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OZET

Tezde, Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti'nde yer alan Karpaz bolgesine bagli Kaleburnu
kcyunun monografisi hazirlandi.

Monografide Kalebumu'nun

kultur unsurlan incelenmeye cahsildi, Bu cercevede

bahsedilen unsurlar sunlardir: Fiziksel-Tarihsel Yapi, Ekonomik Yapi, Beslenme, Temizlik,
Sanayi, Sosyal Yapi, Tore Duzeni, inane; Yapisi, Torenler, Mimari-Yapilar, Giyim-Kusam, El
Sanatlan, Hekimlik, Dans-Muzik, Eglenceler, Sozlu Edebiyat ve Koyle ilgili Cesitli Konular.
Bu unsurlar, cesitli ara bashklara aynlarak verilmistir,

Arastirma sirasmda Kaleburnu kulturunun, dunyamn cesitli yerlerinde yasayan Turkler'in
kulturuyle onemli benzerlikler tasidig; tespit edildi. Buda gosteriyor ki 1572 yihndaveya
daha sonra Tiirkiye'den Kibns'a goc; ettirilen Turkler'in, adada yerlestirildigi yerlerden biri de
Kaleburnu'dur. Buraya yerlesen insanlarin kulturel ozellikleri gtmumuze kadar ulasnustir.

Kultur; toplumlann olusmasma yardim eden yegane olgudur. Bu baglamda Kalebumu

kulturtl ~l\~t\_r1hrkentum malzemeler aynntilanyla kullamlrrustir.

ABSTRACT

In this thesis , it was prepared the monography of Kalebumu village which is at Karpaz
peninsula in the Turkish Republic of Northern Cyprus.

In the monography it was studied to research the cultural elements of Kalebumu village.
These cultural elements that are mentioned are: Physical and Historical Origin, Economical
Origin, Feeding, Cleaning, Endustry, Social Origin, System of Ethics, Origins of Belief,
Ceramonies, Architectural Buildings, Dressing, Handicrafts, Profession of a Physican,
Dance-Music, Entertainments, Oral Literature and Different Topics a bout the Village. All
this elements are given by dividing into subtitles.

During the searches a bout Kalebumu, it was established that there are similarities
between culture of Kalebumu and people who are Turk and live in different parts of the
world. This shows that in t 572 or later, Turkish people who were setteled from to Turkey .
Cyprus were set to different place and Kalebumu is one of these places. People who have
been lived in Kalebumu carried their cultures from the past up to now.

Culture which helps society to exist is a unique phenomenon. So, when Kalebumu
culture was searched all the materials were used in details.

ONSOZ
Insan yasatarak yasar

birbirini ve

Hayat mesalesini birbirine devreder kosucular gibi.

Lucretius
Toplurn ve kulturel kirnlik adma atilan her adim, yapilan her cahsma, gelecekte
yapilacak cahsmalann terneline konulmus bir tastir. Bu dusunce isigmda, Karpaz bolgesinde
yer alan Kalebumu koyu incelendi ve ileride hazirlanacak calismalar icin anahtar bilgiler
verildi.

Cahsma, on yedi bolumden olusmaktadir. Birinci bolumde once Kibns'm sonra
Karpaz bolgesi ve Kalebumu'nun cografi konurnu ve ozellikleri belirtilip, bu sozcuklerin
anlami iizerinde duruldu. "Tarihsel Yapi" kismmda ise Kalebumu koylulerinin kokleriyle
ilgili varsayimlarda bulunulup, Anadolu Tiirkleri'yle olan baglan tespit edilrneye cahsildi.

Ikinci bolumde koyun ekonornik yapisiyla; ucuncu bolumde beslenrne; dorduncu
bolumde ise ternizlik kulturuyle ilgili bilgiler verildi. Besinci bolumde koyun sanayi ve ticari
yapisi ele almdi,

Kalebumu koyunun kulturu, gecmisten bugune karsilastirmah olarak incelendi.
Globallesen diinyada, kulturel dokuyu olusturan rnaddi ve rnanevi kultur unsurlarmm
gecirdigi degisim, nesnel bir bakis acisiyla ortaya kondu.
Koyun sosyal yapisi rnevcut arastirmalarda da iizerinde pek durulrnayan bir konu
olmustur. Ozellikle egitim konusu, koyle ilgili karanhk bir nokta olarak kalmistir.
Arastirmada kolay olan degil, zor olan secilerek, altmci bolumde aile yapisi ve iletisim diizeni
yanmda egitim konusu da olanaklar olcnsunde ele ahndi.

Koydeki ilkokulun gecmisi

arastmldi, burada ogretmenlik yapan kisilerle ilgili ulasilabilen en eski bilgiler verilrneye
cahsildi, Yedinci bolumde koylulerin toreleri , sekizinci bolumde de inane yapisi incelendi.

Bir calismanm en onemli ozelligi, onun islevsel olmastdir. Pasif yapiya sahip bir
cahsmanm surekliligi tartisihr. Dinarnik bir yapiya sahip , ahenkli bir iislupla yazilrms, zevk
verici bir cahsma, etkin bir okuyucu kitlesi olusturur. Bu cercevede dokuzuncu bolumdeki

"Torenler" konusu oldukca ilgi cekicidir. Insanlann hayatmm donum noktalan olan gecis
donemleri ve torenleriyle ( do gum, sunnet, askerlik, evlenme, olum) ilgili orf ve adetler, Turk
dunyasiyla olan benzerlikleri

isigmda degerlendirilmistir.

Onuncu bolumde koyun mimari yapisi; on birinci bolumde giyim, kusarm; on ikinci
bolumde el sanatlan; on ucuncu bolumde de hekimlik konulan ele almrmstir.
On dorduncu ve on besinci bolumlerde, halkm fiziksel aktivitelerini ortaya koyan dans,
muzik ve eglencelerden soz edilmistir.

Milletlerin krvrak zekasiru ortaya cikaran, onlarm duygulanm en saf ve gercekci bir
bicimde ortaya koyabilen urunlerden bir tanesi de sozlu edebiyat urunleridir. Bu baglamda on
altmci bolumde bu urtmlerden omekler verilmistir. Bu bolumu koydeki cesitli konulardan
bahsedilen on yedinci bolum takip etmistir,
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urunlerden yararlandim.
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EK -1 : Resimler

GiRi~

Tarihe kaynakhk eden en onernli malzemeler, halkm killtiiriinde sakhdir.
Halkbilimi, bu baglamda buyuk bir boslugu kapatmakta; halkm benligini,
goruslerini, yaptiklanru, isteklerini... ona farkh bir bakis acisiyla gostermektedir.
Halkbilimi statik degil, aktif bir bilim dalidir. Halkbilimi halki kucaklar, bagnna
basar. Ona kizmaz, onu yargilamaz, dinler, sabirh bir sekilde dinler ...

Dunya bir kulturler mozaigidir. Her toplum, bu mozaikte ayn bir yere
sahiptir. Kultur, insanlann toplumlasma evresi icinde yaptiklan paylasimdir ve
toplumlann en onemli mirasidir. Kibns Turk kulturu de bu zengin miraslardan
birisidir. Kibns'tan bircok halk gelip gecmistir, Onlann biraktigi kulturel zenginlik
adada her zaman hissedilmis ve kulturel yapnun olusmasmda katkida bulunmustur.

Kibns Turk kulturu icerisinde genelde bir homojenlik soz konusudur. Bir
koyde veya sehirde meydana gelen degisiklik/yenilik birkac hafta icerisinde diger
.

.,,__

.;...

-----

-

'

......_

- £8T~'eiere yayilmaktadir. Tum bunlarm yarunda unutulmamasi gereken~hl'J"konu;
Kibns'ta, Kibns Turk ve Kibns Rum kulturu olmak uzere iki ayn kulturun
oldugudur. Tarihsel surec icerisinde etkilesimler olsa da bu, ayn kulturler olarak
bugune gelinmesini engelleyememistir. Kibns Turk halki, cografi acidan ve ust
kultur acismdan Kibnshdir. Arna alt kultur acismdan Kibnsh Turk'tur.

Kibns'm tum bolgelerinde oldugu gibi Kalebumu'nda da degisik milletlerden
insanlar bulunmustur. Luzinyanlar, yaptiklan kalelerle koye darngasmi vurmus;
Venedikliler zamamnda koy, Latin asilzadelerinin ozel mulku olmus, Daha sonra
adaya Anadolu Turkleri gelmis ve Kalebumu'nun gunumuze kadar ulasan kulturel
dokusunu olusturmus. Bugun sicak bir ifadeyle hayata bakan bir cift gozde atalannm
yasami, diinyast birikmis,

Gizemli bir koy Kaleburnu... Daglann eteklerinde riiya gibi bir koy ... Bircok

guzeli

aglatrms,

bircok

genci

guldurmus.

gozlemis ... Yureginde ne hulyalar beslemis

Umutlan

saklamis,

ufuklan

ask kokan daglar, bayirlar ... Feride

Pekri'nin dedigi gibi:
Oy Kaleburnu oy, guzellerin oy, mavislerin oy ....

Zaman zaman bir kale gibi sapasaglam durmus, zaman zaman boynunu
bukmus sari basaklar ... Bugun Kaleburnu, Kibns'm etnik dokusuna en guzel anlarru
katan yerlerden birisidir.

_,

BOLUM I

1.2 PROBLEM DURUMU :

Kibns,

tarihi boyunca bircok medeniyete besiklik etmistir. Akdeniz' de

hakimiyet kuran milletlerden bircogu, Kibns'a da sahip olmak istemistir, Kibns'm
uygarhklar bakimmdan renkli bir gecmisi vardir,
Kibns'ta

tarih oncesi devirlerden Cilah Tas Devri'ne ait kalmtilar
..

bulunmustur. Kibns'ta bu devir M.O. 5800-2600 yillan arasmda yasanrmsur.

I

Kibns'ta Kalkolitik Devir yani madenin bulunup kullamldigi devir, M.O. 3500-2600
tarihleri arasmdadir. Bakmn bulunup islendigi devrin, yani Branz Devri'nin tarihi
M.O. 2500-1500'tiir. Demir Devri ise M.6. 1000-325 yillan arasmda yasanrrustir.i
Tarihi devirlerde i.o. XV.yy'dan llkcag'in sonuna kadar Kibns'a egemen olan
devletler sunlardir: Misirhlar, Hititliler, ikinci kez Misirhlar, Akalar, Dorlar,
Fenikeliler, Asurlular, ucuncu kez Misirlilar, Persler, Makedonyahlar, Ptolemler ve
Romalilar.' Ortacag'da Kibns'a egemen olan devletler : Bizanshlar, islam Devleti,
tekrar Bizanshlar, Ingilizler, Templer Sovalyeleri, Luzinyanlar, Cenevizliler ve
Venedikliler.4 Yenicag'da ise Osmanh Devleti Kibns'i egemenligi altma alrrustir.'
Kibns, Anadolu'nun dogal bir uzantisidir. Jeolojik donemin birinci zamarunda
Anadolu'nun Hatay bolgesine bitisik olan Kibns, olusan cokmeler sonucu dorduncu
zamanda Anadolu'dan kopmustur, Adada Anadolu'da yasanus cuce fillerin
fosillerinin bulunmasi bunun bir kan1tid1r.6

1
2

H. Fikret Alasya, Tarih 'te Kibris, Ulus Ofset, Lefkosa 1988, s. 2.
Vehbi Zeki Serter, Kibrts Tarihi Ortaokul Ders Kitabt, Kema Matbaacihk, Lefkosa ?, s. 12,13,14.

3

Bener H. Hakeri, Baslangtctndan
Yay., Ankara 1993, s. 40.

1878'e dek Kibrts Tarihi, KKTC Milli Egitim ve Kultur Bak.

4

A.g.e., s. 88.

5

A.g.e., s. 136.

6

Sabahattin ismail, 150 Soruda Kibrts Sorunu, Kastas Yaymlan, istanbul 1998, s. 3.

llkcag'da Kibns'a hakim olan devletlerden kalan unsurlar zamanla birleserek
ortaya melez bir halk cikti. Yine llkcag'da

Miken, Aka ve Dorlar'm

adaya

yerlesmesi sonucu, adadaki uygarhgm buyuk olcude onlardan etkilendigi gorulur.
Mikenler, Yunanlilar tarafmdan Helen irkmdan sayilmaktadir. Bunun yanmda
Ortacagda

Bizans lmparatorlugu'nun

politikasi da Kibns halkim Helen kulturu

acismdan derinden etkiledi.
Miladi
Hristiyanhgi

IV.yy'da

Bizans

ve Yunanca'yi

imparatoru

resmilestirmesi,

Constantin'in

Hristiyan

olmasi

ve

adada yasamakta olan bircok etnik

grubun gelecegini buyuk olcude etkilemistir; cunku bu surec icerisinde, Kibns halki
Helen kulturunun yogun etkisi altmda kalacak ve ugrayacagi dejenerasyon sonucu
giderek tek bir kimlige, yani Rum kimligine burunecekti.

Kibns'm

Bizanshlar

idaresinde

7

bulundugu

donemde,

Arabistan

Yanmadasi'nda Islam Devleti kuruldu. M.S. 632'de Ebubekir Kibns'ta Kitiyon'u
zaptetti; ama Muslumanlar'm donanmasi bulunmadigmdan adayi gecici bir sure
elinde tutabildi. Zenginlesip donanmaya sahip olduklan zaman, Halife Hz. Osman
doneminde Sam Valisi Muaviye, buyuk bir donanma ile Kibns'i fethetti. Tarih, M.S.
647 idi. Bu seferde Hz. Muhammed'in halasi oldugu i:toylenen Ummu Haram hint
Nilhan Ensari sehit oldu. Muslumanlar'm Kibns'a yirmi dort sefer duzenledikleri
soylenir. islam egemenliginden sonra M.S. 964 tarihinde Bizans imparatoru
Nikaphoros Phocas tarafmdan ada yeniden almdi. 8 Bunun ardmdan imparatorun
yegeni Isaac Comnenus Kibns'ta hakimiyet kurdu. Comnenus'un yedi yilhk
iktidarmdan sonra M.S. 1191 yihnda ingiliz Krah Arslan Yurekli Richard, Isaac'r
adadan atip kendi yerlesti; fakat kisa bir sure sonra adayi Templer Sovalyeleri'ne
satti. Onlar, Kral Richard'a olan borclanni odeyebilmek icin yerli halki agir vergiler
altmda ezdi ve kazanclannm bircoguna el koydu.9 Templer Sovalyeleri halktan
haksiz yere aldigi onca paraya ragmen Ingiliz Krah Richard'a borcunu odeyemedi ve
Richard adayi Guy de Lusignan'a satti, Boylece adada 1192 yilmda Luzinyan
7

H. Fikret Alasya'mn "Kibns Tarihi ve Kibns'ta Turk Eserleri" isimli 1977'de hazirlanrms eserinden
aktaran; Nuri Cevikel, Kibns Eyaleti ( 1750-1800), DAU Basunevi, Gazi Magusa 2000, s. 15.
8

9

H. Fikret Alasya, Tarih 'te Kibrts, Ulus Ofset, Lefkosa 1988, s. 10-11.

Ahmet Gazioglu, Kibrts 'ta Turk/er ( 1570-1878), Kibns Arastirma ve Yaym Merkezi, Lefkosa 1994,
s. 2-3.

J

donemi

baslamis

oldu. Liizinyan Krah

II. Jacques,

Cenevizliler' e

karsi

Venedikliler' den yardim alabilmek icin, Caterina Cornaro isimli Venedikli soylu bir
bayanla evlendi.10 Kralice Caterina Cornaro, 1489 yihnda kendisine duzenlenen bir
oyun sonucu tahtmi Venedikli soydaslanna birakrnak zorunda kaldi. Bu da adada
Venedik doneminin baslangici demekti. 11 Bu tarihten itibaren Kibns' a yerlesen
Venedikliler, mevcut feodal duzeni koruyup guclendirmis ve yerli halktan alman
vergiler ile gordurulen angaryalann cesit ve miktanru arttirrmsti. Venedikliler,
Misir'daki Memluk Sultanligr'na 1370 yilmdan itibaren Luzinyanlar tarafmdan
odenen vergiyi, ayru sekilde odemeye devam edecekti.12 Katolik Kilisesi, Luzinyan
doneminde oldugu gibi Venedik yonetimi siiresince de adada diger dinlere, ozellikle
Rum Ortodoks Kilisesi'ne

karsi ustun konumunu devam ettirdi ve ozel

ayncahklardan yararlandi. Rum Ortodoks Kilisesi ise bir onceki yonetim doneminde
oldugu gibi asagilandi, her yonden bask! altmda tutuldu.13 Latin doneminin bir
ozelligi de adayi Kibns aciklannda dolasan korsanlann zalimce saldmlanndan
koruyabilme yetenegini gosterememis, aksine onlara adada sigmma olanagi tamrms
olmasiydi. Ceneviz, Venedik, Malta, Rodos, ispanyol ve Katalan korsanlan Kibns
sulannda 90k faal durumda olup, ada halki icin bir korku ve dehset kaynagi idi.
Bunlann adaya yapugi baskmlar, 90k sayida insarun olumu ve her tarafm yagma ve
talan edilmesiyle sonuclanrrusti.l"
Osmanh Imparatorlugu, Kibns'ta uslenen korsanlann Akdeniz'den gecen
gemilere saldmlanru onlemek ve Katolik Venedikliler'in baskisi altmda inleyen
Ortodoks Rumlarr'na yardim etmek icin harekete ge9ti.15 1 Temmuz 1570 tarihinde
elli bin asker ve seksen top tasiyan Osmanh savas filosu, Kibns'a cikarma yapti.
Kibns cetin savaslardan sonra ancak bir yilda almabildi. Kibns'm en kuvvetli kalesi
10

H. Fikret Alasya, Tarih 'te Kibris, Ulus Ofset, Lefkosa 1988, s. 3.

11

Kibns'ta Luzinyan ve Venedik donemi 380 yil surdu ve "Latin donemi" olarak tarihe gecti ( Bkz.
Ahmet Gazioglu, Ktbrts 'ta Turk/er ( 1570-1878), Kibns Arastirma ve Yaym Merkezi, Lefkosa 1994,

s. 3).
12

Nuri Cevikel, Kibrts Eyaleti ( 1750-1800), DAD Basimevi, Gazi Magusa 2000, s. 16.

