~

'/!:!!v

! ...:.
!

'-n\\
' ı'
LIBRA.Ay
•

·~'·

\
C,'i?'

~~

K.K.T.C.

YAKIN DOGU ÜNİVERSİTESİ
EGİTİM BİLİMLERİ ENİSTİTÜSÜ
HALK BİLİMİ EGİTİMİ ANA BİLİM DALI

KIBRIS TÜRK HALK EDEBİYATl'NDA
ÖLÜM

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Hazırlayan
Nurten KORKMAZHAN

Tez Danışmanı
Doç. Dr. Habib Derzinevesi

Lefkoşa - 2005

(fl

ı

_.,, .J
""tfı

,iı

y

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü'ne, Nurten Korkmazhan tarafından
hazırlanan "Kıbrıs Türk Halk Edebiyatı 'nda Ölüm" adlı çalışma, jürimiz tarafından
Halk Bilimi Eğitimi Anabilim Dalında YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul
edilmiştir.

~r

Başkan

Prof. ·

Uye
••

t7ı),

y

. Dr. Orhan Çiftçi

,,

t,l'L

"""''

=------

:=,;;;;:.-=::

Doç. Dr. Habib Derzinevesi

Uye~~~~~~~~~~~~~~-

Onay
Yüksek Lisans Yönetmeliğine uygun olduğunu onayları
.-....•...... /

!

.

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

i

ÖNSÖZ

Doğum yaşamın en büyük mucizesidir ki bu mucizenin gizemi çekiciliğini
her zaman korumuştur.

Dünyaya gözünü açan her insan kendini bilinmezliklere doğru giden
yolculuğun içinde bulur.Israrla düşünür ve nereden geldik, nereye gidiyoruz
sorularını sormaya başlar. Büyüdükçe bilgileri artar ve bilgileri artarken ne kadar
çok şey bilmediğinin farkına varır. Gerek ailesi, gerekse okul gibi kurumlar
tarafından her gün kendisine yeni bir şeyler öğretilir. Yine de bilinmeyenlerin
çoğunlukta olduğunu görür ve bu boşluğun yaralarını sarmaya çalışır.Diğer insanlar
gibi bilimin aydınlığında yürürken bir yandan da doğaüstü olaylarla yüz yüze gelir.

İnsanoğlu çağdaş bilgilerle donanırken, diğer bir yandan da din yolu ile
çözemediği sorular karşısında aydınlanmaya çalışır. Dini kuralları öğrenir.Seçtiği
dinin ortaya koyduğu inançlarına uyar.İnsanlar evrim teorisini okuyup öğrenirler
fakat yaratılış teorisine inanırlar. Bunun nedeni de dünyamızda düşünülemeyecek
kadar çok çözülmemiş olan bilimsel problemlerin olmasıdır.

Günümüzde sayısızca buluş yapılmaktadır. Her gün yeni icatlar
görülmektedir. Buna karşın her yeni buluş karşımıza yepyeni soruları ortaya
koymaktadır.Cevap bekleyen soruların çokluğu insanın ister istemez dine
yönelmesine neden olur.

ii

Dünyamızda Semavi Dinler yanında Budizm, Taoculuk gibi çok sayıda
mevcuttur. Hele ilk çağların karanlık dönemlerinde Pagan Dinleri insan
yaşamını çepeçevre kuşatmıştır. Kişinin her yaptığı iş belli bir dinsel kurala uyma
zorunluluğundaydı. Göksel (Semavi) Dinleri'nde de çok sayıda kural vardır. Her din
kendine özgü olduğundan yaratılış teorisi ile ilgili görüşleri de doğal olarak farklıdır.
Biz de bu görüşlere bağlı olarak yaradılışla ilgili inançları açıklarken kuralını takip
ederek ölüm temasına tezimizde yer verdik.

İslamiyet'e, Yahudilik'e, Şamanizm'e ve Zerdüştlük'e göre yaratılış
başlıklarını incelemeye çalıştık. İnsanoğlunun sorduğu sorular yalnız yaratılışla
sınırlı değildir. Bu bilinmezliklerin en can alıcıları; "Yaşam nedir?", "Can nedir?",
"Can verıne nedir?", "Ruh nedir?", "Ruhun teslimi ne demektir?" gibi sorulardır.

Ölüm insanın bu dünyadaki yaşamının son bulmasıdır. Tüm dinlerde de
ölüriileilgili birçok açıklamalar vardır. Ölüm nedenleri çok fazla çeşitlilik
göstermektedir. Örneğin eceli ile ölüm veya çeşitli nedenlerden dolayı doğal
olmayan ölümler bu gerçeğin örnekleridir. Araştırmamızda da bu gibi farklı
görüşlere de yer verilmiştir.

Dünyayı terk etme olayı, yaşayanlarda büyük bir boşluğa ve üzüntüye neden
olmaktadır.İnsanlar üzüntülerini belli etmek için ağlarlar ve ağıtlar yakarlar. Ağıt
yakma ve bunları yazıya dökme de ağıt dediğimiz halk edebiyatı türünün doğmasına
neden olmuştur. Ağıtlar en fazla kaza kurbanlarına, çaresiz hastalıklar sonucu
ölenlere yakılmaktadır. Bunun yanında ana, baba, kardeş ve arkadaş sevgisi de ağıt
yazılmasına sebep olmuştur. Böylesi örnekler gazete sayfalarında sıklıkla
görülmektedir. Yazıya dökülmemiş olmasına karşın halkın dilinde olan ağıtlar da
vardır.Bu araştırmada, gerek halk dilindeki ağıtlar, gerekse gazete sayfalarındaki
ağıtlar derlenerek verilmeye çalışılmıştır.

iii

Ölüm kavramı yalnızca ağıtlarda yer almamıştır. Birçok manimizde de ölüm
teması işlenmiştir. Mani kitaplarını irdelememiz sonucunda mısralar arasında geçen
ölüm ile ilgili kavramların bulunduğu manileri de araştırmamıza ekledim.

Günlük yaşamda insanlar sürekli bir uğraş ve didişme içerisindedir. Kimi
zaman bu didişmeler sırasında kişiler birbirlerine rakip olurlar. İsteyerek birileri
başkalarına maddi ya da manevi zararlar verir. Zarara uğrayanlar çoğu zaman
güçsüzlerdir. Güçsüzler üstesinden gelemedikleri konularda büyük güçlerden yardım
isterler. Bu yolla kötülük yapanın cezalandırılmasını isterler. Böylesi dileklerin çoğu,
bedduaları içermektedir. Söz varlığımızın içerisinde çok sayıda beddua vardır.

Ölümü konu alan fıkralarımız da bulunmaktadır. Araştırmamda fıkralara da
bir bölüm ayırdım.Günümüzde cep telefonu taşımak, ihtiyacın yanında moda oldu.
Birçok-genç, gönül işlerini telefon mesajları ile yoluna koymaya çalışırlar. İşleri
yolunda gitmeyenler veya ihanete uğrayanlar birbirlerine beddua niteliğindeki şiirler
göndermektedir.

Hazırlamaya çalıştığım bu araştırma, Kıbrıs Türk toplumunun ölüm ile ilgili
düşüncelerini, gelenek ve göreneklerini ve bunlara bağlı olarak da oluşturduğu
edebiyatı sergilenmesidir.

Bu tezi hazırlarken elimden tutan ve bana yol gösteren hocam, Sn. Doç. Dr.
Habib Derzinevesi'ye en içten saygılarımı bir borç bilirim. Tezimin konusunu
seçerken ve tezimi hazırlarken her aşamasında bana yardımcı olan Kıbrıs Halk
Edebiyatı araştırmacısı Mustafa Gökçeoğlu'rıa saygılarımı ve teşekkürlerimi
sunarım. Ayrıca tezi hazırlarken arşivini açan Kıbrıs Gazetesi'ne ve Can Sözer'e de

iv
teşekkür ederim. Bunun yanında bana katkıda bulunan kişilere de minnet borçluyum.

Hazırlamış olduğum bu tezde, Kıbrıs Türk toplumunun kültürüne bir katkı
koyabilmek tek gayemdir.

Nurten KORKMAZHAN
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1.1 TÜRK KÜLTÜRÜNDE ÖLÜM

Hemen her toplulukta olduğu gibi Türkler de öldükten sonra bu dünyadakine
benzer bir hayat yaşayacaklarına inanıyorlardı. Proto -Türk, Hun, Göktürk, Uygur
ve diğer Türk topluluklarıyla ilgili yapılan arkeolojik kazılar bu hususu destekler
mahiyettedir. Anlaşıldığı kadarıyla ölüm mukadder olarak karşılanmakta ve kurulu
olan düzenin gereği olarak algılanmaktadır. Bu nedenle gök-yer dikontomisiyle
ilişkisi olan ve doğal karşılanan ölümle ilgili olarak; eski Türkler şan kazanamadan
ya da savaşmadan ölmeyi küçüklük sayıyorlardı. Öte yandan savaşta da iyi güçleri
/ temsilen galip olunmalıydı; çünkü savaşta öldürülen önemli düşmanların ruhları
öteki dünyada hizmetkar olarak kullanılmak üzere balbal haline getiriliyor ve sonra
örneğin Kültiğin'in mezar külliyesinin mezar külliyesinin doğu girişinden itibaren
sıralar halinde uzanan taş dizilerinde olduğu gibi balbal olan düşmanı ifade eden bir
kısmı kabaca yontulmuş taşlar dikiliyordu:

Babam hakana Baz hakanı birinci balbal dikmiş... Birinci Kırgız hakanını
balbal diktim... 1
Ölümün çeşitli nedenleri vardı. İnanılan Tanrı'ya karşı gelmek, kötü ruhların
ve büyücülerin faaliyetleri, kut'un ya da tzn'ın (ruh) yitirilişi gibi değişik sebeplerin
ölüme yol açtığı düşünülüyordu. Kanda ya da kalpte bulunduğu kabul edilen ruhun
göçmesi belirtilirken en çok ruhun uçtuğundan söz edilir. Bu da gök-yer
dikomotisindeki gök unsuru içine girer.

Uçma fikri büyük dinlerde ifade edildiği üzere tam bir cennet anlayışını dile
getirmekle birlikte ruhların yaşanılan yerden göğe yükseldiğini ifade eder. Ancak geç
dönemlerde cennet fikrinin de oluştuğu anlaşılmaktadır. Nitekim Yakutlara göre
göklerin üçüncü katı cennetlere ayrılmıştır. Melekler ve perilerle dolu ve her türlü
yiyeceğin bulunduğu cennetlere iyi insanlar girer. Günahı olan insanlar da
cehennemde cezalarını çektikten sonra cennete giderler. Türklerde daha sonra

1

Yaşar Çoruhlu: Türk Mitolojisinin Anahtarları (İstanbul, 2002), s. 121

2

ehennemin

karşılığı

olarak

tamuğsözcüğü kullanılmıştır. Genel olarak, bu anlatışın

gibi tek tanrıcı dinlerin etkisiyle geliştiği düşünülebilir.

Bazı araştırmacılar Erlik'in zamanla ölülerin ve cehennemin tanrısına
dönüştüğünü ifade eder. Altay Türklerine göre bu nedenle Erlik gönderdiği
· elemanları vasıtasıyla insanların ruhlarını yakalatarak canlarını alır.' Bir görüşe göre
ölenlerden yeraltına gidenler hasta olarak ölenlerdir. Yalnızca başka birisi tarafından
öldürülmüş ya da kahramanca ölmüş olanlar göğe çıkmaktadır.'

Eliade, birçok Asya halkının öteki dünyayı, bu dünyanın tersine dönmüş bir
eşi olarak anladıklarını belirtmektedir. Bu, tersine evren imgesi Türk toplulukları için
de geçerlidir. Birçok yerde ölülere ilişkin törenlerin güneş battıktan sonra
yapılmasının sebebi, öbür dünyada gündüz olduğunun ve ölülerin yeni güne
başladıklarının düşünülmesinden kaynaklanmaktadır.

Çoğu yerde öbür dünya olarak

tasarlanan yeraltı dünyasında ırmaklar ters yönde, yani kaynaklarına doğru akar.
Ölüye sunulan şeyler mezarın üzerine ters çevirilerek, bazen de kırılarak konur ki,
öteki dünyada düzgün ve kırılmamış olsun.4 Buna göre Osmanlı cenaze alaylarında
ölünün atlarının eyerlerinin ters vurulmuş olması, belki de öteki dünyada düz olarak
kullanabilmeleri içindi.

Taoculuktakine benzer bir şekilde yükselen ruhların makamı kutsal dağlardı.
Yenisey yazıtları, Altın Köl yazıtı gibi bazı yazıtlarda gidilecek yerler arasında gök
bozkırlarından da bahsedilir. Bu anlayış Kuzey Amerika kızılderililerinin
mitolojisinde de karşımıza çıkıyor. II. Altın Köl anıtında gökyüzündeki Altın Bozkır
yerine Ahun Yiş (altın Orman) kavramından söz ediliyor. Bu husus da yer unsuruna
bağlı olarak kültü konusuna girmektedir.

Ruh göklere yükseldiği zaman, ceset değişik şekillerde olmak üzere toprağa
gömülmektedir; çünkü insan toprak ve sudan yaratıldığı için böylebir gömülme

2

Yaşar Çoruhlu: a.g.e., s. 122
Yaşar Çoruhlu : a.g.e., s. 122
4
Yaşar Çoruhlu: a.g.e., s. 122
3

3
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uygun görülmektedir. Nitekim bazı şamanist Türklerde zayıf doğan

çocukların güçlenmeleri için toprağa bastırıldığı ve sonra çocukların kısa zamanda
güçlendiğinin ifade edildiğini görüyoruz.

Ancak bu anlamda kısmen Göktürlerde olduğu gibi ölünün yakılması, belki
sorun oluşturuyor gibi görülebilir. Fakat Phoenix'in küllerinden tekrar dirilmesi gibi,
eski Mısır ve Hint dinleri ve mitolojilerinin etkisiyle bu durumda da bir yeniden
doğuşa inanıldığı anlaşılıyor. Öte yandan ateş temileyici sayıldığı için ölülerin
yakıldığı da anlaşılıyor; örneğin Kırgızlar (Gerdizi'ye göre) "Ateş eşyanın en
temizidir. Ona düşen her şey temizlenir. Ateş ölüyü pislik ve günahlardan temizler,"
derler.5

Yine yabancı din ve mitlerin etkisiyle olsa gerek, Kırgızlar gibi bazı Türk
topluluklarında ceset uğurlu ruhların makamı kabul edilen ağaçlar üzerinde çürüyene
ve kuşlar tarafından etleri temizleninceye kadar kalıyordu. Bazı Türk topluluklarında
yeniden doğuşun olabilmesi için kemiklerin kalabilmesi gerekliydi.

Eski türkler bazen ruhların hortladığına da inanırlardı. Hatta ruhlar bazen
başkasının bedenine de girerdi. Ölülerin başıboş dolaşan ruhlarına Altaylılar özüt
diyorlardı. Bu şekilde hortlayan ruhları ölüler alemine kabul ettirmek ya da
göndermek şamanların (veya din adamlarının) göreviydi. Çeşitli araştırmacılar
tarafından tespit edilen bu tip törenler ilgi çekici mitolojik motifler içermektedir.

Eliade'nin aktardığına göre Sarı Uygurlar ölüye, "Çocuklarını, hayvanlarını
ve mallarını da yanına alma!" diye seslenirler. Böylece insanlar yeni ölenlerden
korkar, eskiden ölenlereyse saygı gösterir ve onlardan yardım beklerler. Şaman,
ölenin ruhunu ölüler alemine götürüp kabul ettirene kadar, yeni ölü yeraltı dünyasına
alışamaz, ailesini, arkadaşlarını ve sürülerini yanına almaya çalışır. Bu nedenle
ölünün ruhunun dirileri takip edememesi için mezarlıktan çıkarken başka yol
kullanmak gibi çeşitli önlemler alınır. İnanışlara göre ölüler ancak ölümlerinden üç,

5

Yaşar Çoruhlu: a.g.e., s. 123

4

yedi ya da kırk gün sonra, verilen cenaze şöleninin ardından bir daha dönmemek
üzere ölüler alemine gider.6 Nitekim Anadolu'da ölünün yemek verilerek anıldığı
belirli günlerin başında kırkıncı, elli ikinci günleriyle ölüm yıldönümü gelir. Seyrek
olarak da üçüncü ve yedinci günlerde belli şekillerde anma yapılmaktadır ve bu
esnada çeşitli uygulamalar gerçekleştirilmektedir.

Ölenlerin elbise ve eşyalarının

başkalarına verilmesi de bu elbiselerin tekrar kullanılmadan sakınıldığını gösterir.

Eski Türklerde yüksek tabakaya mensup, ölmüş kişilerin mezarları genellikle
ulaşılması-zor yerlerde olurdu. Moğolların da uyguladığı bir sistemle mezar yerinin
üstünden nehir geçirilerek ya da mezarı inşa edenler öldürülerek defin yerinin
bulunmaması sağlanırdı.

Bilindiği gibi birisi öldüğü zaman bir süre yurtta bekletiliyor (bugün bile
birçok Türk cumhuriyetinde görülen bir uygulamadır), ceset bekletildiği sırada
ziyaret ediliyor ve yas ifadesi olarak atının kuyruğu kesiliyor ya da düğümleniyor ve
atlardan bir kısmı kurban edilerek mezara konuluyordu. Tören esnasında eski
metinlerdeve

freskolarda tasvir edildiği gibi insanlar saçlarını keserek ya da

bıçıiklarla yüzlerini çizerek kanlı gözyaşıyla ağlıyorlardı. Göktürk yazıtlarında yas
olayını ifade eden satırlar vardır; örneğin Kültigin yazıtının kuzey cephesinde,
Kültigin'in ölümünden duyulan büyük üzüntü şöyle anlatılıyor:

Küçük kardeşim vefat etti. Ben yaslandım. Görür gözüm görmez gibi, bilir
bilgim bilmez gibi oldu. Ben yaslandım. İki şad (ile beraber) küçük kardeşlerim ve
kardeş oğullarım (?), oğullarım, beylerim ve kavmimin gözü, kaşı (ağlamaktan) fena
olacak diye sakındım.

7

Kurban edilen atların derileri ve başları sırıklara takılıyordu. Bugünkü
Yakutların tab ık dediği buı derilere Altaylılar baydara demektedir. X. Yüzyılda Türk
ülkelerinden bahseden İbn Fadlan'ın ifadesine göre bu ölünün üzerinde cennete

6
7

Yaşar Çoruhlu: a.g.e., s. 123
Yaşar Çoruhlu: a.g.e., s. 125

5

gideceği attır. Elbette o dönemler için cennet kavramının yerine göğü koymak
gerekir.

Asıl cenaze töreni ceset mezara konulurken yapılıyor; saçı kesip, sakalı tıraş
ederek ya da kulakların ucunu keserek ya da yüzleri bıçakla keserek ağlanıyordu.

Çadırda bekleme esnasında olduğu gibi mezarın etrafında da dönülüyordu.
Yuğ töreni sırasında gelen konuklara ziyafet veriliyor, hatta bazen müzikli eğlence

yapılıyordu.

Ölüler genellikle (yüksek tabakadan olanlar) kurgan denilen toprak altında
birbirine geçirilen ahşap tomruklarla inşa edilmiş oda ya da odalardan ibaret (bazı
bölgelerde taşın da kullanıldığı), üstüne toprak ya da dalların yığıldığı tümülüs
görünüşlü mezarlara gömülüyordu. Bu kurganlar ve çadırlar İslamiyetten sonraki
Türk mezar mimarisinin en önemli iki kaynağını meydana getirmektedir.8

J3udizmin etkisinden kaynaklanan ölümle ilgili bazı motifler de Türk sanatına
girmiştir. Budizmine göre, nirvananın bir anlamı da ölümdür. Gerçek anlamda
nirvanaya ulaşan kişi cennette lotustan doğacak, ama yeniden bedenlenerek dünyada
yaşama eziyetinden kurtulacaktır. Diğeriyse cehennemin mensubu olan tanrılar ya da
cinlerle türlü işkenceler görerek kalacaklardır. Ancak Budizmde cennet ve
cehennemde kalmak süreklilik arzetmez.9

Öte yandan gerçek anlamda nirvanaya ulaşamayan kişiler, yukarıda da
belirtildiği gibi öldükten sonra dünyadaki hayatlarının niteliğine göre yeniden değişik
bedenlerde doğacaktır. Yapılan işler sonucu oluşan karması (kader) kötü olan
Budistler - hayvan da olabilen - başka canlılar halinde hayatlar sürerek sürekli
ıstırap çekerler. Böylece karma yasası ruhun beden değiştirmesinin zorunluluğunu
açıklar. Samsara terimi aynı zamanda kişinin karması sonucunda (eğer buna olan

8

9
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runluluğu ortadan kalkmışsa) dünyaya yeniden gelmesini ve ölüm-yaşam
öngüsüne tekrar katılmasını da (tenasüh) ifade eder.i''

Lotus yukarıda açıkladığımız anlamları yanında aynı zamanda ölüm ve
yeniden diriliş ve doğuşla ilgilidir. Birçok ilah lotusdan doğmuştur ve yine onların
çoğu lotus tahtında oturur ya da lotusun üzerinde ayakta durur. Buda'ya ya da diğer
ilahlara ibadet.esnasında çok sunulanbir nesne olan lotus böylece ölüm ve hayatla iç
içe. geçmiş bir simgedir.

Diğer Budist sanatlarda olduğu gibi Uygur sanatında da Buda'ya layık iyi
ruhların cennette bir çocuk görünüşüyle lotus çiçeğinden doğduğu gösterilir. Bu
husus Uygurca yazılmış eski metinlerde de açıkça karşımıza çıkmaktadır; örneğin
Abita tanrı ile ilgili istiğrak konulu parçadaki;

Şimdiki insanlar ölünce,
Kat 'i ve şüphesiz olarak,
Abita Burkan 'ın huzurunda,
Altın lotus içinde doğarlar,
şeklindeki mısralar bu hususa işaret etmektedir. 11

Lotusun bu kadar önemli olmasının sebeplerinden biri ak lotusun Buda'nın
kendisini temsil etmesidir. Nitekim lotus çamurun içerisinde kirlenmeden dünyanın
içine doğmuş, fakat dünyanın üstünde yaşamış Buda gibi büyümüştür. Buda ağacın
altında hakikate eriştiği zaman, insanları çamur içine batmış ya da suyun yukarısında
görülen lotus goncaları şeklinde görülmüştür.

Beyaz lotus Buda'nın manevi olgunluğunu ve mutlak zihinsel açıklığını ifade
eder. Onun sekiz yaprağı Buda'nın sekiz asil yolunu (doğru söz, doğru davranış,

10
11
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hayat sürme, doğru muhakeme, doğru murakebe, doğru anlayış, doğru
ünce, doğru niyet) ifade eder.

Türk sanatının Uygur devresinde, freskolarda Uygur prens ve prensesleri
Buda'yaadak olarak sundukları çiçeklerle görülmektedir. Bu durum çiçek
temasının gelişmesini sağlamıştır. Bu bakımdan buna ilişkin örnekleri,
elçuklu sanatında ve Osmanlı sanatında da görebiliyoruz. Osmanlı sanatında
özellikle padişah portrelerinde, sultanların ellerinde çiçek tutması ikonografik olarak
sanatının ve Budist mitolojinin etkilerine bağlanabilir.12

1.2 HALKBİLİMİ NEDİR?

Başlangıcından günümüze yaratıcısı belli ya da bilinmeyen, genellikle
yabancı etkilerden uzak, konuşma diliyle oluşturulmuş, halkın duygu, düşünce,
duyuş ve evreni kavrayışını yansıtan sözlü ve yazılı kültür yaratmalarının tümü içine
alan edebiyata, halk edebiyatı denir. Anonim ve söyleyeni belli halk şiirleri,
destanlar, masallar, halk hikayeleri, fıkralar, bilmeceler, efsaneler (söylenceler),
menkıbeler (söylentiler}, atasözleri, deyimler, geleneksel halk tiyatrosu ... halk
alanına girer (Batur, 1998).

Belli bir ülkede yaşayan halkın gelenek ve göreneklerini,inançlarını,

oyun ve

danslarını, töre ve törenlerini, el sanatlarını. .. maddi ve manevi tüm kültürel
değerlerini kapsamına alan halkbilimi (folklor) ile halk edebiyatı arasında yakın ilişki
vardır. Halk edebiyatı ürünleri aynı zamanda halkbilimin de konuları arasına girer
(Batur, 1998).

Genel olarak, halk arasında yaşayan, ağızdan ağza nesilden nesile geçmiş
şarkı, türkü, inanç, deyim, hurafeler ve bütün gelenek ve görenekleri inceleyen bilim
(Meydan Larousse).

12
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Bir ülke halkının gelenek ve göreneklerini, törenlerini, inançlarını, masal,
efsane, ağıt, türkü gibi sözlü yazın ürünlerini, müziğini, danslarını, oyunlarını,
geleneksel tiyatrosunu, halk hekimliğini, araç gereç ve konut yapımını, giyim
kuşamını ve bunlara benzer bütün halk kültürü ürünlerini araştıran, inceleyen bilim
(Püsküllüoğlu, 2000).

Bir ülke ya da bir bölge halıkna ilişkin maddi ve manevi alandaki kültürel
ürünleri konu edinen bunları kendine özgü yöntemleri ile derleyen, sınıflandıran,
çözümleyen, yorumlayan ve son aşamada da bir bireşime vardırmayı amaçlayan bir
bilim dalıdır (Güzel ve Ali Torun, 2003).

1.3 PROBLEM CÜMLESİ

Kıbrıs Türk Halk Edebiyatı'nda ölüm teması var mıdır? Yapılan araştırma
neticesinde K.T.H.E.'nda ölüm temalarına rastlanmıştır.

1.3.1 A.It Problemler
Kıbrıs'a 1570-71'den sonra Türkiye'den gelen Türkler buraya örf, adet ve
geleneklerini getirmişlerdir.

1.3. 1. 1 Kıbrıs Türk Halk Edebiyatının Fıkralarında Ölüm.

1.3.1.2 Kıbrıs Türk Halk Edebiyatının Telefon Mesajlarında Ölüm.

1.3.1.3 Kıbrıs Türk Halk Edebiyatının Büyük Sözlerinde Ölüm.

1.3. 1.4 Kıbrıs Türk Halk Edebiyatının Beddualarında Ölüm.

1.3.1.5 Kıbrıs Türk Halk Edebiyatının Çaresiz Hastalıklar Sonucu Erken Ölüm.

1.3.1.6 Kıbrıs Türk Halk Edebiyatının Manilerinde Ölüm.

9

. 1. 7 Kıbrıs Türk Halk Edebiyatında Zamansız Ölüm.

1.3. 1.8 Kıbrıs Türk Halk Edebiyatında Eceli İle Ölüm.

1.3. 1.9 Kıbrıs Türk Halk Edebiyatında

Katledilme İle İlgili Ölüm.

1.3 .1. 10 Kıbrıs Türk Halk Edebiyatında İdam Edilme İle İlgili Ölüm.

1.3. 1. 11 Kıbrıs Türk Halk Edebiyatında Şehit Düşme İle İlgili Ölüm.

1.3.1.12 Kıbrıs Türk Halk Edebiyatında Vatanı İçin Savaşarak Ölüm.

1.3.1.13 Kıbrıs Türk Halk Edebiyatında Sevda Uğruna Ölüm.

1.3.1. 14 Kıbrıs Türk Halk Edebiyatının Ninnilerinde Ölüm.

1.3.l.J5 Kıbrıs Türk Halk Edebiyatının Atasözleri Ve Deyimlerinde Ölüm.

1.3. 1 .16 Kıbrıs Türk Halk Edebiyatında Taşa Dönmeyle İlgili Efsanelerde Ölüm.

1.3. 1. 17 Kıbrıs Türk Halk Edebiyatının Boş İnançlarında Ölüm.

1.3.1.18 Kıbrıs Türk Halk Edebiyatının Şiirlerinde Ölüm.

1.3.1.19 Kıbrıs Türk Halk Edebiyatının Türkülerinde Ölüm.

1.3.1.20 Kıbrıs Türk Halk Edebiyatının Beddualı Şiirlerinde Ölüm.

1.3.1.21 Kıbrıs Türk Halk Edebiyatında

Günümüzde Yakılan Ağıtlarda Ölüm.

10
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1570-71 'de Kıbrıs' a çeşitli sebeplerle gelen veya getirilen Türklerin
urrurı.ruz.c

kadar gelen ölü gömme adetleri.mani düzme, mevlit okutma, ölenin

yasin suresini okutma, kırk yemeği, mezar yapma usulü, kabristanlıkları
etme usullerinin neler olduğunun tespit edilmesi konusunda yapılan bir
at'aştırmadır.

1.5 ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ

Ölmek, (canlılar için) herhangi bir nedenle yaşamı sona ermek, yaşamaz
olmak, can vermek (Püsküllüoğlu, 2000).

Ölü, (canlı için)yaşamı sona ermiş bulunan, artık yaşamıyor olan
(Püsküllüoğlu, 2000).

Ölüm; insan, hayvan, bitki gibi herhangi bir canlının yaşamının tam ve kesin
b}r biçimde sona ermesi (Püsküllüoğlu, 2000).

Ölüm, hem tanrılar katına ulaşmanın hem de bu dünyada dopdolu bir var oluş
edinmenin ön koşuludur (Eliade, 2003).

Somut olarak insan yaşamının sona ermesi ölümün tanımıdır (Bulun, 2004).

Ölüm, insan hayatının önemli geçiş noktalarından birisidir (Mear, 1992).

Ölüm konusunu seçmemdeki en önemli bir sebebi kaçınılmaz son olmasıdır.

Ölüm olayı doğum ve evlenmede olduğu gibi, beraberinde birçok adet, töre,
tören, inanma ve kalıp davranışları getirir (Mear, 1992).

Bu kültürel değerlerin yok olmaması için bu tip kültürel araştırmaların,gele-

\\

aktarılması ve öğretilmesi gereklidir.

eçmişini bilmeyen toplumlar,yok olmaya mahkumdurlar.

Araştırma ölüm motifinin incelenmesi konusu ile önem kazanmıştır.

1.6 ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI

Kıbrıs adasının kuzey kesimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
bölgesinde;bugüne kadar yayınlanmış kitaplar,kütüphaneler,mezarlıklar ve
gazetelerden yararlanılarak yapılmıştır.Bunun yanında kabristanlıklardaki eski mezar
ve günümüzdeki mezar taşları resmi alınarak,araştırmaya aktarılmıştır.

1.7 SAYILTILAR

Her görüşten yazarların kitapları araştırılmış ve tezde kullanılmıştır. Konuya
objekttf şekilde bakılmıştır. Yazarların sözleri, yorum katılmadan dipnotlarla
Verilmiştir.
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BÖLÜM II

YURİÇİ ÇALIŞMALAR

K.K.T.C'de ölüm üzerine araştırma esnasında birçok kaynağa rastlanmıştır.
Hüray Mear'ın Kıbrıs Türk Toplumunda Doğum, Evlenme ve Ölüm İle İlgili Adet ve
İnanışlar adlı kitabında ölüm konusunu işlerken, Kıbrıs'ta görülen bazı sosyo
kültürel unsurların Türkiye 'nin bazı illerinde de aynen ya da benzer bir şekilde
görüldüğü saptanmış ve bunlar ilgili konuların önüne bu kitabında parantez içinde
not edilmiştir. Bunu yaparken "Prof.Dr.Sedat Veyis Ôrnek'in" Anadolu Folklorunda
Ölüm"adlı kitabı kaynak olarak almıştır. Halk arasınsa ölümü ya da onun kadar
kötü olabilecek bir olayı, bir uğursuzuğu düşündüren birtakım belirtiler olduğu
düşünülür. Bunların kimisi hayvanlarla, ev ve eşyalarla, tabiat olaylarıyla ilgili iken
kimisi düşlerle, mezar, tabut ve cesetle ilgilidir.

Bütün bunlar geçmişte önemli bir yer tutarken günümzde bunlara "batıl
itikatler" gözüyle bakılıp pek önemsenmemektedir.

Hatta günümüzde bunlardan

,haberdar olanların sayısı giderek daha da azalmaktadır.

Tuncer Bağışkan'ın " Kıbrıs Türk Halkbiliminde Ölüm " adlı kitabında
ölümle gelen dayanılmaz acılar, ölenin yakınlarının içten içe kahrederken duygu ve
düşünceler çoğu kez atasözü, deyim, beddua (ilenç), hayır dua, ağıt, destan ve
manilerle dışa vurulmaktadır.

Çoğunluğu sözlü edebiyatımıza giren bu değerlerin büyük bir bölümü
zamanla unutulmuş; saptanabilenlerden sadece bir bölümü yayınlanabilmiştir.
Bunların içerikleri konumuzu ilgilendirmekle birlikte, diğer özellikleri itibarıyle
doğrudan doğruya sözlü ve yazılı Edebiyatımızın ilgi alanına girmektedir. Bu
nedenle bu başlık altında sadece saptaya bildiğimiz söylence, atasözü, deyim, söz
grubu, beddua, hayır-dua, mani, kısas ve bazı destanların ölümle ilgili
bölümlerine yer verilmesi, detaya inilmemesi uygun görülmüştür.
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Bölgesel Rivayetler & İnanç Adetlerimiz, Folklorik Araştırma.

Düzgün'ün Çakıl Taşları.

lent Fevzioğlu ve Suna Atun'unKıbrıs Türk Halk Edebiyatında Destanlar Ve

ğıtlar Üzerine Bilgiler Belgeler Ve Araştırmalar.

et C. Gazioğlu'nun Kıbrıs Türk Tarihi, Halkbilim Sempozyumları (Has-Der).

Hüseyin Hoca'rıın Kıbrıs'ta İnançlar.

Emine Hür'ün Babutsa'nın Tikeni, Mahmut İslamoğlu'nun Kıbrıs Türk Folkloru ve
Kıbrıs Türk Kültür ve Sanatı, Ortaokullar için Kıbrıs Tarihi.

Vehbi Zeki Serter'in Kıbrıs Tarihi Ve Kıbrıs Türk Mücadele Tarihi, Kıbrıs Türk
Milli Şiirler Antolojisi.

Ali Nesim'in Kıbrıs Türk Halk Edebiyatı'nda Sosyal Konular.

Erdoğan Saraçoğlu'nun Kıbrıs Ağzı.

Gülgün Serdar'm Şairlerimiz Şiirlerimiz, Geçmişten Günümüze Türk Şiiri.
Oğuz M. Yorgancıoğlu'nun

Kıbrıs Türk Folklorundan Derlemeler-Maniler,

Türk Folkloru ve Kıbrıs Türk Kültür Çalışmaları-İnançlar

Kıbrıs

Halk Hekimliği Kötü

Sözler.

Mustafa Gökçeoğlu'nun Aynalı'nın Okuduğu Şiirler, Bildiriler Panel Notları, Tele
fonun ucundaki Sevda Sözleri, Manilerimiz, Efsanelerimiz, Kıbrıs Halk Fıkraları,
Kıbrıs Türk İkilemeleri Ve Yansıma Sesleri Sözlüğü Ve Tezler Ve Sözler I-II-III.
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.2 YURTDIŞI ÇALIŞMALAR

Araştırma esnasında,yurt dışından birçok yazarın eserleri kullanılmıştır.
uu.wcu,

kaynakçada açık olarak verilmiştir.
Her yazarın fikir ve görüşlerine yer verilmiştir. Bu çalışma bölüm IV'te

ayrıntılı ve bütünsel olarak verilecektir.
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BÖLÜM III

.1 ARAŞTIRMANIN MODELİ

Tezi hazırlarken yapılan çalışmada Kıbrıs yazarlarının kitaplarından,
kütüphanelerden, mezarlıklardan ve Kıbrıs Gazetesi 'nden yararlanılmıştır.

3.2EVREN

Kıbrıs Akdeniz'in kuzey doğusunda bulunan bir adadır. Ada 34 34 ve 35 41
kuzey enlemleri ile 32 17 ve 34 35 doğu boylamları arasında yer alır.

Kıbrıs Sicilya ve Sardinya'dan sonra Akdeniz'in üçüncü büyük adasıdır. 11
Aralık 1960 yılı Kıbrıs Cumhuriyeti Dönemi'ndeki son nüfus sayımında Kıbrıs'ın
nüfusu 578,207 idi. Bu nüfusta Türkler 104,942, Rumlar 448,857, Diğer (Maronit,
Ermeni.İngiliz) 24,408 idi. 1994 verilerine göre 700 bindir. 200 bin Kuzey'de Türk,
5ÔO bin Güney' de Rum yaşamaktadır (Serter, 2002):

15 Aralık 1996verilerine göre 200,587 Kuzey'de Türk, 700 bine yakın
·Güney'de Rum yaşamaktadır (Serter, 2002).

3.3 ÖRNEKLEM

Araştırma Kuzey Kıbrıs'ta yapılmıştır. Özellikle Lefkoşa bölgesinde
araştırmaya ağırlık verilmitir. Işık Kitapevi, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı, Milli Eğitim
Kütüphanesi, Yakın Doğu Kütüphanesi, Galeri Kültür ve Kıbrıs araştırmacısı
Mustafa Gökçeoğlu'nun kütüphanesinde çalışma yapıldı. Mezarlık resimleri,
Kırıkkale Köyü, Dağyolu, Küçükkaymaklı, Arabahmed, Mevlevi Tekkesi, Şehitlikler
ve Lefkoşa bölgesindeki Dikmen Mezarlığındaki şehitlikler ve mezarlıkların
fotoğrafları çekilmiştir. Kıbrıs Gazetesin' de dört yıllık günümüzde yakılan ağıtlar
bulunup işlenmiştir.
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a;;,L~ııııayapılırken

kitaplardan ve gazetelerden alıntılar yapılarak ve

[lar çekilerek hazırlanmıştır.

ERİLERİN TOPLANMASI

Araştırma yapılırken tüm veri kitapları okunmuş ve seçme yapılmıştır. Daha
soma konularına göre ayrılmıştır. Araştırma esnasında farklı yazarların görüşlerine
yer verilmesine dikkat edilmiştir.

3.6 KISALTMALAR

Alm

Almanca

A. S

Aleyhisselam

.,.

Al.

Almanca

I.

Birinci

V

Beşinci

IV

Dördüncü

F.R.Atay

,

Falih Rıfkı Atay

Fr

Fransızca

Gr

Greek

Has-Der.

Halk Sanatları Derneği
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z

Hazret
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.İtalyanca

g

İngilizce

I.

.İkinci

K.K.T.C

Kuzey Kıbrıs Türk

Cumhuriyeti

Lat.

N' oldu

.

.-

Latince

Ne Oldu

XVI.

On altıncı

19

0n dokuzuncu

15

On beşinci

14

On dördüncü

R

Rauf

S.F.Abasıyanık.

Sait Faik Abasıyanık

Sn

Sayın

TV

Televizyon

III.

Üçüncü
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.b

.g

.-

,
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Ve benzeri

Ve bunun gibi

William

yy

Yüzyıl

7.li

Yedili
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BÖLÜM IV

BRIS TÜRK HALK EDEBİYATl'NDA ÖLÜM

Bir canlının başka bir canlıdan çoğalıp, hayata geçmesi olayına doğum denir .
. Geburt, Fr. Nalssance, İng. Birth. Kadının gebelik boyunca taşıdığı canlıyı
anı gelince plasentayla birlikte dış aleme bırakması. Canlının dış ortama
abilmesi onun mümkün ölçüde miada erişmesi, organ ve sistemlerinin yapı ve
onksiyon bakımından yeterli özellikler kazanmasıyla orantılıdır. Bu bakımdan
normal doğum bebeğin olgunluğu ile paralel bir durum gösterir. Doğum, bütünüyle,
ritmik ağrıların başlamasından, bebek ve eklerinin rahimden dışarı çıkışına kadar
uzanan bir seri olayları içine alır.

Bebeğin doğuşunu sağlayan başlıca faktör, rahim adaleleriyle beraber ona
yardımcı karınadalelerinin

kasılmalarıdır. Normal doğum bu tabii güçlerin tesiri

altında neticelenir. Bebeğin doğumu için tabii kuvvetler dışında bir gücün
müdahalesine gerek duyuluyorsa "müdahaleli doğum" dan söz edilir.

Miadında doğum, takriben 38-40 gebelik haftalarının içindedir. Bu devreden
evvel, 28-37 haftalar arasında sonuçlanan gebelikler "erken doğum" adını alır. 2028 haftalarda sonuçlanan gebeliklere "immatür doğum", yani olmamış doğum ismi
verilir. 20. haftanın altında sonuçlanan gebelikler "düşük" olarak ele. alınır.

Birçok memleketlerde kanun gebelik süresini tespit etmiştir. Bu süre bizim
memleketimizde 300 gündür.13

13

Yeni Rehber Ansiklopedisi. (İstanbul, 1993), s.29
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Ana ve çocuk sağlığına büyük önem veren ülkemiz yönetimi koloni
öneminden beri Ada'nın pek çok yerinde açtığı sağlık ocakları ve modem
astahanelerle doğumları da kontrol altına almış bulunmaktadır(İslainoğlu,2004).

Gerek hastanelerde, gerekse yurtdışında yetişen eğitimli ebeler pratikten
Yetişen eski ebelerin yerini alarak daha bilinçli doğumlar gerçekleştirmekte, anne ve
bebeklerin daha sağlıklı olmalarına gayret etmektedirler.

Hastanelerdeki doğum servisleri yanında tüm kentlerde kadın doğum
uzmanları ve doğum klinikleri bulunmaktadır. Günümüzde anneler tam bir güven
içerisinde doğum yapabilmektedirler. Normal doğum yapamayan anneler her türlü
müdahaleye hazır pek çok uzman doktor ve klinik mevcuttur.

Çok eski yılların doktorsuz, kliniksiz günlerinde topluı;nun tüm doğumlarını
yaptıran bu meslek gurubunun Lefkoşa'daki en eskileri arasında Leman Hanım,
Seher Hanım, Hacer Molla, Naile Hanım, Zahide Hanım, Pervin Hanım, Şekibe
Hanım, Dalili Ayşe Yusuf Hanım gelmektedir.

Yaş Destanı

Ana rahmine düşmüş bir köpüktür
Kırk günden sonra damarlar dizilir
· Parmaklar eller ayaklar seçilir
Dokuz ay on üç günde meydana gelir

Bir yaşında oğuldan alınmış baldır
Elden ele kucaklarda salınır
Bir buçuk yaşında elde kucaktadır
İki yaşında artık elde avuçtadır
Üç yaşında sütten bezden bıkar
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Beş yaşında körpe kuzuya benzer
On yaşında hoplar döşüne gelir
On beş yaşında başına sevda gelir

On sekiz yaşında kemale erer
Yirmisinde pus bulanık sellere benzer
Yirmisinden otuzuna sekeler mekeler
Anasına babasına kanlı yaşlar döker

Kırkında ördeği avlanmış göle benzer
Ellisinde dizlerine sızılar ener
Altmışında gözlerine dumanlar çöker
Yetmişinde eli ayağı işten kesilir
Seksen yaşında saçı sakalı ağarır
Seksen beşinde bedenleri sökülür
Doksanında kervanı kesilmiş çöldür
Doksan .b,~şi11de'solunansağı bilmez

altında naçarı alır

Yüz
,ı..;,ınua

Yüz

ağlayan gözü kan olur

a;;,ıııua

14
küllü
u u h an o1 ur gıid er.

: Tezler ve Sözler I (Lefkoşa, 1988), s. 155-156
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RA TILIŞLA İLGİLİ İNANÇLAR

Köylülerimiz yaratılışla ilgili çeşitli inançlar beslerler. Bu konuda çeşitli
alar anlatırlar. Bunların hangi kültürün tesiri ile elde edildiğini tesbit etmek belki
ansız değildir ama çok zordur. Çünkü Kıbrıs değişik özellikler gösteren pek çok
gemenlikte yaşamıştır .15

Bir zamanlar, gökyüzü pek alçak, deniz de pek derinsizmiş. O kadar ki
öküzler (bütün sığır cinsi) sıcak aldıkları zaman denize girip serinler, canları
sıkıldığı zamanda başlarını uzatıp göğü yalarlarmış. İkisi baş başa verip demişler ki:

Ne yapsak da bu gülünç durumdan kurtulsak? Nihayet karar vermişler ki
birbirlerine yedişer tekme vuracaklar, biri ne kadar yükselirse o biri o gadar
derinleşecek. Ve ilk tekmeyi gök vurmuş, soora deniz, soora gök, soora
deniz ... Ve nihayet gök yedinci tekmeyi vurunca, deniz istediği derinniğe
ulaştığı için derinden bir,

Oh, çekmiş, rahatlamış .' Gök.biraz beklemiş bakmış ki denizde hiçbir
hareket yok.

Ne o deniz gardaş gendine gelemedin?

Bir şeyim yok ki gendime geleyim, bir şey isden ama?

Hani, sonuncu tekmeyi vurmadın?

Ne sonuncu tekmesi gardaşım, yükseldiğin neyine yetmez?

15

Hüseyin HOCA: Kıbrıs'ta İnançlar. (Lefkoşa, 2002), s. 13
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demek öyle ha, Dilerim Allah'ımdan gece gündüz dövünesin da çaren
bulunmasın demiş gökyüzü. O gün bugündür, deniz gendi gendine dövünüp
durur.16

niz Dövünürken Ne Söyler?

Deniz kendi dövünürken: Ah der, üstümdekilere ağlamam, onnar nasıl olsa
Ağlarım ağlarım dışarıdakilere ağlarım.17

Dünya (karalar) yüzünde ne kadar canlı cansız varı sa bir o kadar da denizde
var hem de bir fazla, ama o fazlalığı Cenab-ı Allah 'tan başkası bilmez.

18

Gökden Un Yağardı

İnsanların az olduğu zamanlarda bereket çok idi. O zamanlar gökden kar
yerine un yağardı. Ama bir kadın akılsızlık etti. -Taharetlenecek başka şey bulamadı
sanki. Sanki taşlar kayboldu. Kalktı un ile taharetlendi. Oydu .... Taykasına bütün
unlar taş kesildi ve dünyanın bereketi de kayboldu.

Yine bir başka söylence vardır. "Gökten daş yağacak" diye. Bütün bunlar
doğal gerçeklerin dini şemsiye altında söylenmiş hali olamaz mı? Gökten toz
yağması hergün karşılaşılan olaylar. Ancak "yerçekimi kanunu"nu bilen günümüz
insanı hemen isyan eder. Havada taş yoktur, olamaz, diye .... Ama l.Ekim 1998
tarihli KIBRIS gazetesinde, "meteor yağmuru altındayız" başlığ atılmış .... Dünya,
her otuz iki yılda bir tekrarlanan meteor yağmuru altındadır. Tutte Tapınağı
kuyruklu yıldızın yakından geçişi sırasında her otuz iki yılda bir tekrarlanan meteor
yağmuru, dün gece Türkiye'nin yanı sıra Rusya ve Çin'den de görüldü. Meteor

16

Hüseyin HOCA: a.g.e., s.15
Hüseyin HOCA: a.g.e., s.17
18
Hüseyin HOCA: a.g.e., s.19
17

24

n muhteşem görüntüsü TSİ ile sabah saatlerinde Brezilya ve Rusya'nın
lerinden izlenebildi....

eteorlar, yerküreye çarpmadan, atmosferde sürtünme dolayısıyle yanarak
orlar.... Ancak dünyanın çeşitli yerlerinde, dünyaya ulaşabilmiş meteorların
,i;açıkçaortada. Peki buna ne demeli? 20 Ocak 2000Perşembe, tarihli KIBRIS
zetesinin 32. sayfasında bir başka başlık var karşımızda.... "Dünya'ya göktaşının

İnsanların Yaradılış Hikayesi

Tanrı insanları yaratıp yeryüzüne göndermiş, aradan uzun zaman geçtikten
sonra da ne yapıyorlar, hayatlarından memnun mudurlar? Bir bakın diye meleklerini
göndermiş. Melekler gelip insanlarla konuşmuşlar, durumlarını sormuşlar. İnsanlar
hayatlarından memnun yalnız bir dertleri varmış.

-Herşey iyi yalnız şu ağır yükleri taşıyacak bir hayvan gönderse hiç
fena olmaz, cevabını vermişler. Melekler gidip durumu Tanrı'ya anlatınca o da
öyleyse insan yapan yerlerimiz istedikleri taşıt hayvanını yapsın diye buyurmuş.
İnsan yapan fabrikalar durmuş, yeni bir hamur eşek hamuru hazırlanmış ve insan
yerine hayvan yapıp yeryüzüne göndermeğe başlamışlar. Uzun zaman sonra
melekler yeryüzüne inmiş ve durumu sormuşlar insanlardan.

Onlar da şu cevabı vermişler:

-Herşey iyi hoş, çok memnun olduk, yalnız o kadar çok hayvan geldi ki
yerler sığmaz oldu artık göndermeseniz...

19

Hüseyin HOCA: a.g.e., s.21

25

Melekler durumu gene iletmişler. O halde demiş Tanrı, hayvan

z demişler, çünkü o kadar hamur yapıldı ki atılması imkansız ...

Ide o hamurdan insan yapın diye buyurmuş.

O günden sonra o hamurdan yapılmış insanlar geliyormuş yeryüzüne ...
içinmiş ki insan süretinde çok hayvanlar varmış dünyada ...

20

Yaşlıların anlattığına göre deniz ayıp işlerde bulunmuş. Aydede bunu
rmüş, Deniz bunu farkedince ortada hiçbir sebep yokken ve daha Aydede hiç söz
meden kendi suçunu örtmeğe çalışan sözler söylemiş. Aydede onun bu haline
ülmüş, Deniz bu işe içerlenmiş ve bir avuç çamur alıp yüzüne atmış.

İşte Dolunay öncesi ve sonrası görülen leke bu çamurmuş, bir ihtiyar elinde
küreği, devamlı bu çamuru atmağa çalışırmış. Devamlı attığı halde bir türlü
bitiremezmiş.

21

Adem İle Havva

Adil ol, şamil ol Eyüp'te hem can
Lütfıle nutk-ı sedayı dinle
Doğruluk babında halkoldu cihan
Evvela Adem ile Havva'yı dinle.

Cennet içindeyken Adem ile Havva
Anleri de iblis eyledi ihva
20
21

Hüseyin HOCA: a.g.e., s.23
Hüseyin HOCA: a.g.e., s.25
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irdi buğdayı işletti hata
ep oldu cihane bicayı dinle.

üptela budur gönlün davasın
ıl bir nizamdır fikir terazi
ayıda şerri tart davayı dinle.

ükutu aşk olma gel bir ikrare
vali esmaden söyle destanı

Heves gönül neyledi devr-i zamanı.

İnsan mecus oldu yed ahir zaman
Her bir beşaretler oldu nümayan
Zuhur itmeyince sahib-i zaman
Kimseler düzemez ahır zamanı.

Alemi aldattı nefsi emmare
Düşürdü lacerem gayrı efkare
Gizli işlerimiz oldu aşikare
Terki namusu yok hakkı peyamı.

Mevlam afattan saklasın behri
Çü şiddi bilalı rızmanın bahri
Oldu ahkamımız her yerde cebri
Zira gaib ettik yolu erkanı.

Bir ukubettir düştü bütün cihane
Buna meydan okur cin fikri eyyame
Hepsi hikmettir kime bulun behane
Ağlamalı bundan sonra doğanı.
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nasihat eylesen dinlemez sair
isen sen nefsini gayır
a akıbetin encamı hayır

almadı lezzeti tadı dünyanın
itnesi çoğaldı badi dünyanın
üzmine zindandır zatı dünya
hıret bakidir zatı bu dünya fani.

üçük büyük düştü dünya peşine
Alem da meyletti şeytan işine
Bazı sofularımız var haram düşüne
Değmeyincek lezzet duymaz bihamı.

Tamah arttı, alem azdı, kul madrabaz
Kimisi hillebaz kimisi gammaz
Arsız ve ussuz illa utanmaz
Hisaba gelmez din galpazanı.

Fitneyi fücur memba-i fesad
Zamanın hükmünden almışlar ruhsat
Ferahna yüzünü ettiler küşad
Beddi amil maliyanı kesri küstanı.

Bed bereket kalktı ferah dünyaden
Kimde zerre kaldı edep hayaden
Terbiye davası uçtu kaladen
Ne sürüsü galdı ne de çubanı.

28

yneyi devran geçer bu mihnet

1 malum isen eyle himmet
efaat şahidir habibi Ahmet
On sekiz bin alemlerin sultanı.

Geçer çağı geçtik, olursun bürhan
İttiğine olursun bin kez peşiman
Ecel penceresine geçince kem can
Göz açıp yumuncak vermez amanı.

Ecel canı ayırır iken özünden
Düzelir perde iki gözünden
Ol vakit görürsün batıl yüzünden
Dar-ı bekai ider sana vatanı.

Şeytan sevdiğin.surette gelir sana
Bir su vereyjp;ı:deriç kana kana
Eğer sözüm dinler kulak verirsen bana
Firey kulptµfdeyu söyler yalanı.

Ben senden.evvel geldim şu araye
Çok şükürleıfplsun gani meylaye
. O zünden-kontum cennet-i alaye
Girip sevredelim huri ummanı

Ol

gudum gudret
kaçar o lanet

Hem ikiYsua1 meleği gelir nihayet
rabbani.

tarnaıu

olunca nefes
kalır boş kafes
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n elli atmış yaşına

a gelecek bu işler başına
amelin çıkar.karşına

izi islah eylesin Allah
gşa gelecek bu işler billah

yapışir tutar zebani.

özü dünya için gülmeden
özü ahiret için ölmeden
ru sözden da dönmesen söylemeden
ruya yazıldı leylardı gani.

Şukufi söyle dinin ne ise
'misi İsa didi kimisi Musa
itabı111 Kur'an'dır nedim baseka
eriat rahında hak eyledim ben bu canı.

Gel şu toprağa hor bakma şu toprakta neler yatır
Alarivayet yüz yirmi dört bin paygamber yatır
Tacı tahtı terk eyleyip iğnesin deryaya atmış.

