme�in tuzu ya az 

olurmu� ya fazla olurmu�.  

Beyi demi� ki: 

“Hanım senin elinin gareri nerde?”  

“Annem gilde galdı get bir al gel.” 

Adam tamam demi�. Az getmi� uz getmi�, dere tepe düz getmi�. Gayın babası gile 

varmı�: 

“Gızınızın elinin gareri burada kalmı� ben ona almaya geldim.” 

“Ayan elinin gareri olupta, aza az, ço�a çok, elinin gareri bu.“ 

Adam unuturum diye: 

“Aza az ço�a çok, aza az ço�a çok” diyerek yürürken, iki o�lan garda� mal 

peli�irlermi�.  

Biri derimi� ki: 

“Garda�ım senin horantan az sen az al.” 

“Yok, garda�ım mal ortak de�il mi? Yarı yarıya peli�ecez.”  

Küçük garde� bir dinlemi� adamı ‘Aza az ço�a çok’ diyerek gedip geder. 

“Sen ne karı�ın bizim mal peli�ti�imize diye adamı bir iyi bi dövmü�.” 

“Ne diyeyim a�am ya?” 

“Allah bereker versin de.” 

Adam bu seferde: 

“Allah beraker versin, Allah bereket versin.” diyerek yürümeye devam etmi�.  

Bir gadın oturmu� bit öldürürmü�. Gadın dınlamı�mı� adam ‘Allah bereker versin.’ 

diyerek yürüyüp geder: 

“Ya sen bunadın mı da Allah bereket versin den?” demi� biriyi bir dövmü�. 
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“Ne diyeyim abam ya?” 

“Birini bulasın birini bulmayasın de geç get.” 

Adam bu seferde: 

“Birini bulasın birini bulmayasın” diyerek yürümeye devam etmi�.  

Gar�ısından bir avcı gelmi�: 

“Neden sen? Neden birini bulayın birini bulmayayım.” diye adamı bir güzel 

dövmü�. 

“Ne diyeyim a�am ya?” 

“Künde biri, künde biri de geç get.” 

Adam bu seferde: 

“Künde biri, künde biri.” diyerek yürümeye devam etmi�. 

Gar�ısından bir cenaze gelmi�, dinlemi�ler adam ‘Künde biri künde biri.’ der.  

Ko�mu�lar, adamı bir dövmü�ler:  

“Sen bizim köyü bitirecekmin.” 

Adam: 

“Ne diyeyim a�am ya?”  

“Allah rahmet eylesin de geç get.” 

Adam bu seferde: 

“Allah rahmet eylesin” diyerek gederken, adamın biri köpek sürüyüp geder bir 

dinlemi�, adam ‘Allah rahmet eylesin’diyerek gedip geder dutmu� bir de o dövmü�. 

“Ne diyeyim a�am ya?” 

“O� o� de geç get.” 

Adam bu seferde: 

“O� o�” diyerek gederke, gunduracı gön ıslatmı� yumu�adırımı� bir dınlamı� adamı 

‘O� o�’ diyerek gedip geder.  

“Beni köpek mi ettin gön ıslattım diye?” demi� bir de o dövmü� adamı. 

“Ne diyeyim a�am ya?”  

“Bir �ey deme sin�erek get”demi�.  

Adam singerek gederken, adamın birinin garpuzu çalınmı�: 

“Tamam, benim hırsız bu saklanıp geder.”  

Adam ko�mu� bir de o dövmü�. 

“A�am nasıl gedeyim ya?” 

“Çalmadıysan ne sin�erek neden geden, diklemeye getsen ya!” 

Adam diklemey varmı�, garısına: 
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“Baltayı ver gadın.” 

Almı� baltayı evinin gapısını gırmı�, içeri girmi�, baltanın sapını çıkarmı�, garısını 

ele bir gatmı� bir iyi bir dayak atmı�:  

“Senin elinin gararı bu.”  demi�. 

Adamın garısı ondan sonra yemekleri güzel yapar olmu�. (DK) 

 

B. HALK H�KÂYELER� 
 
Ali Berat Alptekin’in Halk Hikâyelerinin Motif Yapısı isimli kitabına baktı�ımızda; 

halk hikâyeleri, “Göçebelikten yerle�ik hayata geçi�in ilk mahsullerinden olup; a�k, 

kahramanlık, vb. gibi konuları i�leyen; kayna�ı Türk, Arap-�slam ve Hint-�ran olan, büyük 

ölçüde â�ıklar ve meddahlar tarafından anlatılan nazım nesir karı�ımı anlatmalardır.” 

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

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

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

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

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

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

Pertev Naili Boratav, halk hikâyelerinin sözlü gelenekteki özelliklerini de göz 

önünde bulundurarak konuları bakımından tasnifini yapar.  

1. Kahramanlık hikâyeleri. 

 a. Köro�lu kolları, 

 b. Di�er kahramanlık hikâyeleri. 

2. A�k hikâyeleri. 

 a. Kahramanları hayal ürünü olanlar, 

 b. Â�ık- �airlerin romanla�mı� hayatları. 

3. Bu kategorilere tamamıyla girmeyen hikâyeler.  

 a. A�k maceraları, 

 b. Me�hur koçaklama ve kabadayılara ait hikayeler. (Boratav, 1988: 36) 

Boratav’a göre halk hikâyelerinin üç büyük kayna�ı vardır; 

1. Olmu� vakalar. 

2. Ya�amı� veya ya�adı�ı rivayet olunan â�ıkarın tercüme-i halleri. 
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3. Klasik manzum hikâyeler, masal ve hikâye kitapları ve sözlü gelenekteki 

masallar (Boratav, 1988: 38–39). 

Bilindi�i gibi geleneksel halk hikâyecili�inde manzum ve mensur ö�eler bir arada 

bulunmakta, kahramanlar söze ba�larken anlatıcı “aldı falan” diyerek ba�lantı kurmaktadır. 

Ancak yöremizde derlemi� old�umuz halk hikâyeleri sadece manzum bölümlerden 

olu�makta ve her hangi bir ba�lantı bölümü bulunmamaktadır. Anlatıcılar halk 

hikâyelerindeki gibi â�ıklar ve ya meddahlar de�il halkın içirisinden herhangi birisidir. Bu 

da bize gösteriyor ki bölgemizde halk hikâyecili�i anlatımı zayıftır. 

Derlememiz sonucunda ortaya çıkan üç adet halk hikâyesini a�a�ıda veriyoruz. Bu 

hikâyelerden; 1. ve 2. hikâye Boratavı’ın yapmı� oldu�u sınıflandırmada 2.b maddesinde; 

3. hikâyemizde 3.a maddesine girmektedir. 

1. Tuna ile Suna Hikâyesi 

Bu diyarın topra�ı bir ba�kadır. Bahar geldi mi insanı yaylalara, kı� geldi mi de 

sahile çeker. Konargöçerler, ot biten yerlere do�ru, akın akın giderler. Göçülen yerler bir 

müddet ıssız kalır. Yeni göç vakti gelip obalar konunca yeniden �enlenir, da�a, ta�a ses 

gelir. At ki�nemeleri, e�ek anırmaları, deve bozu lamaları, o�lak melemeleri, kuzu sesleri, 

köpek havlamaları da�larda yankılanır. 

Böyle bir baharda, yaylalar diyarına develer yüklenmi�, ala kilimler üzerine atılmı�, 

kuzular, koyunlar öne katılmı�, Yörük delikanlıları at sırtında, yollara dü�ülmü�tür. Birçok 

yerde konaklamalardan sonra, bundan tam üç yüz yıl önce, Yörüklere bah�i� olarak 

verilmi� Barcın Yaylası’na varılmı�tır. 

Yayla hayatı sürüp giderken sevdalar da bir yandan alevlenmeye ba�lar. Bir dü�ün 

olaca�ı vakit kızlı, o�lanlı dibek ba�ına toplanılır, dü�üne ke�keklik darılar, bu�daylar 

dövülür. ��te bu esnada birbirini gören Yörük delikanlıları, güzelleri tanı�ıp, kar�ılıklı göz 

koyar. 

Dibek ba�ında tutu�an gönüller, bir gün gelip davulların çalınıp, oyunların 

oynanaca�ı, dü�ün gününün kendileri için de gelmesini beklemeye koyulur. 

Bir yaz ki ne yaz! Mehmet Tuna’nın gönlünde a�k yelleri esmektedir. Sevgi 

tomurcukları al al çiçek açmaya ba�lamı�tır. Gerce Köyü’nden bir kıza tutulmu�tur. Mah 

yüzlü kızın adı Selvinaz’dır. Selvi boyludur, biraz da nazlıdır ama Mehmet’in sevgisi 

kar�ısında naz edememektedir. Gün geçtikçe gönlüne dü�en ate� onu alev alev yakmakta, 

buram buram terletmekte ve geceleri uykusuz bırakmaktadır. 
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Mehmet, sever de onun a�kı hiç kar�ılıksız kalır mı? Selvinaz’ın gönlü de a�k ate�i 

ile tutu�makta, sevdi�ine kavu�aca�ı, Mehmet’in kendisine, “Alyanaklı, sürmeli gözlü, dal 

boylu, tokucak beliklim.” diyece�i günleri beklemektedir artık. 

Yaz ortalarında beklenen gün gelir. Mehmet kız evine dü�ürcü gönderir. Yürük 

obasının büyükleri kendi aralarında anla�arak iki gencin birbirine ni�an edilmesine karar 

verirler. Ni�anlarını yaparlar. O yaz bu a�k hikâyesi dillerde dola�ır, tenhelerde söylenir. 

�ki gencin a�kları mutlu sona do�ru gitmektedir. Çobandı, sürüydü, ottu, otlaktı derken 

beklenen mevsim gelip çatmı�tır. Sahillere,  yaz ba�ında kalkıp gelinen yerlere dönü� 

zamanı gelmi�tir. Obalar pe� pe�e sahillere dökülür.  

Mehmet’in ni�anlısı da kendilerinden önce sahile göçmü�tür. Mehmet için hasret 

günleri ba�lamı�tır. Bu hasret kı� boyunca da devam edecektir. Çünkü Mehmet bir gurup 

arkada�ıyla birlikte, Davırdas Köyü’ndeki medreseye talebe olmu�tur. Orada ilim tahsil 

edecektir. �lim tahsil etmeye eder ama gönül hep uzaklarda sevdi�indedir… 

Medrese hocası, Fil Ahmet lakabıyla anılan çok ünlü bir hocadır. Yörükler arasında 

efsanele�tirilmi�, hikâyeleri bire bin katılarak anlatılmaktadır. Fil Ahmet’in o�lu, 

dü�manları tarafından kur�unlanarak öldürülmü�tür. Bunun üzerine hoca “Karhan” 

kitabıyla on be� günde dü�manını yata�a dü�ürmü� ve sonunda onu öldürmü�tür. Karısına, 

o�lu öldürüldü�ü zaman �öyle söyledi�i de anlatılmaktadır:  

“— Ne a�lan Emine? 

Gel her ne derdin var ise; 

Fil Ahmet'e söyle. 

Canı Mevlam kıyar mıydı, 

Fil Ahmet'in o�luna? 

Domdom kur�unu atmı�lar, 

Kara domuz niyetine, 

Gel gel Emine, 

Her ne derdin var ise; 

Fil Ahmet'e söyle.” 

Acı kader o günlerde Fil Ahmet’e çektirdi�i evlat acısını, talebesi Tuna Molla 

Mehmet’e, sevgili acısı olarak çektirmektedir. Yüre�inin ta derinliklerini inim inim inleten, 

cümle bildik tabiplerde ilacı olmayan bir �ifasız derttir bu. 

Kötü bir haber gelmi�tir. Gercebah�i� Köyü’nden; Mırcı adında bir ki�inin o�lunun 

arası ba�ka bir aileden bir kızla açılmı�tır. �ki sevgili aralarında tartı�mı�lardır. Havva, onu 

reddetmi�tir. Mırcı’nın o�lu da Havva’ya; “Bana yâr olmayanı, ba�kalarına yâr etmem, 
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seni öldürürüm.” demi�tir. Mırcı’nın o�lu öyle bir hırsa kapılmı�tır ki mutlaka Havva’yı 

vuracaktır. Bir gün, Havva yoldan geçerken evlerinin penceresinden, dolma çifte tüfe�ini 

uzatır. Kur�unları pe� pe�e atar. "Grav… Grav." 

Eyvahlar olsun. Kötü bir kaza olmu�tur. Ate� etti�i Havva'dır ama isabeti alan 

oradan geçmekte olan Mehmet'in sevdi�idir, Selvinaz’dır. Mırcı’nın o�lu kendi sevdi�ini 

de�il Mehmet’in sevdi�ini vurmu�tur. Kanlar içerisinde yerlere cansız olarak uzanıverir 

Selvinaz. Kendisini vuran ise gerçekte karde� o�ludur. Yakın akrabasıdır.  

Acı haber tez duyulur. Sevgili ölür de, canan ölür de, canın haberi olmaz mı? 

Yüre�inden yaralanmı�tır Mehmet. �nsafsız kur�un onun yüre�ine çakılmı�tır sanki yüre�i 

derinden derinden kanar. 

Acı haberi alan Mehmet �ok geçirir. Çaresizlik içinde kıvranır. A�lar, sızlar, feryat 

eder. Sevgiliye olan duyguları izahta nutku tutulur, derdini açamaz, söyleyemez, dili sanki 

lâl olmu�tur. Onun bu üzüntüsünü en iyi yine hocası Fil Ahmet anlar. Çünkü sevgili 

acısının bir benzerini kendisi evlat acısı olarak ya�amı�tır. Sarıveliler ilçesinden olan Fil 

Ahmet, bütün ihti�amı ile �airli�ini konu�turur. Acıyı kendisi çekiyormu�çasına, 

duygulanır. Tuna Molla Mehmet'inin eline bir destan yazıp verir.  

Tuna Molla Mehmet bu destanı kendine avuncak yapar. Yıllarca dilinde türkü olur. 

Teselliyi bu türküde bulur. O günden bugüne dillerde â�ıkların hikyesi anlatıla gelir. 

  

 

Tuna’m ben vuruldum yapı� elimden. 

Çöz önce�i kan olmasın, belimden.  

Ben kalmı�ım sen de kalma yolundan, 

Gül iken solduran Tuna’m a�lasın. 

 

Ecel oku geldi cana dayandı,  

Turunç memem al kanlara boyandı  

Bu ölüme Tuna’m nasıl dayandı?  

Gülün koklamayan Tuna’m a�lasın. 

 

Yalan dünya senden uzak kalmadım,  

Gelin olup ko�un ata binmedim.  

Senimle bir gün mihman olmadım,  

Gülünü yitiren Tuna’m a�lasın. 



 80

 

Gümü� kemerimi çözün belimden,  

Ben vuruldum; Tuna’m, sen tut elimden.  

Al kanlarım aktı beyaz tenimden,  

Sayıp selamım Tuna’m a�lasın. 

 

Kınalı parmakta yüzük ka� idin. 

Güzeller içinde gayet ki�iydin.  

Yörük kızlarının deste ba� idin. 

Sayıp selamım Tuna’m a�lasın. 

 

Bu nasıl i�tir a�alar beyler,  

Sevdice�im Tuna’m ah çekip a�lar,  

Göçülen a�tım, sineni da�lar,  

Sayıp selamım Tuna’m a�lasın. 

 

Tuna’m varsın hocasına okusun.  

Garip bülbül gül dalında �akısın,  

Gelin anam al astarı dokusun,  

El yerine baksın dursun, a�lasın 

Acı merhem, tatlı merhem düzmeyin,  

Yaram derin dü�meleri çözmeyin,  

Mezarımı yoldan uzak kazmayın,  

Yâr gelip geçtikçe baksın a�lasın. 

 

Sürünün önünde sürmeli koçlar,  

Akranım kızlar salınır saçlar,  

Zeyve deresine inince göçler,  

Göç çekip geçti�im yollar a�lasın. 

 

Barçın yaylasının güzel ku�uydum,  

Gümü� feslerin inci ta�ıydım,  

A�iret kızlarının deste ba�ıydım,  

Seven akranlarım ansın a�lasın. 
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Sarı yaylam yaylayamadım kar iken.  

Palazını avlayamadım tor iken,  

Bu cihanda acı ölüm var iken,  

Geride kalanlar yansın a�lasın. 

 

Ne serin yayladır �u bizim yayla.  

So�uk suba�ında var gönül eyle,  

Bu sevgi, muhabbet kalırsa böyle,  

Yi�it Tuna’m, güzün dönsün a�lasın. 

 

Al fistanı anam dokusun,  

Has bahçede bülbüller �akısın.  

Verin mektubumu Tuna’m okusun,  

Hasret mah�ere kaldı den ahbaplar. 

 

Eline almı� kırmızı lökünü.  

Üstüne vurmu� hesapsız yükünü,  

Dolanıp gider Ermenek bükünü,  

Hasret mah�ere kaldı den ahbaplar. 

Nedir a�alar beyler hele de bunlar, 

Göç çekip açtın dumanlı, karlı da�lar, 

Ah etsin gözünden içti�im yosunlu muarlar, 

Hasret mah�ere kaldı den ahbaplar. 

 

Çe�meler ba�ında altın tas mısın?  

A�iret kızlarının deste ba�ı mısın?  

Al kınalı parmakta yüzük, elmas ka� mısın?  

Hasret mah�ere kaldı den ahbaplar. 

 

Meyvem bitmeden, yapra�ım dü�tü,  

Yüklendi kervanım amanın göçtü.  

Zeyve bo�azını az öte geçti,  

Hasret mah�ere kaldı den ahbaplar. 
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Kondu�um konaklar gelemem gayrı,  

Ben bu dertlere derman bulamam gayrı,  

Sevdice�im Tuna’m ah çekip a�lasın gayrı,  

Hasret mah�ere kaldı den ahbaplar. 

 

Yansın kavrulsun da Anamur çalı,  

Savrulsun göklere külü dumanı,  

Adını sevdi�imde Kervan alanı,  

Gök öncekli Bah�i� kızı geçti mi? 

 

Doku hey sevdi�im kilimler doku, 

Erkenden yüklemi�, Selvinaz yükü,  

Sana derim sana Zeyve’nin bükü,  

Gök öncekli Bah�i� kızı geçti mi? 

 

Sevdi�imin çekip gider obası,  

Gençken de vermi� idi babası.  

Kurban olam Ortaköy’ün a�ası,  

Top kaküllü Bah�i� kızı geçti mi? 

Havayadır deli gönül havayı,  

Alıcı ku�lar yüksek yapar yuvayı.  

Bah�i� kızı katarlamı� mayayı,  

Çeke çeke yaylasına geçti mi? 

 

Nehiridir kara gözlüm nehiri,  

Elinden içeydim bir tas zehiri,  

Ey sevdi�im Ermenek’in nehiri,  

KebenindenYörük kızı geçti mi? 

 

Fil Ahmet yazdı bunları yegâne,  

El de�medik teni boyandı kane.  

Ah edip a�ladık hep yane yahe.  

Göç çekip de bu da�lardan geçti mi? (Arıkan, 2006: 47–55) 
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2. Arzu ile Gamber 
 

Evvel zamanda zengin bir adamın bir gızı bir de evlatlı�ı varmı�. Bu çocuklar bu 

çocuklar birbirlerini öz garde� sanıyorlarmı�. Bir gün Gamber, ok atarken, bir cadı 

karısının destisini gırmı�. Cadı garısı da:  

“Yahı Gamber, ölmeyesin, yitmeyesin, Arzu gızın guca�ından gagmayasın” diye 

ilenmi�. 

Arzu ile Gamber bu sözü analarına sormu�ler. 

Anaları da:  

“Siz öz garde� de�ilsiniz” demi�.  

Aradan yıllar geçmi�, çocuklar mektebe getmeye ba�lamı�lar, sonra da biribirlerine 

â�ık olmu�lar. Mektebe getmez ollarda oyna�ır yörürlermi�. Bunu cadı garısı görmü� ve 

gayın bubasına deyvermi�. Sonura gayın buba çocukları okuldan almı�, Gamber’i da�a 

goyun güdmeye göndermi�.  

Bir gün Arzu gız, suyun ba�ında bilezi�ini unutmu�. O zamanda da Gamber suya 

goyunları sulamaya gelmi�, bilezi�i suyun ba�ında bulmu� ve �öyle demi�: 

“Evinizin önü suluk, 

Su çekersin tuluk tuluk. 

Tek bilezi�ini bulana, 

Neyin var mu�tuluk.” 

Buna gar�ılık Arzu gız �u cevabı vermi�: 

“Evimizin önü suluk, 

Su çekerim tuluk tuluk. 

Tek bilezi�imi bulana, 

Datlı canım var mu�tuluk.” 

Gamber’e sevgisini anlatmaya çalı�ır. Gamber, çaresiz goyunlarını sürer da�a 

otlatmaya.  

Arzu’nun anası ile bubası, Gamber’den gurtulmak için bir davet verirler. Gamber’in 

yeme�inin içine zehir çilemi�ler. Gamber, oturmu� sofraya dıkımını tam a�zına alaca�ı 

sırada içinden bir ses: 

“Hey, gaziler gaziler, 

Ö�ünüze gelen kuzular, 

Duydum seni zehirleyecekler, 

Atıver elindeki dıkımı, 
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Ö�ündeki tazıya.” demi�. 

Gamber de elindeki dıkımı atar tazıya, tazı orada ölür.  Gamber, sürer sürüsünü 

da�a oradan kaçar. 

Arzu gıza, ba�ka bir isteyici gelmi� ve gızı ona vermi�ler. Evinin önüne çehizleri 

yı�mı�lar. Gamber, çehizleri görünce: 

“Evinizin önü bükler, 

Orada öter üveyikler. 

Yeni de yar sevmi�sin, 

 Neci o allım ye�illim yükler.” demi�. 

Arzu �u cevabı vermi�: 

“Evimizin önü bükler, 

Orada öter üveyikler. 

Yeni de yar sevdimse, 

Ata�ta yansın yükler.” 

Ve yükleri ata� alır yanar ama gızın bubası dü�ünü ba�latır. Gelini, Gamber’in atına 

bindirirler ama at bir adım bile atmaz. O anda gudretten bir tufan çıkar, Arzu ile Gamber’i 

bilinmez bir yere götürür. Â�ıklar orada mutlu ya�arlar. (AD) 

3. Mahı Gızı 

Evvel bir bey o�lu varmı�. Bir de, Mahı deyi gız varmı�. Bubası Gara Binba�ı, 

garda�ının o�luna kızı vermi�. Gız da onu almamı�. Beyin o�lunu alaca�ımı� ama bubası 

verdim deyip bö�ün kına demi�. Kız da arkada�larının yanında elinde zehir tası, zehiri 

içece �imi� ama önce namaza durmu�, namazda önünden bir ganlı göynek geçmi�. O da 

namazı goyup göyne�in arkasından seyirtmi�, bakmı� bir arap satır bilermi�. O�lanı 

öldürecegimi�. 

Gız demi� ki: 

“Gannı göynek geydim durdum divane. 

Nasıl gıydın mandal Arap böyle civane, 

Hele! bubamın seyis Arab’ı? 

Arap demi� ki: 

“Vallahı bilemedim a�am ben seni. 

Billahi belemedim a�am ben seni. 

Gız demi� ki: 

“Bahçalarda ayva olur nar olmaz, 



 85

Araplarda namıs olur ar olmaz. 

Ölür gider Mahı’m size yar olmaz. 

Al ganin içinde reyhan kokar. 

Arap demi� ki: 

“Vallahı bilemedim a�am ben seni. 

Billahi bilemedim a�am ben seni. 

�u kar�ıdaki tozdur dumandır, 

Dumanın elinden halım yamandır. 

Sılayı çıkalı hayli zamandır, 

Vallahi bilemedim efendim seni.” 

Sonra Arap, gızı almı� a�asına götürmü� ve o�lanla giz oradan gaçmı�lar. 

Gız demi�: 

Durnamın ganadı bir garı� telden, 

Çekerim ayrılık, ne gelir elden. 

Ne sen öldün kurtuldun dilden, 

Ne ben öldüm kurtuldum elden.” 

O�lan demi�: 

“Durnam gelir yazın güzün, 

Boynu ganadımdan uzun. 

Mahı, mehrim iki gözüm, 

Mahı’m, ben avcı de�ilem.” 

Ve hayvana binip gaçıp gitmi�ler. (GT) 

 

C. EFSANELER 
 

Efsane; belli bir olay sonucunda meydana gelmi� olan durumların toplum arasında 

yarattı�ı gerçek üstülük dü�üncesinin, gerçeklik olarak anlatılmasıdır. 

Aslı Farsça olan “Efsane” kelimesi, dilimize oradan girmi�tir. Bu tür, Arapça’da 

“Usture” kelimesi ile kar�ılanmaktadır. Ayrıca dilimizde dini efsaneler için “Menkabe” 

kelimesi de kullanılmaktadır. Batı dillerinde bu kelimelerin kar�ılı�ı olarak Latince 

Legendus kökünden gelen terimler kullanılmaktadır. �ngilizce’de Legend, Fransızca’da 

Legende, Almanca’da Legende ve Sage, �talyanca’da Leggenda ve �spanyolca’da Leyanda 

gibi. Yunanca’da ise mythe/mythos kelimeleri bu türün kar�ılı�ı olarak kullanılmı�tır 
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(Karadavut,1992: 17). Bununla birlikte, Arapça”ustûre, esâtir” ve Rusça “predaniya, skaz” 

terimlerini de belirtmek gerekir (Ergun, 1997: 1). 

Anadolu Türkleri arasında efsane, menkabe, esatir, ve mitoloji terimleri yaygınlık 

kazanmı�tır. Anadolu dı�ında ya�ayan Türklerden Azerbaycan arasında esâtir, mit, efsâne; 

Türkmenlerde epsana, rovayat; Özbeklerde efsane, rivayat; vb. terimler efsane kar�ılı�ı 

olarak kullanılmaktadır (Ergun; 1997: 1–2). 

Efsane tanımı çe�itli kaynaklarda farklı �ekillerde yapılmı�tır.  

Asılsız hikâye, masal, ,bo� söz, saçma sapan lâkırdı; dillere dü�mü� me�hur olmu� 

hadise (Devellio�lu, 1998: 206). 

Eski ça�lardan beri söylenegelen, ola�anüstü varlıkları, olayları konu edinen hayalî 

hikâye, söylence (Türkçe Sözlük, 2005: 603). 

Efsane kendine özgü bir üslubu, kalıpla�mı�, kurallı biçimleri olmayan, düz 

konu�ma dili ile bildirilen bir anlatı türüdür (Boratav, 2000b: 122). 

Halk tarafından gerçek veya hayali ki�i, yer ve olaylar hakkında anlatılan, esas 

özelli�i inandırıcılık olan, ki�i ve olaylarla ilgili olanlarında ola�anüstülükler bulunan, 

yakın veya tarihi geçmi�e dayandırılan halk anlatılarıdır (Çıblak, 1995: 6). 

Saim Sakao�lu bu türün özelliklerini �u �ekilde sıralamı�tır: 

a) �ahıs, yer ve hâdiseler hakkında anlatılırlar. 

b) Anlatılanların inandırıcılık vasfı vardır. 

c) Umumiyetle �ahıs ve hadiselerde tabiatüstü olma vasfı görülür. 

ç) Efsanelerin, belirli bir �ekli yoktur; kısa ve konu�ma diline yer veren bir 

anlatmadır (Sakao�lu, 1992a: 10). 

Pertev Naili Boratav; Türk efsaneleri için �u tasnifi yapar: 

a. Yaradılı� efsaneleri; 

   i) Olu�um ve dönü�üm efsaneleri( evren, dünya, yerin, gö�ün, 

yıldızların, ta� kesilme, a�aç, canlı-cansız varlıklar vb.) 

 ii) Evrenin sonunu anlatan (mah�er ve kıyamet günlerini) anlatan efsaneler; 

b. Tarihlik efsaneler. 

 i) Adları belli yerler (da�, göl vb.) üzerine anlatmalar. 

 ii) �nsan topluluklarının oturdukları yerler (�ehir, köy vb) 

 iii) Ünlü büyük yapılar (kilise, cami, köprü vb): 

 iv) Tarihlik sayılan ki�ilerden ya da uluslardan kaldı�ına inanılan defineler. 

 v) Milletler, hükümdar soyları; 

 vi) Büyük afetler; 
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 vii) Tarihlik niteli�i oldu�una inanılan ünlü ki�ilerin sava�tıkları ola�anüstü 

güçlü yaratıklar; 

 viii)  Sava�lar, fetihler, yayılı�lar; 

 ix) Yerle�mi� bir düzene ba� kaldırmalar. 

 x) Ba�kaca tarihlik önemli olaylar ya da sivrilmi� ki�iler (uygarlıkta klavuz 

olmu� ki�iler, bilginler, �airler, �eyhler, mür�itler vb.) 

 xi) Sevda maceraları ile ün almı� â�ıklar; ki�ilerin aile içi çe�itli ili�kileri; 

 xii) Çe�itli ba�ka olaylar içindeki yerleri ile bir toplumun tarihinde iz 

bırakmı� “önemsiz” ki�iler ( örne�in: çoban, hizmetçi vb.) üzerine anlatılar. 

c. Ola�anüstü ki�iler, varlıklar ve güçler üzerine efsaneler; 

 i) Alın yazısı; 

 ii) Ölüm ve ötesi; 

 iii) Tekin olmayan yerler; 

 iv) Tabiatın bir parçası olan yerler (orman, göl vb.) ile hayvanların 

“sahip”leri (koruyucuları); 

 v) Cinler, periler, ejderhalar vb. tabiatüstü güçte yaratıklar; 

 vi) �eytan; 

 vii) Hastalık ve sakatlık getiren varlıklar (albastı gibi); 

 viii) Ola�anüstü güçleri olan ki�iler (büyücü, üfürükçü, afsuncu gibi); 

 ix) Mythique nitelikte hayvan ve bitkiler (adamotu gibi) üzerine anlatmalar. 

ç. Dinlik efsaneler.(Boratav, 2000b: 122–129) 

�ncelemelerizmiz sonucunda gördük ki bölgemizde masallar ve efsaneler birbiriyle 

harmanlanarak anlatılmakta, masal ve efsane arasında ayrım yapılamamaktadır. Efsane 

anlatımları masal anlatımları gibi verilmektedir. Derlememizde sınıflandırma i�lemini 

yaparken bazı efsanelerimizin birden fazla bölümde yer alabilece�ini fark ettik (Arap �ni 

Efsanesi) ancak biz efsanenin motifinin a�ır bastı�ı sınıfa koymayı tercih ettik. 

Bizde yöremizde derlemi� oldu�umuz efsaneleri bu sınıflandırma ı�ı�ında alfabetik 

olarak veriyoruz. 

 

1. Yaradılı� Efsaneleri 

a. Adam Da�lar 
Anamur’da bahar mevsiminde, Yörüklerin göçtü�ü irili ufaklı birçok yayla vardır. 

Çarıklar beldesi halkının göçtü�ü, Halkalı Yayla’sını geçince geni�, bir alana, düzlü�e 
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çıkılır. Buraya Kervan Alanı denmektedir. Akpınar Yaylası ile Halkalı Yaylası’nın orta 

kısımlarına dü�er bu yer. Kervan Alanı’nın orta yerinden batıya do�ru bir yol uzanır. Bu 

yol sizi Türke ve Adamda� Yaylası’na ula�tırır. 

Adamda� Yaylası; Malaklar, Evciler ve Sarıa�aç köylülerinden bir kısmının yazın 

göç ettikleri yayladır. Nüfus pek fazla kalabalık de�ildir. Üç be� Yörük ailesi buraya geçici 

olarak konaklar, temmuz ayında buradan ba�ka yaylalara geçerler. 

Adamda�’ın bu adı almasının hikâyesini Adamda� Yaylası Yörükleri’nden 

Durmu�ali Yapılı bize �öyle anlattı: 

“Osmanlı Devletinin son zamanlarında Karaman ve Konya’da açılmı� olan 

medreselerin bir kısmında okuyan, Molla denilen talebeler (ö�renciler) bir kı� gününde 

Anamur’a ula�mak üzere yola koyulmu�lardır. Bu mollalar dinî ve millî e�itim alan 

ki�ilerdir. Onların yola çıkmalarından sonra ince ince kar ya�maya ba�lar. Bu kar ya�ı�ı 

onlar ilerledikçe �iddetini artırarak devam eder. Adamda�’a geldikleri zaman kar �iddetini 

iyice artırır ve borana çevirmeye ba�lar. Göz gözü görmez olur. Mollalar birbirlerini 

kaybetmemek için el ele tutu�urlar. Gidecek bir yön bulamazlar ve çaresizlik içinde alanın 

ortasında beklerler. Ba�larında bulunan ve hocam diye hitap ettikleri ki�iden imdat 

umarlar. Artık ölümle yüz yüze gelmi�lerdir. Bir kurtulu�, bir çözüm yoktur ortada. Hocam 

dedikleri ki�i ellerini açar dua etmeye ba�lar. Talebelerine nasıl dua etti�ini açıklar: 

“Ya bizi da� (ta�) et, ya bizi gu� (ku�) et.” diye Allah'a dua etti�ini söyler.  

Bumun üzerine mollalar da ellerini açarak duaya ba�larlar. Mollaların bir kısmı:  

“Bizi gu� (ku�) et.” bir kısmı da “Bizi da� (ta�) et.” diye dua ederler.  

O anda olan olur. “Da� et.” diyenler ta�la�ır. “Gu� et.” diyenler ku�la�ır. �imdi 

Adamda�’ın kayalı�ının güney tarafında düz bir alan üzerinde; ba� kısmı yuvarlak (ba�ta 

fesi andıran), alt kısmı ise düz (insan vücudunu andıran) yüze yakın ta� bulunmaktadır. 

Bunların orada ta�la�an mollalara ait oldu�u söylenmektedir.  

Yörenin Yörükleri böyle inanmaktadırlar. Yine aynı yaylada Çobanaldatan ku�u 

olarak bilinen “Hüüd..Hüüd.” diye öten kanatlarının altı beyaz, ku�unda o zaman ku�la�an 

mollalardan ve onun yavrularından türeyen ku�lar  oldu�una  inanılmaktadır. Bu ku�ların 

avlanmasını da uygun bulmamaktadırlar. ��te bu olaydan sonra Yörüklerin yaylasına 

Adamda� ismi verilmi�tir.” (Arıkan,2006:80-81). 
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 b. Kurba�alar  

Zamanın birinde; Ay, Güne�e â�ık olur. Ay güne�e evlenme teklif etmeye karar 

verir. Bunu kurba�anın bir tanesi duyar, zıplaya zıplaya öbür kurba�aların yanına gider der 

ki: 

“Ay, Güne�e evlenme teklif edecek. E�er; Güne� onunla evlenmeyi kabul ederse, 

bunların da birkaç tane çocukları olursa, biz bir tane güne�in sıcaklı�ına dayanamıyoruz ne 

yaparız. Bunları bizim vazgeçirmemiz lazım.” 

Dü�ünmü�ler dü�ünmü�ler, bir tanesi demi� ki: 

“Ben biliyorum, Ay �arkıyı çok sever. Biz; Ay, Güne�’e evlenme teklif etmeye 

giderken ona �arkı söyleyelim” 

Kurba�alar o geceden sonra her gece; Ay, Güne�’e evlenme teklif etmek için 

do�du�unda, kurba�alar hep bir a�ızdan �arkı söylemeye ba�larlar. Ay’da onları 

dinleyece�im diye Güne�’e evlenme teklif etmeyi unutur, sabah olur, Ay ile Güne�; bu 

yüzden kavu�amazlar.(EE) 

c. Ta� Adamlar 

Anamur’un, Abanoz yaylasının, killik mevkiinin giri�inde, adamlar göçerken kara 

tutulmu�lar. �ne girmi�ler, adamın çocu�u: 

“Çi�im var!” demi�.  

Çocu�a çi�ini yaptırmı�, iki tarafına bakmı� çocu�un kıçını silecek bir �ey yok. 

Çocu�un kıçını azıklarındaki ekmekle silmi�, o anda ikisi birden ta� olmu�lar.  

Halen inin içinde ta� �ekli bulunmaktadır. (MÖ) 

ç. Yarasa, Sümüklü Böcek ve Martı 

Üç ki�i evvel zamanda a�anın birinin gemisinde çalı�ırlar, a�anın mallarını uzak 

diyarlara götürürler, uzak diyarlardan mal alır gelirler. Seferlerinin birinden dönerken, 

Anamur açıklarında gemilerini korsanlar basar, gemiyi ellerinden alırlar, bunlar kaçar.  

Anamur’a gelirler can korkusuna a�anın yanına varamazlar. Biri ma�araya, birisi 

alanda ki otların arasına, biride deniz kenarındaki kayalıkların arasına saklanır. A�a bunlar 

gelmeyince arkalarına adam salar. A�anın adamları, ma�araya saklanan adamın ailesine 

i�kence etmeye ba�larlar, adamda olanları saklandı�ı ma�aradan görür ancak korkusundan 

ma�aradan çıkamaz der ki: 

“Bu olanları görece�ime gözlerim kör olsaydı da ba�ımın üstüne geleydim.” der.  
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Oracıkta yarasa olur. A�anın adamlarından bir kısmı da alana otların arasına gelir, 

otların arasına saklanan adam da: 

“A�anın eline dü�ece�ime �uracıkta böcek olsam daha iyi.” der.  

Oracıkta sümüklü böce�e döner. A�anın askerlerinin bir kısmı da deniz kenarında 

ki kayalıklara gelir, kayalıklara saklanan adam da: 

“A�a beni bulaca�ına sarp kayalarda yuvalı,  ku� olsam daha iyi.” der. Oracıkta 

martı olur. 

Yarasa, geceleri ma�aradan çıkar gemilerini kaçıran korsanları ararmı�, sümüklü 

böcek olan otların tepelerine çıkar gemilerini ararmı�, ku� olanda denizlerde uçar 

gemilerini ararmı�. (EE) 

d. Yusufçuk (Kumru) 

Kumru ku�u vardır; her yerde bilinen, her kes tarafından sevilen bir ku�tur. Hatta 

avcılar derler ki:  

“Kumru ku�u vurulmaz, dilli ku�tur.” ��te efsanemiz bu kumru ku�unundur. 

Evvel bir evin, bir o�lu bir kızı vardır. Erkek çocu�un adı, Yusuf; kız çocu�unun 

adı, Kumru; dur. Bu çocuklar davarlarını da�a götürür, güderler. Bir gün gene davarları 

alırlar da�a yayılmaya götürürler. Çocuklar oyuna dalar, davarların birazını kurtlar yer, 

kalanlar da kaçar, çocuklar ararlar tararlar bulamazlar. Ak�am olur. Çocuklar babalarından 

çok korkarlar. 

“Biz eve nasıl varaca�ız, varırsak babam bizi keser.” derler. 

Erkek çocuk: 

“Eve varaca�ıma �urda da� olsam daha iyi.” 

Kız çocuk: 

“Eve varaca�ıma ku� olsam daha iyi.” der. 

Oracıkta karde�lerin birisi ta�a, biriside ku�a döner. Çocukları köylüler ararlar 

tararlar bulamazlar. Göç zamanı gelir, köylüler yaylalara göçer. Kumru’da bu göç 

zamanlarında a�ıt yakar: 

“Yusufçuk! 

El göçtü, biz kaldık. 

Koyunları buldum buldum a Yusuf.” 

Kumru ku�unu her zaman görmekteyiz, e�er ta�ı görmek isterseniz Ka� Pazarı 

yaylasına bir yolculuk etmeli, Teniste köyünü geçince iki tarafınıza iyice bakmalısınız, 

çünkü; Yusuf hala orada koyunlarını aramaktadır. (EE) 
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2. Tarihlik Efsaneler 

a. Arap �ni 

Kükür’de bir de�irmen vardır. Bu de�irmende ö�ütülen bu�dayın bereketi bol 

olurmu�. �nanı�a göre bu de�irmeni yapan ki�i âlim bir zatmı�, de�irmeni yaptıktan sonra: 

“Ben burada elimi koydum bu de�irmen iyi ve bereketli olacak.” demi�. 

Halk arasında anlatılana göre, bir gün iki ki�i abdest alıp namaz kılmak için 

de�irmenden suyun çıktı�ı yere do�ru yürürlerken önde giden adam bir an irkilir ve durur 

bakar ki suyun çıkı� noktasında, siyah derili insan görünümlü bir �ey vardır. Adamları 

görünce hemen suyun çıktı�ı yere girer ve gözden kaybolur. De�irmene bereketi, o 

meçhulün verdi�ini söylerler. O günden beri de o de�irmenin oldu�u yere “Arap �ni” 

derler. (HÇ) 

b. Bah�i�  

Bir gün dönemin padi�ahının kızı gemiyle yolculu�a çıkar, yolculuk sırasında 

fırtınaya yakalanır, sı�ınacak bir yer ararken Anamur açıklarında gemisi batar.  

Anamur Beyli�i padi�ahın kızını kurtarır, uzunca bir süre konuk eder.  

Padi�ah kızını öldü beller ama adak adamayı da ihmal etmez, yüzünü görürsem 

getirene ba�ı� yapaca�ım diye.  

Epey konuk olduktan sonra padi�ahın kızı �stanbul’a geri gönderilir. Kız olanı 

biteni babasına anlatır. Babası da Anamur Beyini, �stanbul’a ça�ırır; yedirir, içirir. Anamur 

Beyi dönece�i zaman altınlar, gümü�ler verir ancak Anamur Beyi kabul etmez. Padi�ahta 

bunun üzerine Türkmenlerden bir boyu Anamur’a, Anamur’u korumaları için gönderir. Bu 

gelen Türkmenlere de, Bah�i� Yörükleri adı verilir. (VT) 

c. Çoban Suyu 

Zeynel Abidin, Anamur’dan, Zeyne isimli köye gittikten sonra orada sı�ır çobanlık 

yapmaya ba�lar.   

Zeynel Abidin, sı�ırları yayıltır, Zeyne’nin altındaki çınar a�acının dibine getirir 

orada yatırır, dinlendirir sonrada köylülere götürür, da�ıtırmı�. Bir gün halk Zeynel 

Abidin’i sı�ırları sulamadı�ı gerekçesiyle köy a�asına �ikâyet ederler. Köy a�ası, Zeynel 

Abidin’i ça�ırır ve ona der ki:  

“Zeynel sı�ırları sulamıyormu�sun, öyle diyorlar”.  

Zeynel Abidin de: 

 “Hayır, a�a sı�ırlar sulanıyor” der.  
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Üç gün be� gün böyle devam eder köylüler iyice dikkat ederler gerçekten Zeynel 

Abidin, sı�ırları sulamaya götürmüyor. Tekrar a�aya:  

“Zeynel su uzak oldu�u için sı�ırları sulamaya götürmüyor.” diye �ikâyet ederler.  

A�a, üzülerekte olsa Zeynel’e falaka cezası verir, köylüler cezayı uygularlar. Ceza 

biter, Zeynel Abidin köylülere döner:  

“Sizin istedi�iniz su de�il mi? Gelin, görün” der.  

Köylüleri pe�ine takar, sı�ırları yatırdı�ı çınarın dibine götürür bastonunu yere 

vurur ve sular fı�kırır. Her kes Zeynel Abidin’in farkını anlıyor ama i� i�ten geçiyor. 

Zeynel Abidin köylülere beddua eder:  

“Suyunuz kurumasın, tohumunuz büyümesin” diye, o gündür bu gündür o köyün 

meyvesinin, sebzesinin iyi olmadı�ı söylenir. (VT) 

ç. Göz’ün Suyu 

 Anamur’un, Karadere köyünde bir “Göz” vardır bu Göz’ün çıktı�ı yerin etrafı kan 

kırmızısıdır. Bu kırmızılık hakkında anlatılan efsane �öyledir: 

Adamın biri, bir gün bu Göz’ün ba�ınna bir harman yı�mı�. Bu harmanı gece 

birileri gelir bir da�ıtırlarmı� ki bir tenesi bir yerde koymazlarmı� sapın. Bir gece adam 

harmanın içine girmi� beklemeye ba�lamı�. Göz’den üç tane genç huri çıkmı� harmanı 

da�ıtırken birini dutmu�, onu dutunca öbürleri kaçmı�.  

Adam onunla evlenmi�, öbür huriler o evlendi diye mümkünatı yok onu rahatsız 

etmi�ler. O gelini o Göz’e suya göndermemi�ler hiç. Kaynana kendisi gider suyu doldurur 

gelirmi� çünkü öbür huriler kızı yakalarlarsa bo�acaklar.  

Hurinin zamanla üç tane çocu�u olmu�. Kaynanasıyla, beyi de tarlaya çalı�maya 

gitmi�ler, evde hamur yo�ururken su bitmi� mecburen çocu�un birini göndermi� hurileri 

çocu�u bo�uyorlar, öbür çocu�unu da gönderiyor oyuna daldı git bak gel diye huriler onu 

da bo�uyorlar, üçüncü çocu�u da gönderiyor git bak gel diye huriler onu da bo�uyorlar. 

Çocuklar geri gelmeyince kadın mecbur kalmı� gitmeye, huriler kadını da bo�mu�lar. 

Çalı�madan ev ahalisi bir gelmi� evde kimse yok, ortada senid var, hamur var; ko�mu�lar 

suyun ba�ına, bir bakmı�lar Göz’ün iki tarafında ta�ların üstü hep kan, anlamı�lar ki periler 

çocukları ve gelini bo�mu�lar. 

��te Göz’deki ta�ların kırmızı olmasının sebebi budur. (GK) 
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d. Kalınören 

Kalınören köyünün ismini alması �u �ekilde anlatılmaktadır. 

Kadının biri yolun kenarına oturmu� e�irtmeç e�iriyormu�, o sırada oradan 

geçmekte olan birisi “kalın örüyor” demi�. Köyün adı o günden beri halk arasında 

Kalınören olarak bilinmekte ve söylenmektedir. (HT) 

e. Kalınören Hazineleri 

Kalınören köyünün üst kısmında tarihi harabelikler vardır. Bu harabeliklerde çok 

büyük miktarda hazine oldu�u söylenmektedir. (HT) 

Ancak bu hazineleri bir papazın korudu�u ve bu papazın büyüsünün çok güçlü 

oldu�u söylenmektedir. Hazineyi çıkarmak isteyeni bu papazın öldürdü�ü anlatılır. 

f. Kara �ıh Zade 

Kara�a köyünde bulunan Evliya Tepesi’ne üç zat gelir. Burada medrese kurarlar ve 

bir süre talebe okuturlar. 

Bu üç zatın nereden geldi�i bilinmemekle beraber, Arabistan’dan taun 

hastalı�ından kurtulmak için Anadolu’ya gelip, Karaman üzerinden de Anamur’a geldikleri 

rivayet edilmektedir.  Bu üç zattan birisi Zeynel Abidin, birisi Sinan Dede di�eri de Kara 

�ıh Zade’ dir.  

Medrese kapandıktan sonra bu üç zattan Zeynel Abidin, Gülnar ilçesinin Zeyne 

köyüne gider. Sinan Dede, Gazipa�a ilçesinin Bilos köyüne gider ve orada hayatları sona 

erer. Kara �ıh Zade ise Anamur’da kalır. Kara �ıh Zade’nin peygamber soyundan geldi�i 

söylenmektedir.  

Kara �ıh Zade’nin ölümüyle ilgili �öyle bir efsane anlatılır: 

Kara �ıh Zade’nin Anamur Beyli�i ile arası iyidir o kadar iyidir ki o dönemde tapu 

yerine geçen fermanlara imza yetkisi bile vardır. Bir süre sonra Anamur Beyli�iyle vergi 

anla�mazlı�ı yüzünden arası açılır. Bunun üzerine Anamur Beyli�i zatın öldürülmesi için 

iki e�kıya ile anla�ır ancak Kara �ıh’a kur�un i�lemedi�i için öldüremezler. Nasıl etsek 

diye dü�ünürler ve zatın ö�rencisine para verirler, bilgi isterler. Zatın ö�rencisi de onlara 

derki  

“Kara �ıh’ı üzerinde giysi varken öldüremezsiniz, ancak üzerindeki giysileri 

çıkardı�ı zaman öldürebilirsiniz. Her aksam üstü zat üstünü ba�ını temizlemek için suyun 

ba�ında soyunur i�te o zaman öldürebilirsiniz.” 
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Bir aksam üstü Kara �ıh, suyun ba�ında üstünü ba�ını temizlerken, ö�rencisi 

e�kıyalara haber verir, e�kıyalar gelip kara �ıh’ı öldürür. (VT) 

g. Kesikba� 

Anamur’un Alata� köyünde Kesikba� denen bir mezar vardır. Bu mezar hakkında 

anlatılan hikâye �öyledir: 

Zamanında çok zengin bir a�a varmı� bu a�a bir gün �ehre gitmi�. E�kıyalar da 

a�anın �ehre gitti�ini duyunca, a�anın evine gelmi�ler, a�anın karısının kafasını kesmi�ler. 

Bütün altınları toplayıp kaçmı�lar. A�a �ehirden eve gelipte karısının halini görünce, 

e�kıyaların pe�ine dü�mü�. E�kıyaları Ta� Köprü’nün orada yakalayıp hepsini öldürmü�. 

Karısının kafasını getirip evinin önüne gömmü�. 

Köylüler bu mezardan getirdikleri topra�ı, sütten kesilen ineklerinin gö�süne ve 

uyumayan yo�urtlarının içine atarlar. (ET) 

�. Sakal Kılı 

Anamur medresesi kapatıldıktan sonra Zeynel Abidin, Gülnar ilçesinin Zeyne 

köyüne yola çıkacaktır. Kara �ıh Zade, Zeynel Abidin’e der ki: 

 “Sana �u sakal kıllarımdan iki tane kıl vereyim, yolda herhangi bir tehlikeyle 

kar�ıla�ırsan bu iki kılı birbirine çal ben sana yeti�irim.” 

 Zeynel Abidin kılları alır, helalle�ir ve yola çıkar. Bir süre gittikten sonra kar�ısına 

bir kurt sürüsü çıkar, bakar ki kurt sürüsü kendisini yiyecek ne yapsam ne etsem diye 

dü�ünürken Kara �ıh’ın dedi�i aklına gelir, hemen sakal kıllarını birbirine çalar, o anda 

kar�ısına silahlı bir asker ve Arap bir kız gelir; Zeynel Abidin onlara: 

“ Kurtlar beni yiyecek.” der.  

Hemen Arap kızı kılıcını çeker kurtları kovar, Zeynel Abidin’in kar�ısına gelir: 

 “ Üstadım var mı ba�ka bir emriniz?” der.  

Zeynel Abidin de: 

“ Ba�ka emrim yok amma Kara �ıh nerde de sen geldin.” der.  

Arap kızda cevap verir: 

“ Kara �ıh vuruldu onun yerine vekâlet ediyorum” diyor ve ortadan kaybolur. 

Zeynel Abidin de yoluna devam eder. (VT) 
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3. Ola�anüstü Ki�iler, Varlıklar ve Güçler Üzerine Efsaneler 

a. Boncuklu  

Eski adıyla Kızılkise, �imdiki adıyla Alata� köyünde bir su vardır, bu su yerden 

boncuk gibi kaynayarak çıkar.  

Halk arasındaki inanı�a göre bu sudan içenler delirirmi�. Boncuklu suyu ile ilgili 

olarak halk arasında anlatın bir hikâye de �öyledir: 

Anamur’a zamanında bir kaymakam tayin olur ve Boncuklu suyu hakkında 

anlatılanları duyar. Anlatılanlara inanmaz ancak su hakkında anlatılanların do�ru olup 

olmadı�ını merak eder. Yanına yaverini de alır ve Boncuklu suyuna gider. Kendisi bir 

a�acın dibine oturur ve yaverine: 

“Git iç bakalım �u sudan.” der. 

Yaveri gider sudan bir tas içer. Kaymakam yaverine sorar: 

“Ne oldu? Var mı bir de�i�iklik?” 

“Hayır, efendim. Hiçbir de�i�iklik olmadı.” 

Kaymakam kendinden emin: 

“Olmaz canım zaten bir �ey halkın safsatası i�te, bir tasta bana getir bakalım bende 

içeyim.” der. 

Kaymakamın �öferü de der ki: 

“Kalkıver de gendin iç len!” (AT) 

b. Kara Yılan 

Ömer Çavu�, bir güz günü ihtiyaçlarını kasabadan atına yüklemi�, üzerine de binip 

köyün yolunu tutmu�. Kalınören ve Frenk ovası a�tıktan sonra çamların arasından 

Sarıdana’ya do�ru yol almı�. Yoku� yukarıya çıktıkça, güne� de Mani da�ının, ardına 

e�ilirken hava da serinliyormu�. Yapma’nın oraya geldi�inde, bakmı� yolun ortasında 

kocaman bir karayılan yatıyor. Ömer Çavu� üç defa: 

“Yılan çekil yolumdan, yılan çekil yolumdan”  demi�.  

Atının üzerinde bir süre Karayılan’ın çekilmesini beklemis. Bakmı� yılan hiç 

aldırmıyor, çekilmeye niyeti yok, attan inmi� ve bir küçük çakıl ta�ı alıp Karayılan’ın 

ba�ına do�ru atmı�. Karayılan, ta�ı kafasına yeyince, uykudan uyanır gibi hemen yolun 

kenarındaki, tesbi çalılarının arasına akıp gitmi�. Ömer Çavu� yoluna devam etmi� 

ormanların arasında. Serçesuyu’nu geçmi�, Çataloluk’un ba�ında biraz dinlenip 

soluklanmı�. Yeniden atını hazırlayıp yola koyulmu�. Sıracabeleni’ne geldi�inde 

arkasından iki jandarma yeti�mi�. Jandarmalar da atlıymı�lar. 
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Jandarmalar: 

“Ömer Çavu�! Demi�ler. Seni komutan karakoldan ça�ırıyor. Bizimle geleceksin.”  

buyurmu�lar. 

Ömer Çavu�: 

“Benim karakolluk hiç i�im olmadı." diye geçirmi� içinden ve Jandarmalara: 

“Ne diyorsunuz siz. Benim ne i�im var kara kolda? Bir yanlı�ınız var. Bırakın 

yoluma devam edeyim.” demi�. 

Jandarmalar dayatmı�lar. Ömer Çavu� umarsız geriye dönmek zorunda kalmı�. 

Aynı yoldan gerisin geriye dönmü�ler. Ömer Çavu� hep dü�ünüyormu�: 

“Gün boyunca kasabadaydım Jandarma komutanını da gördüm, kaymakamı da.” 

demi� içinden.  

Hatta, jandarma komutanı muhtara iletilmek üzere bazı evraklarda verip selamını 

da gönderdi. 

Ömer Çavu� bunları dü�ünürken, Karayılan’ı gördü�ü yere gelirler. Yollarına 

devam edeceklerini sanırken Ömer Çavu� ve jadarmalar, Yapma’nın sa� tarafından orman 

içine sapmı�lar. ��te o zaman yüre�i ne bir korku dü�mü�: 

“Beni herhalde cinler götürüyor?” demi�.  

Ormanın içinde bir süre yürüdükten sonra bir yere gelmi�ler. Ömer Çavu� bakmı� 

büyük bir topluluk. Ocaklar yakılmı�, ortalık aydınlık. Aydınlık yere gelince bir de bakmı� 

ki iri, ya�ız, esmer bir adam gözü sarılı kendisini izliyor.  

Ömer Çavu�: 

“Eh! ��te �imdi sonum geldi. Bu Cinler beni buradan sa� çıkarmazlar.” demi�. 

Aydınlık yerin ortasında bir mahkeme kuruluymu�. O zaman hâkim yomu�, Kadı 

varmı�. Kadı da ba�kö�ede oturuyormu�. Zebellah gibi bir adammı�.   

Kadı: 

“Gel bakalım Ömer Çavu�!”  demi�. 

Ürkek adımlarla yakla�mı� Ömer Çavu�, Kadı’nın sesini de sevecen bulmamı�. 

Kadı: 

“Niye kör ettin benim adamın gözünü?”diye gürlemi�. 

“Vallahi ben etmedim Kadı Efendi. Ben bu adamla hiç kar�ıla�madım bile!” 

yanıtını vermi� ve eklemi�: 

 “Yalnız, yapma’da giderken baktım önümde kocaman bir Karayılan yatıyor. 

Atımdan inmeden üç kez ‘Yolumdan çekil Karayılan’ dedim. Hiç oralı olmadı Karayılan. 
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Attan indim, yerden küçük bir çakıl ta�ını alıp ba�ına attım. Ben ba�ka bir�ey yapmadım.” 

diye. 

Kadı:  

“Gerçekten sen Karayılan’a üç kez ‘Yolumdan çekil!’ dedin öyle mi? ”diye 

yinelemi�. “Evet.”  demi� Ömer Çavu�. 

Kadı dönmü� gözü sarılı kara ya�ız esmer adama: 

“Söyledikleri do�ru mu?” demi�. 

“Do�ru”  demi�, gözü sarılı esmer adam. 

Kadı jandarmalara dönmü�: 

“Bu adamın suçu yok. Suç kendi adamımızın, onu ayrıca sorgulayaca�ız. Ömer 

Çavu�’u alıp geriye, çevirdi�iniz yere kadar sa�lıkla götürün. Köyde bekleyenler 

meraklanmasınlar.” demi�. 

Ömer Çavu�’la jandarmalar yeniden yola dü�mü�ler. Sıracabelen’e gelince Ömer 

Çavu�a: 

“Yolun açık olsun arkada�.”  deyip geri dönmü�ler. 

Ömer Çavu� korkuyu üstünden atamamı� bir süre. E�ine ve çocuklarına anlatmı� 

ba�ından geçenleri.  

Ömer Çavu�’un çocukları: 

“Baba seni tanrı kurtardı.” deyip boynuna sarılmı�lar hep birden. (GT) 

c. Kara Yılan -2 

Anamur’un Garakise köyünden, Yakup adında ya�lı bir adam çift sürerken, 

öküzlerin önünden bir gara ilan gedivermi�. Adam da bir da� almı� yılana bir salmı�, yılan 

ormana girmi� getmi�. 

Adam ak�am evine varmı� yatmı�. Gece gapı çalınmı� iki candarma gelmi�: 

“Gak bakalım ifaden var” diye. 

Evin önüne, dudun dibine indirmi�ler: 

“Bin bakalım atın götüne, yum gözünü.”  

Aradan biraz zaman geçmi�.  

Candarmalar: 

“Aç gözünü.” diyor.  

Adam gözünü bir açıyor bir mahkeme salonunda. Adam kendi kendine demi� ki: 

“Heralde ben öldüm, burası a�a�ı yer.”  

Adam biraz bekler, ça�ırırlar: 
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“Garakise köyünden Yakup!”  

Candarmalar alır içeri girdirirler, hâkimin kar�ısına oturturlar. Mahkeme salonuna 

birde siyah avrat gelmi�, hâkimin kar�ısına oturmu�. 

Hâkim sormu�: 

“Sen bu kadının kolunu gırmı�sın, buna niye vurdun?” 

“Hâkim Bey, ben bu kadını ne bilirim ne gördüm golunu gırdım.” 

“Yok, i�te golu gırık.”  

Hâkim, gadına sormu�: 

“Sana nasıl vurdu da�ı?” 

“Bu adam çift sürüyordu orda, bende önünden geçip gidiyordum da�ı aldı bana 

vurdu.” 

 Hâkim, adama: 

“Do�rumu dedikleri?” demi�. 

“Valla hâkim bey, ben çift sürerken bir gara ilan gedip gederdi malları gocundurdu, 

ben de bir da� aldım yılana attım, yılanda ormanı a�ına girdi gitti, gorkarız biz ilandan. 

Ondan sonra ben eve geldim. Hadise bu.”  

Hâkim, gadına demi� ki: 

“Sen neden bu adama yılan �eklinde göründün? Bunlar Müslüman, ilanı sevmez.” 

Hâkim daha sonra adamı beraat ediyor, candarmalara: 

“Adamı aldı�ınız yere götürün goyun.” demi�.  

Adamı götürmü�ler aldıkları yere goymu�lar. (HTÇ) 

ç. Koca Çınar 

Anamur’un merkezinde eskiden büyük bir çınar vardır. Ne var ki bu güzelim çınar 

yılların yorgunlu�una dayanamamı� ve göçmü�tür.  

Bu çınarın lanetli oldu�una ve çınarın bir dalını kesenin çok geçmeden ölece�ine 

inanılır. Halk arasında anlatıldı�ına göre daha önce bu çınarın dallarından kesen birkaç 

ki�inin kısa süre sonra öldükleri anlatılır. (EE) 

d. Tilki Kısı�ı 

Anamur’un Halkalı yaylasının, Tilkikısı�ı mevkisinde anlatıldı�ına göre bir yılan 

ya�ar. Bu yılanın kafası keçi ba�ı büyüklü�ünde ve boynuzlu, vücudu da at yelesi gibi 

tüylüdür.  
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Halk o mevkiden geçmeye hala korkar ve orada kaybolan hayvanlarının bu yılan 

tarafından yenildi�ine inanır. (MY) 

 

4. Dini Efsaneler. 

a. Sultansuyu 

 Anlatıldı�ına göre, Hızır peygamber gece çalı�ırmı�, sabah ilk horoz öttü�ünde 

kaybolurmu� ve her türlü hadiseye yeti�en biriymi�. Bir kı� gecesi, Ermenek köprüsünü 

yapmı�, Ala köprüyü yapmı�, sonra da Sultan Suyu çayına köprü yapmaya ba�lamı�. Kı� 

günü su bir hayli yüksek köprünün aya�ını atıyor sel alıyor, aya�ını atıyor sel alıyor derken 

horozlar ötmü�, i�i bırakmı�. Sultan suyu çayına bir beddua etmi�: 

“�n�allah yazın kurur kı�ın co�arsın” 

“Sultan suyu bu gün bile, yazın kurur kı�ın co�ar.(AD) 

 

Ç. MENKIBELER 
 

1. Geyik 

Peygamberimiz ö�len namazını kılmı�, sa�ına selam vermi� soluna selam vermi�. 

Bir bakmı� kırk atlı geliyor. Gelmi� selam vermi�ler Hz. Peygamberimize. Hz. Peygamber: 

“Buyurun, içeri buyurun.”  

“Biz gelmeyiz, içeri buyurmayız.” 

“Niye?” 

“Sen bizim dinimize batıl dersin.” 

“Dininiz gene batıl.” demi� Peygamberimiz. 

“O zaman bize peygamberli�ini beyan et, gelip yanına oturalım.” 

Peygamberimiz bu arada bir bakmı�, atın birinin terkisinde bir geyik ba�lı. 

“Bu neci?” 

“Biz bunu avcı olduk tuttuk.” 

“Bun geyi�i bana ba�ı�lan.” 

“Ba�ı�lamayız.” 

“Para ile satın.” 

“Satmayız.” 
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“O zaman salıverin, azat edin.” 

“Salmayız, iki se�irtse bir belen geçer, kırk ki�i at yorduk anca tuttuk.” 

“Öyleyse geyi�i salıverin, kaçarsa beni tutun, öldürecekseniz de ne yapacaksanız 

yapın. Geyik çıksın, benim peygamberli�imi size beyan etsin.” 

O zaman geyi�i salıvermi�ler. Geyik gelmi� demi� ki: 

“Ya Resulullah! Benim bir karde�im vardı kaybettim, Mekke’den Medine da�larına 

geldim. Geldi�imde gunnacıydım vaktim geldi iki görpe kuzu gunnadım. Zayıf dü�tüm, 

biraz yayılayım diye yayılıma çıktım yavrulara süt biriktireyim diye. Bu sefer bu cavurlar 

beni avladı, kaçamadım, mecalim kalmamı�tı. Bana kefil ol ben gideyim yavrularımı 

emdireyim geri geleyim, sana teslim olayım.” 

“Git yavrularını emdir gel.” 

O vara dursun yavrularının yanına. Kırk ki�inin ba�ı: 

“Varın yoluna bir tuzak kurun, gelirken tutulsun gelemesin. Peygamberi 

öldürelim.” 

Geyi�in yoluna bir tuzak kurmu�lar. Geyik varmı� yavrularının yanına: 

“Yavrularım gelin sizi bir emzireyim, bundan sonra sizinle görü�emeyiz 

emziremem sizi, sa� olarak bir sefer emzireyim.” 

“Ana bize neden böyle konu�uyorsun?” 

“Ben cavurlara tutuldum, Hz. Peygamber bana kefil oldu, Salı verdiler. Sizi emzirip 

varıp teslim olaca�ım. Cavurlar, Hz. Peygambere eziyet eder sonra.” 

“Ana senin sütün bize haram oldu. Biz seni emmeyiz, Tanrı’nın Resulü’ne selam 

söyle, hakkımız helal olsun, biz onun yoluna kurban olalım, sen git.” 

Geyik geriye dönerken acelesinden, cavurların kurdu�u tuza�a iki aya�ıyla birden 

basmı�, tutulmu�. Bu sefer Cenab-ı Allah, Cebrail’e ( Aleyhis-selam): 

“Git geyi�i kucakla, çaldır çaldır onların önüne götür, Hz. Peygamber’i onların 

�errinden kurtar.” 

Cebrail ( Aleyhis-selam) geyi�i sıçrata sıçrata getirmi�. Tabi cavurlar tuza�a 

tutuldu gelmeyece zannederlermi�.  

Geyik: 

“Halimi gör Ya Resulullah!  Sence malumdur benim ne oldu�um. Bu kâfirler 

benim yoluma tuzak kurmu�. Ben geç kaldım, Hz. Peygamber’e yalan çıkaca�ım bir an 

önce varayım diye sıçrayıp gelirken tuza�ı görmemi�im, tuta�a bastım bu cavurların 

tuza�ına tutuldum. Ondan geç kaldım ayıplama beni.” 

Bunları gören kâfirlerin kırkıda Kelime-i �ahadet getirip Müslüman olmu�lar. (AK) 
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2. Güvercin ile Do�an 

Peygamber efendimiz ikindi namazını kılmı�, sa� yanına selam vermi� sol yanına 

selam vermi�, bir güvercin gelmi�: 

“Ya Resulullah! Benim altı yavrum var acıktılar, yollara bakarlar. Üç gündür 

pe�imde bir do�an var beni kurtar.” 

Güvercin Hz. Peygamberimizin hırkasının koluna girer. Arkasından bir do�an gelir: 

“Ya Resulullah! Benim avımı ver gizleme, benim altı yavrum var yollara bakar.” 

“Ben sana koyun eti vereyim, kuzu eti vereyim, sı�ır eti vereyim.” 

“Yok olmaz. Bana avımı ver, bize sı�ır eti, koyun eti, kuzu eti yaramaz. Biz ku� eti 

yeriz, Allah bize öyle emretti.” 

“Gel do�an sözüm i�it kutludur, adam eti her �eyden tatlıdır, kendi etimden vereyim 

sana.” demi�. 

Bıça�ı cebinden çıkarmı�, baldırına çalaca�ı zaman, güvercin silkinmi� Cebrail 

olmu�, do�an silkinmi�, Mikail olmu�. 

“Biz, do�an da de�iliz, güvercinde de�iliz, biz senin �efaatini ummaya geldik, 

hakiki peygamberli�ini ummaya geldik, bilmeye geldik, ö�renmeye gedik. Sen cümle 

peygamberlerin rehberisin.” demi�ler ve gözden kaybolmu�lar. (AK) 

3. Yılanlar 

Hz. Muhammet (SAV) ve Hz. Ebu Bekir (RA), hicretleri sırasında, pe�lerindeki 

münafıklardan saklanmak için bir ma�araya saklanırlar.  

Hz Muhammet (SAV) namaza durur. Hz. Ebu Bekir (RA)’de gözcülük eder. Bir 

süre sonra ma�aranın duvarındaki deliklerden yılanlar çıkmaya ba�lar. Hz. Ebu Bekir 

(RA), yılanlar Efendimizi sokmasınlar diye elleri ve ayaklarıyla yılanların çıktı�ı delikleri 

kapatır. Yılanlar Hz. Ebu Bekir (RA)’i sokar. Efendimiz namazı bitirdikten sonra bakar ki 

Hz.Ebu Bekir’i yılanlar sokmu�.  

Efendimiz yılanlara: 

“Niçin soktunuz Ebu Bekir’i?” der. 

Yılanlarda: 

“Biz seni görmek için geldik, o da bize seni göstermemek için önümüzü kapatmaya 

çalı�tı, bizde soktuk.” derler. 

Bunu üzerine Hz. Muhammet (SAV) yılanların soktu�u yerleri eliyle sıvazlar ve 

yaralar iyile�ir. (AK) 
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D. FIKRALAR 

Fıkralar insanları güldüren, ne�elendiren onları bir nebze olsun günlük hayatın 

sıkıntılarından uzakla�tıran halk anlatmalarıdır. 

Fıkralar kimi zaman bir olayın arkasından kimi zamanda anlatılmak istenen bir 

olaydan önce konular arasında geçi�i sa�lamak için anlatılırlar. Fıkrayı olu�turan unsurlar 

günlük hayatın içerisinde do�al olarak bulunan �eylerdir.  

Fıkra içerisinde bulunan tipler ise Nasreddin Hoca, Bekri Mustafa, �ncili Çavu�, vb. 

halk arasında yaygın olarak bilinen tipler olabilece�i gibi bölgelere has ki�ilerin 

olu�turdu�u tiplerde olabilmektedir. 

Türk edebiyatında fıkraların tarihi geli�im sürecine baktı�ımızda yazılı 

kaynaklarımızda fıkra ile ilgili ilk bilgilere Ka�garlı Mahmut’un Divânü Lügati’t Türk adlı 

eserinde rastlanmı�tır. Ka�garlı, “küg” ve “külüt” kelimelerini, “Halk arasında ortaya çıkıp 

insanları güldüren �ey.”, “ Halk arasında gülünç olan nesne.” �eklinde açıklamı�tır. Hiç 

�üphesiz bu kelimeler, �slamiyet’ten önceki Türk toplulukları arasında anlatılan fıkralara 

verilen isimler olmu�tur. �slamiyet’ten sonra bu tür anlatılar, Türkçe’de “hikâye, kıssa, 

masal, mizah, nükte, latife vb.” isimlerle adlandırılmı�tır. Fıkra ile aynı anlamda kullanılan 

bu kelimeler içinde en çok latife sözü yaygınlık kazanmı�tır (Yıldırım, 1976: 3). 

Fıkralar, özellikle 13. yüzyıldan itibaren dini, ahlaki ve tasavvufi nitelikli eserlerde 

önemli yer tutmu�lardır. Bunun nedeni; fıkraların din ve tasavvufla ilgili bazı konuların 

halka daha açık ve daha kolay bir �ekilde anlatılmasına yardımcı olmasıdır. 16. yüzyılda 

“latife” sözü fıkra kar�ılı�ında kullanılan bir edebi terim halini almı�, fıkraların toplanıp 

yazıldı�ı dergilere de “letaif” adı verilmi�tir. 19. yüzyıl sonlarına do�ru yayınlanan 

kitapların kapaklarında “letaif” in yanı sıra “fıkarat” ifadesi de yer almaya ba�lamı�tır. 

Avrupalı ara�tırıcılar ise 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra halkın yarattı�ı realist, 

güldürücü hikâyeleri “anectode” adı altında incelemi�lerdir. Fıkra bugün, halk 

edebiyatımızda halkın yarattı�ı realist ve güldürücü hikâyeler için kullanılmaktadır 

(Yıldırım, 1976: 4–5). 

Dursun Yıldırım, fıkraları, “Malzemesi dile dayanan sözlü edebiyat mahsulleri 

arasında �ekil ve muhteva bakımından kendine has karaktere sahip müstakil edebî bir 

türdür.” diye tanımlamaktadır (Yıldırım, 1976: 1).  

Saim Sakao�lu bu tür için; “Fıkra, bence gülen bir kelimedir, bir kavramdır.” der 

(Sakao�lu, 1992b: 5). 
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�ükrü Elçin’de fıkrayı: “Umumiyetle gerçek hayat hâdiselerinden hareketle “hisse” 

kapmayı hedef tutan ve temelinde az-çok nükte, mizah, tenkid ve hiciv unsuru bulunan 

sözlü, kısa mensur hikâyelere ‘fıkra’ adı verilir.” diye tanımlar (Elçin, 1986: 566). 

Fıkra, halk edebiyatımızda ilmî bir terim olarak, halkın yarattı�ı realist, küçük ve 

güldürücü hikâyeler için kullanılmaktadır. “Türkiye dı�ındaki Türk boylarında bu 

mahsullere, Kırım’da, Kozan’da, Azerbaycan’da, Türkmenistan’da, Özbekistan’da ve 

Uygurlar’da Latife, Kazakistan’da erteki, anız, Irak Türkmenleri (Kerkük, Musul) arasında 

nükte, fıkra adı verilmekte ve bizdeki fıkra ile e� anlamda i�letilmektedir. Ayrıca 

Türkmenlerde yomak, de�i�me ve �orta söz gibi tabirlere de rastlanmaktadır.”der 

(Yıldırım, 1976: 4). 

Pertev Naili Boratav, fıkraların çe�itlerini: 

I. Ki�ileri belli halk tipleri olan fıkralar. 

1. Ünlü adlar ta�ıyan ve gerçekten tarihe mal olmu� sayılan ki�ilerdir: Bekri 

Mustafa, �ncili Çavu� gibi. 

2. Özel adlarla anılmayıp bir toplum zümresini temsil eden ki�ilerdir: Bekta�i, 

Tahtacı, Yörük gibi. 

II. Belli bir topluluk tip, ünlü bir ki�i söz konusu olmaksızın, ortadan insanların 

güldürücü maceralarını konu edinen fıkralar: karı-koca, çocuklarla ana-baba, u�ak-efendi, 

asker-subay vb. hikâyeler gibi. �a�ırtıcılı�ı ve e�lendiricili�i, sadece açık saçık olmaktan 

gelen fıkralar da bu bölüme girer.” �eklinde ele alır (Boratav, 2000b: 106–107). 

Dursun Yıldırım’ın tasnifi ise �u �ekildedir: 

1. Ortak �ahsiyeti temsil yetene�i kazanan ferdi tipler: 

a) Türkçenin konu�uldu�u co�rafî alan içinde ve Dünya’da ünü kabul edilen tipler: 

Nasreddin Hoca. 

b) Türk boyları arasında tanınan tipler: �ncili Çavu�, Bekri Mustafa, Esen pulat, 

Ahmet Akay, Kemine. 

c) Türk boyları arasında halkın veya zümrelerin ortak unsurlarının 

birle�tirilmesinden do�an tipler: Bekta�i, Adlar Köse. 

ç) Aydınlar arasında çıkan tipler: Ha�met, Koca Ragıp Pa�a, Mirali, Nasreddin 

Tûsî, Keçecizade, �zzet Molla. 

d) Mahalli tipler. 

e) Belli bir devrin kültürü içinde ya�atılan tipler: Karagöz. 

2. Zümre tipleri: 
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Bu gruptaki tiplerin temel hususiyeti sadece temsil ettikleri zümrelerin 

karakteristiklerini yansıtmalarıdır: Mevlevi, Yörük, Terekeme, Tahtacı, Köylü gibi. 

3. Azınlık tipleri. 

Adından da anla�ılaca�ı üzere bu grupta zümreleri temsil eden tipleri topluyoruz. 

Mesela Müslüman ve Hristiyan azınlık tipleri gibi. 

4. Bölge ve yöre tipleri. 

Bölge ve yöre tipleri deyince belli bir co�rafya üzerinde ya�ayan insanları temsil 

eden ve ba�lı oldukları mekânla isimlenen fıkra-tiplerini kasdediyoruz. Kayserili, 

Çemi�kezekli, Andavallı, Karadenizli, Konyalı gibi.  

5. Yabancı fıkra tipleri. 

Bu gruba dahil etti�imiz tipler, ba�ka milletlerin fıkra edebiyatına ait olup bizim 

edebiyatımızda da görülen tiplerdir. Mesela Fars fıkra edebiyatının tiplerinden Behlûl-i 

Dônende veya Behlûl ile Arapların “Karaku�i Kadi” si misal olarak verilebilir. 

6. Gündelik fıkra tipleri. 

Cemiyet hayatında her zaman kar�ıla�ılan çe�itli vakaların her hangi bir ki�iye, 

ki�inin ta�ıdı�ı sıfata, ünvana, lakaba istinat ettirilerek hikaye edilmesinden ortaya çıkan 

fıkraların temsilcilerine bu adı veriyoruz. 

a) Aile fertleri ile alâkalı tipler: Ana-baba, karı-koca, kaynana, baba-çocuk, anne-

çocuk. 

b) Mariz ve kötü tipler: Deli, hasis, cimri, kör, topal, sa�ır, dilsiz, hırsız, 

dolandırıcı, e�kıya, yankesici, bıçkın. 

c) Sanat ve meslekleri temsil eden tipler: Ressam, �air, doktor, avukat, bezirgân, 

bakkal, kasap, molla, imam, kadı, asker. 

7. Moda tipler. 

Bu gruptaki tipler de yerli ve yabancı tipler olarak iki alt gruba ayrılabilir. Bunların 

hususiyeti, cemiyetteki belirli bir turum ve davranı�ın yarattı�ı tipler olmaları ve bu 

anlayı�ın de�i�mesiylede ortadan kaybolmalarıdır (Yıldırım, 1976: 22). 