13

Ahmet Gazioglu, a.g.e, s. 8.

14

A.g.e., s. 10.

15

Sabahattin ismail, 150 Soruda Kibris Sorunu, Kastas Yayinlan, istanbul 1998, s. 1.

u

olan Magusa Kalesi'nin 1 Agustos 1571 tarihinde teslim olmasiyla biitiin ada
Osmanh Imparatorlugu'nun eline gecmis oldu.16 Osmanh doneminde Kibns,
tarihinde yasamadigi bir ozgurluk yasadi. Tiirkler, Katolikler'in kapattigi kiliseleri
actirdi ve Rum halkma dini ozgurluk sagladi. Baspiskoposu, Rum halkmm siyasi
temsilcisi olarak kabul ederken, halkm sikayetlerini dogrudan saraya bildirme
hakkim ona tarudi. Aynca; Katolik Venedik donerninde tamir edilmeyen kilise ile
ibadet yerlerini tamir ettirdi ve bakimlanm yaptirdi. 17

Osmanh Devleti, adaya egemen oldugu zaman adamn nufusunu da diizenledi.
Kibns'ta bosalan yerleri doldurmak icin 21 Eyliil 1572'de ( kimi kaynaklarda 22
Eyliil 1572 ya da 25 Eyliil 1572) cikanlan Siirgun Hiikmii'nden hemen sonra,
saptanan aileler Kibns'a gelerek yerlesmege basladilar, ilk kafileler; Icel, Bozok
(Yozgat), Karaman, Alaiye ( Alanya),Teke (Antalya) yorelerinden gelmege basladi,
Kafileler, hiikiim geregince her on evden bir ev halkmm adaya gelmesinden
olusuyordu. Gonderilen insanlar adamn ihtiyacma gore; ciftci, cizmeci, terzi,
ayakkabici, kumas dokuyucu, debbag ( deri terbiye edici), yorganci, iplikci, nalbant,
mumcu, a~91, insaat ustasi, diilger, kuyumcu, madenci, kazancivs. gibi insanlardan
olusrnaktaydi.l'' Kibns'ta Rumlar ile Tiirkler 1821 yilma kadar bans icinde
yasanuslardir. 1821 yilmda Yunanistan'da Mora Isyam patlak vermis ve Kibns'ta da
Rum toplumu icindeki gerici, fanatik, asm milliyetci cevrelerin basim cekmekte olan
kilise bir isyan hazirhgma girismistir.i"

1821 Isyaru'nm altmda, 1791 yihnda

sekillenmeye baslayan Megali idea yatmaktadir. Megali idea "Biiyiik Fikir", "
Biiyiik ideal" anlammdadir. Bu ideale gore; 1453'te Fatih Sultan Mehmet tarafmdan
fethedilen istanbul tekrar ele gecirilecek; Yunanistan, Girit, Rodos, Kibns, Anadolu
ve Biiyiik iskender'in uzandigi iskenderiye'ye kadar olan topraklar isgal edilerek, bir

16

Aydm Olgun, Kibris Gercegi 1931-1990, Demircioglu Matbaasi, Ankara 1991, s. 5.

17

Sabahattin ismail, 150 Soruda Kibns Sorunu, Kastas Yaymlan, istanbul 1998, s. 1.

18

Bener H. Hakeri, Baslangictndan 1878 'e dek Kibrts Tarihi, KKTC Milli Egitim ve Kultur Bak.
Yay., Ankara 1993, s. 238.
19

Sabahattin ismail, a.g.e, s. 7.

Helen Imparatorlugu olarak kabul edilen Bizans Imparatorlugu kurulacakti.i" Megali
idea hedefi cercevesinde Enosis fikri de dogdu. Bu sozcuk, Kibns'rn Yunanistan'a
baglanmasmi, ilhak edilmesini ifade etmektedir. 18 Ekim 1828 tarihinde ingiltere,
Rusya ve Fransa'ya bir nota veren Yunanistan, resmi olarak ilk kez Enosis fikrini
ortaya

atrms ve adanm

yapildigi

donern,

geliyordu.

kendisine

Osmanh

1877 yihnda ise

baglanmasirn

Devleti'nin
Kibns'm

istemistir.r'Tum

de gerilemeye

basladigi

bu planlann
doneme

denk

da kaderini belirleyen gelismeler yasandi.

Osmanh Devleti'nin Rusya ile giristigi 1877 Savasi'ndan yenik cikarak, Ayastafanos
(Yesilkoy) Antlasmasi'rn

imzalarnasi

Kibns icin karanhk bir gelecegin baslangici

oldu.
Rusya'nm Osmanh Devleti'ni yenmesini ve buyuk toprak parcalannm
yonetiminden

aynlmasim

kendi

crkarlanna

antlasmarun Tiirkler yararma degistirilmesi

uygun

gormeyen

icin Berlin Kongresi'nin

ingiltere,

Turk
bu

toplanmasim

sagladi, ingiltere, bu kongrede Tiirkiye'yi Rusya'ya karsi korumak bahanesiyle ve sadece savasm devarm suresince- Kibns'ta

askeri usler kurmak hakkim elde etti.22

ingiltere, 1878 yihnda Kibns'r yilda doksan iki bin altma kiraladi; ama asil niyetini
bir sure soma belli etti. Osmanh Imparatorlugu'nun Almanya yanmda I. Dtinya
Savasi'na katilmasim bahane ederek Kibns'r 5 Kasim 1914'te ilhak etti. Savasm
sonlanna dogru 27 Kasun 1917' de yaymladrgi " Kralhk Konseyi Emri" ile ada
halkma Ingiliz vatandashgma gecmeleri icin iki yilhk sure tamdi, Bunun uzerine
ingiliz vatandasi olmak istemeyen binlerce Turk, Turkiye'ye goy etti. Daha once
1878'de ve 1914'te de gocler yasanmisti. 1923 yihnda imzalanan Lozan Antlasmasi
ile Kibns kesin olarak ingiltere'ye birakihnca bundan Uy yil soma 1926 yilmda
buyuk bir goy daha oldu.

23

ingiltere, 1925 yilmdan itibaren Kibns'ta resmen bir

somtirge stattlsti uygulamaya baslamisti. ingiliz yonetimi sirasmda Rumlar, Enosis
ugruna mucadele etmeye devam ettiler; 1895'te Lefkosa'nm Tahtakale semtine;
aynca, Vadili, Vitsada ve Pasakoy'de yasayan Turkler'e saldirdilar. Bu olaylarm
20

21

22

23

Sabahattin ismail, 150 Soruda Kibris Sorunu, Kastas Yaymlan, istanbul 1998, s. 4.
A.g.e., s. 6.
Aydm Olgun, Kibris Gercegi 1931-1990, Demircioglu Matbaasi, Ankara 1991, s. 5.
Sabahattin ismail, a.g.e., s. 9.

artmasi uzerine Turkler, 1911 yilmda Enosis'e karsi ilk orgutlu kitle gosterilerini
yaptilar. Rumlar 1912 yilmda Turkler'e yeniden saldirdilar.i" Bunlarm ardmdan 1931
yilmda Rumlar buyuk bir isyan baslattilar.

Uzun yillar, onlann

bu yaptiklan

karsismda ingiltere agir yaptmmlara gitmemis, Rumlar da bunu firsat bilip orgutler
kurmaya ve cesitli saldmlarda bulunmaya devam etmistir. 1955'te kurulan EOKA
Yeralti Orgiitil de Enosis'i gerceklestirmek icin kurulan bir orguttur, Buna karsilik
olarak Turkler de 1958'de Turk Mukavemet Teskilati'm ( TMT) kurmuslardir.
Turkler ve Rumlar arasmdaki bu gecimsizlige ve saldmlara son vermek icin
buyuk devletler birkac yil soma harekete gecmistir. 1959 yilmda Turkiye, Ingiltere
ve Yunanistan'm

garantorlugunde

imzalanan

Zurih

ve

Londra

Antlasmalan

cercevesinde 1960 yilmda ortak bir Kibns Cumhuriyeti kuruldu. Rumlar'm yaptrgi
haksizhklar

sonucu, bu cumhuriyetin omru il<; yil surebildi ve Makarios, 1 Ocak

1964 gunu Zurih ve Loma Antlasmalan'ru

feshettigini ilan etti.25 Bundan soma

1974'e kadar adada zaman zaman sicak carpismalarla,

zaman zaman durularak

endise dolu gunler yasanrmsur.
20 Temmuz

1974'te Turkiye tarafmdan

Kibns'a asker cikanldi

ve hem

Turkler, hem de Rumlar acismdan bir bans ortami saglandi. 20 Temmuz Mutlu Bans
Harekatr'ru, 14-16 Agustos 1974 tarihlerinde gerceklestirilen II. Bans Harekati takip
etti. Bu tarihlerden soma adada sukunet saglandi ve kalici bir antlasma yapabilmek
icin gorusmelere

gecildi; ancak bir coztun elde edilemedi ve 15 Kasim 1983 'te

Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti ilan edildi.
Bugtm Rum ve Turk hukumetleri arasmdaki toplumlararasi gorusmelerdevam
etmektedir.
Cumhuriyeti"

Guney

Kibns

adi altmda

Rum

Yonetimi,

Avrupa

Birligi'ne

2006'un
girmistir.

Mayis
Kibns

aymda
Turkleri,

" Kibns
azmhk

statusunde degil; adadaki esit taraflardan biri olarak, Rumlarla uygun bir antlasma
imzalayip, Kibns sorununu cozmek ve AB'ye girmek istemektedir.

24

Sabahattin Ismail, Kibris Cumhuriyeti 'nin Dogusu-Cokusu
Milli Egitim ve Kultur Bak. Yay., Lefkosa 1992, s. 4-5.
25

ve Unutulan Ytllar ( I 964-197 4), KKTC

H. Fikret Alasya, Kibns ve Rum-Yunan Emelleri, KKTC Milli Egitim ve Kiiltiir Bak. Yay., Lefkosa
1992, s. 67.

1.3 PROBLEM CUMLESi

Kibns Karpaz bolgesi Kalebumu kcyunun kiiltiiriiniin, Anadolu Tiirkleri ve
diinyanm cesitli yerlerinde yasayan diger Tiirkler'in kiiltiirleriyle olan benzerlikleri
nelerdir?
1572 yilmda Anadolu'dan Kibns'a

go9 eden Tiirkler, cesitli kiiltiir

unsurlanru; orf, adet, gelenek, gorenek, vs'yi de adaya tasmustir. Bu unsurlann
bircogunun temeli Orta Asya'ya dayanmaktadir.

1.3.1 Alt Problemler:
1. Kalebumu kiiltiirii icersinde yer alan maddi kultur unsurlan nelerdir?
2. Kalebumu kiiltiirii icersinde yer alan manevi kiiltiir unsurlan nelerdir?
3. Bu unsurlann, Anadolu ve diger yerlerde yasayan Tiirkler'in kiiltiir
unsurlanyla benzerlikleri nelerdir?
4. Bu unsurlann, kiiltiirel surecteki islevleri nelerdir?

1.3.2 Arastirmanm Amaci:
Arastirmanm amaci; Kalebumu'nun kiiltiir yapisi ile ilgili bilinmeyenleri ortaya
cikarmak ve ozelde Kalebumu, genelde ise Kibns'ta yasayan Tiirkler'in, Anadolu
Tiirkleri ve diger Tiirklerle olan kulturel baglanru ortaya cikanp, bunlan gelecek
nesillere aktarmaktir.

1.3.3 Arastirmanm Onemi:
Asirlann imbiginden siiziiliip gelen kiiltiir unsurlannin belirlenip, Kalebumu'nun
kiiltiirel mirasmi irdeleyerek kokenleri hakkmda ipuclan elde etmek, bu arastirmanm
onemini ortaya koymaktadir.

iv

1.3.4 Arasnrmanm Snnrhhklarn
Arastirma genelde KKTC'yi icermekle birlikte ozelde Karpaz bolgesinde, Yeni
Iskele ilcesine bagh Kaleburnu koyunde oturan tum insanlan kapsamaktadir. Bunun
yamnda; Kalebumulu olup da Gazi Magusa'da veya Ycsilkoy'de oturan insanlar da
arastirma kapsamma almrmstir. Tezin hazirlanma suresi 2006-2007 yillan arasmda
bir

sene

olarak

suurlandmlrmstir.

Yas

grubu

acismdan

bir

snurlandirma

yapilmarmsnr.

1.3.5 Sayslnlar:

1. Kaynak kisilerin Kalebumu kulturu ile ilgili verdikleri bilgiler dogru kabul
edilmistir.
2. Kaynak kislere sorulan sorular, Kalebumu'nun

maddi ve manevi kultur

unsurlanyla ilgili inane ve uygulamalan ortaya cikaracak niteliktedir.

3. Tum bunlarm yamnda, bu kiilturel unsurlarm Kibns'rn diger bolgelerinde de
var oldugunu/olabilecegini

kabul ediyoruz.

1.3.6 Tammlar:
Arastirmada gecen belli bash kavramlann tarumi asagida yapilrmstir.

Ag1rhk: Oglan tarafmm, ceyiz masraflanm karsilamak icin kiz tarafma verdigi para.
Aile: Evlilik ve kan bagma dayanan toplum birimi. Aile, toplumsal ve tarihsel bir
olgudur. Tarihsel
olusmustur,

surecte tanmm

ve koleci iiretim diizeninin gerceklesmesiyle

26

Al Basmasi: Degum yapan harurmn, dogumdan sonra yalruz kaldigi zaman gozune
bir seyler gorunup, agirhk cokmesine "al basmasi" denir. Al basmasma neden olan
ve cin, peri, seytan olarak hayal edilen ruha da "alanasi" , "alperisi" veya " alkansi"
denir.27
26

Orban Hancerlioglu, Toplumbilim Sozlugu, Remzi Kitabevi, istanbul 1986, s.13.

27

Erdogan Saracoglu, Kibris Turk Halk Edebiyati ve Folkloru, YD-0 Matbaasi, Lefkosa 1996, s. 60.

J. J.

Aln Aybk Kmasi: Cocuk alti ayhk oldugu zaman kendisine yakilan kmadir. Kma
yakihrken sarkilar soylenir, oyunlar oynamr. Bu davete gelenler cocuga hediye
getirirler.
Atalar Kiiltii: Olmus buyuklere tazim, atalara saygi, "baba hukuku" nun inane
sahasmdaki belirtisi olarak gorulmektedir." Oldukten soma da atalann ruhunun
insanlan kontrol edip, koruduguna inaruhr.
Atasozii: Eski Turkce'de, Gokturk Abideleri'nde, Uygurlar'dan kalma eserlerde, XI.
asirda Karahanhlar Devri'nde Dogu Turk Ili'nde "soz, haber, mesaj, nutuk, sohret,
sey" manalanna gelen ve 'sa-b' fiilinden turemis ( sab, sav ) kelimesi daha soma
"atasozu'' ne donmu~tiir.29

Atasozleri toplumca benimsenmis bazi inams, gorus ve

dusuncelerin daha 90k bir ogut ve uyan biciminde dile getirildigi kahplasrms kisa,
ozlu sozlerdir.30
Avcrhk: Karada ve denizde hayvan tutma isi, Avcihk insanhgin toplumsal evriminde
90k onemli bir asamadir. Yay, kiris ve okun bulunmasi avi bir calisma alam ve av
etini de bir besin maddesi durumuna getirmistir. Yasanuru surdurmek icin hayvanlar
gibi dogada bulduklanru toplayicihkla ele geciren insan, avcihga baslamakla insanca
bir eyleme, dogayla savasima girmis oluyordu.31
Bayraktar: Dugunden soma gelin ve damat, davul-zurna esliginde eve giderken, en
onde Turk Bayragi'ru tutan kisiye verilen ad.
Bilmece: Bilmeceler tabiat unsurlan ile bu unsurlara bagh olaylan, insan, hayvan
gibi canhlan, esyayt, soyut kavramlarla anlatan kahplasrrus sozlerdir.32
Cocuk:

lnsan yavrusu.Toplumun aile cekirdegini olusturan ana-baba-cocuk

uclusunun ogelerinden biridir. Doga-toplum-bilinc sureclerinde isleyen u9 devimli

28

Ibrahim Kafesoglu, Turk Milli Kulturu, Otuken Yaymlan, istanbul 2000, s.304.

29

Sukru Elcin, Halk Edebiyati 'na Girts, Akcag Yay., Ankara 1998, s. 623.

30

Temel Britanica, "Atasozil maddesi", cilt I, Ana Yaymcihk, istanbul 2003, s. 389.

31

Orhan Hancerlioglu, Toplumbilim Sozliigu, Remzi Kitabevi, istanbul 1986, s. 24.

32

Sukru Elcin, a.g.e., s. 607.

genel evrim yasasmm

insansal belirimidir.Cocuk,

kadm-erkek

iliskisinin

iirilnii

olarak yeni bir sentezdir.33
Demir Kiiltii: Demir inaner. Demirin kara iyeleri ( kotu ruhlan) dagittigr ve
insanlarm ruhunu koruduguna <lair inane.
Mircae Eliade'ye gore; demirciler de kotu ruhlann siirekli tehdidi altmdadir ve
diisman ruhlan

uzaklastirmak

icin

siirekli olarak cahsmak

zorundadirlar.

Deyim: Gercek anlammdan az 90k ayn, ilgi cekici bir anlam tasiyan kaliplasrms anlatim, tabir.
Tiirk dili devimler bakirnmdan zenoin hir dildir.

Di~ Golufasr (Dis Bugdayf): Cocugun ilk disi ciktigi zaman yapilan yemektir. Bu
yemekte, kaynanrms bugdaym icine fistik ici, badem ve nar tanesi konurdu. Golufa
yemege davet edilen insanlar cocuga hediye de getirirlerdi.
Dogum: Yeni bir bebegin diinyaya gelmesi.
Egitim: Bireyin davrarusmda kendi yasantisi yoluyla, kasith olarak, istenilen yonde,
kalici izli degisiklik meydana getirme siirecidir.34
En: Bir cobanm koyun ve kecileri, baska bir cobamn koyun ve kecileriyle kansmasm
diye, cobamn hayvanlann kulaklarma yaptigi isaretlere Anadolu yorukleri tarafmdan
"en" adi verilir.35
Evlilik: Kadmla erkegin birbirlerini yiikiimlenerek bir arada yasamalan olayidir.
Ozer Ozankaya'ya gore evlenme; bireylerin bir ev ya da aile birimi kurmalarmm
toplumca benimsenmis ve yaptmma baglannus bicimini olusturan toplumsal
kurumdur.36
Herse: Dugunlerde yapilan bir yemektir. "Resi" adiyla da aruhr. Bugday ve etin
kaynatilmasiyla yapihr.