Hükmedip balıklara geçilden İbrahim Ethem yatır
Kani ya bunca kahraman biribirini katleyleyip
Arılarca olmuştu imtihan kani ya bunların devri zamanı

Ecel hoş kimseye veremez amanı
Ecel dedikleri bir ezderhadır
Bu dünya köhnedendir bivefadır

belirtiliyor. Enbiya Suresi 'ndeki bir başka ayette de buhar halindeki bu
ökl erin, gezegen ve galaksilerin ayrı ayrı yaratıldığı ifade edilmektedir23•

r'an-ı Kerim'in bu ifadeleri, bu konuyla uğraşan bir çok bilim adamının
oğrulamaktadır. Allah, kainatın yaratılma süresiyle ilgili olarak Kur'an'da
e bilgi vermektedir. Bu ayetlerin hepsinde de yaratılma süresinin altı gün
dirilmektedir. Araf Süresi 54. ayette:

, gökleri ve yeri altı günde yaratan ve sonra arsa hükmeden, gündüzü
arı kovalayan gece ile bürüyen, güneşi, ayı, yıldızları, hepsinin buyruğuna
direrek var eden Allah'dır" diye buyurmaktadır.24

Kur'an-ı Kerim'e göre ilk insan olan Hz. Adem (A.S) çamurdan yaratılmıştır.
Suresinin yedince ayetinde şöyle buyurmaktadır:

· "Yarattığ herşeyi güzel yaratan, insanı yaratmaya da çamurdan
başlamıştır."25 Bu ve benzeri ayetlerin haberleri çağdaş ilmin yaptığı açıklamalar
.,;<

doğrultusundadır. Gerçekten insanın organik yapısında, toprakta bulunan
elementlerin, tuz, kalsiyum, oksijen v.b. varlığı söz konusudur.

Herşeyi son olarakta insanı yaratan Allah'dır. Hz. Adem, topraktan
yaratılmıştır. Bu toprak su karışımı ile balçık halinde gelmiş ve sonra kurumuştur. _
Daha sonra Allah, bu madde parçasına akıl, irade ve ruh vermiştir. Gören, düşünen,
yürüyen, mükemmel bir varlık olmuştur.

Kur'an-ı Kerim'in Mü'minün Suresi'nde de insanın oluşma ve gelişme
safhalarını şöyle açıklamaktadır:

23

Arif PAMUK: Kuran-ı Kerim Ve Yüce Meali, (İstanbul), s.32-33
Arif PAMUK: a.g.e., s. 158
25
Arif PAMUK: a.g.e., s. 416
24
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ki, biz insanı (Ademi) çamurdan bir süzmeden yarattık. Sonra onu
ak sağlam bir karar yerine (ana rahmine) koyduk. Sonra bu spermayı
a çevirdik.Derken, o kan pıhtısını bir çiğnem et yaptık. O bir
eti ôe kemik\ere ç.e"\11.rö.1.k. Kemik\er ö.e et g,iJ7<iirö.ik. Semra emu bambaşka
yaptık. Yaratanların en güzeli olan Allah'ın şanı ne yücedir."26

Yüce Allah, bu alemi yoktan var etmiş, birçok devirler geçtikten sonra da
yeryüzünde, insan cinsinin ilk babası olmak üzere büyük kudreti ile Hz. Adem'in
cesedini topraktan yaratmış ve onu ruhla, ilimle seçkin kılmış ve ona eş olmak için
de Hz. Havva'yı yaratmıştır.

Bütün melekler Allah'ın emri ile Adem'e secde ettiler. Yalnız meleklerin
arasında

••.,.,uw. ..ı.u

cinlerden bulunan İblis, kendisinin ateşten yaratılmakla

Adem'den

söyleyerek büyüklenmiş ve secde etmekten

kaçınmıştı. \..;ı;;z..,ı:rı:.ıı.i:IJ

melekler arasından kovulup lanetlenmiştir.

bir ikram olarak Adem ile Havva'yı Cennet'te bulunan bir
yasaklamıştır. Şeytan (İblis) bir yolunu bularak
tr~h11nıı:ırı:ı

kuşku vermiştir. Demiş ki; Bu meyvadan yerseniz,

kalırsınız. Hem de onlara bunu yemin ederek söylemiştir.
durumu unutarak o meyveden yemişler. Bunun üzerine
tekrar yeryüzüne indirilmişler. İnsanlar böylece türeyerek

bir çok ayetinde yeryüzündeki canlılar için birçok ayet
kainatı yoktan var ettiğini açıklamaktadır.
ürenin 29. ayetinde Allahşöyle buyuruyor:
; yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Ayrıca göğe yöneldi
tizam üzere yedi gök olarak yarattı. O her şeyi bilicidir."

: a.g.e., s. 468 - 477
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Bakara Suresi 22. ayette şöyle buyuruyor:
"O (Allah) ki size yeryüzünü bir döşek etmiştir. Ve gökyüzünü bir bina; gökten bir
su indirip, onunla meyvelerden sizin için rızık çıkarttı."27

Ra'd süresi 3. ayettede:
"O (Allah) ki yeryüzünü yaymış, oraya metin ırmaklar koymuştur. Orada her çeşit
meyve için, çiftin erkek ve dişisini yaratmıştır. Gündüzü geceyle bürür. Hakikatte
bunlarda düşünenler için deliller mi yok7"28

Yeryüzünde bütün bitkileri yoktan var eden yüce Allah'tır. Kur'an-ı
Kerim' de bu konuylailgili sayısız ayetler vardır.

Nahl sure 10ve11. ayetlerde şöyle buyuruyor:

"O (Allah) ki size.gökten bir su indirir de o sudan içersiniz ve hayvanlarınızı
atlattığınız fundalarwe otlar da o su ile yaşarlar. O, bu su ile size ekinler, zeytin,
hurma, üzüm ve çeşit çeşit meyveler bitirir."29

KafSuresi, ayet9 ve 11. 'in açıklaması ise şöyledir:
"Biz gökten bereketli bir su indirdik ve biz onun sayesinde bahçeler ve hububatın
tanesini, tomurcukları kat kat istiflenmiş uzun boylu hurma ağaçları bitirdik. (Kendi)
kullarımıza.rızıkiolarak. Biz o suyla (susuzluktan) ölmüş bir ülkeye (tekrar) can
verdik. İşte (kabirlerden) çıkış da böyledir."30 Burada yeryüzündeki bütün
yaratılanlan.açıklamaya çalışsak ne zamanımız, ne sayfalar yeter. Kur'an-ı Kerim'de
çok detaylı bir şekilde herşeyin yaratılışına ilişkin bilgi vardır.

27

Arif PAMUK :
Arif PAMUK:
29
Arif PAMUK:
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a.g.e., s.
a.g.e., s.
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Yaratılış

,Tanrı'nııı evreni yaratışının hikayesiyle başlar. Tanrı önce gökleri ve
er henüz ıssız ve boştur, olabildiğine her yer karanlıktır. Tanrı'nın
üzerinde hareket etmektedir. Tanrı: Işık olsun; der ve ışık olur. Tanrı

ğunu görür ve onu karanlıktan ayırır. Işığa gündüz, karanlığa da gece
şanı olur, sabah olur ve birinci gün böylece biter (İlyas, 2001).

ünde Tanrı: "Suların ortasında kubbe olsun ve suları sulardan ayırsın"
olur ve kubbenin altındaki sular, yani yerdeki sular gök kubbesinin
yığılı onlardan ayrılır. Tanrı kubbeye gök adını verir. İkinci gün de böyle

Üçüncü gün Tanrı: Gök altındaki sular bir yere biriksin ve kuru toprak
uı.1.:>UJ.1,

der ve böyle olur. Tanrı bir yere birikmiş sulara deniz, kuru toprağa da

kara adını verir. Gene o gün Tanrı: Yer, ot, tohum veren sebze ve tohumu
kendisinden olup cinslerine göre meyva veren ağaçlar yetiştirsin, der: bu da olur.
Tanrı bununda iyi olduğunu görür. Üçüncü gün de böyle biter (İlyas, 2001).

Dördüncü gün Tanrı: gündüzü geceden ayırmak için gök kubbesinde ışıklar
olsun, bunlar belirtiler için, vakitlerin belli olması için ve seneler için olsunlar, yer
üzerinde ışık vermek için gök kubbesinden ışıklar olarak bulunsunlar" der ve böyle
olur. Tanrı bunun da iyi ağaçlar yetiştirilsin, der: bu da olur, Tanrı bununda iyi
olduığunu görür. Üçüncü günde böyle biter (İlyas, 2001).

Dördüncü gün Tanrı: gündüzü geceden ayırmak için gök kubbesinde ışıklar
olsun, bunlar belirtiler için, vakitlerin belli olması için ve seneler için olsunlar, yer
üzerinde ışık vermek için gök kubbesinden ışıklar olarak bulunsunlar" der ve böyle
olur. Tanrı gündüze hükmetmek için daha küçük bir ışık ve yıldızları yaratır. Onları
gök kubbesine koyar, bunların olduğunu görür. O gün de böyle geçer (İlyas, 2001).
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eşinci günde Tanrı: Sularda canlı yaratıkların sürülerini kaynaşsın, yerin
e gök kubbesinin yüzünde kuşlar uçsun, der ve büyük deniz canavarlarım,
ıynaşan her çeşit hayvanı ve her çeşit kuşu yaratır, bunların iyi iyi
11

görür. Onlara: ürün verin ve çoğalın, denizleri doldurun ve karada kuşlar

der. Beşinci gün de böyle biter (İlyas, 2001).

ltıncı gün, Tanrı cinslerine göre yaratıkları, sığırlar, sürüngenleri yaratır.
ınlar olunca Tanrı; Suretimizde, benzeyişimize göre insanı yaratır, onlara da
: çoğalın, yeryüzünü, doldurun, denizin balıklarına, göklerin kuşlarına, yer
hareket eden her canlıya da hakim olun, der; onlara her çeşit sebzeyi, her
cm meyvesini yiyecek olarak verir. O gün bütün yaratıklarına bakar, çok iyi
m görür. Altıncı günde böylece sona erer(İlyas, 2001).

edinci gün ise Tanrı yedinci günü mübarek kılar ve onu takdis eder: Çünkü
yaptığı bütün işten o günde istirahat etmiştir." Burada Tevrat'tan bir bölüm
istiyorum.

"Ve henüz yerde bir kır fidanı yoktu. Ve bir kırotu henüz bitmemişti;
nrı, yerin üzerine henüz yağmur yağdırmamıştı; ve toprağı işlemek için
rtu. Ve yerden buğu yükseldi ve bütün toprağın yüzünü suladı. Ve Tanrı
rağından adam yarattı. Ve onun bumuna hayat nefesini üfledi ve adam,
an oldu ve Tanrı doğuda Aden'de bir bahçe dikti; ve yaptığı adamı oraya
~ Tanrı, görünüşü güzel ve yenilmesi iyi olan her ağacı ve bahçenin
hayat ağacını ve iyilik ve kötülüğü bilme ağacını yerden bitirdi. Bahçeyi
için Aden' den bir ırmak çıktı, orada bölündü ve dört kol oldu. Birinin adı
r; kendisinden altın olan bütün Havil diyarını kuşatır. Ve bu diyarın altını
ada ak günnük ve akik taşı vardır. Ve ikinci ırmağın adı Gihan'dur; bütün
kuşatan odur. Ve dördüncü ırmak Fırat'tır. Ve Tanrı adamı aldı ve onu
Aden bahçesine koydu. Ve Tanrı adama emredip dedi: Bahçenin her
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istediğin gibi ye: fakat iyilik ve kötülüğü bilme ağacından yemiyeceksin;
vuu.u.u

yediğin günde mutlaka ölürsün" ... 31

Tanrı bundan sonra "Adamın yalnız olması iyi değildir" der ve onun kaburga
iklerinden birini alır, adamı uyuttuktan sonra bu kaburga kemiklerinden bir
yaratır. İşte böylece, Tanrı'nın altıncı günde erkek ve dişiolarak yarttığı
na, kaburga kemiğinden yaratılan bir üçüncü ilave edilmiş olur. Ama İsrail din
gilerinin ortak eseri olan ve Tevrat'ın yanında en önemli kitap sayılan Talmud'a
re Tanrı gerçekten, Adem'le birlikte bir de Tevrat'taki deyimle, dişi insan
atmıştır. Bu kadın veya dişinin adı Lil'ith kendini Adem'le eşit gördüğü için
un sözünü dinlememiştir. Ve bir dişi cin olmuştur. Tanrı'da bundan sonra, erkeğin
dece bir kaburga kemiğine değer bir kadın karatmış, böylece ilk ailenin
utluluğunu kurtaımıştır (İlyas, 2001).

Adem'in Adem bahçesinden kovuluşu, kendisine yasak oları.iyilik ve
ötülüğü bilme ağacından, yılanın fesadı yüzünden yemesiyle olur. O zamana kadar
'-'F>

'i'iyilik ve fenalığı bilmeyen" yani akıl sahibi olmayan ilk insan çifti, çıplak
olduklarını görürler ve bir ağacın arkasına saklanırlar. Tanrı onları göımeyince
seslenir ve nerede olduklarını sorar, onların çıplaklıklarını bilişlerinden iyilik ve
fenalığı tanıma ağacondan yediklerini anlar. Yılanı lanetler, kadına da gebeliğini
uzattığını ve çocuklarını ağrı ile doğuracağını, kocasının emri altına gireceğini
söyler. Erkek kişiye de, karısının sözünü dinlediği için, onun yüzünden toprağı
lanetlediğini, onu zorlukla işleyeceğini, toprağın da ona diken ve çalı bitireceğini,
toprağa dönünceye kadar onu alnının teriyle sulamak zorunda kalacağını bildirir.
Yılan da payını alır. O insanın topuğunu ısıracak, insan da onun başını ezecektir.
Adem ile Havva, Aden bahçesinden kovulur. Burada Tevrat'tan şu şartları ele
alalım:
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dedi ki: işte adam iyiyi ve kötüyü bilmekte bizlerden biri gibi
di elini uzatmasın ve hayat ağacından almasın ve ebediyen

ile Havva, Aden bahçesinden kovulduktan sonra Yahudi inancında
Kain adında bir oğullarını olur. Daha sonra da bir ikincisi,
aya gelir. Habil koyun çobanı, Kain de çiftçi olur. Günün birinde ikisi de
inürünlerinden

Tanrı'ya sunarlar. Tanrı Habil'inkini kabul eder,

·.nebakrnaz, buna kızan Kain'de kardeşi Habil'i öldürür. Tanrı onu lanetler,
şenin öldürmemesi için ona bir işaret koyar. Kain'in evlatları olur. Bundan
:vrat Kain'in bir çok torunlarını saymaktadır. Bunların kimi boru çalanların,
çişleyen ve kesici aletleri yapanlarındır. Adem'in Kain'den başka, Şit

a bir oğlu olur. Artık insanlar çoğalmaktadırlar. Yine Tevrat'tan bir bölüm:

vaki oldu ki, toprağın üzerinde adamlar çoğalmaya başladı ve onların
Oğdliğuzaman Tanrı oğulları adam kızlarının güzel olduklarını gördüler ve
eçtiklerinden kendilerine karılar aldılar. Ve Rab dedi: Ruhun adam ile
iyen çekişmeyecek çünkü o da ettir. Bunun için onun günleri yüz yirmi yıl
ktır. Tanrı oğulları insan kızlarına vardıkları ve bu kızlar onlara çocuk
dukları zaman o günlerde hem de ondan sonra yeryüzünde Nefilim (devler)
Bunlar eski zamanda zorbalar, şöhretli adamlardı."33

Zerdüşt Zend Avesta'da dünya, kainatın yaratılışı ve insanlar arasındaki
kadar bir çok konuyu düzenlemeye çalışmıştır. Düşünceleri
yeryüzünde ve kainatta bir birine zıt ve birbiriyle sürekli çatışan bazı
kabul eder. Kainatın varolmasına Ürmezd (Hürmüz, Ahura
(Angra-Mainyu) ismimli iki varlığın çatışmasına sebep
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ezd iyiliğin, kainatın başlangıcında ve sonunda Ürmezd'in hakimiyeti
pirlikte, yaratılıştan sonra bir süre Ehriman ve onun kötülülükleri
im olacaktır (İlyas, 2001).

d sonsuz bir ışıkta zirvede, Ehrimen ise en derin karanlıklarda oturur.
süz ve Ehrimen'in varlığından haberdardı. Ehriman ise ölümlü ve
.persizdi. Ürmezd, Ehriman'a barış teklif etti. Ehriman bu barış
.1ietmedi. Savaş dönemi belli olduktan sonra Ürmezd Zerdüştlük dininin
µran mukaddes duayı okudu. (Devlere tapınmaktan vazgeçtimi,
ride olduğumu, Ürmezd' e tapındığımı, devlerin (Ehriman) düşmanı
:yanederim). Bu duayı duyan Ehriman, hayır güçlerini yenebilecek
~ttt:.Emirhan cehenneme düştü. Orada üç bin yıl kadar baygın kaldı.
:qtµ ruhunun asla değişmeyeceğini anlayan Ürmezd yeni yaratıklar
~şladı. Yaratıkların ruhani sıfatlarını kendi ışık cevherinden yarattı.
ela uluları, sonra tanrıları ve en sonda dünyayı yarattı. Dünyada
ğ'li~ suyu, yeri, bitkiyi, hayvanı ve insanı yarttı. Bu yaratıkların hepsi·
~ağımsızdırlar. Ürmezd, Ehriman'ın aksine başaramayacağı işe
p.111.yaratıklar ona aittir. O, yaratılışın hem annesi hem de babasıdır. Baba

cıyt dünyasının spermleri onda oluşur ve anne olarakta bu spermleri madde
ôğurduğu söylenir. Ehrimen'de kendince kötü ruhlardan evlatlarını yaratır.
ağa, kasırga, hortum gibi zararlı yaratıkların meydana gelmesine neden
µÜrmezd yaratmıştır (İlyas, 2001).

"¥aratıklar ilk meydana çıkışlarında cennet sıfatını taşıyorlardı, Ağaçlar
zve kabuksuz, ilk yaratılan hayvan inek, parlayan yay gibi bembeyaz, ilk
qmeği olan Keyumers de güneş gibi parlıyor idi. Bu özellikler Ehrimen'in
iyle bozuldular (İlyas, 2001).

Ehriman baygın bir şekilde cehenneme düştükten sonra devler onu bu
dan kurtarmak istediler,. Ona iyi yaratıklarla savaşacaklarına ve onları
4ursuzluklara boğacaklarına dair söz verdiler. Bunun bir faydası olmadı. Sonra
ün kötü kadınların emellerini temsil eden Jahi, ortaya çıkar. Jahi, Keyumers'i ve
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dertlere uğratacağına ve dünyalarını yeniden kurtaracağına dair söz
daha da ileriye giderek suya, bitkiye, yere, ateşe, bütün yaratıklara savaş
Bunu duyan Ehrimen, Jahi'ye teşekkür etti ve Jahi'nin erkeklerin daima ona
flarının olması arzusunu kabul etti (İlyas, 2001).

Ehrimen tüm devlere dünyaya saldırmak için yerinden kalktı, gökyüzünü
içine girdi. Gök, kuzunun kurttan korkması gibi ondan koktu. Sudan geçerek
tizünün ortasına geldi. Dünyadaki yaratıklara hücum etti. Yeryüzü gücünün
ında gece karanlığına büründü. Korkunç yaratıklar yeryüzüne dağıldı. Yeryüzü
ın pislikleriyle doldu. Öyle ki pislik bulaşmayan iğne ucu kadar yer kalmadı.
iler zehirlenerek öldü. Daha sonra Ehrimen, Keyumers'e ve ineğe yönlendi.
arı tembelliğe, ayıba, hastalığa, açlığa, derde, hırsa ve tamaha müptela etti
imen'in ineğe yönelmesiyle Ürmezd ineğin acı çekmemesi ve rahatça ölmesi için
haşiş (uyuşturucu) verdi. Sonunda inek, sütü kuruyup öldü. Ölüm saçan güçlü
,yler, Ürmezd'in esas dostu ve kötülüklerin büyük düşmanı olan Keyumers'e
neldi. Fakat Keyumers'in eceli gelmediğinden onu öldürmediler. Zira insanın
ikümranhk süresi otuz yıl olarak tayin edilmişti. Bu arad her şey bozuldu ve
ukaddes yaratıklar şekil değiştirdiler. O gün cennet yaratıkları maddi dünaydaki
evlerle çarpıştı. Bütün iylik ve iyi şeylerin karşısına zıttı çıkmıştı. Maddi dünyadaki
e gök dünyasındaki her şeye karşı savaş açılmıştı. Sonunda insan da öldü. Bu
urum Ehrimen'in başarılı olması, düzene ve sukünete üstün gelmesi, bütün iyi
yaratıkların mahvolması ve kötülüğün getirdiği düzensizlik Ürmezd'in yenilgiye
uğradığım gösteriyordu. Ehrimen kendi dünyasına giderken karşısına insan
ruhlarının çıktığını gördü. Bu ruh insan öldüğü zaman asıl yeri olan Ürmezd'in
yanına göklere çıkacaktır (İlyas, 2001).

Tishtar, yağmuru yarattı. Sular yaratıkları yıkayıp yerin derinliklerine girdi.
Böylece yerde verimli oldu. Macera sona ermemişti. Ehrimen'in yenilgisi tohumuda
etkilemişti..İneğin cesedinden elli beş tır tahıl, yirmi iki tır ilaç bitkisi çıktı. Bunların
tohumu Ay'a ulaşıp orada tasfiye olduktan sonra çeşitli hayvanlar meydana geldi
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İnsan ölünce onun tohumu yeryüzüne düştü. Metal olan vücudundan

ünde çeşitli metaller çıktı. Bu tohumdan da ilk insan çifti olan Mashya ve
ane yaratıldı. İnsanın, ineğin, suyun ve göğün Ehrimen ile savaştığı gibi bitki,
ş ve diğer yaratıklarda onunla savaştılar ve yaşam galip geldi. Bütün nimetler
inden daha fazla oldu (İlyas, 2001).

İlk insan çifti, Keyumars'ın yere dökülen tohumlarından yaratıldı. İlk başta
ine yapışık bitki halinde meydana geldiler. Hangisinin erkek ve dişi olduğu

s edilmedi.

Bu yapışık bitki ağaç oldu. Bu ağacın on çeşit meyvesinden on ayrı

rtaya çıktı. Nihayet insan şekline girerler. Böylece ilk insan çifti üremeye
ış ve insan sayısı artmıştır (İlyas, 2001 ).

anizm'e Göre Yaratılış

Şamanizm' e göre kainat, gök, yer yüzü ve yer altı olmak üzere üç kısımdan
ettir. Gök, aydınlık alemidir ve orada en üst mertebesinde Ülgen'in (tanrı)

nduğu iyi ruhlar vardır. Orta dünya olan yeryüzünde insanlar yaşar. Aşağıdaki
ya ise Erlik (şeytan) denilen büyük ruha tabii kötü ruhların yaşadığı alemdir. Bu

ümi semanın detayları, göğün ve yeraltının katları, burada yaşayanların isimleri,
gen ve Erlik'in oğulları, kızları, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, sular, ormanlar,
gar, yağmur, gök gürlemesi, şimşek gibi tabiat, varlık ve olayları, doğum, ölüm
bi mühim beşeri olaylar ve bunlara bağlı diğer olaylar hakkındaki yorum ve
avvurlar, sistemi tamamlar (İlyas, 2001).

Şamanizm'de Ülgen (tanrı) gökyüzünde yaşar Erlik (şeytan) ise yeraltında
aşayan kötü ruhların lideridir.

Şamanizm'de göre, kainat, gözle görülen ve görülmeyen bu alem, insanlar,
doğa, ruhlarv.b ... yani herşey bu iki varlığın çatışmasından sonra meydana gelmiştir.
19. yy'da W.Radloff, Şaman Altay Türkleri arasından derleyerek meydana getirdiği
,.uac.Lu,;,

Destanı'nda bunuaçıkça görmekteyiz. Buna göre; Tanrı Kayra Han ve
"Ak Ana" denilen kadın hayali göründü. Bu
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Han) yarat dedi ve yine suya battı. Tanrı bir varlık
verdi. Tanrı ile Kişi semada uçarken, Kişi Tanrı' dan
ve Tanrı Kişi'den uçma gücünü alır ve Kişi suya düşer.

suya dalıp toprak çıkarak dünyayı yaratmasını ister. Kişi
alır ve ilerde kendime de bir dünya yaratırım diye ağzına da
Tanrı büyü emrini verir. Kişinin ağzındaki toprakta büyü emriyle
tükür demese Kişi boğulacaktır. Kişi tükürür. Bu tükürülen
uMuııuı;:;ıu

tepeler ve bataklıkları meydana getirir (İlyas, 2001).

yaptığından dolayı kendi ışık aleminden kovar ve ona şeytan
Sonra Tanrı Kara Han yerden bir ağaç, dokuz dalı olan bir ağaç
uaıuaıı

bir adam yarattı. Bunlar dünyadaki dokuz insan cinsinin
iyi, rahat yaşarken Erlik onları kendi tarafına çekmek istedi. Buna
Han Erlik'i dünyanın en alt tabakasına attı ve dünyanın sonuna

),\,aıma~rnı

emretti. Tanrı kayra Han' da ışık alemine çekilip, göğün 17.ci

idare etmeye başladı. Şamanistler kainatın işte böyle yaratıldığına
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farın yaşama hali. Hayat, kainatın en mühim sırlarından biridir.
;bugün dahi yalnız aklı ve fen bilgisi ile çözemediği bu sır hakkında
tarifler eksik ve hatta yanlış olmaktadır.

tın nasıl başladığı, manasının ne olduğu filozoflar ve fen bilginleri
üzyıllardır araştırılmıştır. Filozofların öne sürdüğü hayali izahlar,
.eprübe ve teorileri "Hayat nedir?" ve "Nasıl başlamıştır?" sorularının
vermekten çok uzak kalmıştır. Canlı varlıkların vücudundan hücreye,
yapısına , iç yapıyı meydana getiren elementlere kadar uzanan çalışmalar,
ayetmemekte, tersine sorular çoğalmakta ve insanlığın bu noktadaki aczi
edir. Bazı filozofların sarıldığı "tesadüf' kelimesi ise ilim dünyasında da

ryüzünde hayatın ne zaman başladığı da kesin olarak bilinmemektedir. Fen
iıa,nazariyeleri, görüşleri milyonlarca yıl ile milyarlarca yıl arasında
tedir. Her birinin öne sürdüğü deliller hayat konusunu bütünüyle
makta ve verilen zamanlar tahminlerden, zanlardan öteye geçmemektedir .

.Araştırmalar neticesinde, canlı varlıkların çeşitli ortak özellikleri ortaya
akta, buna göre sınıflamalar yapılmaktadır. Akli ilimlerin herbirinin
ası değişiktir. Kimyasal bakımdan yapılan incelemeler canlıların oksijen,
n, hidrojen, azot, kalsiyum, potasyum, fosfor, sodyum, klor, kükürt,
ezyum, demir gibi elementlerden teşekkül ettiğini göstermektedir. Bu
ntler, farklı oranlarda bir araya gelerek, büyük ve karmaşık moleküller
dana getirirler. Bu moleküller, canlıdan canlıya değişen, fakat bütün bitki ve
anlarda var olan; hayat kaynağı, protoplazmanın bileşimleridir.

İlk canlı madde (protoplazma) plastik yani balçık çamuru halindedir.

ışarıdan bakıldığında bulanıktır. Yumurta sarısı ortasındaki esmer leke, civcivin
rotoplazmasıdır. Protoplazma muhtelif makinalardan müteşekkil bir organizasyon
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zviyet ismi verdiğimiz faal, canlı bir teşekküldür. Hayalimizde,
rce defa küçültelim. Bir mercimek, bir kum, bir toz ve nihayet
.üşünelim. Nokta kadar tasavvur ettiğimiz ve işlemekte olan saate,
amızı düşünürsek bunu tekrar binlerce defa büyütülmüş ve hiçbir
:fitdeğişmemişbir halde görürüz. İşte, protoplazmayı böyle, yani
mükemmel tanzim olunmuş bir makina olarak düşünmek gerekir.
.üne kadar mikroskopla ancak büyük parçaları tanınabilmiştir.

anın yarısından fazlası sudur. Bu su, saf olmayıp muhtelif tuzların
muhtelif tuzların, muhtelif vazifeleri vardır. Elektrik iletirler,
aparak protoplazmayı gergin tutarlar. Eriyikteki şeker yanarak, bu

i, teneffüse hızım olan gazı içeri çeker. Kireç, protoplazmanın

.~t/bütünbunlar, var olan bir şeyin çalışmasının izahı olmaktadır.
""Ne zaman ve nasıl başlamıştır?" sorularının cevapları ise, yapılan
ydana getirme denemelerine rağmen olduğu yerde durmaktadır.
m'de bildirildiği üzere: "Bütün alemler, canlı ve cansız varlıklar,
lmıştır. Varlıkları tesadüfi değildir. Onları yoktan var eden Allah'tır.
arı sudan yaraımıştır't". Nitekim fen bilginlerinin ilk canlı madde
otoplazmanın %80 kadarı da sudur.

r'an-ı Kerim, hadis-ı şerifler ve İslamiyet'in diğer kaynakları, canlı ve
µ}ün varlıkların hayatlarının bir başlangıcı olduğunu ve bir de sonu uıaı.,a)a!,ı.ııı
ktedir. Bunların madde alemi olan dünya ve dünyadaki carı.sız denilen
ın hayatı, bu dünyadaki kadardı.

İnsan ise hayat iki çeşittir: Birisi, bu dünya hayatı, diyeri ahiret hayatıdır. Bu
hayatı ana rahmine düşmekle başlar, ruhun bedenden ayrılması demek olan
e sona erer. Kabirden itibaren ahiret hayatı başlar. Kabir hayatı daha çok ahiret

"fPAMUK: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. (İstanbul), s. 538 -539
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a benzeyen ve dünyadaki hayata benzemeyen bir hayattır. Kıyamet koptuktan
aşlayacak olan ahiret hayatı ebedidir. Bedenleri ile birlikte tekrar diriltilen
, ahirete ebedi, yani sonsuz olarak yaşayacaklardır. Hayvanlar ise,
tiyle ve insanlarla hesapları görüldükten sonra yok (toprak) edileceklerdir.
ayatına inanmak, imanın şartlarındandır. İslamiyet hayatı kısaca böyle
hayatın tesadüflerle değil, Allahü Tealanın dilemesi ve yaratması ile
geldiğni bildirmektedir.

Hayat, Allahü Tealanın subüti sıfatlarından biridir, Hayat, Allahü Tealanın
ası demektir. Her sıfatında olduğu gibi hayat sıfatı da ezeli ve ebedidir yani
Tealanın diri olması, sonradan kazanılan ve bir müddet sonra sona erecek
dirilik değildir. Zatı ile beraber vardır ve sonsuz olarak var olacaktır.
varlıktan hayatı sonradan var olmuştur ve bir müddet sonra yok olacaktır.
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Can, kişi, beden ya da nefsi ifade etmektir. Bu insan bedenlerinin, gerçekte
I'canlı yaratıkların" en sonunda ölecek olmalarıdır. Bu nedenle "can" ölür ki bu
üz olan bir şeyin tam karşıtıdır. İncil' de sözcüklerin "can" olarak tüm
mlarının yaklaşık üçte birinin, ölüm ve canın yok olması ile birleştirilmiş
şaşırtıcı değildir. Can sözcüğünün bu şekilde kulanımının, tahrip edilemeyen
'im süz olan hiç bir şeyin olamayacağını göstermesi çok gerçekçidir.

sözcüğü, sadece birinin kişisel yaşamı anlamına gelmekte ve bu da can
insanın içindeki hiç bir ruhsal unsuru ifade etmediğinin yeterli kanıtı

r. Can hayat ve hayat unsuru manasında ruh (anima) demektir. Temel
iye ilişkin bütün unsurları ifade eden "can" bazen 'ruh'u da ifade edebilir.

diğimiz en temel şeylerden biri, bütün insan bedenlerinin, gerçekte tüm
atıkların" en sonunda ölecek olmalarıdır. Can ölür; ki biz bu ölümsüz olan
anı.karşıtıdır. Her birimizin içindeki bir kişisel ölümsüzlük kıvılcımını
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KİŞME (ZEKARET HALİ)

işinin ölümünün son yirmidört saati, zekaret hali denilmektedir. Kişi hasta
son yirmidört saatini can alıp vermekle geçirir. Ölüm ile yaşam arasında
etmekte fakat ölümden kurtulamayacağını bilmekte veya şuuru yerinde

edenin dörtte üç buçuğu faaliyetini kaybetmiş durumdadır. Aynı zamanda
lim olması an meselesidir. Zekarette göğüsde aşırı iniş çıkış olur, gırtlakta
başlar, bu da kaçınılrriaz hakikate yaklaşıldığı açıkça görülür. Birkaç dakika
gerçekleşir. Son ana, can alıp vermeye zekaret hali veya can çekişme

48

lmanca, Gesundheit, Wohlbefinden, Fransizca Santa İngilizce Health.
astalıklı ve malul olmama hali değil, aynı zamanda bedenen, ruhen ve
11den tam bir huzur ve iyilik hali. Sağlıklı deninince genetik olarak iyi
doğmuş, fizik, fizyolojik ve akli olarak iyi gelişmiş, vücut fonksiyonları
:ı.ı.de bulunan moralman iyi karakterli bir varlığın durumu anlaşılır.

"lık, insanoğlunun önem verdiği en eski konulardan birisidir. Hayatın
ndan beri, hastalık ve ölüm olduğundan hastalıkları yenmek, acıları
bütün toplumlarda başlıca gayelerden birisi olmuştur.Tıp ilmi, büyük bir
ymekte, dün çaresiz gibi görünen dertlere çare bulunmaktadır. Peygamber
bir hadis-i şeriflerinde: "Allahü Teala her hastalığın ilacını yaratmıştır,
ün çaresi yoktur" buyurmuşlardır.

dünya nimetlerinin başında gelir. Sıhhati yerinde olmayan kişi ne
ahireti için gerekli olan çalışmaları yapamaz. İslam dininin emretmiş
hususlar sağlığa uygun ve onu koruyucu olan hususlardır. Bunların
teknik ve fennin ilerlemesiyle daha iyi anlaşılmıştır. Namaz, oruç gibi
ergün abdest almak ve gerektiğinde gusl abdesti almak insan sağlığı

şen derece faydalı işlerdir. İslam dini midenin tıkabasa doldurulmasını da
Peygamber efendimiz;" Ümmetim sofraya acıkmadan oturmaz, doymadan
.µyurmuştur. Domuz etinin yenmesinin yasaklanmasıyla da, bu pis
insana geçen bir çok hastalığın önü alınmıştır. Her türlü alkollü içkinin
ası da sağlık ve içtimai hayatın sağlamlığı açısından bulunmaz bir

plumun sağlığı, kişinin sağlığı kadar önemlidir. Sağlığı korumak ve

.i yükseltmek devletin baş görevi olmalıdır.
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sağlığı hizmetinin koruyucu ve tedavi edici alanlarından en
19.yüzyıl ortalarından sonra Pasteur'un mikrobiyoloji
başlamıştır. Bu asrın sonlarında ve· 20. yüzyıl boyunca insan
iş sağlığına önem verilmiş, sosyal hizmetler, sağlık
alınmıştır.

11111.wı

müminlerin beden ve ruh sağlıklarına dikkatleri çeken
sonra İslam alimleri tarafından Tıbb-ı Nebevi adı altındaki

Dinimiz, sağlığa çok önem verdiğinden tarihte kurulan bütün
üzerinde ehemmiyetle durmuşlardı.

50

valıkların metabolizma, büyüme, üreme gibi belirli işlevsel
ine getirip çevreye yanıt ve uyum göstermesi durumu. En önemli
elerinden organik moleküllerin dönüşerek ve belirli bir düzen içinde
rek protoplazma, hücre, organ ve canlıyı oluşturmasıdır.

an bir sistemde sitemin içerdiği modellerin bir bölümünün, özellikle
ın · gelişip yıkılması sürecinde çevredekilerle yer değiştirmesi
a,tolarak adlandırılır. Büyüme protoplazmanın bireşimlenme hızının
daha fazlası olması sonucunda canlının boyutlarının artmasıdır.
çarpıcı özelliklerinden biri olan üremenin en basit haline gelmesidir. Bu
rak adlandırılan ve nükleik asitlerden oluşan iri moleküllerin içerdiği
itarafından denetlenir. Canlının çeşitli özelliklerini belirleyen bilgi
ridi aralarında çoğalmasıyla daha sonraki kuşaklara geçirilir. Çevreye
gösterme canlının çevredeki değişiklikler karşısında değişebilme
gösterir. Bu iki özellik canlılardaki kalıtsal özelliklerin uzun zaman
vrimleşmesini sağlayan doğal seçme sürecinin belirleyicilerindendir.

eryüzünde ortaya çıktığı bilinen ilk yaşam biçimleri prokaryot bakteriler ile
eşil alglerdir. Yaşamın kökeni üzerine ortaya atılan varsayımlar arasında
tanrısal bir varlık tarafından cansız maddeden oluşturulduğunu ileri
kadar yer'de yaşamın bir dizi kimyasal tepkime sonucunda ortaya

koyan kurumlar vardır.

Yaşam süresi, canlının doğumuyla ölümü arasında geçen zaman.
sineklerde bir günden bazı ağaçlarda binlerce yıla kadar u\.~l"'-'
zgü belirli bir en uzun yaşam süresi olduğu düşünülmektedir.

yu .•. u6ııı.ı
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neuma ve nous; Lat. Spiritus ve mens; Al.Geist; Fr.esprit; İng.spirit ve
kelimeleri karşılığında nefes, soluk, rüzgar, nefis, ilham, vahiy, emel,
gaz gibi anlamlarına gelen arıtılmış olanın ürünü, gaz gibi uçuculuk
maddi olmayan, akışkan şey veya hayat prensibi.".

fcanlılığı sağlayan şey. Duygu ve tutkuların merkezidir. Kötülüklere
ruha nefs denir. İnsanlardaki ruh ölümsüzdür. Cemadi, nebatı, hayvanı
lmak üzere dört çeşit ruh vardır. Rüh-i külli bütün ruhların me'hazıdır.
ı'ye nefs-i natıka denir. Dünya yaratılmadan önce bütün varlıkların
atılmadan önce bütün varlıkların ruhları yaratılmıştır.

Elest: Elest bezmi. Allah, ruhlar alemini yarattığı zaman bütün
aben "Elestü bi - Rabbiküm (Ben sizin Rabbiniz değil miyim?)"
çaruhlar "Kalü: Bela (Evet, Sen bizim Rabbimizsin dediler)." İşte o zaman
iş olan insanoğlu, dünya hayatına geldiği zaman bu verdiği söze sadık
Çünkü Allah, sözünden dönen olmasın diye ruhları birbirine şahit
olay Kur' an' da da anlatılır.36

ürk Ansiklopedisi, (Ankara, 1977), s.453
if PAMUK: Kur'an-I Kerim Ve Yüce Meali.(İstanbul), s.174
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ESLİM EDİLMESİ (ÖLÜM)

lılarda bütün yaşam süreçlerinin geriye dönüşü olmayacak biçimde
boyunca gizemini koruyan ve boş inançlara kaynaklık eden ölümün
ı tartışmalara konu olmuş, kültürel ve hukuksal farklılıklar göstermiştir.

ün yapılı hayvanlarla birlikte insanda da ölüm tanısı eski çağlardan bu
den sonra ilk dakikalarda ortaya çıkan değişikliklerle konmuştur.
başlıcaları çevrel damarlarda nabzın durması, kalp atımı ve solunumun
ornea refleksinin kaybolması, derinin solması ve kasların gevşemesidir.
ımı ve solunumun durmasıyla dokular oksijen alamaz ve canlılığını yitirir.
k:sikliğineen az dayanan, bu nedenle en erken ölen doku beyin dokusudur.

k:nolojikgelişmeyle birlikte yapay solunum, kalp - akciğer pompası gibi
anlandırma (reanimasyon) yöntem ve aygıtlarının yaygın olarak
aya başlaması, ölümden hemen sonra yaşama döndürmeye olanak

iıkuk açısından ölüm kişiliğin sona ermesi sonucunu doğurur. Ölenin mal
klan ölümle birlikte mirasçılarına geçer. Miras bırakanın ölüme bağlı
arı ancak ölümünden sonra etkili olur. Kişilik hakları, salt kişiye bağlı haklar
l-irtifak hakları ölümle sona erer.

nsanın, ölüm ötesi yaşamda da devamını sağlayan yapısı, bilindiği gibi
İnsanın sonsuza dek yaşamını, varlığını sürdürmesine sebep olan esas
mmaddeli yapıdır. Esas itibariyle fizik bedenin karşılığıdır."

fP AMUK: Kur'an-ı Kerim Ve Yüce Meali.(İstanbul), s.174
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korkusunu, ölüm sonrasını, düşünenlere bırakmış olanlardanım (F.
). Yaşamak zevki nedir bilmez ölümden korkan (Yahya Kemal). Yalnız
çinden ılık bir ahret ve sakin bir ölüm havası eserdi (S. F. Abasıyanık).38

ümü yaklaşan hastanın ailesi ve yakınları ölüm anına kadar hastayı yalnız
ar. Aile fertleri nöbetleşe onu beklerler. Hasta ruhunu şeytana teslim
ıye de ona sık sık su verirler. Ölümü yaklaşan hastadan ailesi, yakınları ve
lallık almaya özen gösterirler. Hastanın görmek istediği kişiler varsa
Eğer görmek istediği kişi uzak bir memlekette kalıyorsa ve gelemiyorsa
erine yeşil yaprak konurdu. Çünkü rahat can vereceğine inanılırdı.

µm olayı, ruhun bedenden ayrılması ile olurmuş. Bu olaydan sonra
gereken işlemler vardır. Bunlar;
lenin gözleri kapatılır.
özü açık gitmesin diye ölen kişinin gözleri açıksa kapatılır.

Heriyanlara sarkıtılır veya göbeğinin üstüne konur.
yakları yanyana getirilir ve ayrılmasın diye baş parmakları bir çapıtla (bez)

ıuıı;;;ııııı

başucunda Kur' an okunur.

ançlarımıza göre kişiyi yalnız bırakmazlar. Bıraktıkları taktirde ölenin
den hesabını vereceğine inanılırdı. Cesetin üzerinden kedi veya köpek
len hortlarmış. Ölüm haberi yakınlarına ve sevdiklerine duyrulur. Cenazeye
ler gelir, gelemeyenlerinde gelmeleri beklenirdi. Eskiden ölüm olayı
duyrulurdu. Günümüzde ise telefon, gazete gibi iletişim araçlarından da

Yaş Destanı (I)'nda ölüm öncesini ve ölümün acılığı işlenmiştir.

Larousse. (1992), s.333
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a çığ altında naçarı alır
nda ağlayan gözü kan olur
aşında küllü han olur gider39

ıs Yaş Destanlarından ikincisi son noktayı koymaktan korkmuş

gördükleri düş olur
e artık çöker kış olur

üz yaşına varınca
lmuş harmana benzer40

:ı:-tev Naili Boratav'ın derlediği Yaş Destanı'nda ölüm olayı daha belirgin

'\, şem' alan yandırdı

elm emişe dön dürü verdi beni.

41

Baba da yaşamın bitişinin öncesini ve sonrasını aşağıdaki dörtlükle

dokuzda melekler gelince

da'ı yüz yaşına girince
hak olup yeksane benzer.42

tafa GÖKÇEOGLU: Bildiriler Panel Notları -1-. (Lefkoşa, 2000), s.248
tafa GÖKÇEOGLU: a.g.m., s.249
tafa GÖKÇEOGLU:·a.g.e., s.249
tafa GÖKÇEOGLU: a.g.e., s.249
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Ozan Seyrani ölüm olayını iki tane dörtlükle dillendirirken,sanki ölümün
luğunu tattırmak istermiş izlenimini vermektedir.

ize Kerem ede Girdigar
inde cürmün anıp eder zar
.ıında olur ölümü na-çar
beş yaşında taslim-i can olur

bilmez hiç kimsenin amelin
l,ırakır da gider eşmelin

ar tabuta yol revan olur43

Yunus Emre ise ölüm olayını dinsel felsefesi doğrultusunda dile
ktedir. Ama sonuçta onun söze döktüğü ölüm de ozanlardan çok farklı

yana iledeler

sararlar komağa
ire düştü gönül
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oğlu şiirlerinde ölüm hakkında şöyle söz etmektedir;
beklemekten
Ibim duracak mutlak

ı:ı.ıııwuıııı Sempozyumları. (İstanbul, 1986), s. 201
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N İNSANIN AGZINA SU DAMLATMA

çekişenlere öteki dünyaya susuz gitmemeleri için su içirilirdi. Çünkü su
ruhlarını şeytana vermelerinden korkulurdu.

çekişenlerin sağında bir melek, solunda ise testi tutan bir şeytan

uş. Şeytan elindeki testiyicarı çekişene uzatarak ondan ruhunu istermiş.
çekişene ailesi su içirmemişse, şeytanın uzattığı suyu içebilmek için ruhunu
ya da ona teslim olup kendisini cehenneme götürmesine izin verirmiş.
kişi ruhunu şeytana teslim ettikten sonra testinin idrarla dolu olduğunu

i neden gibi nedenlere sebep vermemek için susuz ölmek(öte dünyaya
ek) iyi sayılmadığından, can çekişenlere aşağıdaki şekillerde su

Ağzına Yasin okunmuş su sürülür
eklediği kişinin adına ağzına üç damla su damlatılır
Ağzına üzüm suyu veya su damlatılır
Suya, okunmuş suya, ya da zemzem suyuna Lazmarin dalı batırılıp ağzına

7Üzerine

su serpilir(suya doyması için)
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SIZ ÖLÜM

eel - i kaza veya kazalarda, sel yıldırım ve doğal afetler sonucu,
a, kavga, işyeri kazalarında, genç yaşında ani kalp veya rahatsızlık sonucu
anser veya idam olması, sevda uğruna ölüm ve vatanı için savaşarak ölme,
a hepsi zamansız ölüme girer.

hep toplanalım bu matemin başında,
dan koparıldı henüz pek genç yaşında,
ırcık yazı bile yoktur meçhul taşında,
için aziz ölü hepimiz kan ağladık.

leyman, bizim için bir ümittin, emeldin,
ıydın, bilgiliydin, çoğumuza bedeldin,
anında milletini koruyacak bir eldin,
için büyük şehit hepimiz kan ağladık,

iyoruz ne kabrini, ne yerini senin biz,
im felek bırakmadı hayatından hiç bir iz,
matemde müştereğiz küçük büyük hepimiz,
in için bedbaht ölü, ağladık kan ağladık.

cudunu katil dere nerelere sürüdü,
i yutan azgın sular denize mi yürüdü,
ianın karanlığı gönlümüzü bürüdü,
nin için garip Şevket, hepimiz kan ağladık.
ittin, gittin, ebediyyen gençliğine doyamadan,
cep hangi kumlar gömdü cesedini soymadan,
lu Rabbim, pek büyüktür verdiğimiz bu kurban,
enin için yüce şehit, hepimiz kan ağladık
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in, nesin? Söyle bu zulmüne sebep ne,
n milletimin en değerli erine,
, eserine bak sevine sevine,
, deha gömdün, lanet olsun şerrine,
h Süleyman, hepimiz kan ağladık."

Sabri Hacı Mustafa'nın Destanı
yerini tezden buldu,
çlü, Kalyoncu kızı boğuldu47

ahmut İSLAMOGLU: Kıbrıs Türk Folkloru. (Ankara, 2004), s.149
ülent FEVZİOGLU, Suna ATUN: Kıbrıs Türk Halk Edebiyatında Destanlar ve Ağıtlar
ine Bilgiler - Belgeler -Ağıtlar. (Ankara, 2001), s.57
ülent FEVZİOGLU, Suna ATUN: a.g.e., s,192
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e sağlık bıraktı

49

r yıllardı unutmak mümkün değil
düşenleri, kaldırmak mümkün değil50

kti onları, karıştılar maviye
:t Vehbi, Feridun, döndüler Erenköy'e
1 çiçekkoymaya yok bile mezarları
et'ler Asaf'Iarla vardık cumhuriyete... 51

ustafa GÖKÇEOGLU : Tezler ve Sözler I. (Lefkoşa, 1988), s. 126
lent FEVZİOGLU, Suna ATUN: a.g.e., s.338
ülent FEVZİOGLU, Suna ATUN: a.g.e., s.395
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Ecel; ömrün sonu, ölüm için takdir edilen (yazılan) zaman. Dünya hayatının
akit. Her canlının Allahü Teala tarafından takdir olunmuş bir eceli vardır.
eceli gelince ölür. A'raf Süresi, 33.ayetinin meal-i şerifi şöyledir: "Ecelleri
zaman, onu bir saat ileri ve geri alamazlar. "52

"Tanrı' dan önceden kararlaştırılmış olduğuna inanılan ölüm zamanı, yaşamın

"İnsan doğmadan önce; ne kadar yaşar, nerede ölür, tövbe ile mi, tövbesiz mi
gi hastalıklardan, iman ile mi, yoksa imansız mı gider?"53 cümlesi ezelde·
edilmiş, ezelde (sonsuz öncelerde) yazılmıştır. İnsanın ömrü uzatılamaz ve
iiemez ancak kitapta ne yazıldı ise, o olur.

Ecel, İslam dininde iki kısım olarak bildirilmiştir. Bunlardan birine "ecel-i
, diğerine "ecel-ikaza" denilmiştir.

Ecel-i müsemması vardır ve ecel, hiç değişmez. Herkesin bir ecel-i
emması vardır ve ecel hazır olduğu vakit, bir an gecikmez ve vaktinden önce
ez. Canlı, takdir edilen o anda ölümü tadar. Bu ecelden kaçmak, kurtulmak
mkün değildir. Mesela harplerden kaçanlar ölümden kaçtıkları için değil, ecelleri
üz gelmediği için kurtulmuşlardır. Veba gibi bulaşıcı hastalık bulunan yerlerden
klaşanlar da henüz ecelleri gelmediği için yaşamaya devam ederler. İntihar eden,
şkası tarafından öldürülen veya kaza neticesinde ölen kimseler için halk arasında
celi ile ölmedi!" denilmesi yalnıştır.

Arif PAMUK: Kur'fin-ı Kerim ve Yüce Meali. (İstanbul), s.155
Yeni Rehber Ansiklopedisi, (İstanbul), s.152
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Allahü 'Tealanın taka.iri ileo.ir. Bu konuo.a çok meşhur olmuş bir

cel-i kaza: Bir sebebe bağlı olarak değiştirilmesi takdir edilmiş eceldir. Bir
llahü Tealanın beğendiği iyi işi yapar, yahut sadaka verir, hac ederse, ömrü
bunları yapmazsa 40 sene diye takdir edilmesidir. Allahü Tealanın

l iyi işler,

kabul olan dualar, takdir edilen kazanın değişmesine, yani

a sebeb olur. Bu husus hadis-i seriflerde ve çeşitli haberlerde bildirilmiştir.
edbir ile sakınmakla değişmez. Fakat kabul olan dua, o bela gelirken
"Kaza-i muallakı hiçbir şey değiştirmez. Yalnız dua değiştirir. Yalnız ihsan,
irır." Ve "Sadaka ömrü uzatır."54

avüd Aleyhisselamın yanına iki kişi gelip, birbirinden şikayet etti. Dinleyip,
rip giderken Azrail Aleyhisselam gelip; " Bu iki kişiden birincisinin eceline
~kaldı. İkincisinin ömrü de, bir hafta önce bitmişti. Fakat, ölmedi" dedi.
leyhisselam şaşıp, sebebini sorunca; "İkincisinin bir akrabası vardı: Buna
ı. Gidip, onun gönlünü aldı. Bundan dolayı Allahü Teala buna yirmi yıl ömür

Allahü Tealanın takdir ettiği (yazdığı) şey asla değişmez. Herhangi bir şekilde
len kimsenin ömrü, o anda, ortadan kesilmiş, yarım kalmış değildir. O anda
elrniştir, Doktor bulmak, ilaç bulmak veya organ nakli ve bunlar gibi sebepler

ahü Tealanın takdirine bağlı olup, ecel vakti gelmemiş ise ölünmez ve gelmiş

Yahudiler, insanların alın yazılarına değil, bütün olayların Tanrı'nın çizdiği
· bir amaca yönelmiş bulunduğuna, insanın ödevinin de bu amacın daha çabuk
e gelmesi için emek sarf etmek olduğuna inanırlar. Bu emek de bütünüyle

i Rehber Ansiklopedisi, (İstanbul), s.152
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gun "kutsal" bir hayat yaşamak, Tanrı'nın buyruklarından ayrılmamaktır.
sonra, Aden'de bile gene böyle davranmaları gerektir. Hayır ve şer
dır, ama hayır ödül, şer de ceza içindir. Sonraları iyilerin başlarına gelen
erin Tanrı'nın onları sınaması olduğu görüşünü kabul etmişlerdir. Ancak
n Tanrı 'nm amacına uygun yaşamaları ile "Tanrı 'nm Devleti" bir an önce

anrı'nın maksadının tarihte ve insan hayatında gerçekleştiği düşüncesi
liğin Tanrı hakkındaki bütün öğretilerinin temelidir.

Kızı İle Sürür Arab'ın Destanı

öncesi bir alay oldu,
geçkince bir kadın öldü ...

le Gimeli acıdı kadına,
il6e Kızı' derlerdi adına. 55

odacıkta öldü, Karakız'da.
abettim: Bin dokuz yüz otuzda... 56

asıl olsa kocakarı ölecek,
ali olan hane bana kalacak57

Ancak geçti aradan beş - altı ay,
Zuhur etti korkulan kötü olay
55

Bülent FEVZİOGLU, Suna ATUN: Kıbrıs Türk Halk Edebiyatında Destanlar ve Ağıtlar
Üzerine Bilgiler-Belgeler -Ağıtlar. (Ankara,2001), s.8
56
Bülent FEVZİOGLU, Suna ATUN: a.g.e., s. 1 O
57
Bülent FEVZİOGLU, Suna ATUN: a.g.e., s. 116

64

geçiyordu o yıl da kış,
olmuştu, sanki de kırış. 58

de yatağına attılar,
apıyı muhkem kapattılar.

babı onu yerde bulmuş:
kusmuğu içinde boğulmuş.
ersanız ölüm yaşına,

ecede olmuştur mevdleri,
nagehan ölüm melekleri... 59

yet vardır halkın içinde,
· anlatır farklı biçimde:

tayla kabrini kazmışlar,
bilmeden kaderini yazmışlar."

edek gelmesin diye nazara,
ayı fırlatıp atmış mezara.

tıyla gömüldüler dip dibe
sıyla Havva binti Habibe..."60

lent FEVZİOGLU, Suna ATUN: a.g.e., s.l 7
lentFEVZİOGLU, SunaATUN: a.g.e., s.19
lent FEVZİOGLU, Suna ATUN: a.g.e., s.19

65

ın da sonu belli oldu ...

e konu

oldu Kamil,

ğlan bırakıp öldü ...