Yöremizde derlemi� oldu�umuz 56 fıkrayı, Yıldırım’ın tasnifini esas alarak, bir 

sınıflandırmaya tabi tuttuk. Bu sınıflandırmamız içerisinde; aydınlar arasından çıkan 

tiplere, belli bir devrin kültürü içindeki tiplere, azınlık tiplerine, yabancı fıkra tiplerine ve 

moda tiplere rastlayamadık. Bu nedenle sınıflandırmamız elde etti�imiz ürünler esas 

alınarak yapılmı�tır. Yıldırım’ın ve Boratav’ın tasnifinde yer almayan hayvan fıkralarını da 

tasnifimize aldık. 
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1. Ortak �ahsiyeti Temsil Yetene�i Kazanan Ferdi Tiplerle �lgili Fıkralar 

 a. Türkçenin Konu�uldu�u Co�rafî Alan �çinde ve Dünya’da Ünü 
Kabul Edilen Tipler: 

 1. Nasreddin Hoca -1 

 Nasrettin hocanın köyünde herkes bir yere davet edilmi� amma bunları 

çı�ırmamı�lar. Nasraddın hoca: 

“Hanım, sen gaç ben govalayayım, galabalı�a varalım nasılsa bizi dö�ü�ecekler 

diye ayıracaklar bizi de oturtacaklar sofraya.” 

Gadın gaçmı�, Hoca govalamı�. Varmı�lar galabalı�ın oldu�u yere: 

“Dur Hoca, aman Hoca, etme Hoca.” 

Ayırmı�lar, hanımı bir yüze hocayı bir yüze oturtturmu�lar. Ortaya güzel etli bir 

yemek gelmi� amma etli tarafı obadan tarafa denkgelmi�.  

Hoca: 

“Arkada�lar bana ellemeseniz de ben hanımın gula�ını dutsamda �öyle bir 

çevirseydim” deyip tepsinin içindeki yeme�in etli tarafını kendi önüne getirmi�. Yeme�ini 

yemi� kalkmı� getmi�. (DK)  

     

2. Nasreddin Hoca -2 

Hoca bir gün hanımına demi� ki: 

“Hanım ben dü�mü� olayım sen köy halkına çı�ır, hoca dü�tü hoca dü�tü de, gelip 

beni galdırsınlar.” 

Hoca varmı� çamurun içine atmı� kendini. Hanımı da i�e dalmı� unutmu�. Hoca 

yatmı� yatmı� hanımı yok, Hoca kalkmı� se�irtmi� hanımın yanına: 

“Hanım sen beni neden unuttun, ben çamurda sabah beri dondum kesildim, get köy 

halkına çı�ır.” 

Dönmü� gene yatmı�.  

Hanımı: 

“A ümmeti Müslimin yeti�iverin hoca dü�tü!” 

Millet ko�mu� yeti�mi�, Hoca’yı kaldırmı�: 

“�yi ki haberin oldu, sen olmasan ne olaca�ıdı orda onun hali.”demi�er. 

Hoca da: 
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“Yookk, yattım yatımda galktım haber ettim, geldim gene yattım öyle haberi oldu, 

yo�usa donacadım ben.” (DK) 

3. Nasreddin Hoca -3 

Nasrettin hoca a�acın dalının ucuna oturmu�, dalı kökünden keserimi�. Dibinden 

bir adam geçip gederke: 

“Hocam dü�eceksin.” demi�. 

Adam varmı� getmi�. Hoca dalı kesince gerpedek inmi� yere dalıla beraber. 

Ko�mu� adamın arkasından yeti�mi�: 

“Sen benim dü�ece�imi bildin ölece�imi de bilirsin.” 

“Hocam, dü�ece�in belliydi dalın ucunda otururudun amma ben senin öleceni 

nerden bileyim?” 

“Yok bilirsin.” 

Adam bakmı� laf anlamıyor Hoca: 

“Bir yoku�a tırmanacaksın, tırmanırken üç kere osuracaksın, üçüncü osurukta 

öleceksin.”demi�. 

Aradan zaman geçmi� hoca yoku�un birine tırmanırken bir osurmu�, iki osurmu�, 

üçüncü osurukta tarp gendini atmı� yere ölü gibi. Önceden de emanet etmi�imi�, ‘ben 

ölünce, beni yataklayınca üstümü açık bırakın iki yanımı seyredeyim’ diye. Hocayı 

yataklamı�lar üstünü açık bırakmı�lar, dönmü�ler gelmi�ler. Hoca yattı�ı yerden iki yanını 

seyredermi� o arada adamın biri gatırın üstüne incik, boncuk yüklemi� gedip gederimi�. 

Hoca gatırı bir ürkütü�, gatırın üstünde olan biten her �ey gırılmı�, gatırın sahibi hocayı 

mezardan çıkarmı� eyice bir dövmü�. Hoca kalkmı� köye dönmü�.  

Ahali, Hocaya: 

“Ne var ne yok a�a�ı tarafta gittin geldin anlatı ver bakalım?” 

“Valla fincan gatırını ürkütmeyene bir �ey yok guzu gibi yatıyorsun amma fincan 

gatırını ürkütürsen bol dayak var.” (DK) 

4. Nasreddin Hoca -4 

Nasrettin hoca bir gün e�e�ini almı� çıraya gidecek: 

“Hanım biz gelesiye oca�ı yak, börek et, kim erken gelirse o yiyecek böre�i.” 

Varmı� da�a, hava gararmaya yakın, çırayı hazırlamı�, yüklemi� e�e�e. Dönüp 

gelirke iki yol ayırtına varmı�lar, e�e�e: 



 107

“Sen bir yoldan gedeceksin, ben bir yoldan gedecen, yarı�acaz. Hangimiz erken 

varırsa böre�i o yiyecek. Senin gözlerin görmez �u çıranı yakı vereyin onun �avkına get.” 

demi�. 

Hoca, e�e�in üstündeki çıraya bir ate� yakıvermi� sürmü� yola, kendi de öbür yola 

getmi�. Hoca eve varmı� böre�i yemi� e�ek gelmemi�. Dönmü� geri aramaya, bir bakmı�, 

e�ek üstünde�i etler yanınca sırıtıp batır.  

E�e�e demi� ki: 

“Öyle de sırıtsan ben yedim böre�i, böyle de sırıtsan ben yedim böre�i, hiç gülme 

bo�una.” (HÖ) 

 b. Türk Boyları Arasında Tanınan Tipler: 

 1. �ncili Çavu� -1 

�ngiliz Kraliçesi Elizabeth, padi�aha bir altın saban gönderir. Saraydakiler ne 

oldu�unu anlayamaz, padi�ah: 

“�ncili’yi getirin o bilir” der. 

�ncili gelir bir bakar som altından bir saban. 

“Eee saban bu. Neci bu ?” 

“�ngiltere kraliçesi gönderdi. Ne olacak bu?” (ÜÇ) 

“Eyi amma mart’ta nisan’da ya�mur ya�mazsa gönderin geriye anasının a…na 

soksun.” der.  

      2. �ncili Çavu� -2 

�ncili, bir gün yoruluyor bir ceviz a�acının gölgesine yüzün yukarı uzanıyor, �öyle 

bir bakıyor ki ceviz a�acına bir gabak kökeni tırmanıyor, öyle bir meyvesi var ki on kilo, 

yirmi kilo. 

“Yarabbi �u yarattı�ına bak; �u meyvesini ta�ıyamıyor meyvesi ne bak, birde goca 

gövdeli a�acı yaratıyorsun �unun meyvesine bak.”der. 

Der demez, yukardan cevizin bir gözüne tarpadak bir dü�üyor gözü kör ola yazıyor. 

�ncili kalkıyor gidiyor. 

 Zaman geçiyor, �ncili bir deniz yolculu�una gidiyor denizde öyle bir fırtına çıkıyor 

öyle bir fırtına çıkıyor, afat. Gemi battı batacak, her dilden, dinden millet, bilen duasını 

okuyor. �ncili bir kenara çekilmi� hiç oralı de�il. Adamlar kızıyor: 

“Ulan o�lum ne oturuyorsun bildi�in bir dua mu�a yok mu? Okusana.” 
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“Yok, arkada�, ben onun i�ine karı�mam bir kere karı�tım gözümü kör ede yazdı.” 

der. (ÜÇ) 

      3. �ncili Çavu� -3 

�ncili, �ah �smail’e elçi gitmi�. Bozuk yumurtayla yapılmı� bir yemek ikram 

etmi�ler. Yemekten sonra, sohbet sırasında �ncili, elinde olmadan bir gaz kaçırmı�. Hiç 

bozuntuya vermemi� gıçına dönüp: 

 “E�er, �ah’a elçili�e sen geldiysen biz susalım sen, �ah’la konu�; yok ben 

geldiysem sen biraz susta, biz konu�alım.” demi�. (AÖ) 

  

     4. �ncili Çavu� -4 

�ncili çok zeki, padi�ahın yanında çalı�ıyor. Padi�ah bir gün: 

“�ncili, bana bir gün öyle bir �ey yap ki özrün kabahatinden büyük olsun.” 

 �ncili: 

“Tamam, padi�ahım.” der.  

Ertesi gün padi�ahla hanım sultan sarayın merdivenlerinden yukarı çıkarken, �ncili 

arkadan geliverir padi�ahın g… bir parmak atar. 

Padi�ah: 

“Ne yapan �ncili?”der. 

 �ncili: 

“Hanım sultan zannettim efendim.” der. (AÖ) 

     5. �ncili Çavu� -5 

�ncili, Osmanlı elçisi olarak Fransa kralına gönderilmi�, elbiselerinin bazı yerleri 

yamalı.  

Kral, bunu görünce dayanamayıp:  

“Bana senden ba�ka gönderecek adam bulamadılar mı?” diye sorunca,  

�ncili:  

“Osmanlılar, adama göre adam gönderirler, beni de sana göndermelerinin hikmeti 

bu olsa gerek” demi�. (ÜÇ) 
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  c. Türk Boyları Arasında Halkın Veya Zümrelerin Ortak 

Unsurlarının Birle�tirilmesinden Do�an Tipler:   

     1. Bekta�i -1 

Bekta�i bir gün kahvede oturuyor, imam gelmi�: 

“Abdest aldın mı?” 

“Aldılar”. 

“Cumaya gettin mi?” 

“Gettiler”. 

“Cuma’yı gıldın mı?” 

“Gıldılar”. 

“Eee ben sana sorup dururun hoyu!” 

“Eee benim sözümde arif olana”. (MÖ) 

2. Bekta�i -2 

Bekta�i bir gün caminin duvarının arkasında �arap içer. Biri geliverir caminin 

duvarının önüne, tam Bekta�i’nin üstünde, diker ellerini: 

“Ay Allah’ım belimde bir a�rı var döndürebildi�im yo�un, aya�ımda var 

gıpırdayabildi�im yo�un, elimde var galdırabildi�im yo�un, boynumda var çevirebildi�im 

yo�un…” derken, Bekta�i’nin canı sıkılır: 

“Gafa �i�irme len, yukarda�ı seninle u�ra�ıncaya kadar yenisini yaradır” der. (MÖ) 

      3. Bekta�i -3 

Ramazan ayı geçmi� kahvenin birinde otururlarken birisi oradan sormu�: 

“Ne kadar oruç tutabildin Allah kabul etsin.” 

“Yav bu sene biraz rahatsızdım yirmi be� gün tuttum.” 

“Ya sen?” 

“Ya ben Allah kabul etsin, seferiydim on be� gün tutabildim.” 

Falan derken derken birisi demi� ki: 

“Ben a�ır hastaydım Allah kabul etsin bir gün tutabildim.” 

Adamın yanında da Bekta�i otururmu�. 

“Ya sen beyefendi?” demi�. 

Bekta�i hiç tutmadım dese olmayacak. 

“Beyefendi benden bir gün fazla tutmu�” demi�. (AÖ) 
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     4. Bekta�i -4 

Ramazan’da Bekta�i oruç tutuyor, Ramazan ayı içki içilmez ama canı acayip �arap 

çekiyor. Ne yapsam ne etsem derken gitmi� hocanın birine anlatmı�: 

“Hoca ben oruç tutuyorum amma canım acayip �arap çekiyor ne yapayım?”  

Hoca da: 

“Bekta�i, hiç bir �ey olmaz, orucun yeri ayrı içkinin yeri ayrı sen kafana göre takıl.” 

demi�. 

Aradan zaman geçiyor Ramazan bitiyor. Bekta�i, arkada�larıyla meyhanede içiyor, 

arkada�ının biri: 

“Ulan içki içmemek ne zorumu� bea” demi�.  

Tabi di�er arkada�ları da, öyle falan derken bakmı�lar Bekta�i’den ses seda 

çıkmıyor. 

“Bekta�i sen neden bir �ey demiyorsun sen zorlanmadın mı? Demi�ler. Bekta�i: 

“Yoo” 

“Oyyt! Nasıl olur? �arabı en çok sevenimiz sensin” 

“Valla ben hem tuttum hem içtim” 

“Ende i� nasıl oldu? ” 

“Kafama göre bir imam buldum hem tuttum hem içtim.” demi�. (AÖ)   

      5. Bekta�i -5 

Bekta�i’nin bir gün parası biter, bir caminin önüne mendili açı verir. Birisi, bir lira 

atar: 

“Bilirim seni, �imdi gider �arap alırsın”der.  

Bekta�i de: 

“Ne o len? Verdi�in bir lirayla hacca mı gedece�idim?” der. (ÜÇ) 

     6. Bekta�i -6 

Bekta�i bir gün bilmedi�i bir �ehre gider. Canı �arap çeker kimseye meyhanenin 

yerini soramıyor: 

“Cami nerde” der. 

“�u tarafta” diye gösterirler. 

Bekta�i kendi kendine: 

“Ulan cami o taraftaysa meyhane kesin bu tarafta” der, gösterilen yönün tersine 

yürür. (AÖ) 
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 ç) Mahallî Tipler: 

     1. Çelik Memed -1 

Ermenek ile Anamur arasında ki hudut davasında çok canlar alınır çok canlar 

verilir. Bir gün gene olaylar çıkmı� herkes ke�if yerinde, Ankara’dan heyet gelmi� 

inceleme yapıyor. Çelik Memed’de orada zaptu rapt’a bakıp durur, hâkim ne yazdı kâtip ne 

yazdı diye �apka imanında gözlerke; foterli, camadanlı, köstek saatli Ermenek beyi: 

“Neden, Anamurlular sıçtı�ın da döner de bokuna bakar?” der. 

Çelik Memed lafı duyarkeda: 

“Ne kadar Ermenek beyine yeter, yetmez ona bakarız.” der. (ÜÇ) 

      2. Çelik Memed -2 

Çelik Memed bir gün Ermenek’e gider. Katırını bir yere ba�lar, �ehirde gezmeye 

ba�lar. A�a�ı, yukarı derken Çelik Memed yorulur az dinleneyim diye bir a�acın gölgesine 

oturur. Çelik Memed’in oturdu�unu gören Ermeneklinin biri derki: 

“Memed A�a burada ne durun gargabı�?” der. 

Çelik Memed lafın altında kalır mı? 

“Bizim Anamurlular sizin gibi buynuzlu olmaz, hepsi gabı�.” der. (ÜÇ) 

     3. Çelik Memed -3 

Çelik Memed’in çocuklarından biri yurt dı�ında okumu�; Almanya, �ngiltere, Rusya 

gibi geli�mi� ülkelerde doktorluk yapmı�tır. 

Gel zaman git zaman Çelik Memed’in canına tak der mektup yazar o�luna, 

Türkiye’ye dön artık diye. O�lundan cevap gelir, olmayacak duaya Çelik Memed’e âmin 

dedirtmeye çalı�ır, bir mektup yazar babasına: 

“Anamı da al �stanbul’a yanıma yerle� o zaman dönerim.” diye.  

Çelik Memed, cevap yazar o�luna: 

“Güne� vurur boyalı konaklara, 

Pudura sürerler allı yanaklara. 

Kürek sapalarlar uzun dırnaklara, 

Güzel ise �stanbul senin olsun 

 

Yaylaya yayla demem, ba�ında kar olmayınca. 

Ben Çelik bubana sorarsan, 

�stanbul’a hiç gedemem,  
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Yanımda yeni yâr olmayınca. 

 

Çok sözlerim vardır üstü kapalı, 

Papaz mı oldun içim �üpheli? 

Arı Türk sıla der döner, 

Sen sılayı terk ettin gettin.” diyince o�lu döner gelir. (ÜÇ) 

    4. Çelik Memed -4 

Çelik Memed asker, evvel soba yok mangalda ısınıyorlar, mangalda kömür geçti, 

geçmek üzere, albayın biri: 

“Asker! �u mangalı bir dutu�tur.” 

Çelik Memed, ba�lar üflemeye, üfler üfler, ate� yandımıydı ya pof der, ne kadar kül 

varısa albayın üzerine gider. Albay üstünü ba�ını temizlerken: 

“Asker! Senin memleket nereydi?” 

“Adam olmadıktan sonra memleketi ne yapacaksın komutanım.” der. (ÜÇ) 

      5. Çelik Memed -5 

Çelik Memed’in garısı bir gün evin önüne bir çevlik yapmı�. Çelik Memed 

çevlikten atlayamamı�, çevli�i yıkmı�. Ertesi gün bir yere gitmi� gelmi� çevlik gene yapılı, 

gene yıkmı�.  Ertesi gün tarlaya çalı�maya gitmi� çevlik gene yapılı. Dı�ardan içeriye 

hanımına çı�ırmı�: 

“Hanım! Gel bakayin bura bir!” 

“Ne var a�a?” 

“�u damba�a bir çık bakayın!” 

“A�a ne edeceksin damba�ta?” 

“Sen çık, çıkarken de uçkurunu çöze get.” 

“A�a etme olmaz o, damda.” 

Derken damba�a çıkmı�lar. 

 Çelik Memed: 

“Garı sıyır donu!” 

“A�a etme eyleme ele güne irezil oluruz olmaz burada.” 

“Ulan garı ben çevli�i yıkarım sen yaparsın, ben yıkarım sen yıparsın bu i� böyle 

olmayacak, sıyır donu seninle sidik yarı�tıracaz!” (ÜÇ) 
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     6. Mıdı� -1 

Evvel, Anamur’da birisi ölmü�, Mıdı�’ta cenazeye gitmi�. Mezar kazılırken, 

Mıdı�’ta mezarın ba�ında duruyor. Mezarı baya�ı kazmı�lar, saptırmasını yapmı�lar. 

Mıdı�, �öyle bir bakmı�: 

“Ulan bura adam mı geder?” dönü vermi� arkaya: 

“Ey millet! Ben öldükten sonra beni dö�ekten kaldırıp mezara koyanın anasını, 

avradı s…” demi�. (AÖ) 

     7. Mıdı� -2 

Mıdı�’ı zorla Cuma namazına götürmü�ler. Giderken aya�ını ta�a bir vurmu�: 

“Off! Anam. Senin yoluna gidiyorum aya�ımı neden da�a vurdurun?” demi�, geri 

dönmü� oradan.  

Arkasından ba�ırmı�lar: 

“Yav, Mıdı� a�a, gel cennete gidersin”. 

Mıdı�’ta: 

“Ulan cennet kabul etmese, cehennem t..larımı öpe öpe götürür.” demi�. (AÖ) 

     8. Mıdı� -3 

Mıdı�, bir gün hükümet kona�ının önünden geçip giderken, yukardan dönemin 

kaymakamı, kolluk reisi, belde reisi, �ehrin bazı ileri gelenleri görür, önüne dolanırlar 

hemen zevklenece�iz diye, Mıdı� emmiye seslenirler: 

“Mıdı� a�a! Mıdı� a�a!” 

“He söylen a�alar?” 

“Mıdı� emmi senin, avrat gündüz mallarla u�ra�ır, teze�in içinde gezer yünmeden 

yata�a girermi� sen nasıl yatan onunla?” 

“A�alar ne olacak, yumarım gözümü sizin avratlar niyetine ver ederin.” (AÖ) 

         9. Mıdı� -4 

Mıdı� çar�ıda elinde sıpa gedip geder. Mal müdürüyle kaymakam da goca çınarın 

altında çay içerler: 

“Ulan �unu zevklenelim iki.”derler.  

Mıdı�’a seslenirler: 

“Ne o Mıdı� emmi okula mı götürün, gayıt mı yaptıracaksın?” 
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“Hee okula götürürün, okursa kaymakam olur, okumazsa mal müdürü yaparız.” der. 

(AÖ) 

     10. Mıdı� -5 

Mıdı�, bir gün köyden yürüyerek geliyor, yolda köylüden birine rastlıyor. Köylü, 

Mıdı�’a da bir �emsiye veriyor, ya�murun altında beraber sohbetleyerek gidiyorlar. Köylü 

de, Mıdı�’ı biliyor kızdıraca�ım diye ikide bir: 

“Mıdı�, benim �emsiye olmasaydı cırculak geçecektin” diyor.  

Mıdı�, kızmaya ba�lıyor ama sıkıyor di�ini. Derken, Da� Köprü’nün üstüne 

geldiklerinde köylü gene: 

“Mıdı�, benim �emsiye olmasaydı cırculak geçecektin” deyince, Mıdı�, �emsiyeyi 

atar, köprüden a�a�ıya, çaya atar kendini, ordan ba�ırır yukarıya: 

“A…kodu�umun o�lu bundan fazlada mı ıslanaca�ıdım?”. (ÜÇ) 

  

11. Mıdı� -6 

Mıdı�, bir kı� günü köyünden Çorak’a geliyor, tam Sultan Suyu çayından geçerken, 

sel alıyor bunu e�ekte gider kendi de gider canını zor kurtarır, e�ekte kurtulur. 

Bir yaz günü gene Çorak’a geliyor, tam Sultan Suyunun ortasına geliyor e�ek 

bacakları geriyor i�iyecek, hemen Mıdı�, e�ekten iner, e�e�in maslarından dutar: 

“Suyunu gısmet edenin anasını s…yim.” der.  

E�e�i ite ite kar�ıya götürür oraya i�etir. (ÜÇ) 

     12. Molla Dayı -1 

Anamur’da Molla Dayı diye birisi ya�armı�, hiç oruç tutmazmı�. Bir gün birisi 

demi� ki: 

“Molla dayı neden oruç tutmuyorsun?”  

Molla cevap vermi�: 

“Ya arkada�, midemde ülser var, ba�ım a�rıyor, omuzum sancıyor… Aç gezip de 

Allah’a küfredece�ime tok gezer �ükrederim.” (AÖ) 

     13. Molla Dayı -2 

Molla, gezici berberlik eder, tarlada, pazarda, belde dola�ır milleti tıra� eder. Bir 

gün buna Kükürlünün bir gelir: 
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“Molla emmi, güz veresiye narına beni bir tıra� edermin?” 

“Ederim, gel otur.” 

Molla emmiye o gün hiç mü�teride gelmemi� canı sıkkın adamı oturtur, küt bıça�ın 

birini alır eline, cart pamu�un birini yapı�tırır, cart pamu�un birini yapı�tırır. Tıra� biter 

aynayı tutar adama gösterir, adam kalkı verir: 

“Bu nasıl tıra�!” 

“A…godu�umun o�lu güz veresiye tıra� böyle olur.” (AD) 

 2. Zümre Tipleri 

     a. Çaltıbükü 

Anamur’un, Çaltıbükü köyüne yol açılmı� yol açılınca bir gün gamyonla bir varan 

olmu�. Köylünün biride gamyonu hiç görmemi� o zamana kadar. Sabah olmu� adamlar 

ormana odun kesmeye da�ılı�mı�lar. Ak�am olup gelirken garı: 

“�oruya bir �ey goyverdiler açlı�ından öldü, bir �eycik götürse�iz de verse�ize 

aya�n” demi�. (HÖ) 

     b. Dozer 

Zamanında, Anamur’a dozer gelmi� tabi halk bilmiyor ne oldu�unu nasıl bir �ey 

oldu�unu ilk defa görüyor. Dozer köyün birine yol açmaya gidiyor, tabi köylülerde ilk defa 

öyle bir �ey görüyor. Dozerin yol açaca�ı yerde ceviz a�açları varmı�, dozer bu dinler mi? 

Ceviz a�açlarını kökünden söküp söküp kenara bırakıyor, orda da dozeri izleyen bir köylü 

varmı� demi� ki: 

“Dozer mi dersiniz neci dersiniz? Goca goca ceviz a�açlarını medunuz yerine 

goymaz, deviri deviri verir hoyu bea.” (DO) 

     c. Ke� mi? Da� mı? 

Ermeneklinin biri ile yörü�ün biri iddiaya giri�mi�ler Anamur’dan, Ermenek’e 

kadar ko�arak gidecekler. Yörük, Anamur’da sıca�ı yiyince tabi biraz geri dü�mü�, 

Ermenekli se�irderek varmı� getmi�. Yörük, vara vara Ermenek çayının oraya varmı�. 

Ermenekli di�elmi� çayın içinde ala bir �ey var ona bakar: 

“Da� mı? Ke� mi?” dermi�.  

Yörük yanından yürümü� geçmi� getmi�. Ermenekli bir süre sonra Ermenek’e 

varmı�, yörü�ü bulmu�: 

“Da�ımı� be.”demi�. (YO) 
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 3. Bölge ve Yöre Tipleri 

     a. Adamı Türkçe Konu�turur 

Anamurlunun biri yurt dı�ında okumu�. Anamur’a dönerken, Melleç köyünde bir 

lokantada yemek yiyeyim demi�. Oturmu� lokantaya, garsonlar adamı turist sanmı�. 

Ba�lamı�lar aralarında konu�maya: 

“�yi, ya�lı bir mü�teri geldi sö�ü�leriz biz bunu.” 

Anamurlu hiç istifini bozmaz bozuk bir Türkçeyle: 

“Balık var mı balık?” 

“Var efendim.” 

“Kaç para?” 

O zamanın parasıyla; 

“Be� lira” 

Bizim Anamurlu: 

“Ulan ende para adamı Türkçe konu�turur be!” der. (ÜÇ) 

     b. Bilos -1 

�ki Biloslu oturuyorlar bir tane gara sinek geliyor bunları rahatsız ediyor. Sinek en 

son geliyor birinin alnına konuyor. Öbür Biloslunun aya�ında da gabaralı bir çizme 

varımı�: 

“Hiç gıpıydama ay a�a” 

Aya�ındaki gabaralı çizmeyi çıkarmı�, adamın alnına bir vurdumuydu adam küt 

geder, sinekte ölür. 

“Hııh, bir sizden geytti bir bizden geytti” der. (GÇ) 

     c. Bilos -2 

Eskiden tuz yok, tuz ihtiyacı denizden kar�ılanıyor. Biloslular demi�ler ki: 

“Biz bu duzu hemen denizden da�ıyaca�ımıza getirelim tarlaya ekelim.”  

Getirmi�ler tarlaya ekmi�ler, tarlada tuz çıkar mı? Bir gün tarlada bir iki ot çıkar. 

Biloslular da deveyi hiç bilmezlermi�, bir gün bir deve nerden geldiyse gelmi� tuz tarlasına 

tarladaki otları yiyor. Biloslular otları tuz sanıyorlar. Devenin tuzlarını yedi�ini gören biri 

ba�ırıyor: 

“A Ahmet a�a, a Mehmet a�a! Yeti�in bizim duzu bir �ey yiyor.” 

Tele�la millet ko�u�mu� gelmi�: 
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“Neci o len, nerden gelmi�?” 

“Ya dünyanın valisi, ya goca Allahın gendisi, yerden alıp gökte yiyor” der. (HÖ) 

 ç. Bilos -3 

�ki Biloslu tarlaya duz ekerler aradan cınnı zaman geçer gederler tuz ektikleri 

tarlaya biri: 

“Ulan emmo�lu bakbakayın �endene çıkmı� mı?” der.  

Bir bakar da�ın altından, da�ın altında su�an cücü�ü gibi bir �ey var filizlenir gelir 

me�er da�ın altında akrep varımı� akrebin kuyru�unu cücük sanmı�: 

“Ulan emmo�lu cücük vermeye durmu�.” 

“Dadına bi bak bakayın dadı da oluk mu?” 

E�ilir a�a�ıya, dilini deydirince akrep soktumuydu ya: 

“Ay emmo�lu dadı da tam olmu�, dilimi burdu atıverdi”der. (ÜÇ)  

 d. Bilos -4 

Bilos halkının padi�ahtan özel fermanı vardır askere gitmezler, biraz saflıkları 

vardır. Zaman de�i�ir padi�ah de�i�ir.  

Padi�ah: 

“Gerçekten bunlar saf mı? Getirin bir bakalım.” der. 

Köyün ileri gelenlerinde be�-altı ki�iyi gönderirler, varırlar padi�ahın huzuruna 

çıkarlar. Bir gabın içine kuru üzümle, bok böcüsü koyarlar tası getirip önlerine koyarlar. 

“Buyurun bakalım.” 

Bunlar bir bakar üzümlerin bir kısmı duruyor bir kısmı yürüyor kaçacak, içinden en 

akıllısı demi� ki: 

“Ulan o�lum duran üzümler zaten bizim sonara yeriz, önce kaçanları yiyelim.” 

(AÖ) 

     e. Bilos -5 

Eskiden, alıcı ku�lar tavukları alır gaçarmı�. Biloslunun biri de tavukları bir birine 

tirkemi� yayıldırken alıcı gu�un bir gelip tavu�un birin aldımıyda ya tavukların hepsini 

birden galdırmı� en arkada bir gara bulla varımı� ba�lamı� çırpınmaya, Biloslu da 

arkasından ba�ırmı�: 

“Yek ver gara bullam yek ver hepisi senin gadar yek verseydi götürmezdi.”  
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Gu� almı� getmi� tavukları, arkasından se�irderek varmı�lar üç-be� ki�i, alıcı gu� 

sarp bir yere gonmu� tavuklarda gibil gibil ediyor. Adamlar toplanmı�lar bakmı�lar 

a�a�ıdan çıkılmıyor, yukarıdan inilmiyor. �çlerinden akıllının biri: 

“Durun arkada�lar ben bunu çözdüm, �uraya bir çivi çakalım ben o çiviye 

tutunayım siz benden zıyınarak a�a�ıya ku�a ula�ıncaya kadar bir ki�i insin.” 

“Tamam, olur do�ru diyorsun.” 

Adam kitler elini çiviye, birinci ki�i iner, ikinci ki�i iner, adam zorlanmaya ba�lar 

üçüncü ki�ide inince adam: 

“Ulan arkada�lar benim elim heralim kayacak, durun elime bir tüküreyim.” 

Elini bir açar hepsi birden yardan a�a�ıya uçar geder. (AÖ)  

      

f. Bilos -6 

Bilos’ta köylülerin gidi� geli� yolunun üstünde bir çam varmı�, çam dalının biri 

gittikçe e�ilmi� yolu kapatıyor, geçerken devenin havudu deymeye ba�lar. Köylüler 

toplanır ‘ne yapalım ne yapalım? Bunu keselim.’ derler. ‘Ulan kesersek yolu kapatır nasıl 

etsek.’ diyorlar. Yolun a�a�ısı uçurum kesseler a�a�ıya gidecek bunların aklına gelmiyor, 

biri diyor ki: 

“Durun benim e�ek inat, çok güçlü hem. Benim e�e�in beline örkeni ba�layalım 

di�er ucunu da çam dalına ba�layalım, benim e�e�i yukarı yamaca sürelim çam a�cını 

yukarı çeker yol kapanmaz” 

Aynen dediklerini yapmı�lar. E�e�i yukarı 25–30 m sürmü�ler belinde kendir bir 

ucu çamda, verirler baltayı çama verirler baltayı çama. A�aç göçtümüydü ya e�ek 

yukardan gartal gibi a�açla birlikte uçuruma hoop gettimiydi ya millet: 

“Ulan ne oldu arkada�?” 

“Ulan, anasını bilmem ne yaptı�ımın e�e�i keki�e daldı yoksa bunu çekerdi.” (AÖ) 

  g. Bilos -7 

Biloslu bir yere giderken yorulmu�, �u da�ın ba�ına oturayım da az dinleneyim 

demi�. Üstüne bir oturdumuydu ya deveymi�, deve havaya galkınca,  

Biloslu: 

“Aman yarabbi bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete” demi�. (AÖ) 
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�. Bilos -8 

Bilos köyüne bir tahsildar gelmi�, köyün halkı toplanmı� bir yapancı geldi diye. 

Tahsildarın önüne yemek goyacak oldu�u tahı millet almı� eline sopayı ba�ında beklemeye 

ba�lamı�lar.  

Tahsildar sormu�: 

“Ne beklersiniz arkada�lar?” 

“Kenardan kö�eden fareler çıkar seni rahatsız eder diye bekleriz.” 

Fareler dat vermemi� adam yeme�ini zor yemi�.  

Tahsildar: 

“Durun ben bir daha geli�imde size çaresini getiririm” demi�. 

Bir daha geli�inde bir kedi dutmu� getirmi�. Kediyi salınca oyana getmi� fareyi 

dutmu�, bu yana getmi� fareyi dutmu�. Tahsildar i�ini halledip gedip gederke köy halkı 

dü�ünmü� ‘ne yer ne içer bu? Sormadık adama.’ diye.  

Adamı arkasında çı�ırmı�lar: 

“Ay a�a ay a�a dur! Bu getirdi�in ne yer ne içer.” 

“Her �eyi yer, bulamazsa adam eti de yer.” 

Bu sefer köy halkı korkmu�. ‘Ne yapalım biz bunu.’ derken birisi: 

“Biz bunu evin birine gatalım, evi yakalım buda yansın gurtulalım ba�ka çaresi 

yok.” demi�. 

Kediyi gatmı�lar eve, ata�ı çalmı�lar. Hepsi gaçmı� bir da�ın ba�ına saklanmı�lar. 

Ev yanıp kül olduktan sonra birine demi�ler ki: 

“Git bir bak gelsen biz köye öyle dönelim de�ilse hayatımız tehlike.” 

Adam gelmi�imi� kedi müheriden çıkmı�, ba�ına durmu�, yanık tüylerini 

yalanırmı�, patisini boynunun arkasından geçire geçire. Gelen adam ko�mu� geriye 

adamların yanına varmı�: 

“Ulan arkada�lar bobal boynuma sizi öylede yiyecem böylede yiyecem deyip 

durur.” (DK) 

h. Bilos -9 

Bilos köyünün üstündeki yamaçta goca bir da� varımı�. Köylüler toplanmı�: 

“Ne yapalım bu da� bizim köyün üstüne gelecek.” demi�ler.  

Akıllının biri çıkmı� demi� ki: 

“Biz ne kadar ya�, bal varsa götürelim da�a sürelim kedi, köpek yalarke eridir.” 
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Götürmü�ler ya�ı, balı sürmü�ler, kedi, köpek yalamaya ba�lamı� bir gün iki gün 

derken bakmı�lar olacak gibi de�il. Ba�a bir akıllı da demi� ki: 

“Gelin biz bu da�ı arkasından gaktıralım, önüne de birini çulun altına yatıralım. Da� 

üstüne gelirken hööhh deyi gakıversin da� ürksün, yönünü de�i�tirsin köyün üstüne 

gelmesin” 

Köylüler tamam olur demi�. Birini da�ın önüne yatırmı�lar, üstüne çulu bürümü�ler. 

Da�ı kaktırdılarmıydı ya adamın üstüne geliverirken adam çulun altından kalkmı�: 

“Hööhh” demi�, dese ne olacak adamın kafasını alı vermi� da� geçmi� getmi�. 

Gelmi�ler adamın kafası yok, ko�mu�lar evine: 

“A��a aba! A��a aba!” 

“Hı?” 

“Memed A�a’nın kafası var mıydı?” 

“Valla kafasından haberim yok emme sabah yemek yerke sakalı cöm cöm ederdi.” 

(DK) 

     ı. Bilos -10 

Biloslular ramazanda namaz kıldırsın diye bir hoca dutmu�alar. Hoca cahilimi�: 

“Namazı otuz gün kıldırırım, otuz davar alırım.” demi�.  

Köylüler kabul etmi�. Yanlı� manlı� namazı kıldırmaya ba�lamı�. Bir gün köye bir 

bakımcı varmı�, köyde namaza getmi�, bakmı� hoca namazı yanlı� kıldırıyor. Hocayı 

namazdan sonra tenhaya çekmi�: 

“Ulan hoca! Bu nasıl namaz? Hep yanlı�.” 

“Hiç seslenme, otuz davara pazarlık ettim, bayram namazında gel davarı 

payla�alım.” 

Bakımcı gitmi�. Ayın yirmi yedisinde, Kadir günü, hoca millete: 

“Arkada�lar kusura bakman, acilen benim bir i�im çıktı gidece�im. Benim davar 

varsın yirmi yedi olsun verin gideyim.”  

Köylüler davarları vermi�ler hoca gitmi�. Bayram namazına bakımcı gelmi�: 

“Ulan, hoca nerde?” 

“Hocanın acil i�i çıktı üç gün evvel getti.” 

“Ulan ay o�lum hoca sizi gandırdı hep, gıldırdı�ı namazlar hep yanlı�ıdı.” 

“Olsun bizde hep onu gandırıyorduk, gıldı�ımız namazlar hep abdestsizidi.” (MÖ) 
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     i. Bizim Kız 
Bo�untu köyünden adamın biri de�irmene gidecek, kom�usundan e�ek istemeye 

gelmi�: 

“Emmi, de�irmene gedecem ben, e�e�i ver.” 

“Nereye gedeceksin?” 

“Falan yere.” 

“Ya endere e�ekle gidecene, bizim gızıla get, e�ekte on iki gutu götür, gız çocu�u 

da on iki gutu götürür; hem gız çocu�unu götürürsen kestirme yoldan keklik avlayarak 

gedersin.” (MÖ) 

     j. Dolap Beygiri 

Bir gün, kaymakam tebdil-i kıyafet, Anamur’un köylerini gezerken bir bakar, 

tarlanın ba�ında bir kuyu kuyunun ba�ında da bir dolap beygiri dönüp durur, boynunda da 

bir çan, langır langır eder. Tarlanın ayabucuna iner tarla sahibi orda yatıp durur: 

“Selamun aleyküm.” 

“Aleyküm selam.” 

“Yukarda bir hayvan dönüyor.” 

“Döner, efendi, su çeker.” 

“Boynunda da bir çan var, o neyin nesi onu anlayamadım?” 

“O döndü�ünü anlatır, durdu�unu bilirim.” 

“Durur da durdu�u yerden gafayı sallarsa ne edersin?” 

“O gadar akıllı olsa, memlekete kaymakam yaparız” der. (ÜÇ) 

     k. Elin Eskitti�i 

Anamur’da adamın birinin garısı ölmü�, adam ikinci evlili�ini yapmı�. Vakti 

gelince, adam ölmü�, garısının yanına bir kadın gelmi� a�ıt yakmı�: 

“Ay abam ay abam elin eskitti�i bu kadar dayanır ay abam!” (HÖ) 

    l. Gederke Gederke 

Anamurlunun biri kahvede arkada�larıyla beraber haberleri izlerken, heberlerde 

�öyle bir haber geçer: 

“ABD, Uzay Ara�tırmalar Enstitüsü, NASA, Marsa insanlı bir uydu fırlattı.” 

Bizim Anamurlu, döner arkada�larına: 

“Ulen bu cavırlar; Ay, Güne�, Mars derken bir gün Allah’ın yanına çıka varacaklar, 

o zaman ne bok yiyecekler bakalım?” der.  
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      m. Hüühh Ku�u 
Ermeklinin biri gatıra malları yüklemi�, Anamur’a satmaya geliyor. Mu�arlar’ın 

oraya geliyor, hava da kararmı�. Ermekli de hü�k ku�unu bilmezmi�. Hü�k gu�u öteden: 

“Hüü���k” diye ötünce, Ermenekli: 

“Helva tenekesini godum” 

Ermenekli, e�kıya bir �ey ister sanmı� ku� ötünce. Az daha gitmi� ku� gene: 

“Hüü���k” 

“Elma sandı�ını da godum.” 

Az daha getmi�. 

“Hüü��” 

“Ya� tenekesini de godum.” 

Az daha getmi�. 

“Hüü���k.” 

“Gatırıda godum” 

Biraz daha getmi�. 

“Hüü��k” 

“Canımı da mı goyun, ay a..na g…du�um?” der. (AD) 

     n. Kur’an Arıları 

Anamur’un bir köyüne bir gün imam gelmi�, yeme�i yemi�ler imam bir kuran 

okumu� milletin çok ho�una gitmi�.  

Hocaya: 

“Bundan bize de getir çok ho�umuza getti.” demi�ler. 

Hocada: 

“Tamam demi� ben size getiririm.” 

Hoca getmi� bir geli�inde bir da�arcı�ın içine zambır arısı doldurmu� getirmi�. 

Köylüler dı�ında, da�arcı�ın içini bir dınlamı�lar: 

“Çok güzel.” demi�ler. 

Adamın biriyle garısı da çift sürermi�; çifti ba�lı gomu�, hanıma demi� ki: 

“Sen bekle ben de varayın �u Kur’an’dan ben de alayım.”demi�. 

Millet camide toplanmı�.  

�mam demi� ki: 

“Ben gedeyim, �u beleni a�dımmıydı siz Kur’an’ı salın, herkes kaç alaca�ısa alsın.” 
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�mam, beleni a�mı�, millet da�arcı�ı açtımıydı ya da�arcı�ın içinde iyice gızan arı 

çıkarke tahı millete yapı�mı�, sokmu�. Çift süren adamında a�zından yüzünden sokmu� 

konu�amaz olmu�, adam varmı� garısının yanına, garısı sormu�: 

“Eee herif aldın mı Kur’an?” 

Adamı arı sokmu� konu�amıyor: 

“A�uu �uu” demi�. 

Garısı da: 

“A herif bu gadar çok alıp gonu�amayaca�ına, az aslanda a�zını doldurmasaydın 

ya.”  

Öbür adamın garısı ko�up gedenin birine sormu�: 

“Hasan a�a bizim herifi gördün mü?” 

Adam ko�arken ba�ırmı�: 

 “�ki Kur’an’ıla beleni a�ı verdiydi”. (DK) 

     o. Nasrettin Köyü 

Anamur’da fırın ekmekleri yeni çıkmı� daha kimseler bilmiyor. Nasrettin köyünden 

birisi almı� evine varmı�. Balkona oturmu� hanımına: 

“Darı ekme�i getir.” demi�. 

Hanımı getirmi�. Ba�lamı� darı ekme�inin arasına fırın ekme�ini sarıp yemeye, o 

sırada da köylünün birisi oradan geçerimi�. 

“Ne yapan ay a�a?’ demi�. 

Adam da: 

“Helva yeyorun helva” demi�. (UÖ) 

 4. Gündelik Tipler 

     a. Cennet mi Cehennem mi? 

�ki samimi arkada�, biri meyhaneden çıkmaz biri camiden, ölmü�ler. Do�al olarak 

meyhaneden çıkmayan cehennemin, camiden çıkmayan cennetin yolunu tutmu�. 

Cennetteki izin ister: 

“Benim samimi bir arkada� vardı, cehennemde bir görebilir miyim?”  

�zin verirler, bu gider cehenneme bir bakar, arkada�ının sol dizinde bir esmer, sa� 

dizinde bir sarı�ın, elinde bir rakı �i�esi: 

“Senin öteki dünyada da i�in i�di burada da i�in i� kurmu�sun tezgâhı” 
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“S…ulan tezgâhını, �u gördü�ün �i�enin dibi delik, bu gördü�ün avratların da dibi 
tıkalı” der. (ÜÇ)     

     b. Hoca Payı 

Adamın biri, hocaya kurban kestirmi�. Hoca ba�lamı� davarı ayırmaya. Kelleyi 

kesmi�: 

“Kelle melle bu hocanın olacak belle.” 

Deriyi almı�: 

“Deri meri bu da hocanın kârı.” 

Ci�eri almı�: 

“Ci�er mi�er bu da hocanın eme�ine de�er.” 

Çocuk gara gara bakarımı�.  

Budu ayırmı�: 

“Bud mud bu da hocanın olacak iyi dut.” 

En son dala�ı çekmi�: 

“Dalak malak al bu da senin olsun len salak.” demi� çocu�un alnına 

yapı�tırmı�.(MÖ) 

     c. �steyici 

Eskiden, Anamur’da gızın biri garde�iyle tarlaya çalı�maya getmi�. Öylen vakti 

olmu� gız garde�ine: 

“Eve gette yeme�imizi al gel yiyelim.” demi�. 

O�lan yollarda oyuna dalmı� gecikmi�. Eve varmı� anasına: 

“Abam yemek ister.” 

Anası yeme�i gatmı�. O�lanın abası da çalı�ırke iyice acıkmı� dövecek garda�ını 

gelince. Bir bakmı� garda�ı geliverir hemen önüne varmı� dövecek, çocuk: 

“Ay aba dur.” 

“Ne oldu len?” 

“Ay aba sana bir isteyici gelmi�mi� onları dinlerdim, ondan geciktim.” 

“Eee ne oldu?” 

“Bubamın az gönlü varıdı da anamın veresi gelmedi.” 

“Netsin, gahpenin eri guca�ında, ninder beni dü�ünüpte.” demi�. (DK) 
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 ç. Otobüs mü Beklerdin? 

Anamur’da adamın birisinin çok güzel bir horozu varmı�, horozuna adam gözü gibi 

bakarmı�. Nasıl olduysa, adam gece dünekli�in kapsını açık unutmu�. Adamın evi de 

Mersin-Antalya kara yolunun kenarındaymı�. Horoz sabah kümesten çıkmı� yolda 

Anamur- Mersin seferi yapan otobüsün altında ezilmi�. Adam sabah kalkmı� horozuna 

bakmaya gelmi�, horoz düneklikte yok. Asfaltın yanına gelmi� bir bakmı� horozu yassı 

olmu� yatır, horozun ölüsüne demi� ki: 

“A a…na kodu�umun horozu Mersin’e otobüs mü beklerdin?”    

     d. Pekmezin Acıymı� 

Anamur’dan, adamın biri yola çıkmı�, Ermenek’e beri varmı�, iyice garnı acıkmı�. 

Bir bakmı� adamın birisi ardıç a�acının birinin altında oturur deri ıslarımı�, derinin de iyice 

rengi suya çıkmı�ımı�. Adam da suda ıslı derinin suyunu bekmez sanmı�. 

“Ülen hem�erim, �ende bekmezden ıcı�ını gatıverde ekme�imile yeyin.” demi�. 

“Ülen hem�erim yenmez bu.” 

“Yav sen gatıver yerim ben.” 

“Yav, dayı yenmez bu.”   

“Gatıver buba sen.” 

Bakmı� adam olacak gibi de�il gatıvermi� bir tasa. Adam ba�lamı� ekme�i bandıra 

bandıra yemeye. Az garnı doyunca: 

“Ülen hem�erim beni bilmedi zannetme bekmezin acıymı�” demi�. (DO) 

     e. Senin Çocuk Benim Çocuk 

Bir adamın garısı ölmü�, adamın da çocukları varımı�. Garının birinin de gocası 

ölmü� onun da çocukları varımı�. Bunun ikisi evlenmi�ler, ikisinin de bir çocu�u olmu�. 

Bir gün gadının çocuklarıyla, adamın çocukları bir olmu�, ikisinin çocu�unu dövüyorlar. 

Gadın ba�ırmı� gocasına: 

“Herif herif bir bak!” 

“Ne oldu hanım?” 

“Senin çocuklarla, benim çocuklar bir olmu�, bizim çocu�u dövüyorlar.”(HÖ) 
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 5. Hayvan Tipleri 

     a. Kıçın Göründü 

Keçiyle, koyun beraber yayılıyorlar, bir çevlikten atlayacaklar. Koyun zor atlıyor 

hoplayınca kuyru�u havaya kalkmı� gıçı görünmü�. 

Keçi de: 

“�i�t! Gıçın göründü.” demi�. 

Koyun: 

“Ne o ya�n seninki her zaman açıkta ya.” (HE) 
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II. BÖLÜM 

ANON�M HALK ���R� 
  

A. MÂN�LER 
 
Mâni söyleme gelene�i hemen hemen her bölgede oldu�u gibi yöremizde de 

görülmektedir. Mâni söylemeye yöremizde “saygı saymak” denilmektedir.  

Anonim halk �iirinin en küçük nazım biçimi olan mani genellikle yedi heceden 

olu�an dört dizelik bir türdür. Bir tek dörtlük içinde bir anlam bütünlü�ü gösterir. 

Genellikle anlamın a�ırlı�ı üçüncü ve dördüncü dizelerdedir. Mânilerde anlamın dört 

dizeye yayılması, ilk iki dizede çizilen tablo mâniyi estetik bir yapıya kavu�turur. �lk iki 

dize mâninin dı� dünyayla ba�ıdır. Üçüncü ve dördüncü dizede duygu ve dü�ünce ortaya 

konur (Boratav, 1988: 185–197). 

�ükrü Elçin mâniler için; “Her türlü hayat hadiseleri arasında, a�k, gurbet, 

kıskançlık, hasret, kırgınlık, tabiat vb. temaları i�leyen mânilerde ilk iki mısra bir bakıma 

duygu, dü�ünce ve hayalîn giri�ini te�kil eder. Dinleyenin veya okuyanın dikkat ve ilgisini 

çekmeye yarayan bu iki mısradan sonra üçüncü ve dördüncü mısra asıl konuyu vermeye 

çalı�ır, nadir olarak dört mısraın bütün bir duygu, fikir ve hayalî isledi�i görülür.” der 

(Elçin, 1986: 281). 

Mâni, bilinen klasik tanımlamasıyla, genelde yedi heceli dört dizeden olu�an, aaxa 

biçiminde kafiyelenen bir nazım �eklidir. Bir dörtlük içinde bir anlam bütünlü�ü göstermek 

zorundadır. Genellikle ilk iki dize, asıl anlamı veren son dizelere bir hazırlık yapılmasını 

sa�layan doldurma dizelerdir.” (Gözaydın, 1989: 3). 

Niyazi Eset, mâninin türkmanîde oldu�u gibi “man” kelimesinin sonuna nisbet 

‘î’sinin eklenmesi sonucunda ortaya çıktı�ı görü�ünü ileri sürmü�tür. L.Sami Akalın’da 

Niyazi Eset gibi mâni sözünün Türkçe olabilece�i kanaatindedir. Onu bu dü�ünceye 

götüren sebep ise; Türk halk edebiyatında ve folklorunda kullanılan tür ve biçim adlarının 

hemen hep Türkçe oldu�udur (Kaya, 1999: 8). 

Kelime Türkiye içerisinde büyük ölçüde mâni kavramıyla kar�ılanmakla birlikte 

bölgelere göre farklılıklar da görülmektedir: 
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Denizlide mana, deyi�leme; Urfa’da (kadınlar) meâni, (erkekler) hoyrat; Kars’ta 

meni; Erzincan’ da ficek denilir. Do�u Anadolu’da halk hikayelerinin icrası sırasında 

türkülerin bentleri arasında pi�revi denilen mâniler okunur (Kaya, 1999: 10). 

Türk dünyasında da mâni kar�ılı�ı olarak; Azerbaycan’ın muhtelif yörelerinde 

bayatı, mani, meni, mahnı, mahna; Ba�kurtlar �i�ir törö; Irak Türkleri hoyrat, hoyrat, 

koyrat, koryat; Kırım Türkleri çıng/çinik/çinig; Kazan ve güney Kırım’da cır; Özbekler 

a�ule, ko�uk, törtlik; Kırgızlar tört sap; Kazaklar aytıspa, gayım öleng, ölen türü; Tatarlar 

�i�ir töri; Nogaylar �ın/çın; Türkmenler rubayı, ruba�ı; Uygurlar törtlik ve Yugoslavya 

Prizren’de ya�ayan Türklerde martifal derler (Kaya, 1999: 10). 

Yöremizde derlemi� oldu�umuz 89 mâniyi alfabetik olarak a�a�ıda veriyoruz. 

 

A�lar iken gülemem,  

Ne ettim ben bilemem,  

Ölüme ba� e�erim,  

Ayrılı�a gelemem. 

 

Akan sular olaydım,  

Kız destine dolaydım,  

Gümü�ten kollarına,  

Bir bilezik olaydım. 

Akiyor boz ilan, 

Gözüm dolu toz �len, 

Ali Bey’im geliyor, 

Terkisinde gız ilen. 

Al koyun kara koyun, 

Gabrimi derin oyun, 

Ben bu dertten ölürsem, 

Adımı dertli koyun. 

 

Ala çebiç da�tan uçtu,  

Gara köpek ganlar gustu,  

Azı�ı al da dolan gülüm,  

Dört jandarma beni duttu. 

Ala kilimin yüzüyüm, 

Bu�day ununun züyüm, 

Aslımı sorarsanız, 

Ben bir yörük gızıyım. 

 

Ali’m Ali’m gül Ali’m, 

Gül dibine gel Ali’m, 

Gül dibine gelmezsen, 

Gel koynuma gir Ali’m. 

 

Allı yazma bürünür, 

Yar yerlerde sürünür, 

Benim sevdi�im güzel, 

Nerelerde görünür.  
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Altın altına benzer,  

Gümü� gümü�e benzer,  

Benim bir sevdi�im var,  

Taze yemi�e benzer. 

 

Altın yüzük paslanmaz,  

Suya atsan küflenmez,  

Elo�lu de�il mi ki,  

Kurban olsan inanmaz.

Anamur’dan uçan ku�lar, 

Barcın yaylasında kı�lar, 

Bir  urum’u esir aldık, 

Kollan ni�anlı çavu�lar. 

Anamur’un darısı, 

Datlı olur sarısı, 

Yiyen bilir dadını, 

Bulunursa irisi. 

 

Anamurun pelitleri,  

Çat çat eder gilikleri,  

Acep nere gorlarki,  

Yar a�kına ölenleri. 

Ankara’dan kaz gelir,  

Kanadı beyaz gelir,  

Anamın bir gızıyım,  

On bilezik az gelir. 

 

Arpa bu yıl az oldu,  

Halim yâre arz oldu,  

Böyle mecnun gezerken,  

Ölüm bana farz oldu.  

Ate�im var külüm yok,  

Bülbül oldum dilim yok,  

Ben bu a�ka dü�eli,  

A�lamadık günüm yok. 

 

Atma beni ta� ile,  

Gözüm dolu ya� ile,  

Ben nereye gideyim,  

Bu sevdalı ba� ile. 

Ay dedeyi görende,  

O�lan insaf nerende,  

Kabahat sende de�il,  

Sana gönül verende. 

 

Ay do�du a�tı güzel,  

Elinde pi�en güzel,  

Mektubunu okurken,  

Yüre�im co�tu güzel. 

Ayva yapra�ı sararmı�,  

Yârim beni ararmı�,  

Yârim beni ararka, 

Mavi gözler sararmı�. 

 

Bahçelerde bal kabak,  

Açılır topak topak,  

Ben yârimi bilirim,  

Elleri var tombalak. 

Bahçelerde bö�rülce,  

Oynar gelin, görümce,  

Oynasınlar bakalım,  

Bir araya gelince. 
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Bahçelerde gök biber,  

�imdiki gızlar çok kibar,  

Kibar olsa ne fayda,  

O�lanlarda itibar. 

Bahçelerde üzümsün,  

Benim iki gözümsün,  

Sanma ki unutmu�um,  

Gece gündüz sözümsün. 

 

Bahçelere gül gerek,  

Güllere bülbül gerek,  

Senin gibi güzele,  

Benim gibi yar gerek. 

 

Beli e�rikten e�rildi goyunun ensesi, 

Kula�ıma gitti goca çanın sesi,  

Tosuno�lu çıkmadı mı sana? 

Sana söylerim Dokuzoluk yaylası.

 

Belimi verdi�im ta�lar,  

Dallandı mı gür a�açlar?  

Selam söylen nazlı yâre,  

Gökyüzünde uçan ku�lar. 

 

Benim yârim yaylalarda oturur, 

Ak ellerin so�uk suya batırır. 

Demedim mi nazlı yârim ben sana, 

Çok muhabbet tez ayrılık getirir.

 

Bir da� attım alıca, 

Bir ku� vurdum delice, 

Yenice bir yar sevdim, 

Gözleri sürmelice. 

Bir ta� attım dereye,  

Gız çıktı pencereye,  

E�er beni dilersen,  

Al beni içeriye. 

 

Çekmecenin kinidi, 

Üsdünü güller bürüdü, 

Eller yârim dedik sıra, 

Benim ci�erlerim eridi. 

Çıralı�a koydum bezir, 

Ya�mur ya�ar körezir, 

�kin gönül bir olunca, 

Ne a�a dinler ne vezir. 

Çocuklar sürer sı�ırı, 

Götürürler çı�ırı çı�ırı, 

Çeker devesini yar geçti mi? 

Yıkılası gara diken se�iri. 

Dalda bülbül a�lar mı?  

�u dereler ça�lar mı?  

Kalbimden yaralandım,  

Yar yaremi ba�lar mı? 

 

Dam ba�ında sayacak,  

Bası versem kayacak,  

E�er bubam duyarsa,  

Dilim dilim dilecek. 

Dam ba�ında sayacak, 

Atıversem kayacak, 

O�lan deyi çı�ırsam, 

Aman eller duyacak. 
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Deniz dibi minere, 

Dalga vurdu kenere, 

Eller yârim dedik sıra, 

Ci�erlerim oldu pare. 

Deniz üstü sarayım,  

Ufukta yol sorayım,  

Sensiz geçen ömrümü,  

Ömürden mi sayayım. 

 

Dere akar durgundur,  

Etrafı otla dolgundur,  

Güzeller �öyle dursun,  

Esmer gönle uygundur. 

 

Dereler ça�lar oldu,  

Gözlerim a�lar oldu,  

Bir leylaya dost oldum,  

Meskenim da�lar oldu. 

 

 

Derenin bö�etleri,  

Ötü�ür keklikleri,  

Hiç aklımdan çıkmıyor,  

Yârimin dedikleri. 

 

E�dim kavak dalını,  

Saydım yapraklarını,  

Az bekledim sevdi�im,  

Gördüm konaklarını. 

Ekinler gara gılçık, 

Dama çıkma ba� açık,  

E�er beni dilersen,  

Al bohçanı yola çık. 

Elma attım denize,  

Geliyor yüze yüze,  

E�er beni seviyorsan,  

Bu geceden gel bize. 

 

Elmanın dallarına,  

El attım yanlarına,  

�nsan gönlünü verir,  

Yaylanın yörü�üne. 

 

Elmayı nazik soydum,  

Yârin a�zına koydum, 

Sen ye yârim elmayı,  

Sen yedikçe ben doydum. 

Evin önleri e�ik,  

Dolalı tahta be�ik,  

Görücünü tez yolla,  

Elden gidiyor gençlik. 

Evlerinin önü kuyu,  

Kuyudan doldurur suyu,  

Ben yârimi severim,  

Güzeldir huyu, suyu. 

 

Gara dut parmak gibi,  

Yar yüzün kaymak gibi,  

Beni yardan ayıran,  

Gurusun yaprak gibi. 

 

Gara garga bülbül olmaz,  

Ye�in atın menzili olmaz,  

Sevemem a�am her kızı,  

Her güzel bir olmaz.
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Gara goyun etli olur,  

Gavurması datlı olur,  

Dul yerine giden gızlar,  

Ölmez emme derli olur. 

Gara goyun meler gelir,  

Da�ları deler gelir, 

Hakikatli yar seven,  

El etti�i yere gelir. 

 

Gara tavu�un gancı�ı, 

Boynundadır boncu�u, 

Kız o�lanı görünce, 

Dutmaz olur inci�i. 

 

Gara tavuk gaz gibi, 

Ganatları saz gibi. 

Dönüp dönüp bakı�ı, 

Ni�annılı gız gibi. 

 

Gar�ıda gara gapı,  

�çinde yeni gapı,  

Beni senden ayıran,  

Dilensin gapı gapı. 

Geder oldum erenlerin derildi, 

Getme deyi yar boynuma sarıldı. 

Ben a�lamayın da kimler a�lasın, 

Bizim gısmad yad ellerden verildi.

 

Gızılkaya’nın aklı�ı, 

Kırkkuyu’ya vurdu �avklı�ı, 

Kırkkuyu’nun bele�inde, 

Aslan bubamın yoklu�u. 

Gonma bülbül gonma mezer da�ıma, 

Altı mermer üstü sedef dö�eme, 

Ben a�lamayın da kimler a�lasın, 

Ne gelirse gelsin garib ba�ıma. 

Gö�er bostanım gö�er, 

Su gelir bendin dö�er, 

Benim yavrum öksüz kalmı�, 

Her gelen geçen onu dö�er. 

Gökte yıldız az kaldı, 

Tel gırıldı saz galdı,  

Hiç merak etme sevdi�im,  

Gavu�mamıza az galdı. 

 

Gökte yıldız bir sıra,  

Sen gedersin Mısır’a. 

Sen keklik ol ben �ahin,  

Gedelim ardı sıra. 

Gökte yıldız ellidir, 

Ellisi de bellidir,  

Sevda çeken gızların,  

Gözlerinden bellidir. 

 

Gökte yıldız peri�an,  

Bellidir a�ka dü�en. 

Neylesin dünya malın?  

Sevdi�ine kavu�an. 

Gönüldür i�killenir,  

Su gelir dingildenir,  

�nsan yârine küsmez,  

Arada i�vele�ir.

Haydi yavrum, çınarım,  Dallarına konarım. 
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Dü�ersem bir kötüye,  

Kaderime sayarım. 

 

�lk a��amdan do�ar Ülker ile Terezi, 

Al mendile goydum elma ile kirezi, 

Elo�lunun yüzünden, 

Çokça yapmı�ım kendime garezi. 
�nanma zemheri ayazına, 

Gün var iken kar ya�ar. 

Güvenme avrat sözüne, 

Eri var iken er arar. 

Kara gözüm zor sözüm, 

Gök boncu�um can özüm. 

Sarı Ozan’dan olmu�, 

Ci�erim iki gözüm. 

 

Kara koyun meler gelir,  

Da�ları deler gelir,  

Hakikatli yar ise,  

Uykuyu böler gelir. 

Karamandır karaman,  

Memurları araman,  

Ben bir esnaf kızıyım,  

Memurlara yaramam. 

 

Karatavuk olmadın mı? 

Da�lara kanmadın mı? 

E be cavur kaynana, 

Sen gelin olmadın mı? 

 

Karyolam engin olsa, 

Alaca�ım zengin olsa, 

Zengin olsa ne çare, 

Kafamın dengi olsa. 

 

Kekli�im kınalıdır,  

Kanadı yaralıdır,  

Benim bir sevdi�im var,  

Aslı da buralıdır. 

Kirpiklerin ok mu yar? 

Derde derman yok mu yar?  

Ben sana gönül verdim,  

Bu i� bana çok mu yar? 

 

Maydonoz ot de�il mi?  

Yapra�ı dört de�il mi?  

Benim sevdi�im dilber,  

Cihanda tek de�il mi? 

Mendilimi düreyim,  

Aç koynuna gireyim,  

Senin gibi güzeli,  

Çar�ı, pazar göreyim. 

 

Merdivende basamak, 

Basıversem gırkayak. 

�u güzeli görünce, 

Ne el dutar ne ayak. 

Merdivenim gırk ayak, 

Gırkına vurdum dayak. 

Yar akıldan gedince, 

Ne el dutar ne ayak. 

Odam kireç boyalı, �çi bülbül yuvalı. 
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Böyle sevda görmedim, 

Ben anamdan do�alı. 

 

Ortaköylü azgın olur, 

Sanca�ı düzgün olur. 

Nasradın’dan da giz alan, 

Canından bezgin olur. 

Pencerede tül perde,  

Perdenin ucu yerde. 

Yürek oynar can oynar,  

Seni gördü�ü yerde. 

Tepsi üstü börekler,  

Kat kat olmu� çörekler. 

Bu sosyete gızlara,  

Dayanır mı yürekler? 

 

Uzun uzun kiseler, 

�çinde kavun dilseler. 

Gadın halkının içinden, 

Allı gelinimi ayırsalar. 

Ya�mur ya�ar da�lara,  

Yel eser yamaçlara,  

Allah sabırlar versin,  

Sevda çeken ba�lara. 

 

Ya�mur ya�ar ı�ıla�ır sayları, 

Göç göçerde bozula�ır dorumları, 

Yine mi geldi a çocu�um, 

Bizim yaylalardan ayrılık ayları. 

 

Yaz gelirde harmanları savrulur, 

Savrulurka bir yüzüne devrilir. 

Ele küsme kadere küs a gelin,  

Al gelin, koç yi�itten nasıl ayrılır?

 

Yaz gelir küme küme olur göçler,                                                         

Güz gelir donunu giyer her a�açlar, 

Eski derdime dert katman benim, 

Seher vaktinde ötü�en ulu gu�lar. 

 

Yazı yazdım kı� idi,  

Kalemim mürekkep idi,  

Ayıplama sevdi�im,  

Elim ü�ümü� idi. 

 

B. TÜRKÜLER 
  

Anonim halk edebiyatı ürünlerinden olan türküyü tanımlamadan önce kelime 

anlamına ve nereden geldi�ine de�inmek faydalı olacaktır. Türkü kelimesinin nerden 

geldi�iyle ilgili çe�itli görü�ler vardır.  

Kayna�ı Türk sözcü�ü olan türkü, Türk kelimesine nispet ekinin eklenmesiyle 

olu�an bir kelimedir. Anlamı ise Türkler’e mahsus bir beste ile söylenen halk �arkılarıdır 

(Güzel-Torun, 2003: 168). 
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Türkçe söylenmi� �iir manasına gelen ‘türkü’nün, ‘Türkî’ sözünden geldi�i genel 

olarak kabul edilmi�tir. ‘Türk’e has’ anlamına gelen bu söz, halk a�zında ‘türkü’ �ekline 

dönü�mü�tür.” (Kaya, 1999: 131). 

Do�u ve kuzey Türkleri türkü kar�ılı�ı olarak cır, jır, yır, kojan gibi kavramları 

kullanmaktadırlar. Günümüzde bunların dı�ında, eldik ir, türkü (Kırgızistan), halk aydımı 

(Türkmenistan), halk cırı ( Tataristan), halk yırı ( Ba�kurtistan), mahnı (Azerbaycan), 

nah�a, koça nah�isi (Uygur/Do�u Türkistan), türki, halk ko�igi (Özbekistan), türki, türük, 

halık eni (Kazakistan), yır (Kumuklar) kavramları da kullanılmaktadır. Anadolu’da türkü 

kelimesinin yerine zaman zaman �arkı, deyi�, deme, hava gibi terimlerde kullanılmaktadır 

(Sakao�lu-Alptekin, 2005: 38). 

Batı Türkçesinde yeni bir türkü olu�turma anlamına gelen “türkü yakmak” deyimi 

kullanılmaktadır (Elçin, 1986: 189). 

XV. yüzyıl Ça�atay yöresi �airlerinden Ali �ir Neva’i, Mizanül Evzan isimli 

eserinde türküden söz eder, onun yanı sıra yine XV. yüzyılın ilk yıllarında ya�ayan Babur 

�ah ise, Sultan Hüseyin Baykara zamanında, onun meclislerinde icat edildi�ini, iki devrede 

bestelendi�ini, kaydeder. Böylece, türkü kavram olarak, �slamiyet'ten önceki Türk edebiyat 

gelene�inde “ır” veya “yır” kelimesi ile ifade edilirken, XV. Yüzyılda Batı Türkistan 

yörelerinde kullanılmaya ba�lanmı�, bu yörelerden de Anadolu Türk edebiyatına geçmi�tir. 

Yazılı kayıtlarda ise; Peçevi, E�rinin fethinden bahsederken, türkü kavramına kelime 

olarak yer vermi�tir (Öztürk, 1986: 367).  

Anadolu Türk edebiyatında en eski türkü örnekleri on altıncı yüzyıldan öteye 

çıkmıyor. Biçim bakımından türkü olan ilk metni, Öksüz Dede vermi�tir (Güleç, 2002: 

325–326). 

Türküyle ilgili tanımlamalar farklılık göstermektedir. Boratav türküyü “Türkiye’nin 

sözlü gelene�inde bir ezgi ile söylenen halk �iirlerinin her çe�idini göstermek için en çok 

kullanılan ad “türkü”dür. Bölgelerle konulara de�in özel hallerde ya da ezginin ve sözlerin 

çe�itlenmesine göre türkü kelimesi yerine �arkı, deyi�, deme, hava, ninni, a�ıt adları da 

kullanılır.” (Boratav, 2000a: 150) �eklinde tanıtırken; C.Kudret ise “Anonim halk �iirinin 

kendine özgü bir ezgiyle söylenen, kavu�taklı bir nazım �ekli ve türüdür. Türkü, ezgisiyle 

di�er türlerden ayrılır. Daha önce mâni ve ko�ma tipiyle söylenen bir nazım, türkü 

ezgisiyle söylenirse türkü olur.” (Kudret, 1980: 295) �eklinde tanımlamaktadır. 

Türküleri �ekil, yapı ve ezgi yönünden sınırlamak zordur, çünkü çok de�i�ik 

biçimde, yapıda ve ezgide türkü vardır. Halk ezgiyle söylenen manzum parçaları türkü 

olarak adlandırır. Mâni, ko�ma ve di�er �ekillerdeki �iirler ezgilerine göre 



    136 

“Varsa�ı”,“Türkmani” gibi adlar alırlar. Ezgisi, ölçüsü ve nazım �ekli ne olursa olsun türkü 

terimi 15. yüzyıldan bu yana kullanılmaktadır (Dizdaro�lu, 1969:103). 

Aruzla meydana getirilmi� örneklerine de az sayıda rastlanmakta, Divan edebiyatı 

nazım �ekilleriyle ortaya konulan bu türkülere divan, selis, semai, kalenderi, satranç adları 

da verilmektedir (Özbek, 1981: 63–64). 

Ara�tırmacılar, türküleri konularına göre de�i�ik �ekilde sınıflandırmı�lardır Ali 

Rıza(Yalman) Yalgın; halk arasında söylenen türküleri altı kısma ayırarak vermi�tir. 

Bunlar; ö�üt üstüne türkü, övüt (övgü) üstüne türküler, a�ıt üstüne türküler, yi�it üstüne 

türküler, yavuk üstüne türküler ve ya�ıt (dü�man- Karaçar) üstüne türkülerdir 

(Yalgın,1993: 240–241). 

Bizde yöremizde derlemi� oldu�umuz türküleri bölgelere ya da bireylere özgü 

konuları olan türküler, kına türküleri ve di�er türküler adı altında üç ba�lık altında topladık.  

Derledi�imiz 54 türküyü alfabetik olarak a�a�ıda veriyoruz. 

 

1. Bölgelere ya da Bireylere Özgü Konuları Olan Türküler 

a. Anamur Yolları 

Anamur’un Kızılca Köyünde ya�amı� olan Kanuni Ahmet Çavu� isimli �ahıs, 

Balkan harbine gider. Sava�a giderken de köyde sevdi�i kızı bırakmı�tır. Aradan zaman 

geçer ve köye, “Ahmet Çavu� sava�ta öldü” diye haber gelir. Ahmet Çavu�’un ölüm haberi 

üzerine kızı ba�ka birisine verirler ve Anamur’a gelin gönderirler. Oysa Ahmet Çavu� 

ölmemi�tir.  

Yakınına dü�en bir �arapnel parçası ile yaralanmı� ve sa� dizinden a�a�ısı kesilerek 

yerine a�açtan yapılma takma bir ayak takılarak sahra hastanesinin birinde tedavi 

edilmi�tir. Tedaviden sonra sevgilisine kavu�mak hayaliyle Kanuni Ahmet Çavu� köyüne 

geri döner. Ancak sevdi�i ba�kasına yâr olmu�, Anamur’a gelin gönderilmi�tir. Bunun 

acısına dayanamayan Ahmet Çavu� takma baca�ıyla köyünden Anamur’a kadar gayrak, 

çakıllı ta�larla dolu yollardan Anamur’a kadar yürümü�tür.  

Yürürken de yüre�inin acısını söze döker: 

 

“Anamur yolları yâr yâr, 

 Yâr yâr Amman, sürmelim amman. 

 Gayrak ta çakıllı a canım, 

 Sürmelim ben yandım amman.                                                           
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Bende bir yâr sevdim,                                                                                      

Yâr yâr, yâr yâr Amman, sürmelim amman.                                             

Aman uyar da akıllı a canım, 

Sürmelim ben yandım vay vay. 

 

Anamur üstünü, 

Yâr yâr! Amman, sürmelim amman. 

Duman da bürümü� a canım, 

Sürmelim ben yandım amman.” (HK) 

b. Danı�man 

Danı�man, Anamur’un batısında denize nazır bir düzlüktür. Burada göç ba�lamadan 

üç, dört gün önce tüm Anamur obaları toplanır, e�lenceler düzenlenir. Göç hazırlı�ı gibidir 

bu e�lence herkes bir biriyle helalle�ir, Toroslar’ın zirvelerinde bulu�mak üzere kaville�ip 

ayrılırlar. ��te bu e�lencelerin birinde çıkmı�tır bu türkü. 

 

“�ndim gettim danı�manın düzüne,  

 Nalet olsun çirkinlerin yüzüne. 

 Haydi, haydi, haydi atamaz oldum, 

 �u gecenin ayazından yatamaz oldum. 

  

E�ri bü�rü Danı�man’ın yolları,  

Kardan beyaz o güzelin kolları. 

Haydi, haydi, haydi atamaz oldum,  

Danı�manın cümbü�ünden yatamaz oldum. 

  

Evlerine varamadım köpekten,  

Al uçkuru çözemedim göbekten. 

Haydi, haydi, haydi atamaz oldum.  

Danı�manın cümbü�ünden yatamaz oldum. 
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Gün görünmez menengicin dalından, 

Kimse bilmez ben garibin halından  

Haydi, haydi, haydi atlı da geliyor. 

�u kızın nameleri datlı da geliyor.” (AÖ) 

c. Gasavet 

Yörük deli kanlısı solkunun ba�ında genç bir Yörük kızı görür ve ona vurulur. 

Dü�ünmekten kendini alamaz, içini bir sıkıntı alır, ba�lar türküyü çı�ırmaya: 

 

“Yatamadım gasavetten a canım amman, 

Meraktan vay vay. 

 

A�k ate�i çıkmaz oldu a canım amman, 

Yürekten vay vay. 

 

Bittimi ola bizim elin a canım amman, 

Sö�üdü vay vay.” (HK) 

 

ç. Gerali 

Gerali isimli bir yörük iki tane avrat alır, ilk zamanlar halinden memnundur ancak 

zaman geçtikçe hanımlarının arası açılır. Hanımlarının isteklerine yetemez olur. Ba�alar 

derdini anlatmaya: 

 

“Birine aldık bir edik, 

 Ötekine de alalım dedik. 

 �ki avrat aldık ta, bir halt mı yedik,  

 Geralim hey hey. 

  

Geli geliver kız sekerek, 

 Bo�azına dursun hamçökelek. 

   

 Avradın kötüsü kötüsünden de kötü, 

 Dolapta kokutmu� yüz dirhem eti, 
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 Ba�ına dü�ürmü� sirke ile biti, 

 Yandım kötü avrat elinden hey hey. 

  

 Geli geliver kız sekerek, 

 Bo�azına dursun hamçökelek. 

  

 Gır e��e�ime binerde Ka�oluktan a�arım, 

 Canımı sıkmayın avratlarda, 

 �kinizi de birden bo�arım, 

 Geralim hey hey. 

  

Geli geliver kız sekerek, 

Bo�azına dursun hamçökelek. 

 

Gerali dedikleri de bir ala dana, 

Çekmi� bıça�ı çıkmı� meydana 

Birinin adı Hediye birinin adı Dudu ya, 

Yandım iki avrat elinden hey hey. 

 

Geli geliver kız sekerek, 

Bo�azına dursun hamçökelek.” (�K) 

d. Gök Garga 

Develer düzülür, sürüler öne katılır ba�lar yayla yolculu�u. A�iretin güzel mi güzel 

bir kızı vardır. Goca Dönme dolaylarında gök bir karga, kızın çok ho�una gider. A�iretin 

yi�itleri bunu duyarda yerinde durur mu? Ba�larlar kargayı kovalamaya. Bu olayı gören 

ya�lı birisi ba�lar türküye: 

 

 

Amanın gög gargayı,  

Çocuk gög gargayı,  

Guru a�açda duddular, 

Of of duddular ey. 
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Amanın duddular da, 

Çocuk duddular da.  

Al gafese de gaddılar hey,  

Heeeey gaddılar hey. 

 

Aman çıkabilsem, 

Çocuk çıkabilsem, 

�u yoku�un ba�ına vay,  

Eeee ba�ına vay. 

 

Amanın yeni girdim,  

Çocuk yeni girdim,  

On üç on dörd de ya�ıma vay,  

Eeee ya�ıma vay. 

 

Hadi gede gede, 

Çocuk gede gede, 

Yol ba�ıma dikildi vay, 

Eeee dikildi vay. 

 

Amanın gedme deyi,  

Çocuk gedme deyi, 

Yar boynuma sarıldı of, 

Ooof sarıldı vay. 

 

Amanın inebilsem,  

Çocuk inebilsem, 

�u yoku�un dibine vay, 

Vaaaay dibine vay. 

Amanın yeni indim, 

Çocuk yeni indim, 

Eni� de�il düzüne gel, 

Ooof düzüne gel gel. (AD) 
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e. Gökçukur 

Gökçukur; Anamur’un kuzeyinde göç sırasında Yörüklerin konakladı�ı bir 

düzlüktür. Yine katar katar göçlerin çekip gidildi�i, develerin bozula�tı�ı bir göç sırasıdır. 

Genç o�lan, yörük kızına vurulur, kızın adı Durdu’dur. Ancak Durdu kız delikanlıya yüz 

vermez.  

 

Delikanlı da a�kını türlüye döker. 

 

“Gökçukura gideriken, 

 Dü�ünde bayram ederiken, 

 Bir güzele vuruldum, 

 Koyunda guzu güderiken. 

 

 Gökçukur’un gatranı, 

 Çoltumunda oturanı, 

 Be� yüz altın verece�im, 

 Durducu�u getirene. 

 

Gökçukurun pelitleri, 

Dökülüyor gilikleri. 