33

34

35
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Orhan Hancerlioglu, Toplumbilim Sozliigii, Remzi Kitabevi, istanbul 1986, s.75.
Savas Buyukkaragoz ve Cuma Civi, Gene! Ogretim Metotlan, Beta Yayinlan, istanbul 1999,s. 26.
Ali Riza Yalkm, Cenup 'ta Tiirkmen Oymaklari 1, Kultur Bak Yay. Ankara 1977, s. 23.

Ozer Ozankaya'dan aktaran; Orhan Hancerlioglu, Toplumbilim Sozliigii, Remzi Kitabevi, istanbul
1986, s. 134-135.

Goncoloz:

Birinci anlami; cocuklan korkutmaya yarayan gercekdisi varhk, hayalet. ikinci
anlarm ise; mecaz anlarm olarak 90k cirkin kimse.37
Halkbilimi: Halkbilimi veya "folkloristik" en genis anlamda tammlarusiyla; insan
davramslanm ve geleneklerini calisarak, objesi olan insam daha iyi anlamaya ve
onun hakkmda daha derin bir bilgiye kavusmak amaciyla on dokuzuncu yuzyil
baslannda ortaya cikan bagimsiz bir, bilimdahdir." Yaygm olarak kabul edilen iki
baslangic tarihi vardir. Birincisi; Almanya'da Grimm Kardeslerin, 1812 yihnda "Ev
ve Cocuk Masallart" adh sozlu gelenekten derleyerek olusturduklan masal
kitaplanm yaymlamalan; ikincisi ise; bilimdalmm adi olarak uluslararasi bir
kullarnma erismis olan "Folk/or" (Folk-Lore) teriminin 1846 yihnda ingiliz William
John Thoms tarafmdan icat edilip, Atheneum adh dergiye, Ambrose Merton mustear
adiyla gonderilerek yaymlanmasidir.Y
Folklor kelimesinin kokenini " folk = halk" ve " lore = bilim" sozcukleri
olusturmakta ve birlesik olarak "halkbilimi" anlamma gelmektedir. Son zamanlarda
uluslararasi literaturde, gercek anlamiru yitirmeye baslayarak, yanhs kullarnmlarm
cogalmasi nedeniyle folklor terimi yerine folkloristik ( folkloristics) teriminin
kullammi yaygmlasrmstir.
Folklorun kultur ve uygarhgi butunuyle icine aldigi toplumun ana ozelligi,
yazih olrnayisidir. Yani folklorda duygu, dusunce ve evren gorusu kitaplarda
saklanmaz; toplum onlan kusaktan kusaga nakil suretiyle devam ettirir. Her kusak
ona kendi yasantismdan bir seyler katar.40

37

Mehmet Ertug,"Goncoloz", Halkbilim Sempozyumlarz Ill, M.E.B Yay., Ankara 2001, s.215.

38

Ozkul Cobanoglu, Halkbilimi Kuramlari ve Arasttrma Yontemleri Tarihine Girts, Akcag Yay.,
Ankara 1999, s. 5.
39

A.g.e, s. 5.

° Cahit Tanyol (Haz. Hayrettin ivgin) ,"Folklor Acismdan Turk Toplumu", Turk Halkbiliminde ve

4

Halk Edebiyattnda Gorusler, Killttlr Ajnas Yay., Ankara 1996, s. 239.

J.,

imece: Koy toplulugu islerinin koylulerce el birligiyle yapilmasi, Sadece yol, okul,
cesme, kuyu acilmasi, kopru yapirru gibi koy topluluguna ozgtl islerde degil, bireysel
islerde de uygulanan bir yontemdir."
Inane: Itikat, Bir sam veya kamya dayanarak benimseme. Hayal giictlniin pratikle
bagimh olarak islemesi halinde inanclar meydana gelmistir. inane; deyimi; deneyle
dogrulanmis bir varsayima giivenme anlammdaki "inan" sozcnguyle de anlamdas
olarak kullamlmaktad1r.42
Islam: islam dini, Allah'm elcisi ( resul ) olarak amlan Hz. Muhammed tarafmdan
insanlara bildirilmistir.Islam dininin ilkeleri, Tann'mn

meleklerinden Cebrail

aracihgiyla indirilen kutsal kitap Kur'an-iKerim'de belirlenmistir.f
Islam inancmm temelini, amentu ( inandim ) olarak da bilinen alti ilke
olusturur, Bunlar; bir tek Tann olduguna, onun meleklerine, gonderdigi kitaplara
(Tevrat, incil, Zebur ve Kur'an), peygamberlerine, ahiret ve kadere inanmaktir."
Kirk Yemegi: Olimun, olumunun otuz dokuzuncu veya kirkinci gununde yapilan

yemektir. Kirk yemeginde oluntm sevdigi yemeklerden yapihr.
Kirve: Stmnet olacak cocugun elini, kolunu tutan ve cocuk uzerinde babaya yakm

hak tasiyan kimse.
Kiilt: Inane.
Kiiltiir: Kultur sozcugu, Latince' de "topragi isleme" manasma geliyordu. Daha

sonra Batt Avrupa dillerinde kazandrgi "yuksek umumi bilgi" anlarmyla Turkce'ye
girmistir, Arastirmaci ve bilimadamlanrun kulturle ilgili tammlan soyledir:
E.B.Taylor'a gore: "Kultur; bilgiyi, imam, sanati, ahlaki, hukuku, orf-adeti ve
insanm, cemiyetin bir uyesi olmasi dolayisiyla kazandigi diger butun maharet ve
itiyatlan ihtiva eden murekkep bir butundur=E. Sapir' e gore: "Atalardan gelen
41

Orhan Hancerlioglu, Toplumbilim S6zlugu, Remzi Kitabevi, istanbul 1986, s. 202.

42

Orhan Hancerlioglu, a.g.e, s. 203.

43

Temel Britanica, "islam maddesi" ,cilt 5, Ana Yaymcihk, istanbul 2003, s. 92.

44

A:g.e, s. 92.

maddi-manevi degerler yekunu" dtir. Ziya Gokalp ise kulturu soyle tammlamaktadir:
" Kultur (hars ); bir milletin dini, ahlaki, hukuki, muakalevi, bedii, lisani, iktisadi ve
fenni hayatlarmm ahenkli bir mecmuasidir.vf
Kultur, bir cemiyetin sahip oldugu maddi ve manevi kiymetlerden tesekkul
eden oyle bir butundur
ahskanhklan,

ki cemiyet

icinde mevcut her nevi bilgiyi,

alakalan,

deger olculerini, umumi tavir, gorii~ ve zihniyet ile her nevi davrarus

sekillerini icine ahr. Butun bunlarla birlikte, o cemiyet mensuplarmm
musterek olan ve onu diger cemiyetlerden

ekserisinde

ayirt eden hususi bir hayat tarzi temin

eder.46

Logusa: Yeni degum yaprms kadm. Logusahk, dogumdan sonraki yedi veya kirk
gunluk donemdir.47
Mani: Turk halk siirinin en kucuk nazim birimi olup, 90k genis bir cografi alana
yayilnustir. Genellikle yedi heceden olusan dort dizelik bir turdur. Bu tek dortluk
icinde anlam butunlugunu gostermek zorundadir.48
Monografi: Bilimsel alanlarda ozel bir konu veya sorun uzerine yazilan inceleme,
tek yazi."
Monografiler, halkbilimi cahsmalannda 19. yy'm yansmdan itibaren kullamlan tek
konulu cahsrna turu olarak son derece yaygm arastirma ve yorumlama araclandir.
Turk Halkbilimi cahsmalannda da basanyla kullarulan; motif, tur esasma dayah
monografilerin yam sira bir koy, kasaba veya kent gibi yerlesirn biriminin halk
kiilturunun kendi butunltigtl icinde calisildigi ve "koy, kasaba veya kent
monografisi" olarak adlandmlan cahsma tarzi yaygmlasrms durumdadir.i''

45

Aktaran; Ibrahim Kafesoglu, Turk Milli Kulturu, Otuken Yaymlan, istanbul 2000, s. 15-16.

46

Mumtaz Turhan' dan aktaran; Umay Gunay (Haz. Hayrettin ivgin) , "Folklor Nedir" , Turk
Halkbiliminde ve Halk Edebiyattnda Gorusler, Kultur Ajans Yay., Ankara 1996, s. 111.
47

Turkce Sozluk, "Logusa maddesi", TDK Yaymlan, Ankara 1988, s. 968.

48

Nevzat Gozaydm, "Anonim Halk Siiri Uzerine", Turk Dili, Turk Siiri Ozel Saytst III (Halk $iiri) ,
Turk Dil Kurumu Yaymlan, Ankara 1989, s.3.
49

50

Tiirkce Sozluk, "Monografi maddesi", TDK Yay., Ankara 1988, s. 1034.

Ozkul Cobanoglu, Halkbilimi Kuramlari ve Arasttrma Yontemleri Tarihine Girts, Akcag Yay.,
Ankara 1999, s. 35.

lU

Analitik tahlile yonelik olarak alan arastirmasiyla derlenen malzemenin kendi
ic butunlugunu tasiyan ve icinde yer aldigi sosyo-kulturel ve fiziki cevreye <lair
bilgilerle birlikte sistematik olarak tasnif edilmesi bakimmdan koy, kasaba ve kent
monogrofileri son derece onemli bir halkbilimi cahsma tiiriidiir.51
Nikah: Bir erkekle bir kadmm evlilik birligi kurmasnu saglayacak kanuni islem. 52
Ritiiel: Dinsel toren, Bir dinin tapmmaya ve dince kutsanmis olulerin ya da
nesnelerin koruma ve kayirmasim elde etmeye yonelik belli bicim ve kurallara
uyularak yapilan uygulamalarm tiirnii.53 Rimel, "adet, ahskanhk" anlami da tasir.
Sa~1

Sacma: Sa91, gelinin basmdan sacilan cicek, seker, para, arpa gibi seylere

verilen addir. 54
Samanist ve Musluman Tiirkler'in evlenme torenlerinde uyguladiklan ortak
Samanistik unsur; gelinin geldigi gun basma saci sacmaktir. Avcihk devrinde avm
karu, yag ve eti; cobanhk devrinde silt, kirmz ve hayvanlann yaglan; ciftcilik
devrinde dan, bugday ve cesitli meyveler saci olarak kullarulmistir. Sa91, yabanci
soya mensup bir kizm, kocasmm soyunun atalan ve koruyucu ruhlan tarafmdan
kabul edilmesi icin yapilan bir kurban ayininin kahnusrdrr.f
Tekerleme: Tekerlemeler; masal, hikaye, bilmece vs. bazi turler icinde veya
mustakil olarak ortaya cikan mahsullerdir. Tekerleme soyleyicisi vezin, kafiye,
aliterasyon ve seciden faydalanarak hisleri, fikirleri, hayalleri zrtliga, mubalagaya,
giildiirmeye, sasirtmaya dayah birtakim soz kahplan icinde, art arda, ister acik ister
kapah sekilde ustahkla siralar ve yuvarlar. 56

51

Ozkul Cobanoglu, Halkbilimi Kuramlari ve Arastirma Yontemleri Tarihine Giris, Akcag Yay.,
Ankara 1999,s. 35-36.
52

53
54

55

56

Turkce Sozluk; "Nikah maddesi", TDK Yay., Ankara 1988, s. 1086.

Orban Hancerlioglu, Toplumbilim Sozliigii, Remzi Kitabevi, istanbul 1986, s. 102.
Turkce Sozluk, "Saci maddesi", TDK Yay. Ankara 1988, s. 1238.

Abdiilkadir inan, Tarihte ve Bugiin Samanizm, Tiirk Tarih Kurumu Yay., Ankara 2000, s. 167.
Sukru Elcin, Halk Edebiyattna Girls, Akcag Yay., Ankara 1998, s. 589.

i

I

Ters Motifi: Sonunun iyi olmayacagma inarnlan bir hareket yapildigi zaman geriye
dontilebiliyorsa, tersi yonde hareket edilerek bu durum telafi edilmeye, kotu ruhlar
dagrtilmaya cahsihr. Ornegin; kucuk bir bebegin uzerinden atlayan kimse, tersi
yonde tekrar atlamazsa cocugun bucur kalacagma inaruhr.57
Tore: Bir toplumda benimsenmis, yerlesmis davramslann, tutulan yollarm, gelenek
ve goreneklerin tiimiine "tore" adi verilir.

58

Islam kultur cevresine girisimizden

onceki Turk hukuku, Turk toresinden ibaretti. Bu dogrultuda kullarnlan
"yusun","yasak"(yasa) sozleri de bu alanda terim degeri kazanmisnr. Selcuklu ve
Osmanh donemlerinde " orf-i hukuk" olarak adlandmlan dindisi hukuk kurallan,
torenin Islam donemindeki devarm olarak nitelendirilebilir. 59
Trabulus: 20. yy. 'm ortalarma kadar Kibns Ttirk erkeklerinin bellerine bagladiklan
kusak. Bu kusak genelde beyaz renkte olurdu.
Tiirk Samanhgu Sarnan, "kahin" yani gizli seyleri bilen, kayiptan haber veren kisi
anlammdadir. "Saman" ile aym gorevde kullamlan bir baska sozcuk de "Kam" dir.
Orta Asya Samanligi, butun ilkel topluluklann inanclanyla aym temellere dayanan;
uyguladigi teknikler itibanyle Kuzey Amerika, Guney Amerika, Avustralya ve
diinyamn butun yonlerine yayilmis ilkel-kandas topluluklardaki pratiklerle ortusen;
ozel olarak cografyanm uretici gucu dogrultusunda olusmus bulunan; avciligm
manevi mirasmi devralrms olan Asya gocebeliginin aynlmaz bir parcasi haline
gelmis; kandashgm toplu eylemini simgelestirerek bir tarih gucu olusturmus temel
inane sistemidir.60
Ibrahim Kafesoglu'nun Mircae Eliade'den aktardigma gore; Orta ve Kuzey
Asya topluluklarmda dini-sihri hayat daha ziyade saman etrafmda merkezilesir; fakat
saman, dini faaliyetlerin hepsinde icraci durumunda degildir; aynca, dini-sihri hayat
da Samanhk'tan ibaret degildir. Saman, her seyden once kendi hususi usulleri
57

Yasar Kalafat, "Karakalpak Turkleri'nde Halk Inanclan", Milli Folklor, cilt 5, sayi 40, Kis 1998, s.
14.
58
Dictionnaire Larousse, "Tore maddesi", cilt 6, Milliyet Yay., istanbul 1993, s. 2341.
59

AliRiza Onder ( Haz. Hayrettin ivgin), "Halk Hukukunun Kaynaklan", Turk Halkbiliminde ve
Halk Edebiyattnda Goriisler, Kultur Ajans Yay., Ankara 1996, s. 191.
60

Ozkul Cobanoglu ,"Mit" , Turk Dunyasi Edebiyat Tarihi, AKM Yay. ,Ankara 2001 (baskida), s.
39.

vasitasi ile kazandrgi

" extase" hali icinde, ruhunun goklere yiikselmek veya

yeraltma inmek ve oralarda gezip dolasmak iizere bedeninden aynldigmi hisseden bir
" transe" ( asktn ) ustasidtr.P'

Saman, ruhlan hiikmii altma alarak olulerle,

seytanlarla, cinlerle, perilerle irtibat kurmaga muvaffak olur. Hastalanan kimselere
sifa verir, olulerin isteklerini yerine getirerek, zararlanru onler, insanlarin dert ve
dileklerini arz etmek iizere gokteki ve yeraltmdaki Tannlar'm yanma giderek aracihk
yapar. Orta Asya Samanizmi'nin esaslan; Gok Tann, Gunes, Yer- su, Ata ( Cedd-i
Ala), Ates (Ocak) kiiltleri idi.62
Tiitsiilemek: Turlu amaclarla bir yeri tiitsii dumamyla doldurmak, tutsu yapmak.63
Kibns Tiirkleri tiitsii yaparak goz-haseti engellemeye cahsirlar. Kalebumulular tiitsii
maddesi olarak, genelde kurutulmus zeytin yapragmi kullarurlar.
Tuz Gomlegi: Dogumdan soma bebegin bast haric, tiim viicudunun tuz ve
zeytinyagi kanstmlarak ovulmasmm ardmdan kendisine giydirilen gornlege " tuz
gomlegi" denir.
Uzun Don: Kalebumu koylulerinin geleneksel giysilerindendir. Dar ve uzun, ayak
bilekleri hizasmda dantelleri olan beyaz bir giysidir. Eskiden yashlar daha 90k
dantelsiz olarnru giyerlerdi ve onlarmki biraz bol olurdu. Koyde bugiin de uzun don
giyenler vardir.
Yagmur Duasi: Kurakhk oldugu zaman yagmur yagmasi 19m edilen duadir.
Kalebumu koyluleri bu duayi etmeden once bir torbaya tas doldururular. Bu
taslardan herbirine "vehuvellezi" ile baslayan duayi okuyup, taslan denize atarlardi.
Ziirriyet Ritiieli:

Ziirriyet; dol, soy, sop, cocuk demektir.64 Zurriyet ritueli,

gelinindogurgan olmasi, ozellikle de yeni kurulan ailenin soy siirmesi icin, erkek
cocuk sahibi olmak amaciyla yapilan uygulamalann tiimlidiir.65

61

62

63

64

65

ibrahim Kafesoglu, Turk Milli Kulturu, Otuken Yay., istanbul 2000 s. 300.
Abdulkadir inan, Tarihte ve Bugun Samanizm, Turk Tarih Kurumu Yay., Ankara 2000, s. 2.
Turkce Sozluk; "Tutsu maddesi", TDK Yay., Ankara 1988, s. 1505.
Tiirkce Sozluk;" Zurriyet maddesi", TDK Yay., Ankara 1988, s. 1679.