62

Hacı yorganci' nm Türküsü
bir el ateş açıldı aceleyle
1.bir zorba, buluştu eceliyle63

gitmek için fikir etti ani
çeker idi ecel toprağı

64

nt FEVZİOGLU, Suna ATUN: a.g.e., s.20
nt FEVZİOGLU, Suna ATUN: a.g.e., s.34
FEVZİOGLU, Suna ATUN: a.g.e., s.83
FEVZİOGLU, Suna ATUN: a.g.m., s.206

66

eğilmiş böyle ölüm her kula
Iu öyle yere gidip de kalana
öylerim dilim varmaz yalana
ani rahmet eylesin ona66

beni yollat malımı da sahiplen
beni gömmeden satmaya da kalkışma67

e Kızı İle Sürur Arab'ın Destanı

öncesi bir alay oldu
geçkince bir kadın öldü68

acıkta öldü, Karakız'da
ettim: Bin dokuz yüz otuzda69

olsa kocakarı ölecek
hane bana kalacak."
de yatağına attılar
ip kapıyı muhkem kapattılar
ah ahbabı onu yerde bulmuş
lent FEVZİOÖLU, Suna ATUN: a.g.m., s.200
lent FEVZİOÖLU, Suna ATUN: a.g.m., s.207
lent FEVZİOÖLU, Suna ATUN: a.g.m., s.244-45
lent FEVZİOÖLU, Suna ATUN: a.g.e., s.8
ülent FEVZİOÖLU, Suna ATUN: a.g.e., s.1 O
ülent FEVZİOÖLU, Suna ATUN: a.g.e., s.16

67

uğu içinde boğulmuş

ız ölüm yaşına
ici'rıin mezar taşına

e olmuştur mevdleri

ıra ile öldüler,
arakız'da gömüldülerf

amil Efendi Destanı

ömür defteri doldu

da sonu belli oldu.

bırakıp öldü.

birşey yoktu elinde,
ı. Sorun vardı belinde
ın vücudu canına hamal
mani vardı ama dilinde.73

elerden Sabri Hacı Mustafa'nın Destanı
on ay önce ölmüş kocası
geçmemiş ölüm acısı

ntFEVZİOGLU, SunaATUN: a.g.e., s.18-19
nt FEVZİOGLU, Suna ATUN: a.g.m., s.20
FEVZİOGLU, Suna ATUN: a.g.e., s.34-35

68

· hafife almadım.

75

her şey, dünyada kalır

i can meleğiymiş meğer

Yoldan komak, tek karı,

Hacıyorgci'nin Türküsü
bir el ateş açıldı aceleyle
bir zorba, buluştu eceliyle"

ata bineyim
dedi gitmeyim

yasa boğuldu
nt FEVZİQGLU, Suna ATUN: a.g.e., s.47
nt FEVZİOGLU, Suna ATUN: a.g.e., s.48
nt FEVZİOGLU, Suna ATUN: a.g.e., s.51
ent FEVZİOGLU, Suna ATUN: a.g.e., s.62
ent FEVZİOÖLU, Suna ATUN: a.g.e., s.83
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Geçen Olayın Destanı

da okula giderken birbirlerini sevdiler
nda Ğliğori 'nin annesi ve babası öldü
ocakarı nenesi ile kaldı80

kalmasın ahın

bahtı siyahım"

vurma kanım aktı

yaşımda kara toprağa yattım

ilentFEVZİOGLU, SunaATUN: a.g.e., s.100
ustafa GÖKÇEOGLU : Tezler ve Sözler II. (Lefkoşa, 1991 ), s. 212
ustafa GÖKÇEOGLU: Tezler ve Sözler II. (Lefkoşa, 1991), s. 49 - 50
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YAKILAN AGITLAR

işilerin arkasından söylenen manzumelere ağıt denir. Ancak Kıbrıs'ta
söyleme geleneği oluşmamıştır. Genelde hece ölçüsü sıklıkla
estan" adı ile yazılanların özelliği ağıttır. Destan adı verilmeden
ıımelerden tesbit edilebilen birkaç ağıt aşağıda sunulmuştur.

mahkemeye girdi

z M. YORGANCJOGLU: Kıbrıs Türk Folkloru. (Mağusa, 2000), s.406

71

a bagladılar

ile bindirdiler

endirdiler

ımamı

z M. YORGANCIOGLU: Kıbrıs Türk Folkloru. (Mağusa, 2000), s.406

12

m onbeş yaşında

dördün kışında85

e gara gaşlar

atı bineyim
dedi gidmeyim
çekti götürdü

z M. YORGANCIOGLU: a.g.e., s.406-407
M. YORGANCIOGLU: a.g.e., s.407

73

an dağlar taşlar iniler

karşında güler
esmeye hançerini biler

etirdiler cenazeyi kendi evine
geldi gördü gider gibi düğüne
pre yokmuş biçarenin suçu

yedim kurşunu
stim artık umudumu

ırdılar Lefkoşa'ya

RGANCIOÖLU:

a.g.e., s.407

74

ni vuran düşman değildir
an ki mevzi arkadaşlarımdır

ı yakınına kazdırınız
tarihini yazdırınız
daş sana vasiyetim olsun

uzun kazın boyuma
m Gülsüm Hanım uyuma

rı al beni de koynuna87
dum düzlere
um gözlere

Isın sizlere

e bir mağara buldum on yedi köşeli
üstü kurşun döşeli
ay oldu biz bu dağa düşeli
eyler olmaz dağda polis durmaz
ulli'ler eşkıyadır tutulmaz88

FEVZİOÔLU, Suna ATUN: Kıbrıs Türk Halk Edebiyatında Destanlar ve Ağıtlar
Bilgiler-Belgeler-Ağıtlar. (Ankara,2001), s.319-21
tFEVZİOÔLU, Suna ATUN: a.g.e., s,322

İZ HASTALIKLAR SONUCU ERKEN ÖLÜM

nsanın yaşadığı dönemin herhangi bir evresinde geçirdiği ani bir rahatsızlık
u, kurtulamayıp ölmesidir. Bu ölüm olayı; kanser, verem, şeker, siroz,
cu bağımlısı ise, aids gibi öldürücü hastalıklardır.

u gibi hastalıklarda çok mücadele verilir fakat sonucu ölüm ile biter. Fakat
ümüzde tıp ilerlemiştir. Bu sebeple hastanın ömrü uzatılmıştır. Doktor
ve haplar hastanın ömrünü biraz da olsa uzatmıştır.

z harp kuruluyor
üstünde duruyor
denizler karalar
ız bekliyor vatan89

fatürk'ün Yaşamı Ve Ölümü

ölmüş olsan da sen, ölmedin
an canlısın, her zaman şanlı

nm yüreğindeki resmin ise çok anlamlı.. , "

90

büyük önder
övünen, seninle gurur duyan

t FEVZİOGLU, Suna ATUN: Kıbrıs Türk Halk Edebiyatında Destanlar ve Ağıtlar

Bilgiler-Belgeler-Ağıtlar.(Ankara,2001), s. 113
tFEVZİOGLU, SunaATUN: a.g.e., s. 123
t FEVZİOGLU, Suna ATUN: a.g.e., s,122

76

Sabri Efendi Nuhzade
erden Sabri Hacı Mustafa'nın Destanı)

u yıl az rahatsızlanır
n hasta yatağında kalır
oktorlar gelip ona bakarlar
bilgiçler de elden geleni yaparlar
avuşması için tümden yakarır Yunan halkı
ıya açılır, mumlar yakılır.
belirtilerinin ardından
dünyayı acılara gömer92

lerden Sabri Hacı Mustafa'nm Destanı

i pencesini atmış
ıvranıp, yatakta yatmış93
oktor dedi. 'Yoktur çare
niye teptin, biçare?'

Ahrete'dir, bundan kelli94

ıkılmıştı, bıraktım yasta
, 'ölecek' demişlerdi, hasta
lerde hep ölümünden konuştu
ktu, bakışları boştu95
a öldüler sıra ile

FEVZİOÖLU, Suna ATUN: a.g.e., s,130-31
FEVZİOÖLU, Suna ATUN: a.g.e., s,43
FEVZİOÖLU, Suna ATUN: a.g.e., s,44
FEVZİOÖLU, Suna ATUN: a.g.e., s,45
FEVZİOÖLU, SunaATUN: a.g.m., s,71

I

rı arıyla çabucak çöktü,
ekerek dünyadan erken göçtü"

FEVZİOGLU, SunaATUN: a.g.m., s,72
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78

ygu veya düşünceyi, tek dörtlükle anlatan ve yedili hece vezniyle
Edebiyat türüne MANİ adı verilir. Manilerde kafiye şeması; a, a,x, a
ani 1., 2., ve 4. mısralar kafiyeli, 3. mısra serbesttir.

kavramını tanımı ve kökeni (etimolojisi) konusunda birçok bilim
laşımları farklıdır.

"Türk Edebiyatı Tarihi" adlı yapıtında mani sözünü, Arapça
bozulmuş sayar. Maniyle tuyuğ arasında ilişkilerin olduğunu

Naili Boratav'sa mani sözünü Arapça "ma'na"dan gelmiş saymaktadır.

Eset' e göreyse "mani sözcüğü Türkçe' dir ve insan anlamına gelen
nisbet ekinin getirilmesiyle yatışmıştır.

seddin Sami'ye göreyse, bir şarkı veya taksimin iptidasında teganni
veya şarkıdır. 7'li hece ile söylenir.

dülbaki Gölpınarlı'ya göre ise, XV. ve XVI. Yüzyıllarda mani sözcüğünün
bakılırsa, "mana" nm Farsça telaffuz şekli olan "ma'rıi'tnin Türkçeleşmiş

ani sözcüğü, değişik adlarla bilinir:
ve Kıbrıs'ta mani,
n'da bayatı veya mahni,
ürkmenlerinde hoyrat veya hayrat

ve Moldova' da şın-çın,

79

lu'nun değişik yerlerinde ise akışta, dörtleme, döndürme ve mat'van
ılır. ,,98

sözcüğü Anadolu içinden çıkmış bir ismi anlatır. Yaklaşık 500 yıldır

leri çeşitli yönlerden sınıflamak mümkündür.

ısına Göre Maniler
ısına (Veznine) Göre Maniler
ayısına Göre Maniler

s'ta maniler genelde dört mısralık olarak söylenir. Ancak beş ve altı
lan da vardır. Kıbrıs'taki maniler, Kıbrıs ağzıyla yazılmıştır.
toplumumuz arasında en temel iletişim aracı niteliğindedirler. Sevdaları,
nleri, vatan özlemi duyanları, şehit olanları, eceli ile ölen veya hasta olup
acası bu gibi duyguları yansıtırlar.

~ilerimiz Kıbrıs halkının ortak hissiyatları, duyguları, aşkları, yergileri,
arı, coğrafik yapıları, tarihleri, savaşları, tutkularıdır. Halkın ortak malıdır.

aniler; aşk, ayrılık, doğa, gurbet, kıskançlık, özlem, askerlik, toplum vb.
ya sosyal konularda söylenmişlerdir. Genellikle 7'li hece ölçüsü ile
lardır. Dört dizesinde de hece sayısı eşit olan manilere düz mani denir. İlk
latılmak istenen asıl maksada geçişi sağlayan hazırlık dizeleri olup, asıl
ek, vurgulanmak istenen genellikle son iki dizede anlatılmıştır .

. YORGANCIOGLU: Maniler. (Gazimağusa, 2003), s.4

ı\)

lk dizesi yedi heceden daha az olan manilere kesik mani denir. Bu manilerde
le cinas vardır. Kesik manilerin birinci dizesi yedi veya sekiz heceye
lanarak söylenirse ayaklı mani denir. Yedinci manide düz maninin sonuna
akta birkaç dize daha eklenmişse yedekli manidenir.

81

LE İLGİLİ MANİLER

daşlar

arkadaşlar

öğrenemedim

. i bilı eme diım JOO
etını

zM. YORGANCIOÖLU: a.g.e, s.18
z M. YORGANCIOÖLU: a.g.e., s.20

a öleceğim

z M. YORGANCIOGLU: a.g.e., s.23
z M. YORGANCIOGLU: a.g.e., s.27
uz M. YORGANCIOGLU: a.g.e., s.27
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şehit oldu
nda gabahat!

107

lili sağ mıdır?108

ğuz M. YORGANCIOGLU: a.g.e., s.28
ğuz M, YORGANCIOGLU: a.g.e., s.31
ğuz M. YORGANCIOGLU: a.g.e., s.34
ğuz M. YORGANCIOGLU: a.g.e., s.36
ğuz M. YORGANCIOGLU: a.g.e., s. 38

84

sevilince
onudulınaz! 112

söz, öldürür.
z
z
z
uz

M.
M.
M.
M.

YORGANCIOGLU:
YORGANCIOGLU:
YORGANCIOGLU:
YORGANCIOGLU:

a.g.e.,
a.g.e.,
a.g.e.,
a.g.e.,

s.40
s.42
s.43
s.44

85

var, gülüm var

da, ölüm var113

nedir Allah?

dolunmaz mı?

kılınmaz mı ?115

a basmadı

M.
M.
M.
M.
z M.

YORGANCIOGLU:
YORGANCIOGLU:
YORGANCIOGLU:
YORGANCIOGLU:
YORGANCIOGLU:

a.g.e.,
a.g.e.,
a.g.e.,
a.g.e.,
a.g.e.,

s.45
s.47
s.47
s.52
s.56

86

ar yonca

makasını
yakasın

sevdiğim

a girmeden

. YORGANCIOGLU: a.g.e., s.59
a GÖKÇEOGLU : Tezler ve Sözler I (Lefkoşa, 1985), s. 107
. YORGANCIOGLU: a.g.e., s.64
M. YORGANCIOGLU: a.g.e., s.65

87

, sağıdıırı'<'

M. YORGANCIOGLU: a.g.e., s.67
z M. YORGANCIOGLU: a.g.e., s.68
z M. YORGANCIOGLU: a.g.e., s.69
z M. YORGANCIOGLU: a.g.e., s.70
z M. YORGANCIOGLU: a.g.e., s.78

88

eyledim+"

fa GÖKÇEOGLU:Tezler ve Sözler I (Lefkoşa, 1985), s. 159
fa GÖKÇEOGLU:Tezler ve Sözler II (Lefkoşa, 1985), s. 175
M. YORGANCIOGLU: a.g.e., s.80
M. YORGANCIOGLU: a.g.e., s.81
M. YORGANCIOGLU: a.g.e., s.82

89

tüyün döksün
mo yare
.. 136
mu do.. k sun

M. YORGANCIOGLU: a.g.e., s.82
M. YORGANCIOGLU: a.g.e., s.82
z M. YORGANCIOGLU: a.g.e., s.83
z M. YORGANCIOGLU: a.g.e., s.85
z M. YORGANCIOGLU: a.g.e., s.89

90

beni13s

e çare var139

uz M. YORGANCIOGLU: a.g.e., s.90
stafa GÖKÇEOGLU: Tezler ve Sözler III (Lefkoşa, 1985), s. 143
stafa GÖKÇEOGLU : a.g.e., s. 157
ğuz M. YORGANCIOGLU: a.g.e., s.98
ğuz M. YORGANCIOGLU: a.g.e., s. I 02

9\

YORGANCIOGLU:
YORGANCIOGLU:
YORGANCIOGLU:

a.g.e., s.106
a.g.e., s.107
a.g.e., s. 108

92

bir gün olsun

in size söyleyeyim diğer hacıdan
· şirdi üç - beş dane acı patlıcan
Allah'dan o da ölsün açlığından
net deyip çıgdım kapısından146

değil golumdur

yardan ayrılmak

lendi geymeden
Allah' a can vermem
goynuna girmeden

risi pembedir
im göğnüm sendedir
bana evet deycen
da vur beni öldür148

5

Oğuz M. YORGANCIOGLU:
a.g.e., s.108
Mustafa GÖKÇEOGLU : Tezler ve Sözler I (Lefkoşa, 1985), s. 56
7
Oğuz M. YORGANCIOGLU:
a.g.e., s.111
~ OğuzM. YORGANCIOGLU:
- a.g.e., s.115
6

93

dağılmasın
ı yarılmasın
sahipleri
in, çok yaşasın

149

gönül verenner150

llah'a can vermem

goysunnar tappuda152

gide yol bitmez
im yardım etmez
gavuşmag için
bir ömür yetmez153

uz M. YORGANCIOÔLU: a.g.e., s.117
uz M. YORGANCIOGLU: a.g.e., s.119
uz M. YORGANCIOÔLU: a.g.e., s.125
uz M. YORGANCIOÔLU: a.g.e., s.125
uz M. YORGANCIOÔLU: a.g.e., s.132

94

dön deyen yok

e hasbihale

ğuzM. YORGANCIOÖLU: a.g.e., s.133
ğuzM. YORGANCIOÖLU: a.g.e., s.134
ğuzM. YORGANCIOÖLU: a.g.e., s.135

95

gel düşme dara

asın görürüm

an ölüyorum
diğim beni sar160

ı bir ölümdür
yaşamak bana161

z M. YORGANCIOÖLU: a.g.e., s.137
zM. YORGANCIOÖLU: a.g.e., s.140
tafa GÖKÇEOÖLU : Tezler ve Sözler I (Lefkoşa, 1985), s. 41
z M. YORGANCIOÖLU: a.g.e., s.144
uz M. YORGANCIOÖLU: a.g.e., s.145

96

son bulacak

ki ölüm vardır
r çürüyecek162

yüksek duvar
y nerden doğar
ölüyoum

r, hem yokuş yolum
öldü ben dulum

yeni bir kaza

.¥aparifarın

gibi öleceğim
e göçeceğim
r mı doğacağım?165

n akar incecik

ğuzM. YORGANCIOGLU: a.g.e., s.148
ustafa GÖKÇEOGLU: Tezler ve Sözler II (Lefkoşa, 1985), s. 159
ğuzM. YORGANCIOGLU: a.g.e., s.149
ğuz M. YORGANCIOGLU: a.g.e., s.150

97

e

kör düğümü
ördü güldüğümü

ister ölme

nanı özleme170

z M. YORGANCIOÖLU: a.g.e., s.150
M. YORGANCIOÖLU: a.g.e., s.151
M. YORGANCIOÖLU: a.g.e., s.152
M. YORGANCIOÖLU: a.g.e., s.155
stafa GÖKÇEOÖLU: Tezler ve Sözler I (Lefkoşa, 1985), s. 41
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.
.
M.
M.
M.

YORGANCIOGLU:
YORGANCIOGLU:
YORGANCIOGLU:
YORGANCIOGLU:
YORGANCIOGLU:

a.g.e.,
a.g.e.,
a.g.e.,
a.g.e.,
a.g.e.,

s.155
s.158
s. 159
s.161
s. 163

99

var sabırda

M. YORGANCIOGLU: a.g.e., s.163
M. YORGANCIOGLU: a.g.e., s.164
M. YORGANCIOGLU: a.g.e., s.165
M. YORGANCIOGLU: a.g.e., s.166

giymişsin yastadır başım
ı öldü yoksa kardeşin
öldü ne de kardeşim
· 180
e döonerım

rı de korkmazsan

beni

..n son gününde

fa GÖKÇE()GLU : Tezler ve Sözler II (Lefkoşa, 1991), s. 170
fa GÖKÇEOGLU: Tezler ve Sözler II (Lefkoşa, 1991), s. 169
M. YORGANCIOGLU: a.g.e., s.166
M. YORGANCIOGLU: a.g.e., s.167
M. YORGANCIOGLU: a.g.e., s.169

101

GÖKÇEOGLU : Tezler ve Sözler II (Lefkoşa, 1991), s. 184
. YORGANCIOGLU: a.g.e., s.173
. YORGANCIOGLU: a.g.e., s.181
. YORGANCIOGLU: a.g.e., s.182

YORGANCIOÖLU:
YORGANCIOÖLU:
··

a.g.e., s.183
a.g.e., s.185
a.g.e., s.186

103

öngümden

ü

eğilmemek

can verir194

avlanmayın

M. YORGANCIOGLU: a.g.e., s.187
M. YORGANCIOGLU: a.g.e., s.188
M. YORGANCIOGLU: a.g.e., s.189
zM. YORGANCIOGLU: a.g.e., s.190
z M. YORGANCIOGLU: a.g.e., s.191

vasiyetim

GÖKÇEOGLU : Tezler ve Sözler III (Lefkoşa, J 994), s. 143
. YORGANCIOGLU: a.g.e., s.196
. YORGANCIOGLU: a.g.e., s.197
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r gördüm da

uz M. YORGANCIOGLU: a.g.e., s.199
uz M. YORGANCIOGLU: a.g.e., s.200

106

YORGANCIOÖLU:
YORGANCIOGLU:
YORGANCIOÖLU:
YORGANCIOGLU:
YORGANCIOGLU:

a.g.e.,
a.g.e.,
a.g.e.,
a.g.e.,
a.g.e.,

s.205
s.208
s.209
s.211
s.218
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:YORGANCIOÖLU:a.g.e., s.219
YORGANCIOÖLU: a.g.e., s.221
:YORGANCIOÖLU:a.g.e., s.226
giÖKÇEOÖLU: Tezler ve Sözler II (Lefkoşa, 1991), s. 162
.YORGANCIOÖLU: a.g.e., s.228

108

çağlar gibi

M.
M.
M.
M.

YORGANCIOGLU:
YORGANCIOGLU:
YORGANCIOGLU:
YORGANCIOGLU:

a.g.e.,
a.g.e.,
a.g.e.,
a.g.e.,

s.233
s.237
s.238
s.240

109

yan beyan
i kül ettin

çekemem

vazgeçemem

e dikeyim

altmış dörtte

r Özdemir'i
kan bahçede218

z M. YORGANCIOÖLU: a.g.e., s.246
uz M. YORGANCIOÖLU: a.g.e., s.249
~.uz M. YORGANCIOÖLU: a.g.e., s.249

110

·· ahından221

makasını
yakasın

YORGANCIOGLU: a.g.e., s.250
. YORGANCIOGLU: a.g.e., s.251
M. YORGANCIOGLU: a.g.e., s.266
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yakından
e yar sevdin
in hakkından222

i yılında223

yfuim ölüyor
son nefesde224

vücut ölür

ı değiştir
rahat olur

.z M. YORGANCIOÖLU: a.g.e., s.270
z M. YORGANCIOÖLU: a.g.e., s.271
z M. YORGANCIOÖLU: a.g.e., s.271

112

, tez olur

ne demedim

vücut ölür
a gömülür

suda

olmasaydı229

z M. YORGANCIOÖLU: a.g.e., s.272
z M. YORGANCIOÖLU: a.g.e., s.295
z M. YORGANCIOÖLU: a.g.e., s.298
uz M. YORGANCIOÖLU: a.g.e., s.310
uzM. YORGANCIOÖLU: a.g.e., s.314
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M. YORGANCIOGLU:
M. YORGANCIOGLU:

a.g.e., s.315

Kıbrıs Türk Folkloru, (Mağusa, 2000), s.468
z M. YORGANCIOGLU: a.g.e., s.469
z M. YORGANCIOGLU: a.g.e., s.470

114

. YORGANCIOGLU: a.g.e., s.473
. YORGANCIOGLU: a.g.e., s.492
GÖKÇEOGLU: Bildiriler Panel Notları. (Lefkoşa, 2000), s.127

GÖKÇEOGLU: a.g.e., s.135

\\')

testiden

AGIŞKAN: Kıbrıs Türk Halkbiliminde Ölüm. (Ankara, 1977), s.372
BAGIŞKAN: a.g.e., s,373

.. ,,c-·--=-.=------,.-----~~-----;,;,----::.=---=....~,
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e mezara241

BAGIŞKAN: a.g.e., s.372
BAGIŞKAN: a.g.e., s.373

117

r sabırda

118

BAGIŞKAN: a.g.e., s.373

119

BAÖIŞKAN: a.g.e., s.374

120

bağlarında
vereyım
g Onarında

246

r BAGIŞKAN: a.g.e., s.375
M. YORGANCIOGLU: Kıbrıs Türk Folkloru. (Mağusa, 2000), s.338
M. YORGANCIOGLU: a.g.e., s.339

'

121

bir çift çizme

GÖKÇEOÖLU: Bildiriler Panel Notları. (Lefkoşa, 2000), s.121
GÖKÇEOGLU: Manilerimiz. (Lefkoşa, 2002), s.8
t İSLAMOGLU: Kıbrıs Türk Folkloru.(Ankara, 2004), s.112
t İSLAMOGLU: a.g.e., s.114
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da ölüm var254

1 tutku değil

çok zor ama
iç kolay değil255

ut İSLAMOGLU: a.g.e., s.116
.e HÜR: Babutsa'nın Tikeni. (Lefkoşa, 2001), s.67
e HÜR: a.g.e., s.72
.e HÜR: a.g.e., s.123
e HÜR: a.g.e., s.143

123

hem yokuş, yolum

124

İLGİLİ BEDDUALAR (İLENÇLER)

senin başına kötü şeyler gelmesini dilemek için söylenen sözlerin

<lığımız başlıca beddua sözleri şunlardır;
ın seni", "ilahim gebersin", "garın garın garın gidesin" vb ... Bir
ünü dileme veya suç işleyen kimselerin hapsi boylamalarını dilemek
üzü görmeyesin", "hapiste çürüyesin" gibi deyim nitelikli sözleri de
kullanılmaktadır.

ne güzel intikam aldın
gah tek tamam aldın
SLAMOGLU: Kıbrıs Türk Folkloru. (Ankara), s.115
i.SLAMOGLU: a.g.e, s.118

125

bedduanı aldın
sebep olanlarf"

ÖKÇEOGLU: Aynalı'nın Okuduğu Şiirler, (Lefkoşa), s.18
. YORGANCIOGLU: Kıbrıs Türk Folkloru, s.339
.YORGANCIOGLU : a.g.e., s.340
YORGANCIOGLU: a.g.e., s.489
GÖKÇEOGLU: Bildiriler Panel Notları I .(Gazimağusa), s.142

126

çağrılmasın
bulsun (büksün) seni

la su vermezsem canı çıkmasın
ı versın

n seni üç kürek toprak ile

ne uğrayasın

zanıp gol gibi yeyesin

yıl beşbeter olasın

BAGIŞKAN: Kıbrıs Türk Halkbiliminde Ölüm.(Ankara), s.356-357

127

yunduruk koymayıncalar gebermesin
yada sen yaktın, öbür dünyada sende yanasın

da can vermesin

128

ın gelir inşallah

in gannı gömleğin gelsin
·µ,.gelsin dağdan

undan giden inşallah

n da gelişin olmasın
e dinlenmesin inşallah

129

san) gulu mezarın açılsın inşallah267

beğensin ölürse yer beğensin

u canına çıksın268

n. Geberdi da herkes kurtuldu

ılır inşallah
toprağı üzerine konmadan ölmeyesin (gebermeyesin)

ünün ardından kimse rahmet (hayır dua) okumaz269

BAGIŞKAN: a.g.e, s.358
;BAGIŞKAN:a.g.e, s.358-59
BAGIŞKAN: a.g.e, s.359

130

amma, patla kürek mezarına

ğil, süründüğünü göreyim
e olmaz amma ben sevindim
(bıçağdan) olsun
inşallah

uynan gidesin inşallalr'"

a nalet olsun
la suvarmazsam canın çıkmasın

süründüğünü göreyim de Allah canımı alacaksa ondan sonra alsın

AGIŞKAN: a.g.e, s.359

131

ı yesin seni inşallah
ma uğrayasın inşallah

de salısı dönsün
ceğine Salı dönsün271

Napoleon

Anonim

uyuya büyür,

Türk Atasözü

mparator olmaktansa,
bir dilenci olmak daha iyidir277
La Fontaine

deri değişmeyenler sadece aptallarla, ölülerdir278
Lowell
'AMER, Erol ERDURAN: Büyük Sözler.(İstanbul), s.5
AMER, Erol ERDURAN : a.g.e s.8
'AMER, Er9l ERDURAN: a.g.e s.12
TAMER, Erol ERDURAN : a.g.e s.17
TAMER, Erol ERDURAN: a.g.e s.34
TAMER, Erol ERDURAN: a.g.e s.42
TAMER, Erol ERDURAN: a.g.e s.47

133

rak bildiğim tek şey, düşüncedir279
Meredith

ölümünde kahramanın öldüğü bir aşk romamdır''"
Anonim

hayat, erken bir ölümdür281
Goethe

maya karar verenler, ölümden korkmazlar282
W.Penn

ceğine kendim ölürüm daha iyi283
Addison
umut her zaman vardır.

Theokritos

nra unutulmak istemiyorsanız

aya değer şeyler yapın285
Franklin

sonra da iyi ölmek istedim286
Seneca

ER, Erol ERDURAN:
ER, Erol ERDURAN:
ER, Erol ERDURAN :
ER, Erol ERDURAN :
ER, Erol ERDURAN:
ER, Erol ERDURAN:
ER, Erol ERDURAN:
'AMER, Erol ERDURAN:

a.g.e s.49
a.g.e s.53
a.g.e s.67
a.g.e s.68
a.g.e s.126
a.g.e s.137
a.g.e s.139
a.g.e s.147

134

ölümden çok daha korkunçtur287
Juvenal

lük olayları özel bir görüşle inceleyen, ciddi ya da güldürücü bir üslupla
üçük makalelere verilen addır.

kra türü, gazetecilikle birlikte doğmuştur. Gazete ve dergilerin belli
, genel bir başlık altında yazılır; sonra gerekirse kitap haline de getirilebilir.

izde fıkranın ilk başarılı örneklerini Tanzimat Edebiyatından sonra
ir. İkinci Meşrutiyet yıllarının hemen ardından Ahmet Rasim, bir fıkra
rak ün salmıştır. Daha sonra Ahmet Haşim, Hüseyin Cahit Yalçın ve Falih
tanınmış fıkra yazarlarındandır.

kra denildiği zaman ilk aklımıza gelen şey gülme olayıdır.

ücahit, komutanın karşısına dikilir.
abam öldü. İzin isterim.

irkaç gün sonra mücahit anasını öldürür. İzin alır. Komutanın dalgın bir
babasını bir kez daha öldürür. Yine izin alır. Böylece sürüp gider. Mücahit

komutanım, anam öldü. İzin reca edecektim, der.

135

öldü dediğin her seferinde sana izin verdim. Bazı insanların babası
olabilir. Ama anası yalnız bir tane olur.288

genç yaşta ölen kadın, mezarın başına gidip ağlamaya başlar:
erif, öldün yalnız başıma kaldım. Ben kan ayaklı kadın ne yapacağım?

:n karaltısındaki çoban ağlayan kadına yanıt verir,
ürü de ben arkandan geliyorum.
iten kadın gömütün üstüne düşüp, toprağı kucaklar.289

biri gece gündüz hep öleceğini düşünürdü. Sonunda muska

nin ölmemen için muska yapabilirim.
muska yaparken ölürsen ne olacak?
koşup bana bir büyücü çağırırsın. 290

rfo'ya Gitmeyecek
biri yanlış arabaya bindi. Şoför:
.~a Omorfo'ya gitmeyecek Girne'ye gidecek.
rabadan indi, yandakine bindi. Bir hocanın yanına
adı. Hoca bunaldı. Sarhoş hocaya sordu:
~ye gideceksin hoca?

al:ı belasını versin. Gene yanlış arabaya bindim.

elle ister, kasap da verir.

kelleyi eline alır ve sorar:

madan kaçar. Bunları dinleyen diğer müşteri sorar:

~yis atlardan birinin kulağına fısıldar:

Y ruhların ruhu
atırlar mısın Hazreti Nuh'u?
t

da seyisini yanıtlar:

çıklarım sırrımı eyleme faş
azreti Süleyman'ın mezarına taşıdım taş.
ah padişahım, at iki buçuk yaşındadır."
sana ne vereyim?
- benden öncekinin beğenmediği kelleyi.291

tafa GÖKÇEOGLU: a.g.e, s.41

137

1m kö-yü.n. imamı gagalama-ya ba~lar. H.er birliktelikten.

dilik bırak onu. İşimize karıştırma.
si konuşmalar sürüp gider. İmam gene bir gece, dul kadının evine
mezarlığın önünden geçer. Bazı sesler işitir. Duvarları yıkık
inde salmatı dolaşan bir eşek görür. Kadının mezarının yanına,
ığını çakmaya başlar. 292

eledin. İyi güzel ama çuvalda kalan unu yerine koymadın. Bensiz iş
n. Kocakarı kocakarı bunu iyi bil. Ben ölürsem iki arada bir derede

en ölürsem ne olacağını düşündün mü kocaman?
gözüne, topraklar başına... 293

kart kızı et almak için kasaba gider. Yıllardır düşünde yaşattığı
an kapısının eşiğinde oturmaktadır. Her zamanki gibi ayaklarını
üstüne atmış "karabiberim top şekerim" türküsünü söylemektedir.
den yüz yüze gelirler. İç geçirerek bakar. Kasaba döner:
ana bunu niye koyarsın?

ir iki müşterin varsa onlar da gelmeyecekler.
ÖKÇEOGLU: a.g.e, s.43
GÖKÇEOGLU: a.g.e, s.57

--------"
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aynaya bakmaz mısın hanım kız?
m ya. Bakmaz olur muyum?
yüzümü gören çok çok cüzdanını yitirir. Ama senin yüzünü gören

çömez sayılan rahip adayını ayine çıkaracaktır. Çömez çok çok
Baş rahip gencin heyecanını yatıştırmaya çalışır. Öyle yapar olmaz,
lmaz. Bir türlü başaramaz. Sonunda bulduğu yolu rahip adayına anlatır.

iye çıkacağında bol bir cübbe giy. Cübbenin altına da ben gireyim.
rde yardım edeyim. Olur mu?

oldukça büyüktür. Baş rahip kürsünün altına yerleşir. Rahip adayı
besinin altına girer. Açılıştan sonra güzel sesiyle İncil'den dualar
nusuna gelince çok heyecanlanır. Eli ayağı zangır zangır titremeye

üün ..... bir güün, der sonunu bir türlü getiremez. Titreyen bacakları
adan baş rahibi sıkıştırmaktadır. Bir yandan da havasızlık çeken baş
ak üzeredir. Rahip adayının titremeleri gittikçe artmaktadır. Dili

Aaadem Hahava'ya dededi kiki ...
üzere olan baş rahip ölgün bir sesle rahip adayına seslenir:
aklarını sıkarsan bu iş olmaz.
p adayı duyduklarını izleyicilere yineler:
gün Adem Havva'ya bacaklamı sıkarsan bu iş olmaz ...

ÖKÇEOGLU: a.g.e, s.82 - 83

294

~~~

~~~~~~~ayırıp yerlerine yerleştirmeye başlar. Sabunu eline

bakkalın. Ben Iaks yazdım o lux gönderdi295

dönemlerdi. Öğrenciler haftada bir gün Büyük
lürlerdi.
ama giden öğrencileri gördükçe ağzının suları akardı.
adar işlerini yoluna koydu. Öğrencilerden önce hamama
arınıp göbek taşına oturdu. Gelen öğrencileri süzmeye
vuuu.ıeı yavaş

yavaş yaklaştı. Üstündeki peştamalı

Birinin geldiğini sezinler. Birden geri döner.
ığmda kara yılan gibi koskoca bir şey görür.
&\a~\a

'füt

ı,\)._c'ı)..1\ıç, '\J\).N\.. ~aı,wa\.'ô.\<;. ;w\\;w\a\<:. fa"3ıaWfa.

izleyen arkadaşları kaygıyla sorarlar:

ide koskoca kara bir yılan gördüm.
öldürdün mü?

soktu mu?

ÖKÇEOGLU: a.g.e, s.85
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e oldu öyleyse?
allahi ne olduğunu bilmem ama arap içeride bağırır. Galiba onu soktu.296

çeşmeden su içmiş, yüz çayırda otlamış, yoldan çıkmış bir kadının
Kadın boynuzlattığı kocasının başında ağlar. Bir yandan da:
dünyada çok çekti. İnşallah öteki dünyada cennetlik olur, der ve ağlar.
'iyü yuymaya gelenler söylenenleri dinlerler. İçlerinden biri:
ilah bilir ama bunu cennet kapısı sığmaz. 297

.ele'ye bir Arap uşağı gelmişti. Çok güçlü olduğu söylenirdi. Bir kısım
zlarının suyu akıtmaktaydı. Ama hiç biri birlikte olmaya cesaret edemezdi .
.nün 11irinde İskeleli biri dişini sıkar. Birlikte olur.
adan zaman geçer. Bir rastlantı sonucu ayni esnaftan olan bu kişiler bir

erikli şaşkınlık içindedir. İmrenerek sorar:
k olsun ayol. Nasıl da yedin o kadar büyük malı?
eklik öldü mü? Sıktım dişimi yedim.298

dişah ölünce vasiyeti açılır. İçinde şöyle yazar:
skerlerim cenazemin çevresinde sılansın. Kılıçlarını öne koysunlar.
ki altınları ordunun arkasına yığsınlar. Bir elimi de taputtan dışarıda

GÖKÇEOGLU: a.g.e, s. 89
GÖKÇEOGLU: a.g.e, s. 100
GÖKÇEOGLU: a.g.e, s. 104

\,.,1

141

Padişahın yakınları vasiyetin anlamını çözememişler. Ulemaya sormuşlar.
da toplanıp yazılanları görüşüp açıklama için padişahın ailesini çağırır:
Ulemaya sorarlar:
altınları ordunun arkasına niçin yığ dırdı?
ecel bedene geldikten sonra ne kadar çok paran olursa olsun geri

kılıçları neden öne koydurdu?
kişi ne kadar güçlü olursa olsun ölümü yenemez.
peki, elinin birini niçin tabuttan dışarıda bıraktırdı?
verirsen elinle o gider seninle.299

damın eli sızılara karşı çok etkiliydi. Deydiği yeri iyi ederdi. Kadının birinin
bir sızı vardı. Hekim hekim dolaştı. Gene de bir türlü iyileşemedi. Sonunda
adamın namını duydu. Aldı karısını gitti.
dam kadının koluna bir dokunur. Kadının kolu iyileşir. Kolu çok rahat
tmeye başlar. Bunu gören kadının kocası adamın elini kaptığı gibi apış
ötürür. Bunun üzerine adam, şöyle der:
en sızıları iyi edebilirim. Ölüleri diriltemem.Y''

Kardeşlerin Duyarsa

ngin birinin tek oğlu vardı. Adam ölmüş. Bütün mirası oğluna kalmıştı.
antayı seven bir kişi kopup gelir. Sorar:

ütün bu mallar paralar sana kaldı, değimli?

GÖKÇEOGLU:
GÖKÇEOGLU:

a.g.e, s. 125
a.g.e, s. 126
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;binden bir sarı lira çıkartıp vermiş.
u kadar çok mülk kaldı da bana sadece bir lira mı?
eyimsin be arkadaş sen benim?
:in kardeşinim.
bu lirayı da, bütün din kardeşlerin duyarsa bu da düşmeyecek payına'?'

brıslılar öldüklerinde hepsini de cennete göndereceğim.

ü onlar cehennem azabını öteki dünyada çektiler.

302

şe tutuştuk. Ben de inandım. Burnumu tutup Değirmenlik pınarından
. Başladım kulaçlamaya. Bir ara nerdeyse soluğum kesiliyordu.
Okendime. Sonunda çok şükür Konya'da yeryüzüne çıktım.
söylüyorsun. Öyle şey olmaz.
yalan söylersem buracıktan oracığa gidemiyeyim, İnanmazsanız va.._,,_,_.•.•.

kim öldü ki!303

beynamazdı. Köylüleri onu gitmeye zorladı. Olmadı. Bu kez

,.u,uı..uı,_...,

dılar. Parayı duyan beynamaz camiye gitti. Başladı namaz ..••••• ~.1

ÖKÇEOGLU: a.g.e, s. 129
ÖKÇEOGLU: a.g.e, s. 132
ÖKÇEOGLU: a.g.e, s. 136
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namaz kılınmaz. Önce abdest almam gerekir. Yani elini

a\ro.a'L.

iliz döneminde seyrekde olsa köy yolları tamir edilirdi. İşçilere su, eşek
felerin içinde taşınırdı. İşte bu yol tamirlerinin birinde, eli yüzü temiz bir
. İşçilerden en kirli pasaklısı sucuya sürekli "yıka o tası" demektedir.
üllü sucu en sonunda patlar:
eğinin kuyruğuna bakman
ayırdan geri kalman

an dağın yükseğine
unun bokuna bakman

unu yırtığına bakman

.abetöleceğine bakman
t

ağacından tabut isten304

yaşına başına bakmaz, bir karı daha alır. Kadınlar yalnız ekmekle suyla
Çok geçmeden kadınlara yetişemez. Zora girer. Karılarının birinin
Soranlara bir gece Ah'ta kaldığını söyler bir gece de Vah'ta.

JZÇEOGLU: a.g.e, s. 146
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en ayaktan kesildiğinden kayıp ayakyoluna düşer. Başlar çığlık atmaya.
iremeyince kendi kendine çıkmaya çalışır. Çekip çekiştirir ama başaramaz.
omşuları, eşeği ödünç almaya gelir. Adam sorar. Kadınlardan biri:
'tadır der.

k bende değildir. Vah'tadır.
inden bir ses işitilir:
'rmüyor musun? Ne Ah'tayım ne de Vah'ta komşum gırtlağına kadar

koca kırk yıl geçindikten sonra ayrılmak için hakim huzuruna çıkarlar.
kadına sorar:
ayrılmak istiyorsun?
inemiyoruz. Sürekli kavga ediyoruz.
;:,ıönce kavga etmiyor muydunuz?

a ne oluyordu?

di niye barışmıyorsunuz?
iden kavga ettiğimizde bizi barıştıran bir adam vardı.

cam kendine iyi bakmadı. Bir yıl önce öldü. 306

etle cehennemi ayıran duvar yıkılmış. Her iki taraftakiler de duvarı
e tartışmışlar. Sonuçta cennettekiler:
yaparız demişler.
ÖKÇEOGLU: a.g.e, s. 156
ÖKÇEOGLU: a.g.e, s. 161
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avukatlarla hakimler sizin taraftalar.

307

kopmuş. Arasat meydanında toplanan insanları Cebrail Aleyhiselam

siz cehenneme, siz de bekleme yerine, demiş
işler bittikten epeyce bir süre sonra kalabalık bir topluluk daha gelmiş.
Aleyhisselam hayretle sormuş:
bu kadar gündür nerelerdeydiniz?
Osmanlı'nın mehter takımındaydık. İki ileri bir geri ancak

inin birinin vadesi yetmiş. Ölmeden peşengini çağırmış yanına.
şeylerimiz oldu. Hakkını helal et, demiş.
bk başını yere eğip suskun durmuş. Bir türlü hakkını helal etmemiş.
öyler, bir daha söyler. Peşenk gene helal etmez. En sonunda deve:
la usta çok kara günlerimiz oldu. Çok iyi günlerimiz oldu. Hepsi birr
lann hepsini affetsem de beni o kuyruksuz eşeğin arkasına bağlamanı

esajlarında Ölüm

tutuşuncaya kadar seni seveceğim

ÖKÇEOGLU: Tezler ve Sözler II. (Lefkoşa, 1991), s. 193
ÖKÇEOGLU: Tezler ve Sözler II. (Lefkoşa, 1991), s. 193
GÖKÇEOGLU: a.g.e., s. 194

146

-· 310
em b uz tutuncaya k ad ar b en d e sem· sevecegım

inde gülmek istersen gülemezsin
tan bıkıp ölmek istersin, ölemezsin
ıkların düşman olur, bilemezsin
me, geri dönemezsin311
gideni geri getirmez
den çok şeyler götürür312

ana şansım yok benim

seni sevmeye devam edeceğim

· sana borçluyum313
beni güldür
ı· oöldüur314

GÖKÇEOGLU: Telefonun Ucundaki Sevda Sözleri, (Lefkoşa, 2001), s.55
GÖKÇEOGLU: a.g.e., s. 58
GÖKÇEOGLU: a.g.e., s. 59
GÖKÇEOGLU: a.g.e., s. 60
a GÖKÇEOGLU: a.g.e., s. 63
'a GÖKÇEOGLU: a.g.e., s. 64

147

lıktan ölmez

n büyük mutluluk

ayacağım· bilmektir
tırlamak sana acı verecekse
dan unutulmaya razıyım318

.yrı kalışlar bitecekse de
lmeden önce olsun isterim
sevmekten vazgeçtiğini söyleyeceksen
dükten sonra olsun isterim319

yanın bütün güzelliklerinden vazgeçip
k istersen yanıma gel ki
olmanın ölüm olduğunu göstereyimf"

atın bütün güzelliklerinden vazgeçip de

sensizliğin ölüm olduğunu göstereyim

QKÇEOÖLU:
ÖKÇEOÖLU:
QKÇEOÖLU:
ÖKÇEOÖLU:
ÔKÇEOGLU:

a.g.e.,
a.g.e.,
a.g.e.,
a.g.e.,
a.g.e.,

s.
s.
s.
s.
s.

67
70
93
102
104

148

elip dayandığında cehennemin kapısına
liyor olacağım
ak için paslı kollarımla
enin yerini hiçbir kimse dolduramaz
altın olsa da321

yatırı bütün güzelliklerinden vazgeçip
siz sedasız gitmek istersen
1 ki sana sensiz yaşamanın
anın ölüm olduğunu göstereyi

olusu yaşam gönderiyorum sana
oydum kutuya

unutmayasın diye322

a keşfettim

sana son yazıtını olacak
zan ellerim toprakla dolacak
a gelirsen sarı gül dikersin
a GÖKÇEOGLU: a.g.e.,
a.g.e.,
GÖKÇEOGLU: a.g.e.,
GÖKÇEOGLU: a.g.e.,

a GÖKÇEOGLU:

a
a

s.
s.
s.
s.

106
113
114
116

149

i seven hiç kimse yoksa

i seven yüz kişi varsa

i seven on kişi varsa

i seven bir kişi varsa

i seven hiç kimse yoksa

dünyanın sonu gelecekse
birlikte gelsin

e kadar seveceğim

derin kazsınlar
GÖKÇEOGLU: a.g.e., s. 122
GÖKÇEOGLU: a.g.e., s. 147

üstüne
azsınlar

evıyorum
sensin328

rdan uyandığında
i ışığa açtığında
n hiçbir kalbin kalmadığını düşünme

1 çoğalmakta
insanlar çoğalmakta

yıp dönene kadar
rıp bekleyeceğim

ÖKÇEOGLU:
GÖKÇEOGLU:
GÖKÇEOGLU:
GÖKÇEOGLU:

a.g.e.,
a.g.e.,
a.g.e.,
a.g.e.,

s.
s.
s.
s.

151
158
160
164

\':ı\

tutulmuş gibi

'

dönene kadar331

mutluluğu görmektir

umududur

umududur

tir senden ayrılmak332

ül koklamam gülüm

de geçse de ömrüm
gül koklamam gülüm

ölmeye değersin gülüm333

? Dediler

ÖKÇEOGLU: a.g.e., s. 170 - 171
ÖKÇEOGLU: a.g.e., s. 172- 173
ÖKÇEOGLU: a.g.e., s. 176

\5'2

seviyorum

kadar seveceğim335

· ölene kadar seveceğim
rılmayı ve kokunu

~r tapınağa çevirdiğin
lmü mutluluk cenneti,
diğin için seni seviyorum337

etimsin bebeğim338

bulur kendine
başka sen bulamam ki!339

ÖKÇEOGLU:
~KÇEOGLU:
KÇEOGLU:
ÖKÇEOGLU:
ÖKÇEOGLU:
ÖKÇEOGLU:

a.g.e.,
a.g.e.,
a.g.e.,
a.g.e.,
a.g.e.,
a.g.e.,

s.
s.
s.
s.
s.
s.

178
178
179
190
191
195

bir öpücükse
sana gönderiyorum
kadar yaşasaydım
adını sevgi koyardırrr "

nsuzluğu başka yerde ararız
Zaman şu andaki olanlardan başka yerdedir
bekleriz

şamak değilmiş gibi341

u değil bir avuç toprak

Vgi, gözyaşı dökrnekse aşk
e hep seni

tüm dünyaya

GÖKÇEOGLU: a.g.e., s. 196
GÖKÇEOGLU: a.g.e., s. 198 - 198
GÖKÇEOGLU: a.g.e., s. 199
GÖKÇEOGLU: a.g.e., s. 200
GÖKÇEOGLU: a.g.e., s. 202

154

sen adamı öldürürsün345

arşıdaki değer bilmez

unun ve şeytanın tek düşmanı

ile gülmektir349

;t, gün her sabah aydınlanmakta
sanlar her gün doğmakta
at hala seviyorurn'f"

KÇEOGLU:
JKÇEOGLU:
KÇEOGLU:
KÇEOGLU:
KÇEOGLU:
KÇEOGLU:

a.g.e.,
a.g.e.,
a.g.e.,
a.g.e.,
a.g.e.,
a.g.e.,

s.
s.
s.
s.
s.
s.

206
207
208
211
213
216

155

yolunu bekleyen
kalbine gömen
ölüme giden

inizle yarışmayız gülüm
ızlara hayat götüreceğiz

"ır olarak düşündüm, kötü oldum
ım ne yapardım bilmem
hissettim, kalbim sızladı
ne yapardım dedim

içinde varsa diken
göz yaşı döken
hasrette ölen
rsen beni hatırla

gi ellerden son suyumu içeceğim

eseni ebediyen seveceğim352

KÇEOGLU: a.g.e., s. 219
KÇEOGLU: a.g.e., s. 220

156

ir dolu coştu senle353

k seven bir çocuğun, kaçmasın diye sımsıkı tuttuğu serçe yavrusunun biraz
fark edişi gözyaşlarını ve ... seni kaybeden beni anlayabilirsin354

ğünü

uğruna ölmek değildir

uğruna ölmekse

ünecek sevgiliyi bulmaktır355

,;,,

yaşamaya mahkumdur356

KÇEOGLU: a.g.e., s.
ÖKÇEOGLU: a.g.e., s.
ÖKÇEOGLU: a.g.e., s.
ÖKÇEOGLU: a.g.e., s.
ÖKÇEOGLU: a.g.e., s.

221
225
227
229
233

157

ol, olmasın ayrılık359

tekrar yaşamak isteyeceksin
olacak360

rı'ya yaşamayı sana

pnlüme sevilmeyi sana borçluyum361

enden kurtulamazsın

üzerine yağanın
mezarında açarım362

lsa sevmekten çekinme
celin bulur seni yine
kavuşamadım

vardır ki

ÖKÇEOGLU: a.g.e., s. 234
ÖKÇEOGLU: a.g.e., s. 235
ÖKÇEOGLU: a.g.e., s. 243
ÖKÇEOGLU: a.g.e., s. 243
ÖKÇEOGLU: a.g.e., s. 243
ÖKÇEOGLU: a.g.e., s. 243

158

ömre bedel364

öldürebilecek kadar büyüdü365

etseydim

ölmeyi düşünürken

seviyorsa ilk seven benim
seviyorsa en çok seven benim
se sevmiyorsa

düm demektir368

eğil seni üzdüğüme yanarım

ülk ne de cenneti ararım369

ÖKÇEOGLU: a.g.e., s.
ÖKÇEOGLU: a.g.e., s.
ÖKÇEOGLU: a.g.e., s.
ÖKÇEOGLU: a.g.e., s.
ÖKÇEOGLU: a.g.e., s.
ÖKÇEOGLU: a.g.e., s.

245
254
255
263 - 264
267
271

159

kadar seveceğimi bilmiyorum
öleceğimi bilmiyorum370

kadar kimse seni sevemez
kimse uğrunda ölemez
git, eller değerini bilemez
olan aşkım hiç bitmez371

kadar yaşasaydım

öleceğim372

senin olsun374

;pyqı..,u.

a.g.e., s. 274
a.g.e., s. 275
a.g.e., s. 276
s. 277
s. 279

160

ğlıyorum ben gecelerce
anıyorum ben alevlerde
lürüm ben denizlerde375

ığın dağlar buzdur benim için
ığın yollar kördüğümdür bana

taşır benim için

ölmek önemli değildir

uııı:;ı..;ı:;l\.

biır sevgı· yaşama k378

na olan sevgim ise

.r uğruna ölmeye değer
'11ünceyekadar yaşamaya değer

_L,tU\JLU:

a.g.e.,
a.g.e.,
a.g.e.,
a.g.e.,
a.g.e.,

s. 281
s. 282
s. 283
s. 290 - 291
s. 290 - 291

\Eı\

le insanlar vardır ki
an sonra tapmaya değer380

ne kadar acıdır
o kadar acıdır
arkadaş uğruna ölmek değil
ölebilecek arkadaş bulmaktır

ölmekle başlar
ğun inan ölümden beterdir

ölmektir bence
evmiştim ölmeden önce381

arın en büyüğünü işledim

yaşamak kadar güzelse
ayrılmak ölmek kadar acıdır382

mezarıma koyacak

fa GÖKÇEOGLU: a.g.e., s. 292
fa GÖKÇEOGLU: a.g.e., s. 298
GÖKÇEOGLU: a.g.e., s. 299
GÖKÇEOGLU:a~e.,s.304

162

sensin384

urşun sıksa da ölüm
evenlerin günahı olmaz güllüm
kurşun sıksa da ölüm
zaten ölüm385

~rını kaybettiğin gün

beni yakalayamaz ölüm
sa hep uyanıkken gördüm

.ç yaşımdan?