Hiç aklımdan çıkmıyor, 

O kızın dedikleri. 

 

Gökçukur’un gedikleri, 

�eker, lokum yedikleri, 

Hiç aklımdan çıkmıyor, 

Durducu�un dedikleri. 

 

Gökçukur’da dut bitmi�, 

Yapraca�ı gıt bitmi�, 

O cavurun gızcazı, 

Beni de nasıl unutmu�.” (MÖ) 
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f. �nce Çayır 

Anamur’un yazı sıcaktır yorar insanı. Yörükler, katar sürülerini önlerine, yüklerler 

develerine yüklerini çıkarlar yaylaklarına. Geçim düzeni bu Anamur’daki tarlalara birisi 

bakmak için kalır Çorakta. Yar gider obasıyla yayla yollarına, delikanlı kalır geride, 

aklında sevdi�i ba�lar türküsünü yakmaya:    

 

“�nce çayır, biçilir mi? 

Sular so�uk içilir mi amman? 

A�am ben yandım pa�am ben yandım, 

Ellerin köyünde yâr yâr e�lendim kaldım. 

 

Bana yardan geç diyorlar, 

Yar tatlıdır geçilir mi amman? 

Ezme ile ezme ile 

Yar bulunmaz gezme ile amman. 

 

Sabahtan u�radım ben bir güzele, 

Güzel a�latmadı da güldürdü beni, 

Oy gelin sürmeli gelin. 

A�am ben yandım pa�am ben yandım, 

Ellerin köyünde yâr yâr e�lendim kaldım.” (HK) 

 

g. �rfani 

�rfani, bir kızı sever ama a�a kızı bu yâr ederler mi �rfani’ye? Kızın babası, kızını 

evden dı�arı çıkarmaz, �rfani’yi de köyüne yakla�tırmaz. Göç zamanı gelir kız gider 

yaylasına �rfani’de arkasından gider. Görü�mek ne mümkün, �rfani’nin gönlü dolar da dili 

bo� durur mu?  

Sevdi�ine derdini anlatır türküsüyle:  

 

“Varın söylen de �rfani’ye, 

Yârin övmesin yâr yâr. 

Çözemedim de ak gö�sünün dü�mesini, 

Guzum a guzum. 
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Uzak yoldan geldim de 

Gayet yorgunum yâr yâr. 

Yorgun de�ilim de ka�larına vurgunum. 

Tarasın zülfünü de yere de�mesin vurgunum. 

Guzum a guzum! 

 

Düz bas kunduranı da acanım, 

Yere de�mesin, 

Sen de bu yaylayı yaylayamazsın. 

Yâr yâr gidelim vay vay.” (�K) 

 

2. Hikâyeli Türküler 

a. Askere Giden Adam 

Bir o�lan evlenmi� bir süre sonra askere gitmi�. Askere gidince hanımı üzerli 

galmı�. Askerde on sekiz sene kalmı�. Geri dönerken, köyüne bir köy kala, köylüler: 

“Senin hanım eyi de�il, kötü yola saptı.”demi�ler. 

Adam da: 

“Ben varayım bunu vurayım.” demi�. 

Adam devam etmi� yoluna. Evinin önüne gelmi� atla, bir bakmı� karısının 

kuca�ında genç biri yatır, attan inmeden:  

 

“Derede arpa biçersin,  

Suyu pınardan içersin. 

Etrafı sel aldı, 

Eve nereden geçersin?” 

 

“Derede arpa biçerim, 

Suyu pınardan içerim. 

Etrafımı sel alınca, 

Senin gibi ahmakları, köprü ederde geçerim.” 
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“Ak�amleyin tandır gelin, 

Kandilini yandır gelin. 

Koynunda yatan yi�idi 

Bana bildir telli gelin” 

 

“Ak�amleyin tandırmı�ım, 

Kandilimi yandırmı�ım. 

Koynumda yatan yi�idi, 

Öz sütümden emdirmi�im.” diyince o�lu idi�ini bilmi�. 

 

Adam demi�: 

“A�a�ıdan gelen tatar, 

Kamçısını atar tutar. 

Garip o�lan sana bakar, 

Aç kapıyı telli gelin.” 

 

“A�a�ıdan gelen tatar, 

Kamçısını atar tutar. 

Garip o�lan damda yatar, 

Yolcuyusan git yoluna.” 

 

“Hastayım attan inemem, 

�nsem de geri dönemem. 

Ay ı�ı�ı yol gidemem, 

Aç kapıyı telli gelin.” 

 

“Hastasın attan inersin, 

�nsen de geri dönersin. 

Ay ı�ı�ı yol gidersin, 

Yolcuysan git yoluna.” 

“�stanbul’dan geldi ferman  

Dizlerime oldu derman 

Kolun yastık, saçın yorgan 

Aç kapıyı telli gelin”  diyince kadın bilmi� kocası oldu�unu.  
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Demi�: 

“�stanbul’dan geldi ferman, 

Dizlerine yoktur derman. 

Kolum yastık saçın yorgan, 

Gir içeri garip o�lan.” (AÖ) 

b. Emmim O�lu 

�ki emmi çocu�u birbirlerini severler, giderler kızı isterler amma amcası gızı 

vermez. Gız ayrılmak istemez o�landan: 

“Evlerinin önü kaya, 

 Kayadan bakarlar aya. 

 Bin gidelim emmim o�lu, 

 Avludaki doru taya.” 

 

“Doru tayın nalı yoktur, 

 Üstünde çulu yoktur. 

 Ben gidemem emmim kızı, 

El tutacak gemi yoktur.” 

 

“�peklimi çul atarın, 

 Saçlarımdan gem yaparın. 

 Bin gedelim emmim o�lu, 

 Bin bir günlük yem takarın.” 

 

“Anan duyar baban duyar, 

Arkamıza atlı koyar. 

 Ben gidemem emmim kızı, 

 Gelen atlı cana kıyar.” 

 

“Anam duysun babam duysun, 

Arkamıza atlı uysun. 

Bin gidelim emmim o�lu, 

Gelen atlı cana kıysın.” 

Ata binmi�ler kaçmı�lar gitmi�ler. (DK) 
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3. Kına Türküleri 

a. Al Gelini Almaya Geldik 

A�a�ıdan gürül gürül göç gelir, 

Gelir ama geç gelir. 

Kız anadan ayrılması güç gelir, 

Al gelin almaya geldik almaya, 

Güllerini dermeye geldik dermeye. 

 

Topacık topacık görünür da�lar, 

Babanın yurdunun da�ı de�il mi? 

Siyimce siyimce ya�an ya�murlar, 

Ananın gözü ya�lı de�il mi? 

 

A�a�ıdan gelir gelin alıcı, 

Önüne tutarlar yalın kılıcı. 

Bizde biliyoruz eller alıcı, 

Al gelini almaya geldik almaya, 

Güller dermeye geldik dermeye. (HÖ) 

b. Biceci�im Gelin Kızım 

�te�imin beyaz ekme�i, 

Ak evimin, ak sıvası. 

Oca�ımın �avk çırası, 

Biceci�im gelin kuzum, 

Get sa�lı�ıla sarı guzum. 

�lk horozum, �avk ıldızım, 

El ula�ım, bel daya�ım. 

Biceci�im gelin kızım, 

Get sa�lı�ıla gelin kızım. (GT) 

c. Çattılar Kazan Ta�ını 

Çattım gazan da�ını, 

Vurdum dü�ün a�ını. 

Ça�ırın gızın garda�ını. 
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Gız anası gız anası, 

Hani bunun öz anası. 

 

Evlerinin önü gavak, 

Gavaktan dökülür yaprak. 

Elin kına, ba�ın duvak, 

Uyan allı gelin uyan. 

 

Elini yüdü�ün gablar, 

Belini e�di�in dutlar. 

Gelin oldum gidiyorum, 

Silip süpürdü�üm yurtlar. 

 

Evlerinin önü mersin, 

Mersin’in dalları tersin. 

Baban, seni bu o�lana versin, 

Uyan allı gelin uyan. 

 

Evlerinin önü i�de, 

��denin dalları yerde. 

Al tavanı yüksek evde, 

Uyan allı gelin uyan. (TT) 

 

ç. Elinde Mumlar Yanası 

Gızım gınan gördün mü? 

Gız arkada�ların gördün mü? 

 

Gız anası gız anası, 

Elinde mumlar yanası. 

 

Kavak dibi karıncalı, 

Vardı�ın evler görümceli. 
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Gız anası gız anası, 

Elinde mumlar yanası. 

 

Be� süzdü�ümüz akda�lar, 

Ba� ördü�ümüz gız arkada�lar. 

 

Gız anası gız anası, 

Elinde mumlar yanası. 

 

Gız seni buban verdi mi? 

Gız arkada�ların gördün mü? 

 

Gız anası gız anası, 

Elinde mumlar yanası. 

 

Mısır’dan gınan geldi mi? 

�imdi yüzlerin güldü mü? (AE) 

 

d. Kına Töreni 

KADINLAR:   

Ça�ırın gelsin anasına, 

Yaksın bu gızın kınasını.  

Gız bacım kınan kutlu olsun, 

Söyle dillerin tatlı olsun. 

 

Kar�ıdan bir yol dolanır, 

Kızın midesi bulanır. 

Annesi büyütür el belenir. 

Kız bacım kınan kutlu olsun,  

Söyle dillerin tatlı olsun. 
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Silip süpürdü�ün yurtlar,  

Kalkıp yürüdü�üm dostlar, 

Elini yüdü�üm kaplar, 

��te geldik gidiyoruz.  

Gelinim kınan kutlu olsun, 

Söyle dillerin tatlı olsun. 

 

Geysi yüdü�ün ak ta�lar,  

Oynadı�ın kız arkada�lar. 

Vardı�ın evler kutlu olsun, 

�eker ye a�zın datlı olsun. 

 

ANASI :     

Ak helkeyi susuz koyan, 

Koca evi ıssız koyan,  

Yavrum kınan kutlu olsun. 

Söyle dillerin tatlı olsun. 

 

KAYNANA:  

Ak helkeyi susuz koyan, 

Büyük evleri ıssız koyan,  

Ho� geldin gelinim ho� geldin.  

E� geldin o�luma e� geldin. 

 

GEL�N :  

Çattılar ocak ta�ımı,  

Vurdular dü�ün a�ımı,  

Ça�ırın o�lan garda�ımı,  

Çeksin atımın ba�ını.  

Anacını sorarsan a�lar.  

Babası beline al ba�lar. 

 

GENÇLER :  

Kazanlar kaynasın,  
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Gömeçler oynasın.  

Büyük kızlar gelin olsun,  

Ufaklara sıra gelsin.  

Pirimiz Hacı Bekta� Veli,  

A�k ile �evk ile gidelim,  

Allah Allah Allah! 

 

KAYNANA :   

Gelin getirdik kapımıza, 

Çeyizi var hepimize.  

Ho� geldin gelin ho� geldin,  

Bizim o�lana e� geldin. (AD) 

 

e. Kız Anası 

Çattılar payan ta�ım, 

Vurdular dü�ün a�ım. 

Düzdüler gelin ba�ım. 

Kız anası kız anası,  

Elinde mumlar yanası. 

 

Ak bürümcek tüte tüte, 

Gönderirler evden öte.  

Gitti�in yollar garıncalı, 

Vardı�ın evler görümceli. 

 

Oca�ımın ta�ı kara,  

Yüre�imin ba�ı yara.  

Sabahleyin kalk da anam,  

Kızım diye yerim ara. 

 

Al kekli�im seke seke,  

Bo�azında gümü� halka.  
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Ben evimden ayrılmazken,  

Ayırdılar çeke çeke. 

 

Evimizin önü marul,  

Sular akar harıl harıl.  

Ne olur anam gel bir daha,  

Kuzum diye bana sarıl. (AÖ) 

 

f. Kız Anasının Yakı�ı�ı 

Atladım geçtim e�i�i, 

Sofrada buldum ka�ı�ı. 

��te geldim gidiyorum, 

Kız ananın yakı�ı�ı. 

 

�u görünen ekin sorulur, 

Ekin de�il burçak olur. 

Kız anadan ayrılması, 

Yalan de�il gerçek olur. 

 

Kız anası, kız anası, 

Ba�ında mumlar yanası. 

��te geldim gidiyorum, 

Hani bunun öz anası? 

 

Zalim ana, zulüm ana, 

Zalim baba, zulüm baba. 

��te koyup gidiyorum, 

Hani elimdeki kına? (HT) 

g. Kıza Gerek Bir Ana  

Gerek bu kıza bir baba, 

A�layacak oba, oba. 

Canım baba, gülüm baba, 

��te koyup gidiyorum, 
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Ben kimleri nidiyorum. 

 

Kıza gerek bir ana, 

A�layacak yana yana. 

Canım ana gülüm ana, 

��te koyup gidiyorum, 

Ben kimleri nidiyorum. (HÖ) 

�. Orada Dirli�in Tatlı Olsun 

Kınası kavrulur tasta, 

O�lan evi pek heveste. 

Kız anası kara yasta, 

Yarenim kınan kutlu olsun, 

Orada dirli�in tatlı olsun. 

Tuz kabını tuzsuz koyan,  

Anasını kızsız koyan. 

Koca evleri ıssız koyan, 

Yarenim kınan kutlu olsun, 

Orada dirli�in tatlı olsun. 

 

Ana hamama vardın mı ?  

Yündü�üm yeri gördün mü ?  

�imdi kıymetim bildin mi ?  

Yarenim kınan kutlu olsun, 

Orada dirli�in tatlı olsun. 

 

Gaya dibi garıncali,  

Yanı çifte görümceli.  

Hem dayılı hem amcalı, 

Yarenim kınan kutlu olsun, 

Orada dirli�in tatlı olsun. 

 

Atlayıp geçerler e�i�i,  

Sofrada kaldı ka�ı�ı.  
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Gelin evlerin ı�ı�ı, 

Yarenim kınan kutlu olsun, 

Orada dillerin tatlı olsun. (TY) 

h. Sil Gözünü Ya�lı�ıla 

Ardıcın dalları pürlü pürlü,  

Ku�lar öter dilli dilli.  

Kızların yazısı türlü türlü.  

Git kızım kızım sa�lı�ıla,  

Sil gözünü ya�lı�ıla. 

 

Gitti�in yollar uzun olsun,  

Vardı�ın evler bizim olsun.  

Git kızım git sa�lı�ıla,  

Sil gözünü ya�lı�ıla. 

 

Gelin geldi kapımıza,  

Dürüsü var hepimize.  

Git kızım git sa�lı�ıla, 

Sil gözünü ya�lı�ıla. 

 

Kınacılar çay ba�ına dizildi,  

Ye�il kınam altın tasta ezildi. 

Kınayı görünce benzim bozuldu, 

A�la anam a�lamanın günüdür. (AD) 

 

ı. Yaktı�ın Kınaya Pi�man Olursun 

Gözümün sürmesin kömür etmeyin, 

Elimin kınasın çamur etmeyin. 

Onbe�lik kızı gelin etmeyin,  

Yaktı�ın kınaya pi�man olursun. 
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Antalya’dan aldım yaprak kınayı, 

Bezirgân’dan aldım ballı burmayı. 

Yakma yengem bana bu kınayı, 

Yaktı�ın kınaya pi�man olursun. (AD) 

 

i. Yandım Ana Yandım 

Elime kına yakarlar, 

Ba�ıma yazma atarlar. 

Gurbete giden kızların, 

Gözüne sürme çekerler. 

Yandım ana yandım oy oy. 

 

 

Babam kızın çok muyudu? 

Bir kız sana yük müyüdü? 

Kör olasın emmim, dayım, 

Hiç o�lunuz yok muyudu? 

Yandım ana yandım oy oy. 

 

Kız anası kız anası, 

Hani bunun öz anası. 

Ça�rın gelsin garda�ları, 

Yandım ana yandım oy oy. (GT) 

 

 

4. Di�er Türküler 
 

1. A�açlar Açılsa 

A�açlar açılsa gönlüm açılmaz. 

Doldur kadehleri yârsız içilmez oy. 

Anadan geçilse yârdan geçilmez. 

Hangisinden ayırayım gönülde seni off. 
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Keklik gibi dama�lar da besledim. 

Boz at gibi tavlalarda besledim oy. 

Keklik gibi havalardan seslenir. 

Boz at gibi da�lardan seslenir. 

 

Deli gönül böyle kalmaz uslanır. 

Uslanmazsa Anamurlu demesinler. 

Yazmalar içinde karalı yazma. 

Gezmeler içinde salınıp gezme vay. 

 

Mektup yazarsan da e�ri yazma. 

Okuyan bulunmaz dert olur. 

Mektup yazarsan gahırlı yazma. 

Okuyan bulunur ne olur bana yâr. (EÖ) 

 

 2. Ala Geyik 

Alageyik gibi boynun sallarsın, 

Kement atar yollarımı ba�larsın, 

Bana derler niye gülmen a�larsın, 

Felek güldürmedi nasıl güleyim. 

 

Nöbet �ekerimi ezenim yoktur, 

�nce dülbentlerden süzenim yoktur, 

Neyleyim sarayı neyleyim kö�kü, 

�çinde salınıp gezenim yoktur. (MD) 

 
3. Allı Gelin 

Allı gelin al olasın, 

Selvilere dal olasın. 

Gocan ölüp dul galasın, 

Sen de bana yar olasın. 
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Allı gelin ü�en gelin, 

Kemerini gu�an gelin. 

Gocan çirkin sen güzelsin, 

Gayret ette bo�an gelin. 

 

Allı gelin üzgün olur, 

Zülüfleri düzgün olur. 

Merak etme allı gelin, 

Dü�ünümüz güzün olur. (DK) 

 
4. Anamur’un Gızları 

Köprünün altı bunar,  

Soksam elimi donar. 

Ne gız oldum ne gelin, 

Ana ci�erim ona yanar. 

 

Alıverin alı da verin aklımı, 

�imdi de zay, ederim aklımı aman, 

 

Ma�a ma�aya benzer, ucu gümü�e benzer, 

Anamır' ın gızları, dökme gümü�e benzer. 

 

Alıverin alı da verin atıyın, 

Senin üçün mapıslarda yatıyın aman. 

 

Gö�de yıldız kümesi, 

Ana emdim gız memesi. 

Yedi yıldır emerdim, 

Bö�ün duymu� anesi. 

 

Alıverin alı da verin atıyın 

Senin üçün mapıslarda yatıyın aman. 
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Gö�de yıldız ellidir, 

Ana elliside bellidir. 

Â�ıklık çeken gızın, 

Ana gözlerinden bellidir. 

 

Alıverin alı da verin atıyın,  

Senin üçün mapıslarda yatıyın aman. (AD) 

 
5. Anamur’dan Çıktım Sükûn Eyledim 

Anamur’dan çıktım sükûn eyledim. 

Gülnarı da Ta�ucu’nu boyladım. 

Emmiye, bacıya sorup söyledim. 

Buralardan Suna’m geçti gördün mü? 

 

Silifke’ye geldim poyrazı vardır. 

Erdemli’de sordum bilen olmadı. 

Çok bekledim ama Suna’m gelmedi. 

Adana’ya Sunam geçti gördün mü? 

 

Mevla’m yeryüzüne bir melek salmı�. 

Bozulmu� ba�ları, gülleri solmu�. 

Duydum bir gecede Tarsus’ta galmı�. 

Mersin’e de Suna’m geçti gördün mü? (H�) 

 

6. Aman Aman 

Çar�ıdan gelir bir tülü deve, 

A�zında dikeni gözelim yer geve geve, 

Aman aman. 

 

Gız Allah’ını seversen gel bizim eve,  

Be�leri be�leri gözelim. 

Nazlı yârin dilleri aman aman, 

Döner döner a�larim aman aman. (AD) 
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7. Arifseniz Bundan Edin His 

Arifseniz e�er bundan edin his, 

Acep ensiz sazı nece çalarsınız? 

�u gökyüzündeki yıldızlar davarım olsa, 

Sizi çoban etsem nice güdersiniz. 

 

O nasıl kilerdir dolar bo�alır, 

�rüzgâr estikçe yere dö�enir. 

A�açlar ye�ili kimden gu�anır, 

Sizler bu sual üstüne ne dersiniz? 

 

Dinleyin ustalar cevap vereyim, 

Arif seniz bundan edin sizde his. 

Acep ensiz saz çalmaya keman dediler, 

�u gökyüzündeki yıldız üstünü bilmesi yaman dediler. 

 

Kırk sekiz haftadır ikisi müdam, 

On iki ayda olur bir yıl tastamam. 

Akıl terazisi nizam dediler. (AK) 

 

8. Bir Gelin Gider Yaylasına 

Tan yelleri sökmeden, 

Ulu ku�lar ötmeden. 

Kötü dü�manlar kalkmadan, 

Uyan kömür gözlüm biz de gidelim. 

 

Yüksektir yaylamı yaylayamadım, 

Derindir gölleri boylayamadım. 

Ben deli gönlümü eyleyemedim, 

Uyan kömür gözlüm biz de gidelim. 

 

Yârimin çekti�i tülü beserek, 

Çekip gider ökçesine basarak. 

Huyu güzel ama boyu kısarak, 
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Bir gelin gider yaylasına. (AD) 

 
9. Çoban 

Koyunlar kuzular mele�ir, 

Karde�inin saçları abılasına dola�ır. 

Merak etme abıla sürüler Sarıyayla’ya ula�ır, 

Ba�kasını alma abıla gel beni al. 

 

Çoban senin adın çoban de�il mi? 

Yorgana sı�madık dizin de�il mi? 

Üç günlük yünmedik yüzün de�il mi? 

Almam çoban almam bitli çobanı. 

 

Bunca yıldır koyununu güderim, 

Sana gönül kor da�, tepe gezerim. 

Alınıma, kalbime senin a�kını yazarım, 

Ba�kasını alma nazlı Elif’im. (AK) 

 
10. Dilber 
 
Yürü dilber yürü yolundan gamla, 

Her yüze güleni de aman oy dost olur sanma. 

Önünden gorkup sen sen geri durma, 

Yi�idin alnına yazılan gelir. 

 

Her sabah her ak�am gelgeç buradan, 

Kanı gasaveti de aman kaldır aradan. 

Ne güzel yaratmı� seni yaradan  off, 

Bizde seni yaradanın a dilber bizde guluyuz. (AÖ) 

 
11. Dili Dili 

At olur da ba�lık olur, 

Gızın gözü ya�lık olur.  

Ay dili dili Mevla gülü, 

Galdır dili doldur mili vay. 
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At olur da golan olur, 

Gız aldatmak golay olur.  

Ay dilidili Mevla gülü, 

Galdır dili doldur mili vay. 

 

Aman dili dili maymun dölü, 

Sevdim seni, güle güle ö�düm seni vay.  

 

At olur da depi�memi, 

Gız olur da sevi�memi.  

Ay dili dili vay dili dili,  

Galdır dili doldur mili vay. (AD) 

 
12. Dünya 

Ben sevdim seni sen de sev beni, 

Dünya bir karara koymaz insanı. 

Bir gün olurda ararsın beni, 

Eler içinde yârim var dersin. (DK) 

 
13. Dünya Fanidir  

Dünya fanidir çok gönül yorar, 

Herkes nasibini durmayıp arar. 

Dokuz ay a�açlar yapra�ın sarar, 

Onun da burcu buranı vardır. 

 

Gız anadan görmeyince görenek almaz, 

O�lan babadan görmeyince sofra sermez. 

Her güzelden kadın olmaz aslı soy olmayınca,  

Merkep kuyru�undan elek olmaz, at kuyru�u olmayınca. (GÖ) 

 
14. Efendim 

Ne �öhrete güven ne de paraya, 

Ne kö�küne güven ne de saraya. 

Azrail ecel defterine yazmı� sıraya, 
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Bugün varsın yarın yoksun efendim. 

Nereden geldi�ini bilen var mıdır? 

Bu yolun sonunda gülen var mıdır? 

Azrail’e kar�ı gelen var mıdır? 

Bugün varsın yarın yoksun efendim. 

 

Bir avuç toprakta bin can yatıyor, 

Hayat insanları ucuza satıyor. 

Ummadı�ın yerde ömür bitiyor, 

Bugün varsın yarın yoksun efendim. (MD) 

 
15. Gakguburak 

Gak guburak gakguburak, 

Palazı var az sebirek, 

Goy yayılsın da� gibirek. 

Kekli�imi doyurdular, 

Ganadını ayırdılar, 

Ala karlı boz ardıcın dibine yatırdılar. 

Keklik bizden uzakla�tı, 

Yolumuz sarpa dola�tı, 

Herkes sevdi�ine kovu�tu. (OD) 

 
16. Gezerim Yar Diye  

Gezerim yâr diye diye, 

Dediler yârin ölmü�, 

Bense yandım bu i�e, 

Amanın yallah yallah. 

 

Yandım aman yandım, 

Elo�luna kandım, 

Sözlerine inandım, 

O da yalan olur mu? 
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Ölürüm için için, ölürüm senin için, 

Bal ile �eker misin? 

Dünyada yaptı�ını,  

Ahrette çeker misin? 

 

Yanarım kekülüne, 

�a�ırdım güle güle, 

Nola duymaz olaydım, 

Ben dü�tüm gurbet ele. (AK) 

 
17. Gıdı Gıdı 

Atımı ba�ladım ben bir adaya, 

Selam söyleyin gocanın gızı ebeye.  

Esmerin gıdı gıdı gel gel, 

Suna boylum gıdı gıdı gel gel. 

 

Atımı ba�ladım ben bir haliye,  

Selam söylen gocanın gızı güllüye.  

Esmerim gıdı gıdı gel gel, 

Suna boylum gıdı gıdı gel gel. (AD) 

 
18. Güzeller Güzeli 

Güzeller güzeller de amman, amman, 

Hadi sabah olmadan ben yandım. 

E�im e�im, u�run u�run gel gel,  

Can yolda�ım gel gel. 

 

Güzeller güzeller de amman amman, 

Nerde gezerler, aslanım ben yandım. 

E�im e�im, u�run u�run gel gel,  

Can yolda�ım gel gel. 

 

Has bahçenin gonca da gülü, 

Sararıpta solmadan ben yandım. 



    163 

E�im e�im, u�run u�run gel gel,  

Can yolda�ım gel gel. 

 

Nerde dü�ün bayram aman, 

Orda gezerler, aslanım ben yandım. 

Nerde dü�ün bayram aman, 

Orda gezerler, aslanım ben yandım. (�K) 

 

 
19. Keklik 

Yâr yâr, yâr! 

Nerden gelirsin de Anamur Kal’ası’ndan? 

Nerde gezersin de Â�ık Yaylası’nda? 

Nerde, gittin de yattın gupguru yerde, bey kona�ında? 

Kekli�im hey, palazım hey hey! 

 

Kekli�i düz ovada avlarım, 

Kanadını �amdanına ba�larım. 

�ıkırdıkı mıkırdık oynarım. 

Yâr yâr, yâr! 

 

Buyur, arkada�larda davetim var benim, 

Herkes kesesinden yesin içsin,  

Saltanatım var benim. 

Aslıyok Yaylası’nda da bin be� yüz koyunum var benim. 

Kekli�im hey, palazım hey hey! 

 

Kekli�i düz ovada avlarım, 

Kanadını �amdanına ba�larım. 

�ıkırdıkı mıkırdık oynarım. (HK) 

  
20. Koyun Ok�aması 

Goyunumu e�ri�ine yatırdım, 

Abılası sa�dı da ben sütünü götürdüm. 
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Meleme gara goyunum ben kuzunu getirdim, 

Yol ver ba�ı dumanlı da�lar da bizde geçelim. 

 

Evlerinin önüde yavrum gatran torusu, 

Dibinde yayılır da yavrum keklik sürüsü. 

On be�  kızın içinde yok da seni sa�an birisi, 

Meleme gara goyunum da a�lattın sen bizi. (AÖ) 

 
21. Kullar Olam 

Gullar olam anam seni do�uran anaya, 

Anaya vay vay. 

Süt verirler anam senin gibi sunaya vay vay. 

Altın ba�lan aman ba�ındaki yazmaya vay vay. 

 

Kalk gidelim aman, 

Kömür gözlüm de gezmeye aman. 

Ah aman aman, çe�idimsim aman, 

Çokca da içtim kafalarım duman. 

 

Benim yârim aman iki de�il üç de�il vay vay. 

Kara bahtım benim de�il hiç de�il vay vay. 

Ya�mur ya�ar aman �emsiyeler ıslanır, ıslanır aman. 

Bir gün olur deli gönül uslanır, uslanır aman. 

 

Ah aman aman, çe�idimsin aman, 

Çokça da içtim kafalarım duman. (HK) 

 
22. Leblebici 

Leblebi koydum tasa, 

Doldurdum basa basa. 

Ah bici bici bici leblebici 

Ben istemem kerhaneci. 
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Leblebiyi kavuram, 

Ah dumanını savuram. 

Hop bici bici leblebici, 

Ben istemem meyhaneci. 

Leblebinin irisi, 

Geçti de gençlik sürüsü. 

Hop bici bici leblebici, 

Benim ise meyhaneci. 

 

Haydi, gidelim bize, 

Nelerde yedirem size. 

Ah bici bici leblebici. 

Seni, beni aldatan meyhaneci. (HK) 

 
23. Sandım Sundum 

�u yamaçtan bir atlı çıktı, 

Ah ne bileyim ben. 

Emmimin o�lu Rüstem, 

Sandım sundum ben. 

 

Bindirdiler ata, 

Ah ne bileyim ben. 

Kendi atımızı, 

Sandım sundum ben. 

 

Diktiler de dire�i, 

Ah ne bileyim ben. 

Çadır da kuracak, 

Sandım sundum ben. 

 

Altı ay sonra karnı �i�ti, 

Ah ne bileyim ben. 

Kabak da yemi�, 

Sandım sundum ben. 
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Dokuz ay sonra bir �ey çıktı, 

Ah ne bileyim ben. 

Tav�an da göceni, 

Sandım sundum ben. (HK) 

 
24. Sarı Kız 

�u avludan �u avluya yol gider. 

Hanımlara deste deste gül gider. 

Geliver geliver, gostak yârim vay vay. 

 

Sarı kızın sarı saçı sallansın, 

Öptük sıra �eker dudak ballansın. 

Geliver geliver, aslan yârim vay vay. (HK) 

 
25. Sarı Yayla 

Sarı yaylamda seni de yaylayamadım da yavrum aman ey off kar iken vay. 

Offf! Yavru palazını da avlayamadım yavrım tor iken vay vay. 

Sende güzellik de bende bu gençlik variken vay vay. 

Hangısından ayırayın da deli gönülde ben seni aman hey? 

A da�lar off! 

 

Offf! Bizim Yörükler de göçüncek de her goyaklar da yavrum yurt olur vay. 

Offf! Nazlım göçmü� yaylasına da içerime yavrum dert olur vay. 

Senin benden ayrılmanda bununlan da güzelim dört olur vay vay. 

Bu ayrılıkta bunu�landa son olsun aman ey son olsun off vay. 

A da�lar off! 

 

Offf! Bobunadır da deli gönül aman ey bobuna vay. 

Offf! Sı�maz oldu da goç yi�itlerde yavrum gabına vay. 

Ne galdı da karlı Bozardıc’ın dibine vay vay. 

Silah atıp da yatmamıza dumanlı da�lar ne galdı vay vay. 

A da�lar off! 
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Offf! Ya�mır ya�ar da ı�ıla�ırda bizim yaylanın yavrım sayları vay. 

Offf! Obası göçmü�te bozula�ır da yavrım dayla�ı vay. 

Taze gelindir de goç yi�idin yavrım yayla�ı vay. 

Gül, a�lama derlerde ben de nasıl güleyim vay vay. 

A da�lar off! 

 

Offf! Havayıdır da deli gönül yavrım off havayı vay. 

Avcı gu�lar da yüksek yapar da yavrum yuvayı vay vay. 

Yörük gızı da gantarlamı� da yavrım mayayı vay vay. 

Çekip geder de yaylasına da bir güzel amaney vay vay. 

A da�lar off 

 

Mu�arlar goya�ı da akar akar daha sevdi�im of bulanır vay vay. 

Bizim Anamur’un göçüde Gurua�aç dönmesine of dolanır vay vay. 

Ka�’ın olu�undan da niçe güzeller de yavrım of sulanır vay vay. 

Çekip geder de Elbalak yaylasına da bir güzel vay vay. 

A da�lar off! 

 
26. Semah 

Camilerde ezan okunmaz oldu, 

Çe�melerden abdest alınmaz oldu, 

Sinem ören derler aslı bulunmaz oldu, 

�ah Ali’m �ah, �ah Ali’m �ah �ah. 

 

Camilerin mu�ambası söküldü, 

Ahir oldu temelinden yıkıldı, 

Bu gün Pazar günü canım sıkıldı, 

Sinem ören de derki gönül e�lemez, 

�ah Ali’m �ah, �ah Ali’m �ah �ah. (AD) 
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27. Türkmen Kızı 

Türkmen kızı, Türkmen kızı, 

�nek sa�ar Türkmen kızı. 

Sen allar giy ben kırmızı, 

Çıkalım da�lar ba�ına,  

Sen gül topla ben nergisi. 

 

Türkmen kızı, Türkmen kızı, 

Yayık yayar Türkmen kızı. 

Sen allar giy ben kırmızı, 

Çıkalım da�lar ba�ına,  

Sen gül topla ben nergisi. 

 

Türkmen kızı, Türkmen kızı, 

Hamur yo�urur Türkmen kızı. 

Sen allar giy ben kırmızı, 

Çıkalım da�lar ba�ına, 

Sen gül topla ben nergisi. 

 

Aman Ay�e’m yaman Ay�e’m  

Da�lar ba�ı duman Ay�e’m.(HK) 

 

28. Türkü 

Askerin çantası bir a�ım belden, 

Nahıl ayrılayın gelinden kızdan . 

Merdivenden tıkır mıkır inerken, 

Yazması dolanıyor ala gözlüm severken. (AK) 

 
29. Ulu Bahar 

Ulu bahar gelince yaylalara göçeriz, 

�erden gaçar hayra do�ru ko�arız, 

Gönüllere güler oynar, ne�e saçarız, 

Kahpe gençlik elden getti, a�lar sızlarız, 

Garip garip �u dünyada a�lar, gezeriz. (AK) 
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30. Ya�mur Ya�ar I�ıla�ır Sayları 
 
Off! Ya�ar ya�murda havaları bulanır. 

Gökbelen üstünede de Gülnar yolu dolanır. 

Ga� pınarında da ne keklikler sulanır oy oy! 

Güz gelince de Silifke’ye yollanır bir güzel ey. 

 

Öldü�üm zamanda güzellerin yanına goysunlar beni. 

Vay gelin, sürmeli sevdi�im. 

“Aha dahi geçisine ciçcüü!” 

Off! Ya�ar ya�murda ı�ıla�ır sayları sayları vay vay. 

 

Eli göçmü�te bozula�ır dayla�ı, 

Gelinlik kızdır da goç yi�idin yayla�ı. 

Gelin istemezde gız canı ister bu gönül oy oy! 

 “Anay ciçcüü!”  sürmelim oy oy. (AÖ) 

 
31. Yayla 

Güdülür goyunlar yayılır da�da, 

Herkesin arzusu süt, yo�urt, ya�da. 

A gelin sen goyunu sen erken sa�da, 

Gatılsın balı, gayma�ı, südü yaylanın. 

 

Ne güzel yaylaymı� da �u sizin yayla, 

Çek so�uk suba�ında gönlünü eyle. 

Bu sevgi bu kalpte de kalırsa böyle, 

Ne sen beni unut ne de ben seni. 

 

Geçebilsem de �u avlunun yüzünden, 

Bulabilsem yâri de dırna�ından izinden.  

Öpebilsem de yana�ından, gözünden,  

Ben a�lamayayım da kimler a�lasın. (AÖ) 
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32. Yayla Yolları 

A�ıp a�ıp gider yaylanın yolu. 

Sahile dayanmaz yaylanın gülü. 

Gayet güzel olsa yi�idin yâri. 

O da gelirdi bin bir garezle. 

Güzel yârim seni görürüm diye, 

Ben bu yaylalardan gidemez oldum. (GT) 

 
33. Yörük Kızı 

Çocuklar da sürer de sı�ırı sı�ırı, 

Döker tepelerden de ça�ırı, ça�ırı. 

Konak verip oturdu�um, Karadiken Se�iri,  

Yörük kızı geçti mi yollar üstünden? 

 

Göç çekip a�tı�ım Deli Ka�’ın yolları, 

Konak verip oturdu�um Alacalar hanları, da�ları. 

Susama dönmü� de güzelin ince belleri, belleri, 

Yörük kızı geçti mi yollar üstünden? 

 

Beline ku�anmı� da ala kolanı, kolanı  

Çekip gider de dolanı, dolanı, dolanı  

Sana sorarım da Kervan Alanı, alanı  

Yörük kızı geçti mi yollar üstünden? 

 

Sarı yaylam da çatal oluklu, oluklu  

Akar gider de sülüklü balıklı, balıklı  

Yastı yârim de sırma belikli, belikli  

Yörük kızı geçti mi yollar üstünden?(Arıkan,2006: 87–88) 
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C.N�NN�LER 
 

Ninni, annenin çocu�una sevgisini ho� bir ezgiyle dile getirmesidir. Ninniler, 

annenin çocu�unu uyuturken, çocu�una söyledi�i dualar ve ö�ütlerden olu�urlar. 

Çocu�un karnını doyurmada annenin kendi sütü yetmeyebilir. ��te bu durumda 

çocu�un sütannesi olabilir. Ninnileri de çocu�a sadece anneleri söylemelidir. �ükrü Elçin, 

bu bahse �u açıklamayı getirir: “Umumiyetle ilk söyleyicilerini tespit edemedi�imiz 

ninnileri anneden sonra, büyükanne, hala, teyze, abla gibi ailenin di�er �ahısları da zaruret 

hasıl olmadıkça terennüm ederler” (Elçin, 1986: 265) derken ninninin tanımını �öyle yapar: 

“Ninniler, annelerin süt emen çocuklarını uyutmak için ezgi ile söyledikleri manzum veya 

mensur sözlerdir” (Elçin, 1986: 265). 

Amil Çelebio�lu, Türk Ninniler Hazinesi adlı eserinde ninniyi �öyle tanımlar: 

“Ninniler, en az iki-üç aylıktan üç-dört ya�ına kadar annenin çocu�una, onu kuca�ında, 

aya�ında veya be�ikte sallayarak daha çabuk ve kolay uyutmak yahut a�lamasını 

susturmak için hususî bir beste ile söyledi�i ve o andaki hâlet-i rûhiyesini yansıtır 

mâhiyette, umûmiyetle mâni türünde bir dörtlükten meydana gelen bir çe�it türkülerdir” 

(Çelebio�lu, 1982: 9). 

Ali Berat Alptekin, Türk Dili Edebiyatı Ansiklopedisi’nde ninniyi: “A�layan 

çocu�u susturmak veya uyku saati gelen çocu�u uyutmak için anne kuca�ında, dizinde 

veya be�ikte söylenen ezgilerdir” �eklinde tanımlamaktadır (Alptekin, 1990: 63). 

Esma �im�ek de: “A�layan çoçu�u susturmak veya uyutmak için hanımlar 

tarafından hususî bir na�me ile söylenen ve sonunda ‘Eee… Uyu yavrum uyu, Ninni 

yavrum ninni, Hi hu hu… vs’ bulunan; bazen bir bazende daha fazla dörtlüklerden 

meydana gelen manzumelerdir.” �eklinde ninniyi tanımlar (�im�ek, 1989:18). 

Do�an Kaya da ninniyi �u �ekilde ifade etmektedir: “Ninniler; uyutulmaya çalı�ılan 

çocu�a veya çocu�u hoplatıp severken söylenen ve birtakım duygu, dü�ünce, inanç, umut 

ve hayalleri, sevinç ve acıları ihtiva eden; ço�unlukla dört mısra ile söylenen ve mısra 

sonlarına birtakım kli�e sözler ilâve edilerek ezgi ile terennüm edilen manzum sözlerdir.” 

(Kaya, 1999: 341). 

Ninni kelimesinin Türkçemizde ne zamandan beri var oldu�unu yine Amil 

Çelebio�lu �öyle açıklamaktadır: “Ninni veya nenni kelimesinin, Türkçede ne zamandan 

kullanıldı�ını kesin olarak bilmiyoruz. Anadolu sahasında bu kelimeyle ilgili olarak 

Karacao�lan’ın: 
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Mestanedir Karacao�lan mestane, 

Güzel olan gül gönderir dostuna, 

Yatır beni kız dizinin üstüne, 

Nen eyle de ka�ın gözün sürerek! 

Dörtlü�ünde nen eylemek �eklinde tesadüf etmekteyiz. Dolayısıyla bu kelimenin 

dilimize, �airin ya�adı�ı devirden bir asır önce takriben XVI. yüzyıl civarında girdi�ini 

dü�ünmek mümkündür. Dîvânü Lûgati’t-Türk’de ninni kar�ılı�ında “balu balu” tabiri 

geçmektedir. Bu yüzden ve di�er Türk lehçeleri de dikkate alınca “ninni” veya “nen” 

kelimesinin hiç olmazsa XI. yüzyıldan sonraları te�ekkül etti�ini yahut dilimize girdi�ini 

tahmin etmek yanlı� olmaz sanıyoruz.” (Çelebio�lu, 1982: 9). 

Ninnilerin ilk söyleyeni, bestecisi kadınlardır. Musikisi, ritmi ve biçimi ne olursa 

olsun ninnilerin özünde çocu�a anne sevgisini aktarma çabası vardır. Ninniler, çocu�un 

uzun ömürlü olması, nasibinin bol olması, nazar ve hastalıklardan korunması, bebe�in 

a�lamaması, uslu olması, çabuk büyümesi, gelin ya da damat olması dile�i, çocu�un 

gelecekte mutlu olması dileklerini içeren do�açlama söyleyi�lerdir (Yardımcı, 1998: 50). 

Divânü Lugâti't Türk'te ninni kar�ılı�ı “balu balu” olarak verilmi� ve açıklaması 

‘Bebekleri be�ikte uyutmak için kadınların tekrarladı�ı, ninnimsi bir söz öbe�i.” olarak 

verilmi�tir (Erdi-Yurtsever, 2005: 169). 

Ninni kavramına, Türk dünyasında ba�ka adlar da verilmektedir. Bunlar; alday 

alday (Kırgızistan), allay allay (Uygurlar/Do�u Türkistan), allo (Özbekistan), ayya ayya 

(Kırım Tatarları), besik jırı, elde eldi (Kazakistan), bi�ik cırı, bölü cırı (Tataristan), elle elle 

(Ça�atay Türkçesi), laylay (Türkiye, Azerbaycan), leyle (Türkiye, Kerkük), ninni 

(Türkiye) (Sakao�lu-Alptekin, 2005: 8). 

Bizde yöremizde derledi�imiz 35 ninniyi, alfabetik sırayla a�a�ıda veriyoruz. 

 
 

 

Ninni -1 

Al içinde benim yavrum, 

Damgası var art gıçında. 

El yayladan gelir, 

Benim yavrum yok içinde. 

Nenni yavrum nenni. (AD) 
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Ninni -2 

Ala be�i�e beledim. 

Al ba�ırtlak doladım. 

Nenni derin uyusuna, 

Allah derim büyüsüne. 

 

Nenni nenni nesi var? 

Ceplerinde �ekeri var. 

Nen derin uyu. 

Allah derin böyü.  

 

Nenni nenni nesi var? 

Ala be�ikte sesi var. 

Nenni deyim uyusun. 

Allah derim büyüsün. (ZG) 

 

Ninni -3 

Ala be�i�im dalda kaldı. 

Gözüm yollarda kaldı. 

Uyusun da büyüsün ninni. 

Tıpı� tıpı� yürüsün ninni. (FT) 

 

Ninni -4 

Allah diyelim büyüsün, 

�eker verelim yürüsün, 

Tıpı� tıpı� yürüsün,  

Nenni yavrum nenni. 

 

Arkada� deyi belledi�im, 

Haktan dilek diledi�im, 

Tülbendime doladı�ım, 

Nenni yavrum neni. (AD) 

 

 



    174 

Ninni -5 

Anaları oturur. 

Böyük güççü�ü götürür. 

A�lama beb�im a�lama. 

Buban lokum getirir.  

 

Baharda kurdum salıncak, 

Eline verdim oyuncak, 

Uyumadı gitti yumurcak. 

Nenni bebe�im nenni. (AD) 

 

Ninni -6 

Bebe�in be�i�i çamdan, 

Yuvarlandı dü�tü damdan. 

Bir o yandan, bir bu yandan, 

Nenni nenni nenni. 

 

Be�i�ine yal doldurdum. 

Ka�ı�ına bal doldurdum. 

Bebek a�lar ben durdurdum. 

Nenni nenni nenni. (ZG) 

 

Ninni -7 

Bebek beni dal eyledi. 

Aklımı aldı del eyledi. 

Bir kapıya kul eyledi. 

Nenni nenni bebek oy. 

 

Çanlı yuları astım duvara, 

�avkı vurdu bunara. 

Gönder yârim güllü a�ara. 

Nenni bebe�im neni. (AD) 

 

 



    175 

Ninni -8 

Dandili dandili dastana, 

Danalar girmi� bostana. 

Uyusun da büyüsün hu hu. 

Tıpı� tıpı� yürüsün hu hu. 

 

Hu dedim ben husu var. 

Gücücük yavrumun uykusu var. 

Uyusun da büyüsün hu hu. 

 

Dandili dandili dat bunda. 

E�er sı�maz gıç bunda. 

Uyusun da büyüsün hu hu. 

Tıpı� tıpı� yürüsün hu hu. (TY) 

 

Ninni -9 

Deniz dibi iskele, 

Gitti yavrum askere, 

Nasıl biter üç sene, 

Nenni yavrum neni. (AD) 

 

Ninni -10 

Develerim gatar gatar, 

Zinciri suya batar. 

Bu hasretlik bana yeter, 

Nenni bebe�im nenni. 

 

Dizlerimde büyüttü�üm, 

Ak saçımla uyuttu�um. 

Eskilerden be�ik yaptım, 

Nenni yavrum nenni. (AD) 
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Ninni -11 

Evlerinin önü bostan, 

O da bitmi� gülüm gülistan. 

Ben söyleyeyim sen yaz destan, 

Nenni bebe�im nenni. 

 

Evlerinin önü kuyu, 

Kuyudan alırlar suyu. 

Senin soyun aslan soyu, 

Nenni yavrum neni. (AD) 

 

Ninni -12 

Gara tavuk ganadı, 

Üstümüzde dünedi. 

Eller bizi gınadı. 

Nenni yavrum nenni. 

 

Harmanlarda olur yaba, 

Savururlar gaba gaba. 

Ormancıkta Piri Baba, 

Nenni yavrum nenni. (AD) 

 
Ninni -13 

Her vakıt ezan okunur. 

Ezanın sesi bana dokunur. 

Gülmedik ba�a gülmü sokulur. 

Nenni bebe�im nenni. (AD) 

 

 

Ninni -14 

Hu hu demi�ler, 

Bir sofra yemi�ler. 

Daha da var mı demi�ler? 

Ninni benim o�lum ninni. (AD) 
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Ninni -15 

Kar�ı kar�ı kayalar, 

Çifte çifte dayılar, 

Geni� donlu halalar, 

Nenni yavrum nenni. (AD) 

 

Ninni -16 

Koyun oldum meledim. 

Al be�i�e beledim. 

Beledim de murat eyledim. 

Nenni yavrum neni. (AD) 

 

Ninni -17 

Kuru a�aç yıkılmaz mı?  

Yıkılır da yakılmaz mı? 

Bebe�ime bakılmaz mı? 

Nenni nenni bebek oy. 

 

Nenni diyem uykun gelsin. 

Uzaklardan baban gelsin. 

Allah uzun ömür versin. 

Nenni yavrum nenni. (AD) 

 

Ninni -18 

Mahallem çifte camili, 

Mevlam uyandır Kamil’i. 

Ba�dat  taki �ıh �amil’i, 

Uyu yavrum nenni nenni. (AD) 

Ninni -19 

Merdivenin kıyısında, 

Otlar biter kıyısında. 

Yavruca�ım büyüsün de, 

Nenni guzum nenni. (AD) 
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Ninni -20 

Nen diyelim üyüsün. 

Allah diyelim büyüsün. 

Nenni nenni nestane, 

Tanalar girmi� bostana. 

 

Ça�ırın �u çocu�un anasına. 

Nenni çocu�um nenni. 

Uyusun da büyüsün,  

Uzak yoldan tozlansın gelsin ninni. (ZG) 

 

Ninni -21 

Nen nen diyelim üyüsün, 

Üyümezini güller bürürsün. 

Bulutlar görünsün, 

Ya�mur ya�sın, 

Yerleri çimen alsın. 

Nen bebe�im nen. (FT) 

 

Ninni -22 

Nenni nenni nedesine, 

Be�ler inmi� odasına. 

Mektup salın babasına, 

Nenni guzum nenni. (AD) 

 

Ninni -23 

Nenni nenni neler olur? 

Çiçek açar bahar olur. 

Kız gelin sana neler olur? 

Nenni nenni bebek. (TT) 
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Ninni -24 

Nenni nenni nesi var? 

Elinde altın tası var. 

Gurbet elde dayısı var. 

Nenni guzum nenni. 

 

Nenni dersem nasıl olur?  

Gül açılır bahar olur. 

Guzu tapa�ı pirinç ta�lı olur. 

Anasının gözü ya�lı olur. 

Nenni guzum nenni. (GK) 

 
Ninni -25 

Nenni nenni nesi var? 

Meme vermez anası var. 

O�lum gider oyuna. 

Alma tütmü� burnuna. 

 

Ben o�lumu ararken, 

O�lum kızlar koynunda. 

Nenni nenni kızım, 

Çifte çifte emmili kızım. (AD) 

 

Ninni -26 

Nenniler benim olsun. 

Uykular senin olsun. 

Akarsular ömrün olsun. 

Ninni yavru kızım ninni. 

Bebe�imin be�i�i bakır, 

Ben sallarım tıkır mıkır. 

�çinde Molla Bekir, 

Nenni yavrum nenni. (AD) 
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Ninni -27 

Odaları kö�eli, 

�çi mermer dö�eli. 

Bubasından mektup gelmi�, 

Yavruca�ım ne�eli. 

 

O�lumun dedesi geldi. 

Gelmeden gidesi geldi. 

Gitme dedesi gitme. 

O�lumun uykusu geldi. (AD) 

 
Ninni -28 

Rüzgârlar fısıldar ninni. 

Gözünde uyku var ninni. 

Yum sen de güzel gözlerini ninni. 

Minicik yavrum ninni. 

 

Ellerde ay soldu ninni, 

Yıldızlar kayboldu ninni. 

Yum sen de güzel gözlerini ninni. 

Minicik yavrum ninni. 

 

Yuvada yavru ku� ninni, 

Erkenden uyumu� ninni 

Yum sen de güzel gözlerini ninni. 

Minicik yavrum ninni. (AD) 

 

Ninni -29 

Tarlalar da olur ahlat, 

Analar çekiyor zahmet. 

Medine de ol Muhammet, 

Söylen buna bir can versin ninni. (AD) 
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Ninni -30 

Tıpı� tıpı� yürüsün. 

Kuca�ımda büyüsün. 

Yana�ında güller açsın. 

Nenni yavrum nenni. (AD) 

 
Ninni -31 

Uyu yavrum ninni, 

Uyutayım seni. 

Ninnilerle minilerle, 

Büyüteyim seni. (TT) 

 
Ninni -32 

Uyu yavrum yine �im�ek çakıyor. 

�ehit baban gelmi� bize bakıyor. 

Yarasından kızıl kanlar akıyor. 

O yarayı ben ba�layayım nenni, 

Sen a�lama ben a�layayım nenni. (AD) 

 

Ninni -33 

Yaylada buldum seni. 

Akdeniz’de yüdüm seni. 

Kıyılarda uyuttum seni. 

Nenni yavrum nenni. (AD) 

 

Ninni -34 

Yaylaların boz yılanı, 

Gelir bulanı bulanı. 

Benim o�lum el o�lanı, 

Nenni yavrum nenni. (AD) 
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Ninni -35 

Yekin tülü maya yekin, 

Bebe�imi daldan sakın. 

Nenni bebe�im nenni, 

Nenni gücü�üm nenni. (AD) 

 

Ç. A�ITLAR 

A�ıt; insanların içinden gelen, yakıp kavuran, kaybedilene kar�ı duyulan özlemi 

anlatan hislerin söze dökülmesidir. 

�nsanlı�ın ortak acısını canlı �eklide anlatan edebi metinler olup, insano�lunun 

ölüm kar�ısında duydu�u korkunun ve çaresizli�in anlatımıdır (Elçin, 1990: 290). 

�ükrü Elçin, “�slâmiyet’ten önceki devirlerde “sagu” deyimi ile kar�ılanan ve hiç 

�üphesiz ‘sıgtamak: aglamak’ fiilinden türemi�, a�ıta bugün Azerbaycan’da ‘agı’, Kerkük 

Türklerinde ‘sızılamag’ ve Türkmence’de ‘âgı’ yanında ‘tavs’, ‘tavsa’ adları 

verilmektedir.”der ve �öyle devam eder:  “�nsano�lunun ölüm kar�ısında veya canlı-cansız 

bir varlı�ını kaybetme, korku, tela� ve heyecan anındaki üzüntülerini, feryatlarını, 

isyanlarını, talihsizliklerini düzenli düzensiz söz ve ezgilerle ifade eden türküler.” (Elçin, 

1986: 292). 

Nevzat Gözaydın ise; “Bir ki�inin zamansız sayılan ölümünden sonra yakınları 

veya bir a�ıtçı tarafından söylenen türkü türüdür.”diye tanımlar ve “A�ıtları yine ölen 

ki�ilerin ardından söylenen destanlarla da karı�tırmamak gerekmektedir. Bu tür destanları, 

genellikle adlarını, mahlaslarını açıkça belirten â�ıklar söyler. Bunlar a�ıtlardan çok daha 

geni� bir alana yayılabilirler. Destanlar metin halinde kalır ve özel bir ezgi ile de 

okunmazlar.”der (Gözaydın, 1989: 30). 

A�ıtlar, sızlayan kalplerin, dayanılmaz acıların, akan gözya�larının, yanık 

yüreklerin çare arayan feryadıdır. Yavrusunu yitiren ana, sevgilisine kavu�amayan â�ık, 

yata�ında inleyen hasta, sıla hasreti ile yanıp tutu�an garip, duygularını, ıstıraplarını 

a�ıtlarla dile getirir (�im�ek, 1993: 1). 

A�ıt: “Bir ölünün iyilik ve iyi yönlerini veya bir büyük hadisenin acılı tesirlerini 

dile getiren sözler ve na�meler anlamına gelmekte olup, a�ıtları söyleyen ki�ilere de a�ıtçı 

adı verilmektedir.”der (Kırzıo�lu, 1995: 1). 
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Türklerde de a�ıt yakma gelene�i ve yas törenleri önemli bir yer tutmaktadır. 

Türkler ölenlerin ardında “yu�” adı verilen törenler düzenlemi�lerdir. Bu törenlerde 

de�i�ik âdetler uygulanmı�tır. Örne�in, yas tutanların ba�ıra ça�ıra a�ladıkları Çin 

kaynaklarından ö�renilir. Orhun Yazıtları’nda da matem törenlerinde Göktürklerin; 

saçlarını kulaklarını keserek feryat ettikleri anlatılır. O�uzların yas âdetleri Dede Korkut 

Hikâyeleri’nde; feryat ederek a�ladıkları, yüzlerini parçaladıkları, saçlarını yoldukları, 

karde�lerin akları çıkarıp karaları giydikleri �eklinde tasvir edilir (�nan, 2000: 195–196). 

Türklerde a�ıt söyleme gelene�ini ve ilk a�ıt örneklerini Çin kaynaklarında 

buluyoruz. M.Ö 119 yılında Hunlar topraklarını Çinlilere kaptırdıklarında a�ıt 

söylemi�lerdir. A�ıtın günümüz Türkçesiyle metni a�a�ıdadır: 

Yen-çi-�an da�ını yitirdik. 

Kadınlarımızın güzelli�ini aldılar. 
 
Si-lan-�an yaylasını yitirdik. 

Hayvanlarımızı üretecek yeri aldılar. 

Yine Hun hükümdarı Atilla’nın ölümü üzerine a�ıt söylendi�ini çe�itli 

kaynaklardan i�reniyoruz: “Atilla’nın ölüm merasiminde de yine �airlerin mühim yerleri 

oldu�unu görüyoruz: O münasebetle tertip edilen cenk oyunları esnasında sairler ve 

muharibler Hun lisanında yazılmı� bir mersiye okumu�lardı.” (Sakao�lu-Alptekin, 2005: 

46–47). 

�lk yazılı metnimiz olan Orhun Kitabeleri’nde; “yasçı”, “a�layıcı”, “matem”, “yas 

töreni” gibi kavramlar ölüm törenine pek çok katılımın oldu�unu, bunlar arasında 

a�ıtçılann da önemli bir yer tuttu�unu belirtmesi bakımından önemlidir, sı�ıt, sı�ıtçı, sı�la-

, yo�, yu�, yogçı, yugçı, yogla-, yugla-, yoglat -ve yuglat- gibi terimlerin geçti�i 

kitabelerde ba�ımsız a�ıt metnine rastlamıyoruz. Ancak ölüm töreninin anlatıldı�ı satırları 

alt alta yazacak olursak tam bir a�ıt örne�i ortaya çıkacaktır (�im�ek; 1993: 3). 

Dîvânü Lügati’t-Türk’te iki a�ıt metni bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Saka 

hükümdarı Alp Er Tunga'nın ölümü üzerine söylenmi� olup, yedi heceli ve aaab �eklinde 

kafiyelidir. Dörtlük sayısı ise bilginlere göre 10–13 arasında de�i�mektedir. �kinci ise adı 

bilinmeyen bir kahraman için söylenmi� olup o da yedi heceli olup aaab �eklinde 

kafiyelenmi�tir; dörtlük sayısı ise üçtür. Turfan kazıları sonucunda belirlenen �iirlerden 

birisi de a�ıt özelli�i göstermektedir (�im�ek, 1993: 4–8). 

A�ıt kelimesi bölgelere göre de�i�ik adlarla da anılmaktadır. 

Belirleyebildiklerimizden bazıları �unlardır: bayatı (Kars), deme (Sivas), de�et (Adana), 
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deyi� (Malatya), deyi�et (Samsun), dil (Do�an�ar-Sivas), las (Do�an�ar-Sivas), lavik 

(Kır�ehir), ölgülü (Burdur), sabu (Mu�), sızılatna (Do�u Anadolu), �in (Elazı�), �ivan 

(Diyarbakır), yakım (Mersin, �sparta), yas (Antalya, Balıkesir, Burdur, Karaman, Mu�la)  

(Kaya, 1999: 245). 

Türk dünyasında ise a�ıt kar�ılı�ı olarak; a�ı, tav�, tavsa, toyum, ses etmek 

(Türkmenistan), a�ı (Azerbaycan), Bozlau, bozlaw (Nogaylar), cır, coktav, ko�ok 

(Kırgızistan), ji�a, haza (Uygur/Do�u Türkistan), joktav, ko�ık in, köri (Kazakistan), 

marsiya, aytiv (Ba�kurtistan), marsiya, matemname (Özbekistan), taqmaq, marsiya 

(Tataristan), yas ( Kumuklar) kavramları kullanılmaktadır (Kaya, 1999: 245). 

Bizde yöremizde derlemi� oldu�umuz 18 a�ıdı �ahıslar üzerine söylenen a�ıtlar ve 

hayvanlar üzerine söylenen a�ıtlar olmak üzere iki grup altında alfabetik olarak a�a�ıda 

veriyoruz. 

 

A. �ahıslar Üzerine Söylenen A�ıtlar  

1. Ölüm Üzerine Söylenen A�ıtlar 
 
a. Anam 

Ak çar�aflım benim, 

Meydan ekmeklik benim. 

Hem adan hem babam oldun, 

Nerelerde kodun beni? 
  
Kaynar kazan ta�maz mı? 

Benim yüre�im co�maz mı? 

Giden can ocak yakmaz mı? 

A anam a canım. (TY) 

 

b. Ak Kız 
 
Off! Bizim da�ların üstüne de Torosların ba�ına Çıtlık Gu�a�ı derler. 

Off! Yaylaya göçüp gederde o bizim eller. 

Sakın harama uzanmasında o güzel eller. 

Düz ovaya varır da haram i�lemezsen o yollar. 

Var mı �u dünyada vakıtsız açan güller.  
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Off! Kılıç köyünün üstüne de derler Çıtlık Gu�a�ı of! 

Evlerine geldim de sevdi�im attı dö�e�i, 

Beni gınamayın da bizim Kükür u�a�ı. 

Gara saçlarını da goluma doladımda aldım geldimidi Kükür’e; 

O da meyil vermi�idi benim gibi bir fakire. 

 

Göçtük geldikte son dura�ımız Anamur oldu, ah oldu, 

En sonunda da ömür hitamı buldu. 

Benden ayrıldı da göçtü getti ebedi yurda, ah yurda, 

Ahmet Kayaba�ı galdı da onun acısıyla derde ah derde; 

A�lar sızlarım da yâr diye diye. 

 

Off! Bizim köyün dereleri da ça�layıp akar, 

Yi�itler oturmu�ta kere�ine zevk ile bakar. 

Off! Kayaba�ı da kenardan çaresiz bakar, 

Var yere de yok yere gözlerinden ya� döker; 

A�lama gözler a�lama bir gün güne� sana da do�ar. 

 

Off! Sabahılan olurda penceresinin önüne cennetten dal uzanır, 

Dünya geçimi için herkes özenir. 

Kimisi haram kimisi helal kazanır, 

Helal kazançlara da nasip et yaradan bizi ah bizi; 

Severim ben ala gözü ak gızı, ah gızı. (AK) 

 

c. Ahu Gözlüm 

Günü gelip benden ayrılınca, 

Salası bütün cihana duyrulunca, 

E�im dostum gelip halim sorulunca, 

A�lar sızlarım ahu gözlüm için. 
 
Gara ba�rımı yaktı yandırdı. 

Acısı çöktü ba�rıma, gözüm ya�ı dindirdi. 

Gahpe felek beni böyle mi gandırdı? 
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Hayali getmiyor gece gündüz rüyamdan. 
 
A�larım sızlarım gözya�ım durmaz. 

E�lerim dostlarım gelip hatırım sormaz. 

Deli gönül gaynar, söyler de durmaz. 

Bu dünya fanidir kimseye galmaz. (AK) 

 
ç. Babam 

Babama vurdular iki bıçak, 

Melekler açtı babama kucak. 

O anda kapandı bizim de ocak, 

Kadere a�ladık karde�çek bizler. 

 
Sene elli üçte babam öldü, 

Üvey annemi de dayım aldı. 

Dü�ün karde�im bu dünya kime kaldı? 

Kaderi için a�layan bizler olmadık mı? 

 
 

Kim derdi bu i�ler böyle olacak? 

Babam ölüp e�ini dayım alacak? 

Kim bilir ba�ımıza daha neler gelecek? 

Hayrın, �errin Allah’tan oldu�unu bilirdik. 

 
Babamın ölümü acılar oldu, 

Üvey anamı dayım niçin aldı? 

Yetim karde�lerim çı�rı�a kaldı, 

Kanunu böyle mi bu yalan dünyanın? 

 
Babamı götürüp yunaklı�a koydular, 

Akan kanı sızım sızım sızılar. 

Bizim ba�ımıza geldi bu kara yazılar, 

Kanunu nizamı bu mu yalan dünyanın? 

 

Babam öldü kabre attılar, 

Hiç durmayıp malın mülkün sattılar. 
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Derdimize bin dert daha gattılar, 

Âdeti bu mu bu yalan dünyanın? 

 
Çektin Anamur düzüne göçü indirdin, 

Yetim kodun hep evladın e�in. 

Ebediyen battı do�an güne�in, 

Bizleri kimlere emanet ettin baba? 

 
Al kana boyayıp gömle�i de�i�tin, 

Yalan dünyayı bırakıp gerçe�e kavu�tun. 

Dokuz evladı kime de�i�tin? 

Bizi kimlere bırakıp gidersin baba. 

 
Anamur düzüne akıyor ırmak, 

Nasip olsun sana cennete girmek. 

Allah’tan dilerim sa� iken görmek, 

Bizi kime bırakıp gidersin baba? 

 
A�layı a�layı yazarım destan, 

Görmüyor gözlerim akan ya�tan. 

Küçük ya�ta kayıp ettik seni ba�tan, 

Bizi nasıl bırakıp gidersin baba? 

 
Evini alıp da indirdin düze, 

Allah’a ısmarlamayı unuttun bize. 

A�layı a�layı ya� doldu göze, 

Bizleri yalnız bıraktın gidersin baba. 

 
Sen benim atam idin ben de evladın, 

Seni kayıp edeli gece gündüz a�ladım. 

Böyle destanlar yazarak gönlümü e�ledim, 

Bizleri böyle garip yetim bıraktın baba. 

 
 

Babamı yıkayıp tabuta koydular, 

Bulunur mu böyle bir can dediler? 
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Zalim dü�manlar babamı da yediler, 

Kader böyleymi� kime nidelim. 

 
Yazarım yazarım defterim dolmadı, 

Çok a�ladım hiç fayda olmadı. 

Benim atam göç eyledi geri gelmedi, 

Kader böyleymi� a�lama garda�. 

 
Dü�manlar hasta dedi kabirden çıkardılar, 

Kafatasını kesip içini gördüler. 

Bu adamda hastalık yok diye rapor verdiler, 

Kader böyleymi� a�lama garda�. 

 
Tekrar alıp beyaz beze sardılar, 

Üç be� ki�i kabre koydular.  

Duyan dostlar ah yazık oldu dediler, 

Kader böyleymi� a�lama garda�. 
 
Dü�manlar kıydı babamın canına, 

Kabrini kazdılar dedemin yanına.  

Ecel ahir kast eyledi canına, 

Kader böyleymi� kime ne diyeyim. 

 
Kabri önüne çam fidan diktiler, 

Gelip geçen Allah rahmet etsin dediler. 

Zalim dü�manlar bizi yetim kodular, 

Kadir böyleymi� a�lama garda�. 

 
Dü�mana mı kalacak bu dünya sanki? 

Emmim idi Dede �avkı, Hacı Baki. 

Onlar bize çok yardım yaptı, 

Kader böyleymi� a�lama garda�. 

 
Muharrem, Süleyman, Eyüp’te dayım benim, 

Annem Güneyli, Â�ıklar soyum benim. 

Karde�lerden ba�ka dünyada kalan neyim benim? 
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A�lama garda�ım kader böyledir. (MD) 

 

d. Bencileyin 

Evlerinin önünden geldin geçtin mi? 

Sı�ırlık’ın akkuyularından suyun içtin mi? 

A�am gelsene gelsene, lambalarını yaksana, 

Üstün ba�ın kel olmu� hallerine baksana, 

Gün do�mu� da pencereni açsana. 

 
Kükür’e vardımıdı bu toprak ileyin ben. 

Uyan aslanım uyan sabahlar oldu. 

Aman uyan a�am uyan sabahlar oldu. 

Sabah olup da tan yelleri atmadan, 

Ulu gu�lar da destur verip getmeden, 

Kötü dü�man yata�ından kalkmadan, 

Uyan aslanım sabahlar oldu. 

 
Geldim baktımıdı, keklik kel car edeyi, 

Dünyayı tüm car edeyi a�zına almı�. 

Bir baktımıdı dibinde bir aslan yatır. 

Uyan aslanım uyan a�am uyan, 

Yavruların geldi ba�ına uyan, 

Keklik pencede car ede galdı, 

A keklik bencileyin dertli misin? (AE) 

 
e. Karalar 

Karalar mezarlı�ına kurduk çadırı, 

�rili ufaklı dizdik taburu. 

Mevla bize verdi, 

Size de versin sabırı. (NS) 

 

f. Teyzelerim, Çimenlerim 
 
Sarp gayalarda oturdu�um. 

Goca i�amlara yedirdi�im. 
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Al ganlara yüdürdü�üm. 

A çimenim a ye�enim. 

 

�lanların soktukları. 

Evranların yuttukları. 

Ölümlerin aldıkları. 

Garda�larım ye�enlerim, 

Teyzelerim, çimenlerim. (GT) 

 

2. Ayrılık Üzerine Söylenen A�ıtlar 
 
a. Berem Yaylasında Üç Güzel Gezer 

�sterim isterim vermez babası, 

�çinde yattı�ım Guzlu obası. 

Kırk koyuna verirler, bir okka tuzu, 

Yaktı yandırdı beni imamın büyük kızı. 

 

Yine çöktü deli Ka�’ın dumanı, 

Bitmez olsun karamıkla, çimeni. 

Allah kınamazsa, el kınamaz beni, 

Bende kestim Guzlu kızından ümidi. 

 
Berem yaylasında üç güzel gezer, 

Çayırın çimenin keklikler gazar. 

Birinin barma�ında altından yüzük, 

Birinin barma�ında gümü�den yüzük. 

Benim sevdi�im hepisinden nazik. (NS) 
 

 

b. Ela Gözlü Bir Kız 

Ahmet der ki burda yata�ım hanı? 

Datlı yârimden ayrıldım da a�latır beni. 

Nice terk edeyim bu datlı canı, 

Özler beni da�ı, da�ı Kükür’ün. 
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Kükür’ümde görmü�tüm ela gözlü bir kız, 

Aklımı ba�ımdan almı�tı vefasız. 

Gara saçları hayâlımdan getmez, 

Ela gözleri rüyamdan çıkmaz. (AK) 

 
 
c. Felek  
 
Felek beni da�a çaldı neyleyim, 

Gece gündüz yalvarırım Mevla’ya, 

Gönül mazlum oldu saçı neyleye, 

Leyla’m gelip gönlümü eyleye, 

Canım gülüm benim Leyla’m. (AK) 

 

ç. Kime Gittin? 

Kime gittin giydin alları, 

Yakın idi ırak ettin yolları. 

Emekle bitirdin gonca gülleri, 

Gittin bir huysuza derdirdin. 

 

Kenara çekil yol benim olsun, 

A�ılar içeyim çay senin olsun. 

Dertler çekeyim gül senin olsun, 

Merhamet eyle can benim olsun. (NS) 

 

d. Saya Saya 
 
Saya saya be� godum. 

Yata�ını bo� godum. 

Çocuklarım hep tıraman a�dı. (HÇ) 
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3. Çe�itli Hastalıklar Üzerine Söylenen A�ıtlar 
 

a. Hasta Dü�tüm 
 
Hasta dü�tüm bir oda da yatırım, 

Sa�ıma soluma yastık getirin.  

Ben ölüyorum beni anama götürün. 

Sızlar topra�ı, ta�ı garibin. 

 
Anam yok ki gelip halimi göre, 

Bacım yok ki susadıkça su vere, 

Garda� yok ki mezarıma ta� dike, 

Bir çalıdır mezar ta�ı garibin. 

 
A�ka dü�tü deli gönül yorulmaz, 

Hasta dü�tüm garip halim sorulmaz, 

Garibin mezarı nerde bilinmez, 

Bir virandır mezar ta�ı garibin. (MD) 

 

b. Sılama Götürün 
 
Hasta dü�tüm hastanede yatırım, 

Sa�ıma, soluma yastık getirin. 

Ben ölürsem beni sılama götürün. 

 

Hasta olupta gitti�im Bursa, 

Felek kahrını çevirdi terse. 

 

Söyleyin anama, anam a�lasın, 

Anamdan gayrısı yalan a�lasın. 

 

Yemi�im yeti�meden yapra�ım dü�tü, 

Yüklendi yüküm de kervanım göçtü. 

 

Söyleyin anama, anam a�lasın, 

Anamdan gayrısı yalan a�lasın. (NS) 
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4. Çe�itli Sosyal Hadiseler Üzerine Söylenen A�ıtlar 
 
a. Emmin O�lu 

Yokmuydu yokmuydu,  

Yengen sana çok muyudu? 

Niye aldın mecitleri, 

Emmin o�lu yok muyudu? (NS) 
 
b. Pirem Pirem 
 
Bir goyakta doyunurduk, 

Bir yalakta sulanırdık. 

Aramıza bir kurt getti, 

Bizi pirem pirem etti. (NS)  

 
c. Uyan Ali’m 
 
Evlerinin önü Eb-i Zemzem mu�arı, 

Daramı� zülfünü vermi� tımarı. 

Gara gözümün arası Bah�i� Mu�ar’ı, 

Arkasından yermi� ol gelin �ımarı. 

 
Bir gu� olsam da uçsam anam havaya. 

Yükümü yüklettim de üç be� deveye. 

Dizgini aldım da çekip giderim ey ey! 

Sabah olup tan yelleri atmadan, 

Ulu gu�lar destur verip getmeden, 

Uyan Ali’m uyan. 

 
Ildızılan terazi do�du da daldan dal oldu. 

Uyku dedikleri baldan bal oldu. 

A�la sevdi�im a�la, 

Ayrılık senin ile bana ne mü�gül oldu. (AD) 
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B. Hayvanlar Üzerine Söylenen A�ıtlar 

1. Hayvanların Ölümü Üzerine Söylenen A�ıtlar 
 
a. A Devem 
 
Sarı löküm de ba�dan bo�anır bo�anır.  

Ala ba�lısı da yere dö�enir dö�enir. 

Lökümün gız abılası da gütmeye ü�enir ü�enir. 

Vefasız yolda goydun da beni a devem oy oy oy. 
 
Sarı löküm de da�da yayılır yayılır.  

Yayılır, yayılır da kendi doyunur doyunur. 

Lökümün ötü�ü de abamgile duyulur, duyulur. 

Kötü yolda goydun da beni a devem oy oy oy. 
 
Sarı löküm olmayınca da yaylaya gitmedim gitmedim.  

Nerde benim löküm deyip de gütmedim gütmedim.  

Ala ba�lısını da tutup örtmedim, örtmedim.  

Vefasız sahilde koydun da beni a devem oy oy oy. (Arıkan, 2006: 84) 
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III. BÖLÜM 

KALIPLA�MI� �FADELER 
  

A. ATASÖZLER� 

 Bir milletin kendine has ya�am tarzıyla ba�lantılı olarak geli�en olayların, 

olayı ya�ayanlar tarafından çıkarılan sebep- sonuç ili�kisi de�erlendirildikten sonra ortaya 

çıkan sözlerdir. Atasözleri ya�anmı� olaylar kar�ısında elde edilen tecrübeler sonucunda 

söylenmi� ve millete mal olmu�lardır. Varlıklarını ait oldukları millet içerisinde devam 

ettirirler. 

Atalarımızın, uzun denemelere dayanan yargılarını genel kural, bilgece dü�ünce ya 

da ö�üt olarak düsturla�tıran ve kalıpla�mı� biçimleri bulunan, kamuca benimsenmi� söz ( 

Aksoy, 1988a: 37). 

Yüzyıllar boyu edinilen ya�am deneyimlerini içeren atasözleri, o ulusun dü�ünce, 

özlem, ele�tiri, gözlem ve yargılarını dile getirir. Atasözleri iyiyi, do�ruyu güzeli yaratma 

sürecinde uyulacak ilke ve kuralları ö�ütleyen yapıcı bir dünya görü�ünün sözcüsüdür. 

Atasözleri bir ulusun ortak kanı, inanı�, görü� ve özlemlerinin dile getirildi�i bir kamuoyu 

kurumudur. Atasözleri mantıksal tutarlılı�ı ve toplumsal geçerlili�i dolayısıyla yüzyıllarca 

ku�aktan ku�a�a aktarılmı�tır (Çotuksöken, 1979: 7). 

Türk atasözlerinin yazıya geçirilmi� en eski örneklerine 8. yüzyılda Orhun 

Abideleri’nde rastlanmaktadır. Göktürk alfabesiyle yazılan yazılı kaynaklarda 20 kadar 

eski Türk atasözü tespit edilmi�tir (Sertkaya, 1983: 275). 

Türkçenin ilk yazılı metinlerinde sav �eklinde kar�ımıza çıkan kelime daha sonraki 

yıllarda Arapça ve Farsçanın etkisiyle mesel, masâl, emsal, durûb-i emsal, darb-ı mesel, 

vb. �ekillerinde görülmü�tür. 20. yüzyıldan itibaren de atasözü, atasözleri, atalar sözü 

kavramları kullanılmaya ba�lanmı�tır (Sakao�lu, Alptekin 2005: 160). 

Türklük dünyasında atasözü terimini kar�ılayan çe�itli terimler vardır. Çuva�larda 

“cumak”, “samah”, “oranlama”, Altaylarda “ülger-comak”; Kazan’da “eski söz”; Kırım’da 

“kartlar sözü”, “hikmet”; Do�u Türkistan’dan Kırım’a uzanan sahada “makal”; Türkistan, 

�ran ve Afganistan’da nakıl; Do�u Türkistan’da “tabma”, “ulular sözü”; Kerkükte “darb 

kelam”, “emsâl”, “cümle-i hikemiyye”, “deme”, “demece”, “deyi�et”, “eskiler sözü”; 

Anadolu’da bazı yörelerde “deyi�et” ve “ozanlama” denildi�i de görülmektedir (Sakao�lu, 

Alptekin 2005: 159). 
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Kutadgu Bilig ve Atabetü’l-Hakayık atasözlerinin nazım sahasında kullanıldı�ını 

gördü�ümüz ilk örnekleridir. Atasözlerine geni� yer vermi� kitaplar arasında Dede Korkut 

Kitabı önemli yer tutar. Kitab-ı Atalar adlı yazmada yer alan atasözlerinin ço�u günümüze 

gelmi�tir (Levent, 1980: 429). 