Gillin Eker, " Turk Dugun Gelenegi lcinde Karakecili Turk Dugununun Rituel Acidan
Degerlendirilmesi", Milli Folk/or, cilt 6, sayi 46, Yaz 2000, s.99.

L/

1.3. 7. KISAL TMALAR

DAU

: Dogu Akdeniz Universitesi

TMT

: Turk Mukavemet Teskilati

Y ay

: Y aymlan

Aras

.Arastirmalar

AKM

: Ataturk Kultur Merkezi

KKTC

: Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti

MEB

: Milli Egitim Bakanhgi

YDU

: Yakm Dogu Universitesi

TC

: Turkiye Cumhuriyeti

vs

: ve saire

Univ

: Universite

Haz

: Hazirlayan

Cev

: Ceviren

Bak.

: Bakanligi

Mer.

: Merkez

M.O

: Milattan once

t.o

: Isa'dan

bkz

: bakiruz

a.g.e

: adi gecen eser

s

: sayfa

C ••••••..•••.••••.••••••.•.....•.•••••••.•.•••

:

LTD

: Limited

cilt

once

L.U

BOLUM

II

Bu bolumde Kalebumu koyu ile ilgili yapilan yurtici ve yurtdisi cahsmalara
yer verilmistir,

2.1. Yurticinde Yaprlan Cahsmalar:

Kalebumu ile ilgili yapilrms az sayida bilimsel calisma vardir. Bu acidan
Kalebumu, arastirmacilar icin bakir bir alandir.
Kalebumu icin yapilan cahsmalardan birisi; Belgin Eminer'in 2000 yilmda
Dogu Akdeniz Universitesi Mimarlik Anabilim Dali'na hazirladigi: "Kirsal
Bolgelerin Gelismesi Icin Altematif Turizm Firsatlan: Karpaz Yanmadasi'nda
Kalebumu

ve

Sipahi

Koylerinin

Degerlendirilmesi"

(Alternative

Tourism

Oportunities for the Development of Rural Areas: the Evalvation of Kalebumu And
Sipahi Villages in Karpaz Peninsula) isimli Ingilizce Yuksek Lisans Tezi'dir.Tez,169
sayfadan

olusmaktadir.

Alti

bolum

halinde

yazilrrustir. Besinci

bolumde

Kalebumu'ndan, buradaki turistik degerlerden, magaralardan ve koyun genel
ozclliklerinden bahsedilmistir. Cevre faktorunun komsuluk iliskilerine etkileri,
binalann fiziksel ve karakteristik ozellikleri vs. iizerinde durulmustur, Resimlerle de
desteklenen cahsma, ilgi cekici ve akicidir; ama Kalebumu'nun kiiltiirel yapisi
ayrmtilanyla ele almmamistir. Bu bir monografi cahsmasi olmadigi icin haliyle bu
normaldir.
Yurticinde yapilan diger bir bilimsel cahsma; Tuncer Bagiskan'm 13-27
Kasim 2000 tarihlerinde Avrupa gazetesinde ve Arahk-Ocak 2000 doneminde
Halkbilim dergisinin 48. sayismda yaymlarms oldugu " Kalebumu Koyu Uzerine Bir
Arastirma" isimli 35 sayfahk makalesidir. Bu konuda arastirma yapmak isteyenlere
bir. rehber niteliginde olan cahsmada; Kalebumu koyunun tarihi ve kokleriyle ilgili
ipuclan ve aynntih olarak arkeolojik bilgiler verilmistir. Bunun yamnda yiizeysel
olarak maddi ve manevi kiiltiir unsurlanna da deginilmistir,
Kutlu Adah, 1961 yilmda yazdigi, "Koy Raporlan" isimli eserinde iic; sayfada
Kalebumu koyunden de soz eder. Burada koyun belli bash ozellikleri iki-cumleyle

aciklanrmstir, Bu eserler dismda Kalebumu hakk:mda bilgi veren baska yerli kaynaga
rastlanmadi.

2.2. Yurtdismda Yaptlan Cahsmalar:

Kalebumu'yla ilgili yurtdismda yapilmis cahsmalann en onemlisi; Asu
Tozan' m 2000 yilmda istanbul Teknik Universitesi Mimarhk Anabilim Dali'na
Yiiksek Lisans Tezi olarak hazirladigi: " Kibns Karpaz bolgesi Kalebumu Koyunde
Insan-Cevre lIiskileri ve Konut Mekanmm Degisimi" isimli 142 sayfahk cahsmadir.
Bu cahsmada daha cok mimari ozellikler isigmda insan tipleri incelenmistir,
Resimlerle

desteklenen

cahsma

Kalebumu'nun

ilginc

bir

objektiften

degerlendirilmesini saglar; buna ragmen bu cahsma da koyun kulturunu adim adim
incelememistir.
Kibns'a gelen gezginler

de yogun

olmamakla

birlikte

eserlerinde

Kalebumu'ndan soz etmislerdir, Bu gezginlerden birisi; 1879' da adayi ziyarete gelen
ve gittigi zaman gorduklerini, "Cyprus As I Saw It In 1879" ismiyle bastirdrgi bir
kitaba yazan Sir Samuel Baker'dir, Baker, Kalebumu'ndaki Gastro Magarasi'ndan,
bugday tarlalarmdan, tas ocaklanndan, insanlann misafirperverliklerinden epey
bahsetmektedir.
Hasmet Muzaffer Giirkan'm 1996 yihnda yazdigi "Bir Zamanlar Kibns'ta"
isimli kitabmdan ve Tuncer Bagrskan'rn Aralik-Ocak 2000' de yazdigi " Kalebumu
Koyu Uzerine Bir Arastirma" isimli makalesinden Devia Cypria isimli eserin yazan
H.G. Hogart'm Kalebumu ile ilgili izlenimleri ogrenilebilir. 0 da Kalebumu'ndaki
Gastro Magarasi'ndan,

Ay Anna Kilisesi'nden,

key icindeki mezarlardan,

Avtepe'deki Nitovikla Kalesi'nden ve Avtepe'den sonra gelen Elisis'teki arntsal
mezardan bahsetmistir. Aynca; Ata Atun'un Claude Delaval Cobham'm, Excrepta
Cypria isimli eserinden, ozellikle Magusa ve cevresindeki yerler hakk:mdaki
bolumleri cevirmesiyle olusrnus "Excrepta Cypria'dan Magusa Yazilan" isimli 2001
yilmda cikardigi kitapta, Kalebumu'nda yer alan Gastro Magarasi'nm yine adi
gecmektedir,

Scott Stevenson da 1880 yilmda yazdigi " Our Home In Cyprus" isimli
eserinde bu magaradan soz eder.
Sir George Hill' in 1952 yihnda yazdigi "Historic Cyprus" isimli eserinin IV.
cildinde Kalebumu'ndan

da bahsedilir; Galinopomi

sozcugunun anlarm uzerinde

durulur.
Tuncer

Bagiskan'rn

Kalebumu

Koyu

Uzerine

Bir

Arastirma

isimli

makalesinde belirttigine gore; 1918 yilmda G. Jeffery de koytl ziyaret etmis ve aym
yilda kaleme aldigi: "A Description of the Historic Monuments of Cyprus" isimli
eserinde koyden soz etrnistir. Jeffery, koyun isminin " Galinopomi"

ile "Kaleh

Boumou" olarak bilindigini, koyde ii<; tane harabe kilise bulundugunu ve nufusunun

tamammm Musluman oldugunu yazrmstir. Yine aym kaynaktan ogrenildigine gore;
Rupert Gunnis de 1936'da yazdigi " Historic Cyprus" isimli eserinde Kalebumu
hakkmda bilgiler verir. Gunnis koydeki mezarlardan bahseder. Aynca; o da Jeffery
gibi koy halkmm Musluman oldugunu belirtir.
Bagiskan, 1987 yilmda Camilla Enlart' in yazdigi "Gothic Art and the
Renaissance in Cyprus" adh eserde de Kalebumu'nda yer alan Banaya Sykha(da)
Kilisesi ile ilgili bilgi verildigini belirtir.

BOLUM III

YONTEM

3.1 Arasnrmanm Modeli:
Kalebumu ile ilgili monografi cahsmasi yapihrken " alan (saha) arastirmast"
yapildi. Alan arasurmsmm

ii9 asamasi " planlama"," derleme"ve "degerlendirme"

dikkatlice gerceklestirildi,

Sistemli bir alan arastirmasi icin kaynak kisiler yanmda,

literatur taramasi yapmak icin kutuphanelere ve arsive basvuruldu.
Y azih kaynaklan tararken hem yerli hem de yabanci yazarlan takip etmeye
ozen gosterildi. Aynca; elektronik kaynak olarak; ses kayit cihazmdan, fotograf
makinesinden, intemet'ten ve bir turku kasetinden yararlamldi,
Kaynak

kisilerle

ilgili

gozlem

ve birebir

gorusme

( zaman

zaman

yonlendirilmis, zaman zaman yonlendirilmemis ) kullamldi.
Kaynaklar once tasnif, ardmdan tahlil edildi ve sonunda degerlendirilerek
yaziya dokuldu,

3.2. Evren:
Arastirmanm evreni Kibns'tir. Kibns, Akdeniz'in kuzeydogusunda yer alan, Sicilya
ve Sardunya'dan sonra ucuncu buyuk adadrr"
Adanm

yuzolcumu;

9251

km2'dir.

Kibns'm

belli

alanlarmm

yuzdelige

vurulmasiyla elde edilen yuzolcumu sonuclan soyledir'" :

KKTC
ingiliz
66

D sleri

Bener Hakki Hakeri, Baslangicindan
Bak.Yay., Ankara 1993, s. 8.
67

Yuzdeligi

Alam

% 35,04

3242 km2

%2,77

256 km2

1878 'e dek Kibris Tari hi, KKTC Milli Egitim ve Kultur

Gunay Yorgancioglu, Kibris Cografyasi-Fiziki,

Bogazici Yaymlan, istanbul 1998, s.9.

Ara Bolge

%2,64

244 km2

Ktbns Rum Yonetimi

% 59,55

5509 km2

3.3. Orneklem:

Arastirmanm omeklemi; Kaleburnu'dur.

Kalebumu, Karpaz bolgesinde Yeni

iskele ilcesine bagh bir koydur. Koyun bugunku nufusu 350'dir. Koydeki halk
gecimini daha 90k ciftcilikle ve cobanhkla saglamaktadir,

3.4. Veri Toplama Araci:

Kalebumu

kulturunu

arastinrken

koyde

bulunan

evlere,

kahvehaneye,

muhtarliga gidilip, genelde tesadufi yontemle gozlem ve karsihkh gorusme yapilarak
veriler toplanmistir.

Bu sirada kayit cihazi, fotograf

makinesi

ve not defteri

kullamlmistir.

3.5.Verilerin Toplanmasr:
Kalebumu

koyunde rastlanan tum insanlarla

gorusuldu.

Birebir gorusme

yapihp, konusmalar kayit cihazma ahndi. Aynca not da tutuldu.

3.6. Verilerin Cdzumlenmesi.
Ses kayit cihazi kullanarak kaydedilen bilgiler, daha sonra dinlenildi, gerekli
bilgiler ozenle secilerek aynstmldi ve yaziya dokuldu.

BOLUM

4.1. BULGULAR

IV

VE YORUM

Dorduncu boltunde, Kaleburnu koyunun kulturu sistematik olarak ve bir
butunluk gozetilerek ele ahnrrustir. Toplam on yedi ana baslik ve degisik sayilardaki
alt bashklardan olusan bu bolumde , Kaleburnu koyunun kulturel yapisi
cozttmlenmeye cahsilrrustir.

4.1.1 FiZiKSEL VE TARiHSEL YAPI

4.1.1.1 FiZiKSEL YAP/:

4.1.1.1.1 Yer Ozellikleri:

A) Kibrrs'm Cografi Konumu ve Kibrrs Sozciigiiniin Anlami:
Kibns, Dogu Akdeniz'de

Eski Diinya Kitalan adi verilen Avrupa, Asya ve

Afrika kitalannm bulustugu noktada bulunan bir adadir (Bkz. Harita 1).

Komsulan:
Akdeniz'in

ucuncu

buyuk adasi olan Kibns'm komsulan;

Turkiye, Suriye,

Lilbnan, M1s1r, Israil ve Yunanistan'dir.

Nii/usu:
1997 yih nufus sayumna gore; Kibns'm toplam niifusu 870 000 idi. Bunun
200 OOO'i KKTC'ye, 670 OOO'i de Guney K1bns Rum Yonetimi'ne aitti.68

68

Gilnay Yorgancioglu, Kibrts Cografyasi-Fiziki, Bogazici Yaymlan, istanbul 1998, s. 3.

L.U

"Ktbrts" Sozciigiiniin Anlamt:
Kibns sozcuguntm kokeni ile ilgili cesitli gorusler bulunmaktadir, Bazi
arastirmacilara gore; Kibns, Misir ve Hitit kokenli bir sozcuktur. Onlar ada icin
AlasyaiAlasya) ve Asi isimlerini kullandilar.Alasya, Pedios (Kanhdere) deresinin
denize dokilldiigil bolgede kurulmus olup, sonradan Enkomi denilecek olan bir sehir
kralhgmm adiydi, 69
Asurlular, Kibns'a Yatyana veya Ya , Yahudiler ise Kittim(Hetim) adim
vermislerdir. Ada icin Amatusya, Pafya ve Salaminya isimleri de kullarulnustir.
Aynca; adada bol olarak bulunan kma ciceginin Ibranice'deki karsihgr

olan

"Kopher" sozcilgil veya adanm zengin yeralti kaynaklarmdan olan bakmn Latince
ve Akadca ismi olan "Cuprum" da zamanla "Kibns"a

donusmus olabilir. Bener

Hakki Hakeri'ye gore; coktannh donemlerin Ana Tannca'si Kibele'ye adada
"Kibris" denilmesinden dolayi buraya Kibns adi verilmistir.70
Claude Cobham'm Excerpta Cypria isimli kitabmda da adanm ismini,
ozellikle Karpaz

Yanmadasi'nda

bol miktarda dogal bir sekilde yetisen

Cypress(Servi) 'den aldigi soylenmektedir.71

B) Karpaz'm Cografi Konumu ve Karpaz Admm Kdkii :
Kaleburnu koyu, Karpaz Yanmadasi 'nda yer almaktadir. Karpaz Yanmadasi,
33° 531 dogu boylammdan (Iskele yakmlanndan) baslayarak doguya dogru gittikce
daralarak Zafer Bumu'na kadar uzanan dar; fakat uzun bir alaru kapsayan
yanmadadir (Bkz. Harita 2)72

•

iskele'de (Trikomo) kuzey-guney dogrultusunda

genisligi on sekiz km kadardir. Bu genislik doguya gittikce darahr. Mehmetcik'te on
bir km'ye, Dipkarpaz' da yedi bucuk km. 'ye duser ve Zafer Burnu'nda sifirlanarak
sona erer. Uzunlugu ise yaklasik seksen km. kadardir.
69

Nuri Cevikel, Kibrts Eyaleti, (1750-1800), Dogu Akdeniz Universitesi Basunevi, Gazi Magusa
2000, s.3.
70
71

72

A.g.e., s.4.
Ata Atun, Excerpta Cypria'dan Magusa Yaztlari, Samtay Vakfi Yay., Magusa 2001, s.173.
Gunay Yorgancioglu , Kibrts Cografyasi Fiziki, Bogazici Yaymlan, istanbul 1998, s.46.
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Karpaz Yanmadasi yer yer sulu tanma elverisli arazileri, verimli ovalan;
harup, zeytin, uzum, tutun, sebze uretimi ve hayvancihk alanmda KKTC
ekonomisine onemli katkilan olan bir bolumdur.73
Karpaz adi buyuk olasilikla Kibns'rn kuzey dogusunda uzanan yanmadanm
kuzeyinde 90k eskilerde kurulmus olan Karpasia(Carpasia) adh kentten gelmektedir.
Bu Karpasia, bugunku Dipkarpaz (Rizokarpazo) koyunun iki mil kadar uzagmda
denize yakmdi, Kentin kurucusunun Kibns Krah Pygmalion'un oldugu ve burada
Zeus'un oglu Sarpedon'a ait bir tapmak bulundugu soylencesi de yaygmdu.74
Karpasia ve Urania, burunun en ucunda yer ahrdi, Dinaretum Burnu (Ay
Andrea ya da Zaferburnu)'ndan gemilerin gecisi guc oldugundan, bu iki kent
Salamis'in Anadolu'yla ticaretini gerceklestirmekteydi. Buraya getirilen esya ve
urun, gemilerle Anadolu'ya gonderilmekte ya da Anadolu'dan gelenler karayoluyla
Salamis' e iletilmekteydi.
Excerpta Cypria'da da Karpaz'm adi sikhkla gecmektedir. Cobham'm Kibns'a
gelen gezginlerden derledigi amlara gore; eski Karpaz'da ozellikle denizin icine
dogru giden iskelesi ve ucunda kule kalmtilan olan, cevresi yaklasik yanm mil
uzunlugundaki duvarm kalmtilan ve bazi yikmtilar bulunmaktadir. Anlatildigina
gore; Karpaz koyunun her yerinde, bir olasilikla, zengin ailelerin kullanmasi ve
emekli olunca onlan oraya cekebilmek amaciyla insa edilmis fazla miktarda kiliseler
ve sapeller bulunmaktaydi. 75

1888 yilmda Kibns'a gelen Mr.Hogart, Karpaz Yanmadasi'ru

en 1y1

inceleyen arastirmacrlardan birisidir. Hogart, Karpaz'm fiziki ozelliklerini su
cumlelerle ozetlemektedir: "Adamn hicbir yoresi, kucuk olculer icinde de olsa bu
kadar cesitlilik gostermez. Karpaz' da pamuk tarlalan ve bostanlarla yesillenmis
73Giinay

Yorgancioglu , Kibns Cografyasi Fiziki, Bogazici Yaymlan, istanbul 1998, s.47.

74

Bener Hakki Hakeri, Diinden Bugune Kibrts Tarihinde llginc Olaylar, Hakeri Yaymlan, Lefkosa
1991, s.59.