ÇEOGLU: a.g.e., s. 305
ÇEOGLU: a.g.e., s. 309
EOGLU: a.g.e., s.310
EOGLU: a.g.e., s.310
ÇEOGLU: a.g.e., s. 312

163

diz çöküp önünde
anla ne olur

ara gebe olduğundan beri
rılıklara yenik düşmedi hiç

dostlarımızı sevmeyi bildik biz391

ıssız yerlerde açar
vahşi çiçekte gurur
dına gizlenmiş rüzgar

u sallar da durur392

ÇEOGLU: a.g.e., s. 315
ÇEOGLU: a.g.e., s. 318 - 319
KÇEOGLU: a.g.e., s. 327
KÇEOGLU: a.g.e., s. 329
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boğarak, katletmektir.

söğünme neticesi
Bey vurdu refikası Fatma'yı
yere serdi o kaşları çatmayı

,trafa duyulmuş

hanesindeki cinayet duyulunca

aşkumarıdan yetişdi başı açık

unun içinde gördü meftayı

ederdi Fatma'yı baygın
un yenmiş kaldı yıbyığın

de hastahaneye götürdüler maktule kızı
lmamış yanakları kırmızı

165

e müdüresi ne vakit gördü maktuleyi

i:"bunun zevci Doktor Behiç

ürdü etmedi merhamet hiç"

eciler maktuleyi aldılar
den hünk urup ağladılar
ıl kıydı öldürdü bu civanı
.yılmışdır al kanı?

rağı kalmış kulağında küpesi elmas
Zekiye'yi öksüz bıraktın Behiç
cinayet yanına kalmaz

wua,yerre etdi nazik vücudu
yaraların mevcudu

üreği üzeriden, ikinci bileğisinden
arkasından girmiş, çıktı sağ memesinden

getirdiler cenazeyi kendi evine
1ar geldi gördü gider gibi düğüne
göre yokmuş biçarenin suçu
dı iki <lane yavrucuğu

924 tarihinde Fatma'yı yıkadılar
yerine yüz dirhem pamuk tıktılar

Kıbrıs Türk Folkloru, (Ankara, 1994), s.131-134

166

tdutmazdı akardı kan

afına pamuk yazdılar ve bir tor

erken kan akmasın
istü başı batmasın

alayık Hacı Hatice

sın diye verakamda

böylesine yaraşır
kayd etti Fatma'yı
Jie Münkir

ü

Nekir

ler ile eyledi müzeyyen
ştu binler ile bilen ve bilmeyen

isinde okundu sela

iyor fikrimden hala

götürdüler cenazeyi
okurdu kasideyi

SLAMOGLU:

a.g.e., s.134-135

167

llar sokaklar dopdolu

aşına koydular cenazeyi
eçti Müftü Hafız Ziyai
ısında kılındı namazı
a çıkardı tevhid avazı

iki buçukda defin olundu kara toprak altına
u yüzden" diye yazılmıştı alnına

t bırakdı bütün halkı heyecanda
·nayet ki görülmemiş cihanda
imse refikasına, kasdi olarak kıyar mı
ş olıyasa idi, hiç şeytana uyar mı?

e Baş Reis Mister Fişher bırakdı elinden kalemi
ir bakışla süzdü beni, hem de bütün alemi
zam dutdu seni idam olacan

u Fatma hanım'ı,

gidüb ahretde bulacan"396

en çıktım sağ selamed
a bagdım kobdu gıyamed
m uyan uyanamaz oldun
lara dayanamaz oldun

İSLAMOGLU: a.g.e., s.136-137
İSLAMOGLU: a.g.e., s.138-142

168

e girdim üş gonyag işdim
arı gördüm gendimden geşdim
ü

yedim sekizde düşdüm

Iara (yedi süngü yarasına)

çıgdım yan basa basa
döküldü gan kusa kusa

a (yeni süngü yarasına)

rı dolaşan benzer
iyi ölümde ölmez

girmeseydi kendisini

169

cinayet işledi

ıncaya dek ağırlığınca

cinayet sonucu

üşüp bayıldı.

urulmuş yatan oğlunu
ağlayıp döğünerek
yoluyordu.

görüp geri döndüler

170

ülazimi Derviş ile

'in Ahmet'i öldürsün

lsun iki tekcik atayım

i kabul etmez olursa
gövdesinden ayırayım

400

le geçirdim onun gamzesini

ibi başladım işletmeye
a soktum yirmi birincisini401

ldi sokakta buldu leşi
dan başta, şahit bin kişi
ar etmiştim oradan

ya'lı bir Rum bulduydum mahpusta
illi babasının Gagosta
ut İSLAMOGLU: Kıbrıs Türk Kültür ve Sanatı, (Lefkoşa, 1994), s.113-122
nt FEVZİOGLU, Suna ATUN : Kıbrıs Türk Halk Edebiyatında Destanlar ve Ağıtlar
e Bilgiler-Belgeler-Araştırmalar, (Ankara, 2001), s.100
nt FEVZİOGLU, Suna ATUN :a.g.e., s.101
ent FEVZİOGLU, Suna ATUN :a.g.e., s.102
lent FEVZİOGLU, Suna ATUN :a.g.e., s. I 03

171

yaptığımız işimiz

~t değil, basit bir mes'ele
t Arab katile
ı rahmet için vesile405

EVZİOGLU, Suna ATUN :a.g.e., s. 104
EVZİOGLU, Suna ATUN :a.g.e., s. l 05
EVZİOGLU, Suna ATUN :a.g.e., s. 109

172

kurşun girib söndü kamında
rşunu yedi düşdü hayvan da
aniyede telef oldu meydanda
aber ölüp gitti muhtar da406

ir yürek ve engin deneyim ver ki
inayet için gene söyleyim bir türkü

ve dile getireyim Pile' lilerin cinayetini
iz gözyaşı dökesiniz; ister yabancı olsun ister yerli

Mehmet'in cinayeti nasıl oldu
dü b"\;l, yıl kerhanede Mustafa onu

Hasan derlerdi öldürülen adama
.tile de Mustafa Emir Ağa407

in altına bir bıçak sapladı
sını paraladı, canını aldı408

yere düşüp can vermeden önce
a bağırdı, "bıçaklandım" diye.409

fa bıçakladı beni, hiçbir nedeni yokken
t FEVZİOGLU, Suna ATUN :a.g.e., s.194
nt FEVZİOGLU, Suna ATUN :a.g.e., s.227
nt FEVZİOGLU, Suna ATUN :a.g.e., s.230
nt FEVZİOGLU, Suna ATUN :a.g.e., s.231

173

, şahidim olursun sen"

cesedin yanına, gösterdiler ölüyü
endine, biliyor mu onun adını

iler, "adam ölmüş, bilesin
ıdır, cesedin katilin sensin".410

çıktım sağ selamed
bagdım kobdu gıyamed
uyan uyanamaz oldun
ara dayanamaz oldun

girdim üş gonyag işdim
ıgördüm gendimden geşdim
· yedim sekizde düşdüm
uyan uyanamaz oldun
ara (yedi süngü yarasına)

en çıgdım yan basa basa
döküldü gan kusa kusa

EVZİOGLU, Suna ATUN :a.g.e., s.231
EVZİOGLU, Suna ATUN :a.g.e., s.269
EVZİOGLU, SunaATUN :a.g.e., s.277 - 278

174

e sebep oldu Mağusa
i 'm uyan uyanamaz oldun
alara (yedi süngü yarasına)

lehtora'lı biri de Pissuri'li
levando 'nun vurdular kiracısını
ytan koydu parmağını zorba ne yapacaktı
er martinleri birbiri ardına
ri Hüseyin'i o saattan benzettiler kalbura413

Yusuf'un Ağıtı

şka düşüp de kadınlarla
aya girmes~ydi, kendisini

arıncaya dek ağırlığınca

ürmek için önceden planladılar

vardılar415

FEVZİOGLU, Suna ATUN :a.g.e., s.71
FEVZİOGLU, Suna ATUN :a.g.e., s.238
FEVZİOGLU, Suna ATUN :a.g.e., s.240
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ülmüş görünce
üşüp bayıldı417

ulmuş yatan oğlunu

ezdinde kötü bir iştir

ölümü akrabaların

ki adalet mefkuud
türlü cinayet mevcud421

Kamil Efendi Destanı

Şişko'nun başında durdu
tüfengi, enseden vurdu
t FEVZİOÖLU, Suna ATUN :a.g.e., s.241
.t FEVZİOÖLU, Suna ATUN :a.g.e., s.243
t FEVZİOÖLU, Suna ATUN :a.g.e., s.244
t FEVZİOÖLU, Suna ATUN :a.g.e., s.245
t FEVZİOÖLU, Suna ATUN :a.g.e., s.246
nt FEVZİOÖLU, Suna ATUN :a.g.e., s.262

176

n sonra hesabı sordu

ses edemeden başi

erifı, yoktu şakası
ışında vardı yaşı

uş gibi, yatmaya gitti422

, eve bile bakmadan
ateş bile yakmadan
u şeytanına mı sattı?
423

özünün yaşı akmadan

orbaların gerçek niyeti
ın başını, kılıç ile kesmekti424
kadarı beni öldüreceksiniz,
ötürün beni, eğer ister iseniz..."425

EVZİOGLU, Suna ATUN :a.g.e., s.29
EVZİOGLU, Suna ATUN :a.g.e., s.30
:FEVZİOGLU,SunaATUN :a.g.e., s.83
FEVZİOGLU, Suna ATUN :a.g.e., s.88

177

allime Gızın Gatili Desdanı

dayanamadı bıçağa
atıldılar sokağa426

Beyaz Amed Feriha'm
im giddi hem de Rasiha'm
başı aldı ifade
böyle cinayed dünyada427

tomobile godular
olda ölü buldular428

in evinde koptu kıyamet
şi mi buldu selamet?
Me tutuldu Arnavut Ahmet
düştüm bir ateşe yanar giderim
m böyledir çeker giderim429

t FEVZİOGLU, Suna ATUN :a.g.e., s.153

tFEVZİOGLU, SunaATUN :a.g.e., s.153
t FEVZİOGLU, Suna ATUN :a.g.e., s.153

FEVZİOGLU, Suna ATUN :a.g.e., s.158

178

iz kıydın bu cana

431

i Allah yarattı
di mi boynuma taktı
şımda kara toprağa yattım432

da mel'un yazar

ıldı bir günde nazar kıyar433

Suna ATUN :a.g.e., s.159
ve Sözler Ill. (Lefkoşa, 1994), s. 49
s. 50
51

179

a ne deyim

lı Rauf a Ağıt

kyiyecek seni

araları dokuzdu

ekilere sağlık bıraktı435

ent FEVZİOGLU, Suna ATUN : Kıbrıs Türk Halk Edebiyatında Destanlar ve Ağıtlar
e Bilgiler-Belgeler-Araştırmalar, (Ankara, 2001), s.198
stafa GÖKÇEOGLU : Tezler ve Sözler I. (Lefkoşa, 1994), s.126

180

ken bir mil uzaktan duyarlar

yarkenden balta sapını kaptı
ürk gençleri çok yiğittiler
yar duymaz sopaları kaptılar ... 436

rıların kesilmemişti hızı
r topluca, Türk köyü "Ayvası!"
urlara doldurarak gömdüler
,
437
- yara1 ı, kiımı, diırı,, ınsanı...

kyurdumuzda, olduk birer mülteci
bebeleri - ak saçlı nineleri
urşunlara, "ben bir Türküm", diyeni

gittim içim yanarak

yla'ma kimler bakacak
anettir yüce Allah'ım ... 438

fa GÖKÇEOGLU : a.g.e., s. 203
fa GÖKÇEOGLU : a.g.e., s. 337 - 338
fa GÖKÇEOGLU : a.g.e., s..384

eçen Olayın Destanı
deyneciğini ve dayana dayana
yürüdü ve dışarı çıktı, gitti.
'Ne isten gocagari"
erim torunum Gliğori için
.ri oğündü ve dedi ki:
rumun Gliğori sever"
ayağa kalktılar
apıya kadar kovaladılar onu
apı arkasından takip ederdi
Menelao' yu bıçakladı

439

;•ÖKÇEOGLU 1: Tezler ve Sözler II. (Lefkoşa, 1991), s. 212

182

CI (İDAM)

kimseyi kanun gereceğince öldürme. Salben i' dam: bir kimseyi kanun

nefs: kendini öldürme, intihar.440

ivan Edebiyatında sevgilinin saçları, darağacı vazifesi görür. Herhangi
ekette bulunan aşık, sevgilisinin darağcında asılarak cezalandırılır.
nsür'un darağacında can vermesi dolayısıyla şairler tarafından çokça
ar" Arapça okunuşundaki "ev, yer, yurt"441 anlamlarıyla da çeşitli

direkten meydana gelen idam sehpasıdır. Ölüm cezası, idam olarak da
belirlenmiş durumlarda uygulanan ve mahkumun yaşamına son veren

üzyıla değin ölüm cezasıyla karşılanan suçların listesi ve kapsamı bütün

ça genişti. Tarih boyunca çeşitlilik gösteren cezanın uygulanma
şlı başına ürkütücü sayılırdı. Günümüzde de sürdürülen en yaygın
öldürmekti. Bu yöntemde boyun asılı bir irmikle sıkılır ya da kırılır.
edilecek kişi genellikle havasızlıktan boğuluncaya değin bir
da kirişte asılı tutulur.

1283 'te Galler Prensi David'e ve 1305'te İskoçyalı yurtsever Sir
ace'a uygulanan bu cezaya en son 1867'de iki İrlandalı Fenian
a hüküm infaz edilmedi. Gerek tarihte, gerek günümüzde ölüm
inde ve alehinde tezler ileri sürülmüştür. Kıbrıs adasında da idam olayı

ştür. Günümüzde idam (darağacı) kalkmıştır.

LİOGLU: Osmanlıca - Türkçe Ansiklopedik Liigat.(Ankara, 1999), s.409
LİOGLU: a.g.e., s.165

183

ibi Kıbrıs'ta da Salı gününün uğursuzluğuna
~'o..\.\~~\\' 'l~'J'o. "<;,.'o.\\a\.\\.\\\ ~~\\' C)\'o.1:a\:... \:...'o.tı\l.\
i\.'&,~..\~_'c,""t'fü'\;;:-,'ô.,~'ô.,"-\_~\_n.m'o.~l;:)"'Ç\_"\)._~'ô.,"'Ç\_'ô.,"'o.\,\_"'\\.'ô., '-?~'o.\.\.'o."'o.~\.\.~

Döneminde idamlar,* Atatürk meydanında yapılırdı.** İdam

ustalara bastılar

.i gördü Doktoru kefsiz

plmesin, asılsın hasta hasta

çına yatar tepinir
~n mahrum, hem içmekden, hem de her şeyden
eek, eşi dostu ile görüşmeden

ler tez ele geldi geçti
aziran'ın müdhiş günü yetişti

UN :İnançlar Halk Hekimliği Kötü Sözler.(Gazimağusa, 2002), s.162

184

götürdüler darağacına
ışlardı ölümü avucuna
üzerine daktılar ilmeği
kısmet etme Ya rab, böyle olmayı

lş susda hemen saat sekizde çekildi

tabut getirdiler ve iki direk
er Doktorun ölüsünü yeni tabuda
Ahmet ile ahbabı Şevki İmam beklerdi kapuda444

addı havaya
ut İSLAMOGLU: Kıbrıs Türk Folkloru, (Ankara, 1994), s. 144 - 145
ut İSLAMOGLU: a.g.e., s.145

185

ilir ve kafası kılıçla kesilir, halka ibret olsun diye

yedim idam cezası

ksaydın gayayı

446

luydu gadın ve erkek

asılacak" deyerek447

n saat dakikası

ıillerin kafası448

SLAMOÖLU: a.g.e., s. 151
VZİOÖLU, Suna ATUN: Kıbrıs Türk Halk Edebiyatında Destanlar ve Ağıtlar
iler -Belgeler - Araştırmalar, (Ankara, 2001), s.104
VZİOÖLU, Suna ATUN: a.g.e., s.105
VZİOÖLU, SunaATUN: a.g.e., s.106

186

sollu duttular

mlede boğdular449

altın dişi ağzında
lmek da bağzında
450

azdan evvel sağlığında

siyah bayrak açıldı

ı ki gatiller asıldı

eğri oturtmuşlar
ölüyü durdutmuşlar

onu asmak iin oturdular

.VZİOGLU,Suna ATUN: a.g.e., s.107
VZİOGLU, SunaATUN: a.g.e., s.107
VZİOGLU, SunaATUN: a.g.e., s.108

187

e kalsın' karar verdiler
sedi Mida acısından,
erekir hayatından
sonu bu olsun,
lerin ömrü çok olsun452

et Hasan'ın Cinayeti

suçlu bulundun duruşmada
bir suçu yoktur bu konuda.
bularak mahkı1m eder
an ceza olarak idamını emreder"
cezası kesilince mahkemede
ardan yer sallandı nerdeyse

lüme mahkum edildi

an güreşti Mustafa, bilemem

e de rahat buldu
halinde acıdı kendisi de454
tuldu demir hücre içinde
elinceye dek celladın eline
sabah saat sekizde

indirdiler sehpadan
derlerdi öldürülen adama

İOGLU, SunaATUN: a.g.e., s. 189
ZİOGLU, Suna ATUN: a.g.e., s. 235
ZİOGLU, SunaATUN: a.g.e., s. 236

188

e de Mustafa Emir Ağa

455

çaklamadan ben onu bıçakladım", dedi
avumnasam o beni öldürecekti".

tora yolladılar ölünün cesedini
pktor onu, versin şalıadetini.456

ora yolladılar ölünün cesedini
doktor onu, versin şahadetini.

birçoğunun da yapıldı sorgusu
in cinayetin nasıl işlendiğini457

lediğimi kabul ediyorum", dedi Mustafa
söyleyeyim ki o vurdu önce bana"

epsini gördüm ve duydum ve gördüm, dedi Finigu
aydım, tam cinayetin işlendiği yerde.458

altın sapladı bıçağı
r daha vurunca aldı canını.

rdu beni durup dururken
, ölürüm birazdan, şahit ol sen"
lemez bunları, Mehmet sendeledi
sına düşü ve can verdi. 459

EVZİOGLU, Suna ATUN: a.g.e., s. 237
VZİOGLU, Suna ATUN: a.g.e., s. 231
VZİOGLU, SunaATUN: a.g.e., s. 232
VZİOGLU, SunaATUN: a.g.e., s. 233
VZİOGLU, Suna ATUN: a.g.e., s. 234

189

maharetini koydu ortaya
iden öldürmekten yakalandı, boşuna çaba.460

i<•

SunaATUN: a.g.e., s. 235
SunaATUN: a.g.e., s. 269
SunaATUN: a.g.e., s .270

190

beraber Ali Eyyub'u asarlar
okunmasa saldırgan olmaz bu kadar463

için götürdüler kasaba'ya
kerdi saçlarını yola yola
yere, asılmaya kalsın
.. 1 erım
. sonra 464
o 1 aca k gene soy

: ölürüm teslim olmam

.ba reyimle beygir gibi koşulmam
•assın yazık bana ala. "465

er: "Krevaçça kuruldu
ık bugün hitam buldu

mı eylerim rica ... "466

tını golum bağlı

VZİOÔLU, Suna ATUN: a.g.e., s. 68
VZİOÔLU, Suna ATUN: a.g.e., s. 72
VZİOÔLU, Suna ATUN: a.g.e., s. 96
EVZİOGLU, SunaATUN: a.g.e., s. 98
GÖKÇEOÔLU: Tezler ve Sözler II. (Lefkoşa, 1991), s. 200

191

Kızı İle Sürür Arab 'ın Destanı

p kefle seni anacam
gerildi rahmetli kocam468

dağlar olmuştu siperi
orkardı, dönmezdi geri

itapta var mıdır yeri?469

den Sabri Hacı Mustafa'nın Destanı

ayitti, vuruldu boyun.

balla dolu tulumda
·.benim yolumda"

acıyorgacı'nın Türküsü
mencecik, alırlar yukarıya
nuzl" der, acımasız zavallıya

dedi ki "Nişan olsun sizlere,
aşatmak, vazifedir şaire"471

.KÇEOGLU
.KÇEOGLU
.KÇEOGLU
.KÇEOGLU:

1

: a.g.e., s. 17
: a.g.e., s. 30
: a.g.e., s .. 60
a.g.e., s.. 88

192

unu bırakıp, urbalarını soydular
" koydular, kellesini vurdular472

hemen koşturdu adamını
engelleyemedi. Ağa'nın idamını

ere sizler, adam asıyorsunuz,
lalı'ımdan, tükenir hep soyunuz!"

du herkes, duydu haksızlığı da
ıldı, sebep yokken ortada

nca orda, kaldı ölü vücudu
yayıldı, ne bedeni çürüdü473

Geçen Olayın Desdanı

Feriha'mın gözü gaşı

m halka, alem garşı

sı yolu şaşırdı474

pısı demirden tahta

GÖKÇEOÖLU : a.g.e., s. 88
GÖKÇEOÖLU : a.g.e., s. 89
GÖKÇEOÖLU : a.g.e., s .153

193

acaklar bu gelen hafta
ostu Tuzlalı Fatma
gene bize divane göynüm
vel saraydım biçare göynüm475

ölmek olmaz

idam çok az476

in böyle geçer

idam çok az477

bu cana kıyılmaz
seni Yusuf

bir madde," dedi,
" dedi bizimki, "hesap ver bana,

GÖKÇEOGLU:
GÖKÇEOGLU:
GÖKÇEOGLU:
GÖKÇEOGLU:

a.g.e., s. 159
Tezler ve Sözler III. (Lefkoşa, 1994), s.49
a.g.e., s. 165
a.g.e., s. 167

194

u küstah kumandan
un olmayan, bu idamları; adamları üstüne atmak istedi.479

ağacına götürdüler Alim
enin için yapılmıştır" dediler Alim
başına geçirdiler Alim
, siyah bıyıkları iplere sardırdın Alim
ı iplere sardırdın Alim480

var iken

Hime Gızın Gatili Desdanı

iha'rn desdan oldular
.obrağa gondular
bizden şehid oldular482

ÖKÇEOGLU : a.g.e., s. 224
ÖKÇEOGLU : a.g.e., s. 382
VZİOGLU, Suna ATUN: Kıbrıs Türk Halk Edebiyatında Destanlar ve Ağıtlar
iler -Belgeler - Araştırmalar, (Ankara, 2001), s.261
VZİOGLU, Suna ATUN: a.g.e., s. 153

195

du aman nasıl da kıydın dağlına
ninem boyandı şalvarına
mı Derviş dağlı kızın kucağına

483

ı ildiler, eskisi gibi yoktur

dıklarını Rumlara bırakırlardı
rdular İsmet' in babasını

484

Vasili'de Osman'ı vurmuşlar
irzade'yi, Musa'rıın oğlunu485
derine kahraman olduklarını öğüürlerdi

cakarı yaşı, sekseni geçti
aladılar, sanki ızgara yaparcasına

n toprakları her adımda kurşun dolu
, Mustafa'yı(Cumağa'nın oğlunu) vurdular

ğındayken, kapandı evin içine
atarlardı, kapıdan girerlerdi
mi yazmıştı bunu?
nu kucağındaki çocuğuyla486

EVZİOGLU, SunaATUN: a.g.e., s.
EVZİOÔLU, Suna ATUN: a.g.e., s.
EVZİOÔLU, SunaATUN: a.g.e., s.
EVZİOÔLU, Suna ATUN: a.g.e., s.

160
170
171
173

196

da şehit olmayacaklar;
arın sesini duyurun: Anaya, babaya,

.e vatan aşkı, yar aşkı;

FEVZİOGLU, Suna ATUN: a.g.e., s. 195
FEVZİOÖLU, SunaATUN: a.g.e., s. 195

197

masalar da yiğitim;

'ikselmeli sancak, gökte de

bana yaşama gücü veren sancağımı;
babam gibi, yar gibi
,,490

FEVZİOGLU, SunaATUN: a.g.e., s. 212
FEVZİOGLU, Suna ATUN: a.g.e., s. 213
FEVZİOGLU, SunaATUN: a.g.e., s. 221

198

şehit olacaklar,

rihe mal olacaklar.492

iki insanı vurdular

~r erkeği vurdular

aki Ali Bey'le vurduklarınız ne derdiler konuşabilselerdi eğer.

ve Kıbrıs Destanı

FEVZİOGLU, Suna ATUN: a.g.e., s. 234
FEVZİOGLU, Suna ATUN: a.g.e., s. 237
FEVZİOGLU, Suna ATUN: a.g.e., s. 238

199

ent FEVZİOGLU, Suna ATUN: a.g.e., s. 274
ent FEVZİOGLU, Suna ATUN: a.g.e., s. 275 - 276

200

surlar üstünde

ostanza Tabyasından

lık mezarına

VZİOGLU, SunaATUN: a.g.e., s. 278 - 279

stanza Tabyasından

ZİOGLU, Suna ATUN: a.g.e., s. 278 - 279

2()\

savaşıp, burda şehit düştüler
utsal yaptı akıttıkları kanlar498

yeri var Kıbrıs'ta şehitlerin
şı türbe, her adımbaşı mezar

hulümüz, şanları pek yücedir
il eden Canbolat ve Bayraktar

et aşkıyle savaşıp şehit düşen
ızdan Kıbrıs bize yadigar
dururken savaş ne lazım deme
dirilse, yeni bir cihad arar

rbeti baldan tatlı onlara
ilyon rahmet, ta kıyamete kadar499

kşamlar inmiştitepelere
r yel, kan taşıdı her dere
Jerde yer yer kol! kafa! bacak!
kokmayan, yanmayan bir tek ocak!

vrildi, Eraylar şehit oldu
arında nice yiğit vuruldu

İOÖLU, SunaATUN: a.g.e., s. 298
İOÖLU, SunaATUN: a.g.e., s. 301

2()2

gee hep kan, hep ölüm, hep karanlık
ağlarında yanan birer volkandık

saçıyordu her yanda ...

göz yaşları dökenler
, "vah evladım" diyenler

birdenbire ocaklar
banyolarda çocuklar'i"
vermişti köy, kentler,
, yüzlerce de tutuklu
•ş

Rum vahşeti işte bu!

çukura attılar
uldozerle örttüler

; o kan kokan noel' den
yok, Ayvasıl'ın Türkünden
ü

bu alçaklık, bu vahşet

barbar Rum' a bin lanet... 502

VZİOGLU, SunaATUN: a.g.e., s. 310
VZİOGLU, SunaATUN: a.g.e., s. 311-12
VZİOGLU, SunaATUN: a.g.e., s. 313

203

a Bayraktar sancak açar burçlara
a çark-ı ölüm, mezar olur taylara
.. derır
. pa diışaha... 503
, şan a1 ır, gon

yangındı dumanları savrulan
henneme, doktor, Binbaşı İlhan
iinsafsız, kurşunlara tutuldu

r kaldırdık, kan - barut deryasındarr "
rmanıydı boynumuzda Enosis
yman Ruso, düştü Ali Hasip'ler505

ehidim, Yüzbaşı Cengiz Topel
malan, hala resmini çizer
genç şair, Süleyman Uluçamgil
le yaşıyor, bıraktığın şiirler... 506

merhaba merhaba şarkılara
tohuma bereket merhaba
ehidlerim ey kahraman gaziler
tarihin, haklılığı merhaba

uratağa, Ayvası! acımızdır
utmak, bir tarih inkarıdır507

EVZİOÖLU; Suna ATUN: a.g.e., s.
VZİOGLU, Suna ATUN: a.g.e., s.
EVZİOGLU, Suna ATUN: a.g.e., s.
EVZİOGLU, Suna ATUN: a.g.e., s.
EVZİOGLU, SunaATUN: a.g.e., s.

329
337
338
340
343

205

ız kor mu şehsuvarını
rin şenliğinde

gök'ün derinliğine
ağusa göklerinde
süz saltanatla
an, yelesi alev alev
at Bey doludizgin kır atla ... 512

andı kırmızı kana
ndimi, düştüm bir yana
ek için, sana geldim Allah' ım ... 513

toprakları her adımda kurşun dolu

ııstafayı vurdular

ında köylerini beklerken
cuklarının günahlarını kesmesinler

ğındayken kapandı evin içine
tadardı, kapıdan girerlerdi (kurşunlar)

u kucağındaki çocuğuyla
i yazılıydı böyle halleredüşmek?
a düştü, acıklı ağlıyordu
ZİOGLU, Suna ATUN: a.g.e., s. 366
VZİOGLU, Suna ATUN: a.g.e., s. 384

206

anki, hem yukarılarda hem aşağılarda (yerde ve göktesin)
hem çocuğumu, vurdular hem beni da514

ündüzün farkı yok burda
ı kaybettik ard arda
ülkmüş kalsın dağda bayırda
ürklüğe refah kalmadı515

ÇİN SAVAŞARAK ÖLÜM

önüyor Gime dağında,
lanmış gençlik çağında,
kıyla cennet bağında
ülleri deren geliyor
murdanır sirenler çalar,
:ınani korkuya salar,
slanlar, Magosalılar,
ehmed'im hemen geliyor,

ürmeyi erlik sananlar,
la sarhoş olup kananlar,
kopiller, Barbar Yunanlar,
r kürem kürem geliyor,

ÖKÇEOÖLU : Tezler ve Sözler III. (Lefkoşa, 1994), s. 178
atları Derneği (Has-Der): Halkbilim Sempozyumları, (Lefkoşa, 1986), s. 214

207

ler inledi kartal kanatlarından,
kışladı inerek atlarından,
yamadım - teslim - feryatlarından.
çaklarım diye düşmana sordum.516

üşmanlar Türke saldırır .

ek bütün çocuk öldürmüş
zamanı geldi kardeşler

ti bütün hazır duruyor
ürkleri nasıl vuruyor
Türkler deli oluyor
kavgası girin büyükler517

Gibi

ğruna tatlı canını
ehitsin ver ceddin gibi518

mız sen de şu anda

atamız namusumuzla yaşarız

ut İSLAMOGLU: Kıbrıs Türk Kültür ve Sanatı, (Lefkoşa,1994 ), s. 99-100
ut İSLAMOGLU: a.g.e., s. 100
ut İSLAMOGLU: a.g.e., s. 103

208

vatanı bekleriz

kalblerde yaşayacaksın

artık uçmasınlar

nlamayan ufak çocuklar
·<ölsünler mahu olsunlar520

ki ey kavm-i pelid
dır, kim kış oldu şeclıd
yolunda oldular şehid
merd-ser kaplan bendedir522

FEVZiOGLU, Suna ATUN: Kıbrıs Türk Halk Edebiyatında Destanlar ve Ağıtlar
ilgiler -Belgeler -Araştırmalar, (Ankara, 2001), s.261
tFEVZİOÖLU, SunaATUN: a.g.e., s. 114
J?EVZiOGLU,Suna ATUN: a.g.e., s. 115
J?EVZİOÖLU,Suna ATUN: a.g.e., s. 157

209

lerden Sabri Hacı Mustafa'nın Destanı

avaş'ta İstanbulda öldü

· ben ölsem, bu dünya sana dardır
Ime anne, ölürsem, Necdet vardır. ..
elini de, son defacık öpeyim
satım azdır, vakittir, gideceğim
üşersem, Tanrı sana bildirir
üzgarlar, haberimi getirir ... 525

erken Bir Askerin Destanı

n dua et yedi aylık oğluma
r askerlikte, şeref vardır bunu bil
ölürsem ben, bu ayıp değil.526

ılır ya yiğitliğiniz, şanınız

ar kalacak adınız

ZİOGLU, Suna ATUN: a.g.e., s.
NZİOGLU, Suna ATUN: a.g.e., s.
'VZİOGLU, Suna ATUN: a.g.e., s.
YZİOGLU, Suna ATUN: a.g.e., s.
ZİOÖLU, Suna ATUN: a.g.e., s.

43
145
145
147
212

524

ilk giren kahramansın;
Bayraktar'ım, nasıl ölürsün,
çse de yaşayacaksın

vaşı seyretmek için,

stahlıkta bulunanlara,

n ayrılan başlar,

tFEVZİOGLU, SunaATUN: a.g.e., s. 217
FEVZİOGLU, Suna ATUN: a.g.e., s. 217
t FEVZİOGLU, Suna ATUN: a.g.e., s. 224
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sol'un Türk Savunması

rler uygar yerlerde buldozerdir,
Levantin ellerindeyse;

karanlığında, gündüzün ilk ışıklarında,
tiren sesler duyarsanız,
z'in zırhlıları,
neral Young'ın silahları değildir bu sesleri getiren;

?ndakimevzilerde son kurşuna kadar çarpışan
kucak dolusu selamlar, sevgiler ve saygılar.

Tğınıza,unutulmayacağınıza göre yıllarca,
imek değil daha büyük, daha güçlü yaşamaktır.532

estanı

e hepimiz öleceğiz
~ · 533
ermeyecegız.

almaz gözlerimiz ...

VZİOGLU, SunaATUN: a.g.e., s. 228
VZİOGLU, Suna ATUN: a.g.e., s. 237
VZİOGLU, SunaATUN: a.g.e., s. 266
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rdu askerler ölüyordu çaresiz
arlan yıkılmıyor aşılmıyordu
ar döküyorlardı burçlardan
ezilip tükenmekteydi ordu535

GRUNAÖLÜM

hiç'in Destanı
aın oldu Komiser'in sözünden
akmaya başladı gözünden
ldu kırmızı çehresi, oldu sapsarı
evtine sebeb oldu bir karı536

kazın boyuma

al beni da goynuna537

pVZİOGLU, SunaATUN: a.g.e., s. 272
EVZİOÖLU, SunaATUN: a.g.e., s. 365
İSLAMOGLU: Kıbrıs Türk Folkloru, (Ankara, 1994), s.143
GÖKÇEOGLU: Aynalı'nın Okuduğu Şiirler. (Lefkoşa, 1993), s. 40
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ndırıncaya kadar onları
lef etti onları

burada, öldüreceğim onu
a.şeytana teslim edeceğim ruhunu539

ada bir Annu'ya uğradığı zaman
na: "Annu'm senin uğruna ölebilirim her an."540

ldu iki genç insan, adi bir kadının541

cesurdu da dersini adam bana
ükümet ile çıkamaz başa
üyükleri olsunlar teslim
a oldu iki gün küslük ...

542

FEVZİOGLU, Suna ATUN: Kıbrıs Türk Halk Edebiyatında Destanlar ve Ağıtlar
ilgiler -Belgeler -Araştırmalar, (Ankara, 2001), s. 228
FEVZİOGLU, SunaATUN: a.g.e., s. 229
FEVZİOGLU, Suna ATUN: a.g.e., s. 229
FEVZİOGLU, Suna ATUN: a.g.e., s. 237
FEVZİOGLU, SunaATUN: a.g.e., s. 32
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arı dolaşan kuşa benzer
ş

eden iyi ölümde ölmez

düşüp de kadınlarla
girmeseydi, kendisini
ldürmezlerdi543

yüzünden az kalsın, asılıyordu544
den Sabri Hacı Mustafa'nın Destanı

zahir, erkene oldu
adın, yılında öldü545
Geçen Olayın Destanı
taktı ve hemen ormana daldı
Ermioni'nin babasına rastladı
la beraber Ermioni'yi aralardı
1,ıçakladıve bıçağı beline taktı

Suna ATUN: a.g.e., s. 238
Suna ATUN: a.g.e., s. 240
Suna ATUN: a.g.e., s. 48
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kartallar gördü, vücut ararlarken

sine bıçağı soktu
püşürken, kucaklaşmış ölü olarak kaldılar. ..

546

Ali geldi şehere
a gönül verdi düştü peşine
k da yedin gittin işine
düştüm bir ateşe yanar giderim
böyledir çeker giderim547

n feracemi geyeyim
gelsin aman ifademi vereyim
bam yoktur halimi bildireyim
da ninem boyandı şalvarına
adın mı Derviş, dağlı kızın kucağına ...

548

fa GÖKÇEOGLU : Tezler ve Sözler II. (Lefkoşa, 1991 ), s. 105
t FEVZİOGLU, Suna ATUN: Kıbrıs Türk Halk Edebiyatında Destanlar ve Ağıtlar

Bilgiler -Belgeler -Araştırmalar, (Ankara, 2001), s. 158
tFEVZİOGLU, Suna ATUN: a.g.e., s. 160
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Yusuf, Hacer' e
nler kendine ecele549

vlusunda canını alacağım550

GÖKÇEOGLU: Tezler ve Sözler III. (Lefkoşa, 1994), s. 49
FEVZİOGLU, Suna ATUN: Kıbrıs Türk Halk Edebiyatında Destanlar ve Ağıtlar
ilgiler -Belgeler -Araştırmalar, (Ankara, 2001), s. 188

2\1

Folkloru, (Ankara, 1994), s.67
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tasözleri ve deyimler, toplum tarafından ortak olarak benimsenen
ış sözlerdir. Bu nedenle toplumun ortak dünya görünüşünü, yaşama
i, gelenek ve görenekleri yanında inancını da yansıtmaktır.

asözü nedir? Söyleyeni bilmeyen, toplumun ortak eseri sayılan güzel

akla samanı, gelir zamanı"

im nedir? İki ya da daha fazla sözcüğün ard arda gelerek sözlük
ışında anlam kazanmalarına denir.

sözleri, destanlar, halk masalları, halk oyunları, halk türküleri
ler. Toplumun ortak malı sayılan eserlere "Anonim" denir. Anonim eserler
a da.bir gruba ait olamazlar. Tüm ulusun malıdırlar. Bir toplumun kültür
onim eserlerinin çokluğuyla ölçülür. Türk ulusu bu yönden çok

gözü kararır, borçlu ölmez benzi sararır
ğına canı çıksın (daha iyi)
n damarda durmaz
sı buraya gadardı
tlarına uzun ömürler versin

ç ölüsü göstermesin
· de galanlara sabırlık versin
seye evlat acısı vermesin
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ömür uzunluğu versin
ahlarını (taksiratını) affetsin
ylarda ölmemizi nasib etsin
r can borcumuz var

ldürmediğini gulu öldüremez
medi (kaza sonucu aniden ölmek)

çocuk yuvada, buba ölürse ovada kalır.
"i

arpadan olsun

k yaşa, akibet gelir başa
andan çok veren maldan552

. , medik bir mezar tahtası kaldı
.ten sonra isterse daş daş üstünde galmasın
süpürülmesi (bir evin tüm bireylerinin ölmesi)

oğumu babasının evinde olmalı, cenazesi kocasının evinden çıkmalı
öleceğinde ölmeden memleket çabuk duyar
lüp gömülür ve ancak duyulur
Sultan Süleyman'a bile galmadı
a gazzık çakacak değilik

AGIŞKAN: Kıbrıs Türk Halk Biliminde Ölüm, (Ankara, 1997), s.360-361
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onunda ölüm yok da
yapamadıysan yat da öl (tepin)
ızın sonu gelin, uzun ömrün sonu ölüm553

deyse osur da çıksın

ertiplemek (ölüyü yıkama ve kefenleme işlemleri)

a sevinrneyim
az yaşa, akibet gelir başa
ölüm bile datlı olur

AGIŞKAN: a.g.e., s. 361-362
BAGIŞKAN : a.g.e., s. 362-363

1.1.\

· yada yiyecek ekmeği, çekecek çilesi vardır

nra dinlensin (Hıristiyanlara dua şekli)
en gorkmadık, ölüsünden niye gorkalım
"unda ebe yıkadı öldüğünde imam yıkayacak
umuza inandık, öleceğimize neye inanmayalım
an nebetini (sırasını) kesmek
na doymadan gitti
kazzık çakacak deyilik ya556

i cihana baş ağrısı mahana
ince başa, baş ağrısı mahara
ince bedene ,,baş ağrısı behane
nee baş ağrısı bahane olur

usayan köpek cami duvarına (avlusuna) işer

an söylersem Allah canımı alsın
an söylersem buracıktan oracığa gidemeyim
an söylersem burdan oracığa yetişmeyim gideyim
BAGIŞKAN : a.g.e., s. 363
BAGIŞKAN : a.g.e., s. 363-364
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n söylersem çocuklarıma sevinmeyim
n söylersem çocuklarımın ölüsünü öpeyim

mı cenazede bulur

an birşey isterse ömürdür, ata evlattan bir şey isterse ölümdür.

, gan gardaş, ölene gadar arkadaş

nyadan, geçtim helvadan

madıg ev olur, ölü çıkmadıg ev olmaz
on arşınkapot bezi götürdük sonra, zengini da bir fukarası da bir

en ölürsem gözüm arkada galacak
katla gitmek
ada kaldı
gitmek (öldü)557

ölmüş öksüzsün, ha baban
stafa'nın horozu gibi tek kalmak
iniler, vadesi dolan gider
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z pamuk ipliğine bağlıdır

in gideceği yer orası
endi çukumu doldurur

guş misali. Bugün var, yarın yog

ı çıkacağına canı çıksın daha eyi
e ölmemek559

Fbeğensin, ölürse yer beğensin
n kan gölünde boğulur

a yıkamak

girip pencereden çıkmak (hayatın kısalığı ile ilgili)

sırma saçlı olur, kör ölür badem gözlü olur
sonra azanı teneşir paklar
kim galır
ecele (ölüme) faydası yoktur

r BAGIŞKAN : a.g.e., s. 365
r BAGIŞKAN : a.g.e., s. 366
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rı olacağa çare yoktur
öleceğin önüne geçilmez
n öleceğe çare yogdur (bulunmaz)
herdi ardında adı (namı) galdı563

a gözü arkada galdı

aklıma gelirdi da, bana bunu yapacağın aklıma gelmezdi
,Jeninan) ölünmez

bu günleri görmeyeydim

r dönmek yok
in hayrına su vermek
e ayrılamam

ölme olayına "ölü öldü" denir. Bu bir yalnış halk söylemidir.)

: a.g.e., s. 367
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u, kefen yırtıcı
nı mu soran?

ken altın dişini sökme
cu, kefen yırtıcı olmak

değil, dirilerden gork (medet um)
gorksaydık mezarlıktan geçmezdik

g miras helal
liği

üstüne yemin ederim
e çalışmak
e susamak
gomşundan sorulur
arkasından kötü konuşulmaz
(ölüsünün) goca körü
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öldürürmün

k yası var
pamuk ipliğine bağlı564

adar değil mezara kadar
o zaman gadar kim ölür kim galır
e gitmek565

beni çok severdi. Şimdi sevmesin
görmek (düşgören kişinin ölen birisiyle yüz yüze gelmesi)

(sahibinin) başını yedi (öldürdü)
a faydası olmadı, ölümünde hiç olmaz

ah inandırsın, benim de canımı alsın
kirini nargile, nargilenin de kirini tabut- teneşir paklar (temizler)

tmadan unuttu gendini

BAGIŞKAN : a.g.e., s. 368-369
BAGIŞKAN : a.g.e., s. 370
BAGIŞKAN: a.g.e., s. 370
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ağır gelmesin (Ölen bir insanın yaşamı sırasında yaptığı
iklardan söz edilirken söylenir)

ezan hergün açıktır567

e kadar yolun var

geldik toprağa gideceğiz568

i da ölü toprağı serptiler

öldür demedik
dön öde ceremesini
İngiliz de assın seni

BAGIŞKAN: a.g.e., s. 370
BAGIŞKAN: a.g.e., s. 370-71
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im, ya evleneydim, ya altın dişli bir yar seveydim
yur, ya vur öldür
emesin (Bir kişi genç yaşında, ölmüştür, başka bir kişi onunla
ılırken söylenen sözdür)

ömrü az olur

r tez ölür
öynü olana gadar fukaranın canı çıkar569

: a.g.e., s. 371
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daki Galusa Mağrası

manlı döneminde önce Venedik devriyeleri köyleri, çiftlikleri, dağları
şırlar. Devriye göreviyle toplumsal barışı sağlamaya çalışırlardı.

keri giyim kuşamındaki ihtişamı uzaktan hayranlıkla izlerlerdi. Kadınlarsa
hışımla giden askerleri daha atlarını işitirkenden saklanırlarmış.

lerden bir gün bir askeri birlik atlarına atlamışlar. Akdeniz' den (Ay İrini)
gitmek için yola çıkmışlar. Haber alan kadınlar bir delik tırsık bulup
ar. Golya' daki ana kız torunlarını da almış bir mağaraya girip
ar. Mağara askerlerin geçeceği yol üzerindeymiş. Birliğe rehberlik eden
maneciymiş. Kemanenin sesine karışan atların nalsesleri çocuğu
Çocuk ağlamaya başlamış. Anası emzirmeye çalışmış. Kadının
ütü kesilmiş. Rum kemaneci çocuk ağlamasını duymuş. İrticalen bir türkü
başlamış. Rumca "Ana çocuğunu boğ. Yoksa öldürüleceksin" sözlerini
Kı:ı,p,ın duymuş türküleri. Olduğu yerde kala kalmış. Çocuğun ninesi
oğazını sıkmış. Çocuk can verdiği anda üçü da taş kesilmiş. Askerler de
abersiz yollarına devam etmişler.

ü

edilen mağara bir yarın ucundadır. Mağara tavanındaki kalkerli suların

an dolayı tabanda birbirini kaynaşmış süt beyaz üç taş bulunmaktadır.
casında galusa, galatusa, galaktini sözcükleri süt ve meme anlamına

sonra sütü kesilen Türk Rum ve Maroni beyazlar giyerek mağaraya
Mağaraya girince üstündeki beyaz elbiseleri çıkarıp taşlaşmış ana
üzerine giydirir oldular. Çıplak bedenlerinide süt beyaz taşlara
Mağaradaki suyu içerler ve mağara tabanındaki çamuru
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e sürerdiler. Böylece sütlerinin yeniden geleceğine inanırlardı. Bu
yakın geçmişte vaz geçildi. 571

brıs, o zamanlar Venediklilerin elindeymiş ve halka işkence ederlermiş. Bu
ye denetime geldikleri zaman halk onlardan korktukları için kadınlar ve
ağa saklanmak için çıkarlarmış. Bunlar içerisinde bir yaşlı kadın, gelini ve
k çok yüksekte olan bir mağraya saklanırlarmış. Çocuk devamlı ağlarmış.
yakınından geçen bir çalgıcı Rum ve V enedikli askerleri ağlama sesleri
olurlar. Rum kemancı bağıra bağıra onlara işaret vermek için şarkı
başlar. Şarkının anlamı çocuğu susturun yoksa sizi öldüreceklerdir.
sturmaya çalışan yaşlı kadın ve annesi ne yaptılarsa çocuğu susturamazlar,
cuğu boğmaya çalışırlar. Fakat çocuğun annesi bunu yapmaz. O anda
n Venedikliler mağaraya doğru gitmeye başlarlar. Mağradaki yaşlı kadın
şke taş olsaydık derler ve o anda taş kesilirler. Mağaraya gelen Venedikli
seyi bulamazlar.

572

e dağlarında er bir kişi yaşarmış. Bu kişinin dili çok bozukmuş. Aynı
ddinide bilezmiş. Türlü işlere girermiş. Hiç birine diş tutturamamış.
larının sebebi olarak Tanrı'yı görürmüş.

lr durur tanrıya sönvermış. Bir gün yne sövmeye başlamış. Köylüler
saymasından bıkmışlar. Ağzı durunca köylüleri:

ı her gün batımında dağın Alev Kayası tepesine gelir. Bizim yanımızda
Git karşısına. Söyleyeceğini söye. Şikayatini yap, demişler.

ÖKÇEOGLU: a.g.e., s. 61-62
ÖKÇEOGLU: a.g.e., s. 63
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sözleri işitirkenden hemen yola düşmüş. Söylenen yere çıkmış. Gün
zlemiş. Bir yandanda durmadan sövmüş. Tanrı'nın gelmesini beklemiş.
Kayası'na gelği an ağzıdan son sevgi sözleri çıkarken taş kesilmiş.

çektende günümüzde Alev Kayası denen yerde insan süretine benzeyen
ş kabartma vardır.573

r Taşı (Petra Tou Rominov) Limasol'la Baf arasındaki sahilde ve
15-20 metre içeride denizin içindedir. Burası aynı zamanda güzellik
rodite'nin köpüklü sularda yıkandıktan sonra karaya çıktığı yerdir. Sözü
ıbrısTürkleri Gavur Taşı, Rumlarsa Petra Tou Romiyo demektedirler.

iz sömürge yönetimi döneminde iki Rum papaz suç işlerler. Suçları
"'undan idam edileceklerini anlarlar. Düşünürler taşınırlar. Sonunda
.er olarak denizin içindeki sipsivri uzanan taşı seçerler. Taşın arkasında
anırlar. Sonunda suları ve yiyecekleri biter. Kurtulmaları için Allah'a
onunda her ikisi de taş kesilirler.574

nüşen Üç Kız Kardeş

birinde Gime yakınlarındaki bir çiftlikte güzeller güzeli üç kız kardeş
üzellikleri bütün Akdeniz'i gezmiş dolaşmış. Korsanların kulaklarına
sanlar gemilerinin dümenini Gime'ye çevirmişler. Önce şehri yağmalayıp
r. Yükte hafif pahada ağır ne varsa hepsini de gemilere taşımışlar. Karşı
ı..ıııı,;uııı

geçirmişler. Sonra da dünyalar güzeli üç kız kardeşin bulunduğu
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görmüşler. Canlarıyla namuslarını koruyabilmek için
.\.~\'a.1-. "D'a.ı\l\ "'j'a.fil'a.C:.m.atl"tm'a.l\.WKen. Kat'2,'a.l\.\at

%Ö"tm.Ü\'ı\et.

Üç kız kardeş var güçleri ile koşa koşa dağın doruğuna
k geçmeden korsanlarda doruğa ulaşmış. Kızlar kaçacak ye
şlar. Dağın öteki yüzü ok sarpmış. Üçü birlikte söz birliği etmiş gibi:
'ım bizleri bu korsanlara yem etmektense taş et, demişler.
ndilerini dağın doruğundan boşluğa bırakmışlar. Düştükleri yerde taş
Kemikleri taşların içine kaynamış.
ümüzde Boğazköy'ün doğusundaki İnpınar denen yerde içlerinde fosil

delerimiz dağın yamacına da bir adak yeri yapmışlar. Adak yerinde mum
yakanlar bir dilek tutarlar. Sonra da içlerinde kemik olan bu taşlardan
yerine atarlar.

575

arının Tepesi
ıbns'ta üst üste on yıl kuraklık olmuş. İnsanlar açlıktan kırılmışlar.
ozanköy' de bir kocakarı varmış. Tarlasını dağdan gelen bir pınar sularmış.
sayesinde ekinleri çok gümrah olurmuş. Bütün tarlalardaki ekinler kuruyup
rken onun tarlasındaki arpa buğday adam boyu olurmuş.
ocakarı o yıl da ekinleri biçmiş. Sürüp savurmuş. Buğdayı belenler gibi
Her zaman olduğu gibi buğdayın üzerine çıkıp oturmuş. Kimseciklere

a.g.e., s. 66-67
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bir kadının beş tane yetimi varmış. Çocukları günlerdir açmış. Dul kadın
aşmış ama çocuklarını yedirmek için bir kök bile bulamamış. Çaresiz
gitmiş. Bir avuç buğday dilenmiş.

k cimri olan kocakarı dul kadını azarlamış. Söve saya başından savmış.
enim buğdayım, muğdayım yoktur.
zerinde oturduğun nedir?

ahi Tanrım, sabaha kalmadan taş olsun, demiş.

aha varmadan kocakarı da buğday yığını da taş olmuş.

gün bu gündür Kozanköy'ün girişindeki tepeye Kocakarının Tepesi

rta yaşayan Mehmet Baba çok varlıklıymış. Mehmet Baba'nın bir de Arap
armış. Keramet sahibi olan Lala'nın başlıca vazifesi çiftliği çekip çevirmek
sı olan Hacı'ya can yoldaşlığı etmekmiş. Arap Lala işinde çok titizmiş. Bu
acı'nın malları her yıl iki katına çıkarmış. Hacı da artan mallarını
ra, açlara dağıtırmış. Mehmet Baba hacce gideceğinde malını mülkünü Arap
emanet etmiş. O da emanete hıyanet etmemiş.

ir gün Mehmet Baba'nın hanımı hamur yoğurmuş. Nor böreği yaparken
kocam nor böreğini çok severdi. Keşke burda olsaydı da yeseydi" diye
. Keramet sahibi olan Arap Lala olanları duymuş. Koşup ocak başına gelmiş.

afa GÖKÇEOGLU: a.g.e., s. 68-69
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öreklerden peşkire koy da ağama acele acele götüreyim. Soğumadan yesin,

ın söylenenlere inanmamış. Ama yine de Lala'yı kırmamak için börekleri
ine koymuş. Aradan zaman geçmiş. Mehmet Baba olarak giden ağa Hacı
aba olarak dönmüş. Karısıyla da söyleşmeye başlamış.

rap Lala'yla bana gönderdiğin nor böreklerini sıcak sıcak yedim. Börekler
a can kattı, demiş.

, hikmet sahibi olduğunun öğrenilmesi sonucunda taş kesilmiş. Söylence
hemen bir türbe yapılmış. Hasan Ağa Tekkesi denen tekkedeki türbelerde
et Baba ve Arap Lala'nın yattığı söylenmektedir.I"

aynanayla Ermiş Kadın

kti zamanın birinde gölgesiyle bile kavga eden geçimsiz acuze bir kadın
erkesi olduğu gibi gelinini de her gün hırpalarmış. Sözü de kurşun gibi
ok yavaş olan gelin kaynanasının dilinden, elinden çok çekmiş ama hiç
rtmazmış. Yaşlı karının vadesi yetmiş, ölmüş.
günlerde bir kişi öldüğünde kadınlar hiç ev işi yapmaz, yalnızca evlerinde

nazeyi alan erkekler son defa evinin önünden geçirmişler. Bu sırada
ın odasındaki pencereden gelini cenazeye bakmış. Kocakarının yüzünde
ülümseme varmış. Gözlerinden ışıkla birlike toz saçılmış. Pencereden giren
larla soğanla, sarımsak parçalanarak bütün evin içindeki eşyaların üzerine
saçılmış. Gelin yapmaması gereken bir işi yapmış. Süpürgeyi toz bezini
Bütün odayı silip süpürmüş. Her yanı buz kar yapmış.

g:1.:1.N.1,,.c,vvı.,u.

a.g.e., s. 70- 71
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un cenaze sırasında ev süpürdüğünü komşuları görmüş. Kocasına
r. Gelin ermiş olduğundan gördüklerini kimseciklere söylememesi
in bilincindeymiş. Kocasının ısrarlarına dayanamayıp yine de bu yasağa

enin anan insanları sevmezdi. Kimseciklere iyilikte bulunmadı. Yaşamı
alnızca bir acı soğanla bir sarımsak verdi. Şayet daha çok yiyecek içecek
psaydı onlar da arkasından yuvarlanıp gidecekti. Ayrıca anan çok huysuz
canını almaya gelen azraile bile karşı geldi. Boğuşmaya başladı. Azrail
ana vurduğunda fışkıran kanları odanın her yerini beledi. Evimize felaket
· için her yanı silip süpürdüm, demiş.

dın ilahi gücün yasakladığı konuşmayı yaptığı için sözü biterkandan
deni de taş kesilmiş.
ef~anenin de bir varyantı, Tuncer Bağışkan'ın sunduğu Kıbrıs
Taş Kesilme bildirisinde vardır.578

Ali ve Mariye
amam" dedi Ayşe kadın. Dinleyin: "Çok çok eski zamanlarda köyümüzde
· Ali yaşarmış. Yakışıklı mı, yakışıklı. Yedi köyün kızları, Çoban Ali 'ye
işler. Fakat yakışıklı Çoban Ali, köyümüzden Mariya adında bir Rum
olmuş. Mariya'nın da; anası Rum, babası Türk'müş."