Bizde yöremizde kullanılmakta olan 194 atasözünü derledik. A�a�ıda derledi�imiz 

atasözlerini manzum ve mensur olmak üzere tasnifleyerek alfabetik sıra içerisinde 

veriyoruz. 

 

1. Mensur Atasözleri 
 

A 

Abdestsiz dedeme namaz mı dayanır? 

Acele i�e �eytan garı�ır. 

Aç ayı oynamaz. 

Aç tavık gendini dü�ünde bu�day ambarında görür. 

Aç köpek fırın deler. 

A�aç ya�ıkan e�ilir. 

A�ır da�ı ne yel alır ne sel. 

Akacak gan damarda durmaz. 

Ak�amın hayrından sabahın �erri iyidir. 

Alı�mayan götte don tutmaz. 

Alı�mı� gudurmu�tan beter olur. 

Altın yere dü�mekle pis olmaz. 

Arap evine varan �arap içerde gelir. 

Ata o�luna ba�ı ba�ı�lar, o�ul salkımı atasına vermez. 

Ata�ın alevi yakına cavar. 

Ata� yanmayan yerden duman tütmez. 

Atılan avrat bahta bir i� 

 

B 

Balık ba�tan kokar. 

Bilmemek ayıp de�il, ö�renmemek ayıptır. 

Bir fincan gavenin gırk yıl hatırı vardır.  
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Bir gatırda iki lök olmaz. 

Bo� çuval ayakta durmaz. 

Böyük lokmayı ye böyük gonu�ma.  

Böyük ba�ın böyük a�rısı olur.  

Bulanık suyun dibi görünmez. 

Büyük i� küçük olmaz. 

 

C 

Cahilden dostun olaca�ına, âlimden dü�manın olsun.  

Can bo�azdan gelir. 

Cami ne kadar büyük olursa olsun imam bildi�ini okur. 

Cavur evine gelen �arap içer.  

Cıvık boka da� atma yüzüne sıçrar.  

 

Ç 

Çobanın gönlü olursa dekeden sütü çıkarır. 

Çulfacı don bulmaz. 

 

D 

Dabanı düz olandan hayır gelmez. 

Da� adamı hasta eder sa� adamı. 

Da� ne kadar yüksek olursa olsun yol üstünden a�ar.  

Davetsiz yere giden dö�eksiz oturur. 

Da�dan inmi� ayı ne erik bilir ne goruk. 

Da�ın ba�ı dumansız olmaz.  

Dam ba�ında saksa�an vur beline kazmayı. 

Da�a çıkan geçinin a�aca çıkar o�la�ı olur. 

Davar me dedi�inde gabak be der. 

Davul bile dengi dengine çalar. 

De�irmencinin çarı�ı eskimez. 

Deli ile dost olunmaz. 

Demir tavında dövülür. 

Deniz dalgasız olmaz. 

Denize dü�en yılana sarılır. 
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Deve dengiyle kalkar. 

Devenin havudu kendine yük olmaz. 

Devenin yemedi�i et ba�ına vururmu�. 

Dinsizin hakkından imansız gelir. 

Donunun yırtı�ına bakmaz, rüzgâra kar�ı gider. 

Dünyasına küsmü�, ahretine dem çeker. 

Do�mamı� çocu�a kepen dokunmaz. 

 

E 

Eceli gelen it cami duvarına siyer. 

Eden kurtulur deyen kurtulmaz. 

El atına binen tez iner. 

El eliyle yılan ölmez. 

El gızı ele yar olmaz, gapısına gul olmayınca 

Ele güne kar�ı. 

Elin öldürdü�ü yılan, döner seni sokar. 

Emek olmayınca sömek olmaz. 

Erkek e�e�in anırmayanı olmaz 

Eyi at gendine çılgıç vurdurmaz. 

E�e�i gızdırırsan atı geçer.  

Erken öten horozu keserler. 

 

F 

Fakirin yeni senesi bitmez.  

Fele�in me�rebi dönek olur. 

 

G 

Gev�ek tükürük, sakalı mundar eder. 

Gabı� geçinin ya�ıyla, da�a giden adamın i�ini Allah bilir. 

Geçinin suma�a etti�ini sumak da geçiye eder. 

Gelinler gırmızı geydi�inde, gızlar golay sanırmı�. 

Gız gözü, gızaranda olur. 

Gızını dövmeyen dizini döver. 

Gızına evinde ö�ret, o�luna de�irmende ö�redirler. 
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Gom�usundan huy gapan ayranına su döker.  

Göç geri dönerse, topal deve öne dü�er. 

Güzele köpen yara�ır, çirkine atlas neylesin.    

Guruya gurt atmaz.  

Gurt bulanık havayı sever.  

Gülme gom�una gelir ba�ına. 

 

H 

Her akıl bir olsa çobana koyun bulunmaz. 

Herkes sakız gever ama çakır A��a gibi patlatamaz. 

Her sakala tarak çalmasını bil. 

 

� 

��neyi gendine çuvaldızı obaya sok.  

�lanın ba�ı güççükken ezilir. 

�nanma zemheri ayazına, gün do�arken kar ya�ar.  

�nsanın eyisi lafın üstüne çıkagelir. 

�rkintinin ya�ı çok çıkar. 

�� ba�aranın, ba�ak de�irenindir. 

 

K 

Kendine hayrı olmayanın ba�kasına hayrı olmaz. 

Kargaya bokun gerek demi�ler, getmi� denizin ortasına sıçmı�. 

Kel ilaç bulsa ba�ına sürer.  

Kel köpek yalı ne yer ne yedirir.                          

Kaçan balık böyük olur. 

Kadını er zaptedmez ar zapteder. 

Kahpenin donu dokuz olur, birini sana geydirir. 

Kırklı çocu�un bildi�ini, kırk ya�ındaki bilmez. 

Kimse ayranım ek�i demez. 

Küçük gelin gelmeyince, büyük gelinin kıymeti bilinmez. 

Kö�ek do�madan köpen dokuma. 

Kul sıkı�mayınca Hızır yeti�mez. 
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M 

Manasız ölüm olmaz. 

 

O 

Olacak olan o�lak bokundan belli olur. 

 

Ö 

Ölmü� e��ek gurttan mı gorkar? 

Öküzün keli buza�ı ile güre�ir. 

Ölümden öte yol getmez. 

Ölüm olmasa hayatın kıymeti bilinmez 

 

P 

Paranın açamadı�ı gapı yoktur. 

 

S 

Sabırla goruk, helva olur. 

Sahilde darısı olanın, yaylada garısı olmaz. 

Sofrada elini, mecliste dilini tut.  

Su uyur, dü�man uyumaz. 

Sorma gi�inin zatını izzetinden bellidir, 

 

U 

Ucuz etin suyu gara olur. 

Ummadık da� ba� yarar. 

Uzaktan davulun sesi ho� gelir. 

 

Ü 

Üzüm yiyen ayıyı goruk yeti�ene kadar kovmazlar. 

 

T 

Türkün aklı sonradan gelir. 

Tarlada izi olmayanın, harmanda yüzü olmaz. 

Tedarikli ba�a kar ya�maz. 
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Ya�mur nereye ya�arsa, tarlayı oraya kaldırır. 

Yenecek olan a� bu�usundan belli olur. 

 

Y 

Yal yedi�i çana�ı koruyamayan köpekten hayır gelmez. 

Yörü�ün göçü kendini gede gede düzer. 

Yırtıcı gu�un ömrü kısa olur. 

Yoktan yonga gopmaz. 

Yatan öküze saman vermezler. 

Yavuz hırsız ev sahibini bastırır. 

Yavru ku�un a�zı büyük olur. 

Yersizden, yerliye yurt bulunmazmı�. 

Yılan bile topra�ı gıdıyla yer. 

 

Z 

Zararın neresinden dönersen kardır.  

Zahidin fikri neyse zikri de odur.  

 

2. Manzum Atasözleri 
 

A 

Ana yakını kız kel eder,  

Su yakını tuluk kel eder. 

* 

Anasına bak kızını al,  

Kenarına bak bezini al. 

* 

Aptaldan pa�a olmaz,  

A�açtan ma�a olmaz. 

* 

 

Arsızın ar nesine,  

Göyne�i uzun don nesine. 
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* 

Asıl azmaz bal kokmaz,  

Kokarsa ke� kokar,  

Aslı ayrandandır. 

* 

Ayıdan post olmaz,  

Dü�mandan dost olmaz. 

* 

Ayranı yok içmeye  

Atla gider sıçmaya. 

 

B  

Ben bilirim ulu�u,  

E�ri götürür tulu�u. 

 

C 

Cinsdir çeker 

Bokdur kokar. 

 

Ç 

Ça�rıldı�ına erinme,  

Ça�rılmadı�ına gücenme. 

* 

Çoban asasıyla,  

Çiftçi kesesiyle. 

 

D   

Da� çalısız olmaz,  

Yol delisiz olmaz. 

*                    

Da�dan ayı gelir,  

Ahırdan dana govar. 

* 

Dav�an da�a daralmı�, 
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Kimsenin haberi olmamı�. 

* 

Dav�an da�a küsmü�, 

Da�ın haberi olmamı�. 

* 

Deve büyük ot yer,  

�ahın güççü�ü et yer. 

* 

Di�reni yiyen sıpa, 

Bir daha gelir mi sapa. 

* 

Domuz derisinden post,  

Eski dü�man dost olmaz. 

 

E 

E1 el ile 

Harman yel ile. 

* 

El eli yıkar,  

El döner, yüzü yıkar. 

* 

El adıyla, 

Deve havuduyla. 

* 

El hörüdü hörüdü, 

�nce yo�un biridi. 

* 

Elbise yer ö�retir,  

Para dil ö�retir. 

* 

Elden gelen ö�ün olmaz, 

O da vaktinde olmaz. 

* 

Ele verir talkımı,  
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Kendi yutar salkımı. 

* 

Eli hamur ovalar,  

Gözü gırık kovalar. 

Eli hamur ovalar,  

Gözü tana kovalar. 

* 

Elin memleketinde tavuk olup gıdaklayaca�ına, 

Kendi memleketinde bülüç ol cıkıla. 

* 

Erim er olsun,  

Yerim çalı dibi olsun. 

F  

Fukaranın ahı,  

Tahtından indirir �ahı. 

 

G  

Güvenme güzel gözüne,  

Güvenme o�luna kızına. 

* 

Gölüklü göçer,  

Götlü sıçar. 

 

� 

�ki kancık,  

Dokuyamadı bir kolancık. 

* 

�t ürür, 

Kervan yörür. 

K 

Kalkanın yerini alırlar,  

Ölenin erini alırlar. 

* 

Kaz kazıla,  
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Baz bazıla,  

Kel tavuk, 

Kel horuzıla. 

*         

Kırk günlük yorak,  

Bir güne gerek. 

* 

Kız anadan olur,  

Ekmek bezeden olur. 

* 

Kız anadan ö�renir oba gezmeyi,  

Erkek babadan ö�renir sofra sermeyi. 

 

M  

Mart kapıdan bakdırır,  

Kazma kürek yaktırır. 

 

N  

Ne verirsen elinle, 

O geder seninle. 

 

O 

O�lan dayıya çeker. 

Kız halaya çeker. 

* 

Oturmam diyen yatmı�,  

Yemem diyen sofranın yemedi�ini yemi�. 

 

P 

Paran varısa dostun çok,  

Yoksa dostun yok. 

 

S 

Sakla samanı gelir zamanı,  
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Altı karı� kar ya�mı� kiraz zamanı. 

* 

Sandıktaki sırtına,  

Sepetteki karnına. 

* 

Sarımsa�ı gelin etmi�ler,  

Kırk gün kokusu çıkmamı�. 

* 

Sabreden dervi�, 

Murada ermi�. 

* 

Saç tava gelir, 

Hamur biter. 

* 

Geçim düzene girer, 

Ömür biter. 

* 

Salı teltik,  

Çar�amba yırtık,  

Per�embe hanım,  

Cuma canım,  

Cumartesi malım,  

Pazarla pazarba�ı,  

Ke�il el azar. 

 

T  

Toprak i�leyenin,  

Su kullananın 

 

U 

Üzümünü ye  

Ba�ını sorma. 

V 

Verme çobana gızını, 
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Ya goyun güttürür ya guzu. 

Y 

Yılan derisinden çıkmı�,  

Derisini be�enmemi�.  

* 

Yol yürümeyle biter,  

Borç ödemeyle biter. 

 

Z 

Zorla yenen a�, 

Ya garın a�rıdır ya ba�. 

 

B. DEY�MLER 

Deyimler; dilin anlatım zenginli�i, milletin geçmi�i, kültürü, ya�ayı� biçimi 

hakkında biligiler veren sözlü unsurlardır. 

Gerçek anlamından farklı bir anlam ta�ıyan ve çekici bir anlatım özelli�ine sahip 

olan kelime öbe�i: abayı yakmak, a�a�ıdan almak, ba�rına ta� basmak, buluttan nem 

kapmak, çileden çıkmak, dalga geçmek, el ele vermek, kar�ı gelmek, mercime�i fırına 

vermek, nalları dikmek, saman altından su yürütmek, üç buçuk atmak, yasak savmak, yüz 

göz olmak, zılgıt vermek (Korkmaz, 1992: 43). 

Bir kavramı, bir durumu ya çekici bir anlatımla ya da özel bir yapı içinde belirten 

ve ço�unun gerçek anlamlarından ayrı bir anlamı bulunan kalıpla�mı� sözcük toplulu�u ya 

da tümce (Aksoy, 1988b: 52). 

Ali Püsküllüo�lu, Türkçe Deyimler Sözlü�ü adlı eserinde deyimi: “Anlatıma 

akıcılık, çekicilik katan ço�unun gerçek anlamından ayrı bir anlamı bulunan, genellikle de 

birden çok sözcüklü dil ögesi, kalıpla�mı� sözcük toplulu�u.” olarak tanımlamı�tır 

(Püsküllüo�lu, 1995: 7). 

Deyim belli bir kavramı, belli bir duygu ya da durumu dile getirmek için birden çok 

sözcü�ün bir arada, seyrek olarak da tek bir sözcü�ün yan anlamında kullanılmasıyla 

olu�an sözdür (Aksan, 2003, C.3: 35). 

“Deyimler (tabirler) asıl anlamlarından uzakla�arak yeni kavramlar meydana 

getiren kalıpla�mı� sözlerdir. �ki veya daha çok kelimeden kurulu bir çe�it dil ifadesi olan 
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bu sözler, duygu ve dü�üncelerimizi, dikkati çekecek biçimde anlatan isim, sıfat, zarf, basit 

ve birle�ik fiil görünü�lü gramer unsurlarıdır.” (Elçin, 1986: 642). 

Deyimlerin dilbilgisi bakımından aldı�ı �ekiller �unlardır: 

1. Deyimlerin birço�u mastar halindedir. 

2. Deyimler her zamanlı fiil kipleriyle kullanılır. 

3. Deyimlerdeki bazı kelimeler isim ve fiil çekimlerine girerler. 

4. Kalıpla�ma sebebiyle fiil çekimine girmeyen deyimler. 

5. Hiçbir fiil kipi ta�ımadıkları 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. (Elçin, 1986: 643–644) 

Türk dilindeki deyimleri dört grupta toplamak mümkündür. 

a) Umumî olanlar (sözlü kullanı�takiler ve yazıya geçenler). 

b) Bölge karakteri gösterenler. 

c) Türkiye dı�ındaki Türk lehçelerinde yasayanlar. 

d) Eskiden kullanılıp bugün unutulanlar (Elçin, 1986: 644). 

 

Bizde a�a�ıda sahamızda kullanılan 215 deyimi mensur ve manzum olmak üzere iki 

gruba ayırarak, alfabetik olarak a�a�ıda veriyoruz. 

 

1. Mensur Deyimler 
 

A 

Adı yavuza çıkmak 

A�zına sahip olmak  

A�zına yüzüne sürmek 

Aklı ba�ına gelmek 

Aklı kesmek 
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Ak�amdan sonra erkek olmak 

Ala bula�ık koymak 

Altı delik ayakkabı gibi sürünmek 

Analık çuldan yamalık 

Arabanın tekerine ta� komak.  

Arabayı yoku�a sürmek.  

Arı satmı� namusunu tutmu� tellala vermi�. 

Arıla darın a�ında  

Ark altından su ba�ı�lamak 

Arkasından teneke çalmak  

A�a�ı tükürsen sakal, yokarı tükürsen bıyık 

At gözünden çayır olmaz.  

Ate� pahasına  

Ate� püskürmek  

Atın ölümü arpadan olmak 

Azıp ba�ını yemek 

 

B 

Ba�rı açık olmak 

Baltaya sap olmak 

Baltayı da�a vurmak 

Ba�dan çıkarsak 

Ba�ına çarpmak 

Ba�ına çorap örmek 

Ba�ına kakmak 

Ba�ına kaynar su dökülmek 

Ba�ını ka�ımak 

Ba�ının pamu�u yanık olmak 

Besle kargayı oysun gözünü 

Be� parasız kalmak 

Bilgiçlik taslamak 

Bir a�açtan hem okluk olur hem  bokluk 

Bo�az toklu�una çalı�mak 

Bozuk ba�a oturmak 
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Burnu yere sürçülmek 

Burnundan getirmek 

Burnunu her i�e sokmak 

 

C 

Can ki�inin kendi canı  

Canını di�ine takmak. 

Canını ikiye bölmek  

Cansız dü�mek 

Canını yakmak 

Cebi delik olmak 

Cıngar çıkarmak 

Cingenin avrat bo�adı�ı sıra 

Cini civle�mek 

 

Ç 

Çalıyı depesinden sürümek 

Çamura batmak 

Çanı ötmek 

Çenesi dü�ük olmak 

Çenesinin yayı bozuk olmak 

Çarkını döndürmek 

Çürük laf etmek 

Çatından çatlamak 

 

D                                     

Diline dolamak 

Dilini tutmak 

Dut yemi� bülbüle dönmek 

Dolamada yatan çıplaklar gibi ne yatın malak 

De�irmene giden kırk gün yatırmı� 

Dimyata pirince giderken, evdeki bulgurdan olmak 

Depelemeden nah diyememek 

Da�ının önüne da� atmak 



    211 

Depesinde yaylatmak 

Derdine dert katmak 

Dibek ta�ı gibi durmak 

 

E  

Ete�indeki da�ı dökmek 

Ebenin… çam diktim git topla gozalakları 

Edepsizlik etmek  

El elin haksız çobanı                                   

El etek çekmek 

Elkızı kardan so�uk yüzü 

Eli Mahmutlara dü�üne gitmek 

Eli uzun olmak 

Elinde kınsız bıçak olmak 

Er almasını bilirsin de bir topalak çorbası yapmayı bilmezsin. 

Erkek e�ek sıpası ile gezmez. 

E�e�i yüklü bulmak 

 

F 

Fakirin yorganı kısa olur.  

Fakirin yeni senesi olmasa çatlar ölürmü�. 

Fare olmadan çuval deler. 

Fele�in i�ine karı�ılmaz.   

Follo�u çıkmak 

 

G 

Gibil gibil etmek 

Göbe�in benimle biti�ik mi? 

Gözüne kara su inmek  

Gözünü budaktan sakınmamak 

Gözünü fal ta�ı gibi açmak 

 

H 

Ha çakmak Hasan, ha kibrit Hüseyin 
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Habaya de�il içindeki bubaya bak.  

Habbeyi kubbe yapmak 

Hak bildi�i yoldan gitmek  

Halden anlamak 

Hakkından gelmek 

Hastaya çorba sormak  

Her geleni Hızır bilmek 

Hızlı giden geçinin boku seyrek dü�er. 

 

� 

�ne�in yurdusundan deve geçirmek 

�nsan yedi�i yere kör bakmaz.  

�nim �nim inletmek. 

��killi büzük dingilder. 

�ç o�lan ba�çavu�. 

�ki cami arasında kalmı� beynamaz.  

 

K 

Kabak ba�ında patlamak 

Kapısı açık olmak 

Keki�e salmak 

Kendini övme el övsün. 

Kıtlıkta bir yunurum un bulunmamak.  

Kılı kırk yarmak. 

Kolu kanadı kırılmak. 

Kahrından ölmek.  

Köyün kahpesine kâ�ıt olmaz. 

Kalbi kararmak 

Kalbini bozmak 

Kalburla su ta�ımak 

Kara günde olmak  

Karınca kaderince 

Karnı zil çalmak 
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L  

Laf lafı açmak 

Lafın ucunu kanatmak 

Lakırtı etmek 

Lafını etmek 

Lök gibi oturmak 

 

M 

Malamat olmak 

Manasız ölüm olmaz. 

Mana mana oynatmak 

Mangır saymak.  

Ne takılan Elbalak kekli�i gibi. 

Ne nenniye gayl eder ne hobuca. 

 

N 

Nal Toplamak  

Nalları dikmek 

Ortada dolanmak 

Ortaya atmak 

Ortaya çıkmak  

Oyunu tadı sonradan çıkar. 

 

O  

Olsunda çamurdan olsun.  

Ö 

Ölme e�e�im ölme, yaz gelince yonca yersin. 

Ödü bokuna karı�mak 

Ödü patlamak 

Öksüz sıpaya yem vermek 

Ölümsüz bir Allah 

 

P 

Pabuç bırakmamak  
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Pisli�in içinde nohut bulmak  

Pazara çıkarmak  

Paraya tapmak  

Parası pulu kalmamak  

Petentesi altına almak 

Poh  pohlamak 

Pür dikkat kesilmek 

 

S 

Sakızını gözünün önüne yapı�tırmak 

Saksa�anın sayaca�ı, itin siyece�i olmak. 

Sap yiyip saman sıçmak 

Sıçtı�ı bok yüzüne çıngalanmak 

Sırtını dayamak 

Sırtını yere getirmek 

Sidik yarı�tırmak 

Solku�u eymek 

Sözünü tartmak 

Su koyvermek 

Sulu dereye indirip susuz getirmek 

Sürekkesini sürmek 

Sürü gidip giderken uyuz keçinin hesabını, yapmak 

 

� 

�angur �ungur dökmek 

�apur �upur etmek 

�eddini çevirmek 

�eytanın kuyru�una dügüm atmak 

�ıh gibi bilmek 

 

T 

Tatsız laf etmek 

Tebelle� olmak 

Tekerine ta� koymak  
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Tepesi atmak 

 Ta�tan a�aca çarpmak 

Tıraman a�mak 

Türül türül tütmek 

Tüyleri diken diken olmak 

 

U  

Uçanla kaçan kurtulur.  

Uçtu uçtu akıllı olmak 

 

Ü  

Üzüldü�ü yerden gopsun. 

Üzüm yiyen ayıyı pekmez sıçırdasıya dövmek 

 

Y 

Yaramaz tosuna karpuz kabu�u 

Yolunu süpüre süpüre git. 

Yaralı parma�a çö�dürmek 

Yattı balık yan gider.  

Yükünü yukarı yı�mak 

Yüzüne gözüne sürmek 

 

Z 

Zıbara kalmak 

Zil zurna olamak 

2. Manzum Deyimler 
 

A  

Ahı gitmi�, 

Vahı kalmı�. 

* 

Arıdan bal buldun ye,  

Karıdan mal buldun ye. 
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B 

Baba öte yandaki oba,  

Ana ci�erden cana. 

* 

Ba�da ayı dola�ır, 

Boku bize bula�ır. 

* 

Ba�ımın yazısı,  

Dizimin sızısı. 

 

D 

Di�reni yiyen sıpa, 

Bir daha gelir mi sapa. 

 

G 

Gelin ata binmi�, 

Ya nasip demi�. 

* 

Gelin oturur, gız oturur;  

Goca garı sıçan dutmu� getirir. 

* 

Güz yünü diddirmek,  

Yapa�ıyı attırmak. 

 

H 

Hazıra hanık, 

Pi�mi�e konuk. 

* 

Her kafadan bir söz,  

Ya�ır o�landan bir kız. 

 

�  

�nciyi dizmek,  

Yo�unu düzmek. 
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K  

Karde� karde�i atmı�,  

Yar ba�ında tutmu�. 

* 

Kına yakılacak gelin gibi ne süzülün, 

Kaçacak kız gibi ne dü�ünün. 

 

N 

Ne deve kalksın, 

Ne çanı ötsün. 

* 

Ne kokar, 

Ne bula�ır. 

 

O 

Omzunda ya� deri,  

Buldu�una mü�deri. 

 

Ö 

Öksüz çıra satmaya gitmi�, 

Ay ilk ak�amdan do�mu�. 

 

P 

Pabuç koydu�um taya bak,  

Hizmet etti�im a�aya bak. 

 

S 

Say beni, 

Sayarım seni. 

* 

Say küçük hatırımı,  

Sayayım büyük hatırını. 

* 

Söz söyleyenin,  
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Kılıç ku�ananın. 

 

T 

Tavada yarma, 

A�zını bozma. 

 

Y 

Yırtık böyük,  

Yamalık küçük. 

* 

Yo�un inceldi�i,  

�ncenin üzüldü�ü sıra 

 

C.B�LMECELER 

Bütün uluslarda örnekleri görülen çok eski bir sözlü halk edebiyatı türü. Her 

toplumda ho�ça vakit geçirmek amacının do�urdu�u yaygın bir zekâ ve söz oyunu (Akalın; 

1954: 49–50). 

Bilmeceler, tabiat unsurları ile bu unsurlara ba�lı hadiseleri insan, hayvan ve bitki 

gibi canlıları; e�yayı; akıl, zekâ veya güzellik nev’inden mücerret kavramlara dini 

münasebetler ça�rı�ımlarla dü�ünce, muhakeme ve dikkatimize aksettirerek bulmayı hedef 

tutan kalıpla�mı� sözlerdir (Elçin, 1986: 607). 

Bilmece, canlı cansız varlıkları, tabiat ve tabiat olaylarını, çe�itli kavram ve 

durumları, insanları, duyguları kısacası günlük hayatta kar�ıla�ılabilecek hemen hemen her 

�eyi konu edinen, bilinmesi istenen, cevabı birtakım ipuçları veya uzak-yakın ça�rı�ımlarla 

tanımlanan, soru ve cevap olmak üzere iki ana unsurdan olu�an, manzum veya mensur 

çe�itleri bulunan halk edebiyatı türüdür (Elçin, 1983: VII). 

Anadolu’da bilmecenin yanı sıra, asal, askı, atlı hekât, bilmeli matal oyunu, 

bulmaca, dü�ün, düzmece, elçim, fıcık, masal, mesel, mesel vurma, mat, metal, metel 

söyle�me, söz, tanıtmaca, tanıtmalı hekat ve tatmaca kelimeleri de kullanılırken; Türk 

dünyasmda bilmece kar�ılı�ı olarak �u terimler kullanılmaktadır: bilmaca (Azerbaycan), 

jumbak, cumbak (Karakalpaklar, Kazakistan), matal (Türkmenistan) mesel (Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyeti), taabırın (Yakutlar), tabı�mak (Ba�kurtlar, Tataristan), tabzu� 

(Uygur/Do�u Türkistan), tapçan nımah (Hakas), tapkı� (Kumanlar), tapmaca (Azerbaycan, 
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Türkmenistan, Irak Türkmenleri, Karaylar), tapmacak (Nogaylar), tapzug (Azerbaycan), 

tavısak (Altaylar, Tuva), tepi�mak (Uygur/Do�u Türkistan), yumak, zomak (Karaçaylar), 

zomak (Kazakistan, Kırgızistan) (  (a) Elçin, 1983: VII-b) Sakao�lu, Alptekin, 2005: 154). 

Türk bilmeceleri hakkında bilgi edindi�imiz ilk kaynak Dıvânü Lûgati’t-Türk’tür. 

Eserde herhangi bir bilmece metni yoktur. Ancak bilmeceyi kar�ılamak üzere kullanılan 

kelime ve fiillere yer verilmi�tir, tabuzgu: bilmece (1/489), tabuzgu neng: bilmece (1/489), 

tabuzguk: bilmece (1/502), tapzu�: halkın birbirini sınamaya çektikleri bilmece (1/462), 

tabzuguk: halkın birbirini sınamaya çektikleri bilmece (1/462), tabız-: bilmece söylemek 

veya sormak (11/164), tabuz-: bilmece söylemek veya sormak (11/164). Bilmece 

Metinlerimizin ilk örneklerini ise Kuman-Kıpçak Türklerine ait olan Codex Cumanicus 

adlı eserde görmekteyiz. �ki ayrı kitaptan olu�an eserin ikinci bölümünde 46 bilmece ve 

cevapları yer almaktadır (Sakao�lu, Alptekin, 2005: 154). 

Bilmecelerde kalıpla�mı� bir soru söz konusudur. Saim Sakao�lu Türk 

bilmecelerinde soru kalıpla�masını söyle açıklar: 

1. Bilmecelerimizin yapılarında bölüm bölüm ortak unsurlar vardır. Bunlar 

bilmecelerin her tarafında yer alabilmektedir. 

2. Bu unsurlar bölge a�zının hususiyetine söyleyenin usta veya acemi olmasına 

göre az çok de�i�ikli�e u�rayabilmektedir. Bilhassa taklide dayanan, rakam ile ifade 

edilenlerde bu husus daha da barizdir. 

3. Birden fazla bilmecede görülen bu ortak unsurlar her zaman bilmece ile alâkalı 

de�ildir. Ba�ka bir bilmecenin aslı unsuru olan parçası alınıp bu bilmecenin yapısına 

katılmı� olmaktadır. 

Sonuç olarak, bilmecelerimizde bazı soruların kalıp olarak kullanıldı�ını, bazı 

bilmece unsurlarının bilmeceyle ilgilisinin pek az oldu�u veya hiç olmadı�ı yerlere ilâve 

edildi�ini böylece ortaya soru kalıpla�masının çıktı�ını söyleyebiliriz. (Sakao�lu, 1980: 

29–48). 

Amil Çelebio�lu, Yusuf Ziya Öksüz bilmeceleri 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. 
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5. �nsanlarla ilgili bilmeceler. 

6. Giyim ku�ak ve süsle ilgili bilmeceler. 

7. Yiyecek ve içeceklerle ilgili bilmeceler. 

8. Yakacak ve aydınlamayla ilgili bilmeceler. 

9. �nsani hususiyet ve malzemelerle ilgili bilmeceler. 

10. Ev içi e�yasıyla ilgili bilmeceler. 

11. Alet ve edevatla ilgili bilmeceler. 

12. Çe�itli bilmeceler. (Çelebio�lu-Öksüz, 1979: 49) 

Bizde yöremizde derledi�imiz 75 adet bilmeceyi, Amil Çelebio�lu, Yusuf Ziya 

Öksüz’ün tasnifine göre a�a�ıda alfabetik sıraya göre veriyoruz. 

1. Dinî, Kutsi ve Bazı Manevi Hususiyetlerle �lgili Bilmeceler 
 

�man:  

Murt murt yapra�ı,  

Hasan, Ali topra�ı 

Ya bunu bileceksin  

Ya bu gece öleceksin. 

 

Mezar:  

Buradan baktım emir semir,  

Yanına vardım kilitli demir. 

 

2. a) Gökyüzü ve Zamanla �lgili Bilmeceler 
 

Gölge:  

Ben giderim o gider. 

Arkamda tin tin eder. 

 

Gökyüzü:  

Mavi atlas, diken batmaz. 

 

Güne�:  

Benim bir ka�ık boyam var,  
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Bütün Dünya’yı boyar. 

 

Hava:  

Güm güm öter goca ile�en. 

 

�im�ek:  

Buradan attım kılıcı,  

Selintiden çıktı bir ucu. 

 

 

Yıldız:  

Gece dizildik. 

Gündüz bozulduk. 

b) Yeryüzü ve Tabiat Hadiseleriyle �lgili Bilmeceler 
 

Dere:  

Da�dan gelir, da�tan gelir.  

Ba�ı yularsız aslan gelir.  

 

Yol:  

�ncecik ıstar dünyayı dutar.  

     * �ncecik ıstar dünyayı yırtar. 

 
Su de�irmeni:  

Derede deke ba�lı,  

Buynuzu köke ba�lı. 

 

De�irmen ta�ı:  

Evden eve enikli gancık. 

c) Madenlerle �lgili Bilmeceler 
 

Altın: 

Sararır sayfan gibi, 
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Okunur kuran gibi, 

Ya sen bunu bileceksin, 

Ya sen bu gece öleceksin. 

3. Bitkilerle �lgili Bilmeceler 
 

Ceviz:      

1. Dı�ı kütük, içi azık. 

2. Çalı ba�ında gök garga, vurdum indirdim arga. 

 

Çıtlık:  

Ham iken kırmızı olan, olgunla�ınca ye�il olan meyve nedir? 

 

Çam pürü:  

Bir bilir inesi bilir inesi,  

Bunu bilemeyen yedi köy velesi. 

 

Elma:  

Kar�ıdan baktım al,  

A�zıma aldım bal. 

 

Fasulye:  

Uzun usun uzalar. 

Kökünden buzalar. 

 

�ncir a�acı:  

Dalında bohça asılı, 

�çi kavurma basılı. 

 

Karadut: 

Çıktım gettim dalına, 

Elim battı kınaya. 
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Karpuz: 

1. Allah yapar yapısını, 

    Demir açar kapısını.  

2. Ye�il mantolu,  

    Kırmızı enliseli,  

    Siyah dü�meli. 

 

Nar: 

1. Çalı ba�ı çanacık, 

     �çi dolu tenecik. 

 

2. Çar�ıdan aldım bir tane,  

     Eve geldim bin tane. 

3. Derede sitil asılı,  

    �çinde kavurma basılı. 

 

Pamuk: 

Buradan baktım da� gibi,  

Yanına vardım kav gibi. 

 

Patlıcan: 

1. Ufacık boylu, 

    Kadife donlu.  

2. Yönü a�a�ı,  

    Deke da�a�ı. 

3. Daldan a�a�ı,  

    Arap da�a�ı. 

 

Portakal: 

Sarı nene sarkar,  

Dü�ece�in diye korkar. 

 

Sarımsak: 

Ay gibi e�ri,  
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Duz gibi acı,  

Bunu bilemeyen  

Gatır gunnacı.  

 

So�an: 

1. Kaleden attım kırılmadı,  

2. Bir yumru�uma dayanmadı.  

    Yeraltında sakallı goca. 

 

Turp: 

Ba�ı ye�il emir de�il, 

Dı�ı kara kömür de�il, 

�çi beyaz peynir de�il, 

Kuyru�u var fare de�il. 

 

Zeytin: 

Dı�ı katık, 

�çi kütük. 

4. Hayvanlarla �lgili Bilmeceler 
 

Bok böce�i: 

Kanadı var ku� de�il, 

Boynuzu var koç de�il,  

Altı aya�ı var dördü yürür, 

�kisi bo� de�il.  

 

Deve: 

Yerden alır,  

Gökte yer. 

 

Deve kuyru�u: 

Sarp yerde kolan sarkar. 
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Kaplumba�a: 

1. Boynu gırı�ık. 

2. Altı mermer üstü mermer,  

    �çinde bir dilber oynar. 

 

Keçi: 

Da�dan gelir seke seke,  

Gara üzüm depe depe. 

 

Leylek: 

�ki çubuk bir makas, kendisi var hokkabaz. 

 

Solucan: 

Yeraltında kemiksiz goca. 

 

Yılan: 

1. Yeraltında ya�lı gayı�. 

 

2. Buradan baktım ımdırı�ık,  

    Yanına vardım gım gırı�ık. 

 

Tav�an: 

Da�dan gelir dak gibi, 

Ayakları budak gibi, 

E�ilir bir su içer, 

Ba�ırır çebiç gibi. 

5. �nsanlarla �lgili Bilmeceler 
 

Para:  

Alaca mezar, 

Dünya’yı gezer.  

6. Giyim Ku�am ve Süsle �lgili Bilmeceler 
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Ayakkabı: 

Benimle gelir, 

Benimle geder, 

Kapıda bekler.   

 

Çorap: 

Kıllı a�zını açtı,  

Çıplak içine kaçtı.  

 

Heybe: 

Alaca bulaca, 

Attım yamaca. 

7. Yiyecek ve �çeceklerle �lgili Bilmeceler. 
 

Börek: 

Bir yanı ya�lı, 

Bir yanı ballı 

 

Gölevez: 

1. Üstü tabak, 

    Altı kıllı topalak 

2. Yeraltında çullu kunduz. 

 

Yumurta: 

Fili fili giliysiz,  

�p dolaması goleysiz. 

 

8. Yakacak ve Aydınlamayla �lgili Bilmeceler 
 

Ate�: 

1. Evden eve alaca bayrak. 

2. Evden eve allı gelin. 
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Duman: 

Anasını altında sancı tutar.  

Sıpası yukarda cirit atar. 

 

Gaz Lambası: 

Ocak ba�ında kuyu,  

Kuyunun içinde suyu,  

Suyun içinde yılan,  

Yılanın içinde mercan 

 

9. �nsani Hususiyet ve Malzemelerle �lgili Bilmeceler 
 

Dil: 

Altı mermer, üstü mermer,  

Ortasında gelin oynar. 

 

Kirpik: 

Ak�am oldu yattık,  

Kılı kıla gattık. 

 

Kulak: 

Kayada kalbur asılı, 

�çinde kavurma basılı. 

10. Ev �çi E�yasıyla �lgili Bilmeceler 
 

Ayna: 

O odanın içinde,  

O da onun içinde. 

 

Irbık: 

El yatmı�, ellez oturur. 
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Ka�ık: 

1. Kafası kalın,  

    Sapı ince, 

    Kara deli�e girince  

    Rahat edersin. 

2. Sapı uzun gumbara,  

    Tane çeker ambara. 

 

Ocak: 

Kara tavik, 

Karnı yarık  

Oklava: 

Küçücük ilan, 

Selbiyi dolan. 

 

Sandık: 

Önüne oturdum,  

Deli�ine uydurdum. 

 

Saz: 

Çam a�acını oyarlar, 

�çine tım tım koyarlar.  

 

Senit: 

Dört ayaklı, 

Bir gulaklı.  

Süpürge: 

Det dedim,  

Met dedim,  

Var gapıya  

Yat dedim. 
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11. Alet ve Edevatla �lgili Bilmeceler 
 

Balta: 

1.�ki di�li goca, 

   Güm güm eder a�aca.  

2.Da�a varır seslenir,  

   Eve gelir yaslanır. 

 

Çıkrık: 

Benim bir belenim var,  

Bir yüzüne kar ya�ar  

Bir yüzüne dolu 

 

Davul: 

Geriden baktım da� gibi, 

Elime aldım kav gibi.  

 

E�irtmeç: 

1. Ba�ı fırlanır,  

    Dibi kıllanır. 

2. Ba�ı sallanır, 

    Dibi kıllanır. 

 

Fare kapanı: 

Metal metal met atar, 

�ki fare göt atar. 

 

Kürek: 

Uzun uzun uzama,  

Ucunda bazlama dolama. 

 

Saç kesme makinesi: 

Benim bir e�e�im var, 

Beleni dolana dolana anırır. 
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Tüfek: 

Uzun guyu, 

Tumbuk suyu. 

12. Çe�itli Bilmeceler  
 

Balta, balık, tav�an, kedi: 

Da�da takılar,  

Suda çipiler,  

Ar�ın ayaklı,  

Burma bıyıklı. 

 

Bok: 

Dam ardında küflü gabak. 

 

�drar: 

Bir ga�ık gındıra, 

A�aları, be�leri attan indire. 

 

Mezar, süt, sabun: 

Yerden yapma dam gördüm, 

Tuzsuz bi�en a� gördüm, 

Köpük kusan ta� gördüm.  

 

Osuruk: 

1. �ki da� arasında öküz bö�ürür. 

2. Geldi bir yel,  

    Buldu bir yol. 

 
Tarla, bu�day, sap, saman: 

Dize kadar dal,  

Dilim dilim nar,  

Kaldı dilber, uçtu keklik. 
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Yer ile gök, ölüm ile uyku, ay ile güne�: 

Biri birine bakar,  

Biri birine benzer,  

Biri birinden güzel.  

 

Yufka, oklava: 

Yassı yatır, sivri sürter. 
 

 

Ç. TEKERLEMELER 
 
Tekerlemeler; �ekil, konu, muhteva ve i�levleri bakımından sınırları tam ve kesin 

olarak çizilememi� halk edebiyatı ürünleridir. Bunun en önemli sebebi, tekerlemelerin daha 

çok bilmece, â�ık �iiri, masal, ninni, oyun, halk hikâyesi, halk tiyatrosu gibi pek çok halk 

edebiyatı folklor türünün içinde yer almaları olsa gerektir. Ancak ba�ka hangi türle ili�kili 

olursa olsun yine de tekerlemeleri farklı kılan �ekil, muhteva ve anlatım özelliklerinin var 

oldu�unu söylemek mümkündür. Ayrıca di�er türlerden tamamen ba�ımsız olan 

tekerlemeler de vardır. Tekerleme türü daha ziyade çocuk folkloru ürünlerinde göze çarpar. 

Tekerlemelerin anlatımlarındaki çocuksu üslup da bunun bir yansımasıdır. Ancak bazı â�ık 

edebiyatı ürünlerinde ve masallarda bulunan ve “tekerleme” olarak adlandırılan mizahî ve 

manzum konu�malar büyüklere mahsus özellikler göstermektedir (Duymaz, 2002: 9). 

Tekerlemeler, birbirine aykırı dü�ünceleri, olmayacak durumları bir araya getirip, 

mantık dı�ı birtakım sonuçlara varmakla �a�ırtıcı bir etki yaratır. Yapısı ve konusu 

bakımından bu özelli�iyle tekerlemeler, beklenmedik hayal oyunlarının bo�anıvermesiyle 

�a�ırtmak, e�lendirmek ve keyiflendirmek için ba�vurulan bir çe�it söz cambazlı�ıdır 

(Duymaz, 2002: 24–25). 

“Tekerlemeler masal, hikâye, bilmece ve halk tiyatrosu gibi bazı türler içinde veya 

müstakil olarak ortaya çıkan mahsullerdir. Masalcı, meddah, karagözcü, ho� sohbet insan 

vb. maksatlarını anlatmaya baslarken, dinleyicilerle seyirci toplulu�unun dikkatlerini bir 

noktada birle�tirmek ihtiyacını duyarlar. Tekerlemeler, umumiyetle içinde bulundukları 

türlere göre masal ve oyun tekerlemesi gibi adlar alırlar.” (Elçin, 1986: 589). 

Tekerleme, çe�itli Türk boylarında �u adlarla bilinir: Azerbaycan Türkleri Â�ık 

Edebiyatında, “tekerleme”, çocuk folklorunda, “sanama” , Dobruca Tatarları masallarında; 

“tekerleme”, Gagauzlarda; “tekerleme, sayılmak, bada�mak”, Kazak Türklerinde; “ölen 
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(hayvan tekerlemeleri için), tekerleme” , Kırgız Türklerinde “canılmaç” , Kıbrıs ve 

Makedonya Türklerinde; “tekerleme” , Özbek Türklerinde; “bala ko�ukları, sana�, sanak” , 

çocuk folklorunda; “sayılmak” ve Türkmenistan’da “sanavaç” (Kaya, 1999: 546). 

Pertev Naili Boratav: “Tekerleme, daha çok çocuk geleneklerinde yeri olan bir 

türdür.” der ve tekerlemeleri dört bölümde inceler:  

“1. Masal tekerlemeleri, 

2. Oyun tekerlemeleri, 

3. Tören tekerlemeleri, 

4. Ba�ımsız söz cambazlı�ı de�erinde tekerlemeler” ( Boratav, 2000b: 165–166) 

Bizde yöremizde derlemi� oldu�umuz 30 adet tekerlemeyi oyun tekerlemeleri ve 

di�er tekerlemeler ba�lıkları altında veriyoruz. 

 

1. Oyun tekerlemeleri 
  
Tekerleme -1 

Portakalı soydum  

Ba�ucuma koydum  

Ben bir yalan uydurdum 

Duma duma dum. 

Kırmızı mum. 

 

Tekerleme -2 

Dolapta pekmez  

Yala yala bitmez 

Ay�ecik cık cık cık 

Fatmacık cık cık cık 

Kız sen bu oyundan çık. 

 

Tekerleme -3 

O piti piti  

Karamela sepeti 

Terazi lastik  

Jimlastik 

Biz size geldik 
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Bitlendik 

Pi ti ti. 

 

Tekerleme -4 

Çık çıkalım çayıra 

Yem verelim örde�e 

Ördek yemini yemeden 

Ciyak miyak demeden 

Ördek, ba�ını kaldırmı� 

Meyveciye saldırmı� 

Meyveci komser çık ba�ını göster 

Ni�anlın geliyor kimi ister? 

 

Tekerleme -5 

Çık çıkalım çayıra 

Yem verelim örde�e 

Ördek yemini yemeden 

Ciyak miyak demeden 

Hakkudu hukkudu  

Çıktın çıkardın  

Kimi çıkardın? 

 

Tekerleme -6 

Çıt pıt, çıt pıt, 

Nerden geldin ordan çık. 

Saçların kıvırcık, 

Sana diyorum kıvırcık, 

Sen bu oyundan çık. 

 

Tekerleme -7 

Develeme deve gu�u 

Ambar tazi tuzi 

Mürekkebi azi 

Alçık balçık 
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Sana dedim 

Sen çık. 

 

Tekerleme -8 

Ola mola  

Bortakala  

Vaza vize 

Domatese 

Ek�i mek�i 

Havan do 

Kim kime do. 

 

Tekerleme -9 

Kim osurdu? 

Bit osurdu. 

Bit nere gitti? 

Halep’e gitti. 

Halep’ten ne zaman dönecek? 

Yazın dönecek 

Yazın yazılası, 

Güzün büzülesi. 

Dandini dindona pos. 

 

Tekerleme -10 

Çatala vurdum eri�i 

Çam çam çarık 

Erik kaç çatak 

Erik iki tak oldu 

A�zı yüzü bok oldu 

Çatal matal kaç çatal. 

 

Tekerleme -11 

Aç kapıyı bezirgân ba�ı 

Arkamdaki yadigâr olsun 
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Bir sıçan iki sıçan, üç sıçan 

Dolaba kaçan. 

 

Tekerleme -12 

Ya� satarım 

Bal satarım 

Ustam ölmü� 

Ben satarım 

Allıca ballıca 

Dayak atarım 

Zambak zumbak 

Dön arkana iyi bak. 

 

Tekerleme -13 

��ne battı 

Canımı yaktı 

Tomboli ko� 

Arabaya ko� 

Arabanın tekeri 

�stanbul’un �ekeri 

Top top top altıntop 

Bundan ba�ka oyun yok. 

 

Tekerleme -14 

Tık tık, 

Kim o?  

Ben o,  

Sen kim? 

Memo! 

Ho� geldin Memo, 

Ho� geldin Memo. 

 

Tekerleme -15 

Bizim köyün imamı  
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Alttan verir samanı 

Üstten çıkar dumanı 

Attı attı kaç attı. 

Tekerleme -16 

Birdir bir, 

�kidir iki, 

Üçtür üç, 

Dörtte göt  vurmak, 

Be�te be�,  

Altıda �e�,  

Yedide el de�er etek de�mez,  

Sekizde sekizim tek tek üstüne,  

Dokuzum durak,  

Onum oturak,  

On birim ya�lı börek,  

On ikim trampet tellak,  

On üçte inek. 

  

2. Di�er Tekerlemeler 
 

Tekerleme -1  

Ellelliyiz Ortaköylüyüz. 

Adam olmayız. 

Adam olana da sebep oluruz. 

Ölmü� e�e�e bıçak çeker, 

Ya� boka �i� gibi geçeriz.  

 
Tekerleme -2 

Dem demi haydar, 

Sahibi galender, 

Verme mümine keder, 

Bak �imdi Molla Emmi’n nasıl çeker.  
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Tekerleme -3 

Atar zarı dü�e�e bakar. 

Dört car onun canını yakar. 

Eve varınca avrattan korkusuna, 

Yorganı ba�ına çeker.  

 
Tekerleme -4 

Veresiye veremem 

Arkasından gidemem 

Gidsem de alamam 

Dostumla dü�man olamam. 

 
Tekerleme -5 

Acık ye böcük ye, 

Derelerde kurbacık ye, 

Daha doymazsan gel beni ye. 

 
Tekerleme -6 

Çaya indim oturmam, 

Elim suya batırmam, 

Ben bir besi kekli�im,  

Her avcıya tutulmam. 

 

Tekerleme -7 

Elden elden epelek, 

Yerden çıkmı� topalak. 

Sarım surum sarısı, 

Ala goyun yarısı, 

Alnı geni� a�zı gara, 

Çek elini yüzü gara.  

 
 

Tekerleme -8 

Türkü türkü turanca, 

Bir gız dü�mü� sarınca, 
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Eller yeti�esiye, 

Götünü yedi sarı garınca. 

 

Tekerleme -9 

Ü�üdüm ü�üdüm, 

Daldan elma dü�ürdüm, 

Elmamı yediler, 

Bana cüce dediler, 

Cücelikten çıktım. 

Ablama gittim, 

Ablam pilav pi�irmi�, 

�çine sıçan dü�ürmü�, 

Sıçanı ne yapalım, 

Minareye atalım, 

Minarede ku� var, 

Eni�temin cebinde, 

Türlü türlü yemi� var. 

 
Tekerleme -10 

 

Huu huu! 

Kom�u kom�u, 

O�lun geldi mi? 

Geldi. 

Ne getirdi? 

�ncik, boncuk. 

Kime kime? 

Sana bana. 

Ba�ka kime? 

Kara kediye, 

Kara kedi nerde? 

A�aca çıktı. 

A�aç nerde? 

Balta kesti. 
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Balta nerde?  

Suya dü�tü. 

Su nerde? 

�nek içti. 

�nek nerde? 

Da�a kaçtı. 

Da� nerde? 

Yandı bitti, 

Kül oldu. 

 
Tekerleme -11 

Ya�mur ya�ıyor, 

Seller akıyor. 

Arap kızı camdan bakıyor. 

 
Tekerleme -12 

Elden elden epelek, 

Yerden çıktı topalak. 

Toprala�ın nesi var? 

Sırma saçlı kızı var. 

Sırmasını alayım, 

Ali Bey’e vereyim. 

Ali Bey hasta,  

Çorbası tasta. 

Kürklüsü mavi, 

�nadına gavil. 

Mendili ipek,  

Kendisi köpek. 

 

Tekerleme -13 

Keserim var me�e, 

Vermem be�e, 

Vururum ta�a. 

 
Tekerleme -14 
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�eytan aldı götürdü. 

Satamadan getirdi. 

 
Tekerleme -15 

Yelden yelemeç, 

Külden bulamaç; 

Verenin bir o�lu olsun, 

Vermeyenin burnu gedik bir kızı olsun. 

 

Tekerleme -16 

“Öcüler öcüler, 

Yolda�ı boklu böcüler, 

Garlangıç burlangıç, 

Gök geçi baca�ı dolangıç, 

Dokuz ekmek, bir külük, 

Çıkta var get hanımımın garnından. 

 

D. ÖLÇÜLÜ SÖZLER 
 

Ölçülü sözler, Türk insanının herhangi bir olay ya da durum kar�ısında duygularını, 

dü�üncelerini yerli yerinde, kısa ve özlü bir biçimde söylemesidir. Yöremizde “deyi�” 

olarak adlandırılır. 

Nail Tan “Ölçülü atasözü ve deyimlerimizin yanında kalıpla�mı� bir takım vezinli, 

yani ölçülü, kafiyeli sözler daha kullanırız. Genellikle beyit, üçlük, dörtlük halindeki bu 

�iir parçalarının �airleri unutulmu�, anonim hale gelmi�lerdir. Bir bölümü yazılı kaynaklara 

ölçülü söz, me�hur söz, manzum atasözü, kafiyeli söz adlarıyla geçmi�lerdir. “Ölçülü 

fıkra” adını verenler dahi olmu�tur. Bir bölümü ticarethanelerde, ta�ıtlarda, evlerde, 

kahvelerde levha halindeki asılıp kalmı�tır. Bir bölümü ise henüz yazıya geçirilmemi� olup 

dilden dile dola�maktadır. Milletimizin binlerce yıllık hayat tecrübelerini, gelenek, görenek 

ve inanı�larını ortaya koyan söz konusu sözlere biz ölçülü atasözü ve deyimlerimizi de 

içine alacak �ekilde “ölçülü söz” demeyi uygun bulduk. Çünkü bu sözler hem �iir olu�ları 

yönünden ölçülüdür, hem de rasgele söylenmemi�, ölçülüp biçilip söylenmi� sözlerdir. 

Ölçülü sözlerin önemli bir bölümü atasözü, deyim haline gelmi�, kitaplara girmi�tir. 

Di�erleri ise ya bütün ya da parça halinde atasözü, deyim haline gelmeye namzettir.”der. 
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Ve ölçülü sözlerin temel özelliklerini �öyle açıklar: 

“a) Dü�ünce ve duyguları az kelimeyle, sanatlı bir �ekilde anlatırlar. Dinleyenler 

üzerinde etkileri büyük olur. 

b) Vezinli ve kafiyelidirler. Ancak, dilden dile dola�ırken vezin ve kafiyelerde 

bozulmalar olmu�tur. 

c) Ço�u hece ölçüsüyle söylenmi�tir. Aruz ölçüsüyle söylenenler de bulunmaktadır. 

Bütün sözler divan ve halk �airlerinin yaratmalarıdır. 

ç) Mısra sayıları yönünden beyit ve dörtlük olanlar ço�unluktadır. 

d) �airleri unutulmu�tur. Dilden dile dola�ırken ekleme ve çıkarmalar olmu�, 

böylece çe�itlemeleri ortaya çıkmı�tır. 

e) Söz sanatları yönünden çok zengindir. Te�bih (benzetme), cinas, kinaye, tezat, 

tevriye, mecaz-ı mürsel, aliterasyon gibi söz ve anlatım sanatları daha çok görülmektedir. 

f) Beyit biçiminde olanlar genellikle �ehir folklorunda ve aydın ki�ilerce 

kullanılmaktadır (Tan, 1986: 1–66). 

Yöremizde derlemi� oldu�umuz 31 adet ölçülü sözü mensur ve manzum olmak 

üzere iki gruba ayırarak alfabetik sıraya göre a�a�ıda veriyoruz. 

 

1. Mensur Ölçülü Sözler  

An beni bir gozala�ıla o da çürük çıksın. 

Bugün rahatça uyacaktım, kom�unun e�e�i çatal gunnadı. 

Cahil adam da�daki gara domuza benzer. 

Fakirin bir günü, bir yılına sette vurur. 

Tosba�a hem çiftle�ir hem ba�ırır. 

 

2. Manzum Ölçülü Sözler 

 
Aldık gızıngızı,  

�tler depsin yüzünüzü. 

* 

Anamur’un tarlasına ekerler mısırı,  

On be� gıza bedeldir garıların gısırı. 

* 

Benim derdim inek ile danada,  
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Garının derdi sürme ile kınada. 

* 

Bu di�reni yiyen sıpa,  

Bir daha gelir mi sapa. 

* 

Çocuklu avradıla, sıpalı e�ek ile gitme yola,  

Ba�ına gelir bin türlü bela. 

* 

De�irmen zindandır döner bildirmez,  

Köpek evliyadır ürer bildirmez,  

Garı gocasına dü�mandır güler bildirmez. 

* 

De�irmen bir gelirdir döner bildirmez,  

Köpek evde bekçidirürer bildirmez,  

Kadın evde dü�mandır güler bildirmez.  

* 

Deperin deperin depe delinmez,  

Çıkar bakarım sıla görünmez, 

Yâr bulunur garda� bulunmaz. 

* 

Ekin ektim çakıllı,  

�imdiki kızlar akıllı. 

* 

Erken kalkan yol alır,  

Erken evlenen döl alır. 

* 

Evli a�lar, evsiz a�lar, 

Oturmu� bin gırıklı da a�lar. 

* 

Gabak bi�di duz ister,  

Gönlü evlenmelik gız ister. 

* 

Gece so�uk, gündüz sıcak, yel azgını;  

Götü gızıl, dili ak mal azgını;  
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Kafası sarı, gözleri gök kul azgını. 

* 

Gece ya�ar, gündüz açar, yılın düzgünü,  

Gündüz ya�ar, gece açar, yılın azgını.  

* 

Gelinimi çama�ır yıkarken gör,  

Kızımı ekmek ederken gör. 

* 

Gocasından sonra galkan garıdan,  

Hazirandan sonra ekilen darıdan,  

Nisan’dan sonra arlayan arıdan hayır gelmez. 

* 

Kaynana kazan karası,  

Görümce ba� belası, 

Damat ya� tahtanın ortası. 

* 

Minnet ile gül koklama,  

Al eline susanı;  

Geçme muhannetin köprüsünden,  

Su alırsa alsın seni;  

Yatma tilkinin gölgesinde,  

Yerse kurt yesin seni. 

* 

 

 

O tasa, bu tasa,  

Dokuz çocuklunun babası öldü.  

Bu da mı tasa? 

* 

Öküzümün alnı sakar,  

Kendi adını bana takar. 

* 

Öküzün inek ba�lısı,  

Kızın uzun saçlısı,  
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Erke�in çatık ka�lısı,  

Tarlanın çakıl ta�lısı makbuldür.  

* 

Saç tavını alır, hamur biter,  

�� yolunu alır ömür biter. 

* 

Sev seni seveni yerile yeksan olsa bile,  

Sevme seni sevmeyeni Mısır’a sultan olsa bile. 

* 

Tamah ettim kara koyunun etine,  

Nuska ettim itine.  

* 

Tuzsuz sarımsak ezilmez;  

Ersiz gelin düzülmez. 

* 

Yaylada garısı olanın,  

Anamur’da darısı olmaz. 

* 

Yazın ekilen darıdan,  

Kı�ın arlayan arıdan,  

Güne�i üstüne do�uran garıdan hayır gelmez. 

 
 

E. DUALAR ve BEDDUALAR 

Eski Türklerden beri dua kavramı varlı�ı bilinmektedir. �amanların kutsal ruhlara 

yaptıkları ayinlerde, sokaktaki insanların dillerinde, hemen her yerde dua vardır.  Kimi 

�airin dilinde, kimi kulun dilinde, kimi zaman ninemin dilinde kimi zaman aksakallı 

dedemin sözünde dua ve bedduayla kar�ıla�maktayız. Dua ve bedduaları kullanmayan ki�i 

ve ya millet yoktur. 

�ükrü Elçin duanın tanımını söyle yapar: “Dua, insanın kendisi ile içinde ya�adı�ı 

cemiyetin maddî refah ve manevî saadetinde yardım ve merhametini istemek üzere, 

Tanrı’ya yaptı�ı bir hitap, bir sesleni�tir.” Yine dua ile ilgili olarak �unları söyler: “Ferdi 

karakter ta�ıyan sessizce edilen dua, Müslümanlar arasında ve Türklerde camilerdeki 
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ibadetlerde, Mevlit’lerde, harbe girildi�i sırada vb. dinî ve millî heyecana kapılan insanlar 

tarafından hoca ile birlikte, yüksek sesle de bir a�ızdan tekrarlanır. Dualar; sa�lık ve 

hastalık hallerinde, mahsulün bereketli olmasında, ya�murun ya�masında, tehlike ve 

felâketin mal ve mülke gelmemesinde; do�umdan ölüme kadarki bazı merasimlerde iyi ve 

do�ru oldu�una inanılan müspet dileklerin ruhî ifadesini dilde kazanır. Türk milleti, �slâm 

dinin esaslarına uygun bu dualarla birlikte Tanrı’ya kar�ı dilek ve niyazlarını ana dilinde 

nazım veya nesir olarak sade bir �ekilde ula�maktadır. Umumiyetle anonim olan, bedenî, 

iktisadî ve dinî ihtiyaçların meydana getirdi�i bu dualar, atalar sözü gibi ‘hüküm’ bildiren 

müspet dilek mahsulleridir. Eski Türkçemizde ‘alkı�: ögme’ denilirdi.” (Elçin, 1986: 662). 

Beddua, u�ranılan haksızlık, kötülük ve zulümlere kar�ı ki�inin o anda içinden 

geçenleri söylemesi ve gücünün yetmedi�i olaylara kar�ı göstermi� oldu�u tepkinin söze 

yansımasıdır. Günlük hayatta sık sık dua ve beddua sözleriyle kar�ıla�ırız. Halk arasında 

ilenme, ilenç ve lanet gibi kavramlarla da beddua kelimesi kar�ılanmaktadır. 

“Beddua, duanın aksi ve zıddı olan la’net, inkisar, bela ve gazap ifade eden menfi 

sözlerdir. Farsça ‘bed’ Arapça dua (ça�ırma) kelimelerinin birle�mesinden yapılan bu 

tabiri, en eski Türk kaynaklarından 19. asra kadarki kültür eserlerimiz ve sözlüklerimiz çok 

yaygın (kargı�) ve (ilenç) kelimeleri ile kar�ılamı�lardır.” (Elçin, 1986: 662–663). 

Divânü Lügâti’t Türk’te dua kar�ılı� olarak “algı�” kelimesi; Kutadgu Bilig’de, 

beddua kar�ılı�ı olarak “kargı�” kelimesi kullanılmı�tır.  

Türk Dünyası’nın el kitabı niteli�indeki Dede Korkut Hikâyeleri’nde, alkı� ve 

kargı� kelimelerine sıkça rastlanmaktadır. Kam Büre Bey -o�lu Bamsı Beyrek boyu’nda: 

“…Kalın O�uz bigleri yüz göge tutdılar, el kaldurup dua eylediler. Allah Ta’ala 

sana bir ogul versün didiler. Ol zamanda biglerin alkı�ı alkı�, kargı�ı kargı� idi. Duaları 

müsteceb olur-idi.” �eklindedir (Özsoy, 2006: 113). 

Ayrıca; Basat’ın Tepegözü Öldürdü�ü Boyu’nda, Tepegöz ile Basat arasında geçen 

soylama da beddua kelimesi �öyle geçmektedir: 

“…Depegöz bir dahı soylamı�, aydur: A� sakalı karı�ı tutdı ola gözüm seni… 

Elçügezi kınalu kızçu�azları çok yimi�em . Karı�çukları tutdı ola gözüm seni…” (Özsoy, 

2006: 278). 

Görülüyor ki Dedem Korkut’ta beddua kelimesinin kar�ılı�ı olarak “kargı�”  

kelimesinin yanında “karı�” kelimesi de kullanılmaktadır.    

Ana, baba ve ya�lı insanların duaları ve bedduaları kabul olur inanı�ı, insanların 

davranı�larında kısıtlayıcı bir rol üstlenmi�, tarihi süreç içerisinde de bu özelli�ini 

günümüze kadar devam ettirmi�tir.  
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Bizde çalı�mamızda, yöremizdeki insanların dillerinde dola�an dua ve bedduaları 

derlemeye çalı�tık. Sahamızda 31 dua, 49 beddua derledik. Derlemi� oldu�umuz dua ve 

bedduaları manzum ve mensur olarak alfabetik sırayla a�a�ıda veriyoruz. 

1. Mensur Dualar 

Allah a�ız tadıyla yedirsin. 

Allah çoluk çocu�una ba�ı�lasın. 

Allah dünya muradını versin eline. 

Neci edeyim demeyesin.  

Allah yokluk yüzü göstermesin. 

Allah geçim düzenli�i versin. 

Allah sa�lık versin.  

Allah evine bereket versin. 

Allah geçim bollu�u versin.  

Allah diledi�ini eline versin. 

Allah tatlı dilli, güzel yüzlü avrat nasip etsin. 

Allah sa� gözünü sol gözüne muhtaç etmesin. 

Allah tuttu�unu kolay eylesin. 

Allah, kesene Halil �brahim bereketi versin. 

Anan atan nur içinde yatsın. 

Bahtın açık olsun. 

Bolluk içinde yüzesin. 

Denize gir de sırtın çi� görmesin. 

Ele güne muhtaç olmayasın. 

El üstünde tutulasın. 

Elinin tuttu�u altın olsun. 

Ya�lıca ya�lıca ebe-dede olasın. 

Bice�izinden ço�alırsında goyak goyak oba olursun. 

Kem gözlere gelmeyesin. 

Allah seni dallandıra budaklandıra. 

Allah sana adam gızı nasip eyleye. 

Hızır yolda�ın olsun. 

Allah, ocaktan ırak 

Allah eme�ini bo�a çıkarmasın. 
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2. Manzum Dualar 

Allah çok verip azdırmasın,  

Az verip umdurmasın. 

* 

Bismilla ala, 

Dört bir tarafım gola, 

Kapım minare, 

Kilidim Cebrail, 

Bin bir atlı, 

Bir Allah, 

Bekler in�allah… 

* 

Kara gün görmeyesin. 

Ölmü�lerinin ruhuna varsın. 

1. Mensur Beddualar 

Adı batasıca. 

A�zın tadıyla yemezsin in�allah.  

Allah ba�ıma gözüme gurban ol. 

Allah sana bir �amar vurur in�allah da sürgün olursun.  

Ba�ına ta� dü�sün.  

Ba�ını ba�rını ye. 

Biri dutsun bini kılıç sallasın sana. 

Boynu altında kalasıca                       

Boynun altına kalsın. 

Boyun posun devrilsin. 

Bunların argı�ını da çamur içinde koy. 

Çatadak çatla emi. 

Ceddi cehenneme. 

Çolu�undan çocu�undan çıkar in�allah. 

Dermansız dert bulasın in�allah. 

Ellere kalasıca. 

Elin aya�ın tene�ir tahtasına gelir in�allah. 

Gençli�inin hayrını görmezsin in�allah. 
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Gıran giresice. 

Gözü kör olasıca 

�n�allah gedersinde yer yurt dutmazsın, döner gelirsin geriye, kul olursun benim 

elime, altına i�eyi verirsinde de�i�en olmaz ben de�i�irim, in�allah dilin dı�ına bir karı� 

sallanırda ben katarım a�zına, döyüsün eni�i. 

Kör �eytanından bulasıca. 

Kem gözlere gelesice 

Ölüsü kokasıca. 

Topal �eytanından bul. 

Sırtının üstüne yap soyka. 

Sırtının üstüne yatmayası 

S….ye kalası. 

Sürüm sürüm sürünesin. 

Köküne gıran giresice. 

Çenesi çekilesice. 

Boyun posun devrilsin. 

Üstüne kevki suyu dökülsün. 

Yahı ellere kalasın. 

Ya�ı ço�alasıca. 

Ya�ı kesilesice. 

Yo�ulma yo�ulasıca . 

Yurdun yuvan yıkılsın. 

Yuvana bayku�lar dünesin. 

Yüzünü yüyücüler görsün. 

Soyu kırılasıca. 

Gidi�in olsun da dönü�ün olmasın. 

 

2. Manzum Beddualar 

Allah çırayı yaktırsın, 

Ölülerin yüzüne baktırsın. 

* 

Allah hırsızlık yapan ellerine tene�ir versin in�allah,  

Hırsızlıktan ba�ka ekmek yüzü görme in�allah,  
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Hırsız lokmalarıyla geberirsin in�allah. 

* 

Bir burnundan gan gelsin,  

Bir burnundan gatran gelsin. 

* 

Ekmek tazı sen tav�an olursun in�allah,  

Ekmek yüzüne hasret geçersin in�allah, 

Kahpe dölünün eni�i 

* 

Haram haram hart olsun,  

Garaci�erine dert olsun. 
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IV. BÖLÜM 

GEÇ�� DÖNEMLER� 
  

A. DO�UM 
 
Do�um, insano�lunun oldu�u kadar bu dünya üzerinde ya�ayan her canlının 

varlı�ını devam ettirebilmesi için gerekli olan tabiatüstü bir olaydır. Do�um, her zaman 

iyiliklerin habercisi, güzelliklerin müjdecisidir. Bitkilerin do�umu bereketin, hasadın 

i�areti; hayvanların do�umu sürünün ço�alması, zenginli�in, ferahlı�ın, sürünün devamının 

i�areti, insano�lunun do�umu mutlulu�un, bereketin, soyun devamının, i�aretidir. Çocuk 

sahibi olan bireyler toplum arasında aile olarak de�erlendirilmeye ba�larlar. Anne ve 

babanın toplum kar�ısındaki de�eri artar. 

�nsano�lunun do�umunu di�er canlılardan ayıran, insano�lunun do�umunun 

öncesinde, do�um sırasında ve do�umdan sonra görülen bir takım gelenekler ve 

inançlardır. Bu gelenekler ve inançlar halk bilimi açısından birçok folklorik malzemeyi 

içerisinde barındırmaktadır. 

�nceleme alanımızda mevcut olan bu gelenekler ve inançlar; do�um öncesi, do�um 

sırası ve do�um sonrası olmak üzere üç ba�lık altında ele alınıp incelenmi�tir. 

1. Do�um Öncesi 
 
O�lu, kızı olmayanlar geçmi�ten beri süre gelen “kusurlu”, “eksik insan” 

yakı�tırmalarıyla kar�ı kar�ıya kalmı�lardır. Çocu�u olmayan bireyler toplum içerisinde 

Allah tarafından lanetlenmi� insan olarak görülürler. Bu durum Dede Korkut 

Hikâyeleri’nden, Dirse Han O�lu Bo�aç Han Boyu’nda �u �ekilde anlatılmı�tır:“Hanım 

hey! Bir gün Kamgan o�lu Han Bayındır yerinden do�rulmu�tu. �âmi günlü�ü yeryüzüne 

diktirmi�ti. Ala sayvanı gökyüzüne yükselmi�ti. Bin yerde ipek halı seccadeler dö�enmi�ti. 

Hanlar hanı yılda bir kez toy edip O�uz beylerini konuklardı. Gine toy edip attan aygır, 

deveden bu�ra, koyundan koç kırdırmı�tı. Bir yere a� otak, bir yere kızıl otak, bir yere kara 

otak kurdurmu�tu. Kimin ki o�lu, kızı yok kara ota�a kondurun, kara keçeyi altına dö�eyin, 

kara koyun yahnısından önüne getirin, yerse yesin, yemezse kalksın, gitsin, demi�ti. O�lı 

olanı ak ota�a, kızı olanı kızıl ota�a kondurun; o�lu, kızı olmayanı Ulu Tanrı hor 

görmü�tür, bizde hor görürüz, belli bilsin, demi�ti.”(Gökyay,1976:1). Türkistan’dan o veya 

bu �ekilde, Anadolu’ya göç ederek Anadolu’da çe�itli yerlere yerle�en Türkler, hemen her 
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konuda oldu�u gibi kısırlıkla ilgili inançlarının ve kısırlı�ı gidermeyle ilgili inançlarının 

büyük bir bölümünü de beraberlerinde getirmi�ler ve uygulamalarını sürdürmü�lerdir. 

Bunun en güzel örneklerini bizlere, Dede Korkut Hikâyeleri ve Manas Destanı’nda geçen 

birkaç bölüm vermektedir.  

Manas Destanı’nda Yakup Han, hatununun kısırlı�ından �ikâyet ederek diyor ki: 

“Bu Çırıçı’yı alalı on dört yıl oldu. Bir çocuk koklayamadım, öpemedim. Bu hatun mezarlı 

yerleri ziyaret etmiyor, elmalı yerlerde yuvarlanmıyor, kutlu pınarlar yanında 

gecelemiyor.” diyor (�nan, 2000: 168). 

Dede Korkut Hikâyeleri’nin, Dirse Han O�lu Bo�aç Han Boyu’nda, Dirse Han’ın 

hatunu çocuklarının olması için Dirse Han’a tavsiyede bulunur: ”  Hey Dirse Han bana 

hı�metme! �ncinip acı sözler söyleme! Yerinden do�rul kalk, ala çadırını yeryüzüne diktir. 

Attan aygır, deveden bu�ra, koyundan koç kırdır. �ç-O�uzun, Dı�-O�uzun beylerini 

üzerine yı�ınak et. Aç görsen doyur, yalıncak görsen donat. Borçluyu borcundan kurtar. 

Tepe gibi et yı�, göl gibi kımız sa�dır. Ulu toy eyle, hacet dile! Ola ki bir a�zı dualının 

berakatıyla Tanrı bize bir erdemli çocuk verir.” der (Gökyay, 1976: 4). 

Eski Türklerden beri Türklükte süregelen yaygın inançlardan biride kutsal ruhlara 

tapınmak veya yaratıcıya tapınmaktır. �amanizm’de çocukları koruyan tanrıya yani 

Umay’a ve bunun benzeri tanrılara( Ana Maygıl, Ak Ene, Ayasıt) dua edilerek çocu�un 

olaca�ı inancı vardır (�nan, 2000: 37). Divanü Lügati’t-Türk’te yer alan: “Umayga tapınsa 

ogul bulür”(Erdi-Yurtsever, 2005: 621) atasözü de bizlere �nan’ın görü�ünün do�rulu�unu 

göstermektedir.  

Sahamızda çocuk sahibi olmak için tapınma gelene�i devam etmekle birlikte bu 

tapınma �slam’la birlikte tek ve bir olan Allah’a yönelse de, din dı�ı uygulamalara da 

rastlanmı�tır. 

Bölgemizde yaptı�ımız incelemeler sonunda kısırlı�ı gidermeyle ilgili olarak, dini 

ve din dı�ı uygulamalarla kar�ıla�tık. 

Bu uygulamalar �unlardır: 

Doktora veya ebeye gidilir. 

Allaha Duada bulunulur. 

Adak adanır. 

Tıbbi ilaç kullanılır. 

Kadın hamile kasın diye delik ta�tan geçirilir. 

Çocu�u olmayan kadınlar, Kükür köyünün Belensazak mahallesinde ki Yaren Dede 

türbesine götürülür, bu türbenin topra�ı yalatılır. 
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Çocu�u olmayan kadınlar, Anamur’un Bokdurukmaz yaylasındaki I�rak Ese 

türbesine götürülür. Bu türbenin Haktan ye�il ye�il iki dire�i vardır, bu direklerin kökü 

birdir, yukarıya do�ru ikiye ayrılırlar. Bu direklere sarılarak etrafında dolandırılır. 

Çocu�u olmayan ki�i hocaya okutturulur. 

Çocu�u olmayan ki�iye muska yaptırılır. 

Çocu�u olmayan kadın delik ta�tan geçirilir. 

Çocu�u olmayan kadın olçumcuya götürülür. 

Yeni kesilmi� hayvanın i�kembe bu�una veya sarı kabak kabu�unu kaynatıp onun 

bu�una oturturlar.  

Devetabanı bitkisi, zeytinya�ının içinde bekletip çocu�u olmayan kadınların 

rahmine konur. 

Çav�ırotu kaynatılıp içirilir ve bu bitkinin kökü balla karı�tırılıp çocu�u olmayana 

yedirilir. 

Gebe kalmak istemeyen kadınlar; 

Hazneye tavuk tüyü koyarlar. 

Hazneye birle�meden sonra sabun parçası koyarlar. 

Hamile kaldıklarını anladıklarında çocu�un dü�mesi için hazneye �i� sokar ve 

karı�tırırlar. 

Çocu�un dü�mesi için a�ır yük kaldırırlar. 

Yüksekçe bir yerden atlarlar. 

Günümüzde tıbbın ilerlemesi ve Anadolu’nun en ücra kö�elerine kadar 

yayılmasıyla modern korunma yöntemleri yaygınla�mı�, bu geri kalmı� ve büyük bir 

ço�unlu�u istenmeyen sonlarla sonuçlanan uygulamalar geçerlili�ini büyük bir oranda 

kaybetmi�tir. Ancak bazı bölgelerde hala bu yöntemlere ba�vuruldu�unu gözlemledik. 

Hamile olan kadında, adet gecikmesi, ba� dönmesi, mide bulantısı ve kusma gibi 

belirtiler ortaya çıkar. Bu durum üç aylık dönemden sonra geçer ve kadında a�erme dönemi 

ba�lar.  Bölgede hamile olan kadına ”yüklü”, “gebe”, “ üzerli” gibi isimler verilir. Gebelik 

sırasında kadın, a�ır yük kaldırmaz, bö�ürtlen meyvesi yemez, güle dokunmaz veya gül 

reçeli yemez, kırmızı dut meyvesi yemez. Yatarken yan veya sırt üstü yatar, so�uk yerlere 

oturmaz, sarsıntı yaratacak ta�ıtlara binmez. 

A�erme dönemi, hamilelik sırasında yemek için kadının canının vakitli vakitsiz bir 

�ey istemesi haline a�erme denir. Halk arasında; a�erme, hamileli�in önemli bir belirtisi 

sayılır. 
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Deyimin aslı “a� yerme” olup, “yiyecek �eyden tiksinme” demektir. Be�enmemek 

kötülemek anlamlarındaki a� yermek giderek halk arasında anlam de�i�tirerek, hamile 

kadının kimi yiyecekleri canı çekmesi, onları tatmaktan kendini alamaması anlamına 

gelmi�tir. Bu dönemde kadının istedi�i her �ey verilmeye gayret edilir. Kimi zaman bu 

istekler çok münasebetsiz de olsa, yerine getirilmedi�inde annede veya çocukta zararlı 

etkilerin meydana gelece�ine inanılır (Boratav, 1994: 146). 

A�erme sırasında kadının istedi�i yiyecek bulunmazsa çocu�un vücudunda kadının 

canının çekti�i �eye benzeyen bir iz olaca�ı, meyve yedikten sonra elini karnına de�erse 

çocu�un bedeninde o iz olaca�ı, tav�an eti yerse çocu�unun duda�ının çatal olaca�ı gibi 

inanı�lar vardır. 

Bebe�in cinsiyetinin erkek olması hemen hemen her bölgede oldu�u gibi inceleme 

sahamızda da istenmektedir, bunun sebebi soyun devam etmesinin istenmesidir.  

Yakutlar, Tanrıdan erkek çocuk isterlerken Ak �aman’a ba�vururlar. Ak �aman’da, 

Ayısıt Hatun'a yahut ak at sürüleri sahibi olan Tanrıya dualar eder ve kansız bir kurban 

adarlar (�nan, 2000: 167).  