75

Ata Atun, Excerpta Cypria'dan Magusa Yaztlart, (Mo.66-MS.1772), Samtay Vakfi Yay.Jvlagusa
2001, s.166.

kucuk ovalar, ormanhk ya da ciplak tepeler, vadiler ve gulumseyen
birbirini

izler."76

duzlukler

Bogart , bolgenin vaktiyle Salamis Kralhgi'run bir parcasi

oldugunu belirtmekte ve Luzinyan ile Venedik donemlerinde yanmadamn tumuyle
bir "fief" (bir aileye tahsisli toprak) olarak zaman zaman el degistirerek Frenk
soylulannm mulku haline geldigini belirtmektedir. Bu durum, feodal sistemi
tarumayan Turk donemine kadar surecekti,77
Baf'ta Tannca Afrodit ile ilgili bircok olay ve rivayet anlatilmaktadir. Baf' m
yarunda

Karpaz

Yanmadasi'nda

da

Afrodit

adma

bir

tapmak

oldugu

soylenmektedir.78 Bilindigi gibi Afrodit, aski, guzelligi ve cinselligi simgeleyen bir
Ana Tannca'ydi.
Soylenceye gore Afrodit, Pafos'ta (Eski Baf'ta, bugunku Baf ilcesinde yer
alan Kukla koyunun oldugu yerde) denizin koptlklerinden dogarak 91kmi~tir.79
Afrodit kultunun tarihi 90k eskidir. Daha once "Ana Tannca" diye
isimlendirilen bu Tannca'ya Afrodit ismini Grekler vermistir. Sonradan Afrodit
yerine "Astarte" isrni verildi.

Astarte kiiltu Suriye kiyilanna gelmeden once,

Mezopotamya'da "Istar" adiyla yasadi, Astarte kultu, Fenikeliler'de "Aphacan
Aphrodite" admi aldi, Daha sonra bu tapmma , Afrodit adiyla Sidonlular' dan
Yunanistan, Kibns , Cythera, Eryx ve Sicilya'ya gecti,
Baf'm Kukla koyunde Afrodit tapmagmm kurulmasiyla Kibns'taki Afrodit
kultunun temelleri de atilrms oldu.80
Mitolojiye gore Gok Tannsi Uranus, Yer Tanncasi Gaia'dan dogan cocuklan
oldurdugunden , Tannca son dogan Kronos adli cocuguna bir tirpan vermis, o da
Uranus'un erkeklik uzvunu keserek denize atrms, Denizde kopukler yaratan bu
uzuvdan, Kytrea adasmm yanmda Afrodit dogmus ve bir midye kabugunun icinde
yol alarak Eski Baf olarak bilinen Kukla'run birkac mil gtmeydogusunda Turkler
76

Hasmet Gurkan, Kibrts Tarihi'nden Sayfalar, Nehir Yay.Lefkosa 1982, s.128.
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A.g.e,s.129.
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Bener H. Hakeri, Dunden Bugune Kibrts Tarihi'nde Ilginc Olaylar, Hakeri Yay., Lefkosa 1991,s.5.

A.g.e., s.2.
Tuncer Bagiskan, "Ana Tannca Killtilniin Kibns Folklorundaki izleri 2", Avrupa Gazetesi, 29 Nisan
1999, s.11.

80

tarafmdan "Gavur Tasi" olarak bilinen "Petra Tou Rhomiou" kayahgmdan Kibns' a

ayak basrrus. Kendisine bu nedenle "Kypris" adi verilmis, 0 gunden sonra Kibns'm
Bereket Tancirasi olarak kabul edildi. Tannca'run adaya 91kt1g1 yerin yakmma
Kibns'rn rahip Krah Adonis'in babasi ve Kibns'taki Afrodit kultunun kurucusu
olarak gosterilen Kinyras tarafmdan M.6. VIII yy'da bir tapmak yaptinlrrustir.

Afrodit, Bereket Tanncasi olarak goruldukten sonra bircok bolgede onun
adma cesitli taslar kutsal sayihp, bunlara tapirulmaya baslanrrustir. Hristiyanhk kabul
edildigi zaman ise Afrodit kultu tehlikeye dusmus ve onun gorevi Meryem Ana'ya
gecmistir. Halk bu sefer Meryem Ana adma cesitli taslan kutsal kabul edip, bu taslan
yaglarnaya baslamistir.

81

Islam kiiltiirii icerisinde de kutsal kabul edilen taslara rastlanmaktadir. Bilindigi gibi
Kabe'nin kosesinde de Hacerii 'l Esved (Siyah Tas) isminde bir tas vardir ve bu tas
halk tarafmdan ululanmaktadir. islamiyet'in kurulusu sirasmda Kabe'deki putlar ve
bu arada Ana Tannca'nm

sureti de ortadan kaldmhrken

, Siyah Tas'a

dokunulmarrustir. Bu "Kutsal Tas" gelenegi de mutlaka Anadolu'dakilerle, ornegin
Kybele ile benzer niteliktedir.82
Gordugumuz gibi Ana Tannca inanci bircok kulturde onemli bir yer
edinmistir. Afrodit ktiltii de Kibns'ta gunumuze kadar ulasan onemli bir kulttur.

C) Kaleburnu Koytimln Konumu ve Kaleburnu Sozciigiiniin Kdktl :
Kalebumu koyu, Karpaz Yanmadasi'nda yer alan ve Magusa'ya kirk mil
uzakhkta bulunan bir koydur (Bkz.Harita 3). Dogusunda Yeni Erenkoy, batismda ise
Dipkarpaz koyu bulunmaktadir.
Kalebumu, iki tepe arasmdaki vadinin yamacmda kurulmustur. Koyun altmda
an kovam gibi oyulmus kral mezarlan vardir'i'(Bkz. Resiml).
81

Tuncer Bagiskan, "Ana Tannca Kiiltiiniin Kibns Folklorundaki izleri 2", Avrupa Gazetesi, 29 Nisan
1999, s.11.
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Suat Bergil, Dogu Akdeniz 'de Bir Uygarlik Gemisi, Galeri Kiiltiir Yaymlan, Lefkosa 1997, s.38.
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Bener H.Hakeri , Kibris Turk Ansiklopedisi, Copyrigth A.N.Graphics, Kibns 1992, s.188.
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Hasan Fehmi84, Karpaz Yanmadasi'ndaki en son koy oldugu icin, Tuncer
Bagiskan da Osmanh doneminde sue isleyenlerin bir surgun yeri olmasmm yarn srra ,
Karpaz Yanmadasi'nm son koyii oldugu icin Kalebumu'na "Besmelenin bittigiyer"
admm verildigini soylemektedir. Rauf Denker ise Karpaz Yanmadasi'mn
"Musluman'' olan son koyu oldugu icin koye boyle dendigini soyluyor (Denker, R.
2006). Gercekten de bolgenin ucta yer alan Musluman son koyuydu, Dogusundaki
Rizokarpaso (Dipkarpaz) ile batismdaki Yalusa(Yeni Erenkoy) iki buyuk Rum
koyuydu. Bu konuyla ilgili 1950'li yillarda yasamis Mufttl Dana Efendi'nin koye
geldiginde soyledigi soyle bir sozu vardi: "Burast, Kelime-i Sahadet 'in en son
soylendigi yerdir" (Denker,R. 2006).
Kalebumu ile ilgili yapilan arastirmalar sirnrhdir. Koyle ilgili en onemli
aynntilan 1888 yihnda Karpaz Yanrnadasi'ru ziyaret eden D.G. Bogart ve 1879'da
adayi ziyaret eden Sir Samuel Baker vermistir.
1738 yilmda Kibns'r ziyaret eden Pococke, Karpaz Yanmadasi'nda bir Turk
koyunden gecerken, koylulerin katirlanm suladiklanm yazrmstir. Bu koyun
Kalebumu oldugu tahmin edilmektedir.
1918 yihnda koyt; ziyaret eden G.Jeffery ise koyun admm "Galinoporni" ile
"Kaleb Bournou" olarak bilindigini, koyde u9 tane harabe kilise bulundugunu ve

nufusunun Musluman oldugunu yazrrustir. 1936 yilmdan once koyu ziyaret eden
Rubert Gunnis ise koyun tamammm Musluman oldugunu soylerken, koydeki
mezarlar hakkmda da bilgi vermistir."
Koyun ismi ile ilgili cesitli gorusler vardir, Rauf Denker, Sir George Hill'in "A
History of Cyprus" isimli eserinin rv. cildinde Galinoporni'nin "Gallos" ve
"Bornion" sozcuklerinden olustugunu yazdigiru soylemektedir (Denker, R.2006).
Gallos "Franstz ", Bornion ise "gene! ev ", anlammdadir. Rivayete gore; LuzinyanVenedik doneminde Magusa'daki sarayda erkeklerin cinsel ihtiyaclanm karsilayan
bazi harumlar varrms. Osmanh doneminde bu kadmlar Galinopomi koytme
84
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Hasan Fehmi, Kuzey Kibris Turk Cumhuriyeti 'nin El Kitabz, Gelisim Ofset , Lefkosa 1987, s.172.

Tuncer Bagiskan, "Kaleburnu Koyu Uzerine Bir Arastirma", Halkbilimi, yil 14, sayi 48, ArahkOcak 2000, s.27.

surulmusler, Bunun yanmda koyun isminin Galini-Borni sozcuklerinden de olustugu

soylenmektedir. Galini "sakin", "Fransiz", Borni de "pomo"dan gelerek seks
anlammdaydr.
Koyun admm "Galon Bornon"dan da geldigi soylenmektedir. Galli "sut",
Bomo "sabah" anlamma da gelmektedir. Boylece koy "sabah sutu" anlamma
kavusmaktadir. Koyde gunes dogdugu zaman etraf 90k guzel bir hal aldigi icin boyle
denmis olabilir. (Denker, R. 2006). Baska bir rivayete gore Bomi'nin "Ziman"
anlarm da vardir. Galli de silt oldugu icin Galinobomi "Sut Liman" anlamma
gelmektedir.
Kaynak kisilerimizden Rauf Denker sozcugun kokunu "Galabomu"ya yani
"iyi sabahlar" sozcugune de dayandirmaktadir (Denker R. 2006). Tarih doktorasi
yapan ve Rum olan Yorgo Hristodulu'ya gore ise ; Galinoporni sozcugunde yer alan
"Galina" turkuaza calan bir renktir ve koyde sabah oldugu zaman gokyuzu bu rengi

ahrdi. Aynca eski caglarda (Fransiz veya italyanlar doneminde) Kalebumu'nda
yasayan ve ismi "Gali" olan kadm, koylerinden gecip Apostolos Andreas'a giden
Rumlar'a hellim, corek v.s. dagitmms. Arastirmaci, koyun admm bu hammm
admdan tureyebilecegini de belirtmektedir (Hristodulu 2006).
Koylulerin bazilan, koyun kale gibi iki tepe arasmda bulundugunu; bu
yuzden koye "Kaleh Bournu" sozcugunden degisen Kalebumu dendigini diistinuyor
(Elkovan , A. 2006).
Kutlu Adah ise gezi notlannda sunlan soylemektedir: Tepelik, koruluk bir
arazi uzerinde kurulmus olan, adamn en uc kosesindeki bu Turk koyu, adim yanm
mil otesinde bulunan iki kapih magaralardan almaktadir. Eskiden bu magaralann ,
koyun savunulmasi icin kale olarak kullaruldigi soylenmektedir. 86

86

Kutlu Adah, Koy Raporlan, Turk Cemaat Meclisi Yayinlan, Lefkosa 1961, s.54.

D) Koyde Yer Alan Cesitli Tarihi ve Turistik Kalmtdar:

Kaleburnu Kaya Mezarlan :

D.G. Hogarth, Ayios Symeon (Aysimyo, Avtepe) ile Elisis87 koyleri arasmda
bir tepenin dik yamacmda insan yapisi icerisinde sira sira odaciklann bulundugu ve
bir kaya mezan
Kalebumu'nun

oldugu yargisma

(Galinoporni)

vanldigi,

mezara

benzer rnagara mezarlara

dogusundaki bir tepenin yamacmda da rastlandigim

yazrnaktadir. Bunlann yuz kadar oldugunu ve koylulerce ambar ya da ahir olarak
kullamldigmi belirterek

t.o IV-V.y.y'da

Fenikeliler'den

kalma olduklanm kaydeder.

Ona gore; bunlar buyuk olasihkla , Aya Varvara mevkisindeki
mezarligidir.

eski

bir kentin

88

Kalebumu'ndaki

mezarlann cogu kare sekline benzer cukur biciminde olup

bir kaya yaylasma gomulmus gibidirler. Bundan otiirii gokyuzune bakmakta olan bu
mezarlann ozel olarak yapilan aym tiirden kapaklan yoktur. Kapak diye kullamlan
kaya tabakalan,
durmaktadrr.

mezarlarm

duvarlan

tepesinde,

bir ya da iki inc asagismda

89

Koylulerin belirttigine gore; koyun hem icinde hem cevresindeki
Gunduro Trahona (Kountouma

Trahona,

Trachonia), Gapsalya, Isviturka, Cilayes ve koyun

dogusundaki Gastro mevkilerinde antik mezarlar vardir. Bu mezarlar once italyanlar,
sonra Ingiliz ve lsvecliler

tarafmdan,

1963 yihndan

sonra da diger yabancilar

tarafmdan kazilrrustrr.I''

87

Cok eski haritalarda bu koy, Ay Simyo'nun guneydogusunda gorulmektedir. Elizsi diye
gosterilmektedir (Bkz. Bener Hakki Hakeri , Kibrts Turk Ansiklopedisi, A-N Graphics Ltd, Lefkosa
1992,s.188.)
88

Bener Hakki Hakeri, Kibrts 'taki Tarihi Eserler, Hakeri Yaymlan, Lefkosa 1983, s.34.
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"Verimsiz
Geometrik

Tarla" anlamma gelen Trahona mevkiindeki

II (M.0.950)'den

Helenistik

mezarlann

Kibns

doneme kadarki (MO 325-30) zaman

arasmda yapildigi belirtilir. Buradaki harupluk arazide yer alan mezarlar, havara
toprak ile kum tasmdan kayalara oyulmus olup bircogu soyulmustur. Kaynak
kisilerin belirttigine gore; bu mezarlann dogusunda Salamis gibi sutunlan olan bir
sehir kalmtisi bulunmaktaymis. Cok eskiden bu mezarlara esirler ile suclular

hapsedilirmis.91
Mezann soyulmus olmasma karsm mezar odasi ile dromosta (mezar yolu) ele
gecen parcalara dayamlarak , mezar odasma ilk gomtmun Kibns Arkaik I
Donemi'nin ortalarmda (M.6 750-600), ikinci gomuniin ise Gee Helenistik Devir'de
(M.6. 323-30) defnedildigi belirlenmistir.Y Mezarm "dromos" olarak bilinen yolu
ile tonozlu mezar odasi duzgun kesilmis plaka seklinde kum taslan ile kaplanrms
olup insaat sirasmda kirec harci kullarulmistir. Dromos on dort basamakhdir. Mezar
odasi girisinin ust basmdaki bir tas uzerinde karsihkh oynayan iki insan kabartmasi
vardir. Figiirlerde bir hareketlilik gorulmektedir. Burada tek ayak uzerinde durmayi
ve topuklann hafif yukan kalkmasmi gerektiren bir oyun dikkati cekmektedir.f
"Voma" adi verilen bolgedeki mezarlar ii<; bolmelidir, Ortadaki odada kral , ust ve alt
odalarda ise kralm ati ve ziynet esyalan ile kansi gomulu idi (Elkovan ,A.2006).
Gunduro Trahona mevkiindeki mezarlar ise alcak bir toprak yignuyla
ortuludur, aynca yerleri dikine konmus tas levhalarla belirlenmistir. Bu mezarlar
Kibns Klasik Devir'e (M.O. 475-325) ve ozellikle iclerinde Ptolemaios sikkeleri
bulundugundan, M.O. III. yy Helenistik Devre tarihlendirilmistir, Mezarlar 90k
kucuk olup , genis dromoslan vardir, Kapilan genellikle bir tek tas levha ile
kapatilrmstir. Duzensiz mezar odalan oldugu gibi 90k iyi oyulmus odalan olanlar da
vardir. Olulerin yatinldigi sekiler, duvarlarm kenarlarmda yer almaktadir. Burada tek
kisiye ait kuyu mezarlara da rastlannustir. Mezarlann uzeri bes tane levha i
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Tuncer Bagiskan, "Kaleburnu Koyu UzerineBir Ara~tirma",Halkbilimi,yil 14 .sayi 48, ArahkOcak 2000, s.34.
92

A.g.e.,s.34.

93

A.g.e.,s.33.
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ortulmus olup, levhalar mezann kenanna kazilrrus sekiler uzerine oturmaktadir.
Icindeki ceset kalmtilannm yanmda iki testi bulunmustur. 94

Gastro Magaras1:

Magara olarak arulan antik mezarlann en gozde, en ilginc olaru Gastro
mevkiinde bulunan ve "Gastro Magarasi" adi verilendir (Bkz.Resim 2).
Gastro Magarasi, yabanci arastirmacilann ve gezginlerin de dikkatinden
kacmarmstir. Sir Samuel Baker, amlannda Kalebumu'ndaki Turklerin kendisini alti
ayak derinliginde bir delige goturduklerini, burada ii9 ayak yuksekliginde ve iki ayak
genisliginde bir pencerenin oldugunu anlatmaktadir. Baker , burasnun karanhk
oldugunu, yanlannda mum olmadigi icin kibrit cakarak aydmlandrklanm da
belirtiyor. Ona gore; bu bir kacak magarasiydi ve Aysimyo'nun (Avtepe) yarundaki
magara gibiydi.95
Claude Delaval Cobham da gezginlerin amlanm derledigi Excerpta Cypria
isimli eserinde Gastro Magarasi'ndan soz etmektedir. Aynca kaya mezarlarmdan da
su sekilde bahsetmektedir: "Galinoporni'nin her iki tarafmda dort yasam mahalli
olan ve hemen hemen tumunde mezar gibi kazilrms; ama simdi dolu olan oyuklar
bulunmaktadir. Usttmdeki tepelerde , Diogenes Poliorcetes tarafmdan zapt edilen
Urania"

96

olmasi muhtemel antik bir yerin kalintilan vardir. Magaranm yarunda 90k

fazla miktarda kayalarm icine oyulmus, bircogu kabir seklinde ve ustlerinde tas
kapaklar oldugu varsayilan mezarlar gordurn." 97
Scott Stevenson ise Kalebumu'nun Karpaz'm anahtar yeri konumunda
bulundugunu soyleyerek, Gastro Magarasi'rnn uzun sure askeri ve siyasi bir yeralti

~uncer Bagiskan, "Kaleburnu Koyu Uzerine Bir Ara~tmna",Halkbilimi, yil 14 .sayi 48, ArahkOcak 2000 , s.35.
95

Sir Samuel Baker, Cyprus As I Saw it in 1879, Printed in the United Kingdom by Lighting Source
U.K.Ltd, Virgina?, s.74-75.