.vuni yine söze karışmıştı: "Yalan söyleme ana! Türkler Rum kızları ile

a.g.e., s. 72- 73

':ı
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ret de anlatayım be oğlum! Zaten evlenemediler," dedi annesi.
uşlar. Birbirlerini sevmişler. Ne anası izin vermiş Çoban Ali ile
e, ne babası. Kim dinler ki? 'iki gönül bir olmuş, samanlık saray olmuş'
Çoban Ali ile Mariya'yı, birbirlerinden ayırmaları mümkün olmamış.
irinde Çoban Ali, Mariya'yı kaçırarak dağa götürüp bir mağrada saklamış.
zaman geçmiş. Her tarafı aramışlar. Ne dere bırakmışlar, ne çalı dibi.
ı üstününe getirmişler ama Mariya'nın dağda bir mağarada olduğu, dilden
an kulağa dolanmış. Gecenin birinde, polisler bir baskın düzenleyip,
yakalayıp köye getirmişler. Mariya'yı köye getirmişler getirmesine ama ... "
akam, heyecanla; "onu öldürdüler mi yoksa?" diye sordu.
k be oğlum. Mariya'yı öldürmediler. Öldürmediler ama karnı

la işte Kavunil Sözün gelişi öyle söyledim.
amı bumunda demek, hamile olmak demektir," dedi Kaymakam.
anladım", dedi Kavuni.
aliye mutfaktan, elinde bir çanakla gelmişti. Tüm gözler Cemaliye'ye
Önce herkese birer kaşık verdi. Kaşıkları eline alan yalanmaya

rin bir soluk alarak, "çanağı koysana abla!" diye bağırdı.
maliye kaynamış buğdaya; nar, susam, badem içi karıştırmıştı. Kaynamış
rinden dumanlar uçuşuyordu.
kadın, öfkelenmişti: "masalımın içine ettin be kızım!" dedi:"Golifayı"
yduktan sonra, benim masalımı dinlerler mi?"
inlerler anneciğim dinlerler", dedi Cemaliye ve tabağı önlerine koydu.
aliye, dizlenip oturana dek, çanakta bir tek buğday tanesi bile

birbirlerine bakarak gülüştüler.
"Gördün mü anam?" diye sordu. "Çanakta golifanın tanesi bile
devam et. Bu güzel masalı, ilk kez anlatıyorsun."
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ıştı. Derin bir soluk aldı ve anlatmayı sürdürdü:
,bası çok kızmıştı. Eline geçirdiği bir sopayla zavallı

e ölmüş", dedi Kavuni.
lmemiş. Ölmemiş ama çok hasta olmuş. Günlerce
c.lüşürecek zannı ile, komşular başı ucundan bir an bile

'i,,c;:)lQ..'0. \Z...'ô..''fIT\_'ô..\:..'ô..m..

anası. "İyileşmiş ve yataktan kalkmış. Fakat babasına hiç
.>Günlerce odasına kapanmış ve hiç kimseyi yanına almamış. Gecenin
at bulmuş ve kimseye görünmeden evden kaçmış. Evden kaçmış,
ama mevsim kış. Yağmur yağıyormuş. Dere engin. Çoban Ali 'ye gitmek
dereden geçmesi gerek. Uzun süre engin derenin kenarına oturmuş
sonunda kararını vermiş: 'öleceksem kocamın yanında öleyim' diyerek

re bi\sağa savurmuş Mariya'yı, bir sola. Mariya direnmiş. Bir ağaç
tunarak, kurtulmuş ve öte yüzüne geçmiş geçmesine ama kader bu ya?
e yazılmışsa, insanlar yaşamadan ölmezlermiş. Çok yorulmuş. Dinlenmek
.n çıktığı yere yatmış kalmış. Ancak sabah gün ağırmak üzereyken uyanmış.
uyanmasına ama yağmur dinmek bilmiyormuş. Bu arada, hafiften hafiften
ancılar belirmiş. Sancılar arttıkça artmış. Ikınmış, sıkılmış, bağırmış,
e nur topu gibi bir kız bebek doğurmuş."
uh be!" dedi Kavuni. "Bu kadar sıkıntıya değer mi?"
eden?" diye sordu Cemaliye.
nca sıkıntıdan sonra, erkek olsaydı daha iyi olacaktı be abla!" dedi Kavuni,
emaliye; "Masaldır çocuklar," dedi. Masallarda olmayacak şeyler de olur."
ariya, doğurduğu bebeğinin göbeğini kesti. Sardı sarmaladı ve dağın
tmuş. Tam 'Bebek Taşı'nın' olduğu yere geldiğinde, yorgunluktan bitmiş
ve bir taşın üzerine oturmuş."
masal bitti mi ana?" diye sordu Kavuni.
oğlum," dedi anası. "Daha bitmedi. Sabret de anlatayım".
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amam ana tamam. Anlat", dedi Kavuni. "Hoşuma gitti. İnşallah sonu iyi

rin bir iç çekişten sonra Ayşe Kadın; "Pek, iyi oldu sayılmaz çocuklar,"
latmasını sürdürdü: "Maria taşın üzerine oturmuştu ya?"
e?" diye sordu Kaymakam.
aban Kurtlar etrafını sarmaz mı?"
ağ kurtları, ha?" diye Kavuni.
ağ kurtları ya. Zavallı Mariya yeni doğurmuştu ya? Sürekli üzerinden
yormuş. Kurtlara kan kokusu vurdukça, üstüne saldırıyorlarmış."
vuru heyecanlanmıştı: "Mariya'nın kanı neresinden akıyordu ana?" diye

Kadın, öfkelenmişti: "Doğum yaptı ya be oğlum? Doğum yapan
kan akmaz mı?"
a, anladım", dedi Kavuni.
.urtlar etrafında dönmüşler dönmüşler dönmüşler dönmüşler..."
e, sonra n'oldu ana?" diye sordu Kaymakam.
ariya, bebeğini kucağına almış ve can korkusu ile dere kenarındaki o
ın üzeri~e tırmanıvermiş. 'Bebek Taşı' bildiğiniz gibi yüksek taştır. Kurtlar
namazlar o yüksek taşın üzerine".
ee, sonra n'oldu ana?" diye sordu Cemaliye.
ok Soğuk bir günmüş o gün. Buralara kar yağdığını hiç gördünüz mü?"
ook", diye yanıtladı Kavuni, "Görmedik. Kar, yağmur gibi bir şey mi?"
ağmur gibi değil. Su damlacıklarının donmuş olarak yere düşmesidir.
ralarda pek kar yağmaz bildiğiniz gibi. Ama o gün, öyle bir kar yağmış ki,
pamuk gibi beyazlanıvermiş. Zavallı Mariya, karla örtülmüş. Ertesi gün
mış. Karlar güneşi görünce, eriyip su olmuş, dereye akmış. Fakat Mariya,
nda taş olmuş öylece kalakalmış.
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er ki; her yıl aynı günde kurtlar taşın etrafına doluşurlarmış. Kurtlar
yup etrafında dönerlerken, Mariya da, bir an canlanıp ağlamaya başlarmış.
bir damla gözyaşı akar akmaz, olduğu yerde yeniden taş kesilirmiş.579

ÇLARIMIZDA ÖLÜM

a günü sela vakti ev süpürülmez. Süpürülürse ev bireylerinin de

pek ulursa sahibini yiyeceğine inanılırdı.
kuşun geceleyin ev yakınına gelip ötmesi yakında birisinin öleceğinin
larak kabul edilirdi.
e tırnak kesmek uğursuzluk olarak kabul edilirdi.
a gecesi, çocuğu yerde olanın (çocuğu ölmüş olanın) dikiş dikmesi günah
lünün ahirette su kabının (maşrapası) delineceğine inanılırdı.
e günü çamaşır yıkanırsa kirli sular ölülerin ağzına gideceği

gün uğwsuz sayılmakta. O gün yeni bir işe başlanmazdı. Başlanırsa iş

iöldüğünde onu yakınlan oturup beklerdi. Bekleme sırasında ölünün
nek gelirse büyükler "dikkat edin bu gelen ruh sineğidir. Yani ölünün
erlerdi. Orada bulunanlar sineği korkuyla izlerler ve kaçması için hiçbir

ı kişiler gözleri açık ölürler, ya da bazı ölüler yıkanırlarken gözleri açılır.

ölünün bir çekincesi olduğuna yorumlanırdı. Ölüye abdest aldıranlardan
utardı. Niyet tutan kişi önce besmele çeker,"Gelmiş geçmişlerin, kimi.
çekindiği insanların adına" der gene evzu besmele çekip üç kul
Sağ elle ölünün göz kapağı kapanacak biçimde aşağıya çekilirdi.
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sa limanı limandır liman aman aman
nde yoktur din iman
çıktım yan basa basa aman aman
vardım gan kusa kusa

uyan uyanmaz oldu
yarasına dayanmaz oldu

hey bag neler oldu aman amam
gene gan ile doldu

m uyan 1:1yanmaz oldu
Yarasına dayanmaz oldu

·manından aldılar beni aman aman

gilizler vurdular beni

yarasına dayanmaz oldu580

fa GÖKÇEOGLU: Tezler ve Sözler II. (Lefkoşa, 1991), s. 227

.mine'ye düştü peşine

anası ağlar

mektup gitti mi?
vade bitti mi?582

gene kapadım Alim
ağacına götürdüler Alim
için yapılmıştır dediler Alim
başına geçirdiler Alim
siyah bıyıkları iplere sardırın Alim583

a.g.e., s..231
a.g.e., s. 231
Tezler ve Sözler Ill. (Lefkoşa, 1994), s. 207

sı alcüzdarıımı

yolda yayan

aray damına gonsam586

GÖKÇEOGLU: Tezler ve Sözler I. (Lefkoşa, 1985), s. 128
GÖKÇEOGLU: a.g.e., s. 197 - 198
GÖKÇEOGLU: a.g.e., s. 207

245

yandılar588

1ı Nazım Türküsü

alih mürada erdi

a.g.e., s. 202 - 203
a.g.e., s. 206
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"larında bülbüll er öter
lbül ödme yarim burnumda tüter
ğlarında guşlar mı uçar
uçuşundan yapraklar mı düşer

ın ardından dalları düşer
şlar uçma.ölümler bize düşer590

tafa GÖKÇEOGLU:
tafa GÖKÇEOGLU:

a.g.e., s. 209
a.g.e., s. 213 - 214
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varmış bu şehirden

et beklemiş insanlardan

un kızı nişanlısını beklemiş
ı savaştan kolsuz dönmüş591

Iarın içinde açan çiçeklerdir

anıt gerekmez
la beslenen çiçekler

girip, üç okka çıktığımız arasta,
'ler döküp saçan Gime Caddesi,

hanayların artık morga hazırlandığı
sığmayan Abdiçavuş Sokağı

Halkbilim Sempozyumları. (Lefkoşa, 1986), s. 203
s. 222

248

göğsümüzden
i imanımız parçalanmaz

gerçekleşmedi özlemimiz

mız üstüne and içmişiz

aha mı tatlı yoksa beklemekten
gelirse zaten, kalbim duracak mutlak
geçen yıllara yılları eklemekten
de daha mesut eder insanı toprak595

Sanatları Derneği (Has-Der): a.g.e., s. 180
Sanatları Derneği (Has-Der): a.g.e., s. 181
Sanatları Derneği (Has-Der, 1986): a.g.e., s. 201

249

n vallahide gitmez
ellesi bir kin ödemez596

rşısında çadırlarımız

Bey yiğitlerin efesi
iyor dinliyoruz
bayrağımı görmeden ölmem" diyor
lüyor biliyoruz Allah da biliyor
içe gpğru bir ezan sesi
rperiyor bide ürperiyoruz

bir gedik açtı sularda
karıştı bu işe ne
itimiz şehit oluyor
ra bekliyoruz dışarda
aklı bir çark kurmuş Venedikli
geçit verdiği yerde
lılara yazık efendilere yazık
ıyım kıyım kalleş bir tuzak

ran DÜZGÜN: Çakıl Taşları. (Kıbrıs, 2001), s. 47
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lat Bey sabısızlanıyaordu
kıvılcım kıvılcım
arı yaz ırmakları yanıyordu
"dedi
ımla gidiyorum düşersem eğer
benim hakkımı vurun" dedi

edim yiğit dostlar anlatır
bayrağını gördüğü şafak vakti

uğruna vuruldum" demiş

yiğidi Cambolat'ım hey ...

597

yrıı heycanla şimalde
aynı kırmızı bayrak
a elli bin şehitle biteviye

i anlatıyor bu memlekette toprak ...

598

· kalede teslim bayrakları
e kol, bacak sel oldu kan

s Türk Milli Şiirler Antolojisi: (Lefkoşa, 1971 ), s. 5 - 6
Türk Milli Şiirler Antolojisi: a.g.e., s. 7

ğil fakat şehitlerimiz
öyleniyor destanlarımız

di bayraklarını bekliyor

un b~yrağıyle de bu toprak

·nlik kızsın sen Kıbrısım sana can feda
ıım, tek istediğim sensin koynunda

im sallandı, ayağım yere basdı, yaşadım
sun ismimin yazılacağı bir mezar taşı

Milli Şiirler Antolojisi: a.g.e., s, 7 - 8
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it yaşamaz'"

r kulu hazırdır vermeye vatan uğruna

doğmak, yaşamak ne güzel

tekrar dirilmek
için tekrar ölmek

uğurda mücahitlerden hangi

Türk Milli Şiirler Antolojisi:a.g.e.,s.l

O

253

Türk geri dönebilir601

a'm canım vatanım
n verdi onu sana adadım
·nde tatlı, tatlı meyveler yedim
nde hep hasret türküleri söyledim
anık türküler Anavatan üstüne
yavru vatanın öksüzlüğüne
a'm canım vatanım
in doğduğuma inandım

in ölmektir tek düşüncem

büyük tasam seni

sana bu Yeşiladayı

abide duvarını
m sana bu Yeşil Adayı
elli iki bin şehidin ahızarını

brenimi paydemi
hemen senin şu panayır bazarını 603

Milli Şiirler Antolojisi: a.g.e., s. 1 O
Milli Şiirler Antolojisi: a.g.e., s. 1 O
Milli Şiirler Antolojisi: a.g.e., s. 13
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Erenköy'de

değil, asla gavur

vdet Sunay geliyor604

ktir, çalışmaktır vatan için borcumuz
iştir sana almıştır şu heybetli ordumuz
im hep bu yolda ecdadımız yürüdü
an kemikleri bu topraklarda çürüğdü
kı gayrı o bizim sinemizi bürüdü

na yürü dedi

çıksa dağ yürüse

s Türk Milli Şiirler Antolojisi: a.g.e., s. 14

255

etmem ölümden

taşıyoruz
zda kutsal ahit

kalbimin üzerine
şiirimi bir Fatiha yerine
olsun şehit oğlu şehit606

256

Gelecektir

ffyın analar, babalar, bacılar
yin eşler, dostlar, sevgililer

emiş böyle şanlı bir akın
milletleri nediyor bakın?

biçti mücahitler

brısda mücahidin kanı
mı? Avşaroğlu Zafer Destanı607

257

kapandı kurşun sesleri arasında
Iarın hürriy~t yazıyordu
ya bakan gözlerin
··cahidim yürü diyordu

ımızı tutamıyorduk Hüseyin Ruso

·zgarlar devrilen vücudun
bayrak gibi uçtu Türkün kalbinde

Her aldı devrilen vicudunu

Antolojisi: a.g.e., s. 19
Antolojisi: a.g.e., s. 20

258

er Türk demekse, cenk ct' de Türk demektir
en güzeli bu uğurda ölmektir
, tedhişçilik boşuna bir emektir
ile bile kızıllara vermektir

ife başında öldürülen neferler
dan kahbece vurulan şehit erler
it evladı şehit babası derler
uz düşmanınız bugün sizi öğerler
Iık ne bilmessin dürüstsün her işinde
sürüyorsun inan bu gün peşinde
a metanet okunur gidişinde
:,_

ölüm gizlemiş tırnağında ve dişinde612

t yazmadan dün ölen kardeşime
sıp bağrındaki ateşine
indeki hürriyet güneşine
lar yazasım geldi Atam
birin orada, heykelin burada Atam
etlerin burda sen burda Atam

Türk Milli Şiirler Antolojisi: a.g.e., s. 21
Türk Milli Şiirler Antolojisi: a.g.e., s. 24
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, ne kalır geriye Atam?
an, ha yavru vatan Atam613

s patır potur

bomba patlayacak
bina yıkılacak

ürktür 'Lürk kalacak614

var, burçlar var bu Adada
inde şehit kardeşler yatan
gibi, toprak kokan zindanlarda

Iüğü mısra mısra anlatan ...

615

oldu yiğitlerin kavgası
eden bir ses uçtu göklere

rıs Türk Milli Şiirler Antolojisi: a.g.e., s. 25
rıs Türk Milli Şiirler Antolojisi: a.g.e., s. 26 - 27
rıs Türk Mill! Şiirler Antolojisi: a.g.e., s. 27

andı denizlerde zaferin narası
616

erek düştü Carobulat Bey yere

.ül sabahı bayrağını

ere koydu amma
e bayrağını çekti
üyüktü

süngü ile pullasam
inini c~hennemeyollasam
benden vallahide gitmez
r kalesi bir kin ödemez618

a Kemal Kıbrıs'ta
ıbrıs'ta ölüm uyanıyor
ğın ak yüzü kızarıyor utançtan
barut esiyor Lefkoşe sokaklarından
sokaklarından vahşet, kin akıyor
Iı tüfekler, bombalar sarsıyor evreni
ığa karşı bir avuç insan
erini siper yapıyor kırpmadan gözleri

s Türk Mill! Şiirler Antolojisi: a.g.e., s. 28
s Türk Millı Şiirler Antolojisi: a.g.e., s. 28 -29
s Türk Millı Şiirler Antolojisi: a.g.e., s. 30
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dmhğ,a uyandığında
ayacak ölü.mü yansıtan

ğız kanımızın son damlasına kadar
son damlasına kadar

ınlığa uyanacak
stan bayrak bayrak
k hedefiniz Akdenizdir ileri
aha ünlüyor Mustafa Kemal
ulan 9 Eylül 'ü söylüyor
dölleri yalan söylüyor
kardeşlerim dökün denize urum'un oğullarını
ardeşlerim Mustafa Kemal bakıyor Anıttepe'den
kardeşlerim ölmezliğin fışkırdığı toprakta
ayacak barut ve kan kokan geceden619

k yola birgün

ze bayram .düğün

Milli Şiirler Antolojisi: a.g.e., s. 32
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Ş der: pek yakında

lan delen gelsin

620

a taksim, ya ölüm!" demiştik
·zümüzde duralım gayrı
unan kurtarmıştır her yanı
sığınıp vuralım gayrı

haneler yandı, yıkıldı
uvarına putlar çakıldı
da yavruya kurşun sıkıldı
un ahı var, görelim gayrı621

Türk Milli Şiirler Antolojisi: a.g.e., s. 34
Milli Şiirler Antolojisi: a.g.e., s. 36

1.63

k Surlarda Dalgalanıyor

düşman kavi değil
Bayraktar, ölüm sana değil
hre ilk giren kahramansın
ürsün Bayraktarını nasıl ölürsün
eçdikçe yaşayacaksın622

kasabasının

buradan geçmeycek diye
rken cephede
göçtüler

eyin Türkün gücüne, yoh...
ın, yalandır gavurun sözüne yoh...
öldüren, kesen biz değiliz.yoh .
illetlerinde iman diye birşey yoh!...624

Şiirler Antolojisi: a.g.e., s. 38 -39
Antolojisi: a.g.e., s. 41
a.g.e., s. 45

264

s oğlunu bırakmaz,

iz bitmiş, yarıda kaldı
stafa, Ulus, İsmail, Kubilay
şehitlerimizi toplayıp geliniz

im mezarındaki sırada kaldı

625

r, al olmuş, şehit kanından rengi
r, dünyalarda bulunmaz onun dengi
r, ölüm bile ışık olan meşale
or, Türkün canıkanı olan sancağım

ölünür öldürülür bu uğurda
or, can verilir toprak verilmez burda
or, sönmüş ocak, tutuşturan meşale
or, dünyalara bedel olan sancağım626

yüklü akşamlar inmişti tepelere
taşıdı her yel, kan taşıdı her dere
sız tepelerde yer yer kol! Kafa! Bacak!
adı kan kokmayan, yamayan bir tek ocak
ı gördü gavurun vahşiliğini nicedir
ıbrıs Türk Milli Şiirler Antolojisi: a.g.e., s. 47
ıbrıs Türk Milli Şiirler Antolojisi: a.g.e., s. 55
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adı, imanı her silahdan yücedir627

bayrağımdan

k mezarının başına

yudum tatdığım

il toprağın altında yatan yüzbin şehidin şehide
anet eden ceddimiz Osmanlıya söz
cukken ninemin verdiği en mert öğüde
n cansıza söz , son ölecek canlıya söz
oynumda yaşattım ki tarn üç yüz sene bu
elfil ettim şimdiki ahdım gene bu629

rıs Türk Milli Şiirler Antolojisi: a.g.e., s. 57
rıs Türk Mim Şiirler Antolojisi: a.g.e., s. 62 - 64
ns Türk Milli Şiirler Antolojisi: a.g.e., s. 74
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e karlıklar mermiler hedef arar
aha kalkmış Türklük için can
toprağına düşmana ölüm saçar
[aşır imamlar dağlar aşlar hep erir630

idin Anısına Seslenişi
doğduğum vatan kan ağlarken
zdım kalamazdım rahat ben
babam, kardeşim katledilirken
alırdım uzak.dasizden
şmanı Erenköy dağından gördüm

a anam, vatan için öldüm

nı Mansura dağından gördüm
a annafü, vatan için öldüm
e silah göğsümde iman631

sizde katılınız

sini bilenlerindir
rıs Türk Milli Şiirler Antolojisi: a.g.e., s. 77
rıs Türk Millı Şiirler Antolojisi: a.g.e., s. 79 - 80

lb I

nler
~-632

erçegı

yordu askerler ölüyordu çaresiz
ısarları yıkılmıyor aşılmıyordu
ağlar dökülüyorlardı burçaklardan
ün ezilip tükenmekteydi ordu633

r muünin bu cihadında
seninle ecdadında
şehitler harp meydanında
cahidim vur Allah aşkına

a nasıl ~ek yapmasın
deyince kinin kanmasın
dünyada bir rum kalmasın
·cahidim vur Allah aşkına

r canımız vatan uğruna
çıkmışız bu hak yoluna
ün vurda vur rum gavuruna
634

ücahidim vur Allah aşkına

rıs Türk Milli Şiirler Antolojisi: a.g.e., s. 87
rıs Türk Millı Şiirler Antolojisi: a.g.e., s. 94
rıs Türk Milli Şiirler Antolojisi: a.g.e., s. 104 - 105
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ŞİİRLER

biter elbet yapılan kötülükler
erme gününde yok olacak hödükler
silecek ey yağcılar, düdükler.

ilyonları kimler yediler
ıbütün arsız kediler

bu ahım kalmasın yerde
ın binbir bela?'a derde
rsat veren deva bulmasın
olsunda dönüşün olmasın635

ciğin dürülecek
e sonun gelecek

İSLAMOGLU: Kıbrıs Türk Kültür ve Sanatı. (Lefkoşa, 1994), s. 39 - 43
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ıtsun bu ahım
a her nerdeyse636
lim Tanrıya ahrette eşitlik var
bozana nasip olmasın mezar637

odum bahçaya maksılı toplasın
güçüglüğümde egmeg yedirmedi
mezarında hardlasın638

a taşlar boyandı kızıla

aşlar boyandı kızıla
639

yolunda c~n feda··olsun

ut İSLAMOGLU: a.g.e., s. 44
ut İSLAMOGLU: a.g.e., s. 45
fa GÖKÇEOGLU: Bildiriler Panel Notları -1-. (Lefkoşa, 2000), s. 174
··
~ - ""·" a.g.e., s. 211 - 212
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veya suya gömme ya da açıkta bırakma gibi
rinin ortadan kaldırılması.

prakta bir çukur açarak veya ceseôı kaya ya öa to-prak\aörtere\<. ğcımm<c,
e denir. Orta Paelotik Çağdan bu güne kadar devam eden bir yöntemdir.
İslam geleneğinde ölü, sağ yanı kıbleye dönük olarak yatırılır. Budacılıkta ise
başı kuzeyi gösterir

r Behiç'in Destanı
yi gönderdiler Ayasofya cami-i şerifine

n kendi keyfine girdi ara yere
at defnolundu kara yerde640

ne önü dolu ehli

eldi bir çoğu görsün

olan velveleye
Kıbrıs Türk Folkloru, (Ankara, 2004), s. 146
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yatırdılar
goydular otomobile

köyüne götürmüşler
e aynı gün gömmüşler

ır kimseler görmemişler

641

yi götürdükleri cami Ayasofya
arı ağladıydı doya doya
landa hazederdi
ye obür dünyaya
alem hep bu hali görmüşler
akta tabutu bürümüşler
hsiratın affetsin
fatihallar göndermişler642
Atatürk'ün Yaşamı Ve Ölümü

ir Kasım saat on bir saptandı

ziyarete fırsat vermek istedi

bahçe sarayı ışıklar içinde
ce halk dışarı toplanmış beklemekte

aylesi tabutun yanında
, arkada, sağda, solda askerler
ent FEVZiOÖLU, Suna ATUN: Kıbrıs Türk Halk Edebiyatında Destanlar ve Ağıtlar
e Bilgiler-Belgeler-Araştırmalar, (Ankara, 2001), s. 108
entFEVZiOÖLU, SunaATUN: a.g.e., s. 109
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kortej ve görkemli bir törenle

ehmet Hasan'ın Cinayeti

a öldürülenin akrabasına haber salındı
esedi defneti yakınları.

644

Hüseyin'i durup incelediler
ört gece sonra ancak onu gömdüler645

leri onarır o ekseriye
içekler ile eyledi müzeyyen
Koştu binler ile bilen ve bilmeyen646

elerden Sabri Hacı Mutafanın Destanı

rresiz- törensiz defin
olmadı geyeyim bir kefın647

an Hacıyorganci'nin Türküsü
şıdılar taa balık pazarına
'lgördüler haber verdiler karısına

an'ın naşını aradılar ricalden
sonra aldılar, öldürüldüğü yerden
SunaATUN:
SunaATUN:
SunaATUN:
ATUN:

a.g.e.,
a.g.e.,
a.g.e.,
a.g.e.,
a.g.e.,

s. 132
s. 232

s. 72
s. 130 - 131
s. 56
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rçlandıda, verdi onu toprağa

tı halk başladı ağlamağa

648

zalim ile dağıldı başım
belirsiz gözüm ile kaşım
n iki bitmiştir yaşın
i arabaya aldı erkek kardeşim

649

ün getirdiler cenazeyi kendi evine

dınlar geldi gördü gider gibi düğüne
ata göre yokmuş biçarenin suçu
aldı iki tane yavrucuğu '"

a gömüldük
ırla direndik
erek, Türkiyem651

ilent FEVZİOGLU, Suna ATUN:
ilent FEVZİOGLU, Suna ATUN:
ılent FEVZİOGLU, Suna ATUN:
FEVZİOGLU, Suna ATUN:

a.g.e., s.
a.g.e., s.
a.g.e., s.
a.g.e., s.

89
166
319
339

"'C\~

ine ölü gömülen toprak yada taş bir kabla örtülen çukur, ( Toprak üStiine

ahit mezar odası, anıtmezar vb ....)
el toplumlarda ölüler kendi evlerine gömülürdü. Mezarın biçimi bu
n türemiş olmalıdır. Eski Mısır mezarlarında kabartmalı resim, heykel

i Yunan'da ölüler yakılıp külleri bir kapta saklanırdı. Ortay•ğ'da Hristiyan
mezar gökteki konutun yeryüzündeki simgesi olarak görülmüştü.
ilk dönemlerinde aşırı süslü, gösterişli, zengin mezarlar yapmak geleneği
evi ve Abbasiler döneminde bu gelenek yayıJınaya başlandı.

uklu ve Osmanlılar mezar yapımına büyük önem verdiler. Şu an
i~lfun mezarları oldukça sade yapılmaktadır.

:arın baş ve oynak uçlarında dikilen taş baş ve ayak taşlarının ikisine
adı verilir. Mezar yerini belli etme çok eski bir gelenektir. Mezar
~insel özelliklere göre farklılıklar göstererek günümüze kadar geımısw

·,yanlıkta mezarların başına ahşap taş veya metalden bir naç dikilir.
ek daha çok İslam kültürlerinde, özellikle de Tfülklerde

,,muu kabul etmeden önceki dönemlerde de alp mezarların•

dikilmiştir.

275

Ölü gömmek için ayrılmış büyükçe arazi. Ölülerin korunabileceği ve ailesi
ziyaret edebileceği bir yerdir.

olanın mezarı büyük olur
nı bu kabir kıyamette yük olur

kubbeli beşik gibi mezarlar
yarışta, günden güne azarlar

mezarlar bir bir derecelenir
bin" "bu otuz" "bu elli bindir" denir,

loca gibi ayrılırken parseli
ukuruna dolar ovanın seli.

bozana nasip olmasın mezar.652

Yusuf'un Ağıdı

kazıp kendisini gömdüler
a bulunan küçük
herkez acı gözyaşları döktüler653

İSLAMOGLU: Kıbrıs Türk Kültür ve Sanatı. (Lefkoşa, 1994), s. 44 - 45
İSLAMOGLU: a.g.e., s. 121
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r kılınç mideler kalkan olsun654

ı yakınına gazdırınız

ımı hem beni arayınız655

şit istid'alar yapıldı
yoktur" diye cevap yazıldı

ı uzun kazın boyuma
m Gülsün Hanım uyuma
ını, a1 b em· da goynuna657

benzer mezara
Suna ATUN: Kıbrıs Türk Halk Edebiyatında Destanlar ve Ağıtlar
Belgeler -Araştırmalar, (Ankara, 2001), s. 73
SunaATUN: a.g.e., s. 105 -106
SunaATUN: a.g.e., s. 106
SunaATUN: a.g.e., s. 107
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turdum yine bir kenara
endim de bu hale hayran658

:Yusurun Ağıtı

ıkazıp kendisini gömdüler

hazır bulunan küçük
erkes acı gözyaşları döktüler659

Kızı İle Sürur Arab'ın Destanı

e mezarını kazacam
eyfimdem içip azacam660

·, onun kandili de söndü
rda Kıbleye karşı döndü

la kabrini kazmışlar
eden kaderini yazmışlar

k gelmesin diye nazara
ı fırlatıp atmış mezara

ıyla gömüldüler dip dibe
Havva binti Habibe661

nt FEVZİOGLU, Suna ATUN: a.g.e., s. 146
ntFEVZİOGLU, SunaATUN: a.g.e., s. 245
nt FEVZİOGLU, Suna ATUN: a.g.e., s. 16
FEVZİOGLU, SunaATUN: a.g.e., s. 19

Sabri Hacı Mustafa 'nm Destanı

ilülerden çekinmezdim
azdım, hep oradan geçerdim

ıştı şeherin berisina

sa ölü kokar arası662

an kaybedeyim neden?
im mezarlığın önünden!663

defni olmuştu yani

p kabrini açmış
bulmuş cesedini

sağır babası

olmuş baş taşı

SunaATUN: a.g.e., s. 45
Suna ATUN: a.g.e., s. 46
SunaATUN: a.g.e., s. 47
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ç

adam hep geçersin önümden

gelmez ise irtica
bir fatiha, etsem rica

eve otla bürülü666

endim durdum habire667

r, topraktaki kemikler?

arım, kesme taştan mezarım
e anmaz budur marazını

669

le bunu bütün Gimeye
meden, kabre girmeye!

ardan kalkmışlar,

e aynen, şöyle dediler;
ıövüp söylediler'l"

ZİOGLU, Suna ATUN: a.g.e., s.
Suna ATUN: a.g.e., s.
Suna ATUN: a.g.e., s.
Suna ATUN: a.g.e., s.
SunaATUN: a.g.e., s.
Suna ATUN: a.g.e., s.

49
50
50
51
52
53
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ayaklanmış, uyanmaz!671

ne ukarı çıkarım,
kta cezamı çekerim

672

ezarlıktaki herkeşler
koro halinde sesler

cu Kızı çıktı haklı674

ok, dua eden bulunmaz

san on dönüm alanda675

bu mezarlık dolmadı
toprak, rengi solmadı676

, hani bana okumuş

VZİQÖLU, SunaATUN: a.g.e., s. 55
VZİOÖLU, SunaATUN: a.g.e., s. 56
VZİOÖLU, Suna ATUN: a.g.e., s. 57
VZİOÖLU, SunaATUN: a.g.e., s. 57
VZİOÖLU, Suna ATUN: a.g.e., s. 60
EVZİOÖLU, SunaATUN: a.g.e., s. 61
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cu oldum bir ceset...677

zarlıktan çıkacaktım

buldu kemiklerimi
giden emeklerimi678

ü oraya koydu

enen zaman değirmeni

de bir olur sadece
bu gecede uyanır
nir, günaha yanar680

yduktan sonra ahdetmem
ezarlıktan asla geçmem
rada bir karış kabri,
EVZİOÖLU, SunaATUN:
VZİOÖLU, SunaATUN:
VZİOÖLU, Suna ATUN:
):l,VZİOÖLU, Suna ATUN:

a.g.e., s. 67
a.g.e., s. 68
a.g.e., s. 69
a.g.e., s. 70

ı...~ı...

"a akıb da gitti Sabri

arasında; mantar için ...
ormaym, bilmem kaçın!681

iliriz,unutulmaz asla
urda ağlamış yasla
aş vurmuş, gözünde yaşla
muş ölüsüne taşla...

Idi o mezarlık kapandı,
slümanlar şeytana kandı

682

hepsini dümdüz ettik
var idi evlere şenlik

vadı nerdedir acep?

ezarını andıklarımın
ini yazdıklarımın

683

Mayıs ayında,
kalmadı Kemal Sayın'da ...

erek yok, artık bıraktım...

684

'FEVZİOGLU,SunaATUN: a.g.e., s. 73
FEVZİOGLU, Suna ATUN: a.g.e., s. 73
EVZİOGLU, SunaATUN: a.g.e., s. 74
FEVZİOGLU, SunaATUN: a.g.e., s. 75
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Muallime Gızm Gatili Desdanı

allarıla örddüler
başını tellediler
ezarlığına gömdüler685

bir kem nazara
n feryat zara

yım mezara

686

Çocuğunun Türkiyesi

duruverdi Erzurum'da

rli yerinde, hiç değişiklik yok
· z göğsü delen ok
daha ... Fetih gününün

SunaATUN: a.g.e., s. 153
Suna ATUN: a.g.e., s. 165
SunaATUN: a.g.e., s. 294

~,

krnış mezarından Bayraktar
değil öldüğünün ...

688

böyleymiş dedim ne çare

oturdum yine bir kenara
endim de bu hale hayran689

iz ağlarken Rumlar gülerdi
in Aresdi'si iyi günde olsun
e öldüysa mezarı ışıldasın690

Suna ATUN: a.g.e., s. 3 59
GÖKÇEOGLU: Aynalı'nın Okuduğu Şiirler. (Lefkoşa, 1993), s. 17
GÖKÇEOGLU: Tezler ve Sözler III. (Lefkoşa, 1994), s. 180

285

~\._L\)'-.\:ı~"\....~~~
\."\...."3\."\....\. 'l ~"\....~

~~\._"\."\....~~

üm dünyada yaşamın başladığı andan itibaren vardır ve dünyada yaşamın
ceği güne kadar da olacaktır. Kısacası ölümden kurtuluş yoktur. Geçmişte
denleri günümüzdeki gibi çeşitlilik göstermezdi. Ölümün nedenleri yaşlılık,
stalıklar, doğal afetler, savaşlar ve idamlar yahut ölümle cezalandırmalardır.
de yine savaşlar, idamla cezalandırmalar, doğal afetler olmaktadır. Bunun
laşım sırasındaki ölümler, ulaşım araçlarının artması ile had safhaya
Gün geçmiyor ki bu küçücük ülkemizde bile bie trafik kazası olmasın.
ında günümüzün meslekleri de çok fazla çeşitlilik göstermektedir. Meslek
;:ı.bildiğinceartmıştır. Ayrıca kimi meslekler çeşitli zehirlenmelere ve
· hastalıklara neden olmaktadır. Ayrıca iş yerlerinde çok sayıda ve çeşitte
ivardır. Bu makineler en küçük bir dikkatsizliği bile aksettirmektedir.
şı:ı.nları sürekli bir yarış içerisindedir. Çağımız hız çağıdır ve bunun
la doğal olarak ölüm getirınektedir.

gazetelerde genç yaşta bir kaza sonucu veya hastalıklar sonucu
ı,'~fla.ı-ı yayınlanmaktadır.

Genç yaşta birini yitirmek o kişinin

acılara boğmaktadır. Doğal olarak da bu kişilerin yakınları
~ı<çoğu zaman şiir biçiminde yazıya dökmektedirler ve

rkyrıKıbrıs Gazetesi'nin arşivindeki sayfalarında 2000 şayılarını taradık ve bu zaman dilimi içerisinde ne kadar

ağıt örneklerine de yer
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Yazılanlara Örnekler

(1 Ocak 2000, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 3758 - 3787

ğimizde hiç eksilmeyecek
deceğiz. Seni unutmak kolay mı?
ölümü hiç hak etmemiştin.
n o kadar temiz, masum, saygılı, melek gibi bir çocuktun ki, hayatına
ıştın bile ve başlamadan bitti.
askerimizdin, sen bizim komandomuzdun, sen bizim şehidimizsin.
ıyoruz hala daha, hallerin yarım kaldı. Hep birbirimize hasrettik.

O Beşparmak Dağları'ndan sevinçle koşup teskerenle birlikte aşağıya
günü bekliyoruz. Şafakla birlikte 60 günün kalmıştı.
ahar yaprağı gibi uçup gittin,
bu acıya hangi yürek dayanır.
(16 Şubat 2000, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 3788 - 3816

geçti okul yolunu

287

'g,\O.~i.'ı.
bilmez oldu.

(23 Şubat 2000, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 3788 - 3816

asla gözyaşlarımı
takılır geçen yıllar

ıllar hiç yaşanmasa

cennet olsun

(20 Mayıs 2000, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 3878 - 3908

Ier geçirdik seninle

hPr~her

olsak yine

288

bile ötmüyor
ın ağlamaktan gözyaşı seli
suskun seni bekliyor
ailen özlüyor seni
yle acıyı görmedik
ar insanı birarada görmedik
r çok sevenin varmış

Annesi
(11 Mayıs 2000, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı : 3878-3908

(15 Mayıs 2000, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı : 3878-3908

bırakıp gittin bizi, oğlum
içimde sosuz bir acı
gözler hep ıslak ve nemli

289

bize acılar verenler
büyük acılar yaşasın oğlum
1bimizdesin seni asla

(5 Haziran 2000, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 3909 - 3938

zdığım ilk mektubum. Ama ne yazık ki sana sevindirici bir haber
Biliyorum bu mektupların hiçbir zaman karşılığı gelmeyecek ama ben
ümitle her yıl sana dertlerimi dökeceğim. Tam tamına 365 gün oldu
nlalı, Neydi bu yavruların günahı diye hesap soracak bir Allah'ın kulu
Ateş düştüğü yeri yakar ben hiç kimseden merhamet dilemiyorum.
i yüreği yanık ana ve babaların acılarını biraz olsun azalmasını o canner
güneş yüzü görmemelerini diliyorum. Lütfen canlar toprak olmasın.
(22 Ağustos 2000, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 3970 - 4000

ve Arlı Ailesi

a koptu içimizden
isterdik peşinizden
ımızı kaldıramadık yerimizden
kaldık işte onun yüzünden

290

larımızı bıraktı uykusuz
bulsun sizin canınızı alan
iç acıyla sızdı mı?
ollarda hiç kaldı mı?

izi bir açsalardı

insanların arasından

ynuyor bin bir çığlıkla
e sarı uzun saçlım

lüm canımız, ciğerimiz, mücevherimiz
i söylüyor çocuklarına
(22 Ağustos 2000, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 3970 - 4000

olmasa beraber olacaktık
rdeki gibi sen yanımda olsaydın

-~-

1.~\.

eserken oğlum, seni öper koklardım
, hayal oldu, anı oldu gitti oğlum
rine bakar ağlarım, hatıralarla yaşarım
aşamak zordur oğlum
ni güzel oğlum, elbet birgün kavuşuruz
(25 Ekim 2000, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı:4031-4061

yılın, acısı aynı

hazan yaşıyor Ali'm

en babanı, saçlar bembeyaz
in-seni, toprakta ayaz

e köşklerde, kalasın Ali'm

iç geçmez, sensiz bir anım
m sanma, bir tek muradım
vvel sana, kavuşmak Ali'rn

a baharı yaşarken eller
Ailesi, matemlidirler
in bülbülleri açmasın güller
bize bahar, gelmiyor Ali'm

lünmüyor, asla ölenle
zehir oldu, olmaz toz pembe

292

yorum, dalıp gülsemde
i acım, dinmiyor Ali'm

le acı zalim mi zalim
in seni, matemli halim
muhtacım, tutsana elim
e yanlız, bırakma Ali'm

vermezdim, dönseydin geri
ı buna, ana yüreği

i acın, dinmiyor Ali'm

tedim, durmadı zaman
1 geldi, dinler mi aman

ir başka bilesin Ali'm

den, nazlı kuzusu
yaslı, caner bacısı
kı yok, bilesin Ali'm

sevenlerimiz

senin yoluna
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hurileri olsun yoldaşın
isan'lar her yıl, yıl başın
iği senle, yaşarım Ali 'm
Baban
(11 Nisan 1997, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı:2755-2784

aber doğdu, alın yazın,çilen, dertlerin
kendin yetiştirdin canım Tamer'im
a kurmuştun kendine kinsiz, riyasız
n vardı birtanem uçsuz bucaksız

güneş doğacak eskisi gibi, ne de güller açacak
ine kollarımız kara toprağını saracak
bu acıya yüreyimiz nasıl dayanacak
raklar mı artık Tamer'imiz olacak

örenin değildi bir tanem, sanki düğünün
enlerin yanındaydı canım Tamer'im
izden hiç çıkmayacak dünün bu günün
yer nur olsun canım Tamer'im

elektin güzelim, günahsız
seni elimden zamansız
dek sürecek bu acımız
amer'im yaşamak anlamsız
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Egemen Erdendoğ

sen varsın, ismin dilimden düşmez
sun ya birtanem, günler geceler geçmez
doğum gününle seni hasretle andım
ört buçuk yılın, sensizliğine yandım

buçuk yıl oldu, öksüz koydun sen beni
am geçmedi, anmadan seni Mustim

andım Mustim, resimlere bakarak
esimlerini, koklayıp, ağlayarak

utlu göründüm, çevreme uymak için
ülerdim ama, kan ağlardı hep içim
'zleyemedim, içimdeki kederi
la gelmiyor, bilirim giden geri

ağladım, kah gizli kah aleni

fıle ağladı, kimi dinledi beni
eseni andım, gözlerim yaş dolarak
rilere gittim, hep hayaller kurarak
sisli sokaklar, ben ekmek kavgasında
geldi, Nisan son haftasında

koşarak geldim sana
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da, böylesine yanmadı
ündür bugün, mümkün değil kutlamak
n ki Mustafam, mümkün mü ağlamamak

ğum günündür,

hep ağladım ağlarım

çen ömrün, azlığına yanarım
yıl ne ki? Kimiler varır yüze
kluğuna, acın hala taptaze

taze, alev alev içimde
türlü türlü biçimde
neler çektim gurbette
Mustafam, rahat uyu CENNETTE
Baban Sadi ERENDOÖ
(29 Nisan 1997, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 2755 - 2784

ırakıp gittin, terk ettin fidan boylum
de gelmezsin, büküldü benim boynum
dile kolay, ağlarım gündüz gece
daklarımda şarkı, şiirlerimde hece

ve gezerim, izlerini ararım
J\.uııcowm,uı,

alev alev yanarım

ateş, dünya dar oldu bana
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doldu da, benim çilem dolmadı

bir tanem, sana ağlanmaz mı ki
e oldu da, sen yanımdasın sanki
n yanımdasın, sen çarparsın kalbimde
Cennet olsun, rahat uyu kabrinde
Baban Sadi Erendoğ
(1 Kasım 2000, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 1062-4091

er sabah seni getirir kollarıma
ruhumu ısıtır, yarınları anlatırsın bana
n koynuna atar gökkuşağına çevirirsin hayatı
enliğimi avutur, sevgiyi anlatırsın bana
üllerini dağıtır, yağmurla ıslatırsın sensizliğimi

sayfaları birden kararır, beni yokluğuna terk edersin
özlemiyle yandığımız, acısı dinmeyecek biricik varlığımız
Türker Tunç
(8 Ocak 2001, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4123 - 4153
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Annen
(9 Nisan 2001, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4213 - 4242

elaleddin, şeb-i aruzdur demiş,
ük gezermiş, nedendir mazlum Derviş,
kalbimle, sanadır bu sesleniş
Nisan, yıldönümündür YAVRUM

evladım, unutamam o günü
yaşayamazsın dünü

~~"c..
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r içimiz, hatırlarken o günü,
imizde, sensiz yaşarız YAVRUM

fak söküyor, sabah oluyor çok saf
eye bedel, ablan babanla bir saf
re giderler, okurlar ayet mushaf
iştir zaman, on beş yıl oldu YAVRUM

yle mahsun, sanki uyur gezeriz
yeter artık, bizlere acı deriz
oturmuş, sofrada yemek yeriz
senledir, senle beraber YAVRUM

öyle acı, yitirmek sanki ölüm
Allah'ım, ailem bu zulüm
pınarım, kurudu ağzım dilim
nfhazan yedi, güller açmıyor YAVRUM

Yüce Rabbim, sabır ver her kuluna
ölmez miydim, ben Ali 'min yoluna
arım sağıma, annen, ablan soluma
ir acı ki, dayanılmıyor YAVRUM

ar acılı, sana hasret biri var
içi yaslı, amcan Hüseyin Tünar,
bağışlatır, sana her bayram YAVRUM

ı...~~

vdiğin babandan, bu duygulu mısralar
az, bedenim çelik, bin yerimden vursalar
yıl nasıl geçti, unutamam assalar
an nasıl yaşar, gel de bana sor YAVRUM
BABAN
(11 Nisan 2001, Kıbrıs Gazetesi)

Sayı: 4213 -4242

dana dün gece
an göreceğim diye
ım ki hatıralar kalmış senden tek
sıcak değildi odan
ü

senin yeşil gözlerin bana bakan

efesin yürekleri ısıtan yoktu
herkesi bırakıp gittin sen bir anda
bizleri yaşlı gözlerle ardında
du daha çok kalsaydın yanımızda

du daha çok kalsaydın yanımızda
um şimdi gittin dönmeyeceksin
nu unutma canım yavrum
seni hiç ama hiç unutmayacak ve
'ilde hep ama hep yaşatacak
(15 Mayıs 2001, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4243 - 4273
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arın estiği yerdeyiz

·z dalgası gibiyiz
yerdeyiz oğlum
Annen
(4 Haziran 2001, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4274 - 4303

yıl oldu bırakıp gittin bizi
ayan bir yolda kayboldun
in ölüm yıldönümün
uz, seni anıyoruz, seni yaşıyoruz
ülen gözlerinin parlayışı
Jfonuşurkeniçinin titreyişi
'pek saçlarının güzelliği
nuşurken dudaklarının uçup gidişi

(20 Eylül 2001,Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4366 - 4395

301

vermesın

yanmasın.

(25 Eylül 2001, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4366 - 4395

302

sen yokken oğlum
yıkıldık birden

r annenle baban

tı karalı annen
yor hala diploman
rsitesi'rıden mezun oldun mu oğlum?

i11,:dan bilesin yavrum

dı ki kim üzülmedi

en hep böyledir yavrum

diye diye döndüm deliye
sırdaş ettim selviyle
rion Kalesi'nde beklerim gelirsin diye

yılında geçti hüzünle
.. zümüz senle gülünce

, güneşim karardı yavrum

amcanı ne de dayını

züm matemli yavrum

hem soldu gülü
b'ım bize bu zülmü
gelmiyor yavrum

hiç yakmaz sandım
büyük andım
yor bilesin yavrum
Annesi Suzan
(21 Ekim 2001, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4396 - 4426

(25 Ekim 2001, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı:4396-4426
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(8 Aralık 2001, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı:4457-4487

ı gizleyerek

ANNEN
(8 Nisan 2002, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4578 - 4607
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a seni görmeden

madığın bu dünyada
aşayabilmek

zaman seveceğim
(27 Nisan 2002, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4578 - 4607

senle geçen günlerimizi
senin sarı saçlarını
mis gibi kokan tenini

geçen güzel günlerimizi

(9 Aralık 2002, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4822 - 4852

seni bebeğim
ün mü

seni güzelim

e kalbimde dinmez

Annen
(24 aralık 2002, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4822 - 4852

:ı\J1

(15 Mart 2003, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4912 -4942

an günlerin, gecelerin ve haftaların bir rüya olmasını çok
olmak canımıza yetti, eridi yüreğimiz, gözyaşlarımız
sen 14 yaşında hayatının baharında uçtun gittin

(15 Mart 2003, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4912 - 4942

308

esleğin hazırlığı içerisindeydin oğlum
dm, dürüsttün, saygılıydın, araştırmacıydın, disiplinliydin, herkesin

larımdan para almayacağım" diyordun.

ve bizlerin kalbinde yaşayacaksın
,ı;;ı.;ı.;K_:sııı oğlum.

(1 Ağustos 2003, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 5065 - 5095

·yıe çarpan her kalbin

r molekülde

ür "Gerçek Sevgi Okyanusu" vardır.
ASU
(16 Ekim 2003, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı:5126 - 5156

309

ırıma yenildin

olur rüyalarımızdasın
olur hayalimizdesin
çimizde inan sönrnedin
nAYYÜZLÜM

una takayım AY YÜZLÜM

evlat ateşidir bu
gözlerim yorulur
ten AY YÜZLÜM

AY YÜZLÜM ...
(23 Kasım 2003, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 5157 - 5186
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, onyedinci yas günüm,
e, bu gün en kara günüm,
, senle dolu her günüm,
em, canım birtanem YAVRUM.

ini, hayallere dalarım,
, hep seninle yaşarım,
, çekinmeden ağlarım,
[sün, umrumdamı YAVRUM.

il, kalbime gömdüm oğlum,
kor, asla sönmüyor oğlum,
çıktır, unutma zordur oğlum,
rnak, en büyük arzum YAVRUM.

arın, benim tesellim onlar,
eni, daim seni anarlar,
ler, hep senden bahsedeler,
Iar, senin sayende YAVRUM.

sen de onu severdin,

ettin mi YAVRUM.
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a da, severdin amca gibi,
, kendi evladı gibi,
net, ona iyi bak YAVRUM.

ddet, ismin dudaklarımda,
ye, hep onun ferahında,
at, dokuz aydır yanında,
a, rahat uyuyun YAVRUM,
(10 Nisan 2003, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4943-4972

Derneği Tarafından Yazılmış Olanlara Örnek

değil nur yağlamı
değil sabır olmalı

312

(29 Ocak 2003, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4853-4883

dan Yazılanlara Örnek:

acımızı tarif etmiyor
i yaşadıklarımız
hediyesiydin bize
k ve kariyerdir kaybımız
r yalan değilmiş
erleri sonsuz olurmuş

mekanları cennet olsun"
(11 Mart 2003, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4912-4942

313

ri Tarafından Yazılanlara Örnek

fll

Karıyı Tarafından Yazılanlar

utmak kolayını seni anmak
her zaman boyun eğmeyen
her zaman emekçi kalan

zaman içimizde kalbimizdesin
n emkçiler, bakın emekçi
ayrıldı ama bir yol bıraktı

rnekçi sami, senin
gelmez hayata
enfaat ve çıkar uğruna

hoşça kalın dostlarım.
(5 Haziran 2001, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı:4274-4303

314
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Rahat uyu
(Halan)
(7 Ekim 2001, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4396-4426

a, şimdi ne fayda?

izde, hiç SÖNMEZ

315

haberini duyunca

n aramızdan

dım dünyanın yalan olduğunu

ASAN SÖNMEZ

eri güzeldi huyu
mezarında rahat uyu

(17 Eylül 2003, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 5096-5125

Yazılanlara Örnek

sen arkadaşına
et son yolculuğuna
onun sevgisini yurdun her yanına
(18 Aralık 2003, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı:5187-5217

316

nYazılanlara Örnek

dı seni bizden
adın ne olacak halimiz diye

aban ağlıyor gündüz gece

taşını ziyaret etmeye

(8 Şubat 2001, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı:4154-4181

317

kanın cennet olsun

(4 Şubat 2001, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4154-4181

ı bizden

KIZ KARDEŞİN
(30 Nisan 2001, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı:4213-4242

318

bir ağaçta boy veren

ir birine güç veren
en körpeıniz ilk giden

kara kışlar yaşayan
r için için ağlayan
p içinde saklayan
bu yazıyı yaradan

kader dedi, direnen
diyar diyar gezdin
u imkansızları yendin
içiniçin tükendin

ınurcuğundan ayıran

bunu yaradan

içimizde kalan
için için kanayan

örmüş tersine

319

dürülmez bu çark tersine

(26 Haziran 2001, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı:4274-4303

u seni yitireli

ız eritir yürekleri
sanki bir ağacın dalları
bu ağacın meyveleri
aşatan aldı seni elimizden
pimiz can evimizden
ide iki yavru birde eş
ağlayan ana, baba, kardeş
hep asıldı duvarlarda duruyor

aldı yavruların ana, baba sevgisinden
kardeşim başlayayım hayatın neresinden
tür dayanamıyorum bu acıya

320

doktor ne psikolog
naaşa, cesede
bu acıya ve hasrete
kalbimizdesin

Kız Kardeşin, Perin Kalyon
(31 Ocak 2003, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı:4853-4883

e Tanrının bir misafiriydin
yavrumuz
ALTANIMIZ'DIN
Ablası: Vasviye
(25 Nisan 2003, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4943-4972

enktaş, Denktaş Ailesi

Ii buradan bilsen neler değişti
burkuldu bilirim buna inan
ız hançer indi babamızın kalbine
parşalandı halkından uzak kaldı
iyle bile hep yıkılmadı zorluklardan

321

ine çok sevdiği halkından
hiç kimse bilemedi
i her zaman irdelendi
işti anlamlar farklılaştı
denip kafalar karıştırıldı

imdi KAHRAMAN olacaktı
ister kazanılmış haklarla
dı halkını silecekti

eze imza olacak kişi
işçi olmak için can atan
ma mutlaka hasret kalan
yiğit bunları anlatacak

et doğar siz gerçeği söyleyin
taraflı giremezdi Avrupaya
sınız böylesi adalete
gelirse yazıktır halimize
vundu gözü görmedi bizi
enleri asla hiç hak etmedi
ükettide nerden nereye geldik
oturupta bunları düşünmedi
uran o inkar mı edeceksin
onuşuyorsun nedediğini bilirsin
arasızlık halkın canını yaktı
at bilenler vatanı hiçe saydı
.dı bunca zaman yine yıkılmayacak

gitmez boşa üzülme babacığım

322
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çekilecek
bin türlü cezalardan

bunuda aşacağız
u özlemle anacağız
na acizane kendimden
ün yalnız

sevenlerinden
Kardeşin, Ender Vangöl
(25 Aralık 2002, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4822-4852

aima yaşayacaksın
(16 Mart 2000, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 3817-3847

323

yaşatacağız
(15 Mayıs 2003, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4973-5003

324

tertemiz duygularınla
ırıldı ben kalakaldım

a yazsaydı
ben yaşadıkça
ini söküp alan Ciklos'u
na bayırların kurusun

pınarımın kurudu gibi
İlkay Göztaşı
(19 Mayıs 2000, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı:3878-3908

Lefkoşa sokaklarında, hep yalnız
yok. Kader eziyor, niye acımasız.
yürüdüm bir duvar, evler de hep bacasız
aş yok. Yaşanır mı? ÜSTATSIZ
Kaptan'ım gemi kalkar mı? Tayfasız
;:,11:,ınM

senin yokluğun, ne yapsak faydasız.
rüyamda, seni görmüştüm üstat
geçmeyecek sanınıştım ama,

325

Bülent Tümen
(24 Mayıs 2000, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 3878 - 3908

elik kısacık hayatında bizlerin ışığı ve mutluğu oldun hep sevdim ve
konuştuğun her insanın kalbinde sevginle kendine yer ettin. Sen ki
medin hep vermeyi sevdin. Azdır çoktur demeden hep tamamdır
üyük demedin hep aynı sevdin. Küçük bedeninde sevgin büyüktü.