Ancak hatırlatmakta fayda vardır ki göçebe Türk destanlarında kahramanların 

do�umu kanlı kurbanladır, ellerinde kan tutmalarının sebebi de bu olsa gerektir. Manas’ın 

o�lu Semety, Semety’in o�lu Seytek, Almambet’in o�lu Kan çora ve Cengiz Han böyle 

do�mu�tur.  

Günümüzde yaratıcıya kurban adama gelene�i devam etmektedir ancak bu kurban 

�aman gelene�inin tersine kanlı bir kurbandır. Yeni gelinin kuca�ına eve girer girmez 

erkek çocuk verilmesi bölge insanının erkek çocu�a olan ilgisini ve erkek çocu�a olan 

beklentisini göstermektedir. Bu pratik Afganistan'daki Hazara Türklerinde ilk çocu�un 

erkek olması dile�iyle gelinin kuca�ına erkek çocuk oturtmak �eklinde ya�amaktadır 

(Çelik, 2001: 10).  

Sahamızda erkek çocu�a ocak ta�ı, kız çocu�una süpürge denmektedir, bu söz 

bölge insanının çocuk cinsiyeti konusundaki tercihlerini ince bir biçimde göstermektedir. 

Çocu�un cinsiyetini belirlemek için çe�itli uygulamalar yapılmaktadır. 

Yüklü kadının yüzü çillenirse kız, temiz ciltli olursa erkek olur. 

Davar kellesi ütülür ve kelle ikiye ayrılır, ayrıldı�ı zaman alt çene etli çıkarsa 

bebe�in kız, etsiz çıkarsa bebe�in o�lan olaca�ına inanılır. 

Minderin altına makas ve bıçak koyulur, hamile olan kadın makasın üstüne oturursa 

bebek kız, bıça�ın üstüne oturursa bebek erkek olur. 

Hamile kadının karnı sivriyse bebek erkek olur, yuvarlaksa kız olur. 



    254 

Günümüzde tıp bilimindeki geli�meler sayesinde çocu�un cinsiyeti kesin olarak 

bilinebilmektedir.  

Eski Türklerden günümüze kadar gerek �amanist Türklerde, gerekse Müslüman 

Türklerde çocu�un sa�lıklı do�ması ve ya�aması için çe�itli pratikler uygulanmı�tır.  

Bunlardan bazıları �öyledir:  

Yakutlar, aileye musallat olan ölüm ruhunu aldatmak için çocu�u kom�ulardan 

birine satarlar. Urenhalar, çocu�u do�du�u gibi kazanın altına saklarlar. Müslüman 

Ba�kurtlarda çocuk do�duktan sonra, ebe çocu�u eline alır, dı�arı çıkar, birkaç ev 

gezdikten sonra babasının evine geri getirir. Ebe kadın, "Yabancı ülkeden bir çocuk 

getirdim, satın alan var mı?" der. Pazarlık ba�lar. Çocu�u a�ırlı�ı kadar demir kar�ılı�ında 

satın alırlar. Çocu�a Demir yahut Salıpaldı, Satılmı� gibi bir ad verirler. Çocu�un ya�aması 

için Ya�ar, Dursun, Ölmezbay, Ta�tan, Kurç (Çelik) gibi adları verildi�i gibi kimi zaman 

kötü adlar da verilir. Böylece adı kötü oldu�u için ölüm mele�inin gelmeyece�ine 

inanırlar. Kırgızlarda �talmas, Çoçkabay (Domuzbay), Kabanbay (Yabani domuz) bu 

inanca göre verilmi� adlardır (�nan, 2000: 174–175). 

Anadolu'da çocu�un ya�aması için yapılan i�lemler Orta Asya’daki Türk 

toplumlarının uyguladı�ı i�lemlerdir. Do�umdan sonra çocuk soka�a, çok defa cami önüne 

bırakılır. Oradan birisi alır gider. Ana-baba onu yalancıktan satın alır. Böylece çocuk 

geçici olarak ana-baba de�i�tirmi� olur. Erkek ise adı Satılmı�, kız ise Satı olur. Gaziantep 

bölgesinde bu sözde alı�veri� i�lemi Araplarla veya Kürtlerle yapılır ve çocu�a Arap ya da 

Kürt adı verilir. Yatıra yapılmı� adak sonunda do�an çocu�a ya�aması için yatırın adı 

verilir. Çocu�un ya�aması için adların büyülük i�levi oldu�una inanılır. Dursun, Durmu�, 

Durdu, Duran. Ya�ar... gibi adlar yanında peygamber adları veya sıfatlarına ba�lanan ya da 

tanrının adı ve sıfatlarına ba�lanan 

Abdullah, Abdurrahman, Mehmet, Ahmet, Mahmut gibi adlar ile kadın-erkek 

Müslüman ulularının Ömer, Ali. Hamza, Hasan, Hüseyin, Fatma, Zehra, Zeynep gibi, 

adları verilir (Boratav, 1994: 89). 

�nceleme sahamızda da çocu�un sa�lıklı do�ması ve ya�aması için yapılan bir 

takım uygulamalara rastladık.  

Yüklü kadının çocu�u dü�mesin diye aynı isimde çocuk olan yedi evden kuma� 

parçaları toplanır, bu parçalarla elbise dikilir ve yüklü kadına giydirilir. 

Çocu�unu evveliyatında sürekli dü�ürenler, Kükür’de bulunan So�uk Mu�ar önüne 

götürülür. O sudan abdest aldırılır, sudan içirilir. 

Çocuk ya�asın diye delik ta�tan geçirilir. 
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Hamile kadının saçı, çocu�un ömrü kısa olur inancı nedeniyle, kesilmez. 

Allaha dua edilir. 

Adak adanır. 

2. Do�um Sırası 
 
�nsan hayatının ba�langıcı olan do�um, gebe kadının sancılarının ba�lamasıyla 

ba�lar. Hemen ebeye haber verilir. Sular, yakılan ate�lerin üzerinde ısıtılır, gebe kadının 

saçı çözülür, kilitli olan yerler ve e�yaların kilidi açılır, erkekler dı�arıya çıkartılır. Daha 

önceden hazırlanan, bez, havlu, alkol, pamuk getirilir. Do�um sırasında içerde çocu�u 

olmayan kadınlar veya daha önce çocu�u ölmü� kadınlar bulundurulmaz. Sancı sıçrar diye 

hamile bir kadın içeride bulundurulmaz. 

Do�um anında e�er kadın ızdırap çekmeye ba�larsa evin erke�i tüfek atar, saban 

bozulur. Tüfek atma gelene�i Altaylı boylarda ve Kırgızlar’da da görülmektedir: “Kadın 

çok istırap çekme�e ba�larsa, Albastı yahut Al Karısı denilen kötü ruhun lo�usaya musallat 

oldu�una hükmederler. Bu kötü ruhu korkutmak, kovmak için erkeklerde toplanır, ‘hay, 

huy!’ diye haykırmaya ba�larlar, tüfek ile havaya ate� ederler.”(�nan, 2000: 169). 

Koca, hamile kadını sırtına alır ve silkeler. Ebe kadın karnın üst kısmından“El 

benim elim de�il Ay�e-Fatma anamızın eli” diyerek bastırır.  

Traktöre veya yürürken sarsıntı yapan bir hayvana bindirilir. 

Çocuk do�duktan hemen sonra bo�ulursa yani a�layamazsa hemen bir so�an ezilir 

çocu�un burnun önüne sürülür ve üflenir, çocuk hemen a�lamaya yani nefes almaya ba�lar.  

Çocuk do�du�unda güzel olsun diye “gö�erin” üzerine yatırılır.  

Erkek çocuk olmu�sa evin önüne me�e kütü�ü atılır. Kızsa, yakın zamanda erkek 

çocu�u olan evin önüne kütük atar kızınıza talibiz diye. Bu olay be�ik kertmesi olayının bir 

benzeridir.  

Baba do�um haberini getirene “mu�tuluk” verir. Do�umdan sonra aile, etraftaki 

insanlara �eker, çikolata, kuru üzüm, badem, ceviz vb. yiyecekler da�ıtır buna “göbedek” 

denir.  

Anne ve çocu�un, ana karnında ba�ını sa�layan göbek ba�ı keskin bir bıçak, jilet 

veya makasla kesilir. Göbe�i kesen ki�i çocu�a ad verir ve bu ad çocu�un göbek adı olur.  

Çocuk do�unca ilk kayın babanın kuca�ına, kayın baba yoksa kaynananın kuca�ına 

verilir. Göbek üç günde veya yedi günde dü�er. Dü�en göbek cami veya okul bahçesine 

gömülür.  
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Halk arasında “çocu�un e�i” veya “son” olarak bilenen, çocu�un embriyo devresini 

içerisinde geçirdi�i kese (plasenta) do�umdan kısa bir süre sonra dü�er. Bu kese, Divânü 

Lügâti’t Türk’te “umay” kelimesi kar�ılı�ı olarak verilmi�tir. Çocu�un e�i, göbekten daha 

kutsal olmalı ki göbek gibi herkesin gelip geçebilece�i yerlere de�il tam tersine hiç 

kimsenin gelip geçmeyece�i yerlere gömülmektedir ve gömülen yerin topra�ı ilerde çocuk 

hastalandı�ında, sadece çocu�un tedavisinde kullanılmaktadır. Bizce bu kesenin halk 

arasında kutsal olarak görülmesi yadırganacak bir durum de�ildir. Kültür genleri nasıl ki 

bugün neden yaptı�ımızı bilmedi�imiz ancak yaptı�ımız birçok davranı�ı yaptırıyorsa, bu 

keseye de ayrı bir önem vermemize sebep olmu�tur. Ancak bu sebep hakkında bir yorum 

yapacak olursak, Divânü Lugâti’t Türk’te çocu�un e�ine verilen “umay” ismi bize yol 

gösterecektir. Umay, �aman Türklerde çocukları koruyan tanrıdır. Umay, her safhada 

çocukların koruyucusu oldu�una göre ve çocu�un e�inin de embriyoyu annenin karnında 

koruyup, beslemesi ve çocu�un e�inin gömüldü�ü yerin topra�ının çocuk hastalandı�ında 

tedavi aracı olarak kullanılmasından dolayı, halk tarafından, çocu�un e�inin, “Umay” 

olarak görülmü� olması ve süreç içerisinde bu görü�ün unutulmu� olması muhtemeldir. 

Do�um sonrasında karın sarkmasını önlemek için do�um yapan kadının karnı, kalın 

bir ku�akla sarılır.  

Tereya�ı eritilir, pekmezle kaynatılır karnın beresini alsın diye lo�usaya içirilir.  

Do�um yapan kadına yirmi gün su içirilmez, su yerine bahar içirilir. Su içerse, 

suyun beyne çıkaca�ına, annenin beyin humması olaca�ına inanılır.  

Lo�usanın sütü üç gün gelmezse bol süt, �ekerli su içirirler, darı yedirirler.  

Do�um yapan kadın ba�ına al ba�lanır.  

Çocu�un tuzlanması i�leminde i�inin ehli ki�iler bulunur ve tuzlama i�ini onlar 

yapar. Çocu�unun tenini tahri� etmemesi için, tülbentten elenerek iyice inceltilen tuzla, 

çocu�un kulaklarının arkası, a�zının yanı, boynunun altı, koltuk altları, göbek çevresi, 

bacak araları iyice ovalanır. Bu i�lemin yapılmasının sebebi, çocu�un terinin kokmaması, 

vücudundaki pisliklerden temizlenmesidir. Bebe�in tuzlanmasının bir di�er sebebi olarak 

da bebe�in nazara kar�ı korunması olabilece�ini dü�ünmekteyiz. 

Bebek yıkanırken; dört yol a�zından küçük küçük ta�lar toplanır bir kesenin içine 

katılır iyice yıkanır, çocu�un yıkanaca�ı suyun alındı�ı kazanın içine atılır, kırk gün o 

kazanın içinde ta�lar durur, kırkıncı gün o ta�lar ayak basmayacak bir yere atılır. 

Teni beyaz olsun diye çocuk sütle yıkanır.  

Tüm bu i�lemlerden sonra çocu�un yüzüne, hırsız-u�ursuz olmasın diye un sürülür, 

a�zına tatlı olsun diye bal sürülür.  
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Al basmasın diye çocu�un üstüne kırmızı yazma, sarılık olmasın diye sarı yazma 

örtülür.  

Çocu�a ömrü uzun olsun diye un sürülür, artan un bereketi içinde kalsın diye geri 

un çuvalının içine atılır.  

Çocuk yumurta gibi olsun diye dö�e�inin altına yumurta koyulur.  

Çocu�a nazar de�mesin diye kula�ını arkasına ve çocu�unun kabasına kara sürülür, 

nazar de�mesin diye hocaya kâ�ıt ettirilir. Çocu�a nazar de�mesin diye çi�nine çaltı gili�i 

asılır. Çocu�a nazar de�mesin diye küçük bir naylonun içine, bu�day tanesi, otçam tanesi, 

tavuk boku koyulur sarılır, dı�ı gök boncukla örülür be�i�e asılır.  

Çocu�un ana karnında oldu�unun anla�ılmasından itibaren, çocu�a ad bulmak için 

bir arayı� ba�lar. Ad koyma, ad alma, ad verme; uzun ve köklü Türk tarihi boyunca Türk 

insanı için büyük önem ta�ımı�tır. 

 Türk mitolojisinin ça�larına göre “ad verme” olayını, iki ça� türü ile tanıta biliriz 

1) Adın, Tanrı tarafından verilmesi: Kayın a�acından inen, görünen ve kaybolan kocalar, 

Hızır veya Anadolu’daki dervi�ler bunlardandır. 2) Korkut-Ata ve Hızır gibi ulu bilgeler 

tarafından verilmesi. Bu daha çok tarihi devirlerde olur. Özbek- Türk destanı olan Han-

nâme’ye göre, Çingiz Han’ın adını da, Hızır koymu�tur (Ögel, 2002, C.II: 98- 99). 

Türk kültüründe çocu�un ad alması, çocu�un yapaca�ı önemli bir �eye bir 

kahramanlı�a ba�lıydı. Ad almanın kolay olmadı�ı Dede Korkut hikâyelerinden, Kam 

Büre Bey O�lu Bamsı Beyrek Boyu’nda,” …O zamanda, bir o�lan ba� kesmese, kan 

dökmese ad komazlardı.” (Gökyay, 1976: 50) cümlesiyle anlatılmaktadır.  Eski Türklerde 

o�lan çocu�a, ya uzun zaman hiç ad vermezler yahut da ilk verilen ad ömrün sonuna kadar 

kalmazdı, geçici bir ad idi. Önemli bir i� ba�ardı�ı zaman, yani delikanlılık ça�ına 

geldi�inde, ya yaptı�ı önemli bir i�i hatırlatan, ya da ilerisi için bir dilek ta�ıyan bir ad 

verilirdi ki buna Er-at (Erkek adı) derlerdi. Türkler �slam dinine girdikten sonra bu gelenek 

gitgide gücünü yitirmi�tir ( Boratav, 1994: 88). 

Kahramana ad verme merasimi Yakut, Altay-Yenisey, Kazak-Kızgız ve eski O�uz 

destanlarında farksız olarak görülür. Han veya Bey o�luna ad vermelerini halkına 

emrediyor. Kimse ad bulamıyor. O zaman “boz atlı bir er” peyda oluyor, çocu�a ad 

veriyor. Dede Korkut hikâyelerinde kahramanların adını veren Dede Korkuttur. Baba ve 

annenin verdi�i ad hakiki ad de�ildir, kahraman hakiki adını kahramanlık gösterdikleri 

olaydan sonra atla beraber alır ( �nan, 1998: 207). 

Dede Korkut hikâyelerinden, Dirse Han O�lu Bo�aç Han Boyu’nda, Bo�aç’ın ad 

alması, Bayındır Han’ın, bo�asını öldürmesinden sonra almasıyla olmu�tur. Kam Büre Bey 
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O�lu Bamsı Beyrek Boyu’nda da, Beyrek’in ad alması kâfirlerle sava�ında, ba� kesip, kan 

dökmesiyle olmu�tur. 

Kırgızların Manas destanında Manas’ın o�luna ad verme töreni �öyle tavsif 

ediliyor: anne babası büyük dü�ün yapıyor, ilini, ulusunu, topluyor, çocu�a ad vermelerini 

istiyor. Toplanan halk ad bulamadı. Derken aksakallı, elinde asa, ak boz atlı bir ihtiyar 

peyda oldu ve çocu�u eline alarak �öyle dedi:” dola�tı�ı tepede kızılsö�üt bitsin, Tanrı 

yardımcısı olsun, çevresinde dola�tı�ı evlerin etrafında kızılsö�ütler bitsin, Koca Hızır 

arkada�ı olsun, süngüden kalan bir bayrak, Manas’tan kalan bir arma�an… bunun adı 

kahraman Semetey olsun!” Diyor ve gözden kayboluyor. Manas destanının 

kahramanlarından Er Tü�tük yıllarca adsız gezerken anası babasına: “o�lanın adı yok, ad 

verelim.” diyor. Babası ilini yurdunu topluyor; bir aksakallı peyda olup çocu�a ad veriyor: 

“Bunun adı Er Tü�tük olsun!” diyor ( �nan, 1998: 240). 

Yakut destanlarından anla�ıldı�ına göre, eski Yakutlarda çocuklara ilk ad, 

oynamaya ba�larken verilirdi. �kinci gerçek ad ise, yay çekip ok atmaya ba�larken verilirdi 

(�nan, 1998: 241). 

Hakas destanlarında da ad verme motifi Dede Korkut hikâyelerinde oldu�u gibidir.  

Ad veren ihtiyar gerek �amanist ve gerek Müslüman Türklerde �u alkı�ı (duayı) 

söyler: “Adın Ya�ar olsun! Be�ik ba�ın berk olsun! Arkanda küçük, önünde büyük 

karde�lerin olsun! Be�ik ba�ın kopmasın! Arka eteklerine davar, at sürleri bassın! Benim 

gibi aksakallı, sarı di�li ol! Ak di�lerin sararsın, kara saçların a�arsın!” bu duanın sonunda 

Müslüman Türkler ”âmin”, �amanist Türkler ate�e ya� atarak ”opkuruy!” derler (�nan, 

1998: 241). 

Köylerde ve kasabalarda eski Türk gelene�i ba�ka bir yönde süregelmi�tir. Eski er-

at’ın yerini “lakap” almı�tır. Soyadı yasası çıkmadan önce erkek, kadın, çocuk, herkes 

lakap ta�ırdı; eskisi kadar olmamakla beraber bu kural bu gün bile sürmektedir. Lakabın 

önemi “yi�it lakabı ile anılır” atasözünde de belirtilir (Boratav, 1994: 89). 

�nceleme sahamızda birçok ki�inin ve ailenin lakabının oldu�una ve bu lakapların 

tıpkı er-at gibi onu ta�ıyanların atalarından birinin mesle�ini, ba�ardı�ı bir i�i veya vücut 

yapısındaki bir özelli�i gösterir �ekilde ki�iye ya da aileye verildi�ini gözlemledik. 

Silahçılar, Develiler, Odacılar, Çolakdayılar vb. 

Yöremizde çocu�a ismi koyulurken imam veya dini bilgisi olan birisi ça�rılır, 

çocu�un kula�ına üç kere ezan okur ve üç kere çocu�un kula�ına koyulan adı söyler. 

Çocu�a, ismini ben koydum, ya�ını Allah versin, her ne dilerse diledi�ini murada erdirsin, 

adınla ya�a der. Dede Korkut hikâyelerinde Dede Korkut, Bo�aç ve Bamsı Beyrek’in 
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ismini koyduktan sonra soylamasında etti�i duada da “ adını ben verdim, ya�ını Allah 

versin” der.  

Bazı çocuklara do�dukları günün önemli olaylarını anlatan adlar verilir: Dü�manın 

baskını püskürtüldü�ü gün do�an çocuklara Ya�ıbasan( Yavbastı), a� töreni yapıldı�ı gün 

do�anlara A�bergen, sayılı bir misafir geldi�i gün do�anlara Konak keldi gibi. Bazı 

çocuklara do�du�u yerin adı verilir: Uralbey, Sırgeldi, �dilbay gibi (�nan, 2000: 175). 

Bu uygulamaların izlerine yaptı�ımız ara�tırmalarda bizde adlarda ve lakaplarda 

rastladık. Egemen, Zafer, Ramazan, Mevlit, Gevenesliler, Gayrakbelenliler vb. 

3. Do�umdan Sonra 
 
Lo�usalara musallat olan bir kötü ruh vardır ki bu kötü ruh Çin seddinden Akdeniz 

kıyılarına, buz denizinden Hind’e kadar yayılmı� Türk folklor ve hurafelerinde Al karısı, 

albastısı, albis, almis adlarıyla yer almı�tır (�nan, 2000:169). 

Albastı; bir atlara, birde lo�usa kadınlara musallat olur. Lo�usa hummasının ondan 

geldi�ine inanılır, bu hastalık da aynı adla, albastı, albasması diye adlanır. Albastının kadın 

oldu�u sanılır (Boratav, 1994: 78). 

Kazak-Kırgızlarda keçi suretinde görülen bu ruhun Urenha-Tuba Türklerinde “keçi 

sesi ile ba�ırması” ve Anadolu Türklerinde “fena sesle ba�ırması” gibi teferruat da �ayanı 

dikkattir. Bütün Türklerde bu ruh di�idir; hoppa, hilekâr ve yalancıdır (�nan, 2000: 172). 

�nceleme sahamızda Albastıya, “Garagu� çarpması” denmektedir. Kırklı çocuk 

yalnız bırakılmaz e�er yalnız bırakılırsa garagu� çarpar inancı vardır. Kaynak 

ki�ilerimizden Habibe Çelik’in bizlere aktardı�ına göre garagu� çarpması, lo�usa yalnızken 

ve bebek gece emzirildikten sonra olmaktadır. Garagu� çarpan çocu�un, tırnaklarının dibi, 

boynunun altı siyah olur.  

Yörede garagu� çarpmasını önlemek için lo�usa yalnız bırakılmaz, çocu�un 

be�i�inin ba�ucuna ekmek koyulur, çocu�a anem takılır, çocu�un üzerine al yazma örtülür. 

Lo�usanın ve çocu�un yattı�ı yata�ın bir kö�esine i�ne batırılır. 

Hurafeye göre al karısı tüfek sesinden, ocaklı adamlardan, demirden ve kırmızı 

renkten korkar. Bunun içindir ki lo�usa yatakta iken ba�ına beyaz ya�mak ve kırmızı tül 

ba�lanır (�nan, 2000: 171). 

Kızgız- Kazak Türklerinin hurafelerine göre, “albastı” iki nevi olup biri “kara 

albastı” ve di�eri de “sarı albastıdır”. Ba�kurtların “albastı”ya dair hurafeleri de Kazak-

Kırgızlarınki gibidir. Altayların akidesine göre “almıs” bir ruhu �erirdir. Fergana 

Özbekleri’nin hurafelerinde �eytan, ecine, dev ve perilerden maada birde “albastı” vardır. 
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Yakut Türklerinin akidelerine göre isim ve karakter itibariyle “albastıyı” andıran “abası” 

denilen ruhlar vardır. Anadolu hurafelerinde de aynı ruhun mühim rolünü “alkarısı” ve 

“albastı” adı altında görürüz. 

Görülüyor ki bütün Türk kavimlerinde “albastı” aynı �erir ruhun ismidir ( �nan, 

2000: 171). 

Çocuk ve anne kırk gün boyunca her türlü tehlikelere açıktır bu yüzden anne ve 

çocuk bu süre boyunca korunur. Yörede çocu�u ve anneyi kırk basmasından korumak için 

bir takım pratikler uygulanır.  

Çocu�u kırk basmasını önlenmek için di�er ailenin gizlice bula�ık bezi alınır yakılır 

ve çocu�a koklatılır.  

Çocu�un kırkı çıkana kadar, kırk ta� toplanır her gün bir tanesi atılır. Çocu�un kırkı 

karı�masın diye çocu�un çama�ırını dı�arıda bırakmazlar. Kırkı karı�anlar i�ne ya da 

çomaç de�i�irler. 

Çocuk kırk gün dı�arı çıkarılmaz çıkarılması zorunlu olursa, çocuk kundaklanır 

imanına ekmek ufa�ı sokarlar, anemini sokarlar öyle çıkarırlar.  

Çocukların kırkı karı�tı�ında i�ne de�i�ilir.  

Kırkı karı�an çocuk dört yol a�zından toprak alınarak yıkanır.  

Gece kırklı çocu�un çama�ırı dı�arı serilmez.  

Kadının kırkı çıkasıya kadar dı�arı çıkarmazlar, mezarı açık olur inancı vardır.  

Kırklı kadınlar bir araya gelmez. Kırkı çıkmamı� bir eve örgülükten dönerken 

u�ranmaz yoksa çocu�u kırkı basar. 

Kırk gün sonunda çocuk ve anne tehlikelerden uzakla�mı�, kurtulmu�tur. Çocu�un 

ve annenin manevi pisliklerden arınma zamanı gelmi�tir. Bu arıtma ve arınma i�lemine 

yöremizde “kırklama” adı verilmektedir.  

Çocuk kırklanaca�ında evin her tarafına sular serpilir, çocu�un yattı�ı yataklar, 

kadının kendi yattı�ı yataklar dı�arıya serilir, evin içi yıkanır temizlenir.  

Kırklanan çocuk, dört yol a�zından toplanan kırk ta� ve içine arılık atılan suyla 

çimdirilir daha sonra bu ta�lar ayak basmayacak bir yere gömülür.  

Çocu�u kırkından sonra iyi geçimi olan bir eve götürürler, orada çocu�a, yumurta 

ve çorap koyarlar. Kadın eve dönünce çocuk yumurta gibi olsun diye yumurtayı pi�irir 

çocu�a yedirir. 

�ki kom�unun aynı dönemde çocukları olursa bir birleriyle kırk gün konu�mazlar 

görü�mezler. Konu�up, görü�ürlerse, çocukta “ezirginlik” olaca�ına yani kemiklerinin 

eriyece�ine inanılır. 
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Çocu�u olan iki aile, evlerinin iki tarafından bir çöp parçası bile almazlar, alınıp 

yakılırsa, çöpü alınan evin çocu�unun “Irgıçlık” olaca�ına inanılır. Irgıçlık olan çocuk dört 

yol a�zına götürülür çimdirilir. Irgıçlık olan çocuk, baltanın sapı çıkarılır demir kısmı 

çocu�un ba�ının üzerine tutulur ve deli�inde su dökülerek çocuk yol ayırdında yıkanır. 

Irgıçlık olan çocuk su de�irmenin altından çıkan fı�kırık suyuna tutulur yıkanır. 

 Do�um olan evden hiç kimse bir birbirine gidip gelmez, iki taraf bir birinden bir 

�ey almaz e�ya veren evin çocu�unun hasta olaca�ına inanılır. 

Vaktinde yürüyemeyen çocu�un ayaklarının arasına ip ba�lanır ve bu ipe ekmek 

takılır, ekmek köpe�e yedirilir.  

Yürürken dü�en çocukların ayak ba�parmaklarına ip ba�lanır bu ipin arasına da bir 

ekmek takılır, ekme�i canı tez bir adam alır kaçar, adamın arkasından ta� atılır, böylece 

çocuk yürürken dü�mez.   

Vaktinde konu�amayan çocukların dilinin altındaki damar, altınla kesilir, çocuk 

konu�maya ba�lar.  

Çok a�layan çocukların a�zına bir dört yol a�zında akrabası olmayan birisi 

tarafından pabuç çarpılır, banyo yaptırılır veya Araba öptürülür.  

Haylaz çocuklara akraba olmayan biri tarafından çocu�un a�zına, çocuk iyi huylu  

olsun diye çar�amba günleri pabuç vurulur.  

Uyumayan çocu�a, ekinlerin sapına böcek yuva yapar bu yuva oradan sıyrılır, 

sıyrılan �eye uykuluk denir, gök beze sarılır çocu�a takılır.  

Çi�ini tutamayan çocuklar için yumurta küle gömülür ve kabuklu olarak pi�irilen 

yumurta çocu�a yedirilir. 

Çocu�un ilk di�inin çıktı�ını gören çocu�a bir hediye alır. Aile çocu�un ilk di�inin 

çıkı�ını kutlamak için küçük bir e�lence düzenler. Bu e�lenceye kom�ular ve akrabalar 

davet edilir. Bu�day, bakla ve nohut kaynatılır, ha�lanır; üzerine yerfıstı�ı ve küncü serpilir 

misafirlere ikram edilir. Bu yiyece�e “di� bulguru/di� göllesi” denir.  

Ha�lanan bu�day, bakla ve nohudun birer tanesi alınır ve bir ipe geçirilir bu ip 

çocu�un yakasına asılır. Gelen misafirler bu ipin altına para ve altın takarlar. Bu e�lencesi 

yapılmayan çocukların di�inin erken çürüyece�ine inanılır.  

Di� bulguru yendikten sonra çocuk yere serilen beyaz bir bezin üzerine oturtulur; 

bir tepsinin üzerine makas, tarak ve altın bilezik koyulur. E�er çocuk altın bilezi�i alırsa 

çocu�un ileride zengin varlıklı olaca�ına, makası alırsa terzi olaca�ına, tara�ı alırsa berber 

olaca�ına yorulur. 
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Erkek çocuklar, erkekli�e ilk adımlarını sünnetle birlikte atarlar. Sünnetin sözlük 

anlamı i�lek yol olup geni� manada Allah’ın yolunu veyahut da insanın âdet haline 

getirdi�i iyi veya kötü davranı� ve hareketini ifade eder. �slam dininde genel olarak 

Hz.Peygamber’in yaptı�ı, uyguladı�ı veya insanlara yapmalarını, uymalarını ö�ütledi�i 

davranı�lara uymaya sünnet denir  (�slam Ansiklopedisi, 1979, C.11: 242). 

Konumuzla alakalı sünnet ise dolaylı olarak Hz.Peygamber’e uymak anlamında bir 

nevi ameliyattır. Erkek çocu�un cinsel organının uç tarafını örten derinin(ha�efe) 

çepeçevre kesilmesidir (Ça�atay, 1997: 361).  

Müslüman ülkelerde erkek çocukların sünnet edilmelerinin gerekçesi, Hz. 

Muhammed’in sünnetli do�mu� oldu�una inanılmasıdır. Peygambere uymak, onun 

sünnetini devam ettirmek anlamında erkek çocuklar sünnet edilir. Çocu�u sünnet 

ettirmekle, Hz. Muhammed’in bedensel bir özelli�i, bu dinden olanlara do�u�larından 

sonra kazandırmak istenmi�tir (Örnek, 1995: 172). 

Çocuk, bazen sa�lık sebebiyle bazen de acıyı hissetmemesi için kırkı çıkmadan 

sünnet ettirilmektedir. Ama genellikle ilkokul ça�ına geldi�inde sünnet ettirilmektedir. 

Sünnet zamanı olarak yörenin sıcak olmasından dolayı genellikle ilkbahar ayları tercih 

edilmektedir, göç zamanından önce çocuk sünnet ettirilir. Erkek çocu�una verilen 

önemden dolayı yörede sünnet, sünnet dü�ünüyle yapılmaktadır. Dü�ünde yemek 

verilmekte, mevlit okutulmaktadır. 

Sünnet için hazırlıklar yapılır çocu�un odası süslenir yata�ı hazırlanır. Çocuk 

korkularını atması için gezdirilir. Üzerine uzun beyaz bir gömlek giydirilir. Sünnetler, 

sünnet çöpü denilen çift ba�lı de�nekle yapılır. Usturayla kesilerek çaput ba�lanır. Kanı 

durdurmak içinde gaz ya�ı ya da yara tozu, sarı merhem sürülür. Çocuk daha önceden 

hazırlanan yata�a yatırılır. Davetliler hediyelerini verirler. Çocuk bir hafta banyo 

yaptırılmaz.  

Eskiden bölgede sünnet, Abdallardan, “Kelce” lakaplı birisi tarafından yapılmı�tır. 

Günümüzde modern tıbbın ilerlemesiyle sünnetler sıhhi �ekilde i�inin ehli ki�iler 

tarafından yapılmaya ba�lanmı�tır. 
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B. EVLENME 
 

Geçi� dönemlerinden biri olan evlilik, insan ya�amının bir gerçe�i olup do�um ve 

ölüm arasında ya�anılan en önemli olaydır. Belirli bir ya�a gelen, maddî yükümlülü�ü 

kaldırabilecek ve kendini hazır hisseden her gencin evlenmesi ya�amın do�al ilerleyi�inin 

bir getirisidir. �nsan soyunun devamı, milletlerin bekası için insanların evlenerek bir aile 

olu�turması zorunludur. Aile müessesi toplumun temelini olu�turur. Ailenin temelleri ne 

kadar sa�lam atılırsa, toplumunun yapısı o kadar sa�lam olur. Hiç �üphe yok ki, buda 

evlili�in ne kadar sa�lam temellerle atılmı� oldu�una ba�lıdır (Gönen, 2006: 659). 

Evlenme, kar�ı cinsten iki insanın, toplumun onaylamasına ba�lı olarak hayat boyu 

bir araya gelmesidir. Toplumsal hayatta aileyi gerekli kılan evliliktir. Evlilik tipleri 

toplumdan topluma de�i�mekle beraber genellikle e� sayısı ve e�in seçildi�i gruba göre 

sınıflandırılır. 

a- E� sayısına göre evlenme türleri: 

Monogami : Tek e�le evlilik. 

Polygami : Çok e�li evlilik. 

Polyjini : Bir erke�in çok kadınla evlenmesi. 

Polyandri : Bir kadının çok erkekle evlenmesi. 

b- E�in seçildi�i gruba göre evlilik tipleri: 

Endogami : Aile içinde evlenmedir. Amca, hala, dayıkızları veya o�ulları ile 

evlenme bu türdendir. Eski ça�larda firavunların kız karde�leriyle evlenmeleride bu grup 

içerisine girer. 

Lavirat  : Bir erke�in, a�abeyinin veya di�er yakınlarından birisinin dul 

karısıyla evlenmesi. 

Sororat : Bir erke�in karısı öldükten sonra, karısının kız karde�lerinden 

biriyle evlenmesidir. 

c- E�lerin oturdukları mekân veya yere göre evlilik tipleri: 

Patrilokal : Evlenen çiftlerin erke�in ailesi yanında oturması. 

Matrilokal : Evlenen çiftlerin, kadının anne ve babasıyla beraber oturması (iç 

güveysi). 

Neolokal : Evlenen çiftlerin hem erke�in hem de kadının ailesinden uzakta 

yeni bir ev açması (��çi, 2007: 17–18). 
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Yöremizde; monogami, az da olsa Polyjini, eski dönemlerde endogami, patrilokal, 

matrilokal ve neolokal evlenme türleri görülmektedir. 

Tarih boyunca Türk toplum yapısında ev, ocak sahibi olmak, evlilik müessesesinin 

kurulmasıyla mümkün olmu�, evlilikle birlikte çocuk sahibi olmak, sosyal varlı�ımızın ve 

bütünlü�ümüzün günümüze kadar devamını sa�lamı�tır. Türkçede izdivaç için kullanılan, 

evlenme veya evlendirme tabirleri, evlenen erkek veya kızın baba oca�ından ayrılarak ayrı 

bir ev(aile) meydana getirdi�inin ifadesidir ( Kafeso�lu, 1993: 216). 

Yöremizde evlendirmeye, ba�göz etmek, ev bark kurmak, ocak sahibi olmak gibi 

isimler verilmektedir. 

�nceleme sahamızdaki evlenme tören ve uygulamalarını, dü�ün öncesi, dü�ün ve 

dü�ün sonrası olmak üzere üç ba�lık altında incelemeye çalı�tık. 

1. Dü�ün Öncesi 

a) Görücü/Dünür gitme 
 
Kız be�enilirken dikkat edilmelidir, soyu sopu bilinmeli, huyu suyu iyi 

ara�tırılmalıdır. Yöre insanın dü�üncesi “her güzelden kadın olmaz, aslı soy olmayınca” 

görü�üdür. �yi gelin kocasının yüzünü e�dirmeyendir.  

Dedem Korkut’ta kadınları dört türlü tarif eder: “ Karılar dört türlüdür. Birisi 

solduran sopdur. Birisi tolduran topdur. Birisi ivün tayagıdur. Birisi niçe söyler-isen 

bayagıdur = Birisi solduran soptur. Birisi dolduran toptur. Birisi evin daya�ıdır. Birisi ne 

kadar dersen baya�ıdır.” (Özsoy, 2006: 52). Bu kadınlar içerisinde evlenilecek olanı evin 

daya�ı(dire�i) olanıdır.  

Bu kadının özellikleri de Dedem Korkut’ta �u �ekilde sıralanır: 

“�vin tayagı odur ki yazıdan yaban ive bir konuk gelse, er adam ivde olmasa ol anı 

yidürür, içürür, agırlar, azizler, gönderür. Ol Ayi�e, Fatıma soyıdur hanum anun bebekleri 

yetsün. Oca�una bunçulayın avrat gelsün. = Kırdan yaban eve bir misafir gelse, kocası 

evde olmasa da o; onu yedirir, içirir, a�ırlar, azizler, gönderir. O Ayi�e, Fatıma 

soyundandır hanım. Onun bebekleri yeti�sin. Oca�ına bunun gibi avrat gelsin” (Özsoy, 

2006: 52). 

Eski geleneklerde günümüzde oldu�u gibi iki gencin birbirini tanıyıp, sevdikten 

sonra evlenmesi olayı çok nadir rastlanan bir olaydır. Geleneklerde askerli�ini yapmı� olan 

o�lanın ailesi, o�ulları için uygun bir e� ararlar. Uygun bir e� bulundu�unda o�lanının a�zı 

annesi, yakın bir akrabası veya arkada�ı tarafından kıza gönlünün olup olmadı�ı konusunda 
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aranır. E�er o�lanında gönlü varsa kıza görücü gitmeye karar verilir. Böylece gelin adayı 

belirlendikten sonra o�lanın anası ve yakın akrabalarından birkaç kadın kız evine görücü 

giderler. Giderlerken kız evine haber verilmez, kız do�al haliyle, her zaman ki 

kıyafetleriyle, görülür. Kızın hizmet edi�ine, oturup kalkmasına, dı�ardan görülebilen fiziki 

kusurları olup olmadı�ına, a�zının kokup kokmadı�ına bakılarak kız iyice incelenir. Türk 

boylarında kız, her zaman evin dı�ına giden evde kalıcı olmayan evlattır.  

Yakutlarda bu yasayı teyit eden bir atalar sözü vardır. “Kız ogo omukka anallah kııl 

boula�a = kız çocuk yabancıya tayin edilmi� yaratıktır” (�nan, 1998: 241). 

b) Kız �steme 
 
Görücüler kızı be�enmi�, ailelerine, o�ullarına yara�ır bulmu�larsa; istenilecek kız 

niyetine kaba bir tuz doldurulur, kızı istemeye gidene kadar o tuz veya eve, mala, cana bir 

�ey olmazsa kızı istemeye öyle gidilir. Kız istemeye yörede Per�embe günleri gidilir. Kızın 

ailesine o�lan evi tarafından bir elçi gönderilir bu elçiye “ar elçisi” denir. Ar elçisi kız 

evine kızın istenece�ini haber verir. Uygun bir zaman belirlenir ve kız istenmeye gidilir.  

O�lan tarafı kızı istemeye giderken bir yarasa tutar, yarasayı kurutur cebine koyar 

bunun kız isterken u�ur getirilece�ine inanılır.   

Kız istemeye o�lanın, babası, annesi ve aile büyükleri gider. Kız evine: “ sizden 

hısımlık ummaya geldik” denir. Sohbetten sonra hiçbir �ey sorulmadan kalkılır.  

Bir süre kız evine u�ranmaz. Bu süre kız evinin durumu de�erlendirmesi, o�lan 

tarafını ara�tırması için verilir. Bu süre buyunca o�lan tarafı ara�tırılır. Babası kızın 

annesine: “kızın a�zına bir ip ölç bakalım” der. Bu kızın gönlünün olup olmadı�ının 

sorulmasıdır. Kıza fikri mutlaka sorulmalıdır bu sünnettir. Hz. Muhammet (SAV) kızı 

Fatıma’ya, Hz.Ali ile evlenmeye gönlü olup olmadı�ını sormu� iki genci ondan sonra 

evlendirmi�tir. 

Birkaç gün sonra o�lan tarafı tekrar gelir. Kız evinin gönlü yoksa kızı verimkâr 

de�illerse söze ilk onlar ba�lar -o�lan tarafı söze hemen ba�lamaz kız tarafının kararını 

bekler- “sizin ora�ınız keskinle�mi� ama bizim ba�a�ımız daha olgunla�madı” denilerek 

uygun bir dille reddedilir.  

E�er kız tarafının gönlü varsa ancak ailede kızın verilmesini istemeyen ba�ka biri 

varsa o ki�i kız isteme sırasında evin oca�ının bacasından su döker, tuz atar, istemeye 

gelen kayınbabanın ayakkabısının ökçesini keser, ayak kabısının içerisine tuz atar. 

Ho�be�ten, havadan sudan sohbetten sonra o�lan tarafından ya�lı ve iyi konu�an 

biri, “Allah’ın emri peygamberin kavliyle kızınız falanı o�lumuz falana istemeye, hısım 
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olmaya geldik” der. Kızın aile büyükleri de “Allah yazdıysa olsun” derler. Kız verilmi�se 

“tatlısını yiyelim” denir. Daha sonra ki bir gün için kaville�ilir (sözle�ilir). 

Kız isteme geçmi�ten günümüze kadar aynı teamüllerle devam etmi�tir. Dedem 

Korkut’ta da kız isteme �u �ekildedir: “Kar�ı yatan karada�ını a�ma�a gelmi�im; geni� 

ete�ine, dar koltu�una kısılma�a gelmi�im; Tanrının buyru�uyla, peygamberin kavliyle, 

aydan arı, günden görklü kızkarda�ın Banınçiçek’i Bamsı Beyrek’e dileme�e gelmi�im.” 

(Gökyay, 1976: 60). 

c) Söz Kesimi/ Ni�an  
 
Kaville�ilen günden önce o�lan tarafı, kız tarafıyla beraber ni�an ve söz için gerekli 

olan e�yaları almak için pazar alı� veri�ine çıkarlar. Alı� veri� esnasında kızın giyece�i, 

erke�in giyece�i ve söz yüzükleri alınır. Daha önce kaville�ilen günde o�lan tarafı kız 

evine gelir. Bu geli�te her iki tarafın yakın akrabaları da hazır bulunurlar. Ni�an merasimi 

mevlitli veya çalgılı olur. Ni�an merasiminde daha önceden alınmı� olan yüzükler mavi bir 

ipin iki ucuna ba�lanır ve çiftlere takılır, yüzükler takılırken salâvat getirilir ve ip kesilir. 

Kıza, o�lan tarafının hediyeleri takılır. 

Ni�an ve yüzük takma gelene�i eski dönemlerden beri uygulana gelmi� bir 

gelenektir. Dedem Korkut’ta yüzük ve ni�an sözleri, Kam Büre Bey O�lu Bamsı Beyrek 

Boyunda �u cümlelerle geçmektedir:”…Beyrek üç öptü bir di�ledi ‘Dü�ün kutlu olsun han 

kızı’ dedi. Parma�ındaki altın yüzü�ü çıkardı, kızın parma�ına geçirdi. ‘Ortamızda bu 

ni�an olsun, han kızı’ dedi” (Gökyay, 1976: 57).  

O�lan tarafının getirmi� oldu�u tatlı yenilerek söz kesilmi� olur. Tatlı yenilmesinin 

sebebi iki tarafın anla�arak kızın verildi�inin arada hiçbir sorunun olmadı�ının gösterilmesi 

di�er bir amaçta gençlerin ileriki ya�amlarını a�ız tadıyla sürdürmeleri içindir. Yöremizde 

ba�lık parası uygulamasına rastlanılmamı�tır. 

Yörede üzün süre ni�anlı kalmak ho� kar�ılanmaz, “hayırlı i� beklemez” inanı�ı 

vardır. �ki aile dü�ün günü hakkında ortak bir zaman belirlerler. Genellikle yük o�lan 

tarafının üzerinde olaca�ı için o�lan tarafı “i�imiz üzerine yaparız” demektedir. Bunun 

anlamı o�lan tarafının geçimini sa�ladı�ı i� bitimdir. Dü�ünler “yay günü” yani mart- eylül 

arasında yapılır özellikle mayıs ayı tercih edilir çünkü mayıs ayı “orak” ayıdır, hasat mayıs 

ayında kaldırılır. 
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d) Dü�ün Alı�veri�i  
 
Dü�ünden önce iki aile bir araya gelerek bir ev için gerekli olan e�yaları alırlar. 

Damadın giyece�i kıyafetler, ya�lık, göynek, pe�kir, için kuma�lar alınır. Bu kuma�lar 

çulfalıkta dokunur. Damada, yanı�lı tra� bohçası, killik (gömlek), ak sırt (iç çama�ırı) 

alınır.  

Koyunyününden ip e�rilir ve damada çe�itli çoraplar dokunur; dokunan çoraplara, 

yanı�lı, lastikli, burmalı gibi isimler verilir. 

Kız için gutmu ve �eytarı alınır. Gutmu mavi renkte, �eytarı kırmızı renkte bir 

kıyafettir. Kıza eteklik kuma�lar alınır ve kız eteklerini diker. Bu eteklere, ho� boynuzu, 

yavrulu a�ız, büyük etek ve yavrulu a�ız gibi isimler verilmektedir.  

Gelinin giymesi için “edik” alınır. Edik, kırmız bir çizmedir, ökçesinde ye�il yanı�ı 

olur bu çizmeye “ye�il sızgalı” da denir. 

 “Fermana” denen; simli, yanı�lı; bir yüzü kırmızı bir yüzü mavili veya morlu �al 

alınır. Gelin bunu gutmu ve �eytarı ile giyer. Gutmuyu giydi�inde fermananın mavi veya 

morlu tarafını, �eytarı giydi�inde kırmızı tarafını giyer.  

Dü�ün sabahı, gelinin terli�ini düzmek için mavi, kırmızı, sarı çeki alınır. Geline 

diki� makinesi alınır. 

Geline takılacak ziynet e�yası olarak “ikilik” denilen gümü�ten bir takı alınırdı. 

Damat tarafının maddi durumuna göre ikili�in arasına koymak için, bir veya iki tane altın 

alınırdı. “Boyunkı” denilen gümü�ten, gelinin boynuna takılan bir takı alınır. 

Alınan e�yalar o�lan evi tarafından “terke heybesi” denilen yanı�lı, i�lemeli 

heybeye katılır, diki� makinesini birisi kucaklar kız evine götürülür buna “asbab” götürme 

denir. 

 

e) Okuntu  
 
Eski dönemlerde, günümüzde oldu�u gibi e�e dosta dü�ünü haber vermek için 

davetiye gönderilmez bunun yerine çe�itli e�yalar gönderilirdi.  

O�lan tarafı dü�ünün e�e dosta haber verilmesi için bardak, kibrit, basma (kuma�) 

alır, basma küçük küçük parçalara ayrılır. Yakın akrabalara gönderilmek üzerede, özellikle 

dayıya, amcaya, verilmek üzere �apka; halaya, teyzeye verilmek üzere de “çeki” adı 

verilen i�lemeli bez alır. “Söyleyici” adı verilen bir ki�i olur alınan bu e�yaları ahaliye 
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da�ıtır, “falan zamanda dü�ünümüz var” der. Durumu iyi olan aileler uzak köylere davulcu 

gönderir dü�ün zamanını ilan ettirirler. 

2. Dü�ün  
 
Yörede dü�ünler pazartesi günleri ba�lamaktadır. Pazartesi odun eleme, bayrak 

dikimi, tohum gavıdı; salı kesene; çar�amba kına; per�embe günü de dü�ün günüdür. 

a) Odun Eleme 
 
Odun elemek; köyün gençlerinin, hem kız hem de o�lan evinin dü�ün boyunca 

gerekli olacak olan yakacak odun ihtiyacını kar�ılamak için da�a odun almaya gitmesidir. 

Gençler odun toplamaya gidece�i sabahın gecesinde güvey (damat) gençlere 

e�lence düzenler bu e�lencede yenilir, içilir. Sabah ku�luk vakti (sabah ezanından önce) 

tüfek atarlar ve gençler bir araya toplanırlar.  

Kom�ulardan yük hayvanları, e�ek, katır, deve alınır en az kırk-elli hayvan olur. 

Gençler hayvanları çeker da�a odun toplamaya giderler. Odunu toplayıp dönerken dü�ün 

evine geldiklerini belirtmek için tüfek atarlar. Damadın babası da tüfek atarak onlara 

kar�ılık verir. Onlar gelmeden davar kesilir, yemekleri hazırlanır. Gençler gelir 

yemeklerini yerler, getirilen odunların bir kısmı kız evine gönderilir. Odun toplanırken 

bayrak dire�i olması için uzun ve düzgün bir çam a�acı kesilir. 

 

b) Bayrak Dikme 
 
Bayrak dikilirken hiçbir yere deymemi� bir bıçakla kurban kesilir, dedeler dua 

okurlar, bayrak dikilirken hiç kimse oturamaz. Bayra�ın etrafına isimleri “yeli” veya 

“dokuz topaklı” isimli bayrak çevreli�i takılır. Bu çevrelikler pullu, saçaklı olur. 

Bayrak dikimi dü�ünün ba�ladı�ının i�aretidir. Davullar, zurnalar çalınır, e�lence 

ba�lar. E�lence dü�ün bitesiye kadar çalgıcılar e�li�inde devam eder.  

Kız tarafından gelen kadınlar abdest alır, besmele çeker, hamur yo�urup ekmek 

atarlar (yapmak). Davarlar kesilir, dü�ün yemekleri pi�irilir. Yörede dü�ün yemekleri; 

yahni, ke�keh, etli pilav, etli kuru fasulye ve helvadır. Gelen misafirlere yemekler ikram 

edilir, �erbetler sunulur. 
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c)Tohum Gavıdı 
 
Tohum gavıdı; o�lan evinin kız evine dü�ün için gerekli olan malzemeleri 

götürmesidir. Bu malzemeler: Davar, ya�, so�an, dövülmü� darı, un, tuz vb. yemeklik 

malzemelerdir. Tohum gavıdını o�lan tarafının ya�lılarından birkaç ki�i götürür. Kız 

evine” eksi�imiz varmı” diye sorarlar. Kız evi de eksik yoksa “ tamız”, eksik varsa �unlar 

yok der. O eksikler hemen kar�ılanır. 

  

d) Kesene/Sandık 
 
Salı günü, o�lan tarafı alınan ev için alınan e�yaları, kızın gelinli�inin dikilmesi için 

alınan kuma�ı, kızın karde�lerine, annesine, babasına alınan hediyeler bir sandı�a koyulur 

ve kız evine çalgıcılar e�li�inde götürülür. E�yaları ta�ıyanlara kızın babası tarafından 

çe�itli hediyeler verilir bu hediyeler, para, ya�lık(mendil), yazma gibi küçük hediyelerdir. 

Bu güne “kesene” denmesinin sebebi kızın gelinli�inin kesilip, dikilmesi i�leminin 

bugün yapılmasıdır.  

Kız evine e�yalar götürülürken e�yaların arasına darı ve kül koyulur. Darı 

koyulmasının sebebi, darı gibi ço�alsın; kül koyulmasının sebebi de oca�ı küllenmesin 

anlamındır. Kına gecesinde yakılacak olan kına da bu gün götürülür. 

e) Kına 
 
Türk kültüründe kına her zaman büyük bir yer tutmu�tur. Deyimlerden, atasözlerine 

kadar hemen hemen hayatın her bölümünde söz varlı�ını devam ettirmektedir. Türkler 

kınayı belli ba�lı olarak üç yerde kullanmaktadırlar. Allaha kurban olarak kesilen 

kurbanlıklarda, vatana kurban olsun diyerek asker edilen gençlerde ve beyine kurban olsun 

diyerek genç kızların saçlarında ve ellerinde.  

Gerçekten de genç kız ilerde beyine kurban olacak onun için ve çocukları için tabiri 

yerindeyse saçını süpürge edecektir. Askere giden Türk evlatları da gerekti�inde vatanı 

için canını vermekten bir an geri durmayacaktır. Belkide ninelerin, hayatın yükünü anlatan, 

yüzlerine nur veren akla�mı� saçlarına kına yakması da Allaha kavu�madan önceki 

hazırlıklarıdır.    

Evlenirken kına yakılmayan genç kız yoktur, her genç kızın rüyası telli duvaklı, 

ellerinde kınalı bir gelin olmaktır. Yörede gelin kıza kına yakılmaması ho� kar�ılanmaz, 
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e�er erkek tarafı kına yakılmaması gibi bir teklifle gelirse kız tarafı çok sert tepki gösterir 

ve “size dul avradı gelin etmiyoruz” der. Bu söz basit ama derin manalar içeren bir sözdür. 

Kına yakımı çar�amba günü yapılır. Kız evinde ayrı, o�lan evinde ayrı yakılır. Kız 

evinde kına merasimi o�lan evine göre daha hüzünlü daha buruktur. Kızlarını “obaya” 

gelin edeceklerdir, gelin kızda “obaya” gelin gidecektir. Bu hüzün kına türkülerinde 

kendini belli etmekte, kendisini hissettirmektedir (bk. Kına türküleri).  

Kına gecelerinde gelin kız odanın ortasına oturtulur, ba�ının üzerine kırmızı bir 

tülbent örtülür. Genç kızlar etrafına çevrelenirler. Gelinin yakın arkada�ının elinde içinde 

küçük küçük yuvarlanmı� kınanın oldu�u bir tepsi olur, bu tepsi gelin kızın ba�ının 

üzerinde çevrilir ve kına türküleri söylenir. Daha sonra gelinin amcasının karısı geline 

kınasını yakar, gelinin eline kınası yakılırken o�lan evinden gelen altın lira veya para 

koyulur kına bunun üzerine yakılır. Kına misafirlere da�ıtılır, hep birlikte dua edilir. Daha 

sonra genç kızlar “gü�üm” çalarak oynarlar. 

Erkek evinde de kına yakımı hemen hemen aynıdır. Güvey odanın ortasına 

oturtulur ba�ına kırmızı bir örtü örtülür. Olgun, sözü dinlenen, evlili�inde mutlu, çocuklu 

bir ki�i güveyin kınasını yakar. Kına yakılırken kız evinden gelen altın lira veya para 

o�lanın avucunun içine koyulur kına bunun üzerine yakılır mendille ba�lanır. Kına 

da�ıtılır, kına da�ıtılırken kınadan alan misafirler kına tepsisinin içine “arılık” atarlar. 

Toplanan para mendile sarılır. Ya�lılar oturur, gençler çalgıcıları alır daha önceden ba�ka 

bir evde hazırlanmı� olan sofraya giderler yerler içerler sabaha kadar e�lenirler. 

 

f) Nikâh 
 
�ki tarafta kendi arasında anla�mı� olsalar da evlilik i�leminin gerçekle�mesi, 

toplum kar�ısında resmen tasdik edildikten sonra olacaktır. Buda resmi ve dini nikâhların 

yapılmasıyla olacaktır. Resmi nikâh devlet kurumunun onayı ve tasdikiyle 

gerçekle�mektedir. 

Dini nikâh merasimi ise dini vecibelerin gere�idir. Dini nikâh imam tarafından 

kıyılmaktadır. Dini nikâh kıyılırken odada sadece imam, gelin, damat, gelinin �ahidi ve 

damadın �ahidi bulunabilir.  

Dini nikâhın kıyılması sırasında, kollar ba�lanmaz, eller kenetlenmez, açık olan 

dolap, pencere, kaplar kapatılır. Bunun sebebi yeni gelin ve damada u�ursuzluk 

getirece�ine, kısmetlerinin kapanaca�ına inanılmasıdır. 
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g) Gelin Alma 
 
Per�embe günü gelin alma günü ve dü�ünün son günüdür. Bu gün sabah erkenden 

kalkılır yemekler vurulur (pi�irilir). Çalgıcı e�li�inde e�lenilir, çe�itli oyunlar oynanır(bkz 

seyirlik oyunlar).  

Dü�ünlerde “meyancı” denilen ki�iler olur bu ki�ilerin görevleri dü�ünlerde silah 

attırmaktır. Meyancılar dü�ünlerde silah atan ki�ilerin de�i�ik figürlerle, oyunlarla silah 

atmasını sa�larlar. Güzel figür yapamayan, güzel oynayarak tüfek atamayanları elindeki 

“cıvgın”la döver. 

Gelin almaya gidenlere “gelin alıcı” denir. Gelin alıcılar gelini almaya gitmeden 

önce, develerin “havut”ları süslenir, develere “bö�ür çanları” takılır, gelinin binece�i at 

süslenir. Bu i�lemler bitti�i zaman bayrak önde arkasında gelin alıcılar gelinin evine do�ru, 

davulla, zurnayla yola çıkarlar.  

Gelinin evinde gelin alıcılar kar�ılanır �erbetler ikram edilir. Gelin, babası, annesi, 

yakın akrabaları ve arkada�larıyla helalle�ir. Gelinin babası kızına “ gelinlikle çıktı�ın eve 

kefenle geri dön” der. Bu söz yörede bo�anmanın ho� kar�ılanmadı�ının i�aretidir, beyaz 

gelinlikle gelin giden kızın baba oca�ına ancak beyaz kefenle dönebilece�inin i�aretidir. 

Gelinin babası varsa a�abeyi gelinin beline kırmızı ku�a�ı salâvat getirerek üç kere 

dolandırdıktan sonra ba�lar. 

Gelin daha önce i�lemi� oldu�u “at kula�ı”nı atın yularının sa�ına ve soluna takar. 

At kula�ı; biri beyaz, di�eri kırmızı mendil büyüklü�ünde, i�lemeli bezdir.  

Gelin alıcılar gelini alırlar baba evinde koca evine getiriler. Gelirken güveyin 

babası gelin alıcıların önüne geçer yolda gelin alıcıların önünü kesip bah�i� isteyenlere 

bah�i� verir. Gelin alıcıların geli�i sırasında silahlar atılır, tekbirlerle kurbanlar kesilir. 

 

�) Gelin �ndirme 
 
Gelin koca evine geldi�inde attan inmez, attan inmek için “indirmelik” ister. 

Damadın babası gelir” sana bir tosun veriyorum” der. Bu esprili bir yakla�ımdır damadın 

babasının tosun olarak nitelendirdi�i damadın kendisidir. Gelin attan inmez bu sefer baba, 

�uradaki tarlayı veriyorum, kırk davar veriyorum, on mal veriyorum vb. �eyler vererek 

gelini attan indirir buna “indirmelik” denir. 

Gelin eve girerken kuca�ına bir o�lan çocu�u verilir ve öptürülür bunun amacı 

o�lan çocuklarının olmasıdır. Gelin kapının e�i�ine geldi�inde içinde yarısına kadar su 
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olan bir kova koyulur ve bu koca geline teptirilir bunda ki amaç suya yüklenmi� olan 

kutsiyetin evi korumasıdır veya gelinle beraber gelmesi muhtemel kötü ruhlardan 

arınmadır. Geline kapının üstüne tereya�ı sürdürülür, bunun amacı gelinin a�ır ba�lı ya� 

gibi yumu�ak olmasıdır. Geline kapının üzerine çivi çaktırılır, bunun amacı da gelinin eve 

ba�lı olması, ba�ka kapı bilmemesi içindir. Kapıya bir ip gerilir ve gelin bu ipi de kırarak 

eve girer, bunun amacı da gelinin kar�ıla�aca�ı zorluklarla kolay ba�a çıkmasını sa�lamak 

içindir. Gelin “yarma ta�ının” üzerine çıkarılır bunun amacı hem gelini herkesin görmesi 

hem de elginin ta� gibi dayanıklı olması içindir.  

Gelin ve güvey eve girerken ba�larının üzerine sazak (saçı) dökülür. Saçının 

içerisinde, bozuk para, murt yapra�ı, �eker, bu�day, yerfıstı�ı bulunur. 

�amanist ve Müslüman Türklerin evlenme törenlerinde mü�terek olan �amanizm 

unsuru gelinin geldi�i gün ba�ına saçı saçmaktır. Bu saçı, avcılık devrinde avın kanı, ya�ı 

ve eti, çobanlık devrinde süt, kımız ve hayvanların ya�ı, çiftçilik devrinde darı, bu�day, 

muhtelif meyveler saçı olarak kullanılmı�tır. Saçı -yabancı soya mensup olan bir kızı, 

kocasının soyunun ataları ve koruyucu ruhlar tarafından kabul edilmesi için- yapılan bir 

kurban ayininin kalıntısıdır (�nan, 2000: 167). 

Gelin eve girdikten sonra damada, geline ve misafirlere �erbet ikram edilir. Gelin, 

damat ve gelinin odasına alınır.  

h) Gerdek Gecesi 
 
Gelin ve damadın karı-koca oldu�u gecedir. Damat gerde�e girerken arkada�ları 

tarafından sırtı yumruklanır. Damat, gelinin yanına girince geline “yüz görümlü�ü” olarak 

bir ziynet e�yası takar ve gelinin duva�ını öyle açar. Damat iki rekât namaz kılar.  

Gelinin annesi ve babası o gece damadın sa�dıcı gelene kadar uyumazlar. Damadın 

sa�dıcı damat gerdekten çıkıp da silah atasıya kadar bekler damat silah atınca, sa�dıç 

gelinin evine gider ve “hayırlı olsun” der, gelinin annesi ve babası ancak bundan sonra 

yatar.  

Damadın silah atmaması hayır de�ildir, gelinin gerdekten yüzünün akıyla 

çıkamadı�ının i�aretidir. Böyle bir durumda sa�dıç gelini babasının evine bırakır.  

3. Dü�ün Sonrası 
 
Gerdek gecesinden sonra e�er gelin gerdekten yüzünün akıyla çıktıysa, sabah 

kalkar kıyafetini giyer “terli�ini” ba�lar. Terlik gelinin boynuna takılan, gö�süne kadar 

inen terini sildi�i i�lemeli bezdir. Gelin, terli�in üzerine dü�ünde takılan ikili�i, altını ve 
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paraları güzelce dizer, güzel görünmesi içinde üzerine de mavi, kırmızı, sarı “çeki” çeker. 

Düzülen terlikte “ sakandıra” olur, sakandıra; kırmızı ve mavi renkte nakı� i�lemeli olup, 

terlikten a�a�ıya do�ru sarkan iptir. Bahar daha önceden alınır hamurun içine yumu�aması 

için koyulur. Daha sonra bahar, dü�ün sabahı sakandıraya, aralarına çaltı gili�i konularak 

dizilir. Gelin mis gibi kokar. Sakandıraya çaltı gili�i konmasının sebebi gelinin nazardan 

korunmasıdır. 

Gelin ve damat daha sonra damadın evine el öpmeye giderler, kaynana geline bir 

bilezik takar. Geline bir davar kellesi üttürüp, çorba yaptırırlar. Davar kellesi ütmek belki 

de Yörüklerin yemek kültürü içerisindeki yapılması en zor yemektir. Bu çorbayı kayın 

babanın önüne koyarlar. Kayın baba çorbayı içtikten sonra derse ki: 

“Bu kelleyi kim üttü 

 Kılı bo�azıma gitti 

 Yiyemedim kılından 

 Azcık daha gatın suyundan” o zaman gelin kızın i�i bir hayli zordur.  

Ancak derse ki: 

“Bu kelleyi kim üttü 

 Dadı burnuma yetti  

 Doyamadım dadından 

Azcık daha gatın �undan” o gelin, evin ba� tacı olur. 

 

C. ÖLÜM 
  
Ölüm, insanlara so�uk gelse de hayatın kaçınılmaz gerçe�idir. Nitekim Allah-ü 

Teala da kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’de ”Her nefis ölümü tadacaktır.”(Al-i �mran, 3/185). 

buyurarak yeryüzündeki her canlının ölece�ini açıkça bildirmektedir. Necip Fazıl da: 

“Ölüm güzel �ey; budur perde ardından haber, 

 Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber?” diyerek bizlere ölüm gerçe�ini 

anlatmı�tır.  

16. yüzyıl Osmanlı sahası Türk edebiyatının en büyük �airi olan Bâki de: 

“Baki kalan bu kubbede, bir ho� seda imi�” diyerek hiçbir �eyin bu dünyada 

sonsuza kadar ya�ayamayaca�ını insanlara ho� bir �ekilde anlatmı�tır.  

Dedem Korkut’ta bu dünyanın fani oldu�unu �u dizleriyle dile getirmi�tir: 

“Hani ö�dü�üm bey erenler? 

 Dünya benim deyenler? 
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 Ecel aldı yer gizledi, 

 Fani dünya kime kaldı? 

 Gelimli, gidimli dünya, 

 Sonucu ölümlü dünya! 

 Bu kara yer bizi de yiyecektir, 

 En nihayet uzun ya�ın ucu ölüm, 

 Sonu ayrılık!” (Gökyay, 1976:243). 

Türkler arasında da ölüm olayı, do�um ve onu takip eden evlilik gibi en önemli 

geçi� a�amalarından biri olarak kabul edilmi�tir. Bu geçi� dönemlerinden sonuncusu olan 

ölüm, bir son gibi görünse de gerek eski Türk dinlerinde gerekse Türklerin mensubu 

bulundukları �slâm dininde bir yok olu� olarak algılanmamı�; ölümle her �eyin bitmedi�ine 

sadece bu dünyadan öbür dünyaya geçildi�ine inanılmı�tır (Çıblak, 2002: 605–614). 

Dü�ünen insan ta� devrinden beri hayat ve ölüm sırlarını ö�renme�e ve anlamaya 

çalı�mı�tır. Büyük filozofları ve mütefekkirleri binlerce yıllar boyunca dü�ündüren ve hâlâ 

çözülemeyen bu sırları, basit ve tatbikatçı olan topluluk, kendi dünya görü�üne uygun 

olarak halletmi�tir. �nsanı ya�atan nesneyi nefes, tın, rüzgâr, esinti kelimeleriyle ifade 

etmi�lerdir. Yakutlar ruh-can mefhumunu tın, kut, sür kelimeleriyle; Altaylılar tın, süne ve 

kut kelimeleriyle ifade ederler. Eski Türkler can ve ruh mefhumunu, genel olarak, tın 

(nefes) kelimesiyle ifade etmi�lerdir. Do�u Türklerinde bu kelime hala nefes ve can 

manasına kullanılmaktadır; batı Türklerinde ise bu kelime ancak “dinlenmek” kelimesinde 

kalmı�tır. �amanist tasavvurlarına göre can, kanda yahut yürekte bulunur (�nan, 2000: 

176). 

Yöremizde ölümle ilgili inanmaları, yapılan uygulamaları; ölüm öncesi, cenaze 

töreni ve defin (topra�a verme), ölüm sonrası olmak üzere üç ba�lık altında incelemeye 

çalı�tık. 

1. Ölüm Öncesi 

a)Ölümü Dü�ündüren Durumlar 
 
Yöremizde halk arsında ölümü dü�ündüren bazı belirtiler vardır. Bunlar halkın 

kendi içerisinde ortaya çıkardı�ı, kendisine has yöntemler izleyerek yorumladı�ı 

durumlardır. 

Ölecek insanın eskileri anması yani daha önceden ölmü� ki�ileri hatırlaması onlarla 

ilgili anılarını anlatması o ki�inin ölümünün yakla�tı�ının belirtisi olarak görülür. 
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Hanenin üzerinde kukumav (Bayku�) ku�u uçarsa ya da haneye konarsa o evden 

birinin ölece�i veya o haneye yakın birinin ölece�i dü�ünülür. Bunun sebebi kukumav 

ku�unun viran olmu� yerleri mesken edinmesidir.  

Kukumav ku�unun kondu�u a�aca tutunuldu�unda, kukumav ku�u kaç kere öterse 

tutunan insanın o kadar yıl ya�ayaca�ı inanı�ı vardır.  

Karga da kukumav ku�u gibi ölümün habercisidir. Hanenin etrafında karga görmek 

birisinin ölece�ine yorumlanır. Kargaların le� yiyici olması bu görü�ün halk arasında 

ortaya çıkması büyük rol oynamı�tır. 

Ola�anın dı�ındaki durumlar halk arasında ölüme yorumlanır. Tavu�un horoz gibi 

ötmesi, bir hayvanın yavrusunun uzvunun eksikli�i veya fazlalı�ı halk arasında ölüme 

yorumlanmaktadır. 

Köpeklerin gece boyunca uluması birisinin ölece�ine yorumlanır. Köpeklerin 

duyularının geli�mi� olması sebebiyle bazı do�aüstü varlıkları gördükleri ve bunun için 

uluduklarına inanılır. 

Ayakkabı çıkarılırken ayakkabının ters dü�mesi birisinin ölece�ine i�arettir.  

Rüyada çocuk do�du�unu görmek yakın birisinin ölece�ine i�arettir. Bu görü�ün 

ölü diriyi getirir inanı�ının tersi bir durumdan ortaya çıkmı� olması kuvvetle muhtemeldir. 

Rüyada ortadan ikiye yarılmı� kütük görmek haneden birisinin ölece�ine 

yorumlanır. Kütük sa�lamlı�ın, dayanıklılı�ın bir imgesidir. Bu imgenin zarar görmü� 

olması halk arasında ölüm dü�üncesine sebep olsa gerek. 

Rüyada di� çekildi�ini görmek, di�in çekilirken kanaması yakın birinin ölece�ine 

yorumlanır. Rüyada ön di�in çekilmesi yakın birinin ölece�ine, azı di�in çekildi�ini 

görmek uzak birinin ölece�ine yorumlanır. 

Rüyada silah atılması birinin ölece�ine i�arettir. 

Ya�lı birisi sayıklamaya ba�larsa o ki�inin ölece�ine inanılır. 

Birisinin göz bebekleri kararırsa o ki�inin ölece�ine inanılır. 

Ölecek olan insanın ayaklarından itibaren vücudu so�umaya ba�lar. 

Ölecek olan insanın cildi sararmaya ba�lar, nabzı dü�er. 

b) Ölümün Hemen Ardından Yapılan ��lemler 
 
Ölümünün yakla�tı�ına inanılan bir kimsenin ba�ında Kur’an okunur bunun ölüm 

dö�e�inde olan ki�inin ruhunu rahatlataca�ına ve bu ki�inin ruhunu kolay teslim edece�ine 

inanılmasıdır. Ara ara ölüm dö�e�inde bulunan insana su içirilir. Bunun sebebi, ölüm 

dö�e�indeki ki�i çok fazla susar ve �eytan ölüm dö�e�indeki ki�iye su vermeyi teklif 
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ederek onun ruhunu kandırmaya çalı�aca�ına inanılmasıdır. Hastaya Kelime-i �ahadet 

getirtilir; Müslümanların ölmeden önce söyleyece�i son söz Kelime-i �ahadettir. Uzakta 

bulunan yakınlarına durum hakkında bilgi verilir ve ça�rılır. 

Bölgede inanı�a göre Anamur dı�ında hayata gözlerini kapayan birinin cenazesi, 

Anamur’dan bir avuç toprak götürülüp cenazesinin üzerine serpilmedi�i takdirde 

getirilmez. Bu i�lem yapılmadı�ı sürece cenaze getirilirken birçok aksilik olur bunun 

sebebi “insan yaratıldı�ı topra�a dü�mek istermi�” inancıdır. 

Fani dünyadan ebedi dünyaya göçen insanın e�er gözleri açıksa kapatılır ancak bu 

i�lem sıca�ı sıca�ına yapılmalıdır beden so�udu�u zaman ölünün gözleri kapanmayacaktır 

yoksa ölen insan gözleri açık �ekilde gömülecektir. Gözleri açık olarak ölen insan için 

“gözü açık gitti” denir. Yani daha bu dünyadan umdukları, yapmak istedi�i, görmek 

istedi�i �eyler oldu�una veya bu dünyada ameli salih bir ki�i oldu�u için Cenab-ı Hakk’ın 

kendisine cennet bahçelerinden bir bahçe gösterdi�i ve buna baktı�ına inanılır.  

Ölen ki�inin ayak ba�parmakları bir ip vasıtasıyla birbirine çatılır( ba�lanır). 

Çenesinin açık kalmaması için çenesi, çenesinin altından ba�ının üstüne bir bez ile 

ba�lanır. Çenesi açık kalırsa kötü ruhların a�zından girece�ine inanılır. 

Kolları vücudunun iki tarafına uzatılır. Ölüyü üzerine koymak için odada bir yere 

beyaz çar�af serilir. Ölünün üzerine beyaz bir çar�af örtülür, ba�ı kıbleye gelecek �ekilde 

yatırılır. Çar�af örtüldükten sonra iki ki�i tarafından cenazenin yanında günlük (kokulu bir 

baharat) yakılır ve çar�afın kenarları kaldırılarak üç kere dola�tırılır. Ölü yatırıldı�ı zaman 

ba�ının altına yastık ve benzeri �eyler koyulmaz yoksa vücudu so�udu�u zaman ba�ı 

yukarıda kalır. Bu i�lemler cenazenin mezarda yataca�ı �ekilde donması için 

yapılmaktadır. 

Cenazenin üzeri örtüldükten sonra, ölünün üzerine makas veya bir bıçak koyulur, 

bunların cenazeyi kötü ruhlardan koruyaca�ına inanılır.  

Cenaze, muhafaza edildi�i oda da yalnız bırakılmaz ve odanın penceresine bir 

bardak su koyulur; ölünün ruhu gelir içer diye. Ölünün bulundu�u odaya su koyulması 

gelene�i ve bu suyu ölünün ruhunun gelip içece�i inancı, �slamiyet öncesi Türklerin 

inançlarının kalıntılarıdır zira ruhun su içmesi inanı�ı �slamiyet ile ba�da�mamaktadır.  

Cenazenin bulundu�u evin yakınına kedi yakla�tırılmaz. Cenazenin üzerinden 

atlanmaz, atlanırsa hortlak olaca�ı inanı�ı vardır.   

Cenazenin yanında kur’an okunur. 

Camiden sala verdirilerek ölen ki�inin kim oldu�u ve cenazenin ne zaman, nereden 

kaldırılaca�ı ile nerede defnedilece�i ahaliye duyurulur. 
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2. Cenaze Töreni ve Defin 

a) Cenazenin Yıkanması ve Kefenlenmesi 
 
Cenazenin yıkanması için bir ate� yakılır; kazana su doldurulur, bu kazan yakılan 

ate�in üzerine koyulur ve su ısıtılır. �çerisindeki suyla cenazenin yıkandı�ı bu kazan cenaze 

evden gidince yönü a�a�ıya çevrilir ve üzerine üç tane ta� koyulur. Bu ta�lar cenazenin; üç 

gün kur’an’ı bitinceye kadar kazanla birlikte muhafaza edilir.  

Cenazenin yıkanaca�ı yerin üzeri iyice temizlenir, cenazenin yıkandı�ı yere 

“yüneklik”, cenazeyi yıkayana da “yüyücü” denir, buraya murt (mersin) yaprakları 

koyulur.  

Ölünün ba�ı kıbleye gelecek �ekilde yıkanaca�ı yere yatırılır. Gerekli temizli�i ( 

koltuk altı, etek temizli�i) yapılır. Tırnakları kesilir, gusül abdesti aldırılır, gerekli yerlerine 

pamuk koyulur; pamuk koyulmasının sebebi akıntı vb. �eylerin çıkıp cenazenin abdestini 

bozmaması içindir.  

Cenazeye yıkandıktan sonra cenaze yakınları cenazenin yanına ça�ırılır ve 

cenazenin üzerine üç tas su döküp, cenazenin elini öperler. 

Cenaze kefenlenirken; kefenin içerisine otçam (çörekotu), gül suyu veya gül, murt 

yapra�ı çilenir (serpmek). Daha sonra bakır bir tasın içerisine ate� yakılır ve üzerine 

günlük atılır. Kefenin ikinci katının arasına günlük tütsülenir. Bu i�lemlerin yapılma sebebi 

cenazenin güzel kokması içindir.  

Kefen kadınlarda dört kat, erkeklerde iki kat olur ayrıca ölen ki�i kadınsa ba�ına 

tülbent (yazma) örtülür, alnına tülbent ba�lanır ve gözüne sürme çekilir. Kefen aya�ından 

ve ba�ından ba�lanır, ölen ki�i kadınsa açılmaması için belinden de ba�lanır.   

Ölen ki�i erkekse cenazeyi imam yıkar, ölen ki�i e�er kadınsa ölüyü yıkayanın din 

görevlisi olma zarureti yoktur. Yıkayıcı denilen, ölü yıkama i�inden anlayan bayanlar 

tarafından yıkanır. E�er ölen ki�i �ehitse cenazesi yıkanmaz. 

Cenaze mümkün oldu�u kadar kısa sürede gömülmelidir. Bunun sebebi olarak 

ölünün �i�memesi, kokmaması ve bir an önce topra�a kavu�ması gösterilebilir.  

Ölüm olayı ak�am olduysa cenaze sabaha kadar evde bekletilir. Ak�am veya sabah 

ölen ki�i ö�len namazından sonra, ö�len öldüyse ikindi namazından sonra, ikindin ölmü�se 

ertesi günün ö�len namazından sonra topra�a verilir. 
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b) Cenaze Namazı ve Defin (Topra�a Verme/ Yataklama) 
 
Yıkanıp kefenlenen cenaze “sal” denilen ta�ıma tahtasının üzerine koyulur. 

Cenazenin üzerine kilim, seccade vb. �eylerle örtülür. Cenaze evden çıkarılaca�ında, 

cenaze kızsa pencereden, erkekse kapıdan çıkarılır. E�er cenaze erkekse ceket, kadınsa 

cember (ba�örtüsü) örtülür. Bu gelenek Hun gelenekleriyle benzerlik göstermektedir.  