96

Urania, Dipkarpaz koyu sirurlan icerisinde Osmanh Donemi'nin unlu Efendiler Ciftligi'nin
bulundugu yerdeki kahntilardir.

97

Ata Atun, Excerpta Cypria'dan Magusa Yaztlart, Samtay Vakfi Yaymlan, Magusa 2001, s.169.

J.)

gecidi gibi kullamldigmr , zaman zaman da sigmmaci ve suclulann saklandigi bir
barmak yeri oldugunu soylemistir.l"
D.G.Bogart da bu magarayi gorur. Magaranm yer yer kazihp define
arandigmi anlar, ama magara seklinde bu mezarlan kimlerin, nicin kazdigim
anlayamaz. Bogart bu mezann Finikeliler'den (M.0.4-5 yy) kalrms olabilecegini
d~iintir.99

Gastro Magarasi'run uzunlugu altrrus sekiz ayak sekiz inc, yuksekligi ise
sekiz-dokuz ayaktir. Kayaya duzgun bir sekilde oyulmus buyuk bir mezar oldugu
icin buraya unlu ailelerin gomuldukleri tahmin edilmektedir. Onceleri

oluleri

gommek icin yapilmis olmasma karsm daha sonralan barmma , savunma ve ahir
amaclanyla kullamldigindan, giristeki ana kapiya ek olarak iki yaruna bir kapi ile bir
pencere acilnnstir. Mezar ortasmdaki ana mekarnn iki yanma acilan koridor seklinde
derin mezar odalan vardir. Yapisi itibanyle Klasik-Helenistik Donem'e ait olabilir.
Bogart mezarda ii<; ayn su kuyusu da saptarmstir. Gastro'nun kelime anlarrn "yer
~
.
altina kaetlmis siginma
veya korunma yen,. stper,
mevzt. ve kal e " diir. 100
Anlatilanlara gore, bu magaranm icme rahathkla iki yuz-uc yuz

kisi

Sigabilirdi.1974'te bir 90k koylu buraya srgmrmstir. Aynca; zaman zaman buraya
idamlik suclulann hapsedildigi de rivayet edilmektedir (Elibol 2004). Bunun
yaninda, yillar once mezann ortasmda buyuk bir kuyu varmis. Esirler kuyunun
basmdaki halkaya iple baglanarak, kuyunun icine sarkitihrlarnus. Bu sekilde iskence
yapildtktan sonra kuyunun icine atilarak oldurulurlermis (Siikan, R.2006, Siikan,M.
2006). Gastro Magarasi'mn karsismda Vasili Tepesi bulunur. Soylendigine gore;
· den bu magarada kalan kral ve kralice , magaramn ikinci kapismda oturarak turn
-,.....-lerinin gomulu oldugu Vasili Tepesi'ni seyrederlermis.i'" Vasili, dusmanm

Stevenson, Our Home in Cyprus, Chapman and Hall, London 1880, s.291.
-llllmet
M. Gurkan, "Mr.Hogart Karpaz'da", Kibrts Tarihinden Sayfalar, Nehir Yaymlan, Lefkosa
1111!. s..131.
Bagiskan, "Kaleburnu Koyu Uzerine Bir Ara~trrma",Halkbilimi, yil 14 .sayi 48, Arahk' s.33.
• Altan, Kuzey Kibrts't Tantyalim, Gezelim, Gorelim , Ates Matbaacihk, Lefkosa 2000,s.53.
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eline gectigi icin ancak definelerini boy le izlerlermis, Epey yil once Vasili' de demir
bir top gullesine rastlandigmdan, Gastro ile Vasili arasmda savaslar oldugu koyluler
tarafmdan dusunultir ( Elkovan, A. 2006).

Vasili (Kral) Tepesi:
Vasili Tepesi'nde son yillarda onemli kazilar yapilmis ve Kibns tarihi ile de
ilgili cok onemli ip uclanna ulasilrmstir. 6. 07. 2004 tarihindeki bir haberde Vasili
Tepesi ile ilgili su bilgiler verilmi~tir:102
"KKTC'nin

Karpaz bolgesindeki Kalebumu koyunde tumn tunctan yapilnus

3200 yilhk yirmi alti parca tarihi eser bulundu. Bu eserler, Kalebumu koylulerinin
"Kral Tepesi" olarak adlandirdiklan

iki yuz metre yuksekligindeki

tepenin dar ve

uzun zirvesinden iki yassi kaya ile ortulmus ve tamarm topraga gomulu bir kup
icerisinden cikanlrmstir".

Y etkililer tarafmdan bu eserlerin Gee; Tune; Cagi' na ait

oldugunu soylenerek, bu tarihin, Akalar'm adaya ilk yerlesmelerinin ardmdan maden
isletmeciliginin adada zenginlestigi ve yogunlastigi doneme rastladigi dile getiriliyor.
Aynca; bu aletlerin icerisinde savas malzemesi olmadigi, genelde mutfak ve tanm
araclan oldugu belirtiliyor.l'"
11 Agustos 2005 tarihli Kibns gazetesinde de "Bilinen Gercekler Degisecek''
bashgi altmda Kral Tepesi ile ilgili son ve devrim niteligindeki gelismelerden
ediliyor.

104

Buna gore ; Vasili Tepesi'nin,

buyuk ucuncu yerlesim yeri olabilecegi

soz

Enkomi ve Kition dismda bilinen en

uzerinde duruluyor

(Bkz. Resim 3).105

Kazilarda iic; tane yazi olma ozelligi tasiyan buluntu kesfedildi. Gazetede Vasili
Tepesi'yle

ilgili verilen diger bilgiler isigmda , Misir'dan

ve Suriye'den

gelen

gemilerin ilk olarak bu tepenin limanmda mola verdiklerini ve buradan aldiklan
cesitli malzemeleri Dogu ve Ban Akdeniz'e

goturduklerini

ogreniyoruz. Kazilann

102

Bu eserler, DAU Muzik Bolumu ogretim ilyesi Amerikah Nathanael A.May'in ihban sonucunda
Ekonomi ve Turizm Bakanhgi'na bagh Eski Eserler ve Milzeler Dairesi Gazi Magusa Bolge Sube
Amirligi'nden bir ekibin cahsrnasi sonucu ortaya cikanldi,
http://www.ubp-kktc.org/

103

basm bildirileri, 6.7.2004.

UM Bu kazi cahsmasun DAU'ye bagli Dogu Akdeniz Kultur Mirasmi Arastirma Merkezi'nden yirmi
bir kisilik ekip yilriltilyor.

tw

Bu cahsma ,Avrupa Birligi tarafmdan desteklenen ilk uluslararasi kazi cahsmasidir,

J I

sonucunda, Hitit ve M1s1r yazili metinlerinde

gecen ve Kibns oldugu dusunulen

"Alasia" run burasi olabilecegi gorusunun de netlik kazanacagi dusunuluyor.i'"

Koydeki Kiliseler:

Koyde bulunan kiliselerin sayisiyla ilgili cesitli gorusler vardir. Koylulerden
kimine gore koyde bes tane kilise vardi (Elkovan,A.2006);

Kimine gore; il9 tane

kilise vardi ve bunlardan bir veya iki tanesi 1950'li yillara kadar saglamdi. Rumlar
1955 yilmda

E.O.K.A'y1

kurup

Kalebumu'nun

da bir Rum koyu

oldugunu

soyleyince 1958' de T.M.T uyeleri bu kiliseleri yikrms (Elibol 2004).
Kutlu

Adah,

Luzinyanlar'dan

koyde

iki

tane

kilise

oldugunu

belirtir

ve

bunlann

kalma oldugunu soyler.107

Tuncer Bagiskan biri ilkokulun karsismda , biri eski karargahm oldugu yerde,
biri Gastro bolgesindeki Ay Anna mevkiinde,

biri de Sigayes mevkiinde olmak

iizere koyde dort kilisenin oldugunu belirtir. Gastro Mezan'rnn

dogusundaki vadide

bulunan harabe kilise Meryem Ana'nm

adanrmstir. Vadinin

annesi Ay.Anna'ya

icinde yaz-kis akan bir su ttlneli de bulunmaktadir.108

Rum
Kalebumu'nda

tarih

arastirmacisi

Yorgo

Hristodulu

on tane kilisenin varhgindan

ise

yaptigi

arastirmalarda

soz ediyor ve isimlerinin de sunlar

oldugunu soyluyor:

1. St.Anne (Ay.Anna)
2. St. George the Marty
3.

106

Panaghia Sykhada

Gizem Ozgec , Kibris, 11 Agustos 2005, s.22.

'Kutlu Adah, Koy Raporlari , Turk Cemaat Meclisi Yaymlan, Lefkosa 1961,s.54.
IOII Tuncer Bagiskan, "Kaleburnu Koyu Uzerine Bir Ara~trrma",Halkbilimi,y1J 14,sayi 48, AralikOcak 2000, s.36.

4. Panaghia Daphnout
5. Ayios Serghios

6. Ayios Barbara
7. Ayios Phocas
8. Ayios Habbacum (Ais Bakos)
9. Ayii Savauta (The Holy Forty Martys)
10. St. Mamas
(Hristodulu 2006).

Panaghia Sykhada

ile ilgili Tuncer Bagiskan'rn elde ettigi bazi bilgiler vardir. Bu

bilgilere gore ; kilisenin 1363 yilmda yikildigi tahmin edilmektedir. Romanesque
stilinde yapilrms kilisenin ii; uzunlugu 15.25 metre olup uc sahmi, ii<; apsesi ve ii<;
bolumlu bir nartex'i vardi.109
Bugiin koyde yikilmarms tek bir kilise dahi yoktur.

Kaleburnu Camisi:

Kaleburnu Camisi, cevredeki tas ocaklanndan
yapidir,

Osmanhlar

mutevellilerinin

doneminde

Ibrahim

Efendi

yapilrmstir.

kesilen taslarla yapilnus bir

1882 yih

ile Haer Mehmet

itiban

ile cami

vakfi

Efendi oldugu Evkaf arsiv

belgelerinde kayithdir.i'"
Kalebumu Camisi , dogu-bati yonunde uzanan dikdortgen planh bir yapidir.
Egimli bir arazide yer almaktadir. Bu nedenle yiiksek bir platform uzerine yapilrrus ,
kaymasim onlemek icin de dogu duvanna esit arahklarla iki dirsek insa edilmistir,

109

110

Tuncer Bagiskan, a.g.e, s.36.

Tuncer Bagiskan, Kibrts 'ta Osmanli-Turk Eserleri, Kuzey Kibns Muze Dostlan Dernegi Yayim,
Lefkosa 2005, s.171.

y::,

Son cemaat yeri olmadigmdan cami harimine kuzeydeki kapidan girilmektedir.111
Burasi duvardaki pencerelerle aydmlanmaktadir. Harimin kuzeybati kosesinde bas ile
ayak taslan yazih olan bir mezar bulunmaktadir. Bu mezann kime ait oldugu ile
ilgili cesitli gorusler vardir.
Camide iki ayn kisiye ait mezar tasi bulunmaktadir, Mezann ayak tasmda, bu
mezarm Karpaz'daki Abdullah Pasa Vakfi Mutevellisi Muhsinzade Muhammed
Bey'in oglu olan ve Karpaz Sancagi'run o~ilriinil toplamak icin geldiginde 8 Ekim
1878'de vefat eden Es-Seyyid Muhammed Muhsin Bey'e ait oldugu kayithdrr. Bas
tasmda ise onun misafiri olan ve 3 Ocak 1879 tarihinde olen Asitandi Ciltci Sarimi
(San) Ahmet Efendi'nin kaydi bulunmaktadir.U''
Koylulerin bazilanna gore; Dipkarpaz yakmlannda Kalebumu'nun

ust

basmda Afendriga (Efendiler) Ciftligi isminde bir ciftlik bulunmaktaydi, Osmanhlar
buradan goc edince mallan vakif olmus ve bu mallan mutevelli Bekir113 isminde
birisi yonetmeye baslamis. Bekir oldugunde onu once Dipkarpaz'a gommusler. Daha
sonra da Turkler'in Dipkarpaz'r terkettigi donemlerde Kalebumu Camisi'nin icine
gommil~ler.114
Baska bir iddiaya gore; canumn icinde "Karpaz Sancagi tasiri ucuncu
musaferet uzere iken vefat etmis Sadrazam Abdullah Pasa'run vakfi serif mutevellisi
merhum Muhsinzade Mehmet Bey'in mahdumunun (Es Seyyid Muhammed Muhsin)
mezan bulunmaktadir. Bu efendinin Turkiye 'deki akrabalanndan, Kalebumu Camisi
icin her yil hah, Kur' an gonderiliyormus; ama bunlar Magusa Camisi tarafmdan
ahruyormu~."115 Bunlara ek olarak, camideki mezann, cami insaati sirasmda
insaattan dusup olen "Sancak" isimli yapi ustasma ait oldugunu dusunenler de vardir
',

(Elibol 2004). Aynca; bu kisinin Hala Sultan Tekkesi'ndeki kitaplan ciltlemek icin

111

Tuncer Bagiskan, Kibrts 'ta Osmanlt-Turk Eserleri, Kuzey Kibns Muze Dostlan Dernegi Yayim,
Lefkosa 2005, s.171-172.
112

A.g.e., s.172.

113

Bekir ile Es-Seyyid Muhammed Muhsin bizce aym kisidir,

114

Tuncer Bagiskan, "Kalebumu Koyu Uzerine Bir Arastirma", Ha/kbilimi, yil l-l.sayt 48, ArahkOcak 2000, s.37.
115

Kutlu Adah, Koy Raporlan , Turk Cemaat Meclisi Yaymlan, Lefkosa 1961, s.55.

gorevlendirildigi , bu yilzden yelkenli bir gemiyle Anadolu'dan Efendiler Ciftligi'ne
geldikten sonra esekle Hala Sultan'a dogru yol ahrken Kalebumu'nda

oldiigii ve

buradaki camiye gomuldugu soylenir.i'"
Goruldugtt iizere goruslerin cogunlukla birlestigi nokta, mezann Es-Seyyid
Muhammed Muhsin Bey'e ait oldugudur. Asitandi Ciltci

Sarimi Ahmet Efendi'ye

ait olan mezar tasi ise daha sonra buraya getirilmis olmahdir ; cunku, koyluler, daha
once caminin cevresinde

de mezar oldugunu belirtiyorlar.

Bunlardan

iki tanesi

caminin cikismda, uc tanesi de earn agacmm altmdaydi (Sah, H.2006). Bunlar daha
sonra dagrtildi ve giiniimiize kadar ulasamadi. 1968 yilma kadar fakirlikten dolayi
camiye bir minare yaptmlamarmstir.

Minare, 1968 yilmda Mustafa Tansu tarafmdan

Abdullah Ali'ye yaptinlrrustir.
Caminin giineyinde , camiye bitisik olarak 1963-1974 yillan arasmda sehit
olan yedi Kaleburnulu amsma yaptmlan bir amt bulunmaktadir. Sehitlerin sayisi baz
almarak camiye daha sonra "Yedi Sehitler Camisi" adi verilmistir.l " Sehitler
sunlardir: Siileyman Gill, Zaliha Hasan, Halil Kemaneci, Abdullah Emirzadeoglulan,
Ali Zorba, Hasan Grikko, Polat Poyraz.
Cami ile ilgili koylulerin anlatugi bir hikayeyi de anlatmadan gecmek istemiyoruz :
Rivayete gore; cami yapmunda iscileri yedirmek icin ekmek yapihrdi.Unu da
bilini dedikleri toprak kaplarm icine koyarlardi. Bir yilan her gun bu kabm icerisine
girer ve undan bir miktar yermis. Buna ragmen unun bereketi hie bitmezmis,
Caminin yapmu iki yil icinde bitmis ve cami cok guzel olmus (Denker,T. 2006).

Bedrodumarri:
Bedrodumarri,

Kalebumu'nda

deniz kiyismda

bulunan

bir tasa verilen

addir.

Rivayete gore; dagdan yuvarlanan bu tas , yoldan gecen "Marri" admdaki bir kisiyi
bastirdi ve o kisi burada oldu. 0 tasa, o gun bu gundur

bedrodummari

derler

(Denker. R, 2006).
116

Tuncer Bagiskan, "Kaleburnu Koyu Uzerine Bir Arastirma", Halkbilimi, yil 14,sayi 48, ArahkOcak 2000, s.38.
117

Tuncer Bagiskan, Kibris 'ta Osmanli-Turk Eserleri, Kuzey Kibns Miize Dostlan Dernegi Yayim,
Lefkosa 2005, s.172.
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4.1.1.1.2 Cografi Ozellikleri:

Daglar:
Kalebumu'nda

Besparmak

Daglari'nm

uzantisi

seklinde

tepelik

alanlar

yukselir.En onemli tepeleri; Gastro, Vasili, Karaman ve Bidizgya tepesidir.

Dereler:
Koyde "Karamani" olarak bilinen bir dere yatagi bulunur.

Ovalar:
Kalebumu'nda

kiyi ovalan

gorulur. Bu ovalar yiiz veya iki yuz metre

derinligindedir.