ın ismini binlerin kalplerine. Yaşayacaksın geçsede nesiller. Seni
Sevginle kalplerimize hayat verdikçe.
(27 Ağustos 2000, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı:3970 - 4000

CEL, bu dünya var oldukça,

unda hepimiz yemin ettik
eğil, kalplerimize gömdük
YÜCEL, Tanrım rahmet eylesin
nler, bir Fatiha eylesin.
(28 Eylül 2000, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı:4001 - 4030

dünyası karardı

326

apılar yüzümüze kapandı

alanınızı yiyenler kahrolsun

ı elimizi, arkadaşlarım sağ olsun
dünyada sen de yoksun
Gİyok ki yardımıma koşsun
yeğenim, ruhun şad olsun
Yeğenim Cumhur Özenel
(1 Aralık 2000, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı:4092 - 4122

arafından Yazılanlara Örnek

içinde yatsın

r getirdin bize her zaman

çok zor geçiyor.
(19 Nisan 2001, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4213 - 4242

327

seni mezarının başında
Torunu: Mehmet Doğan
(13 şubat 2002, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4519 - 4546

esin diye örtüsü oluyor kimilerinin;
da bile ayrılıklar yaşayabiliyoruz

getiren, haksızlıkların aynası yaşam
iyileri öldürüp, kötüleri yaşatan yaşam

maskeni yüzünden

rce gözyaşının verdiği acıyı hissedebilirsin

rdiğini belki anlarsın
! Mademki sen varsın

328

de seni seninle öldürürüm
anlamsızlığını görebilecek misin?

olacaksın ki ...
Torunu
(5 kasım 2002, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4792 -4821

, iyilikleri, doğruları
mükemmel varlık

evinin önündeki

kadar temizdi ki

el şekilde taşıyacak
torunların olacak
SENİ SEVİYORUZ
Torunu Melahat'tan
(20 Ağustos 2003, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 5065 - 5095

329

arafından Yazılanlara Örnek

erşeye sensizlikte
lerimiz birlikte çarpacak

a hiç bir şey unutulmayacak
:;4u:ı.ı.;,u'-

seni bizde
Arkadaşların
Hocaların
(21 Mart 2000, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 3817 - 3847

melek gibi uçtun gittin ansızın
en de bizden çok şeyler götürdün
ülüm, ölüm sana hiç yakışmadı
S.Ç.S.

hiç bitmeyecek bir sevgiyle birlikte...
(12 Ekim 2000, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4031 - 4061

330

keşke sana düşüncelerimizi;
imizi dile getirebilsek
seviyoruz' diyebilsek
üreklerimizde saklamasak göz yaşlarımızı'

(13 Ekim 2000, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı:4031 - 4061

n orda kalksana

r şey yalan

(9 Nisan 2001, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4213 - 4242

?,?, l

hafta önce böyle bir gün uzun uzun bir sohbet yapmıştık.
ya da konular, bildik konulardı. Nereden geldiğimizden ziyade nereye
uğumuzu konuşmuştuk. O sohbetimizin yüz yüze son sohbetimiz
sen tahmin edebilirdin ne de ben.
esi'ni Salı'ya bağlayan gecenin sabaha yakın saatlerinde yaşananları
erek yok. Sen tümünü bedellerin en ağırı ödeyerek yaşadın. Sana sıkılan
edenini cansızlaştırması bir sonuç. Ancak sen seni seven herkesin
nsuza dek yaşayacak kadar ölümsüzsün.
sıkılan kurşunlar ölümünün nedeni, kötü gidişat ve kokuşmuş sistemin
r. Çarşamba günü bedenini toprağa verdik. Uzun yıllar geriye dönüp
de böylesi bir kalabalık cenaze töreni pek hatırlamıyorum. Eğer
geri'getirseydi sen mutlaka tekrar eski halinle aramızda olurdun.
Mağusa' daydım. Sana son kurşunların sıkıldığı yerde şimdi çiçekler
baktım senin dürüstlüğünü, mertliğini, yurt ve insan sevgini

eskisi gibi yüzyüze konuşamayacağımızı düşündüm inanamadım.
yaşam boyu verdiğin mücadelenin ötesinde düşündürücü ve mesaj verici

ve duyarlı herkes arkandan ağladı. Toprağa verildiğin yerde dağ gibi
Kimse öldüğüne hala inanamıyor. Ben de inanamıyorum. Bu
sana "yattığın yer nur olsun" ne de ailene, seven ve dostlarına "Başınız

:ı:ı'l.

event tüm bunları niye sana anlatıyorum? Cansız bedenin toprakta
dasın, ölmedin yaşıyorsun.
Hasan HASTÜRER
(20 Nisan 2001, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4213 - 4242

yaşama isteği var
dıkça, boğuldukça artan bir yaşama isteği
ama ilk kez gibi fark ediyorum bunu
ayıflanıyorum kendime neden az sevdin, neden az yazdın, neden az

rum kendimi gitmediğim, görmediğim yerler için
eldim ki neye dokunsam sonsuz birikmiş gözyaşı, neye dokunsam
yaşama özlemi
Birol Tuncay
(5 Temmuz 2001, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4304 - 4334

333

sevenlerin seni bekliyor

sıl kıydı bu genç yaşta sana

meliydin gençliğinin baharında
detim yakışmadı bu ölüm sana
t sana ve yattığın topraklara
(21 Temmuz 2001, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4304 - 4334

sensiz hayatın
(24 Temmuz 2001, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4304 - 4334

önce tanıdık sizi

334

ık, sevgi ve mutluluk verdiniz bize
ayırdı sanmayın, bizler de ölünceye kadar sizleri kalbimizde

1ık ne de ölüm ayırır dostları
beraber olacağız
(4 Mayıs 2002, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4608 - 4638

ırları yazmıştı
ıyorum TÜKENDİM
ir BİLİR MİSİN
vefasızlık

anma taş dikmeyin İSTEMEM
ı kimse BİLMESİN

(8 Mayıs 2002, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4608 - 4638
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(21 Temmuz 2002, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4669 - 4699

uzkoydan
r ne dalga ne fırtına yanaşamıyor bu koya
öğretti belki bize arkadaşım, ama unutmayı asla
(29 Nisan 2003, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4943 - 4972

inin, arkadaşlığın büyük mimarı

(4 Eylül 2003, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 5096 - 5125
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an Yazılanlara Örnek:

iz dünyada şanssız olan
çekip ağlayan
z mı kalacak çocuklarımızı babasız bırakan
r çekecek, biz mi olacağız hep yanan
le bir ceza ver ki. Vicdan azabı çeksin çocuklarımı gördükçe

prak gibi dökülen, çocuklarımız mı toprak gibi ezilen
lup hayatlarını çocuklarıyla yaşarken
ımız mı olacak hep ağlayan.
(1 Mayıs 2000, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 3878 - 3908

ı, torunları ve sevenleri adına
.ün derken iki yıl oldu yoksun sen
can koptu sen bizi bırakıp giderken
değil, her an seni anıyoruz
şlukta acı günler yaşıyoruz
dedemiz, herşeyimizdin, dertli günlerimizde neşemizdin
özlüyoruz gün geçtikçe sen yanımızda olmasan bile hep kalbimizdesin
gibi içimizdesin
bizden ve Allah yine birleştirecek
;::,1-:;l11111L

elbet bir gün dinecek
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z artık biz
kalacak kalbimiz

Eşi: Ayşe Çavuşoğlu
(5 Mayıs 2000, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 3878 - 3908

una alışamadığım ve alışamayacağımız
, sevgili babamız ve dedem
seni borçlu bırakmadım
seni duasız bırakmadım
gün geldim, seni yalnız bırakmadım
k şey beni sensiz bıraktın

emri bunu ben de bilirim

ur şu zamanı, ya da hızlandır
olur beni eşime kavuştur

a hiç dinmeyen
savaşırım

'.)'.)ı

kabrine giderim
ce buna devam edeceğim

okuyup, dualar etmek
çiçeğini koyup, suyunu dökmek
r, mekanı cennet olsun

Eşi: Hatice Akyollar
(22 Mart 2000, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 3817 - 3847

ızın büyük bir damlasıydın sen
değil, hasret ve umutla anıyoruz
la çocukların bu umuttan yeşeriyor
ünleri getirebilmek için

(20 Temmuz 2000, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 3939 - 3969
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(23 Temmuz 2000, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 3939 - 3969

(16 Ekim 2000, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4031 - 4061

en, sinide yayılan yufkada

an odunla, kara saçta kızaran börekle

uğdaya koşuşan tavuklarla

afağı kucaklayan horozlarla

340

sıkılan her limonda

kurumuş nanede, maydanozda

Lefke'de orta, Lefkoşa'da lisede

her endişede

ve gelecekte

tüm anılarımla birlikte.
(16 Kasım 2000, Kıbrıs Gazetesi )
Sayı: 4062 - 4091

ı duygularımı anlatmam kolay değil
; salarım ruhumu düşüncelere
aramsarlık sanır, meğer gerçek bu

r, temiz düşünceler, saniyelere sığan o kadar şey ...
eğer, ben yaşamıyorum

şeyler ağlatır, güzellikler de ağlatır bizi,
'nee yaşadıklarımız, bıraktığı izlenimler de ağlatır.
ladıklarımız dahi, tatlı hatıralara kaldı

madığım boşlukta, seni düşünüp ağlıyorum Mustafam
ın başında tüm yaşadıklarımız bilirsin

341

bu yalan dünyada
ü, daldın gerçeklere bıraktın bizi
yetmiştirr anlamaya sensizliğimizi
san ben yalnızım Mustafam
(16 Kasım 2000, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4062 - 4091

yıldızdın. Bir anda gittin
lığa gömdün. Karanlıktan aydınlığa çıkmaz bu yollar
anrım bu cezayı bize reva gördün?
da nasıl beni yalnız bıraktın
aşadık, acıları paylaştık, hani hep böyle sürecekti?
seninle ne güzeldi, nerdesin mutlu musun bensiz?
nasıl geliriz yan yana, ama bilmiyorum sen de özlüyorsun benim kadar
.,.; ..... Bekle beni ....
(17 Kasım 2000, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4062- 4091

sız sürüp gidiyor

anlamı kalmadı zaten
lar sahte ve yalancı
üst insan kalmamış
irinin üstüne basarak

342

Sana söz vermiştim ya
Yine bu sözümü tekrarlıyorum
izdiğin bu doğru yoldan
zaman ayrılmayacağım
Namertten istemem
Ben bir damla çare
Olsamda ömrümce ben bir biçare ...

İBANA UNUTTURAMAZ"
(30 Kasım 2000, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4062 - 4091

na gelenler Hatice Akyollar
senin de eşin vardı Mustafa Akyollar
ca sana oldu eşim ve hem de bana
avuşuruz gerçek dünyada

beş yıllık hayat arkadaşım
ettin gittin canım yoldaşım
yalnız ve perişan
hayat, çıksın artık benim de bu can

ten yoruldum tükendim artık
.. cümü inan yitirdim artık
olur çağır yanına geleyim
ben de huzura ereyim
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her gün seni beklerim
diye yollarını gözlerim

layıp öylece boynumu bükerim
yıp yaşatacağım
, mekanın cennet olsun
Eşi: Hatice Akyollar
(22 Mart 2001, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4182-4212

dı seni bizden

Eşi
(30 Nisan 2001, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4213 -4242

Eşi: Mehmet Sağanak
(8 haziran 2001, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4274 - 4303

bir gece akşam vakti
ğımız bir felaketin sesiydi sanki
ecel nasıl olduğunu anlamadım
ün kalbimle dilediğim rahat uyuman
endi biliyorum Tanrı seni bizden fazla sevdi neyleyim
gelinmez günahtır derler
aramızdan neydi acelen

345

değil seni ölünceye dek
ların sevdiği bir kuluydun çünkü ne dilediysen oldu
.MAN UNUTMAYACAK OLAN EŞİN
Emine Davutoğulları
(20 Ekim 2001, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4396 - 4426

ıçökünce yüreğime

Iik neler çektiriyor bu yorgun bedenime

yağmur gizliyor gözyaşlarımı
raber gezdiğimiz yerlerde arıyorum seni
.bahlıyorum televizyon başında
orum spor programlarında
duvar arasında unutuyorum yaşadığımı
koskoca dünya sığmıyor acılarımı
ekliyorum yolunu
n gün seni değil beni yaklaştırıyor SANA
(2 Mart 2002, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 454 7 - 4577
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,mekanın cennet olsun
(26 Temmuz 2002, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4669 - 4699

aşayıp yaşatacağız"

zlerim yollara bakar
bir bir ümit yeşerir

u düşünceyle yaşadım
afam her yerde seni aradım

geçti bir de bana sor
mi geldim ben bu dünyaya?
ğaldıkça ben kaldım yaya
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i zamanımsa dolmadı mı?
sen kurtar artık beni
Eşi: Hatice Akyollar
(22 Mart 2003, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4912 - 4942

İYARADANA

ste bir sitem var

Eşi: Zerin Çeliktaşlar
(23 Mart 2003, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4912 - 4942

kor gibi oturdu
kharam oldu
dun yalan bilmezdin
ydin

sorar oldu

348

az buna dediler verdiler

araba sürer

(1 Ağustos 2003, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 5065 - 5095

lsun aklımızdan çıkaramadık
an kalbimizde yaşatacağız ve hiçbir zaman seni unutmayacağız.
nur, mekanın cennet olsun"
(16 Ağustos 2003, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 5065 - 5095

ağından kovulmuş gibi
bakma öyle yanık bağrıma
ırılmış yavru kuş gibi
a canım, gel yanıma

349

Eşi: Şaziye Emine - "Filcret Geçkin
(25 Elül 2003, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 5096 - 5125

n Yazılanlara Örnek

m var her dökülen sözünde
gülüşleri, sevgi dolu sözleri
umut dolduran yüzü var gözlerimde

anlatıyor bana
acısı, umutların kayboluşu var sözlerinde
m güzel anın mutluluğu
zamansız gidişin ardından

ı anlatıyor bana
, özlemin dağlayan ateşi var sözlerinde
rinin çağresizliği, sevdiğine doyamamanın kahredişi
c:ı.1-1ıau.ırn.;,

yüreğime babasızlığın kanayan yarası
Oğlu: Halil Tunç
(8 Ocak 2000, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 3758 - 3787

mümkün, sensizliği

Ailesi
(25 Mart 2000, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 3817 - 3847

n Ali Beşir'e

ittin, bıraktın bizi öksüz
sederi, yalnız ve güçsüz
ada neler geldi ise başıma
acağım mezar taşına

n da ufaktan, hem ana hem babadan
yi yedin en yakınından

rde hesap verecek bunları yapanlar
ış ki yanına kalmış güzel anam
kluğuna alışmak çok çok zor geliyor bana
rüyamda, gündüzleri hayalimde

rsam,ne etsem beraberiz seninle
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unı cennet eylesin
hmeı eylesin
Canın Kızın: Selma
(29 Mart 2000, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 3817 - 3847

mıhan

.ittin, bıraktın bizi öksüz
ederiz yalnız ve güçsüz
a neler geldi ise başıma

ğım mezar taşına
tı aylıkken babandan
din en yakınından
ıbam
sap verecek bunları yapaplar
anına kalmış güzel babam
alışmak çok çok zor geliyor bizlere

ı, gündüzleri hayalimizde
:tsem beraberiz seninle
am
rınet eylesin
eytesin
Canın Kızların
(13 Temmuz 2000, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 3939 - 3969

3'51

; yüreğimizin sımsıcak ışığı annem,

sevgini sana dolu dolu özlemimizle,

(12 Ağustos 2000, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 3970 - 4000

sıcaklığın var
mda rüyalarımda
n sevgi dolu öğütlerin var

a olan sevgim var
yor ve çok özlüyorum canım babacığım

Minik Kızın Pınar'ın
(12 Ağustos 2000, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 3970 - 4000
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(23 Nisan 1997, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 2755 - 2784

ANNE

ANNE

ANNE
(25 Kasım 2000, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4062 - 4091

354

(27 Şubat 2001, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4154-4181

355

bekliyorum.

geçiyor bu zaman
iyeniden sensiz

(24 Mart 2001, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4182 - 4212

356

sevgısız

her zaman kalbimizdesin
(4 Nisan 2001, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4213 - 4242

(4 Haziran 2001, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4274 - 4303

357

ret gel babacığım
acım büyüyor
dön babacığım

rken iki yıl oldu gideli

cığım bekliyorum seni
, büyüyor hasretim
ur düşüyorum babacığım
yip severdin beni
r zaman gelesin geri

Oğlu Cemal
(28 Haziran 2001, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 427 - 4303

büyüten kimdi
ndüzlerini bir eden kimdi
ve uykusuz kalan kimdi

lefonlarınız cevap vermiyor

hiç unutmayacağız

358

izde yaşatacağız
r, mekanınız cennet olsun"
(18 Eylül 2001, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4366 - 4395

i bin yıl geçti
ün o kötü kara haberle karardı dünyam

rıma girip benimle konuşuyor

· biliyorum ama bin yıl geçse de
ğim CANIM ANNECİÖİM
Küçük Oğlun Erol
(18 Ocak 2002, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4488 -4518

da olmadıktan sonra baba
seyranmış hiçbir değeri yok
zda olmadıktan sonra baba
siz nasıl geçti?

kendimizi kötü rüyada hissedip

unutulmazsın sevgili baba

lann, annem ne kadar sever
hep seni sorar

(28 Mayıs 2002, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4608 - 4638

retin ruhumuzda hüzün
or bizleri gün be gün
le geçen gündüzümüz ve gecemiz
n, yattığın yer nur olsun
yu melekler kervanı nurlarıyla eşlik etsin sana
(9 Mart 2000, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 3817 - 3847
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tüm ömrü boyunca

da böyle bir adamın oğlu olduğum için çok ama çok mutlu ve

dirdin, içmedin bize içirdin, giymedin bize giydirdin
ıstlüğü

ebeğine bakarak konuşmayı
yı öğrettin

m seni çok ama her şeyden ve herkesten

a Mehmet

daha çok seviyorum

Salih Zumacı'nın oğlu olmak çok güzel bir duygu ve

lesin, nur içinde yat babacığım.
Kara Oğlun Hasan
(5 Temmuz 2002, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4669 - 4699

yokluğuna alışmak
imkansız ki

362

, dert ortağım, kardeşim

çaresiz, yalnız, kimsesiz, sensiz bıraktın ANNE
ıp da tatile bile gitmezken
en sensiz kaldım ANNE

ığım sadece nefes alıp vermek
tadı tuzu yok ANNE
çok çok ama çok ÖZLEDİM
(4 Eylül 2002, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4731 - 4760

gibi oldu babacığım
alışamadım

n daha çok bakacağım

dıklarını ben yapacağım
nin hareket edeceğim
Ierimin düğünümü göremeyecen babacığın
esimlerine bakarak görmüyorum ama
, her zaman mezarına geleceğim ve dua edeceğim

KALBİMİZDESİN BABACIÖIM
(11 Ekim 2002, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4761 - 4791

ıyorum hayatı
rla dolu
ü, sözlerimdeki sitemi görmemek mümkün değil
aşamımın hüzün noktasındayım sanki

çağlayan bir volkan sanki
nçlerimi de hüzün tadında yaşıyorum
şeridi gibi gelip geçiyor gözlerimin önünden
u arıyor bazen de çocukluğumu özlüyorum

nuyor, hayellerinle yaşıyorum

olan o günler için hüzün tadında ağlıyorum

ruhun şad olsun BABACIGIM

Kızın: ilkay
(18 Ekim 2002, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4761 - 4791

izden kuş misali
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Küçük Oğlun Erol
(17 Ocak 2003, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4853 - 4883

acısını anlatmaya

arla seninle yaşıyorum
ok etmek, unutmak o günü

kahrediyorum
(8 Şubat 2003, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4884 - 4911

365

arla parçalanan
hiç unutulmayan ...

ama unutmayı asla
BİRİCİK OGLUM CEVDET
(22 Mart 2003, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4912- 4942

senle doldu

367

ya anneciğim

1

seninle paylaşıyorum

mdasın, biliyorum
ledim ki anneciğim
ıyorsun, hissediyorum
(27 Mayıs 2003, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4973 - 5003

GÜÇTüN, YÜCEYDİN...

in?bu kadar güçlü ve yüceydin
ldun, buna anlam veremiyorum???
ğum yaşta, senin sevgin ve nasihatlerinle büyüdük, bu yaşa geıuıııı
bul etmek daha acı bizleri bırakıp gitmen; yüreğimdeki acı
ıralarımla azıyoor gözlerimden dinmeyen yaşlarla, bakıyorum
ve sitem ediyorum...
sız hastalığa
senden alıp götüren şu alın yazımıza

huzurunda iken
edeceğiz
yerde huzur içinde ol Babaaaam
(2 Ağustos 2003, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 5065 - 5095

368

eciğim ilk kızıydım
sız kaybettim

de ve aklımdasın
büyük bir boşluk içindeyim
çtikçe daha da artıyor
e asla unutamam
kimse dolduramaz
bimde ve anılarımda yaşayacaksın
ülümsemeni bilsen ne kadar özledim
büyük sevgini daima hissettiriyor ve içimi ısıtıyordun

içbir karşılık beklemeden severdin.
seni severdi
elekten farksızdın
sin canım anneciğim
nı daima mutlu ve bir arada görmeyi dilerdin

yla severdin
şeyler öğrettin

369

gül gibi tüterdin

cennet olsun
(26 Eylül 2003, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 5096 - 5125

verdik seni kara toprağa

abacığım geçse de yıllar
taş bağlandı senin acın
yıllar geçse de babacığım
Kızı: Sevda
(14 Kasım 2003, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 5157 - 5186

ir şey eskisi gibi değil babacığım

rlikte birçok şeyi de götürdü babacığım
leşecek, konuşacak kimsemiz kalmadı
gülüşünü çok arar olduk
bıraktığınderin boşluk her geçen gün büyüyor

370

özlemle anıyoruz babacığım
aklımızdasın biricik babacığım
Kızı: Feride Altınsoy
(1 Aralık 2003, Kıbrıs Gazetesi)
~'o..1\'.. '::ı\.~1 -'::ı1.\.1

im, meleğim, ruhum, her şeyim
de öyle kor bir ateş yaktı ki gün geçtikçe beni alev alev sarıyor.
şi bile onun yanında sönük kalıyor.
k, sana sarılamamak, kısacası sensiz olmak nedir bilir misin
ündür yaktığın ateş 40 yıl geçse bile sönmeyecek. O yalnızca ıııa.11.;,ı;.,ıJ..ı

ekanın cennet olsun" Anneciğim
Seni Çok Seven Kızın Aydan Yüzügüler
(25 Aralık 2003, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 5187-5217

ndan Yazılanlara Örnek

nmedik bir trafik kazası sonucunda genç yaşta kaybettiğimiz,
insan sevgisi ile dolu, kısa hayatına büyük mücadeleler
ibi yaşamayı reddedip halk ve ülkesi adına onurlu ve
u seçen, bu dünyadan göçerken geride örnek alınacak
R. Denktaş'ın ölümünün 15. yıldönümü
(25 Aralık 2001, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4457 - 4487

371

bir dört yılı daha geride bıraktık
üne, aceleci tavırlarına ve o, sımsıcak sarıp sarmalayan sevgine hasret

ik ayaktayız ve yaşıyoruz! l l

ığınla aydınlatmaya, gitarın ve güzel sesinle neşelendirmeye devam
mutlak bir gün buluşmak dileğiyle.
ve rahmeti üzerine olsun"
(13 Aralık 2001, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4457 - 4487

en ayrıldığımız gün
ir volkan gibi yanmaya

ceylan gözlüm

yalı 1 sene olduğu gün

372

elen clüşmeclive c\üşmeJecek
rahmetle anacağız
r nur, cennet mekanın olsun

(18 Aralık 2001, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4457 - 4487

ı; bir de seni göremedim

zakta olsan seni kalbimden silemem
gibi özledim seni
gülmeyen kaderime
yılların nasıl geçtiğine
(20 Aralık 2001, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4457 - 4487

gideli gözlerim nemli
çok bekledim gelmedin geri
sevgimiz sığar mı mezar taşına
gibi uçtun elimizden

r::Luı.muı::,m

senin tatlı
(22 Aralık 2001, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4457 - 4487

373

arın başında buldum
la bir tabutgeliyordu
in, dayılarımın ve amcamın omuzunda
ilem ağlıyordu
lJabamın çok garip bir hali vardı
zara koydular ve üzerini tam kapatıyorlarken
mezara doğru koşuyordu
ısını dindirecek sözler söylüyordu
amıştım, ta ki herkes kaçıp annemle, babam mezarın başında

rdum ama sanki beni hiç görınüyorlardı
ordum onlara beni de almaları için çırpınıyordum ama beni

ezar taşında adımı görünce yeni yerimin burası olduğunu

, mekanın cennet olsun oğlum"

(6 Ocak 2002, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4488 - 4518

e acı haberin geldi
erin üzerinden bir yıl geçti
öldüğünü kabullenemiyoruz

374

a' da olduğunu ve bizi ziyarete geleciğini bekliyoruz
zliğe alışmak daha kolay geliyor...

(14 Şubat 2002, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4519-4546

akıp gideli bir yıl oldu
muz Mevlid-i Şerifle andık babacığım
şeye layiktin

k gecelerimize fenerdin
m dünyayı cennet yapan. Yalanı, yalnışlıkları düzeltip doğru

izi doyurandın. Sen dünyamıza doğan mutluluk güneşiydin
rlayan bir ışıktın

an senin serabını görüyorum ve resmine (Hasan Şener)

(27 Şubat 2002, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4519-4546

375

uyku tutmaz gözlerim
söylediğin sözlerin
r bana bakan gözlerin

rğa koyduğum zaman
a sanki bütün dünyam
irdüm seni gelmişsin
beni çok sevindirdin
ildi o acı gerçek
medin ölmeyeceksin

zaman anılacaksın
rdukça unutulmayacaksın
(13 Mart 2002, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 454 7 - 4577

evinci beraber paylaşacaktık

ız durmak bilmiyor
n yoldan

376

r, mekanın cennet olsun"
(16 Mart 2002, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4547 - 4577

dik ölümünle yıkıldık

yerin asla dolmayacak

asla unutmayacağız
güzel yerine layıksın
e rahat uyu"

(1 Mayıs 2002, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4608 - 4638

gözlerimizin seli
ıtırız gözyaşı
z eritir dağı taşı
tik sanki bir ağacın dalları
u ağacın meyveleri
elimizden
nla can evimizden
yavrularla bir eş
Iayan ana, baba, kardeş

377

sılı duvarlarda duruyor
ı yavruların ana sevgisinden
başlasın hayatın neresinden
dayanılmaz bu acıya

seni ne doktor ne psikolog

olsun, mekanın cennet
eni, unutmayacağız SEL VET
(6 Mayıs 2002, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4608 - 4638

akarlık doluydu bu melek
tları ve başında halesi eksikti
sendin nineceğimiz
elek bizim parçamız
çok mutluyuz

378

erin, kalıpların, sözcüklerin çok uzağındasın

(22 Mayıs 2002, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4608 - 4638

ilmezdim böylesini
iş öğrendim yenisini

sın sen bir gün
söylediğimi

380

sen varsm ba\<..tığ,1m12 b.er ')letcıe

dünyamızda, şimdi geriye kalan
ızlarımız ve torunlarımız var
mleri, denizler kadar derin olan özlem ve sevgimizi,
çenleri, şu kağıt parçasına anlatmak çok zor canım
ızda, kanımızda, her nefes alışımızda
nem, sen varsın, seni ÖZLÜYORUZ
r, mekanın CENNET olsun"
(1 O Haziran 2002, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4639 - 4668

r duyduğumuz
sevdiğimiz
ricik evladımız

(7 Temmuz 2002, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4669 - 4699

n gittin sesizce
resimlerini gördükçe
yollar karardı sensiz
ittin, dönmeyeceksin yıllarca
, yüzümüz ne kadar gülse

381

sesin, gözlerimizden o güleç yüzün
(20 Temmuz 2002, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4669 - 4699

gözlerimizin taa içinde

devam ediyoruz
(20 Temmuz 2002, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4669 - 4699

an güller açardı yüzünde

oğdun bizi

,Xışamak çok zor geldi bize
ü yaşlı bırakıp gittin bizi

bu dünya sensiz
(20 Eylül 2002, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4731 -4760

382

(21 Kasım 2002, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4 792 - 4821

:}erinde hiç sönmeyen

hatılatan ve her dakika özlenen
(26 Aralık 2002, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4822 - 4852

böyle bırakıp gitmekti acelen
önce, mesut ve mutlu olduğunu söylerdin
abersiz genç yaşta bırakıp gittin bizi
sel olup akıp gitti

383

yaşlı, dönersin diye bekliyor
ağıtları dağ, taş dinledi
en bizleri denizler ve deryalar dinledi
(24 Aralık 2002, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4822 - 4852

(7 Ocak 2003, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4853 - 4883

afından Ailesine Yazılanlara Örnekler

anneciğim

384

sevenlerim
ğlamayın
dik dünyaya
.ük
(13 Şubat 2003, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4884 - 4911

buna yetmiyor

z buna yetmiyor

sini duyar ve gönderdiğin fotoğraflarla

ir ümit vardı içimizde

içimizde bu yaz gelirsin diye

~~":ı

sen yoksun artık
daha özlüyoruz,
yeceğini biliyoruz
(15 Şubat 2003, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4884 - 4911

a bütün ömrümü

rtleri yoldaş etmeni
elveda etmeden gitmeni
rılıp küsüp gitmeni

artık sesime
girmez duama
mı saldım Tanrı'ya

reva mıydı bu

affet beni
emem ama onu da affedemem
(1 Mart 2003, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4912 -4942

386

isin yüreğimizde

yacağız hep yaşatacağız...
(20 Nisan 2003, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4943 - 4972

raklar seni bizlerden aldı
atıra Emel ve Kenan kaldı
ç yaşta kanser mi olacaktın?
din, bizi bırakmayacaktın
[arda ahlı sen yatmayacaktın
ağı öksüz bırakmayacaktın
şında gözyaşları durmaz oldu

içinde tanrı seni mi buldu?
ız mezarına dökülüyor tecelim
için okunuyor tecelim
(21 Mayıs 2003, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4973 - 5003

387

yatını kararttın bir gecede

imizdeki acı ilk günkü gibi senelerce
1, ruhun şad olsun CENNETTE
(1 O Temmuz 2003, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 5034 - 5064

ökyüzüne, buluta, yıldıza, aya
kahveye, sigaraya
sığmayan sevdalara

en" diye sorulur bu çaresiz ayrılışa

yavrumu, eşimi benden tez zamanda
ım güzeller güzeli yavruma
ezdim onlara kavuşmaya
rsun aylak aylak aralarında
bir şey olmamışçasına
rsun acılarını her dakika
ani hakkımı helal etmem sana ...
(7 Ağustos 2003, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 5065 - 5095

388

de gündümüzde sen vardın
e her geçen gün canımızı yakarsın
aksak ne yapsak her yerde sen varsın
değilsin ama hep yanımızdasın
reğimiz sensizlikten bırak yansın
sen nur içinde yatasın
yüreğimizi kanattı bırak kanasın
ğildin böyle bir sona kader utansın
· yaşıyorsun yaşayacaksın
in kalbimizdesin orada kalacaksın
ında gülen resminle bakacaksın içimizi sımsıcak ısıtacaksın
bizimlesin göstermelik oradasın
lesin bizimle kalacaksın
acak, ister inanmayacaksın
lursan ol sen bizim yanımızdasın
(29 Eylül 2003, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 5096- 5125

lesin bizim kalacaksın

a değilsin

ama hep yanımızdasın

ğildi genç yaşta toprak sana
erkese ışık tutardı, sevdiğin yürekleri ısıtırdı
in vardı, kitapların, geleceğin, emelleri vardı

389

her zaman yaşayacaksın
iz sana her zaman
kadar uzak olsan da
her yerde hayalimizde
(9 Ekim 2003, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 5126- 5156

eterken bizi mutlu etmeye
üşü olmayan, bilinmedik bir yere
asın, bizimle, kalbimizde
Y AŞAM'la biz seni Ahrette
(21 Ekim 2003, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 5126-5156

gündüzümüzde hep sen varsın
er geçen gün canımızı yakarsın
ak, ne yapsak, her yerde sen varsın
ğilsin, ama hep yanımızdasın
in böyle bir sona, kader utansın
ölmedin yaşıyorsun, yaşayacaksın

n, kalbimizdesin, hep orada kalacaksın

(23 Ekim 2003, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 5126-5156

390

emız
sana

ımızda
ızda

(21 Kasım 2003, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 5157 - 5186

arı Tarafından Yazılanlara Örnekler

ıı

daha çok arar olduk seni,

zimlesin, yaşıyorsun.

vefasın, sevgisin
arısın yüreklerde yine.
illerde iyiliğin, güzelliğin,

ık, unutmayacağız,
, canım anneciğimiz,
(1 O Ocak 2001, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4123 -4153

391

oğlu

rine bakarak,
a babacığım
ararıyor gölgeler,
üyor gönlüme
lardasın.
aman unutmadığımız, iyi insan, canım babacığımız, sevgili eşim.
(29 Ocak 2001, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4123 - 4153

[erinden sevgili eşim, biricik babamız

k defa güneşe çıkardılar
mde ilk defa gökyüzünün

niş olduğuna şaşarak kımıldamadan durdum
la toprağa oturdum, dayadım sırtımı duvara

kavga, ne hürriyet, ne karım

N.HİKMET
(30 Nisan 2001, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4213 - 4242

392

günüydü yine o gün

izden koparacak derecesine
içinde isyan ve alev kokuyordu mayıs
anlamıştık bugünün niye ağladığını
e artık "SEN" yoktun

n tatlısı dedelerin en yücesi
dostu fikir kaynağı

i her an anar anılarınla yaşarız
Idun içimizde sevginle dolar taşarız
in hep varsın güzel insan
aşadıkça hep varolacaksın
r nur, mekanın cennet olsun
(5 Mayıs 2001, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4243 - 4273

rüzgarı gibi

yalan gibi gelse de
erçekmiş anladık
önmeyecek bir yoldasın
Buna inandık

393

aklımızda, hayalimizdesin
Kalbimizde yaşayacaksın
uza dek hatıralarınla birlikte
Nur içinde yatasın
(23 Haziran 2001, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4274 - 4303

mızda, hayalimizdesin
yaşayacaksın
k hatıralarınla birlikte

(26 Haziran 2001, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4274 - 4303

394

da, hayalimizdesin

.tıralarınla birlikte
(6 Temmuz 2001, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4304 - 4334

utsun yüreğimizde, bazen bir ışık

daki fotoğraf değil, bizi bir arada tutansın
devam ediyoruz.
(20 Temmuz 2001, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4304 - 4334

ayrılalı üç yıl oldu

ıslak ve nemli

imizin ta en derin yerinde
(14 Eylül 2001, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4366 - 4395

395

ı yazsınlar
oysunlar
teleri yazsınlar

bulsunlar
ven Eşin Mustafa İbrahim Mulli ve seni çok seven çocuklarımız annesiz

eciğimiz

er hayat yolu

büyük aşklar
bu dünyada

tüm dilekler
tüm gerçekler

396

(16 Kasım 2001, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4427 - 4456

iz böyle çaresiz bırakma beni
amparça olmuş, yıkılmışım

yorum sen beni bırakıp gitmezsin
uda hüzün katan bu dertlerimle
dime isyan eder giderim
oldum, çare bulamadım yüreğim karardı

ğan güneşle aydınlatıyoruz birbirimizi
seni en derin sevgilerde
seni sevemeyeceği kadar çok sevdim, ölürcesine
en çok sevdim, taparcasına
ninle son bir defa konuşabilsem
eehh çekişini duyabilsem
Iümle sana ulaşabilsem

dayanmıyor, unut diyorlar
değiştiremezsin diyorlar
ne kadar çok sevdiğimi bilmiyorlar

397

uygu ki bunu gerçek sevenler anlayabilir
eselerde susturamazlar, susmaz
üstünden olar hep yaşayacak
SENİ BANA UNUTTURAMAZ"
(30 Kasım 2001, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4427 - 4456

acaktın benim yuvamı
at mı kalacaktın?
k olan da gönüller yakın olsun
in yerde yattığın yer nur olsun

zakta olsan seni kalbimden silemem
gibi özledim seni
ince ince, ağlamaktan kuru gözlerim, senin için her gece
(28 Aralık 2001, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4457 - 4487

ınlatan ,hep ayakta tutan
in gideli biz karanlıklarda

398

yaşayacaksın

(27 Ağustos 2002, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 4700 - 4730

kuru çeşmede tanıdım
ya insanı bir bakışta anlarsın
bir bakışta anladım.

babacan kısacası sapına kadar adam

lan sezmedik birlikte
yarısı gibiydik. Mutluyduk
ardık kişiliğinden
ar vardı, çatlardı yedi yerinden

hiç düşünmedin giderken
lan elmanın çürüyeceğini
lduğun şöminelerin söneceğini
nların, zil takıp halay çekeceğini

i ile felç etmeyi başardılar
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AT seni gücenmezdik kızmalarına
ktu o çok sevdiğin karavandaki yatağına
aten bıkmamıştık bağırıp çağırmalarına
ersin tüm seven ve yakınlarına
(23 Aralık 2002, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı:4822 - 4852

şey eskisi gibi değil anneciğim
koskoca üç sene
Iikte birçok şeyi de götürdü anacığım
eşecek, konuşacak kimsemiz kalmadı
ülüşünü çok arar olduk

ıraktığın derin boşluk her geçen gün büyüyor
ez daha sevgi ve özlemle anıyoruz anneciğim
lbimizde, her an aklımızdasın
uyu annemiz, mekanın cennet olsun
(20 Kasım 2003, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 5157 - 5186

ın ölümünün ikinci yıldönümü
an olduğu gibi yine sevenlerin hüzünlü
mezarında rahat uyu
alem çözdü bilmece gibi olan ölümünü

suçlamalar getirdim masum insanlara
nmemeliydim post giymiş etrafındaki kurtlara

400

vermezdim gerçek dostlara
sağ gösterip sol vuran yakınlara

bu dünyadan neden göçüp gittiğini

a, gününü gün eden yaşamına
Jdı görmeni istemedi daha ihanetlerini

teşi olduğun ocakları söndüreceklerini
ama ben geç öğrendim efendiliklerini
e bulma dünyasında
aptıklarının bir bir bedelini
(23 Aralık 2003, Kıbrıs Gazetesi)
Sayı: 5187-5217

·:,lüm Kıbrıs Türkleri'nin Kıbrıs adasında Halk Bilimi'ne giren mani,
türkü, bilmece,şarkı,beddua,

fıkra, ninni, atasözü, deyim ve şiirlerdeki

mı işlemektedir.

Türk Halk Edebiyatı'nda

Manilerde Ölüm

Türk Halk Edebiyatı'nda Ağıtlarda Ölüm

Türk Halk Edebiyatı'nda Ölümle ilgili Beddualar

Türk Halk Edebıyatı'nda Halk Fıkralarında Ölüm

s Türk Halk Edebiyatı'nda Katledilme

Türk Halk Edebiyatı'nda Darağacı
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Şehit Düşme

~ebiyatı'nda Vatanı İçin Savaşarak Ölüm

(iebiyatı'nda Telefon Mesajlarında Ölüm

debiyatı'nda Büyük Sözlerde Ölüm

:E,debiyatı'nda Şiirlerde Ölüm

Edebiyatı'nda Boş inançlarımızda Ölüm

Edebiyatı'nda Taşa Dönmeyle İlgili Efsanelerde Ölüm

Edebiyatı'nda Atasözleri ve Deyimlerimizdeki Ölüm

Eô.ebi1atı'nö.a Beö.ö.u.alı ~iirler

ürk Ralk Ea.ebiyatı'no:a ~e\Tc\.a\.Yıru.na Ö\\\m

Türk Halk Edebiyatı'nda Ninnilerimizde Ölüm

Türk Halk Edebiyatı'nda Çaresiz Hastalıklar Sonucu Erken

ıbrıs Türk Halk Edebiyatı'nda

Günümüzde Yakılan Ağıtlarda Ölüm

Kıbrıs Türk Halk Edebiyatı'nda Cenaze(Defin Töreni)

Türk Halk Edebiyatı'nda Mezar Taşı Nedir?

~\J'l

Halk Edebiyatı'nda Mezarlık Nedir?

ürk Halk Edebiyatı'nda Zamansız Ölüm

ürk Halk Edebiyatı'nda Eceli ile Ölüm
Türk Halk Edebiyatı'nda Ölmeden insanın Ağzına Su Damlatma
Türk Halk Edebiyatı'nda Ruh Nedir?Ruhun Teslim Edilmesi (Ölüm)

Türk Halk Edebiyatı'nda Hayat Nedir?

Türk Halk Edebiyatı'nda Can Nedir?
Halk Edebiyatında Can Çekişme (Zekaret Hali)

Türk Halk Edebiyatı'nda Sağlık Nedir?

Türk Halk Edebiyatı'nda Yaşam Nedir?
Türk Halk Edebiyatı'nda Doğum Nedir? Günümüzde Doğum

ıs Türk Halk Edebiyatı'nda Yaratılışla İlgili inanışlar

'fIRMANIN AMAÇLARI
ani ,destan,ağıt, türkü, bilmece, fıkra, ninni, atasözü, deyim ve şiirlerdeki
larının, tek tek mısralar incelenerek, irdelenip, konularına göre
ak bir araya toplanıp derlenmesidir. Bu araştırma ölüm teması ile
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BÖLÜM V

san bedeninin bu dünyadaki yaşamını sona erdiren ana denir. Canlının
bulmasıdır (Mear, 1992).

olayı günümüze kadar gelmiş ve sonu da olmayan bir olaydır. Bu
gerçektir. Böyle gerçek bir olayı sınırlandırmak ve bu konu hakkında
mamak çok büyük bir kayıptır (Bağışkan,1997).

anı, gözlerini hayata yumanlar, ölü, cenaze, meyyit, merhum (erkekler
me (kadınlar için) olarak anılmaktadır (Bağışkan, 1997).

le gelen dayanılmaz acılar ölenin yakınlarını içten içe kahrederken
şünceler çoğu kez atasözü, destan, mani, türkü, bilmece, şiir, beddua,
a vurulmaktadır.Çoğunluğu

sözlü edebiyatımıza giren bu değerlerin bir

anla unutulmuş, saptanabilenlerden sadece bazıları yayınlanabilmiştir.

Türk Halk Edebiyatı'nda ölümle ilgili sayısız çeşitleri bulunduğuna

aştırrnanın sonucunda toplanılan verilerin sonuçları ile ilgili çözüm

ürk Halk Edebiyatı ile ilgili kitaplar yazılmalıdır.

ürk Halk Edebiyatı çalışmalarını yapacak,araştıracak ve yaşatacak aıuuua
kurulmalıdır.

Türk Halk Edebiyatı araştırmacıları yetiştirilmelidir.

404

alk Edebiyatı'nı halka ve özellikle gençliğe tanıtmalı ve

alk Edebiyatı'nın daha çok öğrenilmesi için M.E.B. bağlı okullarda

alk Edebiyatı'yla ilgili toplantı ve sempozyumlar düzenlenmeli.

Halk Edebiyatı'nın gelişmesi için teknolojiden faydalanmak; ör.
eb sayfası yayınlamak.
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SÖZLÜK

eden, tapınan
den dövülerek yapılan kalın ve kaba kumaş. 2- Eskiden dervişlerin
dan yapılmış önü açık hırka.
Iar, 2- Gök küreleri.
ağırlıklar.
s, Müslümanların namaz kılabilmek için el, ağız, burun, yüz, kol, ayak
aşa, enseye ıslak el gezdirme, kulağı temizleme biçinde yaptıkları

msenin kendisinden büyük olan kızkardeşi.

i maddelerin tat alma organnımızda bıraktığı yakıcı durum. 2- Tadı

yadırganacak denli olağana aykırı olan. 2- Benzeri olmayan, çok değişik.
suz, çirkin, yaşlı kadın, cadı karı.

cerisizlik. 2- Düz yazıda bir fıkranın son cümlesi.
k yemek ihtiyacı olan veya yemesi gereken.
n: (adı batasıca)sevilmeyen,yok

olması istenen bir şey için söylenen bir

zü.ör.Adı batası şey.hala bozukmuş.
:Rumca.Allahasımarladık.

kişinin alışkanlık haline getirdiği şey veya geleneg.
görev, bir iş için kendini ileri süren veya başkaları tarafından ileri sürülen

Hak ve hukuka uygunluk; hak ve hukuku gözetme ve yerine getirme,

adan, hiçbir özelliği olmayan.
Adamak işi veya adanılan şey, nezir.
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göre;yaratılan ilk insan ve ilk -pe-ygamberin aa.1.

ören, adaletten, haktan ayrılmayan, hakkı ayrılmayan, hakkı yerine

ançlara göre ilk yaratılan insan ve ilk peygamber. 2- insan,

eza ve benzer şeyi bağışlamak 2.Özürlü sayarak üzerinde

ir kusuru veya bir hatayı bağışlama. 2- Mazur görme veya görülme.
sebeb olduğu yıkım. 2- Kıran. 3- Çok kötü.

ca sığmaz,zeki ve yaramaz(çocuk).
imsenin gençliğini, güzelliğini, iyiliklerini, değerlerini, arkada
cıların veya büyük felaketlerin acılı etkilerini dile getiren söz veya
zılan yazı, sağu, mersiye.
urtlarla iki çene arasında ses çıkarmaya soluk alıp vermeye ve
yarayan boşluk.
olmak, ak duruma gelmek, beyazlanmak, solmak: "sakalı ağardı,
camadı." N.Nazım. 2- Aydınlanmak.

iste,tahta .Ağaçtan tahtadan yapılmış
acıma bildirir.
aya dayalı olan,antlaşmadan doğan,antlaşma gereği yerine getirilmesi

disiyle yakın ilişki kurulup sevilen sayılan kimse.
aller, durumlar. 2- Olaylar. 3- Davranışlar.ör: onun ahvalini

rkelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey.

kendi düşüncelerine dayanacak bir takım yargılara

~"\..~'<>.~~~~~~~"h~~~~~~.,""'~"'~
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hastalıklara karşı dayanıklılığını,doğal bağışıklığını yok ederek

ralarında soy yakınlığı olanlar.

unaltıcı bir sıcak. 2- Bunaltıcı sıcaklık.
amanizmde kadın hayalinin suda görülmesinden sonra verilen isim.
Son, sonuç. 2- Sonunda, eninde sonunda.
rs, zıt, karşıt, olumsuz, menfi.
'şünme, anlama ve kavrama gücü.
Gündüzün sonu ve gecenin ilk saatleri.
ek: 1- (ses) bir yere çarparak geri dönmek ve böylece çoğalmak, yankı

su gibi parlak ve düz bir yüzeye çarparak geri dönmek.
Kar, süt gibi şeylerin rengi, beyaz. 2- Sıkıntısız, rahat. 3- Bazı şeylerde beyaz

alabalık olarak bir yere gidiş.
ı: (aksak) 1- Aksayan, hafifçe topallayan. 2- İyi gitmeyen, iyi işlemeyen.

nesnelerin ve gazların türlü biçimlerde görünen parlak ve ışıklı dili.
1- Ses tonu, söz davranış gibi yollarla biriyle bir şeyle eğlenme. Onu

bir törende veya gösteride yer alantopluluk.
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var olan her şeyin yaratıcısı, koruyucusu ola.uğuna ve tek
rlan yüce ve üstün varlık. 2- Yaratan, tanrı, Rab, Mevla.

Hint - Avrupa dillerinin Cermence kolundan, Almanya, Avusturya ve

ir bölümünde konuşulan dil.
: Rivayet edildiğine göre, söylenenlere bakılırsa .

.yrak. 2- Minare, kubbe.
üzü ve gök yüzündeki nesnelerin oluşturduğu bütün evren.
, kırmızı, yalım rengi, kızıl.

in: (korkulacak bir durum olasılığı için) dilerim ki böyle bir şey

zün kaşlar, şakaklar ve saç arasında kalan bölümü. 2- Alnına kara
sız yere kötü tanıtmak. 3- Alnına yazılmış (olmak), başına gelen iyi yol

f şeyin alın yazısı olduğuna, onu Tanrı'nın önceden kararlaştırılmış
una inanan ya da inanılan için söylenir.

ek iyi.
üksek yer, yükseklik.
ayr ak.
Buyuran, emreden, üst. 2- Bir işte emir verme yetkisi olan kimse.
apan, etken, etmen, sebep, faktör.
Sürgün, içsürmesi, niyet, iş.
1- Yardım istendiğini anlatır. 2- Bir suçun bağışlanmasının istenildiğini

~lardan akılda kalmış olan.

anda olu veren, apansız. 2- Ansızın, birdenbire.

den isim türeten ek oğul - an. 2- Fiilden sıfat türeten ek aç - an. 3ölünemeyecek kadar kısa bir parçası, lahza. 4- Zihin.
dı sanı bilinmeyen.
li bir olayı veya büyük bir kişinin gelecek kuşaklarca tarih boyunca
çin yapılan, göze çarpacak büyüklükte yapı, abide.
r'yı veya kıgsal bilinen bir kişiyi, bir şeyi tanık gösterecek bir olayı

herhangi bir yaşantının bitiminde, kişinin yaşantılarını sözlü olarak

kası pek gelişmemiş. Zeka yoksunu alık, ahmak (sultan).
: Hiç umulmadık, beklenmedik bir zamanda, çok ansızın.
ii: Kazı Bilim.

. rtalama 68 -75 cm. Arasında çeşitleri olan uzunluk ölçüsü.
İstek, isteme, dilek. 2- Yönelme, eğim, heves.
· aralık vermeden, arka geri, art arda, birbirinin ardı sıra, birbiri arkasından.
Yenildikten, içildikten, kullanıldıktan sonra geriye kalan. 2- Birşeyden
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,larında sözü geçen,dinsel inanca göre cennet ile cehennem arasmô.a

·• fiillere gelen geniş zaman eki. 2- Utanma, utanç duygusu.
halık hikayelerinde Kamber'in sevgilisi.
, dilek. 2- Heves.

alamak: iki şey arasında açıklık oluşturmak).

Yarımadası'nda

ve Kuzey Afrika'da yaşayan halk veya bu halkın

Slüman inanışına göre kıyamet günü bütün ölülerin toplanacakları yer.
anrı katı, göğün en yüksek tabakası.
ini dillerinden, Arabistan' da ve Arap uygarlığını benimsemiş ülkelerde

aşağıya sarkacak biçimde bir yere iliştirip, sarkıtmak.
asılmak: 1- Bir yere tutunup, sarkmak. 2- Tutup çekilmek).

üzyıl. 2- Çağ saadet: Hz. Muhammed'in yaşadığı zaman.
ıısolun mavi rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan ve birleşiıni.il4e)<ci
yerine maden olarak tuz oluşturan hidrojenli birleşik, hamız.
en mareşele kadar orduda görevli bulunan herkes.
smak işi. 2- Belirli bir üzüm veren bikti.
Peygamberin veziri.
hiçbir zaman, hiçbir biçimde, kesinlikle.
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~f..."~ \:ı~~\ç._\::ı?>.\::ı'o.\?>.--cö.an b.er biri.
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eme,e 'l,c,T,ete ~1"",\ariıc ,i:,1\e=\~~e"""""-~a\"'-""'""°
•"'"~· ot v.b. gibi yanıcı nesnelerin ıuıuşuırulmasıy\a \ıe\\!m "' ve

isiın üreten ek. 2.- Atgillerden, binıne, yuk çekme veya taŞıına gibi

:ullanılan memeli hayvan.
Bit kimseyi, acısını dindirici, sıkıntısını giderici sözler söyleyerek

l(andı-rmak,
aldatmak.
•_Bir
şeye kendini
vererek acısını, kederini unutnıak· 2.- Bir şeyle yetiniP

ve denizde evcil olınayan hayvanları türlü yönteın ve araçlarla
da vurın• işi.

ı- Bir hayvanın

bit başka bayvaın yeınek için yalaması işi .

iç yanı,avucun aldığı miktar.

.arada veya denizde evcil olınayan hayvanları vurına, yakalanın• işi.
apının veya yapı grubunun or\<lSında kalan ustü açık, duvarla çevrili alan.
ak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi, ınahkeınelerde devlet

de başkalarının

hak\cını aramayı, koruınayı ıneslek etınek ve bunun için

.rektirdiği şartları taşıyan kimse.

f,_vlovidos): flasanbullilerle birlikte dağda bir ay süreyle kaÇak kalan RuU1·

- Ayrı olın• duruU1u· 2- Birinden uzak düşıne.
ran sürelerini oluşturan cümlelerden her biri.
;pluınun ahlak kurallarına aykırı oları, utanılarak duruU1 veya davranış.

iki gözle bakan.
'""''""" duyulan ac, ağrı veya şaŞırına, ürkme veya sevinç anlatır.
parçadan yapı\ınıŞ fılet, cihaz- 2- Vücutta belirli bir görevin

nc;1.;:;un:ı

yarayan organların hepsi.