Hunlar ölülerini tabut içine korlardı. Bu tabut iki katlı olup iç ve dı� tabutlardı. Bu 

tabutları altın ve gümü� i�lemeli kuma� ve kürklerle örterlerdi (�nan, 2000: 177). 

Cenaze evden çıkarken ölünün yıkandı�ı su dökülür e�er dökülmezse ölümlerin 

devam edece�ine inanılır. Aynı �ekilde cenaze evden çıkarken ölen ki�iye ait bir ayakkabı 

soka�a bırakılır. Cenaze götürülürken cenazenin arkasından bozuk para da�ıtılır. Buna 

“selamet parası” denmektedir. 

Cenaze evden çıktıktan sonra bir kurban kesilir buna “kabir kurbanı” denir. Kesilen 

bu kurbanla cenazeyi götüren ki�ilere yemek hazırlanır. Bu i�lemin �amanist inanı�tan 

kalmı� olabilece�i muhakkaktır. Nitekim �nan: “Definden önce ölü için birçok hayvanların 

kesildi�i muhakkaktır. �imdiki Müslüman Kırgızlar dahi defin töreni gününde birkaç 

hayvan ‘hudayı’ diye keserler. Adı hudayı olan bu âdet, �üphesizdir ki, eski �amanlık 

kalıntısıdır. Bu âdete Yakutların ‘hayılga’ dediklerini, sözde hıristiyan sayılan Yakutların 

bile bu kurbana çok önem verdi�ini etnografçılar tespit etmi�tir.” demektedir (�nan, 2000: 

183). Ayrıca ölünün defin i�leminden sonra eve dönüp yemek yeme gelene�i �amanist 

toplumlarda da görülmektedir.  

Cenaze evden çıkarıldıktan sonra cenaze namazının kılınması için camiye götürülür 

ve cemaat, ölünün cenaze namazını kılar. Cenazenin, namazının kılınması için camiye 

götürülmesi �art de�ildir; temiz, cenazenin koyulabilece�i bir yerde de cenaze namazı 

kılınabilir. 

Cenaze namazı; ayakta kılınır ve dört tekbirlidir sadece erkekler kılabilirler. �mam, 

cemaatin önünde durur, cemaatte imamın arkasında saf tutarlar. �mam “Allah rızası için 

namaza, Resulullah için salâvata” e�er cenaze erkekse “‘er ki�i niyetine’, cenaze kadınsa 

‘hatun ki�i niyetine’ duaya” diyerek ilk tekbiri alır. Tekbir alındıktan sonra eller göbe�in 

altından ba�lanır. “Sübhaneke” ,” Vecellesenaüke” ile beraber okunur; ikinci tekbir alınır 

“Allahümmesalli ve Allahümmebarik” duaları okunur, üçüncü tekbir alınır bilen duasını 

bilmeyen âmin der; dördüncü tekbirden sonra eller yanlara bırakılarak, sa�a ve sola “Es-

Salamü Aleyküm ve Rahmetullah” diyerek selam verilir namaz bitirilir. Namazdan sonra 
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imam cemaate “merhumu/merhumeyi nasıl bilirsiniz” diye üç kere sorar, cemaatte “iyi 

biliriz” diyerek cevap verir. Cenaze namazı ölü için duadır. 

Cenaze defnedilece�i yere omuzlar üzerinde ta�ınır. Cenaze ta�ınırken, cemaat 

sırayla dokuz-on adım ta�ır, bu sevap olarak görülür. Kadınlar ne cenaze ta�ınırken ne de 

mezarlıkta bulunamazlar. Buna yakın hatta ayı diyebilece�imiz bir benzerli�i 

�amanizm’de de görmekteyiz: “�amanın defin törenine Sagay kadınları i�tirak 

etmezler.”(�nan, 2000: 185). �aman Türk kadınlarının büyük ayinlere i�tirak edemeyi�i, 

son zamanlardaki gibi necs sayıldıklarından de�il, belki de kabile tanrısı huzuruna gelinin 

hürmeten çıkmamasından ortaya çıkmı� olması pek muhtemeldir (�nan, 1998; C.I: 275). 

Ölünün defnedilece�i mezar ölüm olayının gerçekle�mesine müteakip kazılmaya 

ba�lanır. Mezarın kazılması sırasında mezarı kazanlar zorlanırsa, ölen ki�inin dünyada 

amelinin salih olmadı�ına, e�er kolay kazılırsa amelinin salih oldu�una yorumlanır.  

Mezar 1,5–2 m derinli�inde kazılır, mezarın alt kısmına “saptırma” denilen, 

cenazenin koyulaca�ı bir odacık açılır. Bu odacı�ın meyli cenaze koyuldu�unda yüzünün 

kıbleye gelmesi için kıble tarafınadır. Cenaze kabre yakınları tarafından koyulur ve 

saptırmanın içerisine yatırılır. Cenazenin arkasına murt dalı koyulur. Murt yörede “cennet 

a�acı” olarak bilinmektedir, bu nedenle murt a�acından odun yapılmaz. Murt dalları 

cenazenin arkasına koyulduktan sonra “saptırma ta�ı” denilen ta�larla saptırma kapatılır. 

Daha sonra mezarı kapatma i�lemi yapılır bu i�lemde cemaat mezara üçer kürek toprak atar 

ve di�er ki�iye verir, bu i�lem mezarın üzeri tamamen kapatılıncaya kadar sürer.  

Mezarın üzeri tamamen kapandıktan sonra, mezarın ba�ucuyla, ayakucuna murt 

yapra�ı dalları sokulur ve mezarın üzerine su dökülür. Bu i�lemlerin hepsine birden 

“topra�a verme” denmektedir.  

�mam mezarın ba�ında, Yasin-i �erif, Tebareke, �hlâs, Nas, Felak, Bakara surelerini 

okur ölünün ruhuna ba�ı�lar daha sonra cemaatle birlikte, Fatiha okunur. Fatiha suresinden 

sonra imam dı�ında herkes mezarın ba�ından ve mezarlıktan ayrılır.  

�mam mezarın ba�ında kalır ve ölüye “talkım/ talkın/dalkım” verir, söyleyi�ler halk 

arasında de�i�mektedir; ölü, öldü�ünü ancak talkım verildikten sonra anlamaktadır. Hoca 

burada sorgucu melekler geldi�inde ölünün dili dola�masın diye ölüye telkinde 

bulunmaktadır, bu telkine ba�larken ölüye annesinin adıyla “ Ya filanın o�lu/kızı falan” 

diyerek üç kere ça�ırır, annesinin adıyla ça�rılmasının sebebi ki�inin annesinin kesin 

olmasıdır. Ölünün ismini söyledikten sonra hoca �u duayı okur: 

“Üzkur mâkünte aleyhi �ehâdate en leilâheillallah ve Muhammeden Resulullah ve 

enneke nadiyte billahi rabben ve bilislami dinen ve Muhammeden nebiyyen ve bil- Kur’an-
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i imanen.” Mealen: “Dünyadayken ba�lı oldu�un dinini, Allah’ın birli�ine ve 

Hz.Muhammed’in (SAV) onun peygamberi oldu�una iman ve ikrarını hatırla.” Bu duayla 

beraber “talkın” verme i�lemi bitmi� olur. 

c) Devir Çevirme ve Yemin Savım 
 
�slam ile ba�da�an bir olay olmadı�ı din adamları tarafından söylenmektedir. Devir 

çevirme i�lemi halk arasında anadan-atadan kalma gelenek olarak devam ettirilir. 

Devir çevirme i�lemi cenaze defnedilmeden önce yapılmaktadır, ancak olası bir 

aksilik durumunda cenaze defnedildikten sonrada yapılabilmektedir.  

Devir i�lemi ölen ki�inin öteki dünyada rahat etmesi, azaplarının azalması için 

yapılır. Devir çevirme esasen, ölen ki�inin ya�arken yerine getiremedi�i yükümlülükleri, 

öldükten sonra ölenin yakınları veya mirasçıları tarafından yerine getirilmesidir. Ölenin 

ya�arken kılamadı�ı namazları, tutamadı�ı oruçları ve yerine getiremedi�i yeminleri 

kar�ılı�ında, Allah katında affedilmesi için, mirasçıları tarafından ölenin ya�ı hesaplanarak 

devir i�lemiyle fakirlere para verilmesidir. Bu i�lem yapılırken bir takım pratikler 

uygulanır. 

Devir çevirme i�lemi yapılmadan önce ölen ki�inin borcu hesaplanır, borç o yılın 

fitrine göre hesaplanır. Bu borç tek tek hesaplanır; �u kadarı namazından, �u kadarı 

fitrinden, �u kadarı zekâtından vb. bu hesaplama ölen ki�inin ya�ına göre yapılmaktadır 

ancak hesaplama yapılırken ölen ki�inin ergenli�e girmeden önceki ya�ı çıkarılır çünkü 

ergenli�e girmeyen ki�inin dini sorumlulukları yoktur. Ergenlik ya�ı kızlar için dokuz, 

erkekler için on iki olarak hesaplanır. Bu hesaplamadan sonra ortaya çıkan para miktarı 

e�er devralacak ki�inin üzerinde bu para yoksa bu para kar�ılı�ı olacak �ekilde altın, bir 

mendilin içerisine koyulur. Bu mendili imam devir alacak ki�iye “filan o�lu/kızı falanın 

kefaletini aldın, kabul ettin mi ?” diye sorarak verir; devralacak ki�i “aldım, kabul ettim” 

der. Bu i�lem kırk kere tekrarlanır. Artık ölen ki�inin borcu devralana geçmi�tir, devralan 

bu parayı fakirlere da�ıtır, da�ıtırken de verdi�i ki�iye “aldın kabul ettin mi?” diye üç kere 

sorar, kar�ıdaki de “aldım, kabul ettim” diyerek cevap verir böylece devralan borçtan 

kurtulur ve devir çevirme i�lemi biter, ölen ki�inin borçları ödenmi� olur. 

Ölen ki�inin tutamadı�ı, yerine getiremedi�i bir yemini oldu�u dü�ünülerek ölen 

ki�inin arkasından, insanlara küçük hediyeler, para vb. �eyler “yemininden savımından” 

denilerek verilir ve bu i�lem üç kere tekrar edilir. 



    281 

3. Ölüm Sonrası 

a) Tespih Çekme 
 
Tespih, geçmi� dönemlerde Allah adını zikretmek ve dini bir takım zikr 

i�lemlerinde kullanılırdı. Namazlarda; sünnet olan ‘Sübhanallah, Elhamdülillah ve 

Allahüekber’ kelimelerini söylemek için kullanıla otuz üç boncuklu tespihler, Allah’ın 

doksan dokuz ismini (Esma-ül Hüsna) söylemek için kullanılan doksan dokuz boncuklu 

tespihler ve tekke ve dergâhlarda zikr i�lemleri için kullanılan be� yüz, yedi yüz elli ve bin 

boncuklu tespihler vardır.  

Ne var ki günümüzde tespih dini olarak kullanılsa da asıl amacının dı�ına çıkmı�tır. 

Günümüzde tespihi bir oyuncak veya el alı�kanlı�ı olarak kullananlara, sallayarak veya 

çe�itli figürler meydana getirerek dola�anlara, hatta tuttukları futbol takımının renklerine 

göre yapılmı� tespihleri çekenlere sıkça rastlanmaktadır. 

Konumuzu meydana getiren “tespih çekme” ise dini bir ritüeldir. Ölen ki�inin 

cenazesi defnedildikten sonra mezarı ba�ında yapılabilece�i gibi ki�i kendi tespihini de 

çekebilmektedir, makbul olan da ki�inin kendi tespihini çekmesidir. Tespih çekme, yetmi� 

bin defa “La ilahe illallah” denerek yapılır. 

Cenaze defnedildikten sonra imam cenazeye katılanların sayısını tahmini olarak 

hesaplar ve bu sayıyı yetmi� bine böler, çıkan sayı kadar “La ilahe illallah” der, cemaatte 

imamla birlikte tekrar eder. Tespih çekme i�lemini ki�inin kendisinin yapması da bu 

yüzden makbuldür çünkü ”El, eliyle yılan ölmez”, cemaat içerisinde tekrar etmeyen 

olabilir. E�er ki�i kendi tespihini çekecekse yine yetmi� bin defa “La ilahe illallah” der. 

Tespih çekilirken her yüz “La ilahe illallah” tan sonra “Muhammeden resulullah” denir. 

Tespih çekme, ruhun kabirde azabını azaltmak için yapılmaktadır. 

b) Yas Tutma 
 
 Yas; kaybedilenin gerçekli�ini kabul etme, onsuz bir hayatı ya�amaya alı�ma 

dönemidir. Yas tutma eski Türklerden beri var olan bir süreçtir. Türk kültürüyle ilgili geni� 

bilgilere ula�abildi�imiz Dede Korkut Hikâyeleri’nde ( Duha Koca o�lu Deli Dumrul 

Boyu, �ç-O�uz Dı�-O�uza Asi Olup Beyrek’in Öldü�ü Boyu ve Kam Büre Bey o�lu Bamsı 

Beyrek Boyu), Orhun Abidelerinde de yas töreniyle ilgili geni� bilgiler mevcuttur.  

Bu dönemde yöre halkı arasında kıyafetten, davranı�a kadar bir takım uygulamalar 

görülmektedir.  
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Ölü yakınları bu dönemde mümkün oldu�unca renkli giysiler giymezler daha çok 

koyu renkli giysiler giyerler, gülmezler, mümkün oldu�unca az konu�urlar; evin annesi 

kırk gün siyah tülbent takar, ellerine kına yakmaz.  

Dü�ünlere gidilmez, e�er yakın tarihte kendi dü�ünleri varsa ya ileri bir tarihe 

ertelerler ya da dü�ünü çalgısız olarak Mevlitli yaparlar. Cenaze sahibi ki�ilerin e�-

dostlarından birinin dü�ünü varsa cenaze yakınlarından izin alarak ve özür dileyerek 

yaparlar. 

 Yöremizde görülen bu uygulamalar ile Kam Büre Bey o�lu Bamsı Beyrek 

Boyundaki “ …Kızı, gelini kas kas gülmez oldu; kızıl kına ak eline yakmaz oldu. Yedi 

kızkarda�ı ak çıkardılar, karalar giydiler.”(Gökyay, 1976: 66).uygulaması arasındaki 

benzerlik dikkat çekicidir. 

Ölünün elbiseleri ihtiyacı olan ki�ilere da�ıtılır; buna benzer bir uygulamadan 

Manas Destanı’nda:  

“…Diyorlar ki altın i�lemeli giyimlerini 

Dokuz parçaya ayırıp halka üle�tiler.”(�nan, 2000: 182). 

Kutadgu Bilig’de de: 

“Bu ay Toldınıng kıldı oglı yogı;          

 Çıgayka üledi kümü� hem agı”/  

“O�lu, Ay- Toldı için ölüm a�ı yaptı; 

 Yoksullara gümü� ve ipekli kuma�lar da�ıttı” (Arat, 2006: 338–339) �eklinde 

bahsedilmi�tir.    

Cenazenin topra�a verilmesinden itibaren üç gün boyunca cenaze evinde Kur’an 

okunur, gelen misafirlere �erbet, me�rubat, çikolata ikram edilir, buna üç gün Kur’an’ı 

denir, üç gün Kur’an’ında taziyeler kabul edilir. Cenazenin kaldırılmasından yedi gün 

sonra bir Kur’an daha okutulur buna yedisi Kur’an’ı, kırk gün sonra okunan Kur’an’a da 

kırkı denir, kırkı Kur’an’ında; kırk pi�isi yapılır ve helva da�ıtılır. Cenaze evine halk 

arasında “Örgülük” denmektedir. 

Ölü için elli iki gün sonra bir Kur’an daha okutulur bu Kur’an’a da “elli ikisi” 

denir. Ölünün elli ikisi Kur’an’ı di�er okutulan Kur’an’lara göre daha büyük yapılır. 

Yemekler yapılır, sofralar kurulur gelen misafirlere yemek verilir. Bunun sebebi cenazenin 

eti, kemikten elli ikisinde ayrılmaya ba�layaca�ı, et-kemikten ayrılırken ölünün çok acı 

çekece�i içindir. Elli iki Kur’an’ı ne kadar kalabalıksa o kadar iyi olur çünkü ne kadar 

âmin diyen varsa o âminler ölüye melekler tarafından altın tas içinde götürülecek; ölü, 
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etinin kemi�inden ayrıldı�ını o taslara bakarken unutacak ve acısı hafifleyecektir. Elli ikisi 

Kur’an’ı bir bakıma ölünün ruhu için verilen yemektir.  

Ölünün arkasından yemek verme töreni, en eski Türk geleneklerinden biridir, bu 

Divânü Lugâti’t Türk’te “yogladı” kelimesinin açıklamasında “ol ölügke yogladı: O, 

ölünün ardından (ölü için) yemek verdi. Bu Türklerin bir gelene�idir (Erdi-Yurtsever, 

2005: 699) �eklinde; Kutadgu Bilig’de ise yukarıda belirtti�imiz �ekilde ve  

“Yog a�ı bolur ya ölüg atınga 

 Ya ol at bulup a� birür yatınga” / 

“Ya da bir ölü için yapılan yog a�ı olur 

 Ya da biri bir rütbe alınca ba�kalarına ziyafet çeker”( Arat, 2006: 784–785) 

�eklinde belirtilmi�tir.  

Eski Türkler buna “Yo� Töreni” yani “a� töreni” demekteydiler. Defin töreniyle ve 

ölüler kültiyle ba�lı en eski ve iptidai törenlerden biridir. Bu yemek do�rudan do�ruya 

ölüye sunulmu� kurbanlardır (�nan, 2000: 189).  

Ölüler için yemek verme; �skitlerden, Göktürklere, Mo�ollara, O�uzlara, Altay ve 

Yenisey �amanist boylarına kadar birçok ulusta görünmektedir (�nan, 2000: 189). 

�slamiyet’in Türkler arasında yayılmasından sonra bu i�lemler �slami de�erler 

kazanmı� ve ölülerin ruhu için yapılan bir yemek verme i�lemine dönü�mü�tür. 

c) Mezar Ziyareti 
 
Bilindi�i üzere tarihin en eski dönemlerinden bu yana atalara duyulan büyük bir 

saygı dolayısıyla mezarlıklara ayrı bir önem verilmi�tir. Mezarlar, bu dünyadan göç eden 

insanların geride bıraktı�ı en önemli i�aretlerden biri olup iki dünya arasındaki kapı olarak 

dü�ünülmü�tür. 

Yörede mezar ba�larına a�aç dikilmektedir. Bunun sebebi olarak, dünya üzerinde ki 

her canlının Allah’ı zikrediyor olmasıdır ölü de a�acın zikrini duyacak ve i�tirak edecektir. 

Di�er bir sebepte a�açların yapraklarının rüzgâr estikçe “Bismillah” kelimesini andıran bir 

ses çıkarması ve bunun ölüyü rahatlattı�ı inancıdır. 

Mezara a�aç dikilmesi eski Türkler’de yaygın olarak görülen a�aç kültüyle ilgilidir. 

A�aç, yerin dibindeki kökleri, gö�e do�ru yükselen gövdesi ve gökyüzüne da�ılan dal, 

budak ve yapraklarıyla oldu�u kadar mevsimden mevsime kendini yenilemesi ve daha 

birçok özelli�iyle en eski dönemlerden bu yana dinî bir yapıya sahip olmu�tur. Ayrıca ço�u 

zaman hayatın ve ebedili�in sembolü olarak kabul edilmi�tir. Özellikle meyvesiz ve ulu 

a�açlar kutsal kabul edilmi�tir. Orta Asya Hun Türkleri’nin Ötüken’in da�lık arazisindeki 
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kutsal sayılan bir çam a�acının etrafında özel bir âyin düzenledikleri ve kötü ruhlardan 

temizlenmek istenen yerlere a�aç diktikleri; bu tür uygulamaların Göktürkler’de de 

bulundu�u kaynaklardan edinilen bilgiler arasındadır. Yine Çeremisler, Buryatlar, 

Yakutlar, Ba�kurtlar, Kazaklar ve Kırgızlar da ulu ve ya�lı çam, kayın, ardıç, servi ve çınar 

a�açlarına adaklar adamı�, kurbanlar kesmi�, birtakım dualarla onlardan dilekte 

bulunmu�lardır. Yakut Türkleri’nde ise kayın a�acının özellikle �amanlar arasında büyük 

bir önemi vardır. Her �amanın özel bir a�acı bulunur ve �amanla a�acı arasında bir ba� 

oldu�una; birinin hayatının ötekinin varlı�ıyla sürece�ine inanılırdı. Günümüzde mezar 

ba�larına a�aç dikme gelene�inin kökeni de söz konusu eski Türk inanı�larına kadar 

uzanmakta olup dikilen a�açla ölen ki�inin günahlarının affedilmesinde yardımcı 

olunaca�ına, böylelikle ölünün ruhunun memnun edilece�ine inanılmaktadır (Çıblak, 2002: 

605–614). 

Yörede mezar ziyaretleri arife günleri, bayram sabahları, kandiller, per�embe ve 

cuma günleri gibi özel günlerde mezar ziyareti yapılmaktadır. Mezar ziyaretlerinde 

mezarın etrafı temizlenmekte, ölen yakınlar için dua edilmektedir. Mezar ba�larına �eker, 

su vb. �eyler koyulmaktadır. Bunlar ihtiyacı olanların alıp yemesi veya kurdun-ku�un 

yemesi için bırakılsa da birer kansız kurbandırlar ve ölünün rahat etmesi için yapılan 

eylemlerdir. 

Mezarın etrafı, defin i�leminin üzerinden bir kı� geçtikten sonra yaptırılmaktadır 

bunun sebebini, kı�ın ya�an ya�murlarla mezar topra�ının iyice yerine oturmasının 

beklenmesidir. Mezar yaptırıldıktan sonra mezar ta�ının üzerine; orada yatan ki�inin, kimin 

o�lu/kızı oldu�u, adı, soyadı, do�um tarihi, ölüm yılı, bazen de çe�itli deyi�ler ve �iir 

dörtlükleri yazılmaktadır. 
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V. BÖLÜM 

HALK HEK�ML��� 
  

Halk hekimli�i; insanların kendilerinde ve hayvanlarında meydana gelen 

hastalıkları, do�anın içerisinde bulunan çe�itli bitkilerle ve de�i�ik tedavi yöntemleriyle 

iyile�tirmesidir. 

Halkın olanakları bulunmadı�ı için, ya da ba�ka sebeplerle doktora gidemeyince 

veya gitmek istemeyince, hastalıklarını tanılama ve sa�altma amacı ile ba�vurdu�u yöntem 

ve i�lemlerin tümüne “halk hekimli�i” diyoruz (Boratav, 1994: 122). 

Bu açıdan “hastalık” deyimi de alı�tı�ımızdan geni� bir anlam kapsar. Bununla 

sadece ki�inin sa�lık durumundaki aksaklıkları de�il, kısırlıktan tutun da nazar de�mesi 

gibi insanlardan gelebilecek kötü etkilere ve tabiat dı�ı varlıkların (cinler, periler vb.) sebep 

olabilece�i sakatlıklara kadar türlü bozuklukları anlamak gerekir (Boratav, 1994: 122–

123). 

Halk hekimli�inin temelini, “Halkın sa�lı�ı, Tanrının insanlara verdi�i en büyük 

arma�andır.” inancı olu�turmaktadır. Bu inançta �slam dininin etkisini görmekteyiz. 

Bununla birlikte, halk hekimli�i uygulamalarında kültür izlerimizi görürüz. Halk inancına 

göre kötü niyetli kimseler, özellikle büyücüler, yaptıkları büyülerle istedikleri kimseleri 

hasta edebilmekte, hatta öldürebilmektedirler. Bu gibi kötü durumlardan korunma, dinsel 

görevlerin eksiksiz yerine getirilmesiyle sa�lanmaktadır (Acıpayamlı, 1989: 1).  

Halk gelene�inde sa�lı�ı koruma, hastalıkları tanılama ve sa�altma ve 

yöntemlerinin bir bölü�ü sadece büyülük niteliktedir; ikinci bir bölü�ünde büyülük ve 

akıllık i�lemler birbirini tamamlar (Boratav, 1994: 123).  

Biz biliyoruz ki halkın kendi kendine tedavi uygulamaları eski dönemlere kadar 

gitmektedir. Bunun en güzel örneklerini Kitab-ı Dede Korkut’ta bulmak mümkündür. 

Dirse Han-o�lu Bo�aç Han Boyu’nda: 

“O�lan orada yıkıldı�ı vakit boz-atlı Hızır, o�lana göründü, üç kez yarasını eliyle 

sı�adı. ‘Sana bu yaradan ölüm yoktur; da� çiçe�i ananın sütüyle senin yarana merhemdir’ 

dedi, kayboldu. 

…kırk ince kız yayıldılar. Da� çiçe�i dev�irdiler. O�lanın anası emce�ini bir sıktı, 

sütü gelmedi; iki sıktı, sütü gelmedi; üçüncüde kendisine vurdu, kanı doldu; sıktı, sütle kan 

karı�ık geldi. Da� çiçe�i ile sütü o�lanın yarasına vurdular.”(Gökyay, 1976: 15–16). 
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Halk hekimli�inin ba�ka bir örne�ini de Salur Kazan’ın Evinin Ya�malandı�ı 

Boyu’nda bulmak mümkündür: 

“…Kepene�inden de kurumsu edip yarasına bastı.”(Gökyay, 1976: 26). 

Yöremizde; halk hekimli�ine “orçumlama”, halk hekimine “orçumcu”, halk 

hekimin kullandı�ı ilaçlara da “mınga” denmektedir. Kırık ve çıkıkları tedavi eden ki�ilere 

de “sınıkçı” denir. 

Divânü Lügâti’t Türk’te, “sındı”, “sınguq” kelimelerinin, kırıldı, kırılmı� anlamında 

kullanılması, Kutadgu Bilig’de de “sınga”, “sınıp”, “sınmasu”,”sınmasun”, “sınsa”, “sınur” 

kelimelerinin, kırılmak, parçalanmak anlamlarında kullanılması bizlere gösteriyor ki 

“sınıkçı” kelimesi, “sın”= kır köküne, “-k” yapım eki ve “-çı” yapım eki almasıyla ortaya 

çıkmı�tır. Bu da bize gösteriyor ki yöremiz hala özünü korumakta, Türk kültüründen izler 

ta�ımaktadır. 

Bizde çalı�mamızda hastalıkların yöremizde kullanılan tedavi yöntemlerini 

derledik. Derlememizi insan hastalıkları ve hayvan hastalıkları olmak üzere iki ba�lık 

altında alfabetik sıraya göre veriyoruz. 

A. �nsan Hastalıkları 
 

A�ız Yarası: A�zında a�ır yara olan ki�inin ensesi kızgın demirle yakılır. 

Akrep sokması: Akrep sokmasına kar�ı, incir yapra�ıyla süt karı�tırılır ve akrebin 

soktu�u yere sürülür. Ayrıca akrebin soktu�u yere ek�i meyveler, limon, erik vb. sürülür. 

Bunun yanında akrep öldürülür, ezilir ve soktu�u yere sarılır. Elma ezilir sarılır. 

Arı Sokması: Arının soktu�u yere çamur sürülür. Arı sokmasına kar�ı, ayran ile 

beyaz toz çamur haline getirilir arının soktu�u yere sürülür.  

Ate�: ate�lenen hastanın alnına ve vücuduna sirkeye batırılmı� bez koyulur. 

Basur hastalı�ı: Basur için; kabarcık adlı bitki kurutulup dövülür ve toz halinde 

yutulur. Ayrıca basur için, köstebek eti pi�irilip basurlu ki�iye yedirilir. Bunlarla birlikte 

basurlu hastaya Tö�sül ku�unun eti pi�irilip yedirilir. 

Ba� A�rısı: Çi� patates, tuzla dövülür ba�a sarılır. 

Bel a�rısı: Kül, ya�la pi�irilip püseli bezle birlikte a�rıyan yere sarılır. 

Böbrek a�rısı: Böbrek a�rısı için; ardıç çekirde�i kaynatılıp içirilir. Ayrıca böbrek 

ta�ı için ayva veya dut yapra�ı kaynatılıp içirilir. Siyah turp ezilir, balla karı�tırılıp 

yedirilir. 
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Burkulma: Sülük yakalanır bir �i�enin içersine su doldurulur, sülük suyun içine 

atılır, suyun içerisine bir miktar �eker atılır. Üç- dört gün sülük suda bekletilir, bu sürede 

sülük kendini temizler. Daha sonra sülük burkulan yere yapı�tırılır, sülük buradan kirli kanı 

emer burkulan yer iyile�ir. 

Çıban: Vücudunun her hangi bir yerinde çıban çıkan ki�iye kızılömük bitkisi 

yedirilir; çıban geçer ve o ki�ide bir daha çıban çıkmaz. Çıbanın etrafında Sincan dikeni 

dolandırılır böylece çıban iyile�ir. Ye�il sabunun dı�ının kireci sıyrılır, asidi alınmamı� 

zeytinya�ı, külde pi�mi� so�an ve birazda püse birbiriyle karı�tırılır, pi�irilir. Pi�tikten 

sonra içerisine biraz darı unu atılır çıbanın üzerine sarılır. Çıbana gömeç otu sarılır. 

Çiçek hastalı�ı: Çiçek hastalı�ına yakalanan ki�iye kekik suyu ve ya�da 

kavrulmu� pekmez içirilir. 

Di� a�rısı: Di� a�rısı için; kördiken bitkisi ate�e tutulur, çıkan suyu pamu�a 

sürülüp a�rıyan di�in üstüne konur. A�rıyan di�in üstüne tuz, tütün ve karanfil de konur. 

Papatya çiçe�inin yaprakları dövülür di�in üstüne konur. 

Dizanteri: �alba kökü kaynatılır, hastaya içirilir. 

Egzama hastalı�ı: Egzama hastalı�ı için, egzama olan yere incir sütü sürülür. 

Ayrıca ceviz kabu�u kaynatılır suyuyla yara temizlenir ve yaprakları üstüne sarılır. Bunun 

yanında egzama olan yere barut da sürülür. Büyüsel olarak; hocaya yazdırılır, hastaya 

ocaktan kül ve tuz yalatılır.  

Göyündürme( Ka�ıntı): Mümmümcük otu ve gayagoru�u dövülür; suda ha�lanır 

ka�ınan yere sarılır. 

Göz a�rısı: Göz a�rısı için; göze limon damlatılır veya bal sürülür. Pekmez helvası 

yapılır ve gözlerin üzerine konur. Patates kesilip gözün üstüne konur. Ayrıca gözde çıkan 

itdirse�i için de sarımsak suyu sürülür ve herhangi bir �ey ısıtıp o gözün üstüne konur. 

Gözü görmeyene: Kurtlu gav arası (petek) kızdırılır, tülbende sarılır gözü 

görmeyenin gözüne aksamdan sarılır. 

�ltihap: �ltihap için; ayrık otu bitkisi kaynatılıp suyu içirilir. �ltihap için ebegömeci 

bitkisi ha�lanıp yedirilir. 

�shal: Yemek ka�ı�ının içerisine bir miktar kahve koyulur, üzerine limon sıkılıp 

yenir. Muz, �eftali yedirilir. Bir tülbentin içine hayıt yapra�ı koyulur ve karına sarılır. 

Kabız: Tomeken ( semizotu) ha�lanarak yenir. 

Kansızlık: Keçinin dala�ı kömürü gömülüp pi�irilir daha sonra yenir. Pekmez 

içilir. 
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Karın a�rıması: Karın a�rısı için; Karınca ekini denilen bitkinin kökü çi�netilir. 

Sıra ve zencefil baharatları çi�netilir. Bunların yanında nane, kekik kaynatılır ve içirilir. 

Kiremit ısıtılır ve karnının üstüne konulur veya toprak ısıtılır karnı a�rıyan ki�i bu ısıtılmı� 

topra�ın üstüne oturtulur. Bir de karın a�rısı için süt ile çam sakızı kaynatılır ve karnı 

a�rıyan ki�iye içirilir. 

Kepe�e kar�ı da saç, kille veya küllü suyla yıkanır. Yumurtayla sirke sürülür. Saçı 

uzatmak için; kaynatılmı� asma yapra�ının suyu sürülür. Saçların daha siyah olması için, 

yılan derisini de�i�tirdikten sonra geride kalan deri (yılan kavla�ı) sürülür. 

Kırık: Orçumcu kırılan yeri yerine getirir; balın mumu sızdırır içerisine 

kullanılmamı� bez atar, kaynatır daha sonra kırık yerin üzeri bu hazırladı�ı karı�ımla sarar. 

Üzerine kargılardan “seyig” denilen koruma yapar, iple sarar. 

Kireçleme: Puturak otu dikenlerinden ayrılır, tuzla beraber ezilir kireçleme olan 

bölgeye sarılır. 

Kist: Kist hastalı�ı için; ısırgan otu tohumları ezilir, toz haline getirilir ve balla 

karı�tırılıp yedirilir. 

Kulak a�rısı: Kulak a�rısı için; ana sütü damlatılır bunun yanında püseli bez konur 

ve a�rıyan kulak bir �eyle ısıtılır. 

Mantar(Terme): kayrak ta�ların üzerindeki yosunlar toplanır, üzerine tükürülür, 

ta�la ezilir, Cuma günü mantara sürülür. Murt yapra�ı, borcak otu, ardıç gili�i, andız 

kaynatılır; içerisine çıt boya atılır içirilir. Tehnel yapra�ı, havaza yapra�ı, çam yapra�ı, 

harnup yapra�ı ate�te kızdırılır hastanın önüne arkasına dö�enir. 

Mide a�rısı: Mide a�rısı için; Acıyav�an ve süt içirilir. �eker yalatılır, çam sakızı 

çi�netilir, kenger bitkisinin ve sütle�en bitkisinin sakızı çi�netilir. 

Nasır: Domates kesilip nasırlı bölgeye sarılır. 

Ödü patlayana: Siyah bülüç kesilir, tüyüyle, iç organlarıyla beraber ezilir, üzerine 

bahar çilenir karnın üzerine koyulur. Ardıç gili�i, yumurta, oca�ın içindeki is, burçak unu 

karı�tırılır yo�rulur sarılır. 

Öksürük: Öksürük için; papatya çiçe�i kaynatılıp içirilir. Öksürü�ü sökmesi için, 

pekmez içirilir. Balgam için, siyah turp suyu içirilir. Elma ve karabiber kaynatılır ve suyu 

hastaya içirilir. 

Romatizma: Saman, su ile karı�tırılır, kaynatılır; daha sonra bu suyun içine girilir 

ve beklenir. Zeytinya�ı, yumurta, sirke, karı�tırılarak a�rıyan bölgeye sürülür. 

Saç dökülmesi: Saç dökülmesine kar�ı, sarımsak suyu sürülür ve saçlar sirkeyle 

yıkanır.  
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Sarılık: Orçumcuya götürülür kestirilir; Orçumcu demir bir parayla hastanın dilinin 

altını keser; perhiz verir, perhiz bir hafta sonra paça çorbasıyla açılır. 

Sıtma: Birisini sıtma tuttu�u zaman, imam birisinin veya dini bütün birisinin bir 

tutam sakalı kesilir, düz bir kapta yakılır ve dumanı sıtmalı ki�iye koklatılır. 

Si�il: Si�il olan yer iple ba�lanır veya si�ilin üstüne dua yazdırılır. Si�il için; bir 

çam a�acı kavlatılır, üzerine bir ta� konur ve arkaya bakmadan geri dönülür. Köpe�in su 

içti�i yerde si�il olan yer yıkanır.  

So�uk Algınlı�ı: Bir gök göynek alınıp üzereni çe�itli baharatlar serpilip ısıtılır ve 

hastaya giydirilir. 

U�rak: U�rak hatalı�ına yakalanan ki�i, yeni kesilen dananın derisine sarılır. 

Verem: Kaplumba�a kanı içirilir. 

Yakı: Yeni do�an çocuklarda görülen bir hastalıktır. Karında a�rı olmasıyla 

belirtisini gösterir. Lahana yapra�ı, yarpız, nane, ye�il sumak iyice ezilir çocu�un karnına 

ba�lanır. 

Yanıklarda: Sönmemi� kireç suya ıslanır daha sonra suyu süzülür, süzülen suyun 

içerisine zeytinya�ı dökülür çarpılır merhem yapılır, yaranın üzerine sarılır. 

Yara: Ku�dikeni bitkisi yakılıp külü ya�la karı�tırılır ve yaraya sürülür. Tırnak 

altında çıkan yaraya sabun ile so�an kavrulup sarılır. A�ızda çıkan yara için sumak konulur 

ve pekmez sürülür. Bö�ürtlen yedirilir. Yaralı yerleri temizlemek için sumak suyu 

kullanılır. Kapanmayan yaraları tedavi etmek için kaplumba�anın kabu�u kurutulur, 

dövülür ve yaranın üzerine çilenir. 

Yılan Sokması: Yılanın soktu�u yer bıçakla çizilir, keçinin boynuzundan �i�e 

yapılır a�zına mum sarılır, ince taraftan somurulur kanı ve zehir alınır. Daha sonra pirinç 

pi�irilip yaraya sarılır. 

Zatüre: 40–50 cm boyunda toprak kazılır, bu çukurun içine ate� yakılır. Ate� köz 

olduktan sonra közün 25–30 cm üstüne a�açlar ızgara �eklinde dizilir ve üzerine Ardıç 

yaprakları dö�enir. Yapraklar ısındıktan sonra üzerine hasta çırılçıplak yatırılır. Üzeri 

battaniye ve yorganla hava almayacak �ekilde örtülür. 30–60 dk hasta burada bekletilir 

daha sonra hasta buradan çıkarılır ve üstü iyice giydirildikten sonra yata�a yatırılır, buna 

ardıca yatırmak denir. 

Zona (Böcü Yörene�i): Evin kö�elerine böceklerin yaptı�ı evcikler bozulur, 

biriktirilir, pekmezle karı�tırılıp sürülür, ye�il dut yapra�ıyla sarılır. 

Zorlama: Sumak yapra�ı dövülür içerisine bu�day unu atılır pi�irilir, zorlanan yere 

sarılır. 
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B. Hayvan Hastalıkları 
 
A�ız Yarası: A�zında yara olan hayvanın burnu yakılır. 

Akci�er Hastalı�ında: Hayvanın sol ön aya�ının vücutla birle�ti�i kısımdan 10- 15 

cm delik açılır ve içerdeki su dı�arıya akıtılır. 

Ayak Kırılması: Davarın aya�ı kırılırsa ya�la ovulur, püseli keçe sarılır. 

Çelerme: Hayvanda görülen yürüme bozuklu�udur, mal dengesini kaybeder. Malın 

kulaklarının arası kızgın demirle yakılır. 

Eksileme: Malın gübreli yerde yeni çıkan otları yemesi sonucu ortaya çıkan bir 

hastalıktır. E�er üç-dört saat içerisinde müdahale edilmezse mal ölür. Tedavi olarak mala 

sarı ilaç içirilir. 

Eten Dü�ürmek �çin: Mal do�um yaptıktan sonra eten (plasenta) dü�mezse 

hayvana �ekerli sıcak su içirilir. 

Kan Tutması: Mal, çok yürüdü�ü zaman veya çok ko�tu�u zaman ortaya çıkar. 

Tedavi için hayvanın kula�ının bir parçası kesilir. 

Karın �i�mesi: Karnı �i�en hayvanın karnı ta�la ovulur. Karın zeytinya�ıyla 

ovulup mal i�etilir. Hayvanın içece�i suya karbonat dökülür. 

Kelebek: Ba�ırsakların kurtlanmasıdır. Hayvana püse, katran içirilir, mal 

yayılmaya götürülmez. 

Marazlanma: Malın vücudunda iltihap olmasıdır. �ltihap patlatılır, üzerine püse 

sürülür. 

Sıçak: Malın a�zına sine�in pislemesi sonucu hayvanın sürekli öksürmesidir. Mala 

öksürü�ünün geçmesi için katran içirilir. 

So�uklama: So�uklama olan hayvana alkol içirilir, a�zına acı biber sürülür. 

Yaralara: Ku� vurulur gözleri çıkartılır, kınayla karı�tırılır yaralara sürülür. 

Yılan Sokması: Yılan sokan hayvanın kula�ına ellenir e�er hayvanın kula�ı �i�mi� 

ve so�uksa yılan sokmu� demektir. Hemen bir demir ate�te ısıtılır, hayvanın burnu yakılır. 

Yıldırım Dü�mesi: Bir sürüye yıldırım dü�erse, bayılan hayvanlar güçlü bir �ekilde 

sallanır hayvan böylece kendine gelir e�er hayvanlar sallanmazsa hayvan ölür. 
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VI. BÖLÜM 

�NANI�LAR 
 
 

Günümüzde ya�ayan âdet ve inanmaların pek ço�u �slamiyet öncesi inanç 

sistemlerinin kalıntısıdır. Ya�ayan inançları sa�lıklı de�erlendirmek için �slamiyet öncesi 

inanç sistemlerini, dinleri, inanı�ları incelemek gerekir. Türkler �slamiyet’i benimsemeden 

önce, en ilkel din olarak kabul edilen Totemizm’in; ruhu ölümsüz ya da kutsal sayan 

Animizm’in, dinsel büyüsel pratik ve törenlerden olu�an temelinde göktanrı, güne�, ay, ata 

ve ate� kültlerinin oldu�u �amanizm’in, her �eyin serbestçe incelenmesi denenmesi esasına 

dayalı bir ö�reti olan ve ruhun ölmezli�ini kabul eden Budizm’in etkisinde kalmı�tır 

(Turan, 1990: 100-104).  

Genelde insanların batıl inanı�lara inanması, ananeler, korku, bilinçsizlik ve 

e�itimsizlikle açıklanabilir. Tüm kutsal sayılan dinler gibi �slam dini de batıl inanı�ları 

yasaklamı�tır. Hatta bazı batıl inanı�ları “Tanrı’ya �irk ko�mak” olarak da yorumlanmı�tır. 

Hâlbuki inanı�ların temeli farklı yerlerden gelmi�tir (Güçlü, 1995: 7).  

Halk inançları toplumun kabul etti�i ilahi dinin hükümleri ve ö�retileri dı�ında 

kalan; fakat halk arasında yaygın bir �ekilde ya�atılarak bir sonraki nesle aktarılan 

inanmalardır. Toplumlar hayatlarına derinlemesine etkileyen, âdet, inanç vegeleneklerini 

yeni bir dine veya kültüre girdiklerinde bırakmazlar ve yeni dinin, kültürün özelliklerine 

eski âdet, inanç ve geleneklerini uydurmaya çalı�ırlar. Halk inanı�ları toplumsal 

hayatımızda teknik geli�melerden, evlenmeye, do�uma, ölüme, sosyal hayatımıza kadar 

her türlü etkinlikte yer almaktadır (Kılıç, 2001: 415).  

Hastalıklar, nazarlar, için yapılan tılsımlarla kur�un dökme kömür söndürme, mum 

dökme ve üzerlik yakma gibi kocakarı tedavilerin ismine “Urasa” denir. Güney yurtta 

sayılamayacak kadar çok urasa vardır. Urasa grubuna giren halk inançlarından bazıları 

�unlardır: Mesela, dolu ya�arken soka�a bir demir parçası atılması, sarılı�a yakalanın 

yüzüne habersizken tükürülmesi, gebe bir kadının bir ta� alıp meyve vermeyen a�acın 

dibine yerle�tirmesi. Urasalarda Türkçe olarak okunan temenni ve duaların ismine 

“Sanaka” derler. “Elemtere fi�, kem gözlere �i�” gibi. Parpı: Bir aletle çizgiler ve 

da�lamalar gibi insan ve hayvan vücuduna ameliyat yapmanın ismine “Parpılama” denir. 

U�ur dövmeleri yapmak, dalak kesmek gibi (Yalgın, 1993: 508- 509).  



    292 

Bizde yöremizde derlemi� oldu�umuz inanı�ları sekiz gruba ayırarak a�a�ıda 

veriyoruz. 

1. Ak�amla �lgili �nanı�lar 

Ak�am ev süpürülmez. Süpürülmü�se pisli�i dı�arıya atılmaz. 

Ak�am hava kararınca, ak�am ezanı okununca yumurta, yo�urt, kazan verilmez. 

Ak�amları sofra bezi çırpılmaz. 

Ak�am süt, yo�urt verilmez, verilirse malı böcünün (kurt) kıraca�ı inanı�ı vardır. 

Ak�am so�an ve püse verilmez. 

Ak�am, yatarken sa� taraftan yatılır, kalkerken de sa� taraftan kalkılır. 

Ak�amları ıslık çalınmaz. Ak�amları ıslık çalınınca �eytan gelece�ine inanılır. 

Ak�amları tırnak kesilmez. 

Ak�amları ve salı günleri diki� dikilmez.  

Gün batımından sonra bir haneden süt alınırsa içine ye�il yaprak veya küçük bir 

kömür parçası atılır ki o sürünün, hanenin ba�ına kötü bir �ey gelmesin diye. 

Gün batınımdan sonra herhangi birine bir �ey vermek iyi sayılmaz. �erre 

yorumlanır. 

2. Gök Cisimleri ile �lgili �nanı�lar 

Allım ye�illim (Gök Ku�a�ı) altından geçenin her istedi�i olur inancı vardır. 

Ava giden birisine nere geden denirse ava giden ki�i geriye döner bir süre bekler 

ondan sonra ava gider yoksa avı tutulur. 

Ay ve güne� tutulmalarında silah atılır, ezan okunur. 

Ay, güne� tutulması anında teneke çalınır, tüfek atılır, ezan okunur. Tutulmanın 

kalkaca�ı inancı vardır. 

Yıldız kaydı�ı zaman birinin ölece�ine inanılır. 

 

3. Nazar ile �lgili �nanı�lar 

Nazar de�di�ine inanılan ki�inin aya�ının altından toz alınır dama atılır, nazar 

edenin dili diye.  

Nazarı de�di�ine inanılan ki�inin pabucu çalınır deniz atılır, nazar geçsin diye. 

Nazar de�di�ine inanılan ki�iyi iyi etmek için, üç yol a�zından kırk ta� toplanır her 

birine �hlâs okunur suyun içine atılır ve o ki�iye içirilir. 
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Nazar de�ene üç yol a�zından kırk ta� toplanır her birine �hlâs okunur suya atılır 

nazar de�enin üstünden geçirilir. 

Nazar de�mesin diye bahçeye kızıl bir bez asılır. 

Nazar de�mesin diye çaltı gili�i asılır. 

Nazar de�mesin diye göz boncu�u asılır. 

Nazar de�mesin diye kartal tırnakları örülür ve asılır. 

Nazar de�mesin diye küçük çocukların kula�ının arkasına kara sürülür. 

Nazar de�mesin diye naylonun içine bu�day, otçam ve tavuk pisli�i sarılır dı�ı 

mavi boncukla örülür ve asılır. 

Nazar de�mesin diye üzerlik tohumu takılır. 

Nazar deydi�ine inanılan ki�inin a�zına, nazarı deyen tükürür. 

Nazar deydi�ine inanılan ki�iye, nazırı deyenin uçkuru yakılır, burnuna tüttürülür. 

Nazar deyen ki�iye yeynilik ( kur�un) dökülür, ba�ının üstünde tuz çevrilir. 

Nazar deymesin diye meyve- sebze bahçesine hayvan kemi�i asılır. 

Nazar etti�ine inanılan ki�inin pabucu alınır suya atılır. 

Nazarı deyen ki�i topra�a bastırılır bastı�ı toprak alınır; nazarının deydi�i ki�inin 

alnına, yüzüne sürülür. 

Nazar de�meyen ki�iye, ya öküzü altı ya di�reni çaltı, denir. 

Nazar de�en ine�in gö�sünde yaralar çıkar bu yaralara ku�un gözü ve kına 

karı�tırılıp sürülür. 

Nazar de�mesini engellemek için bahçede sebze ve meyvelerin içine yumurta 

kabu�u atılır.  

 

4. Günlerle �lgili �nanı�lar 

Çar�amba günü haylaz çocukların a�zına, iyi huylu olsun diye akraba olmayan biri 

tarafından pabuç vurulur. 

Çar�amba günleri çama�ır yıkanmaz. Ailenin ba�ına kötü bir olay gelece�ine 

inanılır. 

Salı günü yola çıkılmaz. Yola çıkılırsa bir kaza olaca�ına inanılır. 

Salı ve Cuma günleri yola gidilmez, çama�ır yıkanmaz. 

Salı günü i� yapıldı�ı zaman bir kaza bela olaca�ına inanılır. 
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5. Kısmetle �lgili �nanı�lar 

Bekâr sa�dıç olmaz. Kısmetsizlik kabul edilir. 

Bir kız guguk ku�unun öttü�ü a�acı onu uçurtmadan üç kere dolanırsa kısmeti açılır 

inancı vardır. 

Genç kızların ayakkabısının altına isim yazılması kısmetin açılaca�ına i�arettir. 

Kısmetin kapanmaması için kapı e�i�ine oturulmaz ve e�ik kesilmez. 

Oturan, yatan insanın üzerinden atlanmaz. Kısmetinin kesilece�ine inanılır. 

Otururken el ba�lanmaz. Kısmet kapanır inancı vardır. 

Süpürge üste de�mez. Süpürme anında de�di�i zaman o ki�i nin kısmetinin 

kesilece�i inancı vardır. 

6. Hava Durumu ile �lgili �nanı�lar 

Hava ya�aca�ında davar d… yukarı toplar. 

Hava ya�aca�ında davar kuyru�unu baca�ının arasına sokar. 

Hava ya�aca�ı zaman davar çabuk yayılır, kuytu bir yere topla�ır. 

Yıldızlar parlak olursa hava ayaz olur, bulanık görünürse hava ya�ar. 

Ay dedenin yönü kıbleye bakarsa hava iyi olur, kuzeye bakarsa hava ya�ar. 

Davar dövü�ürse kar ya�ar. 

Kara gedik kararırsa ya�mur ya�ar. 

Tavuklar ak�am erken dünerse, sabahta erken dünekten inerse ya�mur ya�ar. 

Ku�lar hızlı hızlı uçarsa ya�mur ya�ar. 

E�er bulutlar kalın ve beyaz olursa ya�mur ya�maz, bulut ince ve boz renkte olursa 

ya�mur ya�ar. 

Kı�ın güne� çok yakarsa hava ya�ar. 

A�ustos ta gökte bıçak kadar bulut olursa kı� çetin geçer. 

Kesme a�acının tohumu sık olursa kı� �iddetli geçer.  

Dolu �iddetli bir �ekilde ya�arsa, ya�an dolulardan bir tanesi alınır demir bir 

nesneyle kesilir, bu i�lemin yapılmasıyla dolu ya�ı�ının kesilece�ine inanılır. 

E�er ya�mur ya�mazsa; ya�murun ya�ması için kıraç tosba�ası (kaplumba�a) suya 

atılır, e�er tosba�a suya i�erse ya�mur ya�aca�ına inanılır. 

�iddetli bir rüzgâr çıkarsa, bezden bir kese dikilir, içerisine kül doldurulur: 

“Yelden yelemeç, 

  Külden bulamaç; 

  Verenin bir o�lu olsun, 
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  Vermeyenin burnu gedik bir kızı olsun.” diyerek ev ev gezilir, ya�, bal, peynir 

toplanır.  

E�er vermeyen olursa kesenin içindeki külden üzerine serpilir. Böylece esen 

rüzgârın duraca�ına inanılır. 

7. E�yalarla �lgili �nanı�lar 

Ayakkabı çıkarırken ters dönmesi ölüme i�arettir. 

Ayna dü�üp kırılırsa u�ursuzluk getirece�ine inanılır. 

Bıçak elden ele verilmez. 

Cam kap dü�tü�ü zaman kırılmazsa kötüye yorumlanır. Bunu gidermek için 

mutlaka dü�en cam kap kırılmalıdır. 

Çorapla yatılmaz. Ömrü kısalttı�ına inanılır. 

Makas a�zı açık bırakılmaz. 

Sacı koyan kaldırır. E�er kaldırmazsa di�er kaldıranın kocası ölür. Mutlaka 

kaldırılması gerekirse koyan suya gitti denir. 

Sabun verilirken ya el üstüne ya yere konur. Aksi takdir de kötüye yorumlanır. 

Yolcu arkasından su dökülür, ayna kırılır. Su, yolun kolay gidilmesi, ayna ise 

bahtının açık olmasını sa�lar. 

 

8. Hayvanlarla �lgili �nanı�lar 

Bayku�un evin bacasında ötmesi iyi sayılmaz. Öttü�ü zaman aileden birinin 

ölece�ine inanılır. 

Evlere hayvan kafası, çaltı gili�i, nal asılır. U�ur getirdi�ine inanılır. 

�ne�in bici�i kör olur, süt çıkmaz diye süt pi�irilirken altında kargı yakılmaz. 

Kargaların ev çevresinde ötmesi birinin ölece�inin ifadesidir. 

Karınca yuvasının tozunun hanede veya cüzdanda bulundurulması bereket getirir 

Köpek uluması her türlü kötülü�ün i�aretidir. 

9. Di�er �nanı�lar 

Bebek kırkı çıkmadan evden çıkarılmaz. Aya�ı gev�ek olur. 

Bir insan bir �eyden çok korkarsa kırk gün ya�ar. 

Birine kâ�ıt ettirilece�i zaman hangi hocaya gidilece�ini belirlemek için üç–dört 

tane demir, hocalara niyetlenir, suya atılır hangisi küflenirse o hocaya gidilir. 
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Çocuk emeklemesi misafir getirir. 

Çok a�layan çocukların a�zına bir dört yol a�zında akrabası olmayan birisi 

tarafından papuç çarpılır, banyo yaptırılır veya Arap’a öptürürler. 

Erkek sakız gevmez. Bir kadın i�inin erkek tarafından yapılmasının ho� 

kar�ılanmayaca�ı noktasından hareketle caydırıcılık anlamı ta�ır. 

Ev çevresi pisletilmez. Yoksa cinlerin çarpması inancı vardır. 

Hamile kadının saçı kesilmez. Kesilirse çocu�un ömrünün kısa olaca�ına inanılır. 

Irgıçlık olan çocuk su de�irmenin altından çıkan fı�kırık suyuna tutulur, ırgıçlı�ı 

geçece�ine inanılır. 

�ki bayram arası nikâh kıyılmaz. U�ursuzluk getirdi�ine inanılır. 

Kırklı çocu�un tırna�ı kesilmez. Sonra hırsız olur inanı�ı vardır. 

Kötü bir olayda bir yere üç kere vurmak iyiye yorumlanır.  

Kula�ı çınlayanın birisi tarafından anıldı�ına inanılır. 

Murt a�acından cennet a�acıdır diye odun yapılmaz.  

Ölü evinden gelirken ba�ka eve u�ranmaz. Çünkü orada da bir ki�inin ölümü 

ihtimali do�abilir inanı�ı vardır. 

Sa� göz se�irirse kötüye yorumlanır, sol göz se�irirse iyiye yorumlanır. 

Yaren Dede türbesinin yanına bir darı ekilir, a�ı böcekleri bu darıyı yer, darının 

içerisi toz halinde kalır bu tozdan alıp �ehirdeki darı tarlasının üzerine serpilirse darıların 

verimli olaca�ı inanı�ı vardır. 

Yolcu arkasından ev süpürülmez. Yoksa yolcu kaza geçirir inanı�ı vardır. 
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VII. BÖLÜM 

KÖY SEY�RL�K OYUNLARI 
 
Seyirlik köylü oyunları adı altında göstermek istedi�imiz oyunlar daha çok köy 

çevrelerinde, yılın belirli günlerindeki bazı törenlerle dü�ünlerde ve e�lence vesilesi 

yaratan kı� geceleri toplantılarında oynanır. Bunlardan bazıları söyle�melidir, bazılarında 

ise söze çok az yer verilmi�tir ( Boratav, 2000b: 256). 

Seyirlik köylü oyunlarının bazılarının, yılın mevsim de�i�melerini belirleyen 

günlerinde-a�a�ı yukarı hep aynı tarihlerde-yapılan törenlere ba�lılı�ı dikkati çeken bir 

olgudur. Bu oyunların ba�ka özellikleri de vardır: yer yer oyuna seyirciler de katılırlar; 

ço�u kez hayvan kılı�ına girmi� aktörler oyunda rol alırlar. Kılık de�i�tirmeler basittir; 

takma sakal, yüz boyama, giyimleri a�ırı derecede gülünçle�tirme gibi. Gelene�in kendisi 

bu oyunlara özel bir ad vermez. Bu oyunların ço�u erkek oyunlarıdır. Kadınların kendi 

aralarında çıkarmı� oldukları oyunlarda vardır. Kadınların çıkardıkları oyunlarda tef ile 

ezgiler söylenip belli yerlerde danslar eklenir (Boratav, 2000b: 257–259). 

Köy seyirlik oyunları halkın kendi içerisinde yarattı�ı ve oyuncularıda halkın 

kendisi olan oyunlardır. Oyunların metni ve ya yazarı yoktur; halkın kendisi oyun yazarı 

ba�rol oyuncusudur.  Bu oyunlar dü�ünlerde ve toplantılarda oynanmaktadır. Daha çok 

erkeklerin oynadı�ı oyunlar güldürücü, e�lendirici özellik ta�ırlar. Anadolu co�rafyasının 

çe�itli bölgelerinde varyantlarına rastlanmaktadır. 

Yöremizde derlemi� oldruzu�umuz 12 oyunu a�a�ıda alfabetik olarak veriyoruz. 

1. Alt-Üst Sı�ı�  
Alt-üst sı�ı� oyunu dü�ünlerde, bayramlarda oynana bir oyundur. Bir ki�i ortaya 

geçer, eline bir torba alır, torbaya bir örken (bk. Yöresel Kelimeler) ba�lar torbayı 

örkenden tutarak: 

“Kaçma kaçma kim tutar? 

 Örkenli çuvalım tutar.” diyerek sallar. 

Halk sa�a - sola do�ru kaçar, sallarken bir anda “alt-üst çü�” diyerek ba�ırır herkes 

oldu�u yerde durur. Torbayı birisine do�ru atar vurursa, vurdu�u ki�i torbaya bir hediye 

koyar, vuramazsa attı�ı ki�i onun yerine geçer aynı i�lemleri o yapar. 
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2. Arap 
Arap oyunu dü�ünlerde ve e�lencelerde oynanır. Adamın birisi yüzünü, ellerini 

kömürle siyaha boyar. Halkın arasında ko�maya, onları rahatsız etmeye ba�lar. �nsanlar 

adamdan kurtulmak için ona küçük hediyeler verirler.  

Birisi bir helkeye (kova) su doldurur adamı kovalamaya ba�lar, helkenin 

içerisindeki suyu adamın üzerine dökmeye çalı�ır e�er helkenin içindeki su adama 

dökemeden biterse adam bir davar keser, e�er suyu Arap’ın üstüne dökebilirse Arap davar 

keser. Daha sonra bu davardan kebap yapılarak yenilir. 

3. Balık Battı 
Sekiz-on ki�i halka �eklinde yere dizlerinin üzerinde otururlar. Ortaya bir ebe 

atarlar. Daire olan oyuncuların elinde bir tane cıvgın (ince sopa) olur. Ortadaki oyuncu da 

dizlerinin üzerine oturur. 

 Daire halinde oturan oyuncular cıvgını hızlı bir �ekilde aralarında dola�tırarak 

ortadaki ebeye vururlar. Oyuncu, ebeye vururken, ebe oyuncuyu yakalarsa yakaladı�ı 

oyuncu ortaya geçer. Ebe, oyuncuyu yakalayamazsa vuran oyuncu “balık battı.” der ve 

oyun devam eder. 

4. Deve 
Deve oyunu dü�ünlerde oynan bir oyundur. Üç ki�iyle oynanır. �ki ki�i arka arkaya 

durur, üzerlerine bir örtü örtülür. Öndeki oyuncu eline bir solku alır. Solkunun ucuna bö�ür 

çanı denilen, develerin boynuna takılan çan takılır. Üçüncü oyuncu deve gibi düzülen bu 

adamları çeker, meydanda dola�tırır.  

Deveyi dola�tırırken bazen deveye kızmı� gibi deveyi döver bazen de davetlilere 

takılır. Deveyi çeken oyuncunun espri kabiliyeti oyunu ne�elendirir.  

5. Domuz 
Dü�ünlerde oynan bir oyundur. Adamın birinin eline kazma verilir, kazmanın iki 

tarafına ayna parçasından göz yapıp, üzerine kepenek örterek adamı domuz kılı�ına 

sokarlar.  

Daha sonra bu domuz, kadınların oturdu�u odaya girer kadınları korkutmaya ba�lar, 

oradan çıkar halkın arasına karı�ır önüne gelene çarpar, vurur; bir süre sonra birisi gelir 

elindeki mantar tabancasıyla domuzu vurur, adam ölü numarası yaparak yere yatar.  

Bir mahkeme kurulur, hâkim seçilir domuza ne yapılaca�ı karar verilir. Genellikle 

domuzu atma kararı verilir.  
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Domuzu atmak için yerde yatan adamın eli, aya�ı ba�lanır. Sürükleye sürükleye 

adamı götürmeye ba�larlar.  

Domuz olan adam ba�ırmaya ba�lar: 

“Hoyt, huyt ne yapıyorsunuz?”  

“Ataca�ız seni, mala zarar vermi�sin.” 

Adam kurtulmaya çalı�ır, bir hediye veresiye kadar adamı yerde sürüklerler. Bazen 

de birisi domuzu satın alır adam öyle kurtulur. 

6. Dök Dök Karakolu 
Erkekler bir odaya toplanır. Birisi seçilir, bir ceket üstüne örtülür, ceketin kolunu 

kafasının üstüne tutar, havaya kaldırırlar. �ki tane tava getiriler birinin içini kömürle 

karartırlar, birinin içine su ve para koyarlar. Odanın ı�ı�ı kapatırlar, içi kara tavayı adamın 

önüne getirirler, adama: 

“Bul karayı al parayı” derler. 

 Adam, ceketin kolundan elini çıkarır tavanın içinde para arar, “bul parayı al 

karayı.” dediklerin de elini içeri çeker, yüzünü sıvazlar tabi adam bilmiyor kara tavada 

para aradı�ını, yüzüne elini sürünce yüzü gözü kara olur. 

Daha sonra dı�arıdaki adamlardan biri, ceketin kolundan içerideki adama ba�ırır: 

“Alo! Neresi orası?” 

“Dök dök karakolu.” 

“Alo! Neresi orası?” 

“Dök dök karakolu” 

Ceketin kolundan, içi su ve para olan tavayı ceketin içine dökerler.  

Adam: 

“Aman off!” diyerek ceketin altından çıkar.  

7. Kafa Kırı�tırma 
Gençler bir evin damında toplanır, yere otururlar. Gençler büyükler tarafından 

e�le�tirilir. E�le�enler birbirlerine elle dokunmadan koç gibi kafalarını toku�tururlar. Kim 

dayanamayıp çekilirse o yıkılmı� sayılır. 

 Kazananlar kaybedenler belli olduktan sonra, kaybeden taraf bir davar alır, bu 

davar kesilir ve kebap yapıp yenilir. 
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8. Katır  
Katır oyunu dü�ünlerde gelenleri e�lendirmek için oynanmaktadır. Yedi - sekiz ki�i 

bir araya toplanır içlerinden birisini ba� seçerler. Ba� olan ki�i katır olması için bir ki�iyi 

arar ararken de: 

“Dam ba�ından sarkıttım sırı�ı, 

 Nerden olsa gelir benim kör gatırımın gırı�ı.” der. 

Kalabalık içerisinden genç birisi ortaya çıkar.  

Ba� olan ki�i: 

“Yaylalardan geçirdi�im, 

So�uk sulardan içirdi�im, 

Nerdeydin a a… geçirdi�im gatırım?” diyerek ortaya çıkanı elinde ki deynekle 

döver. 

Daha sonra ortaya çıkan ki�i katır �eklinde düzülür. Ba� olan ki�i bu katırı çeker 

halk arasında dola�tırır. Bir süre sonra katır yalancıktan ölür.  

Ba�, olan ki�i: 

“A benim sarıda gatırım nasıl öldün? 

Ben sana nasıl dayanam a sarı gatırım, 

A benim gıymatlı gatırım gatırım! 

Gatırıma faydalar getirinde ilaçlar getirin.” diyerek katıra a�ıt yakar.  

Dü�ün sahibi ça�ırılır katırı iyile�tirmek için davar keser. Katır iyile�ir, davardan 

kebap yapılıp yenir.  

9. Katır Tutma 
Katır tutma oyunu dü�ünlerde oynanır. Bu oyunda güçlü kuvvetli gençler bir ipe 

dizilirler. Dizilen gençlerden bir tanesi sevrancıba�ı olur, bir taneside katır olur.  

Katır genellikle sevranın en önündeki genç olur.  

Katır:  

“Iyhh” diye ki�ner, bir oyana bir bu yana ko�maya ba�lar.  

Sevrancı ba�lar: 

“Ev sahibi, ev sahibi!” 

“Hıı! Ne alırsınız, harnup (keçiboynuzu) getireyim mi? 

“Olmaz!” 

“Caviz getireyim mi?” 

“Olmaz!” 
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“Bir kutu darı getireyim mi? 

“Getir bakalım.”  

Böyle böyle yiyecek, içecek toplarlar ve daha sonra bunu meydanda hep beraber 

yerler.  

E�er hediye vermeyen olursa gençler aralarına alır ellerindeki i�neyi, yiyecek 

vermeyen ki�inin kaba etine sokarlar.      

10. Keklik 
Keklik oyunu dü�ünlerde, e�lencelerde oynanır. Bir ki�i keklik olur, birisi avcı 

olur, biriside kekli�i kondu�u yerden uçuracak olan olur. Avcı eline, tüfek olarak bir 

de�nek alır.  

Keklik olan bir ta�ın arkasına çöker. Avcı olan ki�i eline hayvan pisli�i alır, kekli�i 

kaldıracak olan ki�i kekli�e: 

“Yü�” diye ba�ırır.  

Keklik kaçaca�ım diye ta�ın arkasından çıkınca, avcı: 

“Bomm!” diye ba�ırır ve elindeki hayvan pisli�ini adama atar. 

E�er vuramazsa cezalandırılır. Ceza olarak ya bir davar kestirilir ya da o keklik olur 

ba�kası avcı olur, vurursa keklik olan ki�iye ceza verilmez zaten keklik olan ki�i hayvan 

pisli�ine bulanarak cezasını çekmi�tir. 

11. Sin Kurdu 
Sin kurdu oyunu dü�ünlerde oynan bir oyundur. Solkunun (bk. Yöresel kelimeler) 

üzerine aba örtülür, bir ki�i bu solkuyu eline alır, üzerine kepenek giyer. 

 Solkuyu yere vura vura halkın arasında gezer. Halk:  

“sin kurdu geldi, sin kurdu geldi!” diyerek kaçar. 

 Sin kurdu yakaladı�ı ki�ilerden hediye almadan bırakmaz, hediye vermeyen olursa 

onu döver. 

12. Yüzük Saklaması 
Dokuz- on ki�i çember olu�turarak yere otururlar. Ellerine bir yüzük bir tane de 

cıvgın alırlar. Bir ebe seçilip çemberin ortasına oturtulur.  

Yüzük ve cıvgın ayrı ayrı di�er oyuncular arasında dola�tırılır. Cıvgın elinde olan 

ortadaki oyuncuya vurmaya çalı�ır, vurursa yüzük kimde diye ebeye sorar e�er ebe bilirse 

vuran ki�i ortaya geçer, bilemezse ebe ortada kalmaya devam eder. E�er vuramazsa ve ebe 
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yakalarsa ebe bu sefer vuramayan ki�iye yüzük nerde diye sorar vuramayan bilemezse 

ortaya geçer. Oyun böyle devam eder. 
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VIII. BÖLÜM 

ÇOCUK OYUNLARI 
 
 
Çocuk, zamanının büyük bir kısmını oyunla geçirir. Do�umu izleyen günlerde 

ortaya çıkan oyun ihtiyacı, çocuk büyüdükçe biçim de�i�tirerek sürer. Oyun; ö�renme, 

yaratma, deneyim kazanma, ileti�im kurma ve yeti�kinli�e hazırlanma aracıdır. Oyun 

sırasında çocuk pek çok �eyi kendi kendine deneyerek ö�renir. Oyun, çocu�u gelece�e 

hazırlayan etkinliktir. Ne�e kayna�ı olma, yaratıcılı�ı geli�tirme, ba�arıyı tanıma fırsatı 

verme gibi özellikleriyle oyun, çocu�u sosyal hayata hazırlar (�im�ek, 2004: 169). 

Yöremizde derlemi� oldu�umuz 27 oyunu a�a�ıda alfabetik olarak veriyoruz. 

 

1. Adda Ho 

On ila yirmi ki�i arasında oynana bir oyundur. Oyuncular e�it sayıda iki grup 

olu�tururlar.  

Gruplar bir biri arkasında, birbirlerinin bellerine sarılarak dizilirler. Ortaya bir çizgi 

çekilir, grupların ba�ındakiler birbirinin ellerinden tutarlar ve birbirlerini çizginin öbür 

tarafına çekmeye çalı�ırlar. Birbirlerini çekerken “adda-ho” diye ba�ırırlar.  

Çizginin öbür tarafına geçen ki�i oyundan çıkar. 

 
2. Be�ta� 

 Be� tane yuvarlak ta�la oynanır. Oyunda birler, ikiler, üçler, dörtler, be�ler olmak 

üzere be� bölüm vardır.  

Birler: Ta�lar serbest yere bırakılır. Ebe yerdeki ta�lardan uygun olanını seçer. 

Seçti�i ta�ı havaya atar. Her attı�ında yerden bir ta� alıp havaya attı�ı ta�ı yakalar. Yerdeki 

ta� bitinceye kadar i�lem devam eder. E�er havaya attı�ı ta�ı kapamaz veya yerden almak 

istedi�i ta�tan ba�ka ta�a dokunursa oynama hakkını arkada�ı kazanır.  

�kiler: Ta�lar yere bırakılır. Ta�ların içinden uygun olanı ele alınır ve havaya atılır, 

her atı�ta dü�ene kadar yerdeki ta�lar iki�erli olarak alınmaya çalı�ılır.  

Üçler: Ta�lar yere atılır ta�ın biri tekli olarak ele alınır. Di�er üçü tek seferde 

alınmaya çalı�ılır.  

Dörtler: Ta�lardan uygun olan bir tanesi havaya atılır. Yerde kalan dört ta� bir 

seferde alınmaya çalı�ılır.  
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Be�ler: Ta�lar yere atılır. Ba�parmak ve �ahadet parma�ının arası açılarak bir kale 

görüntüsü verilmeye çalı�ılır. Oyuncu yerden bir tane uygun ta�ı eline alır.  

Rakip oyuncu en son parma�ın arasından geçecek ta�ı seçer. Bu ta� di�er ta�ların 

parmaklar arasından geçirilmesine engel olacak ta�tır. Oyuncu eline aldı�ı ta�ı havaya atar. 

Havaya attı�ı esnada yerdeki ta�ı kaleden geçirmeye çalı�ır. Bunun için iki hakkı vardır.  

Birinci seferde ta�ı düzeltir. �kinci seferde ta�ı parmakları arasından geçirir. E�er bu 

esnada ta�ı ba�ka bir ta�a çarptırır veya havaya attı�ı ta�ı kapamazsa hakkını rakip 

oyuncuya verir.  

Tüm bunlardan sonra oyunun son bölümüne geçilir. Ta�ların tamamı avucunun 

içinde hafifçe yukarı do�ru atılır ve avucun tersiyle ta�lar tutulmaya çalı�ılır. Avucunun 

tersinde en çok ta� kalan oyuncu oyunu kazanır. 

 
3. Bezirgân Ba�ı 

Bu oyun iki a�amada oynanır. Bunlar �arkılı oyun bölümü ve çeki�me bölümüdür. 

Alana bir çizgi çizilir. 

�arkılı oyun ba�lamadan önce sayı�ma yapılır, iki çocuk seçilir, bunlar “Bezirgân” 

olurlar. Bezirgânlar, arkada�larına duyurmadan kendilerine birer ad takarlar. Örne�in birisi 

sarı, öteki lacivert olur. (�ahin-atmaca, elma-armut vb. birbirine yakın ba�ka adlar da 

takılabilir.) 

Bezirgânlar, çizginin iki yanında olmak üzere, kar�ılıklı geçerler, el ele tutu�urlar; 

ellerini yukarı kaldırarak “kapı” yaparlar. Öteki çocuklar tek sıra biçiminde dizilirler; 

bunlar “kervan” olurlar. 

Kervancılar: 

“Aç kapıyı bezirgân ba�ı,” 

Arkamda ki yadigâr olsun, 

 Bir sıçan, iki sıçan, üç sıçan, 

 Dolaba kaçan.”  

Diye �arkı söylerler ve “kapı”dan geçmeye ba�larlar. �arkının son dizesi, “Dolaba 

kaçan” söylendikten sonra, hangi çocuk “kapı” içinde kalmı�sa o çocuk bezirgânlar 

tarafından ( kollar arasında tutularak ) tutsak alınır. 

Bezirgânlar, “tutsak”ın kula�ına sorar:  

“Sarı mı? Lacivert mi?”  

Tutsak da fısıltıyla yanıtlar: 
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“sarı” derse, adı “sarı” olan bezirgânın arkasına,”lacivert" derse, adı “lacivert” 

olanın arkasına geçer; belinden tutar, bekler. 

Oyun �arkılı olarak yeniden ba�lar ve bir çocuk kalıncaya kadar aynı kurallarla 

sürer. Bezirgânlar son çocu�u da aynı yöntemle tutsak alırlar; tutunca, “bir sıçan” derler, 

salıverirler; çocuk “sarı” grubunun çevresini ko�arak dola�ır, gelip kapıya girer. 

Bezirgânlar bu kez “iki sıçan” derler, salıverirler; çocuk “lacivert" grubunun çevresini 

ko�arak dola�ır, gelip kapıya girer; bezirgânlar “üç sıçan” derler ve çocu�u bu kez 

salıvermezler; “Sarı mı? Lacivert mi ?” diye ona da sorarlar. Çocuk ne yanıt verirse, o 

bezirgânın arkasına geçer. 

Bundan sonra oyunun çeki�me a�aması ba�lar. “sarı” ile “lacivert” guruplar 

çizginin iki yakasında kar�ılıklı olarak durur, birbirlerinin ellerinden sıkı sıkı tutarlar. 

“sarı”nın arkasındaki çocuklar birbirlerinin, “lacivert”in arkasındaki çocuklar da 

birbirlerinin bellerinden, sıkı sıkı tutarlar. 

Bezirgânların “ba�la” demesi üzerine, sarı grubu ile lacivert grubu çeki�meye 

ba�lar. Hangi grup çizgiyi geçer ya da koparsa, o grup yenik sayılır. 

Kazanan gruptaki çocuklar ellerini çırparak “çürük elma, çürük elma!” diye 

ba�rı�ırlar. Aynı anda iki kümede de kopma olursa, bütün çocuklar “çürük elma!” diye 

ba�rı�ırlar.  

Çocuklar isterlerse oyun, “bezirgân”ları ve adları de�i�tirilerek yinelenir. 

 
4. Bılıka 

Bılıka oyunu iki ki�i arasında oynanır. �ki ki�i birer tane yassı ta� bulurlar, yere bir 

tane de gülek (yuvarlak ta�) koyulur.  

Oyuncular sırayla ellerindeki düz ta�larla güle�e vururarak mümkün oldu�u kadar 

ileriye göndermeye çalı�ırlar. Güle�e vurdukları yerden, güle�e vurduktan sonra güle�in 

gitti�i yere kadar adımlayarak sayarlar. Daha önceden belirlenen sayıya kim ula�ırsa o 

oyunu kazanır ve yenilen oyuncunun hobucuna (sırtına) oyunu kazanmak için belirlenen 

adım kadar biner. 

5. Birdirbir 

Oyun sekiz ila on ki�i arasında oynanır. Bir ebe seçilir ve ebe ellerini dizlerine 

koymak suretiyle e�ilir.  

Di�er oyuncular ebenin üzerinden “ birdirbir, ikidir iki, üçtür üç, dörtte göt vurmak, 

be�te be�, altıda �e�, yedide el de�er etek de�mez, sekizde sekizim tek tek üstüne, dokuzum 

durak, onum oturak, on birim ya�lı börek, on ikim trampet tellak, on üçte inek” diyerek 
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atlarlar on üçten sonra tekrar ba�a dönülür e�er atlarken bunları söyleyemeyerek �a�ıran 

veya dedi�ini yapamayan olursa o ebe olur.   

6. Cıngırtlak 

Oyunda oyuncu sınırlaması yoktur. Cıngırtlak oyunu genellikle yaylalarda 

oynanmaktadır. Be�-altı metre uzunlu�unda ve bir-iki metre uzunlu�unda iki tane çam 

a�acı kesilir, kısa olan a�aca “sübelek a�acı” uzun olana da “sırık a�acı” denir.  

A�açların üzeri iyice yapraklarından, kabuklarından sıyrılır. Daha sonra kısa olan 

a�aç yere bir çukur kazılarak gömülür; üzerine kömür parçası koyulur kömür parçasının 

üzerine de tereya�ı ve katran koyulur. Bunların üzerine uzun a�aç ortasından bir delik 

açılarak koyulur.  

A�acın iki tarafına çocuklar veya büyükler binerler ve a�açla birlikte dönerler. 

A�aç dönerken kömür “cıngırt cıngırt” diyerek ses çıkartır. 