Bitki Ortiisii:

Zeytin:
Alti-yedi

metre kadar uzayabilen, genis yaprakh, koyu yesil ve oval sekilde

meyvesi olan bir bitkidir. Zeytinin bazi tiirleri hep yesil olarak kahr, bazi turleri ise
zamanla yesilden siyaha <loner (Bkz. Resim 4).
Koyluler zeytinden zeytinyagi cikanrlar,

tursu yaparlar. Zeytinyagirun

bir

miktanru satarlar, bir miktanm da kendilerine birakirlar.

Bad em:
Badem genis yaprakh,

yesil, meyvesi

sert bir bitkidir

Koyluler bademden cesitli sekilde yararlamrlar. Olgunlasmanus,
halde

agactan

kesip

yedikleri

gibi olgunlastiktan

yerler.Tathlarda da kullamrlar (Gill, S. 2006).

(Bkz Resim 5).

"cala" adi verilen

sonra da kabuklanm

kmp

Harup:118

Harup, boyu sekiz veya on metreye kadar buyuyebilen genis yaprakli bir
agactir.Meyvesi yassi ve siyah olup, boyu on bes- yirmi cm'dir.
Harup,boya ve yem sektorunde kullamlmakta, aynca meyvesinden pekmez
yapilmaktadir.
Pekmez Y apnm:

Keciboynuzu yanmda iiziimden de pekmez yapihr; ama Kalebumulular
genelde haruptan pekmez yaparlar.
Pekmez yapmak icin oncelikle agactan toplanan haruplann

saglam

olanlan.curuk olanlardan aynhr.Saglam olanlar yikamp, tasla tek tek ezilir. Soma
ezilen haruplar, kaplara doldurulup iizeri suyla ortulur (Elkovan, H.2006).
Harubun ozu, suya kanssm diye haruplar sekiz saat suda bekletilir. Sekiz
saatin sonunda harubun ozuyle kansan su, tiilbentle119 suzulerek kazana veya buyuk
bir tencereye konur ve ocaga oturtulur. Ocak yakihr ve su kaynamaya birakihr.
Suzulen haruplann bulundugu kaba yeniden su katihr ve bu su yine tiilbentle
siiziilerek, ocaktaki tencerede veya kazanda buharlasan suya eklenir.120 Bu harup
ozlu su, iyice buharlasip, sadece harup ozii kalana kadar ocakta kaynatihr. Tum su
buharlastiktan soma geriye kalan oz, pekmezdir.

in cir:
incir, genis ve yesil yaprakh bir bitkidir. Meyvesi iki tiirliidiir. Bir tiiriiniin ici
kirrmzi, d1~1 yesildir. Buna "beyaz incir" denir. Diger tiiriiniin ise ici acik
kahverengi, d1~1 da koyu kahverengi veya siyahtir. Buna da "kara incir" denir. Incir,
hem yas hem de kuru olarak yenir.

118

119

120

Keciboynuzu,
Tulbent.Suzgec

gorevi goren ince beyaz bir bez.

Haruplann icine ikinci defa su katihp.suzulmesinin sebebi; haruplann tum tadim alarak.ozlerinin
butunuyle suya kansmasmi saglamakttr.Ikinci islemde de haruplann tum oztl cikrnazsa, bu islem
ili;:lincli kez de tekrarlanabilir.Yani haruplann icine tekrardan su katilabilir,

'+.)

Limon:
Turuncgillerden, uc- bes metre yiikseklikte, kisin yapraklanru dokmeyen,
beyaz cicekli bir agactir. Limon agacmm meyvesi san renkli ; suyu eksidir.
Me~e:121

De; dart metre yuksekligi olan, koyu yesil renkli bir bitkidir. Meyveleri
bezelye bitkisinin meyvesinin buyuklugundedir.Onceleri kirrmzidir, olgunlasinca
siyaha <loner (Bkz. Resim 6).
Mesenin govdesi kesilince cikan "resin" upta kullamhr. Sakiz, bu bitkiden
yapihr. Yapraklan ve dallan, fmnda yapilan etli yemeklerde etin kokusunu almak
icin yemege konulmak suretiyle kullanihr.122
Dag Lalesi:
Baharda acan bitkilerdendir. Nemli ve yuksek yerleri sever. Arahk aymda
beyaz laleler acar, bunlan sirasiyla kirmizi, pembe, soluk mor, menekse ve maviye
calan mor cicekler, nisan ayma kadar acacak sekilde takip eder.123
Hurma:
Hurma agaci, palmiye ailesinden olup, steak iilkelerde yetisen bir
bitkidir.Otuz metreye kadar boy atabilen, govdesi siitun biciminde, yapraklan buyuk
ve dilimli olan bir agactir.
, 124
L azmarm:

Lazmarin, kiyi seridinden bir km. kadar iceride gorulmektedir .Igne
yaprakhdir. Yapragmm ust yuzeyi koyu yesil ,alt tarafi ise acik yesildir (Surmelioglu
2006) (Bkz.Resim 7).

121

Sakiz agaci.

122

Vesile Vehbi, Kuzey Kibrts Turk Cumhuriyeti 'nin Yabani Cicekleri ve Tibbi Bitkileri, Sistem Ofset,
Ankara 1991, s 44.
123

A.g.e, s.5.

124

Kusdili.biberiye,

Simsir:
Cok yilhk bir bitkidir.Toprak altmda yumru seklinde koku vardir.Yapraklan
en alttadir ve kihca benzer. Bir- bir bucuk metre yuksekliginde yapraksiz govdesi
iizerinde acik pembe cicekleri vardir, Mart ve mayis aylan arasmda cicek acar, 125

. 126
Saracmo:
Boyu bir-bir bucuk metreye kadar uzayabilen, yapraklan dikenli, cicegi mavi,
topak bir bitkidir. Kaleburnu'nda

ozellikle tepelik alanlarda bu bitki gorulur

(Bkz.Resim 8).

Gome~:
Gomec de bir - bir bucuk metre boyu olan, yesil renkli, yapraklan yanm
yelpaze seklinde bir bitkidir. Kaleburnu koyluleri gomeci hem kaynatarak corba
yaparlar hem de yumurta ile kizartarak ana yemek olarak yerler (Gill, S. 2006).

Mangallo:127
Topragm hemen iizerinde cikan bir bitkidir.Yesildir,

yapraklan cicek seklini

ahr.Bicak ya da capa ile topraktan sokulur (Bkz. Resim 9).Ha~lamalarda ve tursu
yapimmda kullanihr (Denker, R. 2006).

Susurutya:128
Susurutya, yirmi- yirmi bes cm boyunda, yesil yaprakh bir bitkidir. Yumurta
ile kizartihp yenilir (Elkovan, A. 2006).
Y rlanyasngr:
Yrlanyastigi,
vardir.Cicekleri
, k acar, 129
cice

tuysuz

bir

silindir biciminde

125

bitkidir.Koyu

yesil

renkte

tiiysiiz

govde iizerine dagihr. Nisan-mayis

yapraklan
aylarmda

Vesile Vehbi, Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti'nin Yabani Cicekleri ve Ttbbi Bitkileri, Sistem Ofset,
Ankara 1991, s.l.
126

Karadiken.

121

Kazayagi.

128

Yumurtaotu.

129

Vesile Vehbi, a.g.e., s.7.

4)

Kuskonmaz:
Kalebumu koyluleri kuskonmaza Rumca "bigodavli" derler. Kuskonmaz,
dikenli govdesi olan, gem; siirgiinleri yenilen bir bitkidir. Ciceklenme zamaru
temmuz - kasim aylan arasmdadir.Genellikle kuru, tasli arazilerde yetisir (Bkz.
Resim 10).

Solunum yolu enfeksiyonlarmda, sinir hastahklan, karm agnsi ve ishale karsi
kullamlan sifah bir bitkidir. Her zaman yesildir. Kayahk <lag eteklerini sever, deniz
seviyesinden bes yiiz metre yukseklige kadar hemen her yerde bulunur. Subat ve
· k acar. 130
mayista pem b e 919e
Anason:

Maydanozgillerden olup, kann agnsi ve solunum yolu enfeksiyonlannm
tedavisinde kullarulan sifali bir bitkidir. Kokulu tohumundan raki da yapilir.
Zivirdik:

Bir cesit dikendir.Taslar arasmda, kayahk arazilerde gorulur.Yapraklan ve
govdesi cabuk kurur, fakat; parlak,san cicekleri rengini kaybetmeden uzun siire
yasar (Bkz. Resim 11 ).
Sari Papatya:

Kuvvetli kokulu, senelik bir bitkidir.Ciceklerinin ortasi ve tac yapraklan
parlak san renktedir. Subat sonu- haziran arasmda cicek acar,
Tiiylii Keeibogan:

Kalebumu'nun yiiksek tepelerinde acan bu bitkinin dikenli bir govdesi ve
dalciklan vardir. Bu bitki , mart-nisan aylannda kucuk sari ciceklerine kavusur.
Anlar bu cicegi 90k severler.':"

Vesile

130

Vehbi, Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti 'nin Yabani Cicekleri ve Tzbbi Bitkileri, Sistem Ofset,
Ankara 1991, s.50.
131

A.g.e., s.8.

'"tU

Gavcar:132
iki metreye yaklasan boyu ve san semsiye seklindeki cicekleri ile gosterisli
bir bitkidir, nemli yerleri sever. Y azm kuruyan cicekleri nisan ayma kadar cicek
acmaz, Halk arasmda "maraho" olarak: da bilinir133 (Bkz. Resim 12).

Mazohorta:134
Deniz kenannda yetisen ince yapih bir ottur. Cahlann icerisinde cikar. iki
cesittir:
a. Kisa ve ince yaprakh: Bununla borek yapihr.
b. Uzun ve ince yaprakh: Bununla da haslama yapihr (Surmelioglu 2006).

Nergiz:
Soganh bitkilerdendir.Yaprak:lan

ince ve uzundur.Cicegi beyazdir.Ortasi san,

gilzel kokulu bir bitkidir.

Tavsankulagi:
Tavsankulagmm
seklindedir

ve

patatese

uzerinde

mordur.Tavsankulagi,

gri

benzer
cizgileri

bir

yumrusu

vardir.Yapraklan

vardir.Cicekleri

kalp

pembe,beyaz

ve

subat-nisan aylannda cicek acar, Genellikle dag eteklerini ve

kayahk arazileri sever135(Bkz. Resim 13).

Kirpidikeni:
Kirpidikeni, adi uzerinde dikenli bir bitkidir.Kis yagmurlanndan
beyaz cizgili rozet seklindeki
uzamaya

baslar.

Haziranda

yapraklan

uc metre

toprak:ta gorulur.

uzunlugunu

bulur.

sonra btiyuk

ilkbaharda

govdesi

Kahverengi

tuylerle

kaphdir.Temmuz basmda her dalm ucunda cicekleri olusur.

uz Rezene.
133

Vesile Vehbi, a.g.e., s.21.

134

Borekotu,

135

Vesile Vehbi, Kuzey Kibrts Turk Cumhuriyeti 'nin Yabani Cicekleri ve Ttbbi Bitkileri, Sistem Ofset,
Ankara 1991, s.16.

'+ I

Kirpidikeni
gorulebilir.

yol kenarlarmda,

tarla

kenarlarmda

yaz

sonuna kadar

136

Arpa~i~egi:
Arpa, bugday tarlalarmda mart sonu tahilla aym oranda buyur. Soganla
cogahr.Uzun bir sapi, uzun bir boyu ve sapmm uzerinden iki yana dogru acilan mor
cicekleri vardir (Bkz. Resim 14).
Yabani Havue:
Yabani havucun yapraklan kucuk yuvarlak taneciklerden olusur. Cicekleri
beyaz, pembe veya san olur. Oval veya elips seklinde govdesi vardir. On iki cm
yukseklige ulasebilir.l "
Aslandisi:
Asirhk bir bitkidir. Yapraklan rozet seklinde ve baseldir. Cicekleri altm sansi
renktedir.138
Yabani Armut:
Govdesi dikenli bir bitkidir. Yesil renkte kucuk ve parcali yapraklan vardir.
Meyvesi olan armut da yesildir (Surmelioglu 2006).
Yabani Mersin:
Her zaman yesil, bir ile ii9 metre yiikseklikteki bu bitki, dere yataklan ve
deniz kenarlannda koloniler kurar. Oval ve yesil yapraklan olan yabani mersin,
steak yaz gunlerinde etrafa guzel kokular yayar. Mayis -cylul aylan arasi beyazimsi
renkte ve krem renginde cicekler acar. Yaz sonu beyaz - krem ya da siyah renkteki
yuvarlak meyvelerini verir. 139
<;ah:
Karpaz bolgesinde Kaleburnu da dahil olmak uzere iki tur cali gorulur:

136

Vesile Vehbi, Kuzey Kibrts Turk Cumhuriyeti 'nin Yabani Cicekleri ve Ttbbi Bitkileri, Sistem Ofset,
Ankara 1991, s.17.
137

A.g.e, s.16.

138

A.g.e, s.27.

139

A.g.e, s.33.

+o

1. Azgan: Azganm baharda 90k hos kokular yayan san bir cicegi vardir. Bol dikenli
bir bitkidir.
2. Cali: Halk

arasmda cahmn bu ikinci cesidine "cah" denmektedir.Cah,

yerden

otuz-kirk cm kadar boy atabilen dikenli bir bitkidir (Surmelioglu 2006).

Zakkum:140
Dere yataklannda,

nemli yerlerde yetisir.Her

zaman yesildir.Dort

metre

yukseklige kadar ulasabilir. Koyu yesil renkte, oval serit halinde yapraklan vardir.
Cicekleri, pembe beyaz; kapsill seklindeki meyveleri ise krrrmzi renktedir. Nisaneylul

aylannda

cicek

zehirlidir'J'(Bkz.Resim

acar.Yapraklanndaki

ve ciceklerindeki

sutlu

srvi cok

15).

Isirgan:
Yilhk veya iki yilhk otsu bir bitkidir.Dalh govdesi kirk-seksen cm'ye kadar
ulasir.Yapraklan

oval, derin damarh ve kenarlan tirtilhdir.Tuylerle

kaphdir.Mart-

haziran aylannda cicek acar. Nemli yerlerde yeti~ir142 (Bkz Resim 16).

Argo~illo:143
Kolokas bitkisinin seklinde olup ondan daha kucuk, yesil yaprakli , yumru
koklu bir bitkidir. Tadt acidir, Topraktan crkanlarak yenir.

Ruano:144
Ruano, ufak ve basik calilik gorunurnundedir.Govdesi
gibidir.Yapraklan

gri-yesil

cicekleri vardir.Mayis-eylul

renkleri

arasmdadu.Pembenin

odun, dallan <liken
tonlannda

ve beyaz

aylarmda bu cicekleri ac;ar.145

Ruano, eskiden oldugu gibi bugun de koyluler tarafmdan cay yapimmda ve
etli yemeklerde kullamlmaktadir.
140

Agu agaci, Kaleburnulular "Avlahna" da derler (Denker, T.2006).

141Vesile

Vehbi, Kuzey Kibris Turk Cumhuriyeti'nin Yabani Cicekleri ve Tibbi Bitkileri, Sistem Ofset,
Ankara 1991, s.35.
142Vesile

143Yaban

144

145

Vehbi, a.g.e, s.57.
Kolokasi,

Kekik.
Vesile Vehbi, a.g.e., s.54.

Fislikan:

146

Fislikan, on bes-yirmi cm yuksekliginde, yapraklan incecik dantelah ,
cicekleri beyaz ve pembeye berizer kucuk bir bitkidir.Hos bir kokusu vardir,
Lapsana:147
Tarlalarda yaygm olarak gorulen yilhk bir bitkidir.Dalh govdesi yirmi besyetmis cm'e kadar uzar.Cicekleri san renktedir.Subat-haziran aylarmda cicek
ac;ar.148 Arpa ve bugdaya zarar verir (Surmelioglu 2006) (Bkz.Resim 17).
E~ilice:
Otsu bir bitkidir. Taze yapraklan ii<; dilimli, kalp seklindedir. Cicekleri parlak
sandir ve semsiye seklinde acarlar. Govdesi yendiginde limon gibi eksimsi bir tat
· 149
venr.

Tiitiin:
Tiitiin, Kalebumu'nda yetisen en onemli bitkidir. Tiitiin , genis yaprakh ve
yesil bir bitkidir.
Tutunun kaliteli olmasi icin yetistigi topragm neminin fazla olmasi gerekir.
Gerekli ilac kullamrm, tiitiin yetistirenlerin gerekli bilgiye sahip olmasi, kesimin
zamamnda yapilmasi ve kurutulma sekline dikkat edilmesi gerekir. Kaliteli tiitiiniin
yapragmm on-on bes cm'yi bulmasi, siyah ve kuflu olmamasi ; aynca yapragmm san
olmasi gerekir.
Orkide:
Dunya' da yirmi bes bin, otuz bin civannda orkide cesidi oldugu
samlmaktadir. Bunlann kirk besi Kibns'ta, otuz ikisi Kuzey Kibns'ta bulunmaktadir.
Orkidelerin renkleri soluk kirrruzidan leylaga , pembeye , beyaza , yesile, sanya ve
kahverengiye kadar degismektedir.

146

147

Feslegen.
Yabani Hardal.

148

Vesile 'V ehbi, Kuzey Kibrts Turk Cumhuriyeti 'nin Ya bani Cicekleri ve Ttbbi Bitkileri, Sistem Ofset,
Ankara 1991, s.53.
149

A.g.e, s.40.
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Kalebumu'nun da icinde bulundugu Karpaz bolgesinde en cok rastlanan
orkide tiirleri sunlardir:
1. italya Orkidesi: ( Orchis Italica)

Halk dilinde bu orkideye "Adamcicegi" denmektedir; cunku, seklinin silueti bir
adarm and1rmaktadir150 (Bkz.Resim 18).
2. Kibrts Ofrisi (Orphrys Kotschyhi):

Kibns Ofrisi, dunyada sadece Kibns'ta bulunmasi nedeniyle ayn bir onem tasir.
3. Piramit Orkide(Ana-Camptis

Pyramidalis)

4. Kutsal Orkide(Orchis Sancta)
5. Serapy s(Serapias Vomeracea/51

Kibns'a adapte olan bitkilerden, yani Kibns'm dogal bitkilerinden olmayip ,
sonradan Kibns'a getirilip buraya uyum saglayan bitkilerden bazisi Kalebumu'nda
yetismektedir:

1. Kibris Akasyasu
Anavatam Avustralya'dir, ingilizler tarafmdan Kibns'a getirildigi ve buradan
diger ulkelere yayildigi

icin Kibns Akasyasi olarak tanmdi. En kotu toprak

kosullannda bile
yetisme ve kurakhga dayanma ozelligi vardir. Tuza cok dayarnkhdir; ama donma
olayma karsi hassastir. Bu yuzden yuksek yerlerde yeti~mez152 (Bkz.Resim 19).
2. Babutsa:153 Babutsa, tropikal bir bitkidir. Yapraklannda su toplayabildigi icin
kurakhga cok dayarukhdir. Yigm halinde buyuyen bir kaktus turudur. Yapraklan
genis ve dikenlidir'F'(Bkz. Resim 20).