'"t~U

1ıavada çıkan \(UrU soğuk·

ışık demeti.

ı- Boş yere beklemek,

ı- \şık alan, aydırılarınuş

eline birşey

oları, karanlık olmayan, ışıklı.

ık seçik, kolay anlaşılır.
oşa' da şimdiki adıyla "SelirrıiYe camisi".

ı-

)de üı;tün tutulan, muazzez.
Ermiş, eren .
i)uyruii,Uile insanlarm canını aJrnakla görevli oldugurıa inanılan melek.
.urnarası 7, atom ağırlığı 14.008 oları, havada beşte dört oranında

J, kokusu,
gm olan-

tadı olmayan element. Kısaltması N.

z- Çok yaraıııaz- 3- CirıSel istekleri

aylamak, takdir etmek.

aşırt olan .

.yada güDllh işlemiş olanlara ahirette verilecek ceza-

ı- Çok büyük

roak.
yarurt küre için)

ıı Martta

gece i\e günd\ıZÜU eşit)iğyle başlayan ve

gürıdönürUüYle sona eren, kış ile ya:ı. arasındaki ılıman mevsim.

j'i"agısıiyi olırıaYarı, mutsuz, talihsiz.
s, vücut boşluğunda bulunan bağırsak, ciğer gibi organların ortak adı-

şn ölçüde
hoşlanmak.
ı- ](imi
ulkelerde devletin yada devletin ve hiikünletin başı-

Reis.

'k ya da küçük kız kardeş.
kötü olarak
olan, talihsiz.
:,ı:ı,htı
\ - Yapı
çok güçlü kirnSe· ı- Bir girişimde k.J??diJ'e güvenen.
apı, vapur, fabrika gibi şeylerde ocak ve benzeri yerlerden oluşan dumanlı
· ,,\tavayı çekip dışarıya venrıeye yarayan maden ya da kil.gir yol.

ağırlığı 29, yoğunluğu S.95 olan ele\ınent (Cu).
içecek ve başka ihtiyaç maddelerini perakende olarak satan kimse.
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- Konuşulan şey, konu. 2- Görilnüşünde, iddiasında haklı çı.kııeak
verilmesini kabul eden sözlü anlaşma.
ayvanlarda beyin,gözler ,kulaklar,burun,ağız gibi organların
udun üst ya da önünde yer alan bölüm.
yarmak, yontmak gibi işlerde kullanılan ağaı; saplı, demir araç.
anlarının bitki ve çiçeklerden topladıkları bal özünden yapıp,
gözlerine doldurdukları rengi beyazdan esmere kadar değişen

olmuş erkek. 2- Tarikatların bazısında Tekke büyü@·
1u;;,1uc:1111ı:;,. 2- Kaba ve kırıcı.

bir merminin atılmasına veya herhangi bir aracın fırlatılmasına

kaflşık olarak sebze, çiçek, meyve ağacı yetiştirilen, çevresi
çevrilmiş toprak parçası ya da evlerin önünde, içinde
,u.ıuııc:111 çevrilmiş yeşil alan.

,badem biçiminde olan kimse
uuıaııal\.·

Bakışı birşey üzerine çevirmek)
sebebi gizleyerek ileri sürülen söz de sebep.

veya bir çok şeyi topluca birbirinf ınttunnak için

2- En kalın sesli orkestra çalgısı.
atılmasına yarayan patlayıcı.)

~ı...~

e haklı olmayan. 2- Körük, temelsiz.

ılmış, kendinden geçmiş. 2- Süzgün.
çlük çıkartan. 2- İçinden çeşitli organik maddeler bulunan, daha çok

a, suda, canlılarda bulunan, çürüme, mayalanma veya hastalıklara
esel, silimdirimsi, kıvrık biçimde olan, bölünerek çoğalan, klorofılsiz,

ağzı, terlik.
ağ, rabıt. 2- Kanun maddesi, kitaplarda kendi içinde bütünlük oluşturan

ümüzde erkek adlarından sonra kullanılan saygı sözü.

inden çıkılması güç, sakıncalı durum. 2- Büyük zarar ve sıkıntıya yol açan
kimse. 3- Hak edilen ceza. Allah belasını verdi.

ıslatan, ıslaklık.
ir şeyin gerçek sebebi gizlenerek ileri sürülen sözde sebeb.

ir şeyi veya bir yeri bekleyip korumakla görevli kimse.

enen (mek) benimsemek: Birşeyi kendine mal etmek, kabullenmek.
Yüz rengi (beniz, -nzi): Yüz rengi.
amuk veya keten ipliğinden yapılan dokuma.

: Süt çocuklarını yatırmaya ve sallayarak uyutmaya yarayan küçük karyola;
ele: "Acıyan ve esirgeyen Tanrı'nın adı" ile anlamına gelen ve bir işe başlarken
enilen Arapça bismillahirrahmanirrahim

sözünün kısaltması.

ud: Beyhude; 1- Boşuna. 2- Yararsız.
dua(ilenç): İntizar etmek. İlencin tutması yüzünden, birinin işi sürekli ters
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bbiküm(Ben sizin rabbiniz değil miyim?)" buyurunca
:Bela(Evet .Sen bizim Rabbimizsin ediler).İşte o zaman ikrar vermiş olan
ünya hayatına geldiği zaman bu verdiği söze sadık kalmalıdır.Çünkü
den dönen olmasın diye ruhları birbirine şahit tutmuştur.Bu olay
a anlatılır.Bu meclis,"bezmi ezel "olarak da bilinir.
afa taşının üst bölümünde beyin zarı ile örtülü, iki yarım yuvar biçiminde
inden oluşan, duyum ve bilinç merkezlerinin bulunduğu organ. 2-

ıNamaz kılmayan ya da pis.

2- Yük taşıyan, araba çeken, üstüne binilen at.
Bir kimsenin kendisini kendisi yapan özellik, kişinin öz varlığı, kendilik,

kişiliğini üstün görme.

bir olma durumu, vahdaniyet.

pça' da kızı anlamındadır.
.her şeyden önce,bilerek,hele
':I'anrı'ya ant içerim.
ım kanatlılar alt takımına giren, insan ve memeli hayvanların vücudunda
Iarak yaşayan böcek, kehle.
- İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur. 2- Temel bilgi, temel

endine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert.
biçimde, sürüp gitme durumu.
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;ı,nııklar birbirinden uzak duracak biçimde gergin duran elde,ba!i parmak
akların uçları arasındaki açıklık.Karış.
, ondan, onunla.
okumaları dikmekte kullanılan ucu yassı ve eğrice büyük iğne.Çuvaldız.
ine kaba ve çirkin muamelede bulunma.
Erkek kardeş. 2- "Yahu, dost, arkadaş" anlamında seslenme.

fasız, hayırsız; dönek.
limsel bir konuda çok bilgisi olan.
ki veya daha çok öğe bir araya gelerek yeni bir öğe oluşturma, terkip.

renin veya olayların bir bölümü konu olarak seçen, deneye dayanan
r ve gerçeklikten yararlanarak yasalar çıkarrnllYa çalışan, düz.enli bilgi.
lalık
: Bilinmeyen şey, muamma.
;uruk: Çift süren veya arabaya koşulan hayvanların birlikte yürümelerini
ak için boyunlarına geçirilen bir tür ağaç çember.
1- Bir cismin herhangi bir yöndeki uzamı- 2- Nitelik, genişlik, kapsam.
luna: Y ararsız,gereksiz,boşu boşuna harcanmak.
Jatınak: (erkek) Kadın veya bir kadın yakını tarafından alda11Jn:ıak.
denmesi gerekli para veya başka bir şey.
: Borcu olan, verecekli, medyun.
1- boğma işi. 2- inçir, dut, kuru ÜZÜffiÜll mayalandı®.s.on,ailkel

araçlarla

lmasıyla elde edilen.
: 1- Baklagillerden, taneleri hayvan yemi olarak kullanılan yıllık bir yem

bitkinin mercimeğe benzeyen tanesi.
ık: Bulanmış olan,duru olmayan.

b.,ı.."::ı

ğdaygillerin örnek bitkisi. 2- Bu bitkinin başaktan ayrılmış tanesi.
ündeki geniş bıçakta toprağı sıyırıp engebeleri kaldıran, tekerlekli veya

duvarlarından daha yüksek, yuvarlak, dört kçşe veya çok köşeli kale
odyad üzerinde yer alan on iki takım yıldızına verilen ortak ad. 3- Ökse

nde bulunduğumuz gün. 2- İçinde bulunduğumuz zaman, çağ.
i çok güzel olan kimse. 2- Karatavukgillerden, birçok türü bulunan,
ak iklimlerde yaşayan, meyve ve böceklerle beslenen, çok güzel
yerde bilinen küçük bir ötücü kuş.
·· yapan kimse, sihirbaz.
Sarmak, kaplamak, örtmek. 2- Çok, güçlü etkilenmek.

: Kendini büyük gösterme, kibir.
Birinci ya da İkinci Dünya Savaşı anlamına Kıbrıs'ta yaygın
addır. Burada I. Dünya Savaşı anlatılmak isteniyor.

ayat, yaşayış, gönül.
gibi davranma.

üzere olmak

sıkıştığından dolayı ölmedi,sıkıştı kaldı
hep birlikte namaz kılmak için toplandıkları yer.
büyük melekden birisi.

vıuuııu...,,.__ı...,

görevli olan kimse.

~

'ihkar kulların gideceği azap yeri, çok sıcak yer.
}.dük anlamıyla kullanılır.
ire iyilik yapanların, günahsızların, öldükten sonra sonsuz

konmuş, gömülmeye hazırlanmış ölü.
ç\:\_<.)~\'o.l\.\\ma'fo.t\.\ö.m
. se veya şey.
~\ç_'o.\.\., ~'o.'l'ô..$-.'o.l\..
-~~~ \.\.'o..Tu.'o..'L\ç_~'o.\.\.'i.\.~~~'t,\\.\.'S'ô..\.\.\ç_'ô.\'ô.\:ı'ô..\\\\..
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Başkası tarafından yapılan veya kaza sonucu ortaya çıkan zararı öô.eme.
Güç veya tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu güven.

Maya, elmas, marifet, hüner.
Cevizgillerden örnek bitkisi olan, uzun ömürlü, gövdesi kalın, kerestesi
, yurdumuzda çok yetişen ağaç.
: Çifte parmaklılardan, boynuzgiller familmayasmdan, çöllerde yaşayan, çok
şan, gözlerinin güzelliği ile tanınan ince bacaklı, zarif, memeli hayvan, gazel.
bakışlı: Süzgün ve tatlı bakışlı.
Uygun görülmeyen tepki ve davranışları önlemek için üzüntü, sıkıntı, acı veren

andırma: Cezalandırılmak işi, cezaya çarptırılmak, ceza verilmek.
· Parelenmek:Ciğeri parçalanmak.

Din uğruna yapılan savaş.
Elindeki parayı harcamayı ve türlü sıkıntıları göze alarak para biriktiren, eli

ayet: Adam öldürme, adam öldürme derecesinde ağır suç.
: Bazı inanışlara göre, göze görünmeyen yaratık.
ci: Cin çağırma ve onlarla konuşma gibi bir iddia ile geçim sağlayan (kimse).
s: çeşit, türlü, soy.
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:Ulusun egemenliğini

kendi elinde tuttuğu ve bunun belirli sureler için

tvekilleri aracılığıyla kullandığı devlet biçimi.
e girecek büyüklükte, para ve kağıt koymaya yarar küçük çanta.

deri, kıl dokuma veya sık dokunmuş kalın bezden yapılarak, direklere

parçası, vakit.
ile karışıp, bulaşır ve içine batlır duruma gelmiş toprak, balçık.
eski bez parçası, paçavra.
onuca varmak, ortadaki engelleri, çıkar, yol, çözüm yolu.
resi bulumnayan, onulmaz, çare bulunmayan, ister istemez.
ksenin döndürüldüğü tekerlek biçimindeki makine parçası.
çlunun öldürmek amacıyla çivilendiği haç biçimindeki dar ağacı.
tağın üstüne serilen, yorgan kaplanan bez örtü. Eskiden kadınların
ve baştan örtülen, pelerinli sokak giysisi.
anların bulunduğu alış veriş yerine.
Onbaşıdan sonra gelen ve görevi manga komutanlığı olan er rütbesi. 2pevleti teşkilatında çeşitli hizmetler yapan görevli.
zerinde gür ot biten düz ve nemli yer.
sima, görünüş.
: Çeşidi çok olma durumu.
Çqğunlukta herkesin yararlanması için yapılan, borularla gelen suyun bir
yeya musluktan çıktığı, yalaklı su hazinesi veya yapısı.

ücudun herhangi bir yerinde oluşan ve çoğu deride şişkinlik, kızartı, ağrı ve

Çı.k:rık; kuyudan kovayı çekmeye yarayan, el ile çevrilen araç. İplik bükmek,
giqiişlerde kullanılan, el ve ayakla çevrilen dolap.
yuvarlanan ve yuvarlandıkça büyüyen kar kümesi.
kazanç, menfaat.

426

t~~~~~ ~~'ô.,\_\.\'ı..~,1'ô..®. ';\_~\_\.\'ı..0f...,
'\S\.~'ç.
-..;ı_~~iç.~\\.

~'ô.,~\_\.\'ı..'ô..s~\.1'ô..\.S"'-'b'ô..\\..

~\,,mam\a1""·"'-,"''-"'"

""-""'i"";i,"'- ""-'<&.'s-"'- "-""'"-"" "'-•~ 'c'\-

et, sıkıntı veya dervişlerin 40 gün süre ile kendilerine uygulaciık\an
perhizli dönem.
. Bir şeyi bir yere çivi ile tutturmak, mıhlamak.
avar, koyun, keçi vs. Sürülerini güdüp otlatan kimse.
Iuk, susuz ve ıssız geniş arazi, sahra.

f Sağlamlığını, dayanıklığını yitirmek.
Tabanca: Kısa, hafif, cepte veya belde taşınan ateşli silah.
kabuğunun çıkıntılı, yüksek yamaçlarıyla çevresine hakim ve oldukça geniş
yayılan bölümlerine verilen ad.
Dağlı bölge halkından olan. 2- Kaba saba görgüsüz.
ğacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri. 2- Kol, bölüm.
ıları dış etkilerden korumak amacıyla üzerlerine yapılan çoğu kiremir kaplı
ayrılmış zemin üzerinde on altı taşla iki kişi arasında oynan oyun.
Damlatma işi, damla damla akıtmak.
ağı: Toprak damları düzenlemede ve sıkırtırmada kullanılan silindirik

alacağı şeye oranla ölçüleri yetersiz olan, geniş, bol karşıtı.
mahkum edilenleri asmak için kurulana sehpa.

korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı oranlarına başvurma.
kabilesi ile İsrailoğullarınıi:ıpeygamberi.Dört semavi
Bir kimsenin kayırıcısı olan, sözü geçer kimse. 3-

-~~-

ın babası, büyük baba. 2- Mevlevi tarikatında aile

ııu bir çembere

gerilıniş deriden ibafet çalgı.

yaprakları güz.el kokulu ve y:ı;z kış yeşil olan bir ağaç.

alık.um oldu.
öi'1\'1\mek ıçin ayrılmış. 2- Bir değirmen taşını

i/ii,= '<;,.~'&,'/;,~ ~\§1,,"1<-%'"

1"-"-''"""""" .

.1.- 1__.'ô,.~'ô..\\.,~~~\.\..
tıs ağzı.Ölçüm bıümi.
ğlanarak oluşturulmuş deste, bağlam.
ıom sayısı 26, atom ağırlığı SS.847 olan, mavimtrak esmer renkte element.

su kütlesinin belirli parçası.
enikle gazın ıcuruyan küçük akar su ve bunların yatağı.

- Güç, takat. 2- Çare, çıkar yol.

- İç içeri, dahil. 2- Gönül.

Allah için alçak gönüllülüğü ve fukııralfilı kabul eden veya bir talırikata

Deniz, 2- Bilgili kimse.

Tarih öncesi tanrı, ıanrıça, yan tanrı ve kaııramanlarla ilgili olanü.s\i\ olayları

1- Deve sahibi, deve kiralayan kimse. 2- Deve kervanım ..güden kimse.
1'-eııuuıc

özgü bir nitelik taşıyan zaman parçası.

Dönme. 2- Aktarma, nakil.
rı: 1- Dünya. 2- Kuder, talih.
Güvenliği sağlamak amacıyla dolaşan polis, jandıırm" veya asker topluluğu,
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1- Devşirme işi. 2- Asker yetiştiri\me\zü2ere'{ ei\~lcl\\)"'ô.\\\\.'ô.'&'\\\.'ô.'ı~

k: Bir araya getirmek, toplamak.
enellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir anlam taşıyan

gyleme biçimi, anlatım biçimi üslup.
Yüz, çehre. 2- Halk şiiri, halk türküsü.
ğız boşluğunda tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan etli,
ketli organ, tat almaorganı. 2- Lisan.
kimsenin dilediği şey, istemek, rica etmek, arzu etmek.
.. Bir bütünden kesilmiş veya ayrılmış ince yassı parça. 2- Radyatör

üstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara, tanrıya inanmayı ve tapınmayı
ştiren toplumsal bir kurum.
ğaç veya demirden yapılan ve arabanıntekerleklerini birbirine bağlayan

şeyin oyuuk veya çukur bir şeyin en alt bölümü.
a: Bir kimseye herhangi bir okula veya öğrenim programını başarıyla
adığını, bir derece veya ünvana hak kazandığını gösteren resmi belge,
- Ağaçtan veya demirden yapılan uzun ve kalın destek. 2- en önemli kimse.
Terazi ölçeği.
yaşamakta olan.
:. Canlı canlı.
2- Büyük Meclis.

arasında dil, konu, işleniş bakımından Arap, Fars etkisi

...,..,_/

"'"'"'"· 2- Oyun, roman, hikaye gibi eserlerde iki veya daha

: 1- Dünyaya gelmek. 2- Ufuk\an fokse\ere\c ıı,@'ınme\c,
1- Doğmak fiili, tevellüt, veladet. 2- Bir kimsenin doğduğu yıl.
evi: Doğum yapılan sağlık kuruluşu.
günü: Bir kimsenin doğduğu gün.

: Dolu durumuna gelmek.

y: Ayın tam bir daire olarak dolgun, parlak görüldüğü evre, bedir.
r: Dolar.
- Giysi. 2- Hava sıcaklığının sıfırdan aşağı düşmesiyle suların buz tutması .

1- Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş iyi görüşülen. 2- Bir şeye
olan, aşırı ilgi duyan kimse.
1uk: 1- Doyulacak kadar. 2- Çapul yağma.

ek: Bir şeyin etrafında tek dUze olarak dönüp dunnakan)ıların üremesi sonucu ortaya çıkan yeni birey veya yeni bireylerin bölümü,

m: Belli özellikleri olan zaman parçası, devri.
im: 1- l 000 m' 'lik bir alan ölçüsü. 2- gidip gelınek ile yapılan bir işin

:k: Yatak.
•,inmek: Aşın Uzün\ii, çaresizlik: pişmanlık duyarak çırpınmak-

ölmüş veya eşinden boşanmış.
unmak: Güneşin veya ayın batması.
an: 1- Bir maddenin yanması ile çıkan ve içinde katı
esmer renkli gaz. 2- Kötü.
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ile davalının yargıç karşısında hazır bulundukları yargılamaipek böceğini besleyen ağaç ve bu ağacın ak, kara, peı:nbe renkte

Iı,
sulu yanlarını
meyvesi. dışa karşı koruyan, iç bölüınlerini birbirinden ayıran taş,
apuun
:reçlerden yapılan dikey düzlem.
uygularla algılama, his. 2- Ahlald, estetik vb. şeyleri değerlendiruıe düZ

(ikinci: )kincilik felsefesini kabul eden)
etakende satış yapan esnafın, küçük zenaat sahiplerinin satış yaptıkları,

Çok ôüz- 2- Kendi halinde uysal, basit.

,ugünden bir önceki gün. 2- Geçmiş.
- El, gün, herkes. 2- Dış, çevre, ortatn· 3- Duygu, düşilnce, hayal alemi.

Dürülmüş şey. 2- Armağan.

1- Sözilnde ve davranışlarında dogruluktall ayrılmayan, doğru, onurlu. 2-

yurken zihinde beliren olayların, düşilncelerin bütünü rüya. 2- Gerçek

şey, imge, hayal.

1- Aşağı doğrU düşı:nüş, aşağı sarknılŞ, 2- Değeri aza1uuş.

ek: Düzgün duruma getirmek.

: Harmanda ekinlerin sapı ve tanelerini ayırı:nak için kullanılan, önilne koşulan
)arla çekilen, altında keskin çakı:nak taşları çakılı bulunıın, kızak biçiminde

: Doğum işini yaptıran kadın.

diyen: Sonsuzluğa kadar.
1: Hayatın sonu, ölüm zam.anı, ömrün sonu.

t: Ecir;

ı- Sevap.

2- ücret. 3- ücretle çalışan kimse.
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a: Tabii olarak gelen ecel.
biye, naziklik.

im görmüş kişi için özel adlardan sonra kullanılan unvan.
nceler, fikirler, tasa, kaygı.

i.çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, dayları konu edilen

ek; Çeşitli tahıl unundan yapılmış hamurun fırında vb. yapılan yiyecek.
Sözünü geçiren, üstünlük kazanan. 2- Bağımlı olmayan, hükümran,

: 1- Egemen olma durumu. 2- Milletin ve onun tüzel kişiliği olan devletin

Aynı yerde oturan ya da bulunan insanların tümü, halk.

t:2Değerlilik, pek mühim olma, kıymet.

ahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı duruma verilen

e veya limon tadında olan.
Iun bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan

de sarıya çalar kestane rengi.
rhalde, şüphesiz, kuşkusuz.
ek; Taneli veya un gibi toz durumda olan şeyleri yabancı maddelerden
ak için kullanılan gözenekli tel, kıl, bez vb.
ayıklama, gözden geçirmek.
edilemeyen madde.
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Emek karşılığı geçimini sağlayan kimse. 2- Herhangi bir üretim aracına,
.yan, geçimini emeği karşılığında sağlayan işçi.

k, komut.
elli olmak.(Farsça'dan

türeme deyim) Sonu ölümü belli olmak.

ndam; Boy, pos, vücut, beden.
cubucağı görünmeyecek kadar geniş, açık deniz.
enellikle tek parçalı kadın giyeceği.

ise, olsa, olur veya erkek, asker.
Esaslar, destekler. 2- Reisler.
il)ini inançlara göre kendisinde olağanüstü manevi güç bulunan kişi, evliya,

: Esen olma durumu, sağlık, sıhhat, selamet.
Eski; 1- Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan. 2- Çok
aktan yıpranmış, harap olmuş.

it: Ruh; 1- Canlılık, duygu. 2- Dinlerin ve dinci felsefelerin insanda vücuttan
bir varlık olarak kabul ettiği canlandırıcı ve etkin ilke.
Birbirinin aynı olan veya benzeri, karı kocadan her biri, hayat arkadaşı.
'"-Jik: İki veya daha çok şeyin eşit olması durumu, denklik.
rya: Dağda, kırda yol kesen hırsızlar.
eli: Daha (en, pek), şamil, kaplayan.
·moloji: Bir sözcüğün kökeni.
lad: Bir kimsenin oğlu veya kızı, çocuk, soy, döl.
Nte: Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren; gelişen
eğişik durumların her biri, aşama .
.vren: Gök varlıklarının bütünü, kainat.
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} ilk önceki, geçmiş.
enmedik, kötü, hoşa gitmeyen bir haber veya olay karşısında duyulan

lıkta namaz vaktini bildirmek için müezzinin yaptığı çağrı.

ile ilgili, başlangıçsız, öncesiz.
ilmiş ve yassılroış. 2- Olaylar ve hayat şartları karşısında güçsüz düşmüş.

üzüntü, acıklı olay.
işe: Orospuluk.
Geçimini güçlükle sağlayan, yoksul, fukara. 2- Zavallı.
,;1"Y'lfü, gelip geçici, kalımsız.
İran Devletinin resmi dili .
.. Bölüm, kısım, devre. 2- Orta oyununa başlamadan önce saz takımının
köçek havası ve curavna.
: Fatiha: Ölülere Tanrı'nın rahmetini dilemek için dua olarak okunan
'ın Elham suresi.
cıklı, çok acıklı, yürekler acısı, trajik.

: Bir amaç uğrunda bir diğer veya varlıktan vazgeçme,uğruna

verme.

fe: Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması.
ket: 1- Büyük zarar, üzüntü ve sıkıntılara yol açan olay veya durum, yıkım, bel!ı.

ç: Nüzul, felç olmuş.
Ok: 1- Gök, gökyüzü, sema. 2- Dünya, alem. 3- Talih, baht, şans. 4- Askeri
.ıkada zilli bir müzik aracı.

yapılmış veya böyle bir madde ile donatılmış, içinde

ı'g,,~~~'~(:)T.\_~"'\.\."t\.\."t\.\~';.\. \\\.~!ct\ID.\.'eı,
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Buyruk, emir. 2- Osmanlı Devleti'nde padişahın verdiği, uyulması
timleri taşıyan yazılı buyruk, garlık.
a yerine kullanılan, kırmızı, kalın çuhadan yapılmış, tepesinde püskülü
dir biçiminde başlık.
r şehir veya ülkeyi savaşarak alma.
e: Alışılmış olandan ayrı, olağanüstü, işitilmedik.
Kısa ve özlü anlatımı olan, nülteli, güldürücü hikaye, anekdot. 2rinveya dergilerin belirli sütunlarında, genel başlık altında gündelik
vir görüş ve düşünceye bağlayarak yorumlayan ciddi veya eğlendirici yazı.
,Yağmur ve kasırga getiren çok güçlü rüzgar.
ı'\.ğaçve ağaççıkların yeni yetişeni.
:rFincan: Çay, kahve gibi genellikle sıcak şeyler içmekte kullanılan küçük kap.
- Sinema makinesiyle gösterilen eser. 2- Fotoğrafçılıkta, radyografıde ve
cılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam bükülebilir şerit.
f: Felsefe ile uğraşan, felsefeci.
er tür ticari malda koruma, dökülme, bozulma gibi sebeblerle eksilme, ağırlık

1- Kaçma, kurtulma. 2- Bir sanık, tutuklu veya hükümlünün gözcülerin elinden

· 1- Ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji
arıyla uğraşan bilim dalı. 2- İnsanın doğal yapısı.
olojik: 1- Vücutla ilgili. 2- Normal, doğal olarak işleyen.
1- Yerin altında kalıp taşlaşmış hayvan, bitki kalıntısı, taşıl, müstehase. 2ti)lUıveo,

yaşayış biçimi vb. bakımlardan çağın gerisinde kalmış kimse.
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numarası 15, zehirli bir madde kısaltması P.
Görüntüyü, ışığa karşı duyarlı bir yüzey üzerinde özel makine ile tespit
i. 2- Bu yöntemle çoğaltılan resim.
suyunda eritilmiş madeni boyalarla yapılır.

aranfil): Karanfilgillerden güzel renkli çiçekler açan bir süs bitkisi.
abahat): Uygunsuz hareket, çirkin, yakışıksız davranış, suç veya kusur.
(kaymaklı): Kaymağı olan. Ör: Kaymaklı süt.
a): Özensiz, gelişigüzel yapılmış, görgüsüz.
(kaynana): Kadına göre kocasının, kocaya göre karısının annesi, kayın

): Kimi vakit, bazen.
n (kahretsin): Ezmek, perişan etmek, yok etmek, aşırı ölçüde üzmek.
kanlı): 1- Kan bulaşmış. 2- Kanı olan.
ak: Kuş gagasını andıran, ince uçlu ve yassı, çalgı ağızlığı.
Kimsesi olmayan, kimsesiz, zavallı, bir yerin yabancısı olan.
Yunan abecesinin üçüncü harfi.
katil): İnsan öldüren kimse, cani.
(karga): Kargagillerden kanatları geniş, tüyleri kara renkte, tarla ve bahçelere

te: 1- Politik, ekonomi, kültür ve daha başka konularda haber ve bilgi vermek
yorumlu veya yorumsuz, hergün veya belirli zaman aralıklarıyla çıkarılan yayın.
: Tasa, kaygı, üzüntü.

Parası, malı, mülkü çok olan, varlıklı, zengin (kimse).
Batma, batırma, boğulma, gömme, gömülme.
(kara): Siyah renk.
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veya felaket haberi.

ı:ın kimse, Hristiyan. 2- Dinsiz kimse.
:.ô..~'ô..t~'ô..'fo..\'o..~
"~1'<>.. <s'o..'l'o..~ 1'<>..'Ç)fil\'i'ı kimse.

ı~i\z...\\.~\:.~\)..\ "~ fü~°ffi.~

"o..~'o.."ffi.\.\\."o.. ~c&.\.\.,

adında beş ile on beş beyit arasında değişen i\k beyü.n.1.n. Q.\.'Le\e!\.
sonraki beyitlerinin, en çok lirik konularda yazılan nazım birimi.

ip-bi: Göz önünde olmayan, hazır bulunmayan.
: (Kalpazan) :Sahte para basan kişi.

: Söz getirip götüren.
abir): Mezar.
(kapristan): Mezarlık, gömütlük.
i: Gök ada.
Üstün gelen, yenen.
"'Normal basınç altında ve sıcaklıkta olduğu gibi kalan, içinde olduğu kabın
ma yayılmak ve bu kabın iç yüzeyinin her noktasına basınç yapmak
"inde olan akışkan madde.
Amaç, hedef.
iş: 1- Geçmek eylemini yapmış. 2- Zaman olarak gerideş_er alınış, geride

1- Evlenme töreni için hazırlanmış, süslenmiş kız ya da kadın. 2- Yeni
iş olan kadın.
1- Zaman olarak, ilerde olması, gerçekleşmesi beklenen. 2- Daha gelmemiş
z.arm:ııı. İleriki bilinmeyen zaman, ileride yaşanacaklar.
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Ce'ftesfü<ie ô.o\mı.a", o\\Ô.a\\ ,ı\.Ql'ıc\m ,~,~ 1ans1Thl\ '1,i:ı'ıc c\s\"U\\e'<\ilc11

ve insanlarda kalıtım olaylarını inceleyen biyoloji dalı,

••u~a.1\.ü1ıı

kuşağa ve hücreden hücreye geçen kalıtımsal öğe.

emeuuc olan. 2- Çocukluk çağından çıkmış bulunan kimse,

bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın

pıuuıua,

iletilen kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, töre.

l\.u~a.)a!,a.

için kendi biçimine göre, çoğunlukla yumuşak bir

tek tanrılı dinlerin inanışına göre, dünyanın
toplanacağı zaman.

ı,;,uıııaıı,

biçim olarak
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d.Rumca.Genellikle

yılın bitiminde yapılan ve içerisine nar tanesi,badem

üzüm ve susam konarak hazırlanan haşlanmış buğdaya denir.
"i-ı: Düşmekte olan yağmur damlacıklarında Güneş ışınlarının kırılarak
nedeniyle yeryüzünde oluşanyay biçiminde ve yedi renkli görüntü.
Gözyaşı bezlerince salgılanan ve kimi etkilerle ya da ağlayınca gözlerden

;q-örmeyi sağlayan organ. 2- Görme ve bakma, bakış inceleme.
1- Bulunduğu, oturduğu, yaşadığı yerden ayrılarak, yerleşmek amacıyla ev,
, kent ya da ülke değiştirmek. 2- Çökmek, yıkılmak.
ek: Gözetlemek; gözetlemek işini birine yaptırmak.
(k): Bir şeyi eskiden beri görüldüğü gibi yapma alışkanlığı.
· Gömülmek: 1- Gömmek işi yapılmak. 2- Bir şeyin derinliğine inmek.

.:.Gömmek işi, defnetme, güzün veya kışın ekilen ekin.
- Vücudun üst kısmına giyilen ince, kollu ve yakalı giysi. 2- Vücudun üst
giyilen iç çamaşırı .
.Ölünün gömülü bulunduğu yer.
~füekte olduğu varsayılan nitelik, sevgi, istek, anış, düşünüş gibi sevgi

; Gezegenlerin arasında hareket ettiği sonsuz boşluk.
Sevgi, tek kalpte varsayılan duygu.
:Uzaktan gelme,ayak basma.
: (Kudret): Güç, iktidar.
üsletmek: Gusül aptesti almak).
Kendini beğenme, büyüklenme, övünme.
Kuyu; su katmanına varıncaya kadar derinliğine kazılan, genellikle silindir
de çevresine duvar örülen, suyundan yararlanılan çukur.
Doğup, yaşanılmış olan yerden uzak yer.
: Kurban; dinin bir buyruğunu veya bir adağı yerine getirmek için kesilen

insan, köle ya da karavaş.

.,__c\1.\l\. ¥..e-n.fa

e,"&.~rç,i_\. ı_;rç,';ı"\.'c.i\..\'.\~'ç. ~\.."\~'ç,'l,~~~~~~

~~~

sayısı 47, atom ağırlığı 107, 868, yoğunluğu 10.5 olan
parlak, beyaz renkte, kolay işlenen, tel durumuna

olan bir ağaçcık. 2- Pek geniş olmayan bir imkanla

\:ıaı\anma ô.u-yg,usu,

zurııcvc

ayında Mekke' de
veya Kudüs'ü,
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zarar vermekten, üzmekten veya kötülük yapmaktan hoşlanan

m adlarından biri, adalet, hukukun getirdiği veya birine ayırdığı şey,

enliğini yürüten, buyruğunu geçiren, egemen.
gemenlik.
in içinde bulunduğu şartların veya taşıdığı niteliklerin bütünü, durum,

çözülme,eritme.
göre babasının kız kardeşi.
diye kadar veya o zamana kadar, henüz.
adolu'nun çeşitli bölgelerinde davul ve zuma eşliğinde toplu olarak
halk oyunu.
çevresinde görülen ışık halkası, ağıl.
ülkede yaşayan, aynı uyrukta olan insan topluluğu.
:biyatı:Adı belli olan veya olmayan kimselerin, halk ozanlarının yarattıkları
an ve hikaye gibi edebiyat türlerine verilen ad.
de: İşlenmemiş madde.
leri atılma, atılım, saldırış.
\Unun su veya başka sıvılarla yoğrulmuş durumu.
Yol üzerinde veya kasabalarda yolcuların konaklamalarına yarayan yapı. 2ı Padişahlarının adlarının sonuna getirilen unvan.
(İki ve daha çok katlı ev, sofa.
r: Ucu eğri ve sivri, kamaya benzer, silah olarak kullanılan bir tür bıçak.

: Din kurallarına aykırı olan, dince yasak olan.
Bayındırlığı kalmamış, yıkılacak duruma gelmiş, yıkkın, viran.
para, masraf, resmi işlerde devlet veznesine ödenen para:
nesne, canlı, göz vb. de dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler.
Saray ve konaklarda kadınlara ayrılan bölüm.

441

dışarı, yabancı ülke.
ıl demetlerinin üzerinden düven geçirilerek tanelerin başaklarının

mahsus, en iyi cinsten.
Karşılıksız, parasız.

astaların yatırılarak tedavi edildikleri sağlik kurumu.
rganizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla fizyoloji
bozulması durumu.
elincikgillerden, kapsüllerinde afyon, tohumlarından da yağ çıkarılan bir

lama, ölüleri diriltip mahşere çıkarma.
yanlışlık, yanılgı.
eçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan belleğin saklandığı her türlü iz, anı.
ona erdirme, bitirme, Kuran'ı başından sonuna kadar okumak.
atim; bitirme, sona erdirme, Kuran'ı başından sonuna kadar okumak.
ava yuvarını oluşturan, bütün. canlıların solunumuna yarayan, renksiz,
, akışkan gaz karışımı.
:.Hava taşıtlarında görevli kimse veya hava kuvvetlerine bağlı asker.

tanına duygusu, utanç.
Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, imge.
:Yaşam, dirim, doğumdan ölüme kadar geçen süre, gmür.

: Haksızlık, insafsızlık, üzülme.

· ı,,,.. İyilik, karşılık beklenmeden yapılan yardım. 2- Yok öyle değil veya cevap
Çok beğenen, hayranlık duyan.
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in yapılan iyilik. Kerkük Türklerinde maniye denir.

dirmek, hoşa g\.\me.'SJl!-i:\\)\1.~ı.~1.~\.\\.~~~~~~\.L

~~~~~"-~"-\\.~

lukta çıkarılan ses veya ses birliği.
ku ve saygı uyandıran görünüş, mehabet, ululuk.

ş, tunç, bakır, kil, alçı gibi maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya
işirilerek biçimlendirilen eser, yontu.
sanlardaki hastalıkları teşhis ve onları ilaçlarla veya bazı araçlarla tedavi
doktor, tabip.
kurallarına aykırı olmayan, dince yasaklanmamış olan.
Nikahlı eş. 2- Helal olan şey.
yağ, un veya irmikle yapılan tatlı.
Herkes; insanların bütünü, olur olmaz kimseler.
: Sevinç, korku, kızgınlık, sevgi gibi sebeplerle ortaya çıkan güçlü ve geçici

Çok yemek yeme veya sinirsel bir sebeple ve istemsiz olarak diyafram
kasılmasıyla hava ak ciğerlere geçerken boğazdan çıkan ve düzgün
arla tekrarlanan ses.
: Belirli bir sebebi olmadan sinirlenip huysuzluk eden (kimse), öfkeli.
lama: Hırpalamak işi.
lanmak: Örselenmek, dövmek, itip kalkmak.
Soyca veya evlilik sonucu aralarında bağ bulunanlardan her biri, akraba.
Öfke, kızgınlık, zulüm görmek.
Kabakgillerden, uzun, iri meyveli veya kaba saba, görgüsüz.
vauw, . ıul\..,

sürat, çaba, güç.
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alk inanışlarına

göre ölümsüzlüğe

kavuşmuş

icran: Bir yerden veya bir kimseden

n: Oksijenle birleşerek

olduğuna

inanılan ulu

ayrılma. Ayrılık.

suyu oluşturan,

atom numarası bir rengi, kokusu ve

: 1- Bir olayın sözlü veya yazılı olarak anlatılması.

2- Gerçek veya

ış olayları anlatan düz yazı türü, öykü.
et: Bilgelik, felsefe, gizli sebep.

et: Yardım, kayırma.
Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması
eli, çevresinde

hendekler

: Hesap; aritmetik,

için taştan yapılmış yüksek duvarlı

bulunan küçük kale.

matematiksel

işlem veya alacaklı, borçlu olma durumu.

etmek: Fiziksel bir uyarıyı duymak veya bir şeyden etkilenmek,
iyat: Duygular,

.p: Sözü birine

duymak.

sezişler.

veya birilerine yöneltme, seslenme.

et:Etkili söz söyleme sanatı, söz sanatı.

a: Cam veya topraktan küçük kap.
: Değersiz, önemi olmayan aşağı.
rtlama: Hortlamak işi veya ölü mezardan çıkmak.
ş: Beğenilen, duyguları okşayan, zevk veren.
şaf: Şeker şurubunda, bütün veya dilimler durumunda kaynatılmış meyve,

byrat: Kaba, kırıcı ve hırpalayıcı.
ödük: Görgüsüz, kaba, anlayışı kıt, korkak.
ristiyan: İsa Peygamber'in dininden olan (kimse), İsevi, Nasrani.
ukuksal: Hukuki.
urafıye: Hurafoı inanılmaz, uydurma, yalan, hikaye, rivayet.
Huri: Cennette yaşadığına inanılan kızlara verilen ad.
Huysuz: Huyu iyi olmayan, geçimsiz.
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ın yaradılış ve ruh özelliklerinin bütünü, mizaç, tabiat.
Idırma, saldırı, saldırış.
bir zar içindeki protoplazma ve çekirdekten oluşmuş bir organizmanın
ev bakımından en küçük birliği.
ık: Egemenlik, hakimiyet.
evletin görevlerini yerine getirmesini sağlayan yetkili organ, bakanlar

Hünk vurup; dövüne dövüne ağlamak.

.panıklığı,gönül üzgünlüğü.

ile ilgili, termik.
için verilen sadaka.
veya üzerine su dökülmüş olan.

'11a.ı::,nıu.a.11

çıkarak her yöne yayılıp giden ışık demeti. 2- Bir noktadan
doğrulardan her biri.
ağaç dallarının aralıklı sıralanmasıyla yapılan parmaklık
2- Et, balık, köfte gibi yiyecekleri pişirmekte kullanılan

uıu:;;a.ıı,

meydana gelen. 2- Ancak bu kadar olmak.

uygulan infaz işlemi.

kiden Yunanlıların, Romalıların, günümüzde de Berberilerin
i geniş, beyaz, yünlü çarşaftan giysi. 2- Bağışlama, bağışta bulunma.
ilik etme, iyi davranma. 2- Bağışına, bağışta bulunma.

µyüklük, göz alıcılık.
şlı.
kın doslar, arkadaşlar. 2- Ayrı okul veya tarikattan olan kimseler.

: İkonların tanıtılması ve yorumlanması bilimi.
nuğu ağırlama, sunulan şey.

Saklamayarak söyleme. 2- Bildirme. 3- Benimseme.
yZi yönetimin, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara, kamu hizmetlerinin
'p.e göre, ülke üzerinde yayılmış, bir vali yönetimindeki en önemli bölümü,

edua, ilenmek amacıyla söylenen söz.
Duygu, düşünce ve bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına

i. şey arasında bulunan herhangi bir alaka, bağlılık.
1- Esin. 2- Tanrı'nın, peygamberlerin yüreğine doldurduğu tanrısal aleme

Teori ve pratil.
;tlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan.

: 1- Cemaate namaz kıldıran kimse. 2- Müslümanlıkta mezhep kuran kimse.
: 1- İslam dinine imanına. 2- Güçlü inanç, inan.
a: Ortadan kaldırma, yok etme.
kansız: İmkanı olmaya, olma, gerçekleşme durumu bulunmayan.
atür: Olmamış doğum.

za; Bir kimsenin, bir yazının altına bu yazıyı yazdiğını veya onaydığını
çin her zaman aynı biçimde yazdığı ad veya işaret.
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onuda direnme, ayak direme, diretme, direnim.
e, ayak diretme.
düşünceye bağlı olma.
İsa'ya indirilen kutsal kitap.
giliz halkından olan kimse.
tığını, söylediğini, tanık olduğunu saklama, gizleme.

nsafı olmayan, vicdansız, imansız.
"Tanrı dilerse" anlamında dilek anlatır.

;Düzenli, düzgün olma.
ek böceği kozaları çözülerek çıkarılan ve dokumacılıkta kullanılan çok ince,

Başlangıç. 2- Önceleri, en önce.

di: İrdelemek: Bir konunun incelenmesi ve eleştirilmesi gereken bütün
lerini birer birer incelemek, araştırmak.
: Gericilik, eskiye takılıp kalma, eski ve çağ dışı düşünceler.
en: İçine doğduğu gibi söyleyerek, doğaçtan.
Dayanma, başkasının arsa yol, bahçe gibi taşınmaz bir malın belirli bir yolda

İnsan ve hayvan bedeninin kemik çatısı, teşrih.
çyalı: İskoçya halkından olan kimse.
h: İyi bir hale koyma, iyileştirme, düzeltine.
rniyet: Müslümanlık.
an: Herhangi bir amaçla kurulu düzene veya devlet güçlerine karşı gelme, baş

şkence: Bir kimseye maddi veya manevi olarak yapılan aşırı eziyet.
ştilli: Halid Arab ile birlikte asılan Rum'un adı.
ştirak: Ortaklık, ortak olma, paydaşlık.
İtalya halkından olan kimse.

önce bulunduğu yerde bıraktığı belinti, nişan.
'bulabilen kimse, keşşaf.

basan ağırlık Kabus-name: Mercimek Ahmet tarafından

eya istemeyerek razı olma.
i\;\c\ \l\Kat

ed..en.kimse. 2- Acımasız, zalim.

olsun, mahvolsun.
Yok etme, ezme, perişan etme, mahvetme.)
ca: Kahramana yaraşır, yiğitçe.

i vakit, bazen, gah.

Evren. 2- Dünya.
özünde durmayıp bir işin yüzüstü kalmasına yol açan, birine gizlice kötülük

öğüs boşluğunda, iki ak ciğer arasında, vücudun her yanından gelen kanı ak
~re ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ, yürek.
laşmış: Durumunu sürdüren, belli bir durumun dışına çıkmayan.
al: Kalıtımsal, irsi.
um: Atom numarası 20, atom ağırlığı 40,80 sarımtırak beyaz bir element. (Ca)
den: (Kal'a: Kale, hisar)

(kalü bela) ("ka" uzun okunur) (bkz: bela) evet, hayhay.
ıç>(Kamış: Buğdaygillerden, sulak, nemli yerlerde yetişen.)
a kana: Doya, doya .
nlı Noel: 20 Aralığı 21 Aralığa bağlayan gece Rumlarca yapılan katliam.
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a ve böceklerde uçmayı sağlayan organ.
Büyük bir üzüntü içinde bulunmak.
gan veya dokudaki hücrelerin düzensiz olarak bölünüp çoğalmasıyla

in gerçekliği konusunda kanı verici belge, delil.
: Lağım döşemi.
ınanmış.
sıvı bir yağ ve fitil bulunan kaptan oluşmuş aydınlatma aracı.
yönetimiyle ilgili en yüksek görevli.

ir kimsenin veya bir insan grubunun tutumu.
Kötü talih, kötü baht.

, Fişeklerin konulduğu meşin kuşak, fişeklik.

Kötümser, bedbin, meyus, pesimist.
: İdam sehpası.
Atom numarası6, atom ağırlığı 12,01 olan element.(C)
eryüzünün denizle örtülü olamayan bölümü, toprak. En koyu renk, siyah.
atletmek: İnsan öldürmek).
1- Düşmana davranış veya sözlerle ortaya çıkan çekişme veya dövüş. 2-

(Kavramak): 1- elle sıkıca tutmak. 2- Her yönünü anlamak, iyice

ak: Akar su, yol gibi uzayıp giden şeylerin kesiştikleri veya birleştikleri yer.
şmak: Ayrı kalınan, sevilen bir kimseyle bir araya gelmek, onu yeniden

Dayanaklı, güçlü, zorlu.
vram: 1- Bir nesnenin zihindeki soyut ve genel tasarımı. 2- Tutam, avuç dolusu.
aynamış: Kaynamak: 1- Fokurdamak. 2- Bir sıvı, sıcaklığı belli bir dereceyi
lunca, buhar durumuna geçerek fokurdamak.
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,.J.\..uı..,a.::ııııııı,

kocaya göre karısının annesi, kayın valide.

l;!,l\\)\)..'fo..¥.. '3Cfül;!.\\m. ~fae"\f\\'i'>\.

~\.\ü1%,'- )' ex ,¥..'3.)'l\'a.tı:::o.., \l\.l\'o..t , m.em.\:ı'o...
ve ma\ kaJbma "le-ya ·z.a-nn.a sebeb cı\an. \{..ö\\).. cı\a)'. 'l- '{ at%'- )''o..1%'-\am.a.

ömülmeden önce ölünün sarıldığı beyaz bez, kefın.
eyifsiz: Kıbrıs ağzı ile neşesiz.
- Baş, kafa. 2- Ekinlerde başak.
- Noksan, eksik. 2- Kötü, fena.

e:Keman ve kemençe yayı.
: En yüksek değer.
ermek: Olgunlaşmak.
1- Şehir. 2- Site.
:ilenmek: 1- Kenetlemek işi yapılmak. 2- Bir konuda aynı tutum ve davranışı

ir: 1- Kenevir. 2- Kenevirden yapılmış.
an: Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı katarı.
em: 1- Soyluluk, büyüklük. 2- Bağış olarak verme, iyilik.
et: Ermiş kimselerin gösterdiklerine inanılan doğa üstü, şaşkınlık, uyandırıcı

errar: Savaşta döne döne saldıran.
erpiç: Duvar örmekte kullanılmak için kalıplara dökülüp güneşte kurutulmuş saman
e balçık karışımı ilkel tuğla.
ese: 1- Cepte taşınan, içine para, tütün gibi şeyler konıı)an, kumaştan veya örgüden

üçük torba. 2- Kısa, kestirme (yol).
Keyf: (keyif: 1- Vücut Oseuliği, sağlık. 2- Canlılık, tasasızlık, iç rahatlılığı.)
Kıble: 1- Namazda yönelinen yön. 2- Güneyden esen yel.
Kılıç: Uzun, düz veya eğri, ucu sivri, bir veya her iki yüzü keskin, kın içinde bele
takılan çelikten silah.
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az miktarlarda karanın karışmasından oluşan renk. 2- Şehir ve
,ı,.ı.ı;:,ıııua

kalan, çoğu boş ve geniş yer.

kendiliğinden yetişen ot.

anmakta olan bir maddeden sıçrayan küçük ateş parçası, kıvıl.
gek tanrılı dinlerin inanışına göre dünyanın sonu ve bütün ölülerin
hşerde toplanacağı zaman.
Öfkeli. 2- Çok ısınmış, ısıtılmış veya kızdırılmış.

ristiyan tapınağı. 2- Hristiyan mezheplerinden her biri.
:. Kimyaya ait, kimya ile ilgi, kimyevi.
lmayı amaçlayan gizli düşmanlık.

anizmde insana verilen sıfat.
.. Hasta bakılan yer. 2- Hekim olarak öğrencilerin hasta başında uygulama
ers gördükleri hasta koğuşu.
loJenlerden atom numarası 17, atom ağırlığı 35,5 olan element. (Cl)
ı: 1- Yaşlı kadın. 2- Hekim olmayan kimselerin yatıklarıhekimlikte

1- Sömürge. 2- Göçmen topluluğu veya bu topluluğun yerleştiği yer.
Güvenlik teşkilatının meslek aşamaları içinde yer alan, en az lise öğrenimi
veya polis okullarının orta ve yüksek bölümlerini bitirmiş, üniformalı veya

do: 1- Baskın, sabotaj gibi özel görevler yapan, az sayıda askerden kurulu

manda birliğinde görevli asker. 3- Vurucu kuvvet.

1- İyice yanarak ateş durumuna gelmiş kömür veya odun parçası. 2- Kırmızı.
şan: 1 - Düşman veya kendi ulusunun gemilerine saldıran deniz haydudu. 2kalarının hakkını zor kullanarak alan kimse.
ej: 1- Bir devlet büyüğünün yanında bulunan kimseler, maiyet, maiyet alayı. 2cenaze gibi törenlerde sıra halinde giden insan topluluğu, alay.
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; Çok korkulu, korku veren, dehşete düşüren, müthiş.

izin, gökün küçük girintiler biçiminde karaya doğru sokulduğu yer.
I- Eskiyip, yıpranmış, bakımsız kalmış. 2- İçinde yaşanılan zamana göre

l- Dalından yeni koparılmış, tazeliği üstünde, daha büyümemiş. 2- Yeni

ahçe içinde yapılmış süslü ev, kasır.
önerim durumu, toplumsal ve ekonomik özellikleri veya nüfus yoğunluğu
en şehirden ayırt edilen, genellikle tarımsal alanda çalışmak gibi işlevlerle
en, konutları ve öteki yapıtları bu hayatı yansıtan yerleşme birimi.
Yarım küre biçiminde olan ve yapıyı örten dam.
: 1- Güç, erk. 2- Zenginlik, maddi güç. 3- Tanrı'nın ezeli gücü.
abancı ülkelerden tutsak olarak getirilen ve alınıp satılabilen köle veya

apların, sap gibi halka biçiminde olan tutulacak yeri.
Yeni doğmuş çocuğu ilk aylarda sıkıca sarıp sarmaya yarayan geniş bez.
İslam dininin temelilkelerini, Hz. Muhammed'e

gönderilen Tanrı

arını içeren, Müslümanlığın temel kitabı, Kelam-ı Kadim.
luş: Bir şeyden, bir yerden kurtulma, halas, met.
an: Dinin bir buyruğunu veya bir adağı yerine getirmek için kesilen hayvan.
: Yumuşak vücutlu, uzun gövdeli, omurgasız, bacaksız, ayaksız veya çok ilkel
lı küçük hayvan.
aklık: Kurak olma durumu, kurak hava, yağışsızlık.
ak: 1- Bele sarılan uzun ve enli kumaş. 2- Nesil.
t:İyilik getiren şey, mutluluk.
fsal: Güçlü bir dini saygı uyandıran veya uyandırması ~~]:'

-~~~~--,--c.·;~,....

ı:1,arta kalan toz madde. 2- Yanmış bir yapının kalıntısı.
2- Çok. 3- Ayın tamammının tutulması.
resinde camiyle birlikte yapılmış medrese, imaret, kitaplık,

kültürle ilgili.
, dargınlık.
.. kı:;,m.'o... 'l- (J\)..7..~\\\\:...,\\c;.)~\\\.¥...

Bir yerleşim merkezinde pis suların akıp gitmesi için yer altında açılmış

Zamanın bölünemeyecek kadar kısa bir parçası.
: Bir kimseye veya aileye kendi adından ayrı olarak sonradan takılan, o
nin veya o ailenin bir özelliğinden kaynaklanan ad.
Çocuğun bakım, eğitim ve öğretimiyle sorumlu kimse.
;Ianrı'nın sevgi ve ilgisinden mahrum olma, beddua.

: Nitelikleri, özü, hareketleri, davranışlarıyla bir şeyi elde etmeye hak kazanmış
, bir kimseye uygun olan, yaraşan.

1- Kirliliği gösteren iz. 2- Bir yüzeyde türlü sebepler dolayısıyla oluşan renk

· ş: 1- Kokmuş hayvan ölüsü. 2- Rahatsız edici ağır koku.
vanten: Yakın doğuda yerleşmiş veya evlenerek soyu karışmış Avrupa asıllı

event: 1 - Osmanlı donanmasında ve kıyılarında görev yapan asker sınıfı. 2- Boylu
oslu, yakışıklı kimse.
Levha: Bir yere asılmak için yazılmış yazı, safiha.
Lider: Yönetimde gücü ve yetkisi olan kimse, önder, şef.

b...':ı~

kuruş değerinde Türk para birimi. 2- Bazı ülkelerin para birimlerini de

sinema gibi eğlence yerlerinde veya parlamento salonlarında özel

Yeni doğum yapmış kadın.
: Bana biraz Lavanta çiçeği, biraz limon, biraz Lokman Ruhu getirin.
]Nilüfercinsinden birçok bitkiye verilen ortak ad.
nem verilen, sayılan birinden gelen iyilik, yardım, ihsan, inayet.