 Bu oyun genellikle gece oynanır, gece çamların pürleri bir araya toplanıp, 

cıngırtla�ın çevresinde üst üste yı�ılır ve yakılır.  

Cıngırtlaktan çıkan ses gecenin sessizli�inde da�larda yankılanır, bu sesi duyanlar 

oyunun oynandı�ı yere gelirler, bu ses insanlar için bir davettir. 

 
7. Çamçam Çarık 

Sekiz-on ki�iyle oynan bir oyundur. Yere bir ebe yatırılır, ebe yüzü yere bakacak 

�ekilde yatar. Di�er oyuncular etrafında daire olurlar ve ebenin sırtına vurarak: 

“Çatala vurdum eri�i, 

 Çamçam çarık, 

 Erik iki tak oldu, 

 A�zı yüzü bok oldu, 

Çatal matal kaç çatal” derler. 

�çlerinden birisi eliyle bir sayı yapar e�er ebe bilirse, o ebe olur bilemezse ebenin 

sırtına vururlar. 

8. Çivi Çakmaca 

Oyun iki ile sekiz oyuncu arasında oynanır. Oyuncular e�it sayıda gruplara 

ayrılırlar. Toprak bir zemin bir metrekare geni�li�inde suyla ıslatılarak çamurla�tırılır.  

Oyuncular, 45 cm uzunlu�unda tahtaların ucunu sivrilterek çivi yaparlar. Her 

oyuncunun üçer tane çivisi olur. Sırayla çivileri çamurlu topra�a saplarlar, çivileri 

saplarken di�er grubun çivilerini saplandı�ı yerden çıkarmak amaçlanır, e�er iki çivide 
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yerinden çıkmamı�sa daha dik duran çivi sahibi oyunu kanır ve takımına bir puan 

kazandırır.  

 

9. Çom 

On ila yirmi ki�i arasında bir oyuncuyla oynanır. Oyuncular iki gruba ayrılır. 

Ortaya yuvarlak bir ta� koyulur bu ta�ın dı�ına bir grup daire olu�turur bu grubun dı�ına da 

di�er grup daire olu�turur. Dı�taki grup içteki gurubun arasından geçerek ortadaki ta�a 

de�meye çalı�ır. E�er dı�taki oyuncu, içteki oyuncuyla ta�ın arasından geçerse “arası 

benim” der ve içteki oyuncuyu oyun dı�ı bırakır. E�er geçerken içteki oyuncu dı�taki 

oyuncuyu yakalarsa veya de�erse dı�taki oyuncu oyun dı�ında kalır. Gruplardan birisi tek 

ki�i kalana kadar oyun devam eder.  

 
10. Çü�dürme E�ek 

Bir hakem seçilir; hakem genellikle grup içindeki en kilolu ki�i veya o an oyunu 

oynamaya fiziksel bir engeli olan ki�i olarak belirlenir. Hakem “yastık” olarak adlandırılır. 

Çü�türme e�ek hakem olmadan oynanamaz. 

Oyuncular e�it sayıda iki gruba ayrılır. �lk “yatacak” takım kura ile belirlenir. 

Yastık sırtını bir duvar veya a�aç gibi sa�lam bir yüzeye dayar. Yatacak takımın ilk 

oyuncusu kafasını yastı�ın bacakları arasına sokarak omuzlarını yastı�ın bacaklarına dayar, 

takımın di�er üyeleri de kafalarını sırayla öndeki arkada�larının bacakları arasına koyarak, 

öndeki arkada�ların bacaklarına sarılırlar.  

�kinci grup mensupları ko�arak sırayla di�er grubun sırtına atlar ve bir e�e�e biner 

gibi otururlar. 

Atladıktan sonra yukarıdakilerin hareket etmeleri yasaktır. Birinci amaç yatan 

takımı atlamanın �iddetiyle devirmektir. Devrilen takım tekrar yatar. �kinci amaç 

atlayanların aya�ının yere de�memesidir, yere de�erse kaybetmi� olup yatarlar. 

E�er yatan grup devrilmemi�se ve atlayan takım oyuncularından hiç biri yere 

de�memi�se �u tekerleme atlayan grup tarafından söylenir. 

“Bizim köyün imamı,  

 Alttan verir samanı, 

 Üstten çıkar dumanı.  

 Attı attı kaç attı?” 

Bu �arkı bitti�inde atlayan grubun ilk atlayan mensubu yastı�a parmaklarıyla bir 

veya iki i�areti yapar. Yatan takımın ilk mensubu da”çift”” ya da “tek” diye ba�ırır ve e�er 
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atlayanların gösterdi�inin tek mi çift mi oldu�unu bilirse, atlayan takım yatar. Yoksa 

yatanlar tekrar yatar. 

 

 11. Dokuz Öküz 

Dokuz öküz oyununda 1–1,5 m uzunlu�unda düz bir de�nek (sopa) ve 15–20 cm 

uzunlu�unda çelik kesilir. En az iki�er ki�ilik iki grup olu�turulur. Gruplardan biri atıcı, 

biriside yakalayıcı olur.  

Atıcı olan çeli�e elindeki de�nekle vurur, yakalayıcı grup e�er çelli�i yakalarsa 

atıcı grup yakalayıcı grupla yer de�i�tirir. E�er yakalayıcı grup çelli�i tutamazsa, atıcı 

de�ne�i yere bırakır, yakalayıcı gruptan birisi çelli�i dü�tü�ü yerden de�ne�e atar, de�ne�i 

vurursa atıcı grup yakalayıcı olur vuramazsa atıcı çelli�i de�nekle sektirir ve ileriye do�ru 

vurur, vurdu�u yerden itibaren yürüyerek sayar “1, 2,…..8, 9 öküz” der, her dokuz adım 

bir öküzdür.  

Elli öküze gelen oyunu kazanır. Yenilen grup, yenen gruba elli öküz hobuç olur. 

 
12. E� Do�uz 

E� do�uz oyunu 10–15 ki�iyle oynanmaktadır. Oyuncular bir daire olu�tururlar, 

dairenin ortasına bir atıcı koyulur.  

Her oyuncunun elinde bir de�nek olur, atıcının elinde de çellik olur. Atıcı, çelli�i 

oyunculara sırayla atar. Çelli�i attı�ı oyuncu e�er çelli�e vuramazsa atıcı çelli�i sopasında 

sektirir ve vurabildi�i kadar uza�a vurur. Çelli�e vuramayan oyuncu, atıcının vurdu�u 

çelli�i almaya gitti�inde di�er oyuncular dairenin ortasına ellerindeki deyneklerle çukur 

kazmaya ba�larlar, çelli�i almaya giden oyuncu geldi�inde herkes yerine geçer. Bu her 

oyuncuya çellik on kere atılana kadar devam eder.  

Oyun sonunda çelli�e en az vuran oyuncu dairenin ortasındaki çukura girdirilir ve 

çukur kapatılır. Çukurdan çıkması için belli bir zaman verilir, bu zaman diliminde 

çukurdan çıkamazsa di�er oyuncular ellerindeki de�nekle çukurdaki oyuncuya “e� do�uz” 

diyerek vururlar. 

 
13. Gümbülü Gübbü� 

7–8 ki�i toplanır, bir ebe seçilir. Ebe, yere dizlerini büker oturur ileri do�ru kapanır 

sırtı yukarda kalır. Oyuncular ellerini ebenin sırtının üstünde, birbiri üstüne koyar ebeye 

sorarlar: 

“El el üstünde kimin eli var?” 
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Ebe, oyunculardan birinin isimini söyler. Bilemezse di�er oyuncular “Gümbülü 

gübbü�” diyerek ebenin sırtına vurmaya ba�larlar. 

 
14.�stop 

�stop’ta oyuncular bir daire olu�turur. Oyunu ba�latmak için oyunculardan biri ebe 

olur. Ebe, oyunculardan birinin adını söyleyerek topu havaya atar. Top yere dü�erken, adı 

söylenen oyuncu topu havada yakalarsa, ba�ka birinin adını söyleyerek topu yeniden 

havaya atar. Topu havada tutamayan oyuncu, topu yerden eline aldı�ında “�stop!”diye 

ba�ırır. Kaçı�an oyuncular “�stop”dendi�i anda oldukları yerde durmak zorundadır. Bu 

durumda ebe, bir renk söyler, duran oyuncular ebenin söylemi� oldu�u rengi bulup 

deymeye çalı�ırlar, renge deymeden ebe, oyuncuları topla vurmaya çalı�ır.  

Vurulan oyuncu ebe olur. Üç kere vurulan ki�iye bir ad takılır. Oyuna o adı ile 

devam eder. Top atılırken gene bir isim söylenir. Altı kez vurulan ki�iye ise bir ceza verilir.  

Oyuncunun bir e�yası saklanır ve oyuncu o e�yayı ipuçları ile bulur. Oyuncu e�yaya 

yakla�ınca sıcak uzakla�ınca so�uk denir. Böylece oyun devam eder.   

 
15. Kale Dikmesi 

Kale dikmesi oyunu en az üç ki�ilik gruplar halinde oynanır. Her grup kendi 

bölgesine üç tane düz ta�ı yan yana 30–40 cm arayla dikerek kale yapar.  

�ki grubun kalelerinin arası 20–25 m olmaktadır. Gruplarda ki oyuncular sırayla 

birbirlerinin kalesine ellerinde ki ta�ları atarlar. Hangi taraf di�er tarafın kalelerini ilk 

yıkarsa o taraf oyunu kazanır ve iki kale arasında yenilen tarafa hobuç olur. 

16. Kibrit 

Kibrit oyunu en az dört, en fazla altı ki�iyle oynanmaktadır. Kibritin her yüzüne 

birer isim verilir; bunlar bey, çavu�, çiftçi, hırsız, jandarma ve çobandır. Oyuncu sayısına 

göre bey, çavu� ve hırsız haricindeki isimler yazılmayabilir. Kibriti her kes sırayla atar, 

kibrit yere dü�tü�ü zaman oyuncu ismin yazılı oldu�u ki�i olur. 

Bey ve çavu� gelen ki�i hırsız olan ki�iyi yargılar.  

Çavu�, Bey’e sorar: 

“Beyim bir hırsız yakaladık ne yapaca�ız bunu?” 

“Ne çalmaya gelmi�?” 

Çavu�, jandarmaya: 

“Sor bakalım ne çalmaya gelmi�?” 

“ Ne çalmaya geldin?” 
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“Çiftçiden üzüm çalmaya geldim.” 

 Çavu�, Bey’e: 

“Çiftçiden üzüm çalmaya gelmi�.” 

Çavu�, Çiftçiye: 

“�ikâyetçi misin?” 

“ �ikâyetçiyim.” 

Çavu�, Bey’e: 

“Buna ne ceza verelim.” 

“On sopa vurun.” 

Jandarma, hırsıza on sopa vurur; ceza olarak pencereye çıkıp at gibi ki�neme, e�ek 

gibi anırma vb. cezalarda verilebilir. Kibrit tekrar atılır oyun böylece sürüp gider. 

 

17. Körebe 

Körebe oyunu, 10–12 çocukla oynanır. Önce ebe belirlenir ve ebenin gözleri bir 

bezle ba�lanır. Oyun adını, ebenin gözlerinin ba�lanmasından alır. Ebe ortada kalacak 

biçimde oyuncular bir halka olu�tururlar. 

Oyuncular, halkayı bozmadan, el çırparak ebenin çevresinde dönerler. Ebe bu 

sırada kollarını öne do�ru uzatarak dokundu�u ki�inin ba�ını, yüzünü ve üstünü elleriyle 

yoklar. Kim oldu�unu anlayabilirse adını söyler. E�er tanırsa, dokundu�u oyuncu ebe olur. 

Tanıyamazsa, oyun aynı ebeyle sürer. Körebe evin içinde oynandı�ı gibi dı�arıda da 

oynanabilir. 

18. Kö�e Kapmaca 

 Genellikle sokakta oynanır. Çünkü sokaklar, oyuncuların kendilerine kö�e 

olarak tutmaları gereken bina kapıları, iki a�aç gibi yerler açısından daha zengindir. “Kö�e 

Kapmaca” az sayıda ki�iyle oynanır.  

 Ebe di�er oyunculara göre ortada bir yerde durur. Oyuncular ebeye 

yakalanmadan, birbirleriyle kö�eleri sürekli de�i�tirmeye çalı�ırlar. Bu de�i�tirme sırasında 

ebeye yakalanan oyuncu kö�esini kaybeder ve kendisi ebe olur. Oyuncular, sözde yer 

de�i�tiriyormu� gibi hareket edip ebeyi yanıltabilirler. 

 
19. Küllüm Küttük 

Be�-altı ki�iyle oynanır. Oyuncular yere oturur, ellerini gö�üslerinde birle�tirirler. 

“Küllüm küttük” diyerek sallanmaya ba�larlar.  

�çlerinden birisi: 
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“Süt pi�ti mi?” 

“Pi�ti.” 

Küllüm küttük diyerek sallanırlar. Aynı ki�i: 

“Gelin köpü�ü içti mi?” 

“�çti.” 

“Kaç çocu�u oldu?” 

“Üç çocu�u oldu.” 

“Biri nereye gitti?” 

“Dereye koydum sel aldı.” 

“Biri nereye gitti?” 

“Tepeye koydum yel aldı.” 

“Biri nereye gitti?” 

“Govu�a koydum fare çekti.” 

Soruları soran ki�i “Kötü gelinler.”diyerek di�erlerini kovalar. 

 
20. Mendil Kapmaca 

Mendil Kapmaca Oyununu, e�it sayıda oyuncudan olu�an iki takım arasında 

oynanır. Takımlar, aralarında 20–25 m aralık bırakacak biçimde, kar�ılıklı birer sıra 

halinde dizilir.  

�ki sıranın ortasındaki alanın tam orta yerine, bir daire çizilir ve ortasına mendil 

koyulur. Oyunu yöneten bir hakem seçilir. Bu hakem dairenin ortasında durarak mendili 

elinde tutar.  

Oyuncular kendi aralarında sıra numaralarını belirler. Hakem hangi numarayı 

söylerse, her iki takımdan o sıradaki oyuncular ko�arak mendilin yanına gelirler, uygun bir 

anda mendili kapıp kaçarlar. Mendili kapanı öbür oyuncu onu yakalamaya çalı�ır.  

Mendili alan oyuncu yakalanmadan eski yerine dönebilirse, takımına bir sayı 

kazandırır. Yakalanıp mendili kaptırırsa, takımı bir sayı kaybeder. Mendili alan oyuncunun 

yakalanmadan yerine dönmesi üzerine, hakem yeniden her iki takıma seslenir ve oyun 

sürer.  

Oyunu, daha çok sayı alan takım kazanmı� olur. 

 
21. Pilav Yemece 

Pilav yemece oyunu, üç–on ki�i arasında oynanmaktadır. Yedi tane düz ta� toplanır. 

Bu ta�lar büyükten küçü�e do�ru üst üste dizilir, etrafına yarım metre çapında bir daire 
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çizilir daha sonra bu çemberin her iki yanına iki veya üç metre uzunlu�unda çizgi çekilir. 

Dizilen ta�lardan 20–25 m uzaklıkta atı� çizgisi çizilir. Oyuncular kendilerine birer 

yuvarlak ta� seçerler.  

Ebeyi belirlemek için oyuncular dizilen ta�ların yanında sıra olurlar ve atı� 

çizgisine ellerindeki ta�ları atarlar. Ta�ı, atı� çizgisinden en uza�a dü�en oyuncu ebe olur; 

ta�ı, atı� çizgisine en yakın oyuncudan ba�layarak, atıcı sırası belirlenir. 

Oyuncular sırayla, dizilen ta�lara ellerindeki ta�ları atarak yıkmaya çalı�ır. 

Oyunculardan biri ta�ını attı�ız zaman üst üste dizilen ta�ların yanında ki çizgiyi ta�ı 

geçmezse ebelik o oyuncuya geçer. Oyunculardan biri dizilen ta�ları vurursa, ebe yıkılan 

ta�ları üst üste tekrar dizmeye ba�lar. Bu süre içerisinde oyuncular daha önce attıkları 

ta�larını alıp geriye atıcı çizgisine dönerler. Ta�larını ellerine alan oyuncular, ta�ı tekrar 

yere bırakamazlar ancak ta�ın üzerine ayaklarıyla basarak bekleyebilirler, uygun bir anda 

veya dizilen ta�lar ba�ka bir oyuncu tarafından yıkıldı�ında ellerine ta�larını alıp 

kaçabilirler. Ebe di�er oyunculardan birine atıcı çizgisini geçmeden de�erse de�di�i 

oyuncu ebe olur. 

Ta�ları yedi kere deviren oyuncu bir pilav yemi� olur. Yedi pilav yiyen oyuncu 

oyunu kazanır. 

 
22. Saklambaç 

Bir ebe seçilir. Ebe oyun alanının önceden belirlenmi� bir yerinde durur, yumulur. 

Burası ebenin kalesidir. Ebe belirli bir sayıya kadar (örne�in ona kadar) sayar. Çocuklar 

saklanırlar. Sayma i�lemi bitince “Önümdeki, arkamdaki, sa�ımdaki, solumdaki söbe, 

saklanmayan ebe.” der, gözlerini açar, saklanan arkada�larını arar, bulmaya çalı�ır. 

Gördü�ü arkada�ının adını söyleyerek kaleye döner, söbeler. Söbelenen çocuk yanar.  

E�er, ebe gördü�ü arkada�ının ismini yanlı� söylerse di�er oyuncular “Çamlak, 

çömlek patladı.” diyerek saklandıkları yerden dı�arıya çıkarlar. Ebe tekrar ebe olur.   

Ebe aramak için kaleden uzakla�tı�ında, saklanan çocuklar ortaya çıkıp, ebeden 

önce kaleye ula�arak “söbe” yapmaya çalı�ırlar. 

Bu arada, ebeye söbelenen ve söbe yapan çocuklar öteki arkada�larına yardımcı 

olmak için “Elma dersem çık, armut dersem çıkma.” gibi sözlerle kopya verirler. Ebe 

kaleden uzakla�ınca “elma, elma” diye, ebe kaleye yakla�ınca “armut, armut” diye 

ba�rı�ırlar. 

Ebe tarafından bulunarak yanmı� olan çocuklar, oyunun bitiminde, kendi aralarında 

sayı�arak yeni bir ebe seçerler. Oyun yeni ebeyle sürer. 
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Bu oyunun oynanı�ında, iste�e göre, �öyle bir kural da uygulanabilir; saklananlar 

içinden son çocuk, ebeden önce söbe yaparsa, kendinden önce söbelenmi� çocukların tümü 

kurtulur, aynı ebe, yine ebe kalır ve ya yakalanan çocuklardan birini seçer ve onu kurtarır, 

di�er yakalanan çocuklar kendi aralarında sayı�ırlar, oyun yinelenir. 

 
23. Topaç Çevirme 

Topaç çevirme oyununda oyuncu sınırlaması yoktur. Oyuna katılan çocuklar 

ellerindeki topaçlara ipi dolarlar ve hızla yere do�ru topacı atarlar. Kimin topacı daha uzun 

dönerse oyunu o kazanır. 

Topaç; yukarıdan a�a�ıya do�ru daralan, alt tarafı sivrile�en koni biçiminde 

tahtadan yapılan bir oyuncaktır. Sivri olan kısmında kolay dönmesini sa�layan demirden 

kılıf bulunur. 

 
 

24. Üçta� 

�ekli yere ya da kâ�ıda rahatça çizebilinerek oynanan bir oyundur. Düz bir zemine 

( Kâ�ıda veya yere) kara çizilir, bu karenin içerisine karenin her kenarını ortalayacak 

�ekilde bir artı i�areti çizilir.  Oyun iki ki�iyle oynanır ve her oyuncunun üçer ta�ı vardır. 

Oyuncuların amacı, kesi�me noktalarına yerle�tirilen ta�larla yatay, dikey ya da çapraz 

yönde bir sıra olu�turmaktır. Oyuncular ta�larını sırayla ve teker teker bo� kesi�me 

noktalarına yerle�tirerek oyunun ba�langıç konumunu olu�tururlar. Sonra her oyuncu 

sırayla bir ta�ını kom�u bir bo� noktaya geçirir ve üçlü bir sıra olu�turmaya çalı�ır. 

Ta�larıyla ilk sırayı olu�turan oyuncu, oyunu kazanır. 

 

25. Ya� Satarım 

Ya� satarım oyununda önce bir ebe belirlenir. Oyuncular halka olu�turacak biçimde 

yere otururlar. Ebe bir mendilin ucunu dü�ümleyerek eline alır. Bunu arkasında saklayarak 

halkanın çevresinde dola�maya ba�lar. Bu sırada da oyuncular �u tekerlemeyi söyler: 

Ya� satarım, bal satarım, 

Ustam ölmü�, ben satarım. 

Zam-bak Zum-bak, 

Dön arkana iyi bak. 

Ebe oyuncuların arkasında dola�ırken mendili belli etmeden oyunculardan birinin 

arkasına yere koyar. Arkasına mendil bırakılan oyuncu, bunun farkına vardı�ı anda mendili 
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alarak ebeyi kovalamaya ba�lar. Ebe, yakalanmadan onun yerine oturursa, mendili alan 

çocuk ebe olur; yakalanırsa, oyun aynı ebeyle devam eder. 

 
26. Yakalamaca 

Yakalamaca oyunu en az dört ki�iyle oynanır. Daha önceden oyunun oynanaca�ı 

sınırlar belirlenir, oyuncular bu sınırların dı�ına çıkamazlar. Bir ebe belirlenir, bu ebe di�er 

oyuncuları kovalar; ebe, oyunculara de�meden oyunu “Don” derse ebeden kurtulur, ebe, 

oyuncuya de�erse, de�di�i oyuncu ebe olur. Don diyen oyuncuya yerinden kıpırdayamaz 

hiçbir uzvunu hareket ettiremez hareket ettirirse ebe olur ancak ba�ka bir oyuncu gelip ona 

dokunursa “Don” dan dan kurtulur ve tekrar oyuna dâhil olur. Ebe bir oyuncuya de�er ve 

onu ebe yaparsa, ebenin de�i�ti�ini “Ebe de�i�ti, ebe de�i�ti!” diyerek di�er oyunculara 

haber verir. 

27. Yakar Top 

Yakan top oyunu en az dört ki�iyle oynanır. Oyuncular ya sayı�arak ya da e�le�erek 

iki e�it sayıda grup olu�tururlar. Sonra yazı tura atarak ilk kim bir olacak onu belirtirler. 

Daha sonra birinci çıkan grup ortaya geçer. Ondan sonra di�er grup ortadaki grubu plastik 

bir topla vurmaya çalı�ır. E�er atılan top birine gelirse o ki�i oyun dı�ına çıkar. E�er top 

atılınca gelen topu ortadaki oyunculardan bir tutarsa bir can almı� olur daha önce yanan bir 

takım arkada�ını bu can sayesinde tekrar oyuna dâhil edebilir. 

 E�er gruptaki herkes vurulursa di�er grup ortaya geçer ve bu seferde di�er grup 

onları vurmaya çalı�ır. 
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        IX. BÖLÜM 

YÖRESEL YEMEKLER 
 
�nsan evladı geçmi�ten beri varlı�ını devam ettirebilmek için sürekli olarak yiyecek 

arayı�ı içerisindedir. Her bölgenin kendi co�rafi özellikleri ve o co�rafyada ya�ayanların 

ya�ayı�ına ba�lı olarak geli�en bir yemek kültürü vardır. Anamur yemekleri, co�rafyanın 

bah�etti�i e�siz zenginlikler ve yörede Türk kültürünün hâkim olması sebebiyle çe�itlilik 

gösterir. Yöremizde; çorbalar, et yemekleri, çe�itli bitkilerden yapılan yemeklere, farklı 

farklı tatlılara kadar, damak tadına hitap eden birbirinden güzel yiyecekler vardır. 

Bizde yöremizde derledi�imiz  

A. ÇORBALAR 
 
 Çorba çe�itlerimize geçmeden önce çorba kelimesi hakkında bir ön bilgi vermeyi 

uygun bulduk. Çorba sözcü�ü Farsça, �urba kelimesinden gelmekte olup, tuzlu madde 

demek olan �ur ile a� kar�ılı�ı olan ba’nın birle�mesinden olu�mu�tur (O�uz, 1976: 10). 

   

1. Ayran Tarhanası 

Ayran kelimesine Harezm Türkçesinde “Sulug yugrat” �eklinde rastlanır; bu 

kelimenin anlamı sulu yo�urt demektir. Sulu yo�urt kelimesi için “Uyup” kelimesi de 

kullanılır. 

Anadolu’da; ak, akça katık, çalkama, gövertmeç, tutma gibi isimlerle anılır (Ögel, 

1978: 21).  Tarhana, Azebaycan’da �orba növü, Ba�kurtlarda �ulpa törü, Kazaklarda sorpa 

türi, Kırgızlarda so türü, Özbeklerde �arvaning türi, Tatarlarda �ulpa törü, Uygurlarda �arpa 

türi olarak anılmaktadır (Ercilasun, 1991: 850–851).   

Malzemeler 

� Ayran 

� Biber, Nane 

� Su 

� Tuz 

Yapılı�ı 

Sütlü tarhana çorbası gibi hazırlanır, süt yerine ayran kullanılır. Aynı sütlü tarhana 

gibi pi�irilir.   
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2. Bulgur Çorbası 

Malzemeler 

� Bulgur    

� Biber, Nane, Kekik 

� Su 

� Tereya�ı 

� Tuz 

Yapılı�ı 

Bulgur su içinde yumu�ayıncaya kadar kaynatılıp tuz atılarak ate�ten alınır. Ya�da 

kızdırılan biber, nane, kekik ilave edilip sofraya servis edilir.  

 

3. Ma� Çorbası 

 Malzemeler 

� Tereya�ı 

� Su       

� So�an Ma�  

� Ma� 

� Biber, Nane, Kekik 

Yapılı�ı 

Ayıklanıp yıkanan ma� tencereye konur. Üzerini örtecek kadar su eklenir. Su 

kaynayıp ma�ın kabu�u çatlayınca suyu süzülür. Ilık su ilave edilip kaynayınca kabukları 

alınır. �çerisine ince kıyılmı� so�an katılıp yumu�ayıncaya kadar kaynatılır. Tencere 

ate�ten alınarak tuzu eklenip üzerine kızdırılmı� biber, nane, kekik ilave edilip sofraya 

konulur. 

Ma�, taze fasulyeye benzeyip büyüklü�ü melcem(kırmızı mercimek) kadardır. 

Kurutulmu� taze fasulye nasıl çıkarılırsa bu da öyle çıkarılır. Ma�ı yiyen ki�i çok susar bu 

yüzden bol su ile birlikte yenilir. Taze iken pi�irilmez mutlaka kurutulmalıdır. 

 

 

4. So�an Çorbası 

So�an kelimesi, Azerbaycan’da so�an, Ba�kurtlarda hu�an, Kazaklarda juva ve 

piyaz, Özbeklerde piyaz, Tatarlarda su�an, Türkmenlerde so�an, Uygurlarda sopi, dindar 

�eklinde kar�ımıza çıkar ( Ercilasun, 1991: 786–787). 
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So�ana halk inanı�larında da rastlamak mümkündür, örneklendirecek olursak; 

so�anın kabu�u cinlerin altınlarıdır, bunun içindir ki yakılması do�ru bulunmaz, yakıldı�ı 

takdirde cin çarpaca�ı inanı�ı vardır (Toygar, 2001: 54). Türkmenistan’da so�anla 

ba�kasının evine gidenin dost olmadı�ına inanılır (Kalafat 2001: 85–91). So�an kelimesi, 

Divan-ı Lügat-it Türk’  te de sogan, sovan �eklinde geçer.(Erdi-Yurtsever, 2005: 220 ) 

Malzemeler 

� So�an 

� Margarin 

� Un 

� Et suyu 

� Yumurta 

� Süt 

� Tuz 

� Beyaz peynir 

� Karabiber 

Yapılı�ı 

So�anlar soyulup ikiye bölünür ve yarım halka �eklinde do�ranır. Margarin 

tencerede eritilir ve so�anlar üzerine eklenir. 3–4 dakika kavrulduktan sonra un ilâve edilir. 

Un pembele�meye ba�layınca et suyu yava� yava� ilâve edilir. Tuzu ve karabiberi eklenir 

ve kaynayıncaya kadar karı�tırılır. Kısık ate�te 40–50 dakika pi�irilir. 

Tencere ocaktan alınıp çorba tel süzgeçten geçirilir ve ba�ka bir tencereye aktarılır, 

tekrar ate�e konulur. Yumurta telle çırpılır ve süt ile birlikte çorbaya ilave edilir. 

Kaynadıktan sonra çorba ate�ten alınır ve çukur bir fırın kabına koyulur. Üzerine 

rendelenmi� beyaz peynir yayılır ve peynirler kızarana kadar fırında pi�irilip sofraya 

koyulur. 

 
 
5. Sütlü Çorba 
 
Süt, göçebe olan ve hayvancılıkla u�ra�an Türkler için önemli bir besin maddesidir. 

Süt kelimesi Azerbaycan’da süd, Ba�kurtlar höt, Kazaklar süt, Kırgızlar süt, Özbekler süt, 

Tatarlar söt, Türkmenler süyt, Uygurlarda söd olarak kar�ımıza çıkmaktadır (Ercilasun, 

1991: 804–805 ). 

Eski Türklerin “tarak” ve “turak” dedikleri koyula�mı� süt çe�itleride vardır. 

Türkler süt ve un gibi �eylerin kazan veya tencere dibinde kalan parçalarına da “kez” adını 
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verirler (Toygar, 2001: 129- 148 ).  Süt kelimesi, Kutadgu Bilig’de “kımız, süt, yün, ya� ve 

yo�urtla kurut / Yaygı ve keçe, hem eve rahatlık”(4442) ve “ Ak süt ile girse, iyilik hali / 

ölüm gelmeyince, çevirmez yolu”(881) ; “Senden nasıl gelir kötü davranı� / Bu iyilik sana, 

ak sütle girmi�” (5881) beyitlerinde geçmektedir (Arat, 2006: 180–300). 

Malzemeler 

� 1 su barda�ı pirinç 

� 1,5 kilo süt 

� 4 su barda�ı su 

Yapılı�ı 
Pirinçleri ayıklayıp yıkadıktan sonra suyla ha�lanır. Suyunu iyice çekince süt 

dökülür. Özle�ince tuz konur. Birkaç ta�ım daha kaynadıktan sonra sıcak servis yapılır. 

 

6. Sütlü Tarhana Çorbası 

Tarifimizde geçen tarhana kelimesi Türkçemize, Farsça terhuvane, terhine ve buna 

benzer sözcüklerden geçmi�tir. Türk sözlüklerinde ilk olarak Kıpçak ve Memluk 

Türklerine ait deyi�ler arasında tarhanah �eklinde geçmi�tir. Yukarda da bahsetti�imiz gibi 

süt Türk halk inanı�ları arasında önemli bir yere sahiptir buna güzel bir örnek olarak 

Altaylardaki bir gelene�i göstere biliriz; Bir akrabanın ölümü üzerine, mutlulu�un evden 

uzakla�maması için evde süt da�ıtılır ve süt dolu bir kap ev içinde bir yere saklanırdı 

(Roux,1999: 41). Bu âdet bizlere hemen ölülerimizin arkasından okuttu�umuz 

kûr’anlardan sonra da�ıttı�ımız ikramları getirmektedir ve bizim Türkistan’la olan 

ba�ımızı bir kez daha kanıtlamaktadır. 

Malzemeler 

� Süt 

� Tarhana 

� Kırmızıbiber 

Yapılı�ı 

Kaynamı� suyun içerisine yetecek kadar tarhana atılır. Biraz kaynadıktan sonra 

içine istenildi�i kadar süt ilave edilerek bir miktar daha kaynatılır. Sonra da tavada ya�la 

yakılmı� biber eklenerek sofraya konulur. 

Tarhana; dövülen ve kepe�i alınmı� olan bu�dayın sudan geçirilerek, sütle beraber 

bakır kazanda pilav haline gelinceye kadar pi�irilip, kurutulmasıyla olu�an bir yiyecektir. 
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7. Topalak Çorbası 

Malzemeler 

�Un                                               

� Yumurta 

� Su 

�So�an 

�Tereya�ı 

�Biber salçası 

�Tuz 

�Nane 

�Ye�ilbiber 

�Domates 

�Ye�il Mercimek 

Yapılı�ı 

Un, yumurta, tuz ve su ile hamur yo�rulur. Hamurdan küçük parçalar alınarak bilye 

(küçük yuvarlak) gibi yuvarlanır. Orta boylu so�an ya�da kavrulup bir çorba ka�ı�ı biber 

salçası ilave edilir. Sonra rendelenmi� domates, ye�ilbiber eklenir. Ha�lanan ye�il 

mercimek katılarak yeteri kadar su konulur. Hamurlar su kaynayınca ilave edilir. Çorba 

kıvamına gelince ocak kapatılarak bol kuru nane ilave edilip sofraya konulur. 

 

8. Un Çorbası 

Malzemeler  

� Un                            

� Sıcak süt 

� Sıcak su 

� Tuz 

� Yumurta  sarısı 

� Krema 

� Tereya�ı 

Yapılı�ı 

Tereya�ını eritip, unu ekleyip sürekli karı�tırarak un pembele�inceye kadar 

kavurun… Sütü ve suyu ekleyip on dakika karı�tırarak kaynatın.  Bir kâsede yumurta 

sarılarını çırpıp kremayı ekleyerek iyice çarpın. Bu karı�ımı kaynamakta olan çorbayı 
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devamlı karı�tırarak yediriniz. Tuzu da ilave edip birkaç defa daha karı�tırıp tencereyi 

ate�ten alın. Çorbayı tel süzgeçten süzüp, kâselere alıp sofraya servis ediniz.  

 

 

9.Yumurta Çorbası 

Malzemeler 

� Su 

� Yumurta 

� Biber 

� Ya� 

� Tuz 

� Sarımsak 

� Nane 

Yapılı�ı 

Tencereye su konup ocak yakılır. Su kaynayınca kâsede çırpılan yumurta azar azar 

tencereye koyarken aralıksız karı�tırılır. Biraz kaynadıktan sonra dövülmü� sarımsaklar ve 

tuz ilave edilir. Tencere ocaktan indirilir. Tavada yakılan ya�ın içine biber, nane konulur, 

yanmaması için yemek suyundan biraz konulup karı�tırılır ve yeme�in içine dökülür.   

 

10. Yo�urt Çorbası 

Yo�urt Türk yemeklerinin önemli bir katı�ıdır, tuz yerine geçer bu yüzden Eski 

Türkler yo�urda tuzluk derlerdi. Yo�urtlu çorba deyince akla;  yo�urtla, çorba 

malzemesinin birbirine karı�tırılması de�il; çorbanın yo�urtla terbiyelenmesi gelmelidir. 

Kırgızlar bu çorbaya “Ataka”adını verirler (Ögel,  1978: 21). 

Malzemeler 

� Süzme yo�urt 

� Pirinç 

� Un 

� Tavuk suyu 

� Yumurta 

� Nohut 

� Tereya�ı 

� Nane 

Yapılı�ı 
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Yo�urdu, unu, yumurtayı iyice ezip, tavuk suyunu, nohudu ve yıkanmı� pirinci 

ekleyiniz. Sürekli aynı yönde karı�tırarak pi�iriniz (pirinç yumu�ayıncaya kadar). Tuz, 

çorba pi�ince eklenir yoksa yo�urt kesilir. Ate�i söndürdükten sonra ya�da yakılmı� nane 

yeme�in üzerine dökülür ve yemek servis edilir. 

 

B. YEMEKLER 
 

1. A�ız 

Yavrulayan ine�in sa�ılan ilk sütünden elde edilen yiyecektir. Üzerine bir miktar 

�eker atılarak yenilir. A�ız, Anadolu insanın kültüründe binlerce yıldır var olmaktadır. 

A�ız kar�ımıza ilk olarak O�uz Ka�an Destanı'nda kar�ımıza çıkar. Eski Türkçede 

a�uz, avuz �eklinde kar�ımıza çıkmaktadır. Kültür etkile�imi sonucunda Kore diline 

''uguri'' �eklinde geçmi�tir. Çuva�ça da ise kar�ımıza ses de�i�imi sonucunda ''�evar'' 

�eklinde çıkar (Ögel, 1978: 9 ).    

 

2. Do�ramaç 

Tarifimizde geçen darı ekme�i, darı unundan yapılan bir yiyecek çe�ididir.  

Mo�olistan ve Altayların kuzeyinde de aynı isme rastlanır. Eski Türkler darıya “konak” 

derlerdi (Ögel, 1978: 41). Bu söyleyi�in Anamur a�zındaki “sömek” kelimesiyle benzerli�i 

dikkat çekicidir.  

Ayrıca darı ununa mitolojik unsur olarak baktı�ımızda, mitler anlatılırken anlatılan 

yere darı unu serpilmesi ve hasta olan ki�inin yata�ının yanına tedavi esnasında 

dökülmesiyle kar�ıla�ırız (Eliade, 1993: 70). Halk arasında kullanılan deyimler arasına 

yerle�mi� olan “Darısı ba�ına” söylemi de bizlere darının tarih içerisinde, halk arasında ne 

denli bir önem te�kil etti�ini göstermektedir. 

 
Malzemeler 
 
�Süt 

�Mısır 

Yapılı�ı 

Süt ve Darı ekme�i ile yapılır. Ak�amdan kalmı� Mısır ekme�ini derin bir kabın 

içine iyice ufalanır. Kaynamı� sıcak süt üzerine dökülür. Sıcak sıcak yenir. �ste�e göre 

�ekerde atılır. 
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   3. Çılbır 

Malzemeler 

� Yumurta 

� So�an 

� Un 

� Su 

� Domates salçası 

� Margarin 

Yapılı�ı 

So�an incecik kıyıp, yumurtaları un ve tuz ile çırparak karı�tırılır. Suyu bir 

tencereye koyup salça ve tuz ile bir ta�ım kaynatıp, ate� kısılır. Hazırlanan yumurtalı 

karı�ımı, tenceredeki kaynar suya yava�ça bo�altılır. Hiç karı�tırmadan yumurtanın suyun 

yüzeyine çıkıp katıla�masını beklenir. Yakla�ık 3–4 dakika pi�irip kevgirle süzerek ate�ten 

alınır. Ya�ı bir tavada kızdırılıp, so�anları içinde pembele�inceye kadar kavrulur. 

Hazırladı�ınız yumurtayı kavrulmu� so�an ve limon ile birlikte servis edilir.  

 

4. Melemen 

Malzemeler 

� Yumurta 

� Sivri biber  

� Domates 

� Sıvı ya� 

Yapılı�ı 

Önce yarım çay barda�ı sıvı ya� tencereye dökülür kısık ate�te 5 dakika kadar 

kaldıktan sonra sivri biberler ince ince do�ranarak ya�ın üstüne dökülür, daha sonra 

domateslerde biber gibi do�randıktan sonra biberlerin üstüne dökülür, yumurta da üstüne 

kırılıp servis yapılır. 

         

5. Yo�urtlu Ke�kek 

Yo�urt Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir. Daha önce de bahsetti�imiz gibi 

yo�urt Türk yemeklerinin önemli bir katı�ıdır (bk. Yo�urt Çorbası). Yo�urt kelimesinin 

kökeninin nereden geldi�i bilinmemekle beraber eski ça�lardan beri Orta Asya kavimleri 

ile �skitlerdeki yiyecek çe�itlerinden birisidir. Yo�urt kelimesi Türk Dünyasında; ya�urt, 

yavurt veya buna benzer �ekillerde de söylenmektedir ( Ögel, 1978: 19). 
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Tarifimizde geçen dibek kelimesi eski Türkçede “Sokku ta�ı” olarak geçmektedir; 

bunu Ka�garlı Mahmut'un eserinde görmekteyiz (Dîvânu Lugâti't Türk, c.3: 226). Dibek; 

darı, bu�day, vb. tahıl ürünlerinin içine koyularak dövüldü�ü, ortası delinerek yapılan 

ta�lardır. Anamur’da dövme i�ine yarayan aletlere “solku” denmektedir. Solku ve eski 

Türklerdeki sokku ta�ı deyi�i arasında benzerlik dikkati çekmektedir.   

Malzemeler 

� Darı 

� Nohut 

� Nane  

� Yo�urt 

 

Yapılı�ı 

Dibekte dövülerek kabu�undan ayrılan darı kazanlarda nohutla beraber kaynatılır 

daha sonra suyu süzülüp yo�urtla karı�tırılır üzerine nane serpildikten sonra sofraya 

koyulur. 

 

6. Yahni 

Yahni kelimesi Batı Türkistan'ın en eski yerlilerinde de görülmektedir. So�dlar’da 

“yhnyy” �eklinde, Türklerde “Yahnı” veya “Yankı” �eklindedir (ÖGEL, 1978: 403). Yahni 

kelimesine Dede Korkut Hikâyeleri kitabının; Dirse Han-O�lu Bo�aç Han Boyu’nda �öyle 

kar�ımıza çıkmaktadır : “…kimin ki o�lu, kızı yok, kara oto�a kondurun, kara keçeyi altına 

dö�eyin, kara koyun yahnısından önüne getirin, yerse yesin, yemezse kalksın, gitsin 

demi�ti…” (Gökyay, 1976: 1).  

Malzemeler 

� Et 

� Ke�kek (yo�urtsuz) 

� Kırmızıbiber 

� Tuz 

� Su 

� Salça 

� Patates 

� Ya� 
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Yapılı�ı 

Önce et ya�sız �ekilde kendi suyunu çekene kadar kavrulduktan sonra ya�la biraz 

daha kavrulur. Salça, biber katılıp yeterince karı�tırdıktan sonra su katılarak pi�inceye 

kadar kaynatılır. Pi�meye yakın patates eklenip patates pi�ince ocak kapatılır. Bu karı�ım 

daha sonra ke�ke�in üzerine dökülerek sofraya konulur.  

 

7. So�an Yahnisi 

Malzemeler 

� So�an 

� Tuz 

� Biber 

� Ke�kek(yo�urtsuz) 

 

Yapılı�ı 

So�an arzuya göre iki veya dörde bölünüp bir tencerede ya�da pembele�inceye 

kadar kavrulur. Tuz ve biber eklenerek kavrulmaya devam edilir. Sonra üzerini örtecek 

kadar su eklenerek pi�meye bırakılır. Yo�urtsuz ke�ke�i taba�a koyup üstüne so�an 

yahnisi dökülerek sofraya konulur.   

 

8. Geyik Dılgacı 

Malzemeler 

� Geyik eti 

� Tuz 

Yapılı�ı 

Derisi yüzülen geyik büyük parçalara ayrılır. But ve sırt kısımlarındaki etler 

kemiklerinde ayrılır. Et ba�parmak kalınlı�ında silindir �eklinde 35–40 cm uzunlu�unda 

parçalar ayrılır. Yeteri kadar hazırlandıktan sonra tuzlanır bir süre bekletilir. Kor halindeki 

sandal kömüründe pi�irilir. Daha sonra misket �eklinde kıyılarak istenilen �ekilde yenilir.  

 

9. Bö�rülce (Ülübü) 

Malzemeler 

� Bö�rülce 

� Kırmızı toz biber 

� So�an 
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� Domates 

� Tuz 

� Sıvı ya� 

 

Yapılı�ı 

Önceden, bö�rülceler ha�lanır. Tencereye so�an ve ya� konulur so�anlar 

pembele�inceye kadar kavrulur kavrulduktan sonra bir adet domates do�ranır, domatesler 

birkaç kez karı�tırıldıktan sonra kırmızı toz biber ve tuz eklenir ha�lanmı� bö�rülceler 

katılır kısık ate�te 10–15 dakika pi�irilip sofraya koyulur. 

 Bö�rülce kelimesi Divan-ı Kebirde �öyle geçmektedir “Sus oküz açlı�ına 

tutulupta on ki�inin yiyece�i bö�rülceyle üzümü yiyen ki�i, zaten bu ruh �arabından 

içmez” bu da gosteriyorki bö�rülce eski dönemlerden beri Anadolu toprakların da varlı�ını 

sürdürmektedir (Cunbur, 1981: 79). 

 

10. Gölevez 

Malzemeler 

� Gölevez 

� So�an 

� Biber 

� Tuz 

� Sıvı ya� 

Yapılı�ı 

Gölevez; Anamur ve Bozyazı ilçelerine özgü, besin de�eri oldukça yüksek bir 

Adeniz bitkisidir. 

Gölevezler yıkanıp kabukları soyulduktan sonra tekrar yıkanır ve küp �eklinde 

do�ranır. �nce do�ranmı� so�anlar ya�da kavrulur daha sonra gölevezler ilave edilip 4–5 

dakika daha kavrulur, üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edilip 20–25 dakika pi�irilip 

sofraya konulur. 

 

11. Hülük (Filyoz) 

Malzemeler 

� Gölevez küçü�ü 

� Tuz 

� Limon 
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� Sumak 

� Maydanoz 

Yapılı�ı 

Filyozlar(gölevezin küçü�ü) yıkanıp temizlenir. Tencerede ha�lanır ha�landıktan 

sonra kabukları soyulur istenilen büyüklükte do�ranır bol limon, sumak, zeytinya�ı, tuz, 

maydanoz ilave edilerek salatası yapılır, sofraya konulur.   

 

12. Bakla 

Malzemeler 

� Bakla 

� So�an 

� Salça 

� Sıvı ya� 

 

Yapılı�ı 

Bakla yıkanıp ayıklandıktan sonra 1,5–3 cm büyüklü�ünde kıyılır. Tencerede 

kaynatılmı� suyun içine ha�lanmaya bırakılır. Ha�landıktan sonra suyu süzülür. �nce 

kıyılmı� so�an sıvı ya�da pembele�inceye kadar kavrulur, salça tuz ilave edilir suyu 

süzülen bakla da ilave edildikten sonra bir süre pi�irilir ve sofraya konulur.   

 

13. Bakla Boranası 

Malzemeler  

� Bakla 

� Yo�urt 

� Kırmızı toz biber 

�Sarımsak 

� Tereya�ı 

Yapılı�ı 

Baklalar yıkanıp ayıklanır, 1,5–3 cm büyüklü�ünde parçalara ayrılır. Ha�lanan 

baklalar deliklide süzülür. Sarımsaklar havanda dövülür ve yo�urtla karı�tırılır bu karı�ım 

baklanın üzerine dökülür ve karı�tırılır. Tavaya kızdırılan tereya�ının içerisini kırmızı toz 

biber atılır ve birkaç saniye yakıldıktan sonra yo�urtla karı�tırılmı� olan baklanın üzerine 

dökülür ve sofraya konulur.   
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14. Tömeken  

Malzemeler 

� Tömeken 

� So�an 

� Biber 

� Tuz 

� Sıvı ya� 

� Sarımsak 

� Yo�urt 

Yapılı�ı 

Tömeken ayıklanır ve kökleri ayrı, yaprakları ayrı do�ranır. So�anlar ince ince 

do�ranır, sıvı ya�da öldürülür. �lk önce kökler birkaç dakika kavrulur sonra yapraklar 

kısımları kavrulur; biber, tuz ilave edilir, sıcak su eklenerek kısık ate�te 10–15 dakika 

pi�irilir. Sarımsaklar havanda tuzla dövülür, yo�urtla karı�tırılır, yeme�in üzerine 

dökülerek sofraya konulur. 

 

15. Ebegömeci 

Malzemeler 

� Ebe gömeci 

� Ya� 

� So�an 

� Pirinç 

� Tuz 

� Baharat 

Yapılı�ı 

�nce do�ranmı� so�an ya�da pembele�inceye kadar kavrulur. Az biber ve tuz 

eklenir. �nce do�ranmı� ebe gömeci sararıncaya kadar kavrulur daha sonra içine bir miktar 

pirinç atılır az su eklenir ve pirinçler pi�tikten sonra iste�e göre baharat serpilir ve sofraya 

konulur.  

 

16. Semizotu 

Malzemeler 

� Semizotu 

� So�an  
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� Domates 

� Maydanoz 

� Nane 

� Zeytinya�ı 

� Tuz 

� Baharat 

� Salatalık 

� Limon 

Yapılı�ı 

Bütün sebzeler yıkanıp do�ranır, birbirleriyle iyice karı�tırılır, tuz, limon, nane, 

zeytinya�ı, baharat üzerine ilave edilir kısık ate�te 3–4 dakika karı�tırılır ate�ten alınır ve 

üzerine az sulandırılmı� ayran dökülerek sofraya konulur. 

 

17. Mercimekli Bulgur Pilavı 

Malzemeler 

� Bulgur 

� Et suyu 

� Ye�il mercimek 

�Sıvı ya� 

� Tuz tereya�ı 

Yapılı�ı 

�nce do�ranmı� so�anlar ya�da iyice pembele�tirilir. Az ha�lanmı� mercimekle 

bulgur kısık ate�te et suyuyla beraber pi�irilir. Pilav dinlenme kıvamına gelince so�anlar 

içine katılır ve iyice karı�tırılıp iyice karı�tırılır15–20 dakika dinlendirildikten sonra 

sofraya konulur.  

 
18. Gözleme 
  
Eski Türkler gözleme için ''Közmen'' diyorlardı ki bu kelime köz yani ate� 

kelimesinden gelmektedir (Ögel, 1978: 371). 

Tarifimizde geçen oklava kelimesi hamur açma aleti anlamındadır. Bu kelime eski 

Anadolu Türkçesinde yazılmı� eserlerde; okla�u, okla�aç, o�la�ı �eklinde geçmektedir. 

Radlof oklavanın kökünün, oklamak yani dönmek döndürmek oldu�unu,-gu alet yapım 

ekiyle oklagu döndürmeye yarayan alet anlamına geldi�ini bizlere söylemektedir. Oklagu 

sözünün isim olarak kullanıldı�ı gibi sıfat olarak da kullanıldı�ını Edip Ahmet Yükneki'nin 
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Atabetü'l Hakâyık'da söylemi� oldu�u '' Yılan deg bu acun yılan oklagu'' cümlesinde 

anlamaktayız (Ögel, 1978: 287). 

 
Malzemeler 
 
� Un 

� Kabartma tozu 

� Yumurta 

� Maydanoz 

� Katı ya� 

� Su 

� Yo�urt 

� Çökelek 

� Kırmızı pul biber 

� Zeytinya�ı 

Yapılı�ı 

So�anlar ve maydanozlar ince ince kıyılır. Katı ya� tavada eritilir, ya� kızınca 

so�anlar pembele�inceye kadar kavrulur. Pul biberi katıp karı�tırarak ate�ten alınır. 

Çökele�i ve maydanozu ekler, so�anlarla karı�tırarak harç yaparı. Un, kabartma tozu ve 

tuz geni�çe bir kapta karı�tırılır; daha sonra ortası havuz biçiminde açılıp içine yumurtayı, 

yo�urdu ve suyu koyarız. Karı�ımı una yava�ça yedirerek hamur haline getiririz. Hamur 

top �eklinde küçük parçalara ayrılarak senit üzerinde oklava yardımıyla açılır. Hamurların 

birer yarısına karı�ım koyularak di�er taraf üzerine kapatılır ve açılmaması için kenarlarına 

bastırırız. Bu gözlemeleri sac üzerinde pi�irir ve üzerlerini tereya�ı ile ya�layıp sofraya 

konulur.  

 

C. TATLILAR 
 
1. Hele� 

Malzemeler 

� Su 

� Kuru incir 

� Pekmez 

� Limon suyu 
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Yapılı�ı 

Kuru incir so�uk suda yıkanır. Ak�amdan pekmezle birlikte bir kapta ıslatılır. Kuru 

incir pekmezi sabaha kadar çeker. Pekmezle birlikte bakır tencereye konulur pi�meye 

yakın bir miktar limon suyu eklenir, pekmez çekilip kuru incir pi�ince ate� söndürülür. 

Pi�meye yakın limon suyu eklenir bir saat dinlendirildikten sonra sofraya konulur. 

 

2. Samsıra 

Malzemeler 

� Yer fıstı�ı 

� Küncü 

� Pekmez 

� Toz �eker  

� Tereya�ı 

Yapılı�ı 

Yer fıstı�ı bir miktar kavrulur ve havanda dövülür. Bir miktar küncü tencereye 

koyulup üzerine pekmez dökülür. Küncü ve pekmez karı�tırılarak pi�irilir. Pi�meye yakın 

yer fıstı�ı ve ortalama iki çorba ka�ı�ı toz �eker ilave edilerek karı�tırılıp 5–10 dakika 

sonra ate�ten alınır. Bu karı�ım önceden ya�lanmı� bir tepsiye dökülerek üzeri düzeltilir. 

Sıcakken küçük parçalara ayrılır ve so�umaya bırakılır. So�uduktan sonra sofraya konulur. 

 

3. Kıvrım Tatlı 

Malzemeler 

� Un 

� Yumurta  

� Ceviz 

� Tereya�ı 

� �eker 

� Limon 

� Katı ya� 

� Süt 

Yapılı�ı 

Un, tuz, su, süt ve katı ya�dan olu�an, kulak memesi yumu�aklı�ında bir hamur 

yo�ururuz. Bu hamurdan yeteri kadar ince yufkalar açılır ve açılan yufkalar kurumaya 

bırakılır. Yufkanın birazı alınarak oklavaya dolanır geri kalan kısmına dövülmü� ceviz 
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serpilir ve dolanır. Oklavaya sarılı olan yufka, oklavanın iki tarafından tutularak sıkı�tırılır, 

bu i�lemden sonra oklava aradan çekilir. Bu i�lem yufkalara teker teker yapılır; yufkalar 

istenen uzunlukta kesilerek tepsiye yerle�tirilir. Her birinin üzerine erimi� tereya�ı 

sürülerek fırına verilir. 

Bir tencerenin içine 4 bardak �eker ve bu �ekerlerin üzerini geçecek �ekilde su ile 

limon suyu ilave edilir, kaynatılır ve �ıra elde ediliri. Bu �ıra pi�en tepsinin üzerine dökülür 

ve so�umaya bırakılır. So�uduktan sonra porsiyon halinde sofraya konulur. 

 

4. Pekmez Helvası 

Malzemeler 

� Ya� 

� Un 

� Pekmez 

Yapılı�ı 

Yarım bardak ya� tencerenin içerisine dökülür. Ya�ın içerisine 3 bardak un ilave 

edilerek un sarı renk alıncaya kadar kavrulur. Kavrulduktan sonra pekmez dökülüp sıcak 

sıcak yo�rulur ve yuvarlak �ekil verilerek sofraya konulur. 

 
5. Turunç Reçeli 

 
Malzemeler 
 
� 10 adet turunç 

� 1 kilo toz �eker 

� Limon 

Yapılı�ı 

Turunçlar yıkanır. Dı� kabuklarının parlaklı�ı gidene kadar rendelenir. Turunç 

kabukları düzgün dilimler yapılır. Sarı kısımları dı�arı gelecek �ekilde kıvrılıp i�ne ile ipe 

geçirilir. Geni�çe bir kaba suya ıslatılır. Her gün suyu de�i�tirilir. Bu i�lem 6 gün boyunca 

devam eder. Yedinci gün kaynatıp so�uk suya üç gün ıslıyoruz. Her gün suyunu 

de�i�tiriyoruz. Dördüncü gün �ekerini üzerine döküp ate�te pi�iriyoruz. Reçel kıvamına 

gelmeye ba�layınca ipini kesip çıkarıyoruz. Bir limonun suyunu sıkıp 3–4 ta�ım kaynatıp 

ate�ten alıyoruz. Sıcakken kavanozlara koyup so�uyunca kapa�ını kapatıp serin bir yerde 

saklıyoruz. 
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6. Çilek Reçeli 
 
Malzemeler 
 
� 1 kg çilek 

� 1 kg �eker 

� 1 limon Suyu 

 

Yapılı�ı 

Çilekleri bir kaptan di�erine aktarmak suretiyle ezilmemesine dikkat ederek 3-4 

defa yıkayınız. Sapları çıkarılır. Kaynataca�ımız kaba konur. Üzerine �eker dökülür. 8-10 

saat bekletilir. Daha sonra reçel kıvamına gelince 1 limon suyu sıkılır. 3-4 ta�ım daha 

kaynatılıp ate�ten alınır. Üzerinin köpükleri alınır. Kavanoza konulur. So�uyunca kapa�ı 

kapatılır. Serin yerde saklanır. 

Çile�in iyile�tirici özelli�i olarakta; kansızlık ve genel zayıflı�ı önleyici özelli�i ve 

sindirimi kolayla�tırıcı, karaci�er ve öd iltihabını yok edici özelli�inden bahsedebiliriz 

(Kurbanova, 1998: 29–31).   

 

7. Ayva Reçeli 

Malzemeler 
 
� 1 kg sarı Ayva 

� 1,5 kg �eker 

� 2 limon 

Yapılı�ı 

Ayvaları yıkayıp, kabuklarını soyup, çekirdek yataklarını çıkarıp ince dilim, üçgen, 

kibrit çöpü gibi istenilen �ekillerde do�ranır. Do�ranan ayvalar 1 limon suyu sıkılmı� suya 

konur (Ayvaların kararmaması için). Ayvaların do�ranması bitince limonlu sudan çıkarıp 

bir kere daha yıkanır. Üzerini örtecek kadar su konup ayvalar yumu�ayıncaya kadar 

pi�irilir. Yumu�amazsa �eker konup a�zı açık olarak orta hararetli ate�te reçel kıvamına 

gelinceye kadar kaynatılır. Reçelin rengi açık ise ate� hafifletilip kaynatılır. Reçelin rengini 

daha kırmız istiyorsak birkaç tane ayva çekirde�in temiz bir beze sarıp reçelin içine 

koymak gerekir. Kıvamının gelmesine yakın 1 limon suyunu sıkıp tekrar 3–4 ta�ım 

kaynatılır. Ate�ten alınıp köpükleri temizlenir. Sıcakken temiz kavanozlara bo�altılır. 

So�uyunca kapakları kapatılıp serin yerde saklanır. 
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Ayva aynı zamanda halk hekimli�inde de kullanılmaktadır buna birkaç örnek 

verecek olursak; ayva çekirde�inden hazırlanan çay, so�uk algınlıklarında gö�üs 

yumu�atıcı olarak içilebilir. Meyvesinden hazırlanan reçel kalp zayıflı�ında kuvvet verici 

olarak ve sindirim sisteminin iyile�mesinde çok faydalıdır( Kurbanaova, 1998: 34–36 ). 
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X. BÖLÜM 

LAKAPLAR 
 

“Köylerde ve kasabalarda eski Türk gelene�i ba�ka bir yönde süregelmi�tir. Eski 

er-at’ın yerini “lakap” almı�tır. Soy adı yasası çıkmadan önce erkek, kadın, çocuk herkes 

bir lakap ta�ırdı; eskisi kadar yaygın olmamakla beraber bu kural bugün de sürmektedir. 

Lakabın önemi ‘Yi�it lakabıyla anılır.’ atasözünde de belirtilir. Birçok hallerde lakap, tıpkı 

er-at gibi, onu ta�ıyanların atalarından birinin zenaatını, ba�ardı�ı bir i�i, ya da vücut 

yapısındaki bir niteli�i gösterir: Demirci, Ayı-Bo�an, Kalın-Boyun, Altı-Parmak…gibi. 

Soylu kimselerden, lakapları çok eskilere, örne�in O�uz geleneklerine, çıkanlar da vardır: 

Kozano�ulları, Kazan gibi.”( Boratav, 1973: 108). 

Dede Korkut Hikâyelerinde de lakaplara sık rastlanır: Deli Dumrul, Boz O�lan… 

gibi. 

 
Aldanalılar 

Araplar 

Avdamlar 

Bedeviler 

Bobu�lar 

Camlılar 

Cızıklar 

Çatalhasanlar 

Cerenler  

Çelebiler 

Çobanlar 

Çolakdayılar 

Dalaklılar 

Derbi�ler 

Dervi�ler 

Ekizler 

Firenkliahmediler 

Gadıalar 

Gadirler 

Gamberler 

Garabıyıklar 

Garadayılar 

Garagözler 

Garagözler 

Gasımlar 

Gerceliler 

Gevenesliler 

Gocadöndüler 

Gökhüseyinler 

Gürbüzler 

Harbolular 

Hüseyinkiyalar 

�recepler 

�smailler 

�zzeta�alar 

Kafesler 

Kayaba�ılar 

Kendirler 
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Kırıcılar 

Kopuklar 

Köleler 

Kösaliler 

Köseler 

Kurtlar 

Külemenler 

Küncüler 

Mıdı�lar 

Mollaveliler 

Mustalar 

Odacılar 

Ömü�üdelikler 

Polatlar 

Salmanlar 

Selintiler 

Seydiler 

Silahçılar 

Sinanlar 

Solaklar 

�ıhlar  

Tatarlar 

Tazılar 

Tesbiler 

Tıkılar 

Tontullar 

Topallar 

Töskeller 

Tülüba�lar 

Ustalar 

Ya�ıraliler 

Ya�ırlar 

Yörükler 

Yusuflar 

Vekiller 
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XI. BÖLÜM 

MAHALLÎ KEL�MELER 
 

Bir dilin zenginli�i o dil içerisinde mevcut olan a�ızların varlı�ının çoklu�uyla 

do�ru orantılıdır. Bir dilin içerisinde ne kadar a�ız varsa o dil tarihsel süreci içerisinde 

geli�imini o denli sa�lam yapacaktır. Ancak günümüzde teknolojinin geli�imi ve okuryazar 

oranının artmasıyla birlikte yöresel a�ızların varlı�ı giderek azalmaktadır. A�ızlarda 

bulunan kültürel unsurlarda kaybolmaktadır. Amacımız elimizden geldi�i kadar yöre 

a�zında ya�ayan kelimeleri ortaya çıkararak yok olu�u engellemektir. 

A�a�ıda derlemi� oldu�umuz kelimeleri alfabetik olarak veriyoruz. 

 

...CAK OLTU                           : Tam  olaca�ı zaman; tam  olaca�ında. 

…DAN A�RI :…Dan dola�arak; ...yoluyla: Ankara'dan a�rı 

Eski�ehir'e;  

ABA :Siyah keçe kilim. 

ACALMAK :Laçka olmak, yalama olmak. 

ACAL HEYBET :Alelacele. 

ADAMLIKLI :�nsaniyetli. 

ADI BATASICA :Ölesice anlamında ilenç, beddua. 

ADI BELL� :Ba�lamı�ken, eli de�mi�ken.  

A�DIRMAK :Tırmandırmak , zora ko�mak. 

A�I              :Arası. 

A�MAK :Tırmanmak: Tilki kovalanınca tepeye a�dı gitti. 

AKBACIK :Bembeyaz, Tertemiz. 

AKLIM KEST� :Anlamayı ba�lamak. 

ALA BULA :Karı�ık renkli, berrak olmayan bir görüntüye sahip. 

ALA BULA�IK :Yarım yamalak, eksik, noksan. 

ALABACAK :Kovcu, dedikoducu. 

ALAN : Ova, Geni� düzlük: Anamur alanında yerfıstı�ı 

ekilirdi. 

 aldırmadan birbirlerine binge�iyorlar. 
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ALDIRMAK : Çocuk oyununda bir mesafeyi; bir, iki ya da üç 

adımda atlamak: Aldır bakalım oraya kadar! 

ALEN :Söyleneni peki�tirmek için sözün sonuna eklenir: Sen 

görürsün alen. 

ALICIKU�            :Kartal. 

ANEM :Küçük Kur’an. 

ANITLAMAK :Sert davranı�a mukabele mahiyetinde el kaldırmak, 

vuracakmı� gibi yapmak. 

ANLAK :�ki tarla arasında içinden su akan büyükçe ark, kanalet. 

ANLAMAK :Tozda toprakta yatıp yuvarlanmak: e�ek gibi anlamı�,    

ARAYER :Binada antre, koridor. 

ARFILA :Zorla, Korkutarak. 

ARILA DARIN A�INDA :��i ba�ından a�kınken; büyük tela� içerisinde. 

ATE�� ÇALMAK           :Ate�i yakmak. 

AVEY�T            :Dü�ünlerde davulculara verilen para. 

AVGIN            :Su argı. 

AVIKTIRMAK :Av için alı�tırmak, e�itmek (köpek, �ahin, do�an vb. 

hayvanlar için) 

AVKALAMAK :Çama�ırı ovalayarak yıkamak, çitilemek. 

AVURT ETMEK :Gevezelik etmek. 

AYA�N            :Ünlem olarak kullanılan kelime. Sende ne 

adammı�sın  

          aya�n! 

AYDA� :Zayıf, cılız. 

BABAK :Gizli, ani, birdenbire. 

BABAKLI�I :Ani bir �ekilde, habersiz olarak 

BA�DA� DOKUMAK :Ba�da� kurmak 

BA�IRTLAK :Bebek dü�mesin diye be�i�in kenarına ba�lanan bez. 

BALTABA� :Ba�ının üzerinde boynuz biçiminde tüyler olan küçük 

bir ku�. 

BAMBIL :Tarlada do�al yeti�en i�e yaramaz bir ot. 

BARANA :Asmayı yüksekte tutan iskelet, dikme ve sırıklar. 

BARCIMAK :Korumak, Kollamak. 

BA�TUTAR :Eleba�ı, �ef, Lider. 
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BATIRIK, BATIRMA :Anamur ve çevresine has bulgurun incesinden yapılan 

yiyecek. 

BEDAVRA :Büyük, Geni�, Görkemli: Bedavra bir a�aç, dalları 

gö�e de�iyor. 

BEHEDER :�yi. 

BELEN            :Tepe. 

BELERMEK :Gözleri falta�ı gibi olmak, gözlerini açmak. 

BER�YÜZ :Ön Yüz, Bu Taraf. 

BERK�TMEK :Peki�tirmek. 

BERT�LMEK :�ncinmek, Berelenmek. 

BERTMEK :Parçalanmak. 

BESEREK :Genç erkek deve/besili, sa�lıklı deve. 

BESEREK            :Tülü devenin erke�i. 

BIRAKMAK :Küçük ve büyükba� hayvanlarda erken do�um 

yapmak. 

B�C�K :Meme. 

B�L�� :Tanıdık, A�ina. 

B�LLENMEK                      :Birikmek, toplanmak, tasarruf etmek.  

B�N GE�MEK                        : (Sevgilisine) A�ırı yakın davranmak: 

ba�kalarına 

B�RE��D� :Hemen, Acilen. 

B�R�NDE :Eskiden: önceki günlerden birinde. 

B�SE�EL :Bir miktar. 

B���EK :Yayı�ın parçası. 

B�T�L� :Yapı�ık. 

B�ZLEMEK :Kurcalamak, Dürtmek / Kı�kırtmak 

BOCUT :Tas, Su Kabı. 

BO�ARSAK :Sı�ırlarda cinsel arzu. 

BO�DULU :Kuma�la sıkıca örtünmü�/örtülmü�. 

BORANA :Yo�urtlu ha�lanmı� sebze (bakla, patates. vs.) 

BORÇAK :Üzerinde boncu�a benzeyen çiçekleri olan otsu bitki. 

BORTLACI :Hamile deve. 

BORTLAMAK :Do�urmak(Deve için). 

BO�ANMAK :Ba�larından kurtulmak(Hayvanlar için). 
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BOZA�ANCILIK :Bozgunculuk, arabozuculuk. 

BÖ�EMEK  :Tıkamak. Özellikle, akarsuyun önünü bir takım 

malzeme ile kapatarak suyu bir süre biriktirmek. 

BÖ�ENEK :Büyükba� hayvanlarda çe�itli nedenlerle olu�an 

heyecanlı davranı�lar. (bö�enek tutmak). 

BÖ�ET (1) :Irmakta anafor yapan derin yer. 

BÖ�ET (2) :Akarsuyun önüne engel koyarak olu�turulan gölcük. 

BÖ�ÜRMEK :Feryat etmek. 

BÖRTLEMEK :Ha�lanmak.   

BÖRTLETMEK :Ha�lamak. 

BÖRTME :Me�e Tohumu. 

BUBALIK            :Kayın baba. 

BUHUR :Tohumluk erkek deve (lök) 

BULLA :�ri civciv. 

BULLA            :Civciv ile ferik arasında tavuk. 

BURKADA BU�ALMAK :Bir anda bunalıma kapılmak; hırsından çatlamak. 

BUYMAK :Donmak. 

BUYNUZ GURUSU G�B� :Çok zayıf insan ya da hayvana söylenen söz. 

BUZALAMAK :Do�urmak. (�nek �çin). 

BUZLACI :Hamile(�nek �çin). 

BÜKÜ� :Gözleme. 

BÜLÜÇ :Civciv. 

BÜNGÜ�ÜK :�ekilsiz, e�ik bü�ük, yamuk yumuk. 

BÜNLÜMEK :Suyun kaynaktan yava�ça yukarı çıkması. 

BÜRE :Pire. 

BÜRGÜLÜ                               :Ba�ı kapalı, örtünmü�. 

BÜRLENMEK :Giymek, örtünmek / kaplanmak. 

BÜRÜMCEK :Örtünmek için kullanılan; çar�af, �al vs.�eyler. 

BÜRÜMEK             :Kaplamak. 

CANGIZ :Çocuk oyununda kullanılan keçiboynuzu. 

CARETMEK            :Söylemek. 

CAVADA  :Bir anda (olan, yapılan vb.). 

CAVLAK :Kel/saçsız, a�açsız tepe. 

CAVLAMAK :Parlamak, göz görecek denli aydınlık olmak / görmek.  
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CAVMAK            :Ate�in etrafını aydınlatması. 

CELF�N :Genç ve güzel kız. 

CEZERE  :Acı, i�kence / zahmet. 

CEZERE ÇEKMEK :Acı, i�kence, zahmet vb. çekmek. 

CI�I� CI�I�           :Hı�ırtı. 

CI�I�TI :Hı�ırtı. 

CILKAMA :Ayran. 

CILLIMAK :Caymak, vazgeçmek, döneklik etmek / mızıkçılık 

etmek. 

CINGIRTLAK :Ortadan sabit bir dire�e oturtulmu� dairevi olarak 

dönebilen tahtaravalli. 

CINNI :Biraz. 

CINNI             :Az. 

CIRLAVUK, CIRLAVIK :Cırcır böce�i. 

CIRMAKAN :Yapı�kan ve tırmalayıcı / bir cins yabani ot. 

CIRTATAN :Bir cins yabani meyve. 

CIVDIRMAK :�ımarık bir tavır sergilemek / kafayı oynatmak. 

CIVGIN :Küçük, ince sopa. 

CIVGIN           :�nce de�nek sopa. 

CIZADA DÜ�MEK :Bir anda olmak. 

CIZBÜZÜK :Sık ve çabuk a�layan. 

C��ER ACISI :�çler acısı. 

C�MC� :Yuvarlak çakıllarla oynanan bir çocuk oyunu. 

C�MC�K :Çimdik. 

C�N� C�VLE�MEK :Tüyleri diken diken olmak. Sinirlenmek. 

C�N�F�R� :Cin gibi, fırıldaklı. 

C�PC�K :Pipet gibi kullanılmaya uygun ot sapı. 

C�RK :Kirli, çamurlu su. 

C�Z�LE�MEK :Acıkmı� hissetmek: yüre�im cizile�ti; o yedi�inden 

cınnısını ver. 

CONGALAZ :Karabasan: congalaz çökmek: karabasan basmak/ 

kılıksız, pejmürde. 

CÖMBERTLEK :Ba�, yere de�dirilerek atılan takla. 

CULUK :Çok sayıda, bol: adamda culuk gibi para var! 
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CUMBAR :Dokuma tezgâhında kuma�ı germeye yarayan parça. 

CURCULAK :Sırılsıklam. 

CÜBÜR :�nce çöp. 

CÜCÜK            :Filizlenmeye, topraktan çıkmaya ba�layan 

so�an. 

CÜLLEKE, CÜLEKE :Cücük, ufak, küçük / yavru, çok genç. 

CÜLLÜTMEK :Ucundan azıcık kesmek. 

CÜLÜK :Civcivle piliç arası tavuk / ku� yavrusu. 

CÜPCÜK :Meyve üzerinde çiçe�inin kuruyup tümsek yaptı�ı yer 

/ üzümleri yenmi� salkım. 

CÜRKÜLDEMEK :Ne�eli davranmak / flört etmek. 

ÇA��AK :Ça�layan, �elale. 

ÇALMAK             :Kesmek. 

ÇAMI� :Eli ma�alı, dik kafalı, küstah. 

ÇARAN :Sürekli su altında kalan verimsiz toprak. 

ÇAT : Bir �eyin tam ortası: alnının çatından vuruldu! 

ÇATIRIK :Tuluk ba�lanan a�açtan üçayak 

ÇAVDIRMAK :Hafifçe serpmek, sulamak; az ilave etmek: su 

çavdırmak 

ÇAVMAK : (Koku) Hafifçe buruna gelmek 

ÇELEN�   :Evin duvarlarını ya�murdan korumak için uzatılan 

dam kenarı 

ÇELERMEK :Yüzünü ek�itmek / kar�ı gelmek / halsiz dü�mek 

ÇENG�LDEMEK :Devamlı homurdanmak / gevezelik etmek 

ÇET�R�K :Yayı�ın parçası. 

ÇEVL�K  :Keçi ve koyun a�ılı. 

ÇIBARMAK :Vurulmaktan ya da alerji yüzünden derinin kabarması, 

yanması. 

ÇI�IRMAK            :Ça�ırmak. 

ÇI�LIK :��lenmi� deriden yapılan bal torbası 

ÇIKARTMAZ ETMEK :Birine iste�ini yaptırıncaya kadar ısrar etmek, rahatsız 

etmek. 

ÇIKI :Çıkın, kese. 

ÇIKINTI :��e yaramaz e�ya.  
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ÇIKLA :Sade, yalnızca / tıpkı: çıkla babasına benziyor. 

ÇIKMI�(LAR) :Kirli çama�ırlar. 

ÇIKNA�MAK :Yetmek, çıkı�mak. 

ÇILGIÇ :�nce a�aç ya da çalı dalı. 

ÇILGIÇ            :Atı sürerken kullanılan küçük dal. 

ÇILIKMAK :Ürküp da�ılmak. 

ÇILKAMA :Yo�urttan yapılan ayran. 

ÇILLANGIÇ :Cırcır böce�i. 

ÇIMGI�MAK :Uyu�mak, karıncalanmak, kama�mak. 

ÇINGALANMAK :Üzerine Sıçramak / Kıvılcım Atmak. 

ÇIPKIN, �IPKIN :�nce a�aç dalı. 

ÇIPLANMAK :Soyunmak. 

ÇITLIK :Menengiç. 

Ç���N :Omuz. 

Ç����R :Bir cins otsu bitki. 

Ç�LB�R :So�anlı ku� eti kavurması. 

Ç�LEME  :Semizotu, ebegümeci gibi otların pirinçle yapılan 

yeme�i. 

Ç�LEMEK :Serpi�tirmek, ekmek: topra�ı tavına getirip üstüne 

tohum çiledik. 

Ç�MLE            :Bebe�in alnına ba�lanan bez. 

Ç�NG�L :Salkım, Üzüm Salkımı/ Küçük Bakraç 

Ç�NTMEK :�nce ince do�ramak. 

ÇOBANÇÖKEREN :Günlerce süren sa�anak ya�mur. 

ÇO��URULMAK :Yıkılmak kayarak göçmek, yıkılıp kalmak. 

ÇOMAÇ :Yufka ve bazlamanın içine peynir, ha�lanmı� patates  

  konmu� dürüm, sıkım. 

ÇOMÇA :Kepçe (özellikle a�açtan yapılma.) 

ÇONMAK :Toplanmak. 

ÇOTUL            :A�aç gövdelerinin ikiye ayrıldı�ı bölüm. 

ÇÖ�DÜRMEK :Küçük çi�ini yapmak. 

ÇÖKRE :Tortu, dibe çöken posa. 

ÇÖLEMEN :Dayak atmak için sopa. 

ÇÖMEK :Kesilen a�acın köke yakın kalan kısmı. 
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ÇÖME�MEK :Çömelmek. 

ÇÖNE :Çocuk, yavru. 

ÇÖRT  :Beceriksiz, i�e yaramaz. 

ÇÖRTLEN :Ya�mur suyunun damdan de�arjına yarayan ark. 

ÇUL            :Küçük dokuma halı. 

ÇULFALIK           :Dokuma tezgahı. 

ÇÜLEPE :Cüce. 

DABIKLAMA :Sarho�luk veya halsizlikten sendeleme. 

DAKNAK :Takıntı, borç takıntısı 

DALA�ANCIL :Isırgan Köpek 

DALAMAK : (Köpek) Isırmak 

DAM E�EK EDER :�ltifat edince �ımarır. 

DAMA�            :Tahtadan keklik kafesi. 

DAMBA� :Taraça, damın ba�ı, evin damı 

DAMDIRMAK :Banmak, damla damla vermek 

DAMMAK :�çine Do�mak: Yüre�ime Damdı. 

DAMMAK :Tadına bakmak. 

DAPÇALAMAK :Paniklemek, eli aya�ı dola�mak 

DARA�LIK :Darlık / Sıkıntı 

DAVI�TI :Tela�, dert, sorun. 

DAYFALMAK :Fenala�mak, daralmak. 

DAYLAK            :�ki ya�ını geçmi�, dört ya�ını bitirmemi� deve. 

DEBAKALIM           :Dur bakalım, olsun varsın. 

DEDA�LI :Karasabanda boyunduruk mili. 

DE��LS�N :�yi ahlaklı de�ilsin. 

DEL��� ÇOK OLMAK :�htiyacı, eksi�i gedi�i çok olmak. 

DEM�EKL�K :Gevezelik, bo�bo�azlık 

DENG�LMEK :Yatar gibi durmak 

DENG�LMEK :Yatıp uzanmak 

DENGS�NMEK           :Umursamak. 