Tapınak, ibadet yeri.
: Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne.
. l.Maden ocağı veya maden işletmesi 2.Çok değerli şeyleri kapsayan kaynak
i:Madde ile ilgili.
apaz: Madreb: 1- Darbedecek yer. 2- Çakma, kakma yeri 3-Hile yapan.
ezyum: Atom numarası 12, atom ağırlığı 24,30 olan element.(Mg)
: Bir yamaca veya kaya içine doğru uzanan, barınak olarak kullanılabilen yer

r: Kurumlu, gururlu.
na: Bahane, ileri sürülen sözde sebep.
eme: Bir yargıçtan veya bazen savcı ve yargıçlardan oluşan bir kurulan, yargı
vini getirdikleri yargı yeri.
fun: 1- Hüküm giymiş, hükümlü. 2- Zorunda olan.
i: Azerbeycan'da maniye denir.
şer: 1- Kıyamet günü dirilenlerin toplanacaklarına inanılan yer. 2- Büyük

.hzun:Üzgün, üzüntülü.
aide Sufesi:Kur'an'nın beşinci süresinin adı.Medine'de inmiştir,120 ayettir.Araça
deyimi yemek sofrası demektir.

i.~\\.
\'\}.'L~~\.~\.t\.\.t\.
m\\\\s.."-1~\"- 'a.\\füc\.'a. 1Gu.\un.an.,ta\lımır ve)'a

:viyen: Duyularla sezilebilen, soyut, tinsel, yürek gücü.
Genellikle birinci, ikinci ve dördüncü dizileri uyaklı olan, daha çok hecenin
ölçüsüyle söylenen halk şiiri.
Jar: Mantarlardan, içinde zehirlileri de bulunan, emederi bir gövde bunun
de bir şapka biçiminde gelişmiş, ilkel bitkilerin genel adı.

'111

nzume: Genellikle ölçülü, uyaklı yazılmış eser, manzum parça.
:pus:Mahpus, mapushane .
raz: mart: Yılın 31 süren üçüncü ayı.
arul: Bileşikgillerden, geniş ve uzun olan yeşil yaprakları taze olarak yenilen bir

asal: Genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen,
ağan dışı olayları anlatan hikaye.
aske: Korunmak için özel olarak yapılmış, yüze geçirilen şey.
asraf: Harcanan para, gider.
asum: Suçsuz, günahsız.
aşrapası: Metal, toprak vb. den yapılmış, ağzı açık, kulplu, küçük kap.
atem: Hüzün, keder ve müsibet zamanındaki ağlayış, yaş.
Matvan: Anadolu'da mani, matvan diye bilinir.

-----
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e zulmedilen. 2- Sessiz, uysal.
yb. ne ta-pankimseler. 2,.. Zerdüşt dininde olanlar.
~~~"'-,Tu.~~~\._. "L~.'{

~~~~~"'--
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etçik: Sevgi duygusu ile Türk askerine verilen ad.
azı: Mehaz (kaynak).
ter: Mehterhane takımında görevli kimse.
an: 1- Yer, bulunulan yer. 2- Ev, yurt.
ik: El veya otomatik dokuma tezgahlarında atkı veya argaç denilen ve enine olan
leri, uzunlamasına olan arışların arasından geçirmeye yarayan masuralı araç.
ktup: Bir şey haber vermek, bir şey sormak veya istemek için birine çoğunlukla
ta yoluyla gönderilen zarfa konulmuş yazılı kağıt, name.
eg: Tanrı ile insan arasında aracılık yaptığına ve nurdan olduğuna inanılan

1 'ün: Lanetlenmiş.
elüşa:Kırıkkale köyü
emba-i fesad:Bozulmanın ,çürümenin karışıklığın kaynağı.
emleket: Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların bütünü, ülke.

enkıbe : (söylenti) Büyük kimselerin hayatlarından çıkarılan hikayeler.
Merak: Bir şeyi anlamak veya öğrenmek için duyulan istek.
Meraz: Maraz: Üzüntü.
Merhabet: Bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan duyulan
üzüntü, acıma.
Merhametsiz: Acıması olmayan.
Merhum: Ölmüş bir Müslüman'dan söz edilirken "Tanrı'nın rahmetine kavuşmuş"
anlamında kullanılır.

llin gönderiği mektup veya telgraf .
.l:üldirilen, gönderilen bilgi.

h~~~~~~~
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Saadetli, bahtlı, bahtiyar, kut\u.

ale: Ucunda, alev çıkararak yanıcı bir madde bulunan, aydınlatma aracı.
hür: Şöhretli, şöhret kazanmış, ün almış, ün salmış.
veret: Birkaç kişinin iş konusunda yaptığı toplantı.
1: Çok yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, oksijenli
şimiyle çoğunlukla bazik oksitler veren madde, maden.

in: Metanetli, sağlam, dayanıklı.
Bir metre uzunluğundaki ölçü aracı.
vcud: Var olan, bulunan.
rhtim: Tarı rahmetine kavuşmuş.Ölmüş.

evla: Efendi, sahip, malik.
evlit: 1 .Hazreti Muhammed'in doğumunu anlatan mesnevi 2.Hazreti
eygamberimizin doğumunu anlatan ve bugün de söylenip okunan Süleyman
elebi 'nin yazdığı manzum eser.
evsim: Yılın, güneşten ısı, ışık alma süresi ve dolayısıyla iklim şartları bakımından
arklılık gösteren dört bölümünden her biri sezon.

Mevzi: 1- Yer, mahal. 2- Bir askeri birliğin yeri veya bu birlik tarafından ele
geçirilen bölge.

Meyhane; İçki satılan ve içilen yer, içki yeri.
Meyyit: Ölü.
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anz;urnenin satırlarına.an her 'oiri, 0..11.,e.
a' dedilen belirtilen zaınan.
:Runıca.Kulakl•n kısa koyun veya keçiye denir.
Sıkıntı,bela,ezi yet.
ört büyük ınelekten biri.
op: Bir mercek yardımıyla küçük nesneleri büyütüp daha iyi belirtmeye veya
gözle göriil.meyenleri göstermeye yarayan alet.
/1 önce (MÖ):Miladi tarih ba,;langıcından geriye doğru sayılan yıllara göre

: Benzer özellikleri olan topluluk.
i Yapıların planım yapıp bunların gerçekleşmesini sağlayan, yöneten kiınSe,
,ölenin ıusımlarına veya kanunen verilmesi gereken kimseye bıraktığı mal.
- Güzel kokulu. 2- Elverişli.
Değişiklik ihtiyacı veya süslenme özentisiyle toplum ya,;amına giren geçici

el: Resim, heykel veya buna benzer şeyler yapılırken baka baka benzeti\nleğe

ilan nesne, örnek.
ekül: Bir bütünün en küçük parçası.
rg: Adliyede kovuŞturınayı gerektiren olaylar sonucu veya birdenbire ve şüpheli
imlerde, ölüm sebebinin ve ölünün kim olduğunun tespit edilmesi için ölülerin
nulduğu ve inceleıne yapılan yer ve yapı.
.uallak: 1- Ta'fık edilmiş, asılmış, asıl. 2- Havada. boşta duran.
uavin: Y ardııncı, yardıın eden.
,uhabbet: 1- Sevgi. 2- Dostça konuşına.
ubkeın: Sağlam, sağlaınlaştırılınış.
Muh~:

1- Bir şeye ihtiYa\' duyan. 2- Yoksul, fakir.

Köy veya man.a\\enın J7asa\a1\a \:ıe\w\emri..\':}\~ıct\\\\ "ju.fu\Tu~
allede oturanların seçtikleri kimse.
lirini tutmayan. 2- Türlü, çeşitli.
Ii, gösterişli, büyük, göz alıcı.
içinde bulunan, içteki şey .
ısında var olan, alında yazılı bulunan.

ı,-ine erimiş bal mumu, iç yağı stearik asit veya parafin dökülüp

,1ı:;,1m1nô..e ô..an<ı\li:\l\an l'i}l\z. ame-1.

Namaz kılmaya yarayan açık yer.
İçinde dini ve büyüleyici bir gücün saklı olduğu sanılan, taşıyan, takanı veya
lanı zararlı etkilerden koruyup iyilik getirdiğine inanılan bir nesne veya yazılı

: Salt.
{1Mutluluğa

erişmiş olan, ongun, mesut.

lağa: Abartma,abartı.
dele: 1- İki taraf arasında, birbirlerine isteklerini kabul ettirmek için yapılan
,çatışma, savaş. 2- Bir hedef için çabalamak.
~ahid: Kutsal ülkeler uğruna uğraşan.

üre: Bayan müdür, bayan yönetmen.

ür: Bir kimsenin, bir kuruluşun adının veya Unvanının tersine kazılı bulunduğu,
tal vb. gibi şeylerden yapılmış damga.
Gde: Sevindirici haber, muştu .
..kemmel: Kusursuz, tam yetkin .
ülazimi: Mülazım, teğmen.
ülk: ev, dükkan, arazi gibi taşınmaz mal.
ümin: İman etmiş, İslam dinine inanmış.
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: Muhtemel, olabilir, olası.
et: 1- Münasiplik, uygunluk. 2- İlgi, yakınlık. 3- Yanaşma.
Nekir: Mezarda soru soracak iki meleğin adları.
. 1- Kötü alışkanlıkları olan. 2- Tutulmuş.
ih: Bütün kaygılardan kurtulup gönlü rahata kavuşan, içi rahat olan.
1- İştirak eden, ortak. 2- Birlik.
kkil: Oluşmuş.
Korkuya düşüren, korkunç, dehşetli .

.in:Eskimiş,üzerinden

zaman geçmiş.

Ölen kimsenin vücudu.
Kalp vuruşunun sağladığı kan basıncından dolayı atar damarda ve özellikle
eki atar damara parmakla basıldığında duyulan kımıldama.
: Atar damar, vurur damar.
: Sapı kısa, küçük odun baltası.
r: Çaresiz, ister istemez.
le: Yararsız, boşa giden, boş, işe yaramayan.
ıvan: Bahçıvan.
Bir şeyi başka bir yere götürme.
: At, öküz hizmet hayvanlarının tırnaklarına çakılan demir parçası.

amerd (t): Korkak, alçak, mert olmayan.
amus: Bir toplum içinde ahlak kurallarına beslenen bağlılık.
ane: Ballı babagillerden, yaprakları sapsız, çiçekleri beyaz veya menekşe renginde,
tırlı, çok yıllık ve otsu bir kültür bitkisi.
Nar: Nargillerden, yaprakları karşılıdı, çiçekleri büyük, koyu kırmızı renkte, küçük

Nara: Haykırma, bağırma.
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ömbeki denilen bir cins tütünün dumanının sudan geçirilerek içilmesini

Birinin payına düşen şey. 2- Kısmet, talih.

akış, bakma, göz atma.

Hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan kafiyeli söz

:{(olayca yönlü olmayan, kendini ağır satan, işveli, edalı.

Soluk. 2- Şifa verir diye hastaya okuyup üfleme.
Nefs, enfüs, nüfus.
1- Tükürükle üfleme. 2- Ruh, can.

: Nemli olan, az ıslak, rutubetli.

:>Üzüntüsü olmamaktan doğan, dışa vuran sevinç.
e: Sonuç, son.
yet: 1- Sonuç. 2- Son derece. 3- Sonunda.
~,_: Bir erkekle bir kadının evlilik birliği kurmasını sağlayarak kanuni işlem.
İyilik, lütuf, ihsan, bahşiş.

i: Küçük çocukları uyutmak için söylenen türkü.
ana: Budizmde her türlü isteklerden, duygulammlardan.jutkulardan
ksek ruh durumuna erişme.
sbet: 1- Oran. 2- Bağıntı, ilgi.
'şan: 1- Nişan, iz, belirti. 2- İşaret, fabrika işareti.
işan ül cesaret: Cesaret madalyası.
işanlı: Evlenmek için söz verip yüzük takmış olan kimse.
itelik: Bir şeyin iyi veya kötü oluşu, kalite.
Niyaz: Yal varma, yakarma.

arınıp en

ayı önceden isteyip düşünme, maksat.

sa'nın doğum gününü kutladıkları yortu.
iyetinin Rumlar tarafında silah zoruyla yıkıldığı ve ada
rşı toplu bir imha hareketinin başladığı 21 Aralık 1963 tarihi
~ih, tarih kita\?larında "Kanlı Noel" olarak ta geçmektedir.
.I;!.~\\\.\\)l;!.\\n,m_l;!.'31;!. '3'o.."Ç_'o..'3'o..\\. \~'o.."Ç_I::,\.

.tlZ..u.-r' an' mn 11.ffi.\.1 ô.a-rô.ü.nc\\ su.-resının ac\lM.eô.ıne' ô.e 1.nro.1~\.11,61\
rapça nur deyimi ışık(aydınhk)demektir.
-Aydınlık, parıltı. 2- İlahi bir güç tarafından gönderildiğine inanılan parlaklık.
: Göz, lakırdı, konuşma.

ktif:Fotoğraf,dürbün gibi şeylerin optik sistemi.
g: Ocak; 1- Ateş yakmaya yarayan, pişirme, ısıtma, ısınma gibi amaçlarla
Tanılanyer ya da aygıt. 2- Ev, aile.

Yayla atılan ucu sivri demirli değnek.
a: Bin iki yüz seksen üç gram gelen eski bir ağırlık ölçüsü.
ksijen: Hidrojenle birleşerek suyu oluşturulan element. (O)
kul: Çeşitli derecede toplu olarak öğrenim yapılan yer.Oluk: 1- Üst yanı açık su
orusu. 2- Damarlardaki yağış sularının aşağıya akıtan kalın demir boru.
Omorfo: Güzelyurt.
Omulmadık: Umulmadık.
Onbaşı: Orduda erken sonra gelen rütbeli asker.
Onur: 1- Özsaygısı. 2- İç değer, şeref.
Oran: Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün
arasında bulunan bağıntı.
Ordu:Bir devletin silahlı kuvvetlerinin tümü

: 1- Canlı bir vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak

nmiş bölümü.
ik: 1- Organla ilgili. 2- Canlı, güçlü (ilişki).
izasyon: 1- Düzenlemek işi, tertip. 2- Devlet, idare.
n nakli: İşlevini yitirmiş bir organın yerine sağlam bir organı koyma, organ

:k: Birlikte iş yapan, ortaklruıa yararlarla birbirine bağlı kimSelerden her biri.
çağ: Batı Roma İmparatorluğunun çöküşünden (4 76) bru;layarak., 1453 ya da
'ye değin süren çağ.
üs: Yolcu taşıyan büyük otomobil.
mobil: Motorlu, dört tekerlekli bir çeşit araba.

: Düz ve geniş arazi, yazı.
Genellikle ipek ibrişim kullanarak iğne, mekik, tığ ile yapılan ince dantel.
n: 1- Hoş vakit geçirmek için karşılıklı yapılan eğlenceli yarış. 2- Düzen, hile.
1- (Eskiden) Halk şairi. 2- (Bugün) şair.
ün: Uzlru;maya varabilmek için hak, istek ya da savlarının bir bölümünden karşı
ı·)·'

yJrarına vazgeçmek, taviz.
dünç: ileride ödemek için alınan ya da verilen.
fke: Herhangi bir nedeule k1Za11, hiddetlenen kimsede uyanan şiddetli duygu,

Ökçe: Ayakkabı altının topuğa gelen yüksek kısmı.
Öksüz: 1- Annesi ya da hem annesi hem babası ölmüş olan çocuk. 2- Kimsesiz.
Öküz: Çift sürmekte, araba çekmekte kullanılan, erkek sığır.
Ölüm: l. Ruhun bedenden ayrılması.2.Canlılığın

sona ermesi

Ölümcül: 1- Ölüm' e sona eren "Ölümcül bir hastalık". 2- Can çe\Ôşen ''Ölümcül
hasta".
Ölümsüzlük: 1- hiçbir zaman ölmeyecek olan, ebedi. 2- Hiç unutulmayacak, anılacak
olan.
Ömür: Yaşama ya da var olma süresi, yaşam.
0

Örf:Bir yerin geleneklerine ve işin gereğine göre olan davranış.
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1- Dağınık olmak durumu. 2- Acınacak durumda olan.

Per: Arka, arkalarına."Biz kuru canımıza razıyız diye, peşlerinden

ir: 1- Havlu. 2- Yemek yerken kullanılan el kurulanan büyük mendil biçiminde
uk veya keten bez, peçete.
( Peş: 1- Arka. 2- Bazı giysilerin bol olması için yanlarına eklenen kumaş

mal: 1- İş yaparken bele bağlanan uzun, geniş dokuma. 2- Hamam da
lanmak için kullanılan ince dokuma.
nk:Erkek deve
gamber: Tanrı'nm buyruklarını bildiren, haber getiren kimse, elçi, resul, nebi.
am: Haber, başkasından alınan bilgi.
evenk: Erkeklere kadın bularak yolsuz bileşmelere aracılık eden.
Koyulaşarak yarı katı durumuna gelmiş sıvı.
n:Bir işin bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen.
Yerden kaynayarak çıkan su, kaynak.
rpırlanmaz: (pır pır): Genellikle kuş kanadının çıkardığı sesi andırır, sesleni.

Yaşlı kimse.
olis: Şehirde kamu düzenini, huzur ve güvenliği sağlayan kuruluş, kolluk, zabıta.
Popaz: Papaz: 1- Hristiyan din adamı. 2- Üzerinde papaz resmi olan İstanbul kağıdı.
Portakal: Turunçgillerden Akdeniz ülkelerinde yetişen bir ağaç.
Post: 1- Tüylü hayvan derisi. 2- Makam.
Potasyum: Hidroksit içinde bulunan, atom numarası 19,soğukta sert ve kırılgan

Pranga: Ağır cezalıların ayaklarına takılan kalın zincir.
Pratik: Kolaylıkla uygulanabilir, kullanışlı.
Prensip: İlke, umde.
Protoplazma: Yapı bakımından çekirdek ve sitoplazmadan oluşan, yarı sıvı, canlı
hücrenin metabolizma olaylarının oluştuğu yer.
Proyi: Karpaz bölgesinde bir ova.
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ullamak: Üzerine pul yapıştırmak)
Görüşü çok azaltmayan hafif, nemli sis. 2- Gözde bulanık görüş, göze inen ak

irine saldırmak için saklanarak beklenen yer.

i: 1- Tanrı' dan gelen, şeytani karşıtı. 2- Tanrı 'ya ulaşmış.

: 1- Döl yatağı. 2- Koruyan, acıyan, merhamet eden.
1- Birinin suçunu bağışlama, yargılama, merhamet etme. 2- Yağmur.
o 1. Tutulan yol,meslek, usul.
İnsanda üzüntü, sıkıntı, tedirginlik olmama durumu, huzur.
Hristiyanlarda genellikle manastırda yaşayan din adamı, keşiş.
etli: 1- "Tanrı'nın rahmetine kavuşmuş, yargılanmış" anlamında ölmüş
eleri saygıyla anlamak için ad veya ünvanların başına getirilir, merhum.
et: Birinin suçunu bağışlama, yargılama, merhamet etme.
Üzüm, incir, erik gibi meyvelerin alkolle mayalanarak damıtılmasıyla elde

azan: Ay takviminin dokuzuncu ayı, üç aylar adı verilen recep, şaban ve
zan aylarının sonuncusu, oruç tutulan ay.
lamak: Bir kimse ile karşı karşıya gelmek, karşılamak, rast gelmek, tesadüf
ek.

ı: uygun bulan, benimseyen, kabul eden.
d: (Ret: Uygun bulmama)
fleks: Dıştan gelen bir uyarım sonucu doğan hareket, salgı gibi iç tepkilere yol
an irade dışı sinir etkinliği.

efah: Bolluk, varlık ve rahatlık içinde yaşama.
ehber: 1- Kılavuz. 2'" Birinin doğruyu bulmasına yardımcı olan, yol gösteren kimse

eis: 1- Başkan, ser. 2- Küçük tekne kaptanı.
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Varlıkların, doğadaki görünüşlerini kalem, fırça gibi araçlarla kağıt bez vb.
yapılan biçimleri.

ma.Boya.Renk.Zehir.
nandığı, düşündüğü gibi davranmama sözü bir olmama huya.
(Rızık: 1- Yiyecek, içecek şey. 2- Tanrı'nın herkese verdiğine inanılan nimet)
Dileyiş, dinleme, dilek.
1- Örnekler. 2- Yüksek makamlardaki devlet adamları.

Birinin adına ricada bulunan, bir şey isteyen kimse.
: Düzenli aralıklarla tekrarlanan, dizemli, tartımlı, ritmik.
et: 1- Söylenti. 2- Bir olay, bir haber veya sözü nakletme.
an: İnsanın veya çevrenin karakterlerini, göreneklerini inceleyen, serüvenleri

1- Dinlerin ve dinci felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul

icanlandırıcı, etkin ilke, tin. 2- Canlılık, duygu.

sal: 1- Ruhla ilgili olan, ruhi, psişik. 2- Ruh bilimi ile ilgili, psikolojik.
en: Ruh bakımından.
1- Müslüman ülkelerde oturan Yunan asıllı kimse. 2- Rumlara ilişkin.

üzgar: Havanın yer değiştirmesinden oluşan esinti.

e auuu.

1- Gündüzün, günün başlangıcı. 2- Güneşin doğduğu c:1.nda.pğleye kadar

zaman, sabahleyin.
Saldr: Acı, yoksulluk gibi üzücü durumlar karşısında ses çıkarmakta onların
geçmesini beklemek.
Sabi: Küçük çocuk.
Saç: Baş derisini kaplayan kıllar.
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gösterişi olmayan; yalın, gösterişsiz. 2- Şekersiz.
oğru gerçek. 2- Dostluğu ve bağlılığı içten.
sız, arı, katışıksız, halis, has.

ücutta kalbin bulunduğu tarafın karşısında olan, sol karşıtı. 2- Sağlam,

itme duyusundan yoksun, işitmeyen. 2- Ses geçirmeyen, yankı yapmayan.
çık yerler, meydanlar, avlular.

zleyicilerin kolayca göre bilmeleri için genellikle yerden belli bir ölçüde
apılan, oyun, müzik gibi her tür gösteri yapmaya uygun yer.
ir şeyin aslına benzetilerek yapılan, düzme, düzmece.
etişkin erkeklerde yanak ve çenede çıkan kılların tümü.
- Saklanmış olan. 2- Gizli bir yere konarak kaybolması veya çalınması

+i idam:

Asarak, idam.

Kısa zamanda çevredeki insan, hayvan veya bitkilerin büyük bir bölümüne

aftanın ikinci günü, Pazartesi ile Çarşamba arası olan gün.
4iÜn, şan, şöhret. 2- Saygı veya belirtme sözü unvan.

ak: 1- Hızla batmak. 2- Bir şeyle ilgisini kesmemek, takılıp kalmak.

I-· Hükümdarın veya devlet başkanlarının oturduğu büyük
yürütüldüğü büyük yapı.
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ış: Sarp: Dik çıkılması ve geçilmesi güç. Sarplaşmak: Sarp bir duruma girmek.
: Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silahlı mücadele, harp.
: Üzerine yazı yazılan veya basılan bir kağıt yaprağın iki yüzünden her biri,

h: Saygısı olan, saygı gösteren, hürmetli.
· İnce kamış, hasır otu, kiliz, kofa. 2- Her tür müzik aracı, çalgı.
: Namaz kılınırken alnı, el ayalarını, dizleri ve parmaklarını yere getirerek
durum.

: Kapama, tıkama, engel olma, tümsek.
,Gönül rahatlığı, kaygısız, sakin olma.
: 1- Yolculuk. 2- Kez, yol, defa.
a: 1- Üstüne bir şey koymaya yarayan ayaklı destek. 2- Küçük masa.
Sürekli yağmurlardan veya eriyen karlardan oluşan, geçtiği yerlere zarar veren

: 1- Hıyarcık. 2- Ur. 3- Başta olan yarık .
. • Cenin torbası, son.
: Cemaati bayram veya Cuma namazına çağırmak veya bazı yerlerde de cenaze
kılınacak namazı haber vermek amacıyla minarelerde okunan salat.
amed: 1- Esen olma durumu, esenlik. 2- Her türlü korku, tasadan uzak güvenlikte

uklu: 1- XI. YY'da Anadolu, Orta Asya ve Arap Yarımadası'nın geniş bir
ümünde devlet ve imparatorluk kuran, çoğunluğunu Oğuzların oluşturduğu bir

2- Bu soyun kurduğu ve XIII. YY'da sona eren Türk Devleti.
lvi: Servi: Servigillerden, Akdeniz bölgesinde çok yetişen, kışın yapraklarını

ma: Gök, gökyüzü.
ndeledi: Sendelemek: Dengesi bozularak düşecek gibi olmak, adımlarını şaşırmak.
epet: Saz, kamış veya ince dallardan örtülerek yapılan, genellikle sapı olan, yiyecek
e taşımak için kullanılır.
epetleme: Sepetlemek işi.

~-~~
~~'ç,~~~%..
~~~~~~~~~~-

Gelin onarıcı,gelin süsleyici.
işinin kurulması, yürütülmesi için gereken ana para ve paraya
tamamı, ana mal, kapital.
eyi dağılacak biçimde dökmek, saçmak. 2- Vermek, saçmak.

imse duymadan, görmeden, sessiz ve gürültüsüz bir biçimde.
davranış karşısında Tanrı tarafından verileceğine inanılan ödül.
· sevgi, aşk. 2- Aşırı ve güçlü tutku.
veya hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan coşku.
gi ve bağlılık duymak. 2- Gönül vermek.
1- Gidiş, yürüyüş, ilerleyiş. 2- Bir yerden başka bir yere gitmek için
--Eı\enro.e\<...,.<~ln.bama.
~\:ıa~an.,\.\mat eQ.en.~\m<;,e, a\ \:ıa~\ç:,\<;,\.
ıaer\<...en.-. ~e)'re\mek
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et: Ben.zerleri ve-ya -parçalan arasınôa çcık aralık bu.lu.n.an., aralık\ı, sık karşıtı.

af: Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal veya hukuki bakımdan yeri ve özelliği.
rhhat: Sağlık, esenlik, doğruluk.
ıla: Bir süre ayrı kaldığı bir yere veya yakınlarına kavuşmak.
Sır: 1- Bazı nesnelere parlaklık vermek, dış etkilerden korumak gibi amaçlarla
sürülen, saydam veya donuk vergi. 2- Gizli kalan, gizli tutulan şey.
Sırdaş: Birinin sırlarını bilen kimse, mahrem.
Sırma saçlı: Altın sarısı renginde saç.

Sihirbaz: Büyücü.
Sihirli: Büyülü.
Sine: 1- Göğüs. 2- Gönül, yürek.
Sinecen: Sinsi sinsi ,kimseye belli etmeden gizli iş yapan(kimse).
Sini: Üzerinde yemek de yenilebilen yuvarlak, bakır veya pirinçten tepsi.
Sinsile: Kıbrıs ağzı, aile, soy.

Korunulacak, arkasına, altına veya içine girerek saklanılacak yer. 2r, güneş ve rüzgarın etkilemediği gizli, kuytu yer.
·: Çok sivri.
Ileti: Siroz denen karaciğer hastalığı.
ınosferin alt tabakalarındaki küçük su veya buhar tanelerinden oluşan
çok alçalarak yer yüzüne kadar inmesiyle oluşan duman.
1- Düzen. 2- Yol, yöntem.
t: 1- Politika, siyasal. 2- Devletin işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili

: Atom numarası 11, atom ağırlığı 22,990 olan element. (Na)
:}Masa, sini gibi şeylerin yemek yemek üzere hazırlanmış durumu.
Dinin buyruk ve yasaklarına bütünüyle uyan.
ak: Isısını hızla veya yavaş yavaş yitirerek soğuk duruma gelmek. 2- Birine
olan sevgi veya bir şey için duyulan istek kalmamak.
et: 1- Dostça, arkadaşça konuşarak hoş bir vakit geçirme, söyleşi, yarenlik,

n: Rengini, tazeliğini veya parlaklığını yitirmiş olan.

uzluk: 1- Sonsuz olma durumu. 2- Sonu olmayan gelecek zaman, ebediyet.
a: 1- Kalın değnek. 2- Sopayla yapılan vuruş.
al: Toplumla ilgili, toplumsal, içtimai.
: Biyolojik özellikleri nesilden nesile değişmeyen kandaş birey topluluğu, ırk.
ğünme: Yok olma yitip gitme.
ğüt: Söğütgillerden, akar su kenarlarında yetişen, yaprakları almaşıt ve alt yüzleri
la örtülü büyük bir ağaç.
mürge: Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği
nomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke, müstemleke, koloni.
z: 1- Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lakırdı, kelam, kavil. 2ir veya birkaç heceden oluşan ve anlamı olan ses birliği, kelime, sözcük.
özlük: Bir dilin bütün veya belli bir çağda kullanılmış kelime ve deyimlerini alfabe
rasına göre alarak tanımlarını yapan, açıklayan veya başka dillerdeki karşılıklarını
eser, lügat.
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: Aralıksız küfürler sıralamak, uzun uzadıya söverek yermek.
1- Atmık, er suyu, bel, meni. 2- Erkek eşeylik hücresi.
:Askeri bir görüş açısının önemini belirten.

Hüslema, özellikle Sünni' hükumdarların kullandıkları unvan padişah.

Kale duvarı. 2- Uğur, alın yazısı, talih.
ur'an'nın 114 bölümünden her biri.

n: Çok az konuşan, sessiz, sakin olan, süküti,
: Köpeği arka ayakları üzerinde durdurmak.
Sulamak, su vermek (Toprak, bitki vb. için)
Gerçekleşme, şüpheye yer bırakmayacak biçimde ortaya çıkma.

··: },"' Tüfek namlusunun ucuna takılan küçük kılıç biçiminde delici silah. 2zar başına nişan olarak dikilen sırık.
.rıne: 1- Sürmek işi. 2- Kapı kanadını içeren kapamak vb. gibi işlere yarayan ve
ası içinde ileri geri sürülebilen sistem, sürgü. 3- Kirpik diplerine sürülen boya.
irü: 1- Evcil hayvanlar topluluğu. 2- Bir insanın bakımı altındaki hayvanların tümü.

Sevinçli, neşeli.
afak: Güneş doğmadan az önce beliren aydınlık.
Şah: 1- İran veya Afgan hükümdarı, şeh. 2- Benzerlerine oranla en üstün, en iyi. 3Atın arka ayakları üstünde ayakta durması.
Şahadet: 1- Tanıklık, şahitlik. 2- Şehit.
Şahit: Tanık.
Şahsiyet: Kişilik.
Şaka: Güldürmek, eğlendirmek amacıyla karşısındakini kırmadan yapılan hareket,
latife.
Şalvar: genellikle ağı çok bol olan, bele bir uçkurla bağlanan geniş üst donu.

=~~.;c·,---~z~Tu~~~~(::c~=--=.<>~.,__._.
~~b::;g:L,i;_;;;-L:t?z.._..:;s_p~-s<::'f2:.,;$$....~2~~~<-

"'~~--<(:\.'o. ~~"2,.<::s..'o..~~"<:.."'--'<';S..~~'b.~~~~~~~~""-..~----

a üstü ruhlara inanma temeline dayalı din, şamanizm.

l:Lbaşka meyve sularını türlü yöntemlerle mayalandırarak elde

eğ,işikleriyleçeşitli duygular uyandıran uyumlu, ezgi insan sesleri

Gelin gecesi; Mevlana'nm ö\cıü.ğ,ü. ıece.
Şedit; Yeğin, şiddetli.
Yetki ve sorumluluğu olan, yöneten kimse.
aat: Birinin suçunun bağışlanması için o kimseyle başkası arasında yapılan
cılık.Özellikle tamı ile kul arasında yapılan aracılık.
at: Acıyarak ve koruyarak sevmek.
ehit: 1- Din veya yüksek bir ülkü uğruna ölen kimse. 2- Savaşta ölen.
ehir: Nüfusunun çoğu ticaret,sanayi veya yönetimle ilgili işlerle uğraşan yerleşim

Şema: Bir aletin, bir aracın veya bir biçimin ana çizgilerini gösteren çizim.
Şem'a: Bir edebiyat eserinin, bir tasarım planı.
Şem'a: Mum fitil, muma batırılmış fitil.
Şemsiye: Bir sapın üzerinde esnek tellere gerilmiş açılıp kapanabilen, yağmur ve
güneşten korunmak için kullanılan eşya.
Şenlik: Şen olma durumu.
Şer: Kötülük, fenalık.
ŞerbetMeyve suyu ile şekerli su karıştırılarak yapılan içecek.
Şeref: Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, onur.

~-suzluk belirten söz.

iri olan "şu" demektir. Aslında Türkmence' dir.
çe bilinme, tanınma durumu,ün.
iRoma'da üç sınıftan ikincisinin üyesi olan yurttaş 2.0rta Çağ
özel eğitimle yetişmiş ,belli ülküler taşıyan ,soylu,atlı savaşçı.
Jk 11\\aro.a19') ıün_ sfüen_ 1llm ikin_ci ayı.
¥...a~"\.\\ a~\. 1.- ~'\.~e'&..

fM_n_\aro..a, an_\a11':ı, \\.\.ssetro..e'&..

kür: Tanrı'ya duyulan minneti <ii\e getirme.

Taammuden: Bir işi veya suçu bile bile tasarlayarak yapma.
Tabag: Tabak: Yiyecek koymaya yarar, az derin ve yayvan kap.
Tabı: Huy, özyapı, mizaç, karakter.
Tabut: Ölünün mezarlığa götürülürken içine konulduğu sandık.
Taç: Soyluluk, iktidar, güç veya hükümdarlık sembolü olarak başa giyilen, değerli
taşlarla süslü başlık.
Taharet: Temizlik, temizlenme.
Tahıl: Buğday, arpa, mısır, yulaf vb. gibi ürünlerin genel adı, hububet.

bdest ve guslü bozan şeylerden biri bulunmayan.

Iar.
;\.ataK <ieı,et\en.c\ınne, oran.lama.
o\ıltClıl%,ıl'b\\'jÜ.K Ko\\ılK.

xıa~~\\m.~;·'\)a~a"ta~~m.~

~ı;:,'\\..

"Beı,enme, a.eı,et 'bı~me. 'l- l'\.\\'o..\\ m o\m'o..~\.fü \~\efa\\~eı\ex.
i>Kıltsa\ sa-yma, kutsama..
ı.: Takılmış, tutturulmuş, aşılmış.

im: 1- Parçalara bölme, bölüştürme. 2- Türkmüzeğinde faslın başında ve
ında çalgıcının irticalen yaptığı gezinti.
irat: 1- Kusurlar, suçlar. 2- Alın yazısı.
im: Zamanı yıllara, aylara ve günlere ayıran yöntem.

ihsiz: Talihi ters olan, talihi kötü olan, şanssız, bahtsız.
ah: 1- Aç gözlü davranmak. 2- Çok beğenip istemek.

ı: Bir hastalığı tanıma işi, teşhis.
anJs: Zırhlı ve silahlı tekerlekleri paletli, motorlu savaş taşıtı.
anrı: 1- Allah. 2- İlah.
anrısal: Tanrı ile ilgili olan, tanrıya özgü olan, lahuti.
anzim: Düzeltme, düzen verme, yoluna koyma, düzenleme.
Tapma: Tapmak işi.
Taraça: Tahta boş teras.
Tarama: 1- Taramak işi. 2- Balık yumurtası ile yapılan bir tür meze.
Tarif: 1- Tanım. 2- Bir işin yapılış yöntemini açıklama ve belirtme.
Tarifsiz: Tarifesi olmayan.
Tarla: Tarıma elverişli olan, sınırlı ve belirli toprak parçası.
Tart: 1- Kovma, çıkarma. 2- Kalıpta pişen bir tür meyveli pasta.
Tas: Genellikle içine sulu şeyler konulan metal vb. den yapılmış kap.
Tasa: Üzüntü düşünce durumu.
Tasarruf: Para veya herhangi birşeyi dikkatli kullanma.
Tasavvur: 1- Zihinde şekillendirme, kurma. 2- Göz önüne getirme. 3- istek, arzu.

!:Ayrıntıyla anlatmak.
ye: Saf kılına, kılınma, saflaştırma, temizleme.
1- Kimyasal veya fiziksel durumu değişiklikler gösteren, rengini içindeki
n, tuz ve oksitlerden alan sert ve katı madde. 2- bazı yerlerde ve işlerde
nılmak için bu maddeden özel olarak hazırlanmış malzeme.
: 1- Bir yapımn, kapalı bir yerin USt bölümünü oluşturan dtiz ve yatay yüzey. 2eyi değerlendirmede kııbul edilen en yüksek seviye veya fiyat.

am.ak: Kandırıp elde etmek.
a: Bir gemide bulunan, türlü işlerde çalıştırılan sefer işçileri, mürettebat.

er:Balta.Dervişlerin taşıdığı ay biçiınindki balta.
elli: Belirleme, görünme, ortaya çıkma zuhur etme.
rübe: 1- Deneme, sınama· 2- Görgü. 3- Gönnüş, geçinnişlik.
davi: ilaç vb. ile hastalığı iyi etme, iyileştirme, sağaltım, sağaltma.
clhisçi: Bir siyasi davayı kııbul ettirmek için karşı tarafa korku salacak

.vranışlarda bulunan kimse, yıldırrnacı, terörist.
efrika: Gazete ya da dergilerde çıkan birbirini tamamlayan yazılardan oluşan dizi

.Bu biçimde yayınlanan.

ekke: Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve tören yaptıklarıyer, derlllı .

Teknik: Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin tümü.
,Teknoloji: Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve

aletleri kapsayan bilgi.
Telaffuz: Söyleyiş, söyleniş.
Telaş: Herhangi bir sebeple acelecilik.
Telef: Yok etme, öldürıne.

Telefon: Belirli bir uzaklıktaki konuşmaları ileten ve yansıtan elektrik tesisatının

bölümü.
Tellemek: Tel geçinnek, tel takmak.
Temll: 1- Bir hikayede, öğretici veya edebi bir esere işlenen düşünce, görüş. 2-

Herhangi bir sanat eserinde işlenen konu.
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el: İş görmeyi, çalışmayı sevmeyen.
üh: Ruh göçü.
süp: Aralarında uygunluk bulunma, birbiriyle orantılı olma.
ih: 1- Uyandırma, uyarma, uyarı. 2-Bir işin yapılmasını, bırakılmasını veya o
vazgeçilmesini tekrar hatırlatma.
ffüs: 1- Nefes alma. 2- Yorgunluk almak için dinlenme.
keci: Tenekeden kap ve öteberi yapma veya onaran kimse.
eşir: Ölü yıkanan kerevet, salacak.
a: Yalnız, tek.
ri: Nazariyye, kuram.
Bir şeyin en üstteki bölümü.
Bırakma, ayrılma.
Yıldırma, korkutma tedhiş.

sbit: Tespit: Bir durumu kuşkuya düşürmeyecek biçimde gösterme.
selli: Acı bir olayı unutturmaya çalışma, acısını hafifletme, avunma.

eslim: Bir şeyi sahibine verme.
esti: Kulplu, geniş gövdeli, dar boğazlı, emzikli veya emziksiz olabilen toprak kap.
eşekkül: 1- Belli bir varlık ve biçim kazanma. 2- Kurulma, kuruluş.
Teşrin-i sani: Kasım ayı.
Tevhid: Allah'ın irliğine inanma "Lailahe" sözünü tekrarlama.
Tevrat: Dört mukaddes kitaptan Hz. Musa'ya ineni.
Tez: 1- Çabuk olan, süratli. 2- Sav. 3- Üniversitelerde ve yüksek okullarda
öğrencilerin veya öğretim üyelerinin hazırlayıp bazen bir sınav kurulu önünde
savundukları bilimsel eser.
Tıbb-ı Nebevi: Hz. Muhammed'in emir buyurmuş ve tatbik etmiş oldukları sıhhat
kaideleri.
Tin: Ruh.
Tıp: Hastalıkları iyileştirmek, hafifletmek veya önlemek amacıyla başvurulan teknik
ve bilimsel çalışmaların tümü, hekimlik, tabibet.
Tike: Az, azıcık.
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tarafından oynanmak üzere yazılmış eser.Bu eserin oynandığı yapıt.
._.,..uf',rn,

gidermiş doymuş.

um: 1- Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını
ak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet. 2- topluluk.

·: Kazaklar'da maniye denir.
: Bir kimseye göre çocuğunun çocuğu.
: 1- Ziyafet, şölen. 2- Gençliği sebebiyle görgüsüz, beceriksiz.
re: 1- Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin,
alların, gelenek ve göreneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların bütünü.
ir toplumdaki ahlaki davranış biçimleri.
ren: bir toplulukta, üyelerin belli bir olayı, kişiyi veya değeri ayırt edip
~mbolleştirmesi, bunların anlam ve öneminin güçlendirilmesi amaçlarıyla
üzenlenen hareket dizisi, merasim.
övbe: İşlediği bir günah veya suçtan pişman olarak bir daha yapmamaya karar

Trafik: Ulaşım yollarının yayalar ve her türlü taşıt araçları tarafından.
J;ren: Bir veya birkaç lokomotif tarafından çekilen vagonlar dizisi.
Tulum: Göğüs ve pantolon bölümübitişik giysi.
Tunç: Bakır, çinko ve kalay alaşımı, bronz.
Turunç: Bir ağacın portakala benzeyen, suyu acımtırak meyvesi.
Tutam: Avuç içi veya parmak uçlarıyla tutulabilen miktar.
Tutku: İrade ve yargıları aşan güçlü bir çoşku, ihtiras.
Tuyuğ: Mani biçiminde aruzla yazılmış manzume.
Tuzak: Kuş veya yaban hayvanlarını yakalamaya yarayan araçveya düzen.
Tüfeg (k): Savaş veya avda kullanılan, uzun namlulu ateşli silah.
Tükene: Tükenmek işi, bitme sona ermek.
Tülbent: Pamuktan, ince ve seyrek dokumuş hafif ve yumuşak bez.
Türbe: Genellikle ünlü bir kimse için yaptırılan ve içinde o kimsenin mezarı bulunan
yapı.

'-'r I o

1- Türk Cumhuriyeti sınırları içinde yaşatan kimse ve bu halktan olan kimse.
ya ve Doğu Avrupa' da yaşayan, Türklerin çeşitli lehçeelerini konuşan soy ve

Edebiyatı Tarihi:
çe: Türk dili.
en: Oğuz Türklerinden bir boy veya bu boydan olan kimse .
.ü: Hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileriyle bestelenmiş manzume.
el: Tüze ile ilgili, hukuki, hükmi.
e: Hukuk.
: Gökle yerin birleşir gibi göründüğü yer.

ultıı: Uğuldama sesi, görültü ve boğuk ses.
ğursuz: Kendinde uğursuzluk bulunan, kademsiz, musibet.

bet: 1- Ceza. 2- Çok çirkin, sakil.
'laşım: 1- Uzlaş eylemi. 2- Köyler, kentler ülkeler arasında gidiş, geliş.
lerna: 1- Bilginler. 2- (Eskiden) Din bilgini.
iu: Erdemleri bakımından çok büyük yüce.
Ulumak: Sinir bozucu bir sesle ağlar gibi bağırmak.
Ulus: Dili, kültürü, ülkesi bir olan topluluk, millet.
Umman: Ana deniz, okyanus.
Umumi: Genel.
Umut: 1- Umulan şey, ümit. 2- Ummaktan doğan iç rahatlığı.
Unsur: Öğe, ilke, eleman.
Urba: Giysi.
Urum:Rum.
Urup: Arşının sekizde biri uzunluğundaki ölçü.
Urur:Vurur.
Us: Akıl.
Uslu: 1- Yaramazlık etmeyen. 2- Hutsuz olmayan.
Uygar: Uygarlığı olan medeni, kültürlü.
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lık: Bir ulusun, bir toplumun düşün ve sanat yaşamıyla eriştiği düzey; maddi
evi varlıkların tümü, medeniyet.
: 1- Çevrede olup bitenin farkında olmama, gaflet. 2- Uyumak.
ak: 1- Ölçüleri birbirini tutmak. 2- Denk gelmek. 3- Birbirini tutmak, yakışmak.
turucu: Uyuşturma özelliği olan, uyuşturan madde, narkotik.
iyet: Organizma.

it: Umut, umulan şey.
iversite: Fakülte oluşan yüksek öğretim ve bilim kurumu.
lüyor: Ünlü: 1- Ün salmış olan, tanınmış, meşhur. 2- Korku endişesi veren kişi.
kütücü: 1- Korkunç. 2- Korku endişesi veren kişi.

eriş: Tüylerin diken kalkıp, derinin nokta kabarmasıdır.
stat: Bilim ya da sanat alanında üstün bilgisi ve yeteneği olan kimse.

ahşet: 1- Yabaniolma durumu. 2- Korku.
ahşi: 1- Yabani. 2- Güçlü.

Vali: Bir ilde hükümeti tesmil eden en yetkili yönetim görevlisi.
Valide: Anne, ane.
Yallah: Vallahi "Tanrı'ya tanık tutarım". "Tanrı hakkı için" anlamında antlaşma.
Varaka: Üzeri yazılı kağıt
Vardiyan:Gardiyan.
Varis:Kendisine miras düşen kimse ,mirasçı.
Varlık: Var olma durumu.
Varyant: Bir yol şebekesi üzerinde, belli bir noktadan ayrılarak başka bir noktalardan
aynı yolla birleşen ikinci derecedeki yol.
Vasili: İskele kazasına bağlı Türk köyü yürürlükteki adı Gelincik.
Vasiyet: Bir kimsenin ölümünden sonra yapılmasını istediği şey.
Vatan: Yurt.
Vazife: 1- Ödev. 2- Görev.
Veda: Ayrılırken birbirine sebat ve sevgi dileme.
Vefa: Sevgide sebat, sevgide durma, sevgi bağlılığı.

-rv'-J

asız: Sevgisi çabuk geçen.
asızlık: Vefasız olma durumu, hakiketsizlik.
at: (insan için) Ölüm.

[vele: Gürültü, bağrışma.
randa: Camlı taraça.
eraset: Katılımı soya çekim.
erem: Herhangi bir organa ve en çok akciğerlere yerleşen Kochbasilinin yol açtığı

eşli ve bulaşıcı bir hastalık.

ergi: J(Jllnu hizmetlerine harcanmak için hüküınetin ,yerel yönetimlerin yasalara

öre doğrudan doğruya veya bazı madde fiyatıannın üstüne koyarak dolaylı yoldan
erkesten topladığı para.
eri: Bir konuyu sonuçlandırabilmek için gerekli olan bilgi,ana ilkeler.

Vesil: Vesile: Sebep, bahane.
Vesile: 1- Sebep, bahane. 2- Elverişli durum.
Vican: Vica: 1- İğdiş etme. 2- ağrılar, sızılar.
Vicdansızlık: 1- Vicdansız olma durumu. 2- Vicdansızca davranış.
Vir:Ver.
Vurgun: Birine veya bir şeye vurulmuş, bağlanmış, sevmiş olan, sevdalı llşık.
Vuslat: Kavuşma.
Vücut: insan veya hayvan gövdesi, beden.

Yad: Yabancı.
Yad: Anına.
Yağın ur: Atrnosf erdeki su buğusunun yoğunlaı;mas)Yla,ııluşan ve yeryüzüne düşen
yağışın sıvı durumda olanı.
Y alıüdilik: 1- Y alıuili olnıa durumu. 2- Y alıuili dini, Musevilik.
Yaka: Giysilerin boynagelen, boynu çeviren bölümü .
. Yakışıklı: Güzel, gösterişli.
Yalan: A)datınak anıacıyla,bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söylenen söz.

;;-l.~~
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ve ışık yayarak kül durumuna geçip yok olmak.
nsıtıcı bir yüz

eye çarparak yön değiştirmek, aksetmek.

örneklerine benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapma, suni.
veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık

Bitkilerde solunum, karbon özümlenmesi, terleme gibi olayların
klorofılli, yeşil ve türlü biçimdeki bölümler.

kimsede doğuştan bulunan vücut ve ruh özelliklerinin tümü.

,ilen memeli hayvan.
N:..\'o..nmeıc..'o..n'o.. ı,e\\ten.
, C'o..n\\, m'o..\\\\i.\"-·
aô.a::Ya\mz. 'oir "')lamnc\an ana kara"')la'oaı\\ ,ö'oü.l "')lan\an c\en\'Le\e ç;,e"\111\1k·as'o..

Bugünden

sonra gelecek ilk gün.

Yarış: Genellikle bir ödül kazanmak amacıyla birbirini yenmeye çalışına, müsabaka.
Yas: Ölüm veya felaketten doğan acı ve bu acıyı belirten davranışlar.
Yasa:Olaylann gidişinde olayın dışına yer vermeyen ,de!lişınezlik ve mecburiyet
gösteren kural.
Yasin: Kur'an'ın otuz altıncı süresinin adı.Mekke'de inmiştir,83 ayettir.Sure Arapça
ya sin harfleriyle başladığından bu adla anılmıştır.
Yaslı: Yasta olan, yas tutan, matemli.
Yaş: 1- Doğuştan beri geçen ve yıl birimi ile ölçülen zaman. 2- Nemli, ıslak.
Y aşanı: Hayat sigortası.
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rnak, dinlenmek gibi amaçlarla üzerine veya içine yatılan eşya.
İnme veya sakatlık gibi bir sebeble yataktan kalkmayan (kimse).
eni doğmuş hayvan veya insan.
Zodyak üzerinde, Akrep ile Oğlak arasında bulunan burç. 2- Ok atmaya
, iki ucu arasına kiriş gerilmiş, eğri ağaç veya metal çubuk.

baharla, sonbahar arasındaki sıcak mevsim.
Düşüncelerin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazmak işi.
;Bir kimse veya bir olayın anısını yaşatmak için bir şey üzerine kazılan yazı.
T: Ecel; hayatın sonu, ölüm zamanı.

i.veren:Yılda birkaç kez meyve veren veya çiçek açan.
an: 1- Düz. 2- Bir, beraber, aynı düzeyde, eşit.
1- At, aslan gibi bazı hayvanların ensesinde veya boynunda bulunan uzun
2- Sırt yüzgeci.
aze: Sallandığında küçük bir hava akımı yapan ve özellikle yüzü serinletmeye
ayan, küçük katlanabilir, taşınabilir araç.
emeni: 1- Yemen ülkesine ait. 2- Kalıpla basılıp elle boyanan, kadınların başlarına
ağladıkları tülbent. 3- Bir tür hafif ve kaba ayakkabı.

er: Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mekan.
Yergi: Bir kimseyi, bir toplumu, bir düşünceyi, bir nesneyi veya bir göreneği vermek
için yazılmış yazı veya söylenmiş söz.
Yeşil hat: Kıbrıs'taki ara bölge
Yeşil ada: Kıbrıs adası
Yetim: Babası ölmüş olan çocuk.
Yıl: Sene: Başlangıç tarihi belli olmayan on iki aylık süre.
Yılbaşı: Ocak ayının birinci günü.
Yıldırım: Gök gürültüsü ve şimşekle görülen, hava ile yer arasındaki elektrik
boşalması.
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bir olayn üzerinden bir yıl geçtikten sonra yeni bir yılın

görülen ışıklı gök cisimlerinden her biri.
e yürekli, alıp. 2- Delikanlı, genç erkek.
ar etmek, tekrarlamak.
~\-..:,~e ()\Cl\)..%,\)..1:\.\)..,n.ıc1.ıce1e\fü\\)..i:\.ll\.\%,\.\Y\.\.\-\:i\\m.eme\<__,ka1=\:ıetm.ek.

ski Türklerde ölüler için yapılan tören.
1: Geçinmekte çok sıkıntı çeken, fakir.
a: Baklagillerden, başak durumundaki çiçekleri kırmızı veya mor renkli,
anlara yem olarak yeiştirilen çayır bitkilerin genel adı.
an: Yatakta örtünmeye yarayan, içi pamuk vb. şeylerle doldurularak dikilmiş

etici: Yönetme gücünü elinde bulunduran kişi, idareci.
etim:Yönetmek işi,çekip çevirme,idare.
fotem: İzlenen yol.Sistem.Usul.Metot.
'ııiik:: Hayvancılıkla geçinen göçebe Türkmen köyü.
.ufka: 1- Oklava ile açılan ince, yuvarlak hamur yaprağı. 2- İnce ve çabuk kırılır,

umag: (Yumak: 1- Yıkamak. 2- Yuvarlanma biçiminde sarılmış iplik.)
unan: Yunanistan halkından olan kimse.
urd: Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası.
Yusuf: İsrailoğullarından Hz. Yakub'un oğlu olup kardeşleri tarafından kuyuya

Yuva: 1- Genellikle ailenin oturduğu ev. 2- Kuşların ve başke hayvanların
yumurtlamak kuluçkaya yatmak, yavrularını büyütmek veya yavrulamak için türlü
şeylerden yaptıkları veitürlü biçimlerde hazırladıkları barınak
Yuyan: Ölüyü yıkayarskimse.
Yüce: Yüksek,
Yüreg: Yürek;
gelen kanı ak
Acıma duygusu.3-

ıcıu.;,J.uı-:,uuua,

y,.<+u""u

iki ak ciğerin arasında, vücudun her yanından

gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ, kalp. 2-

pıe.n\e 'oi.®'ô.~\.

'ô."\'ô..~'\.~~'ô. ~~

~~,

ıa,
aşarı, utku. 2- Bir yarışma veya uğraşıda çaba sonunda

ranan, kıyıcı, zulmeden.
1degeçtiği geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit.
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Zengin: Parası, mah çok o\an varlıklı.
Zeı:düşt (çülük): isa'dan önce vu. YY'da Zerdist tarafından dUzen\endiği ileri
sürülen, temel ilkeleri iyilik ve kötülük olan din.
Zerre: Çok küçük parçacık.
Zeval: 1- Yok olma, yok edilme. 2- Suç, kabahat, sorumluluk, sözü.
Zevci: Kadının nikahlandığı erkek, koca, eş.
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- Savaşlarda ok, kılıç, süngü gibi silahlardankorunmak için giyilen, demir ve
halardan yapılmış giysi. 2- Savaş gemilerinin veya bazı savaş araı;larınm dışına
ılan çelik levha.
1- Anına, söyleme. 2- Tanrı'nın adını art arda söyleme işi.
ece: Ay takviminin on ikinci ayı, kurban ayı.
an: Tutuklu veya hükümlülerin içine konulduğu kapalı yer.
ade: Artma, çoğalma, çok bol, aşırı, fazla.
ya.ret: Birini görmeye, biriyle görüşmeye gitme, görüşme.
rba: Gücüne güvenerek başkalarının hakkını alan .
.uhur: Ortaya çıkma, görünme, belirme.
ıılüm: Güçlü bir kimsenin yasaya veya vicdarıına aykırı olarak başkasım uğrattığı
durum, acımasızlık, haksızlık.
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