DERMAKAN :Tasa, keder 

DE��R�C�            :Dilenci. 

DE�T�YE :Sulanmadan ürün veren tarla. 

DEVL�KES� :Ertesi. 
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DI�RAK, D��REK :Erken çıkan ve bu yüzden normalden daha zayıf 

yeti�en bakla vs., sebze. 

DIHAN :Gürgen a�acı. 

DIKIM :�çine yemek konmu� bir lokma ekmek. 

DIKIM            :Lokma. 

DIMIRTI ZAMANI :Bitkilere su yürüme zamanı. 

DIMI�GI :Süzülerek bilgiç bilgiç bakan. 

DINI DINLAMAK :Kula�ı ba�kalarının konu�masında olmak. 

DIRDIBIK :Geçimsizlik, aile içindeki tartı�malar. 

DIRMINMAK :Zorlanmak, eziyet içinde u�ra�mak, gere�inden çok 

çaba sarfetmek. 

DIVI� DIVI� :Sessizce, yava�ça. 

D�BEK             :Büyük bir ta�ın ortası oyularak yapılan, 

içerisinde darı,  

          bu�day vb. dövülen alet. 

D��REN :Zayıf, Uzun, Cılız 

D�LKEÇ :Uzunca dilinen et 

D�M�LEMEK :Giysiyi vücuda oturması için çeki�tirerek düzeltmek 

D�N �ZLEMEK :Sakinle�mek, ıssızla�mak, sessizle�mek. 

D�NG�LDEMEK :Sallanmak. 

D�NG�L� :Uzun Kuyruklu, Gri renkli çok hareketli küçük boy bir 

ku� 

D�N�Z :Sakin. 

D�� B�ZLENG�C� :Kürdan. 

D�� BULGURCASI :Di�leri ilk kez çıkan bebekler için yapılan kutlama 

partisi 

D��EMEK :Bebe�in di�bçıkarması. 

D��� E�RET� :Ya�lı kadına bakan geçici yardımcı. 

D�TMEK :Didik didik etmek, liflerine ayırmak. 

D�YD�RMEK :Ayakta çi� yapmak. 

D�Z�N D�Z�N SÜRÜNMEK :Dizlerinin üzerinde sürünmek;  a�ır 

hastalıklara maruz kalmak. 

DOMBALAMAK :Devenin ko�ması, kovalaması/ insanın sabırsız bir 

hareketlilik içinde olması 
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DOMU�MAK :Somurtmak 

DORUM :Yeti�kin erkek deve yavrusu 

DORUM                      :�ki ya�ını bitirmemi�, bir ya�ını bitirmi� deve. 

DO�AN :Eskimi�, yıpranmı� 

DÖ�EN TAKI :Alı�ılmı�tan oldukça irice, büyükçe 

DÖKGÜ :O�lak ve kuzuların altına serilen keki�e benzer bitki 

DÖNE�EN :Halka 

DÖNEK :Suda anafor 

DÖNEPER OLMAK  :Eli aya�ına dola�mak, paniklemek / hizmet etmek 

için yarı�mak 

DÖNMEK :Â�ık olmak, kur yapmak: Ali kom�u kızına dönüyor. 

DUA S�NG�NL���  :Beddua, Ah: Sende dua singinli�i mi var, i�lerin hep 

ters gidiyor? 

DULDA :Gölge. 

DULUNMAK  :Gözden kaybolmak, kalabalı�a karı�ıp gözden 

kaybolmak 

DULUP ATMAK :E�lenmek, i�ten kaçmak, tembellik etmek 

DURMAÇLAMAK :Bebek, çocuk veya bir e�yayı sırta ba�layarak ta�ımak 

DURUL� / DURUL�K :Küçük bir ku� 

DUTU :Davetiye olarak gönderilen özel e�ya 

DUTU�MAK :Bir olaydan korkmak. 2) Birine a�ık olmak.  

DÜ�DÜ :Keserin çivi çakmaya yarayan tarafı 

DÜ�ÜL DÜ�ÜL OLMAK : (Saç, yün, vb.) Top top kıvırcıkla�mak 

DÜ�ÜRCÜK :�nce bulgur 

DÜLLÜMDÜDÜK ETMEK :Yaygara etmek, dedikodusunu çıkarmak 

DÜLLÜMDÜDÜK OLMAK :El alemin diline dü�mek; duymayan 

kalmamak / altüst olmak. 

DÜNEKL�K :Kümes. 

DÜ�ÜNCEME :Endi�e, tedirginlik: dü�üncemelisin, bir �ey mi oldu? 

ED�K :Kırmızı çizme. 

ED�K              :Ökçesi ye�il yanı�lı,kırmızı çizme. 

ED�Y� ETMEK :Yapaca�ını yapmak: etti ediyi,�imdi de inkar eder. 

EFT�K  :Katık 

EFT�KLEMEK :Ayıklamak /  Oyalanmak için bir �eyle me�gul olmak 
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E�BER :Yılık, kullanı�sız, �ekilsiz 

E�ERL���ME :E�er, �ayet 

E��RTMEÇ                    :Yünden iplik yapmaya yarayan alet. 

E�LE�MEK :�kamet etmek, oturmak; ya�amak: dayımgil Mersin'de 

e�le�irler. 

E�R�K :Koyun ve keçilerin gölgelendi�i yer. 

E�S� :Odunun tutu�mu� kısmı 

EKK� :Çam a�acının kuru ve yumu�ak kabu�u 

EKME�E MAMA DEMEK :Çok yoksul dü�mek 

EL EL�N HAKSIZ ÇOBANI :Birinin arkasından konu�mak kolay 

anlamında söz. 

EL             :Yabancı. 

ELB�Ç :Elim sende oyunu 

ELÇ�PPEN :Bir çocuk oyunu 

ELETMEK :Götürüp vermek (iletmek) 

ELGANEM :Beceriksiz,elinden i� gelmeyen 

ELLE�EM – ELLEHEM- 

 ELLEH�LEM :Herhalde, sanırım 

ELLEMEK :El ile dokunmak 

EMBEL  :Sabanı çeken hayvanı dürtmek için kullanılan ucu 

sivri kısa de�nek 

EMBEL            :E�e�i sürerken kullanılan sopa. 

EMB�L G�B� :Bol, sebil gibi 

EMEÇ, EMEC�REK :Rahat yeti�mi�, sıkıya gelmeyen; beceriksiz; tembel 

EMMETE :Uzaktan kuzen, ikinci derecede kuzen 

EN GÜCÜ            :Eninde sonunda. 

ENDE :O 

ENDERDE         :Orada 

ENDERE            :Orası. 

ENDÖYLE :O �ekilde 

ENGÜCÜ / ENGÜÇ :Tabii Ki, Do�al Olarak, Muhakkak,Mutlaka, 

Kesinlikle 

EREZ  :Bu�day tarlasında yeti�en arpaya benzer afyonlu bir 

bitki 
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EREZE :Kapı çengeli 

ERPEDEN :Keçi kılından e�irtmeçle e�rilen ip 

ESK� :Kurulama bezi / Banyo lifi: Ezin eskisi 

E�GER  :Açık açık 

E�GERTMEK :Açıklamak, aydınlatmak 

E��EKCEK B�NMEK  :Bisiklete, motora, vb. ayakları iki yana sarkarak 

binmek (ata, e�e�e biner gibi) 

ETAHLAMAK :Fena olmak, bunalım geçirmek 

ETE�E            :Sofra bezi. 

ETMEK :Almak, vurmak vb. için hamle yapmak 

EVRAN KUSMU�  :Çok bereketli, bol: bu bahçeye evran kusmu�; ne bol 

meyve var 

EVRAN :Ejderha, canavar 

EVS�MEK :Savurmak 

EYEF  :Karasabanda boyundurukla saban okunu birle�tiren 

yuvarlak halka. 

EYFEN�MEK : (Acı) Hafiflemek 

FARTADA DÜ�MEK :Aniden negatif tepki vermek 

FARTILDAMAK :Sinirli sinirli söylenmek. 

FARTILTI :Rüzgârın çarptı�ı naylon örtü vb. çıkardı�ı ses 

FASIL  :Hasat sırasında bu�daya sıkça karı�an bir cins ot 

tohumu 

FELD�RDEMEK  :Hastalık, korku vb. yüzünden titremek. 

FELLENLEMEK :Sarsılmak / Titremek 

FERFENDEL�K :Fırıldak 

FER�K :Genç tavuk 

FER�K            :Bir ya�ına girmemi� tavuk. 

FERMANA            :�ki yüzlü; bir tarafı mavi, bir tarafı kırmızı �al. 

FILCIRI�INI ÇIKARMAK :Ezerek biçimini bozmak, sıkarak suyunu 

çıkarmak 

FILCIRIK :Ezilmi�, deforme olmu�: domateslerin fılcırı�ını 

Çıkardın, elleme 

FIRASAT ETMEK :Akıl etmek, icat etmek, uydurmak: 3 ya�ında bunu 

nasıl fırasat ettin be kızım? 
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FIRTILDAMAK :Gizli gizli i� çevirmek, saman altından su yürütmek 

FI�KARMAK :Domurmak, ye�ermek. 

FIYMAK :Gizlice ayrılmak, tüymek  

FIYYIK :Parmakla çalınan ısılık 

F�C�LEMEK :Yaramazlık yapmak  

F�F�R�KLEMEK :Tahrik etmek / fitlemek 

F�LD�R F����K :Gayri ciddi, �ımarık / a�ifte / güvenilmez 

F�LLOZ :Gölevezin (kolakaz) genç kök yumrusu: filloz 

:Ha�lamasını tuz ve sumakla tercih ederiz. 

F�R�K :Kafadan çatlak,anormal 

F�RT :Taze yerfıstı�ı kökündeki tam olmamı� taneler 

F�S�LG�, F�S�LGE :Filiz 

F��EDE DÜ�MEK :Tez canlı olmak / ani negatif tepki vermek 

F����K F����K :Acele ile i�bilir tavırlarla davranma: resmi dairede 

elinde ka�ıtlarla fi��ik fi��ik oradan oraya… 

F�T�RELENMEK :Nem yüzünden filizlenmek 

F�TOZLU :Oynak, fettan, zilli 

GABALAK :Mantar  (yiyecek) 

GABALBAZARA  :Pazarlıkta epeyce fiyat kırarak satın alma / saat, 

Yövmiye,kilo ile de�il de i�in tümünü kabaca hesaplamak 

GABARA            :Çizmenin altına çakılan çivi. 

GABI� :Boynuzsuz keçi 

GA�L OLMAK  :Razı Olmak 

GAL GALI� OLMAK :Tamamlanmamak, yarım kalmak, yerine getirilmemek 

GALAFAT G�B� :Fazla süslü; Büyük, cafcaflı e�ya, giyecek vb. 

GALAN  :Ondan sonra; o zaman / artık gelsin galan, yeter 

kaldı�ı. 

GALEBÖRDÜ :Siyahla kırmızı arası bir renk (pekmez köpü�ü rengi)  

GALEBÖRDÜYE BOYAMAK :Kızdıran ki�iye yönelik bir çe�it tehdit. 

GALLE :Sincap (Tirik) 

GAMBEH�R OLMAK  :Çok yorulmak, maddi ve manevi güçlük çekmek 

GAMÇALAMAK :Kabaca avuçlamak, ellemek 

GAMITMAK :�çine kapanmak / Bön bön bakmak 

GANDAK :Su dolu çukur / çok su veya içki tüketen 



    349 

GANGI� :Cılız, zayıf 

GANIRTMAK :Uzun bir a�aç veya demir parçasını kaldıraç gibi 

kullanarak bir �eyi zorlamak 

GAPISA :Küçük bahçe kapısı 

GARA BERE :Ciltte çarpma nedeniyle olu�an morluk 

GARABATAK :Su altında yüzme 

GARA�AN (KARA�AN) :Bir çe�it bitki 

GARAKÜRELEMEYE :Kabaca, el yordamıyla, inceden inceye hesaplamadan 

GARCALAMAK :Özensizce karı�tırarak düzenini bozmak 

GARÇADA DÜ�MEK :Gürültüyle çökmek 

GARDALI :Buru�uk, sıkı�ık, düzgün de�il 

GARER            :Kıvamında. 

GARILDAK :Bir tür oyuncak 

GARMAK : Özl. arkta akan suyun bir engelle kar�ıla�ıp birikerek 

geri dönmesi 

GARSAMBA : Karga�a, hengame (tur�amba) / ıvır zıvırla dolu, 

karman çorman 

GARTLANGABAK :Su kaba�ından yapılan bir oyuncak 

GARTLANGAZIK :Yenmeyecek kadar sert / nezaketsiz insan 

GARTMIK :Yara kabu�u 

GASP�YENL�K :Kasti 

GASTAN ETMEK  :Yalancıktan söylemek: gastan ediyorsun; o öyle �ey 

yapmaz. 

GAVARA :Balmumu 

GAVIRGA (KAVURGA) :Kavrulmu� darı, yerfıstı�ı 

GAVIZ - GAVUZ :Bu�day tanesinin kılıfı / içi bo�, verimsiz 

GAV�  :�nce giyinmek.  

GAVLAK  (KAVLAK) :Derisi ya da kabu�u dökülmü� 

GAVSARASI DARALMAK :Bunalmak, fena olmak: gürültüyle kalabalık 

gavsaramı daralttı. 

GAVULDAK :Yarım ceviz kabu�u 

GAVURGA            :Darının tavada kavrulmasıyla yapılan yiyecek. 

GAYALIK :Ya�lı di�i deve 

GAYALIK            :�ki ya�ını geçmemi�, boz ,di�i deve. 
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GAYIT :Alet,edevat: dü�ün gayıtı  

GAYL OLMAK           :Razı olmak. 

GAYRAK  :Ta�lı, verimsiz, yamaç yer 

GAYRI             :Artık, ba�kası. 

GAYSAK :Yapı� yapı�, pelte gibi / kir, pasak. 

GAYSAKLANMAK :Sulanan tarlanın kaymak tutması; balın �ekerlenmesi 

GEBER OKUNA KALSIN  :Ölsün anlamında ilenç 

GEBE� GEB��GAH  :Büyükba� hayvanları kontrol için yüksek sesle 

Söylenen ünlem 

GEÇ�NCEME :Geçim, mai�et 

GEDEVET :Esinti, serinleten rüzgâr 

GEDÜ�Ü�   :Büyükba� hayvanları kontrol için yüksek sesle 

Söylenen ünlem 

GE��L GÜ�ÜL ETMEK :Kem küm etmek, bocalamak 

GELBER� - GELBERE :Kürek a�ızlı kazma 

GEL�� (GELEME�ARI) :Ovamızda bolca çıkan yabani otlardan biri 

GEM��RTMEK  :Vurmak. 

GEN :Tarıma elveri�siz otlak 

GEP�LETMEK :Üstesinden gelmek; becermek 

GEP�RD�K GEP�RD�K  :At, E�ek, vb. ko�arken çıkan nal sesi 

GEP�REDE :Aniden / ani hareket 

GERE�EZLENMEK :Bo� yere oyalanmak,sallanmak. 

GEVCELEMEK :A�ızda uzun süre çi�nemek 

GEVEN DÖ�MEK :Gevezelik etmek, bo� bo� konu�mak 

GEV�L :Kapari 

GIÇMA - KIÇMA :Tekme 

GILA�I :Çalı�ma sonucunda bıça�ın keskin ucunda biriken ve 

Bileyleme ile alınan çapak: gıla�ısını al daha keskin olur  

GILDIR ÇAVU� :Geveze 

GILDIRAMAK :Hafif bir gürültü çıkarmak / yava� sesle durmadan 

 konu�mak. 

GILDIRDAMAK :Bir ��i yava�tan almak. 

GIMI� GIMI�            :Bir �eyi yerken ses çıkarmak. 

GINDIRMAK :Aralamak, aralık bırakmak 
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GIPÇINMAK :Ü�enmek / gocunmak, utanıp sıkılmak: eve sarho� 

gelmekten gıpçınmıyor 

GIRANLIK :Kıran giresice (kıran, kıtlık, hastalık anlamında) 

GIRARMAK :A�armak, kırla�mak, / (renk) solmak 

GIRÇMAK  :Küçük parçalar halinde kesmek. 

GIRKLIK :Yün kesme makası 

GITMIR :Cimri, pinti 

GIYPIK :Küçük parça 

GIYTIK :Kıymık 

GIZAN :Çiftle�meye hazır hayvan 

G�C��MEK            :Ka�ınmak. 

G�LD�RDEMEK :Gev�eyip sallanmak 

GOCUNDURMAK           :Korkutup kaçırmak. 

GOÇMAR            :Kertenkelenin büyü�ü. 

GOLAN :E�ek palanının bir parçası 

GONURDANMAK :Homurdanarak konu�mak 

GORA :Anahtar 

GORAF GORAF :Kalabalık bir �ekilde, grup grup 

GOSALMAK :Kasılmak, kasılarak çok ciddi pozlar takınmak 

GÖBEDEK  :Yeni bebe�i olan ki�i tarafından ikram edilen �eker, 

çikolata vb. 

GÖCEN :Tav�an yavrusu 

GÖ�ELEK :Deniz otu da denilen tur�usu yapılan bir bitki 

GÖ�EN    1 :Büyükba� hayvanları ısıran bir cins sinek 

GÖ�EN    2  :At sine�i 

GÖK �NEK :Görünü�ü çekici ama özü de�ersiz �ey 

GÖK TERE BATMAK :Ter içinde kalmak 

GÖLGES�N� OK�AMAK :Çok sevmek 

GÖLLE :Ha�lama: fıstık göllesi / di� göllesi:(di� bulgurcası) 

GÖMBEKLEMEK : (Karpuz, kavun vb. üzerinde)  delik açmak 

GÖNÜN GÖYNÜYE  :Yanasın ! / derin ha�lansın, yansın ! 

GÖRDÜK BA�I                        :Geldikçe, gördükçe... 

GÖRENEK GÖSTERMEK :Özel kalması gerekeni a�ikar etmek/emsal 

olmak,  
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GÖYNÜMEK :Yüksek ısıda erimek, hafifçe yanmak; güne�te 

kızarmak; ha�lanmak 

GÖYÜNDÜRME           :Ka�ıntı hastalı�ı. 

GÖYÜNMEK           :Ka�ıntı. 

GÖZEMEK :Çimlenmeyen tohumların yerine yenilerini ekme 

i�lemi 

GÖZER            :Kalburun daha büyük deliklisi. 

GUDUMSUZ :Vurdumduymaz / obur 

GULAK MENTE��  :Fiziksel darbe durumunda ölümcül oldu�u dü�ünülen 

kulak bölgesi. 

GULDUR OLMAK :Kasık fıtı�ı olmak 

GULLAP :Sap / mente�e 

GULPLUCA :Küçük kazan 

GUMALAMAK :E�inmek. 

GUNNAMAK :Do�urmak 

GURADA :Eskimi�, hurdala�mı� / hurda; artık i�e yaramayan �ey 

GURAMPA :Tuzak, hile, düzen (gurampa kurmak) 

GURDANMAK :Bir �eyler aramak, bir �eylerle me�gul olmak 

GURK TAVUK :Kuluçkaya yatmak isteyen tavuk 

GURUTSA :Zayıf, cılız 

GUSGUN (KUSKUN) :Palanı e�e�in kuyruk altından ba�layan ba� 

GU� G�B� BA�IRMAK :Feryat figan itiraz etmek: yemek yemem diye ku� gibi 

ba�ırır. 

GUTMU            :Mavi renkte kıyafet. 

GUZ :Serin, kuytu 

GUZLACI, KUZLACI : (Koyun ve keçi için) hamile 

GUZLAMAK, KUZLAMAK : (Koyun ve keçi için) do�urmak 

GUZLUK, KUZULUK :Yeni do�mu� koyun ve keçi yavrularının konuldu�u 

özel bölme, a�ıl 

GÜBEÇ :Kaba�ın (kevkinin) dibi 

GÜCÜN  :Zorlukla, güçlükle. 

GÜDDEC� :Sı�ır çobanı 

GÜDÜK :Sigara izmariti /  boyu kısa 
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GÜDÜL  :�çine un toz �eker vb. basılarak saklanan orta boyda 

ah�ap kap 

GÜDÜL            :�çerisine un koyulan, içi oyulmu� a�aç. 

GÜ�ÜLDÜK :Çatal kuyruklu ku� betimlemesi 

GÜLEK             :Yuvarlak ta�. 

GÜMBÜLÜK :Ba� yere de�erek atılan takla (cömbertlek) 

GÜMÜRDENMEK :Kendi kendine konu�mak; i� yapmak 

GÜMÜRDE�MEK :Usulca sohbet etmek 

GÜMÜ� G�B�CE :Tertemiz bir biçimde 

GÜNDE (KÜNDE) :Her gün 

GÜNSÜREMEK  : (Özl. kurutulan sebze veya çama�ırlar için) güne�te 

fazla kalmak.  

GÜPLE��, LÜPLE�� :Balta, kazma vs.nin sapı kavrayan demir kısmı 

GÜTMEK            :Malları otlatmaya götürüp gözcülük etmek. 

GÜYMEK :Ertelemek.. 

GÜYÜRDEMEK :Bir �ey çi�nerken di� gıcırdatmak 

GÜZ             :Sonbahar. 

HA GÜBÜRE HA  :Ansızın paldır küldür hareket yapanı ayıplamak için 

söylenir 

HAK BAYRAM SANMAK :Yüz bulunca astarını da istemek 

HALEVZE :Gere�inden fazla nazik davranan / meyve vermeyen 

HAMAKAT :Cılız,hareketli, dikkatsiz 

HANGIRA  :Neresi? 

HANGIRDA  :Nerede, hangi yerde 

HANGÖYLE  :Ne biçimde, hangi �ekilde? 

HAPAHAP KAR�ILA�MAK : (�ki ki�i ya da grup) beklenmeyen bir anda 

yüzyüze gelmek 

HARADA DÜ�MEK :Beklenmedik �ekilde sert tepki vermek: adını sordum, 

harada dü�tü  

HARANI :Kulpsuz büyük tencere, ufak kazan 

HARHAR :Geni� çuval 

HARNUP            :Keçi boynuzu. 

HARPILDAMAK :Azarlar gibi konu�mak 

HASILAT :Yeti�en sebze, meyve, tahıl vs. / ürün, 
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HA�A :Çuval 

HAVAR :Sebzeler 

HAVARLIK :Sulu ziraat yapılan yer, sebze bahçesi 

HAVAZA :Develik otu 

HAVIT  :Su Kayna�ının kullanım için biriktirildi�i küçük su 

havzası 

HAYBATÇI :Küçük olayları abartan, 

HELE� :Kurutulmu� incirden yapılan bir çe�it koyu reçel 

HELKE            :Kova. 

HELMEK�N (HEMLEK�N)  

HERALIM            :Herhalde. 

HEYYE :Evet, he 

HIRIM HI�IM :Oflaya puflaya; nefes nefese 

HIRKIÇ  :Peynirin son suyundan yapılan, lora da benzeyen 

çökelek 

HI�ILAMAK :Nefes nefese kalmak 

HIZMATLANMAK :Hizmet ettirmek, hizmet edilmek 

HOBUÇ :Sırtta ta�ıma: hobucunda çocuk var, e�ilemiyor. 

HOBUÇ            :Sırtta ta�ımak. 

HOLUZ :Kalburun büyü�ü 

HOMB�L�  :Boyunla omuzların arası; özl. bu bölgede bebek, 

çocuk ta�ımak 

HORANTA - FORANTA :Aile çevresi 

HO�LUMAK,  

HO�LUMALIK :Adamakıllı, ho� bir biçimde. 

HOYN! :Hey! Hoyn, az beri gel hele. 

HOYNU :”Ya” Belirtme anlamında. Sana derim hoyu. 

HOYU  :Ya! Yahu! Anlamında ünlem: Nasıl bilmezsin kaç 

kez söyledim hoyu! 

HÖFLENMEK :Ürpermek, korkmak / ku�kulanmak 

HÖRÜDÜ :Kalın dokuma kuma�. 

HÖRÜLEMEK  :Erkek çocu�un büyüdükçe sesinin kalınla�maya 

ba�laması 

HUBURA HA! :Hadi oradan ! 
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HUZUL IHSAR :Alelacele, emir üzerine 

HÜLBÜK (ÜLBÜK) :Çaydanlı�ın barda�a çay dökülen ucu veya ibri�in ucu   

HÜLÜ  :Tarlayı sulama kolaylı�ı için bölünen sebze 

parsellerinden her biri 

HÜYÜRTMEÇ :Bir nesnenin ucu uç kısım 

HÜYYÜK - HÜTTÜK :Islık 

IKBALA :Kadere kısmet 

ILIKMAK :�mrenmek, canı çekmek / gönül vermek, a�ık olmak 

ILKI :Keçi 

IMIK :Ilık / tadı tatlımsı yo�urt 

IMZIK :Cimri, pinti 

INGIRIÇ G�B� :Çok güzel, göz alıcı, pek leziz, cillop gibi 

INLIK ÇINLIK :Çok ıssız ve sessiz yer 

INNAK  :Azıcık, birazcık: ınna�ını verip ınna�ını vermemek 

olmaz. 

IRBI�IK :Karı�ık / cafcaflı / alengirli 

IRBI�MAK - ARBI�MAK :Askıntı olmak / taciz etmek 

IRGIÇ            :Zayıf. 

ISMARIÇ :Sipari� 

IVGA :Tela� 

IVI�ILA GIVI� ARASINDA :Ortalıkta tela�lanacak çok �ey varken, tela� 

anında 

�B���NDEN YAPI�! :Ucundan tut. 

�B�K :Kenar; bir e�yanın sapı, ucu gibi tutulabilecek yerler: 

ibi�inden yapı�. 

�Ç�NDEN GUYNU :Alacası içinde, fesat 

�F�TMEK :Tüymek, fıymak, gizlice ayrılmak 

���ND�R�KLEME :Koyun ve keçi için, anası ölen bir yavruyu di�er bir 

anaya alı�tırma i�lemi (memeye acı biber sürerek) 

���NMEK :Vücudu kasarak ses çıkarmak; ıkınmak 

�K�N �K�N :�ki emekli olma durumu 

�LAAT :Pamuk atarken yaya vurulan alet 

�LENMEK :�ntizar etmek 
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�LER�  :Geçenlerde: muhtarla ileri görü�tü�ümüzde olanları 

anlatmı�tı. 

�L�  :Ilık, biz hep ili suyla çimeriz.   

�L��E :Fide 

�LKMEK :Birikmek 

�MAN  :Gö�üs: kalemini iman cebine koyar/ imanımda bir 

a�rı var. 

�MEZ �MEZ : (Hareketlerde, dü�üncede vb.) yava� olan; uyu�ukca 

�NNE�MEK :Tutu�mak / a�ık olmak / taciz etmek 

�R�M :Bö�ürtlen vb. dikenli çalılar 

�RK�NT�                                       :Kirli su. 

�SKEL�Ç :Tek elle kullanılabilecek kadar küçük kazma 

�ST :Cins, ata: çocuklar istine çekmemi� 

�STAR :Dokuma tezgahı 

�� ONSUN  :Hayırlı i�ler! Kolay gelsin. 

�TE�E :�çerisine un koyulan, kenarları naylon, alt kısmı bez 

kap. 

�TT�BA :�lk önce, ilk olarak 

�ZALAMAK :Eziyet çekmek 

�Z�RAP ETMEK       :Utangaçlık yüzünden çekinmek, sıkılmak 

�Z�RAP            :Çekinmek. 

�ZVE  :Yüklük (musandranın altında, yorgan, dö�ek konulan 

geni� bölüm) 

KAKILI :Bol miktarda, gere�inden fazla: nar bizde kakılı! 

KAKIRT  :Hayvansal ya� ate�te eritildikten sonra kalan tortusu  

(yemeklerde kullanılır) 

KAKLIK :�çme suyu birikintisi 

KAKSI :Tadı  belli belirsiz bozulmu� / ek�imi� / kekre 

KAKTIRMAK :�tmek 

KAMAZ :Hava anaforu, ani rüzgarla olu�an küçük hortum 

KANSIRIK :Çıkarılan balgam 

KANSIRMAK :Bo�azı temizleyerek tükürmek 

KARGA-MA�A :Karma�a 

KA�TARMAK :Kaplamak / bir ölçüye göre gelmek 
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KAVLAMAK :Derisi ya da kabu�u dökülmek 

KAV�LLE�MEK :Sözle�mek 

KAVU�MAK :�i�mek: Bo�azı kavu�mu�, bademcikleri �i�mi� 

KEBEN            :Geçit yeri, bo�az. 

KEDEVET :Rüzgar  

KEF  :Kir / et, çorba vs. kaynatırken suyun yüzüne çıkan 

parçacıklar 

KEF :Kaynayınca suyun yüzüne çıkan tahıl kabukları. 

KEFERETL�K  :Tedarikli, temkinli ve tedbirli bulunma. 

KEH :Kenar: bardak masanın kehine konmu�, dü�ebilir. 

KEKRE :Ek�imsi 

KEL A�RI   :Ciddi bir hastalık yüzünden ortaya çıkan a�rı ve sızı 

KEL A�RI VERMEK :Ölümcül hastalık acısı için intizar etmek: Allah kel 

a�rı versin! 

KEL :Kem, kötü 

KELETE :Yaramaz, adi / aksi, ters 

KEMÇ�K G�B� :Çok zayıf suratlı 

KEMÇ�LEMEK  :Bir parça ısırmak ya da koparmak suretiyle i�aret 

koymak 

KEND�R            :Kalın ip. 

KEPENEK           :Çobanların hayvan gütmeye giderken giydikleri, omuz  

           kısmı tahtalı keçeden örülen kıyafet. 

KEP�R :Ta�lı, verimsiz, yamaç yer 

KERDEME :Bir cins yabani tere 

KERK�NMEK  :(Bir �eye/ birisine) rahatsızlık verici bir biçimde    

   dayanmak. 

KERTMEK  :Tahtanın kenarına çentik yapmak, kazımak. 

KESE�EN :Bitki köklerini yiyen bir tür böcek 

KESENE  :Dü�ünden önce damadın ailesi tarafından geline 

hediyelerin götürülmesi. 

KESTEK BOYLU :Etine dolgun kısa boylu; tıknaz 

KE��K :Özl. tarımda, dar kavramda yapılan imece. iki ya da üç 

aile sırayla birbirlerine destek olurlar ke�ikleme) 

KETEZ :Kasnak 
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KET�R :Ta�lı, verimsiz, yamaç yer 

KEV�� :Yenmi� mısır koçanı 

KEVK� :Tas olarak kullanılan su kaba�ı 

KINA KONÇASI :Kına ve dü�ünlerde ikram için hazırlanan karı�ık çerez 

ve �ekerleme 

KIR FERMAN ETMEK :Ortalı�ı da�ıtmak; fazla tantana etmek; (çocuklar için) 

yaramazlık etmek 

KIRMA KONAK :Acele etmeden, yava� yava�; konaklaya konaklayan 

KIVRATMAK, GIVRATMAK :Çevirmek, döndürmek 

KIZBO�AN :Çıyan 

KIZIL E�R�M :Domates 

KIZIL SICAK (GIZIL ISICAK) :Yazın en sıcak ve güne�li zamanı 

K�LTEL� :Ucunda kilt bulunan ince kemer biçiminde ba�ları olan 

ayakkabı veya çanta 

K�P�NOS :Çizgili sek sek oyununda bir terim 

K�REKMEK :Kirlenmek , dün giydin bu gün kirektirdin. 

K�REKT�RMEK :Kirletmek 

K�R�NC� :Devenin yavrularından erkek dorum'un büyü�ü 

K�RMEN  :E�irtmeç (yünü elde çevirerek iplik yapmakta 

kullanılır) 

K�RT�K :Küçük parça : Sabun kirti�i 

K�RTMEK :��aretlemek, çizmek 

KOCA SABAHTIR :Sabahın erken saatinden beri 

KOLBA�I :Kola sarılarak e�irtmece inceltilen yün 

KÖ�ÜK TA� :��lenmesi kolay beyaz renkli yumu�ak ta�. 

KÖLES�NE OYNAMAK :"Ütmesine" de�il "kölesine oynamak": öylesine, 

kumar niyetiyle de�il, küçük cezalar vermesine oynamak 

KÖMBE ÇÖRE�� :Hamurun küle gömülmesiyle pi�irilir 

KÖMBE :�i�manca, toparlak 

KÖSMEK  :Uzatmak; bir �eyi yola engel olacak biçimde 

yerle�tirmek 

KÖSÜK :Tahtadan kilit 

KÖSÜLMEK  :Yere yıkılmak / saygı kuralları haricinde yatar 

durumda olmak 
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KÖSÜRE TA�I :Biley için olarak kullanılan bir çe�it sert ta� 

KÖSÜRE :Bileyleme 

KÖ�EK :Yeni do�an deve yavrusu 

KÖ�EK            :Bir ya�ından küçük deve. 

KÖ�KER :Ayakkabı tamircisi, kunduracı 

KULPLUCA :�ki kulplu orta boy bakır kazan. 

KUNDAN :Cevizden fırıldak. 

KÜDE :Kısa boylu / cüce. 

KÜLEF�NE GUNNAMAK :Evli olmaksızın baba evinde çocuk do�urmak. 

KÜLÜK :Küçük bazlama, saçta pi�irilen ekmeklerin en küçü�ü. 

KÜLÜK            :Kömürün üzerinde �i�irilen küçük ekmek. 

KÜNCÜ :Susam. 

KÜNNEK :Hayvanların bir arada sıklıkla bulundukları yer. 

KÜNNEMEK :Evcil hayvanların so�uk, korku vb. yüzünden 

birbirlerine sı�ınarak durmaları. 

KÜPER :Tahta sundurma; tahtalık 

KÜPMEK :Aya�ı takılıp dü�mek, kapaklanmak 

KÜRE :Çiftle�me arzusundaki inek  

KÜREME :Ekme�in yufka, bazlama gibi türlerini yeme�e  bir 

ka�ık gibi daldırarak yemek. 

KÜRPMEK, KÜPMEK :Aya�ı bir yere takılıp sendelemek. 

KÜRPTÜRMEK :Bir yerini bir �eye çarpmak. 

KÜRÜMEK :Kürekle vb. sıyırmak. 

KÜRÜTMEK :Beceriksizli�inden dolayı çaresiz ve edilgen kalmak / 

so�uktan kö�esine büzülmek. 

KÜT DÜ�ÜM :Kördü�üm. 

KÜTELEÇ            :Kısa boylu, �i�man adam. 

KÜTE�TE GÜTMEK :Kin gütmek, garez beslemek. 

LAPIÇLI :Paldır küldür yürüyen, kaba. 

LARKADAK :Bir �eyin yuvaya girme sesi. 

LAVGAR :Geveze, bo� konu�an. 

LEP�Ç G�B� :Sırılsıklam 

LEYTELLALEDE GEZMEK :Ba�ı bo�, serseri, aylak olmak 

L�NG�R L�NG�R ETMEK :Gev�ek oldu�undan sallanmak 
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LÖK BESEREKTEN GEL�R :"Ya�lılıktaki sa�lık gençlikten mirastır" 

anlamında deyi� 

LÖK :Erkek deve  

LÖK             :Altı ya�ında erkek deve. 

LÖKÜ�LÜ :Rükü�; acayip tavırlı 

LÖLLÜ� :Acayip adam 

MACCILDAMAK : (Özellikle sakız çi�nerken) a�ızdan ses çıkarmak 

MAHSUS ETMEK  :Yalancıktan yapmak. 

MALAK :1- Manda 2-Sima, yüz ifadesi: mala�ı kararmı� 

MALAMA : (Tahıl) Samanla dane karı�ımı. 

MANAR :Ev olarak kullanılan tahtadan kulübe 

MANCIR :Ham incir 

MANCIRIK  :Bir yapının altına/tavanına destek için konan dikme, 

Sütun, kolon 

MANDAL :Seki, (ekilen yer) teras 

MARDAVIL :Küçük taneli yabani üzüm 

MASIR            :E�irtmeçte dokunan kalın ip. 

MASTAFA :Balkonda tahtadan yapılmı� sabit oturma yeri 

MA� :Çorbası yapılan koyu ye�il renkli bir cins tahıl 

MATAF :Zımbırtı, �ey 

MATIFLAMAK :Bunamak 

MAYA :Yeti�kin di�i deve 

MAYA            :Tülü devenin di�isi. 

MAYAR :Rezil 

MAYASIL :Basur hastalı�ı 

MAZI :Me�e palamudu 

MAZUR :Özürlü, engelli 

MECREFE : (Gelberi) kürek a�ızlı kazma 

ME�EZ :Uyuz, derbeder 

MEH  :Al ! 

MEH�T            :Cenaze. 

MEHLEZ :Çamur 

MEK�� :Çene 

MEKMEN :Yol üzerinde tümsek bölge 
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MELCEV�� :Fazla cıvık çamur 

MERÇEMENE :Kertenkeleye benzer bir tür sürüngen 

MESELAK�NDE :Mesela, örne�in 

MIK DEMEZ :A�zı var dili yok, hiç itiraz etmez 

MIKLA :Yumurtalı, ot kavurması 

MINGA :�laç. 

MIRIK :Moral: mırı�ım kırık: moralim bozuk 

MISGI - MISKI :Cimri, pinti 

MISMIL :Esaslı, temiz, adamakıllı 

MITIRPCI :Ivır Zıvı toplayıcı 

M�HDAN :Karı�ık, (mihdanlı bu�day: hasat sırasında bu�daya 

arpa, fasıl  çavdar karı�ması)  

M�LKENEC� :Kalıcı: bu dünyada milkeneci de�iliz. 

M�RT ETMEK :Heyecanla ve merakla bakmak 

M�T�L� ATMAK : (�stenmedi�i yere) yerle�mek, sık ziyaret etmek 

MUAR             :Pınar. 

MULUÇ :Ufak karpuz.. 

MULU�TURMAK :Katlamadan yerle�tirmek / tıkı�tırıvermek.  

MUNGARIZ  :Hasarlı, arızalı 

MUNGARIZ OLMAK :Kullanılmayacak hale gelmek, tahrip olmak,enkaz 

haline gelmek / heder olmak 

MUSANDRA :Gardıropla (yüklük) tavan arasında kalan kiler 

MU�MULA - MU�MALA :Yeni dünya 

MU�TU            :Müjde. 

MÜHER�            :Baca. 

MÜHMENE :Beceriksiz, uyu�uk 

MÜMÜNCÜK :Gelincik çiçe�i 

MÜNEFS�Z :Patavatsız: münefsiz münefsiz gonu�ur! 

MÜRTLEMEK :Uyumak, kestirmek 

MÜZ�KA :Tela�, dert, sorun: müzikan ne, neden tela�lısın? 

NAHRA :Sitem: nahra etmem 

NARAR   :Yok.  

NE GAÇAN! :Ne çabuk! 

NEC�             :Ne? 
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NEL�K NETEL�K :Ne olur ne olmaz diyerek tedbirli olmak 

NEL�KLERLE :Büyük u�ra�larla, zahmetlerle. 

NEM  :Ne bileyim! Nereden bileyim, bilmem. 

NEM NE �EK�L :Acayip, belirsiz. 

N�DERD�M : "Ke�ke yapmasaydım, �imdi pi�manım" anlamında 

ünlem. 

N�NDEN :Ne yapacaksın, neden u�ra�acaksın, anlamında soru. 

N�NDER�M, N�NDERS�N�Z,  :Ninder !bana ne, size ne, ona ne!../ üstüne 

vazife mi:i�ini tamamlasana. ninden? 

N�NN�K :Bebek 

N�YEDEN :Nasılsın, ne yapıyorsun? 

N�ZBENT :Malın ıskartası 

O NE BA�AZ ! :Hayret ve �a�kınlık ünlemi -( ele kar�ı - ela�ar�ı) 

OBA             :Ba�kası, yabancı. 

OCUTMAK :Korkutmak, sindirmek, ürkütmek,uzakla�tırmak 

ODUN EYLEMEK :Yakmak için da�dan baltayla odun keserek getirmek 

OFARMAK :Dikkat kesilmek, iyice dinlemek 

OFLAZ :Ku�kusuz 

OFURTMAK :Ürkmek/kızarak çekip gitmek 

O�LANLIK TUTMAK :Küçük o�lan çocu�una havale gelmesi 

OLSA YUTACAKLAR  :Doymak bilmeyenler için kullanılan bir deyim 

OMASI BATIK :Kalça kemi�i içine battı�ı için topallayan inek. 

ORÇUM :Hastalık. 

ORÇUMCU :Halk hekimi. 

Ö�CELEMEK :Elle buru�turmak için sıkmak 

Ö�EÇ :Ya�lı teke 

Ö�END�RE  :Karasabanda öküzleri dürtmek için kullanılan uzun, 

ucu sivri de�nek 

Ö�RENBEÇ :Be�i�in üzerindeki uzun sap 

ÖLGÜLÜK :Cenaze evi, ölü evi 

ÖMÜK            :Bo�az. 

ÖNDÜ�ÜN :Dün de�il evvelki gün 

ÖNGÜ  (ENDE) :O, �u / elindeki / oradaki 

ÖRKEN :Kalın ip, halat 
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ÖRKEN            :Dokuma kalın ip. 

ÖRÜMEK :Geceleyin koyun otlatmak / geceleyin bir �ey yemek 

ÖSNEK :Nefes: Ösne�imi tükettiler, yine de anlamadılar. 

ÖTE              :�leri. 

ÖTEBER� :Sıradan de�ersiz e�ya, ıvık dıvık 

ÖTEYÜZ  (ÖTÜYÜZ) :Öbür oda, ilerisi, öbür taraf 

ÖTÜRÜ�E KALMAK :�shal olmak 

ÖTÜRÜK :�shal   

ÖZ ÜLÜBÜ :Bir çe�it börülce 

PAF :Kof, güçsüz,cüssesine göre kuvvetsiz. 

PAHIL :Kıskanç, dar gönüllü 

PALDIM :Hayvanın arkasından dolanan palan ba�ı 

PANTI� :�i�manca çocuk 

PARDI :A�ır odun parçası- mertek 

PARTAL :Eskimi� giysi, paçavra, i�e yaramaz giysi ve e�ya  

PASAF  :Saçma, yalan: pasaf atmak 

PATAZ  :Avuç  

PATAZLAMAK :Avuçlamak,  

PATILAK  :Defne yapra�ı (eskiden kötü koku giderici olarak 

kullanıldı) 

PEKETMEK :Kapatmak, tıkamak 

PEL��MEK            :Payla�mak. 

PEL�T :Me�e 

PE�K�R :Havlu 

PETENTES� ALTINA ALMAK :Bir ki�iye isteklerini zor kullanarak 

yaptırmak. 

PIRTIL :Eskimi� giysi, paçavra, i�e yaramaz giysi ve e�ya  

PIRTMAK :Sa�lam tutulmadı�ı için elden kayarak dü�mek 

PISIKMAK / PUSUKMAK :Korkudan sinmek / ya� oldu�undan zor alev almak 

P�LADAN :Çınar 

P�NAR :Köknar a�acı 

P�REM P�REM :Parça parça. 

P�SG�R�K :Hap�ırık 

P�SG�RMEK :Hap�ırmak 
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P���           :Hamurdan yapılan bezelerin, avuç içi büyüklü�ünde    

          açılarak ya�da kızartılmasıyla yapılan yiyecek. 

POSGURTMAK :Duman çıkarmak 

POYTURMAK :Kaçıp kurtulmak / �iddetle savunmaya geçmek 

PUFURMAK :Üflemek / �i�irmek için üflemek 

PUNCUKMAK :Kızmak, tahrik olmak  

PUSARIK :Flu; Net de�il,berrak de�il, bulanık 

PÜSE GÜDÜLÜ :Su kaba�ından püse kabı 

PÜSE :Çam veya katran a�acının reçinesinden yapılan bir 

cins krem 

SADIRLI :Islak / sidikli, çi�ini tutamayan 

SAKIRGA :�nsanda ve hayvanda görülebilen bir çe�it sert kene 

SAKSAK  :Yapı� yapı� 

SAKSAK OLMAK  :�ekere, meyveye vb. dokunuldu�unda elde yapı� 

yapı� olması 

SALMAK :Fırlatmak, vurmak amacıyla bir �ey atmak 

SAMAHIR :Saf, budala 

SAMSIRA :Susam ve pekmezden yapılan yöresel bir tatlı 

SANAKA            :Eskiyle ilgili anlatılanlar. 

SANGRA :Küçükba� hayvanlarda nezleye benzer bir hastalık: 

Koyun sanralanmı�. 

SANITMAK :Ciddiye almamak; duymazdan, görmezden gelmek 

SAPTIRMA  :Mezar çukurunun tabanında güneye do�ru oyulan 

kısım 

SARPINDIRIK  :Kesilen hayvanın et de�eri olmayan ve atılan ba� 

doku gibi parçaları 

SAY TA�I :Kapak �eklinde ta� 

SAYVANT :Çatısı ah�ap, duvarları ta�tan, küçük yayla evi 

SAZAK             :Murt, Mersin a�acı. 

SAZAKLIK :Defne yapra�ından yapılan be�ik dö�e�i 

SE��RTMEK :Ko�mak 

SEKMEN :Basamak / basamak �eklinde yer 

SELLEME  :Yaprakları çi� olarak yenilen bir tür ye�il ot; su teresi 

SEND�REMEK :Kar�ılık vermek, sözle direni� göstermek 
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SENELMEK :Yıllanmak, ya�lanmak 

SENGELMEK           :Nemlenmek, yumu�amak. 

SEN�T                       :Üzerinde ekmek yapmaya yarayan, tahtadan 

dört ayaklı alet. 

SETTE            :Bozmak. 

SEVRAN            :Develerin arka arkaya ba�lanıp çekilmesi, 

katar. 

SEY�K :Kırılan veya çıkan kemikleri desteklemek için bunlara 

paralel sarılan de�nek 

SIDMAK :Erimek, sızmak /  ödüm sıddı, ödüm patladı. 

SILTMAK :Hızla sallamak, güçlü bir �ekilde silkelemek. 

SIMKIRTMAK :Suyunu sıkmak.2)A�latmak 

SINDI :Makas 

SINIKÇI :Ortopedist. 

SIRA KABA�I :Sırasıyla hepsine, herkese; birbiri arkasından 

SIRACA :Aksi, ters    

SIRANA :Hamur malası, hamur kesece�i 

SIRINCIMAK :Aç ve yoksun kalmak 

SIRPA�MAK :Giysisinden çeki�tirmek / safra olmak 

SIRT :Giysi, özellikle kirli çama�ırlar anlamında 

SIVA�KAN :Zamk , yapı�kan / yapı�ma özelli�i olan 

S�F�N G�B� :Çok hızlı 

S�FT�MEK :Ayıklamak, koçanından  sıyırmak   

S��MEK            :Davarın i�emesi. 

S�LCAN            :Bö�ürtlen. 

S�NEKC�L :Gri renkte çok küçük bir cins ku� 

S�NG�LDEMEK :Mezarında azap çekmek 

S�NMEK              :Saklanmak.2) Üzerine kokunun bula�ması. 

S�RKEN  :Bir tür ot 

S�RP�Ç  :Çelimsiz, çok bilmi�, �ımarık, anlamında takılma 

sözü 

S�T�L             :Küçük kova. 

S�V��MEK :Kördü�üm olmak, dola�mak 

S�V��T�RMEK : (�pi) kördü�üm etmek 
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S�YD�RMEK :Ayakta çi� yapmak 

SOLKU            :“L” �eklinde tahtadan yapılan ve darı, bu�day, biber 

vb.   

          �eyleri dövmeye yarayan alet. 

SOMAT :Yer sofrası 

SORUNCU  :Yap o zaman /  ver ozaman /  sor o zaman…(- ben 

yarın ona veririm - verinci) 

SORU�MAK :Solmak / buru�mak 

SOYKA :Soysuz 

SÖFE :Kapı veya pencere çerçevesi 

SÖKEL :Zatürree benzeri hastalıklar için söylenir 

SÖMEK :Mısır koçanı: darı söme�i 

SÖMEKLEMEK           :Dantel örmek. 

SUÇUKTURMAK :Suçluluk duymak / duyurmak 

SÜBEK :Be�i�in altı delinerek takılan ve bebe�in çi�ini dı�arıya 

bo�altan düzenek 

SÜBELEK              :Cıngırtla�ın yere gömülen kısmı. 

SÜMSÜKLEMEK :Yumruk vurmak / dayak  atmak 

SÜMÜRMEK :Suyu, çayı, kahveyi vb. höpürdeterek içmek 

SÜNDÜRMEK  :Uzatmak, iletmek: ekme�i bi sündür. (ekme�i uzatır 

mısın?) 

SÜPCÜK :Karpuz, salatalık gibi bitkilerin sapları 

SÜPPE SÜLEYMAN :Kendini bir �ey sanan, kasıntı 

SÜPÜRÜ�ÜLLÜ :Rükü�, tuhaf giyinen;da�ınık 

SÜREKKES�N� SÜRMEK :Aynı konu hakkında sürekli konu�arak bıktırmak 

SÜYGÜN :Filiz / fide 

SÜYMEK  :Bitkide; göz vermek, ye�ermek  / büyümek 

�ANGALAK :Çok konu�an, vara yere konu�an. 

�AP�AK :Su kaba�ından, banyoda kullanılan su kabı 

�EDDAT G�B� :Fazla hızlı ve seri; hareketli 

�EDD� �EMAL� :Kılık kıyafeti ve tipi 

�EDD�N� ÇEV�RMEK :Suratını asmak, öfkeli bakmak. 

�ELEK :�a�ı, �ehla,  

�ENDE :�u 
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�ENDERDE :�urada 

�ENDÖYLE :�u �ekilde 

�EP�T :Küçük boy yufka ekme�i 

�E��NE  :Kar�ısına, dengine: Eczane bakkalın tam �e�ine 

dü�er. 

�ETS�Z :�eklisiz, çirkin 

�EYTAR�                                       :Kırmızı renkte kıyafet. 

�IRKINTI  :En küçük karde�(Program dı�ı, kazara do�an 

anlamında) 

��P�LEMEK  :A�zında bakla ıslanmamak, verilen sırrı ba�kasına 

söylemek 

��PLEMEK :E�reti diki� yapmak. 

��R� BÜLBÜL :Sevimli, sesi güzel. 

��RNEMEK :Çemkirmek, ters cevap vermek. 

���EK :Genç di�i koyun; kuzuyla koyun arası 

���ENKELE :Bukalemun 

�O :O, ilerideki  

�ÜNED�R :Sakat /sakar, beceriksiz 

TA �O!  :Daha �u! ��te o! Ta �o dudun dibinde bir yılan 

gördük. 

TAACA (DAHACA) :Henüz, daha 

TAKIÇ :Zayıf; sert; kuru: iki günlük ekmek takıç gibi kurumu�. 

TAKLAMAK :Çatlamak, çatlayarak kopmak. 

TAKNA�TIRMAK  :Düzenlemek,  yerli yerine koymak / (borç) ödeyip 

bitirmek 

TAPAN ETMEK :Ekili tarlayı çi�neyerek zarar vermek: �nek bo�anmı� 

da ekili tarlayı tapan etmi�! 

TAPIRADA DÜ�MEK :Gürültüyle çökmek / hizmette kusur etmemek. 

TAPIRDAMAK :Gayret etmek, efor harcamak, me�gul olmak 

TAPIRTI :Tıkırtı / ayak sesi, vb. gürültü. 

TAPI�DAMAK :Ses Çıkararak hareket etmek. 

TARA�MAK :Kalabalık biçimde yürümek: Ahmetlere sabah ak�am 

misafirler tara�dı durdu. 

TARPADAK :Bir anda, kaba bir biçimde, gürültülü bir biçimde. 
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TASA KU�U :Somurtkan. 

TATI� :Konu�urken bazı harf ve sesleri söyleyemeyen. 

TAVSIMAK, TAVSITMAK :Tavına getirmek. 

TEBELLE� OLMAK :Vaktini almak, me�gul etmek / ba�ına bela olmak. 

TEDLEMEK :Azarlamak. 

TEHLEMEK :Ni�an almak, dikkatle bakmak, tanımak. 

TEHNEL :Defne a�acı. 

TELT�K SÖZ :Telaffuzu güç, söylemesi zor sözcükler. 

TEMEKENN� :Temelli: Anamur'a temekenni yerle�tik. 

TENKEMEK / TENKMEK :Ses çıkararak yuvarlanıp kaybolmak: bozuk 

para tenkedi gitti. 

TENTENE :Bir çe�it örgü. 

TEPSERMEK  :Solmak, kurumaya ba�lamak/ kuruyla ya� arası 

olmak, nemlenmek. 

TERLEMEK :Su gibi terlemek. 

TESB� :Bir cins maki. 

TET�R :Leke. 

TEVGENDE :Aylak, bo� gezen, avare. 

TEV�L            :Gelenek. 

TEZ�KMEK :Yılarak uzakla�mak; kaçmak. 

TIKDEL�K ETMEK :Sıkbo�az etmek. 

TIKMAK :Gaga. 

TIKMAKLAMAK :Gagalamak. 

TIKTELEK :A�açkakan . 

TIMAR ETMEK :Sahip çıkmak, saklamak: babasından kalan e�yaları iyi 

tımar etmi�. 

TIMLI :Sapsız küçük bıçak. 

TIRAMAN A�DIRMAK :Alt üst etmek, karı�tırmak, da�ılmak. 

TIRAVAÇLAMAK  :Üstünü ba�ını düzeltmek: �alvarını tıravaçlayıp 

bahçeden çıktı. 

TIRILA�IVERMEK :Çabucak yiyip bitirmek:: "arkada�larla halvalı ekme�i 

tırıla�ıverdik!" 

T�LKEL�, T�RKEL�  :Birbiri arkasına eklenmi�; arka arkaya ba�lı bir 

�ekilde 
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T�MB�K T�MB�K :Belirli bir tempo ile yürüme ve hareket �ekli 

T�NGEDE DÜ�MEK :Korkmak, ödü patlamak 

T�NM�N :Yarım kutu miktarında zahire ölçe�i 

T�RKEMEK             :Dizmek. 

T�RKENMEK            :Dizilmek. 

T�T�RT� :Titreme 

TOH ! :Tüh ! Yazık! Eyvah! 

TOKUCAK            :Çama�ır yıkamakta kullanılan ucu geni� tahta. 

TOKUÇ, TOKUCAK :Çama�ırı döverek yıkamakta kullanılan a�açtan gereç 

TOL :Bol, bereketli 

TOLMALI  : (Kadınlar için) saçı kirlilikten birbirine dola�mı�/ 

Kıvırcık saçlı 

TOPAK :Yuvarlak, toparlak / ur, tümör 

TOPAN            :A�açtan yapılmı� le�en. 

TOR  :Ürkek 

TORT (YA�LI TORT) :Ka�ar peynirinin suyu, un ve baharat katılarak pi�irilen 

yemek 

TORU :Fidan 

TOSLAK  :Genç öküz 

TÖ�SÜL :Serçe / boynu bükük, kimsesiz, gariban 

TÖMKÜRMEK :Çömelmek 

TÖYFE :�ç açıcı, mükellef: töyfe bir ziyafet 

TULUK KURUSU :Mat kahverengi ile kiremit rengi arası olup halk 

arasında ho�lanılmayan bir renk 

TUR�ANBA :Hengâme (garsamba), kavga, karga�a, tartı�ma. 

TUTAMAK :Sap, destek. 

TUZ A�ISI :Çok fazla tuzlu. 

TÜ�LEMEK, DÜ�LEMEK :Dü�üm atmak. 

TÜNLÜMEK, TÜNLEMEK :Hoplayıp zıplamak. 

TÜRENE :Cins, çe�it. 

TÜRÜL TÜRÜL TÜTMEK :Güzel kokmak, birisini çok özlemek. 

UCUMULUK :Obur. 

UÇASA OLMU�        :Göçmek üzere, uçmak üzere. 

UFRA           :Hamur yo�rulurken un eksik gelirse, hamura eklemek için  
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          kullanılan un. 

UKUBET :Bela: dünya ukubeti ba�ına gelsin ! 

ULA :Ek: Ulasından çıkmı� (ek yerinden kopmu�) 

ULUK                                             :Pis, hileci. 

UTA�MAK :Ula�mak, eri�mek: o kadar yükse�e uta�amam. 

UYNA�MAK :Pazarlıkta anla�mak 

UYNA�TIRMAK :Anla�tırmak; arabuluculuk yapmak 

UYURCAYA VERMEK :Uyuyormu� gibi yapmak 

UZUNKÖS :Yatar durumda 

Ü�RENBEÇ, Ü�RÜMBEÇ :�ki a�aç arasına bebekler için kurulmu� 

hamak 

ÜLÜBÜ :Taze fasulye 

ÜLÜBÜLÜK :Fasulye bahçesi 

ÜRKMEK            :Korkmak. 

ÜRÜN :Ayran 

ÜSKEMLEMEK :Üstelemek, ısrar etmek 

ÜS-KES :Açık açık,kesinlikle, mutlaka: pazarlı�ı üs-kes bitir de 

sonradan caymasın. 

ÜS-KES :Kati bir �ekilde, nihai olarak: adamla üs-kes pazarlık 

ettin mi, fiyatına ne dedi? 

   

ÜTMEK :Közün üzerinde ızgara yapmak, ate�te tüylerini 

yakmak 

ÜTÜ� :Uyu�uk; yava� davranan 

ÜVEND�RE  :Sabanı çeken hayvanı dürtmek için kullanılan ucu 

sivri uzun de�nek 

ÜZERL� :Hamile 

ÜZÜLMEK : (�p, kuma�, deri vb.) eskimek, yıpranmak  

VAYVELEMET :Hengame, kavga, karga�a, tartı�ma 

VAZADA, VIZADA  :Bir anda olan: araba çok hızlıydı; önümüzden vazada 

geçip gitti. 

VERG�N  :Meyve ça�ına gelmi� a�aç: bir ya�ındaki limon 

vergin olmaz. 

VET� KELAM :Muhabbet 
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YA�LIK :Mendil 

YAHI ADINI SEVEY�M :Özl. Çocuklara sevgi göstermek için söylenen ünlem. 

YAHI ELLERE KALASIN :A�k Olsun ! 

YALAMIK :�lkbaharda çam a�acının kabu�u içinden çıkarılan ve 

:Yenen ho� kokulu madde 

YAMBIÇ :Küçük dü�ürmek için kullanılan bir sözcük 

YAMDIN YAMDIN ETMEK :Özellikle bir yiyecek için yalanmak, a�zı 

sulanmak;  

YAM�INMAK : (Ba�örtüsünü) ba�a ba�lamak 

YANIL YUNUL ETMEK :Kem küm etmek, ne dedi�ini bilmemek 

YANNIK :Küçük tuluk 

YAN�ILAMAK :Kar�ılık vermek, sözle direni� göstermek 

YAPI�MAK :Tutunmak: iyi yapı�, dü�eceksin. 

YARGIN :Sırt: yargınım a�rıyor. 

YAS YAS YALVARMAK :Çok yalvarmak 

YA�I KES�LES�CE :Ölesice anlamında ilenç 

YA�LAR CÖREDE DÜ�TÜ :Birden gözya�larına bo�uldu. 

YATAKLAMAK :Defnetmek / yatılı misafir a�ırlamak 

YATIMLI :Uygun, mantıklı 

YATIRIVERMEK  :Kaçmak; pes ederek bırakıvermek: da�da ayıyı 

görünce kaldırdım yatırıverdim. 

YAVINCIMAK  :Midesi ek�imek, kazınmak; aç hissetmek: yüre�im 

yavıncıdı. 

YAVSI :Büyükba� hayvanları ısıran bir cins sinek 

YAYILTMAK           :Besi hayvanlarını otlatmak. 

YAYKAMAK :Kabı su ile çalkalayarak yıkamak 

YAZMAK :Yaymak, ortaya sermek:  

YAZMI� :Henüz do�urmamı� genç keçi 

YED� YUNMU� BEZ :Çok temiz, çok saf, suçsuz,masum 

YE�N� - YEYN� :Hafif 

YEKT�RMEK :Topallamak  

YEKVERMEK           :Çırpınmak. 

YELB�R YELB�R ESMEK : (Rüzgar) efil efil esmek 
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YENEK  :Yemeye elveri�li, zaman, iklim, yanında yenen vb. 

bakımından kolayca yenebilen 

YENEK GELMEK :Yiyecekler arasında mevsime ve ö�üne uygun olmak 

YEPENLEMEK :Sıvazlamak / elle düzeltmek için hafif hafif vurmak 

YERS� :Bayat (kaksı) 

YET�LMEK :Olgunla�mak 

YEY�NT�             :Çekirdek, ceviz,leblebi vb. yiyeceklerin genel 

adı. 

YEYN�CEKL�K :Hafiflik, sululuk 

YEYN�L�K :Kur�un dökme (tedavi amacıyla) 

YEYN�LMEK :Hafiflemek, rahatlamak 

YILI� YILI� ETMEK :Gülümsemek / a�ina gibi bakmak 

YIRTI MALI :Manifatura ürünü, kuma�lar 

Y�� BURUNLU :Burnu iyi koku alan; gizlenmi� �eyleri kolayca bulan 

Y���R Y���R KOKMAK :Çok kötü kokmak 

Y���RA�AÇ :Pis kokulu bir cins çalı 

Y�R�K :Kesik / üzerinde kesik olu�mu� 

Y�RMEK   :Dilmek, bıçakla kesikler açmak  

YO�ANTA :Avare, aylak, i�siz güçsüz 

YOMLAMAK :...e layık görmek / neden göstermek / ...e yormak 

YORAK :��lenmi� deri parçası 

YOS YOS YOYULMAK :Bütünüyle heba olmak 

YOYMAK :Ziyan etmek, bozmak; kullanı�sız hale getirmek 

YÖNET :1- ters de�il, düz 2- makul / ucuz 3- adil, hakkaniyetli,  

YÖNÜ ÖTE OLSUN! :Bizden uzak dursun, Allah göstermesin! belaların yönü 

öte olsun. 

YUKA  (YUFKA) :Sı�; derin de�il: denizin bu kısmı çok yuka. 

YUMCALAMAK :Elle buru�turmak için sıkı�tırmak 

YUMRARMAK :Kabarmak, tümsek gibi olmak, �i�mek 

YUMRU :Tümsek 

YÜ�ÜRMEK, YÜ�ÜRTMEK :�ne�i bo�ayla birle�tirmek 

YÜKLÜ  :Hamile 

YÜKLÜK :Sabit gardrop ve dö�ek dolabı 
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YÜKÜNÜ YUKARI YI�MAK :A�ırdan almak, fazla naz etmek, i�i 

zorla�tırmak. 

YÜMEK :Yıkamak 

YÜN ÖZEMES� :Da�ınık halde yün yuma�ı / buna benzeyen bıyık, saç, 

vs. 

ZA�ADA :Aniden, birdenbire: ya�mur za�ada dü�tü. 

ZA�AR :Köpek yavrusu 

ZA�IL :Maço erkek, ta�fırın erkek 

ZAMBIR :Bir cins kırmızı - sarı renkte e�ek arısı 

ZARI DEMEYE B�R  

ZARP :Güçlük, zorluk: i�in zarbından korkusuna evden kaçtı. 

ZAVRAK :Pencere 

ZEHLES�NDEN ÇATLAMAK :Çok kıskanmak, çatlamak 

ZEHLES�NDEN KARARMAK :Kıskançlıktan çatlamak 

ZERZAVAT            :Çar�ıdan alınan e�yalar, öteberi. 

ZEVKLENMEK :Alay etmek, ti'ye almak: çay barda�ını devirdi diye 

arkada�ları çocukla zevkleniverdiler. 

ZEVLE  :Karasabanda boyunduruk parçası 

ZI�ARMAK :Ukalaca ve saygısızca kar�ı durmak 

ZIKIRTI :�ikâyet, sızlanma, mızmızlama: çok zıkırtı etme, 

yemekten evvel tatlı yenmez! 

ZILLINMAK :Asılmak 

ZILMAK :Zoru görünce gerilemek, kolaya kaçmak/pes etmek 

ZIPBADA            :Aniden, hemen. 

ZIRAVAT G�B� :Uzun boylu / dimdik ayakta duran 

ZIVLAN :Zayıf, uzun, cılız 

ZIYBINCAK :Kaygan 

ZIYLAK :Dönek. 

ZIYINMAK             :Bir yerden kayarak, tutunup inmek. 

ZIYPAK :Kaygan. 

ZIYPMAK :Kaymak, kayarak dü�mek, aya�ı kaymak. 

Z�FTL� YORAK :Yakı gibi kullanmak için üzerine koyula�tırılmı� püse 

sürülen deri parçası 

Z�LG�T :Avare, aylak, i�siz güçsüz 
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Z�MB�T  :Bir çe�it yapı�kan otsu bitki: zimbitlerin anında çok 

zambır kovaladım. 

Z�YARE :Çörek, pohaça 

ZÖBER :Uzun boylu insan veya hayvan 

ZÖ�ELEK :Uzun boylu insan veya hayvan 

ZÜMERA :Cehennemin dibi. 
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SONUÇ 

Folklor ürünleri dura�an de�erler de�il, ya�ayan ve durmadan yenilenen ürünler 

ortaya çıkartan bir yapıya sahiptir. Bu de�i�imin ilk ba�ta gelenek ve göreneklerde 

görüldü�ünü söyleyebiliriz. Bu de�i�im süreci ve hangi ürünlerde daha farklı ve hızlı 

gerçekle�ti�i ayrı bir çalı�ma konusu olabilir. 

Yapmı� oldu�um bu ara�tırmanın de�erlendirilmesi konunun özgün yanını ortaya 

koymaktadır. Her bir parçası hazine de�erinde olan folklor ürünlerinin derlenmesi ve 

de�erlendirilmesi konusunda pek çok çalı�ma yapılmı�tır. Bu çalı�maların her biri koca bir 

hazinenin bir parçasını tamamlar niteliktedir. Bu açıdan bakacak olursak yapmı� oldu�um 

bu çalı�ma, küçük de olsa bir bo�lu�u dolduracaktır. Bundan sonra bu konularda çalı�acak 

ara�tırmacılara yararlı olacaktır. 

Anamur Folkloru adlı çalı�mamız ile hedefimiz; folklor ürünlerinin yava� yava� 

kayboldu�u bu süreçte, yitirdi�imiz de�erlerin kar�ıla�tırmasını yaparak içinde 

ya�adı�ımız topluma yardımcı olmaktır. Aynı zamanda amacımız; henüz kayda geçmemi�, 

Türk halk kültürünün unutulmu� ya da unutmaya yüz tutmu� folklor ürünlerini tespit 

etmektir.  

Anamur’un 37 köyü içerisinde farklı kültür unsurlarının ya�adı�ı bir köy 

aramamıza ra�men yöremizde kültür bakımından homojen bir yapıyla kar�ıla�mı� 

bulunmaktayız. Yani yöremizde köyden köye de�i�en büyük farklılıklar yoktur. 

Derleme kadar de�erlendirme de önemlidir. Derledi�imiz ürünler yazıya 

geçirilirken, aslına mümkün oldu�u kadar sadık kalınmı�tır. A�ız özellikleri bozulmadan 

yazıya aktarılmı�tır. Bu çalı�mayı yaparken Anamur’un sözlü kültür ürünlerini elimizden 

geldi�ince ve �artların elverdi�i ölçüde yazıya geçirmeye çalı�tık. Derlemeleri yazıya 

geçirirken de kaynak �ahısların a�ız özelli�ini bozmamaya, aslına uygun olarak 

kaydetmeye çalı�tık.  

Anamur’un 37 köyü içerisinde, 57 kaynak ki�iden derleme yaptık. Bu çalı�mamız, 

bundan önceki çalı�maları tamamlayıcı nitelikte oldu�u gibi bundan sonraki çalı�malara da 

ı�ık tutacaktır. Anamur’un ilçe merkezindeki çalı�malarımızı bitirdikten sonra köylere 

geçti�imizde ilk etapta kar�ıla�tı�ımız manzara, da� köylerinin pek çok hizmetten yoksun 

bırakıldı�ı, hane itibarıyla 20–30 haneyi geçmedi�i ve köylülerin ço�unun ya�lı kimseler 

oldu�u gerçe�i idi. Sosyal açıdan de�erlendirildi�inde bir olumsuzluk ta�ıyan bu tespit, 

saha ara�tırması yönünden ele alındı�ında büyük bir avantaja dönü�mektedir. Çünkü 
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teknolojinin hizmetler aracılı�ı ile ula�mamasından dolayı ya�aya gelen Anamur insanının 

bozulmamı� Türk kültürü, bu çalı�mamızı zengin kılan en önemli husus olmu�tur. 

Kaynak �ahıslarla yaptı�ım birebir görü�melerden hareketle �u sonuçlara varılabilir. 

Çalı�malarımız esnasında bize en çok kadınlar ve orta ya�ın üzerinde erkekler yardımcı 

oldular. Mâni, türkü, masal gibi ürünler daha çok ya�lı kadınlar tarafından aktarılırken; 

halk hekimli�i, meteorolojisi, takvimi, lakaplar ve köy seyirlik oyunları erkekler tarafından 

anlatıldı. Ya�ı 70’i geçenler geçmi�e dair, daha önce hiç duymadı�ımız ürünleri bilirken, 

hatırlamakta güçlük çektiler. 50–60 ya�larında olanlar, geçmi�te duyduklarını veya 

çocuklu�undan akıllarında kalanları anlattılar.  

Anamur �lçesi’ndeki derleme çalı�maları neticesinde birçok halk bilimi ürünü teze 

alınmı�tır. Sözlü kaynakların her geçen gün biraz daha kaybolması da çalı�malarımızda 

kar�ıla�tı�ımız üzücü durumlardan birisidir. Dolayısıyla di�er sahalar açısından da bir an 

evvel derleme çalı�maları yapılmalıdır. 

Derledi�imiz ürünler arasında halk edebiyatının kaynaklarına geçmeyenlerin var 

oldu�unu tespit ettik. Bu da gösteriyor ki kazalarımız, köylerimiz Türk Kültürü açısından 

hala bakirli�ini korumaktadır. 

Derleme sahamızın içerisinde bulundu�u Mersin Üniversitesi’nin önderli�inde, 

Valilik ve belediyelerle i� birli�i içerisinde sistemli ve bilimsel bir folklor dergisi 

çıkarılabilir. Bu dergi çalı�masında öncelikle üniversite ve liselerin ö�rencilerine özendirici 

görevler ve çalı�malarını sergileyebilecek imkânlar sa�lanmalıdır. 

Anamur �lçesi’nin sözlü kültür ürünlerini tespit ederek bu malzemeleri Türk kültür 

co�rafyasındaki yerine oturtmak amacıyla yapmı� oldu�umuz çalı�ma sözlü kültürün 

haketti�i de�eri ona vermek adına bizim için önemliydi. 

Derleme çalı�malarımız neticesinde �unları söyleyebiliriz: Anadolumuz zengin halk 

edebiyatı ürünleri ile yo�rulmu�tur. Bu ürünler vakit geçirilmeden toplanmalı, Türk 

kültürüne kazandırılmalı ve yeni nesillere aktarılmalıdır. Son zamanlarda bilinçli olarak 

konuya e�ilmekte olan halk edebiyatı ara�tırıcılarının da bunu ba�araca�ından eminiz. Ben 

de tezimle küçük de olsa Türk kültürüne hizmet etmekten kıvanç duyuyorum. 
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Do�um Yeri  : Karadere 

Do�um Tarihi : 1945 

Ö�renim Durumu : Ortaokul 

Verdi�i Ürünler : I.C.1.c, I.D.1.c.1, I.D.1.c.2,, I.D.3.i, deyimler, atasözleri, 

ölçülü sözler 

 

Kaynak Ki�i  : Nasibe Sarınç 

Do�um Yeri  : Anamur 

Do�um Tarihi : 1951 

Ö�renim Durumu : Okuryazar 

Verdi�i Ürünler : II.Ç.A.2.ç,  

 

Kaynak Ki�i  : Nazire Solgun 

Do�um Yeri  : Karalarbah�i� 

Do�um Tarihi : 1949 

Ö�renim Durumu : �lkokul 

Verdi�i Ürünler : II.Ç.A.2.a, II.Ç.A.4.a, II.Ç.A.1.e, II.Ç.A.4.b, II.Ç.A.3.b 

 

Kaynak Ki�i  : Nihat Gazel 

Do�um Yeri  : Kükür 

Do�um Tarihi : 1949 

Ö�renim Durumu : Ortaokul 

Verdi�i Ürünler : VIII.4, 
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Kaynak Ki�i  : Osman Do�an  

Do�um Yeri  : Çarıklar 

Do�um Tarihi : 1930  

Ö�renim Durumu : Okuryazar de�il. 

Verdi�i Ürünler : II.B.4.15, VII.1. 

 

Kaynak Ki�i  : Ramazan Ars 

Do�um Yeri  : Kızılaliler 

Do�um Tarihi : 1964 

Ö�renim Durumu : Lise 

Verdi�i Ürünler : geçi� dönemleri, dualar. 

 

Kaynak Ki�i  : Sevim �irin 

Do�um Yeri  : Alata� 

Do�um Tarihi : 1958 

Ö�renim Durumu : Yüksekokul 

Verdi�i Ürünler : I.A.2.a, I.A.2.f, I.A.2.h, 

 

Kaynak Ki�i  : �afak Küçükderya 

Do�um Yeri  : Anamur 

Do�um Tarihi : 1968 

Ö�renim Durumu : Lise 

Verdi�i Ürünler : II.B.1.ç, II.B.1.a, II.B.1.g, II.B.4.18, 

 

Kaynak Ki�i  : �ükray Güvenç 

Do�um Yeri  : Anamur 

Do�um Tarihi : 1959 

Ö�renim Durumu : Yüksekokul 

Verdi�i Ürünler : IX.A.4, IX.B.6, IX.B.18, IX.C.5, IX.C.4. 
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Kaynak Ki�i  : Taliha Yıldız  

Do�um Yeri  : Anamur 

Do�um Tarihi : 1948 

Ö�renim Durumu : Okuryazar de�il. 

Verdi�i Ürünler : IX.A.1,IX.B.14.  

 

Kaynak Ki�i  : Türkan Tüzmen 

Do�um Yeri  : Anamur 

Do�um Tarihi : 1961 

Ö�renim Durumu : Lise 

Verdi�i Ürünler : II.B.3.c, II.C.23, II.C.31, 

 

Kaynak Ki�i  : Türkan Yıldız 

Do�um Yeri  : Anamur 

Do�um Tarihi : 1938 

Ö�renim Durumu : Okuma yazması yok 

Verdi�i Ürünler : I.A.2.c, II.B.3.�, II.C.8, II.Ç.A.1.a, 

 

Kaynak Ki�i  : Uysal Özgeri� 

Do�um Yeri  : Karadere 

Do�um Tarihi : 1968 

Ö�renim Durumu : Ortaokul 

Verdi�i Ürünler : I.D.30, atasözleri, deyimler, dualar. 

 

Kaynak Ki�i  : Ünal Çelik  

Do�um Yeri  : Anamur 

Do�um Tarihi : 1951 

Ö�renim Durumu : Üniversite 

Verdi�i Ürünler : I.D.3.a, I.D.1.C.5, I.D.3.ç, I.D.1.ç.1, I.D.1.ç.2, I.D.1.ç.3, 

I.D.1.ç.4, I.D.1.ç.5, I.D.3.j, I.D.1.b.1, I.D.1.b.4, I.D.1.b.5, I.D.1.ç.10, I.D.4.a, lakaplar, 

ölçülü sözler. 
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Kaynak Ki�i  : Veli Temel 

Do�um Yeri  : Karaa�a, 

Do�um Tarihi : 1942 

Ö�renim Durumu : �lkokul 

Verdi�i Ürünler : I.C.2.c, I.C.2.f, I.C.2.�, atasözleri, deyimler. 

 

Kaynak Ki�i  : Yakup Oktar 

Do�um Yeri  : Malaklar 

Do�um Tarihi : 1970 

Ö�renim Durumu : Ortaokul 

Verdi�i Ürünler : I.D.2.b, I.D.2.c, VII.6.tekerlemeler 

 

Kaynak Ki�i  : Zübide Görmez 

Do�um Yeri  : Ferizler 

Do�um Tarihi : 1960 

Ö�renim Durumu : �lkokul 

Verdi�i Ürünler : II.C.2, II.C.6, II.C.20, bilmeceler. 
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RES�MLER 

 

 
 

E��E TÜZMEN ve ONUR ALP KAYABA�I 
 

 
 

TAL�HA Y�LDIZ ve AHMET KAYABA�I 
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SA�DAN: AKL�ME ÖZGER��, ZÜB�DE GÖRMEZ 
 

 
 
 

SOLDAN: �ÜKRAY GÜVENÇ, ES�N ERD�NÇ ve FAD�ME ERDEM 
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KÜKÜR KÖYÜ, ONUR ALP KAYABA�I 
 

 
 

SOLDAN: SEV�M ��R�N, E��E TÜZMEN VE GÜL�ZAR KAYABA�I 
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KA� YAYLASI 
 

 
 

KA� PAZARI YAYLASI 
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ABANOZ YAYLASI 
 

 
 

TOROSLARDAN ANAMUR GÖRÜNTÜSÜ 
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ANAMUR FENER� 
 

 
 
 D�LEK A�ACI 
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ANAMUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANAMUR KALES� 
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D�BEK VE SOLKU 
 

 
ISTAR 

 

ANAMUR 
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E��RTMEÇ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KÖ�EKBÜKÜ MA�ARASI 

 
 

ÇUKUR PINAR MA�ARASI G�R��� ve �ÇER�S�NDEN B�R GÖRÜNTÜ. 
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ALAKÖPRÜ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELBALAK YAYLASI 
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ANAMUR HAR�TASI 

 

 