° Fevzi

15

Uzmen, "Ozel ilgi Turizminin Odagi Orkidelerimiz", Erenkoy Lisesi 1999-2000 Mezuniyet
Ytlltgt, 2000, s.48.
151

A.g.e, s.48-49.

152

Gunay Yorgancioglu, Kibris Cografyast Fiziki, Bogazici Yaymlan, istanbul 1998, s.101.

153

M1m inciri.

154

Gunay Yorgancioglu, a.g.e, s. l 00.
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Iklimi: Kibns'm genelinde oldugu gibi Kalebumu'nda

da yazlan steak ve kurak,

kislan ise ihk ve yagrsli olan Akdeniz iklimi gorulmektedir.

Koyun cevresindeki

Karpaz Daglan, buranm diger koylere gore daha serin olmasma neden olmustur.
Aynca, koyde kism yeterli yag1~ gorulmektedir. Koydeki topraklar da killi oldugu
icin suyu toplamakta, bunun sonucunda koyde onemli oranda tutun yetistirilmektedir.
Bu da koye ekonomik acidan buyuk katki saglamaktadir.Aynca

bol yagis almasi

sonucu eskiden koyde pamuk da iiretiliyordu.

Hayvan Tiirleri:
Kalebumu'nda
koylulerin

1960'h yillara kadar deve bolca bulunmaktaydi,

sahip

ttikendi.Gunumuzde

oldugu

onemli

hayvanlardandi,

koyde gorulen en onemli hayvanlar

Daha

Aynca at da
sonra

bunlar

sunlardir: Tavuk, kedi

kopek, koyun, keci, inek, esek. Bunlar kosar (yiiriir) cinsinden hayvan turleridir.Ucan
cinsinden hayvanlar icinde de kuslar, kelebekler, sinekler ve anlar yer almaktadir.
Surungen olarak da yilan, kertenkele vs.yi sayabiliriz.
Kalebumu'na

gelen en onemli kuslar sunlardir:

•

Guvercin.A vlanmaz.

•

Pulya:Avlamr.

•

Keklik:A vlarur.

•

Serce.Avlanmaz.

•

Bildircm.A vlamr.

•
•
•
•

Cikla:A vlamr.

•
•
•

Biilbiil:A vlanmaz .
Karga: A vlanmaz .
Sahin: A vlanmaz .
Baykus: A vlanmaz .
Kartal: A vlanmaz .
Kumru: A vlanmaz .

)L

4.1.1.2 TAJUHSEL YAP/:

a) Kaleburnu'nda Yasayan Insanlarm Kdkeni:
Kaleburnu'nun, eski ismiyle Galinoporni'nin, kurulusu ve koyu olusturan
insan unsuruyla ilgili cesitli soylentiler vardir.Bazilan koyun tarihi gecmisini, Orta
Tune Devri'nde (M.O. 1900-1650) Avtepe topraklannda deniz kenannda bulunan
Nitovikla Kalesi'ne dayandirmaktadir. Nitovikla Kalesi, oturma ve sigmma yeri iken
Kaleburnu, Rum koylulerinin cobanhk yaptigr bir koymus, Nitovikla Kalesi'nin
M.O. 17.yy'm sonunda Misirh bir kavim olan Hiksos akmlan sonucu yikilmasiyla,
burada oturanlar Kalebumu'na yerlesmisler.i "

Kaleburnu ile ilgili cnemli bir nokta da onun Latin ve italyanlar'a bagli en
eski yerlesim birimlerinden biri olmasidir. l 510 ile 1521 tarihleri arasmda derlendigi
dusunulen Venedik kayitlanna gore; adada kraliyet ailesine ait olan miilklerin
icerisinde Galinoporni'nin de adi gecmektedir+"
Ikinci bir rivayete gore; koyun iist basmda bulunan Efendiler ~iftligi157'nde
oturan bahkcilar Kalebumu'na gelip, hirsizhk yaprnaktaydilar. Bu balikcilar koyun
kurulu oldugu alanm daghk olmasmdan otiirii burasmi saklanma yeri olarak
secmisler. Bu sekilde burada zamanla bir koy olu~mu~.158Aynca; Osmanh
doneminde burasmm Anadolu'dan gelen korsanlann ugrak yeri de oldugu soylenir,
Tum bunlarm yanmda yaygm bir gorii~ daha vardir. Buna gore; LiizinyanVenedik donerninde Magusa'daki saraym hareminde cesitli milletlerden kadmlar
155

Tuncer Bagiskan, "Kaleburnu Koyu Uzerine Bir Arastirma" Halkbilimi, yil 14,say1.48, ArahkOcak 2000,s.29.
156

Nazim Berath, Kibrtsli Turkleri'nin Tarihi I, Galeri Kultur Yaymlan .Lefkosa 1997,s.156., Aynca
Bkz. Ahmet Gazioglu .Kibris 'ta Turk/er (1570-1878), Kibns Arastirma ve Yaym Merkezi(Cyrup ),
Lefkosa 1994, s.116.
157

Aphendirga (Efendiler) Ciftligi :Osmanh Donemi ve sonrasmda Kibns'ta bulunan yetrnis dort
ciftlikten birisidir. Aphendirga kenti iizerinde kurulu oldugu icin bu adi almisnr. Aphendirga, M.b
II.yy'da Kibns'in aln onemli merkezinden biriydi. Arastirmalarda bu kente ait kale, kaya mezarlan,
Nekropolis, tapmak alam ve bugun dolmus olan liman ortaya cikanlmisnr (Bkz.ilhan Akbulut, Kuzey
Kibrts Tarihi ve Tarihi Eserleri, Basbakanhk Tamtma Dairesi,Gime 1998, s.93).
158

Tuncer Bagiskan, a.g.e, s.31.
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bulunuyordu.

Bu kadmlar,

ihtiyaclanm

karsilarlarrrus;

Galinoborni

koyune

kraliyet

ailesinin

ancak Osmanhlar,

surgun etmisler.Zarnanla

erkekleriyle

diger asillerin

adayi ele gecirdikten
bu kadmlann

cinsel

soma onlan

koyun erkekleriyle

evlenmeleri sonucu mavi gozlu cok guzel cocuklar turemi~.159
Baska bir goril~ de Kaleburnu'nun

bir "Linobambaki" koyu olabilecegi

uzerinedir. Osmanh belgelerine bakilacak olursa; Linobambakiler, adamn fethinden
bes yil sonra,1576'da

islamiyet'e gecen on yedi koklu Venedik ailesinin torunlarma

verilen addir.Yaygin bir soylentiye gore adadaki Ortodoks nufusunu dengelemek
isteyen Venedikliler'in

Kibns'a getirttigi Arnavut parah askerlerle evlenip kansmasi

ile olusmus ve fetih sonrasmda da Islam dinine gecmis bir topluluktur.i'"
Linobambakiler,

dis gorunuslerinde Turkturler ve yerel makamlarca da oyle

tanmmaktadirlar. Ne var ki gercekte Hristiyandirlar.

Bunlann atalan, Turk fethinde

canlanm ve mallanm kurtarmak icin Muslumanligi kabul ettiklerini duyurup bu dini
benimsemek zorunda kalrmslar. Bircogu Latin kilisesine bagh kalrmstir.l'"
Turk doneminin sonlarmda adayi ziyaret eden general Luis Palma Di Casnola
da adada Linobambakiler'in

varhgmdan soz eder ve bu sozcugun anlammm "keten"

ve "pamuk'' oldugunu soyleyerek, Hristiyanhk ile islamiyet'in

bir kansimim ifade

ettigini belirtir.162
Koydeki kisilerden bazilan da koylerinin bir Linobambaki koyu oldugunu
dusunur (Elibol 2004).2004 yilmda konustugumuz
Hristiyanlar,
gecmistir.

Osmanh'mn
Bunu, Ahmet

Elibol'a gore; koyde yasayan

koydugu agir vergileri odememek
Erdengiz'in

icin Muslumanliga

su sozleri de desteklemektedir:

"Adamn

Osmanh idaresine girmesini muteakip Muslumanlasan asillerin yam sira Venedik ve
Latin koyluler de suratle islamiyet'i

kabul etmeye basladilar.

Ozellikle Karpaz

yoresinde bu, yaygm bir sekilde gerceklesmistir, Ekim 1571 fermam ile Ortodoks
159Tuncer

Bagiskan, "Kaleburnu Koyu Uzerine Bir Arastirma" Halkbilimi, y1114,say1.48, ArahkOcak 2000, s.31.

° Focus Dergisi, "Kibns'm

16

161

Gayri Resmi Tarihi", yil 10, Temmuz 2004, s.48.

Hasmet M.Gtirkan, "Linobambakiler",
s.37.
162

Bir Zamanlar Kibris 'ta, Galeri Kultur Yay.Lefkosa 1996,

Nazim Berath, Kibrtsli Turklerin Tarihi I, Galeri kultur Yaymlan .Lefkosa 1997.s. l 69.

Kilisesi'nin resmen tek kilise olarak tarunmasi ve Latin Kilisesi'nin faaliyetlerine son
verilerek Latinler'in bir millet olarak tanmmamasi pek cok A vrupa kokenli koyluyu
ya Ortodokslasmaya

ya da Muslumanlasmaya

itmistir. Bogart gibi arastirrnacilann

Karpaz yoresinde yaptiklan gezilerde beyaz tenli, sansm veya kumral ve renkli gozlu
Turk ve Rum koyluler saptamasi herhalde bu olayla ilgilidir."163

Kalebumu koylulerinin kokeni ile ilgili iddialar bunlarla da snurh degildir.
Kaynak kisilerden Selcuk Elibol ve Ahmet Elkovan'm

belittigine gore; Latin

soylularmdan bosalan Kalebumu'na daha sonra Osmanh Devleti'nin surgun usulu ile
Anadolu'dan, ozellikle Karaman'dan getirdigi halk ile birkac Arap ulkesinden
(ozellikle Irak'tan) gelen halk da yerlesmis ve koyun nufusu artrmstir (Elibol 2004;
Elkovan, A.2006). Koye ozellikle Elazig iline bagli Harput'tan da pek cok kisinin
gelip yerlestigi soylenir (Elkovan, A.2006; Sah, H. 2006).
Anadolu' dan 1572 yilmda yapilan surgunlerden, surgun yapilan yerler
arasinda Elazig' m ismine rastlarnadik. Daha sonraki yillarda Elazig' dan da goc eden
aileler olabilir; cunku Bener Hakki Hakeri, Kibns Agzi'nda Elazig'a ait cesitli
sozcukler oldugunu belirtmektedir.164
Selcuk Elibol da Harput'tan gelen Yakup'un torunu oldugunu soylemektedir.
Rivayete gore; Osmanh doneminde Harput'tan "Yakup" ve "Ibrahim" admda iki
kardes gelmis. Bir Ramazan aymda omuzlarmda heybelerle Karpaz bolgesinden
karaya ayak basrmslar. Heybelerinde ilahi kitaplar bulunmaktayrrus. Kalebumu'na
geldiklerinde koyluler onlan misafir etmisler, Onlar da koylulere namaz kildirtmaya
baslamis. Daha sonra Yakup'u koyun ogretmeni yaprmslar. Onu koyde bir kizla
evlendirmisler; ama o, bir sure sonra hammi ve cocuklanrnn bir kisrmru alarak
Harput'a geri donmus. Ibrahim ise evlenip, orda kalnus. Ibrahim koyde okuyup,
tlfleyerek ve btlyu yaparak hastalarla delileri iyilestirirmis.l'" Ona Haer Efendi
derlermis (Elibol 2004).

163

Ahmet Erdengiz, "Kibns Tiirklerinin Kokeni ve Tarihi Surec Icerisinde Kibns Turk Toplumunun
Olu~umu",Halkbilimi Sempozyumlarz 1/L KKTC MEB Yaymlan, Ankara 2001, s.115.
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Bener H. Hakeri, Baslangtctndan 1878 'e dek Kibrts Tarihi, KKTC Milli Egitim ve Kiiltiir Bak.
Yay., Ankara 1993, s. 242.

.,.,

Kibnsh Ti.irkler'in buyuk bir bolumunun atasi, surgun usuluyle Osmanhlar
tarafmdan adaya gonderilmis Alevi-Turkmen boylandir.

Ti.irkmenler adaya

yerlestiklerinde yanlarmda Alevi gelenek ve deyislerini de beraber getirmislerdir.
Surgun edilecek yoruklerin, fermanda, "i<;el, Karaman, Rum(bugilnkil Sivas),
DulkadiriyerKahramanmaras'tan Suriye'nin icine uzanan bolge), Bozok (Yozgat) ve
Teke (Antalya)Ti.irkmenleri'nden secilmesi buyurulmus.P"

Kibns'a suruldukleri kesin olan Ti.irkmen oymaklan sunlardir: Akkecili ,
Eskiyuruk, Kacar Halil, Senetli, Samlu, Karahacih, Koseli, Sihh, Kiseoglu, Patrak,
Ciplakh, Kedikli, Toslakh, Sacikara v.s.167 Bunlardan Karahacih asireti, KerkukErbil bolgesinde yasayan bir kabileymis. Birkac kaynak kisi atalanrun Osmanh
doneminde Irak'tan geldigini soylemisti (Elibol 2004, Elkovan, A.2006). Acaba
Kaleburnu'ndaki bir kisim aile de bu oymaga mensup olabilir mi? Bizce yuruk
olmalan gucltl bir ihtimaldir; cunku koylulerin kulturunu incelerken onlarla arasmda
U)iik benzerlikler oldugunu tespit ettik. Aynca ; 1570'lerden sonraki yillarda da
onya, Kirsehir, Corum, Kayseri, Samsun, Cankm, Eskisehir , Ankara, Darende ve
Usak'tan Turk aileleri , Kibns'a gelerek hisarlarla cevrili bos Latin koylerine
yerle~tirilmi~ti.168 Bunlarm icinde Kaleburnu 'na da yerlestirilenler olabilir.

1590-1640 yillan arasmda Kibns'ta Turkler tarafmdan satm alman cesitli
esirlere

rastlamr:Rus,

Habes,

Misir, Eflak

,

Cerkez,

Macar,

Gurcu ve

HHVat.169Kalebumu'nda "Misiri" soyadh bir sulale vardir. Acaba onlarm kokeni
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Tuncer Bagiskan, "Kaleburnu Koyu Uzerine Bir Arastirma" Halkbilimi, yil 14, sayi.d S, ArahkOcak 2000, s.32.
166

Focus Dergisi, "Kibns'm Gayri Resmi Tarihi", yil 10, Temmuz 2004, s.48.
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Ahmet Erdengiz, "Kibns Tiirkleri'nin Kokeni ve Tarihi Surec Icerisinde Kibns Tiirk Toplumunun
Olu~umu",Halkbilimi Sempozyumlart Ill, KKTC MEB Yaymlan, Ankara 2001, s.113.
168

Ahmet.An, "1571 Yilmdan Sonra Kibns'm Etnik ve Kulturel Yapismda Gorulen Degisiklikler",
Kibns Turk Kultiiru Uzerine Yazilar, Kivilcam Yay., Lefkosa 1999, s.19.
169

Ahmet Erdengiz, a.g.e., s.117.
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yukanda bahsi gecen Misirlilara rm dayamr? Bu kisiler gercekten Mtsir'dan rm
gelmistir? Ne zaman ve hangi sebeple buraya g69 etmislerdir? Osmanh Devleti'nden
once gelen Emeviler'in ordulanndaki Turk askerlerinden olabilir mi? Bunlann hepsi
cevap bekleyen bir yigm sorudur. Aynca; Zerde, Hayrullah, Huseyin Fellah,
Siileyman Memis isimli kisiler Afrika'dan Kaleburnu'na kale olarak getirilmis
(Hurturk, M 2006).

Kalebumu koylulerinin kokeni ayn bir cahsma konusudur. Kalebumu'nda
yasayan tum ailelerin atalanmn ve koklerinin tespit edilip , koye yerlesen ilk Turk
ailesinin nereden ve nasil geldigini bilmek icin halkbilimciler ile tarihcilerin,
cografyacilann ve arkeologlann siki bir isbirligi icerisinde olmasi gerekir. Bu,
arastirmayi daha etkili bir hale getirecektir.

Daha once de belirttigimiz gibi koyde yasayan insanlann gelenek , orf ve
adetlerine baktigmuz zaman onlann Anadolu Tiirkleri'yle daha da geriye gidersek
Orta Asya Tiirkleri'yle onemli baglantilan oldugunu gorduk, Ayn bir cahsmayla
Osmanh Devleti'nin Kalebumu'na yerlestirdigi Turk ailelerine ulasilabilir.

b)

Genelde Karpaz Yarnnadasr Insanlarmm, Ozelde ise Kaleburnulular'm

Kdkeni ile Ilgili Arkeolojik Bazi Bilgiler:170

Kalebumu koyu ile guneydogusundaki Trachonas(Trahona) mevkiinde
gerceklestirilen arkeolojik kazilarda, M.O 1900-1650 yillan arasmda tarihlenen Orta
Tune Devri'ne ait el yapmu seramikler ele gecmistir. Bu buluntulardan "Beyaz
Boyah II-III (Cerceveli Caduceus) Stili" nde olanlar , Suriye ve Filistin'de XVIII.
Sulale donemine ait olan buluntularla benzerdir. "Beyaz Boyah III-IV Dalgali Hat
Stili"ndekiler, Misir'daki XII-XVIII .. Sulale donemine ait buluntularla, "K1rm1z1
170

Bu kisun.Tuncer Bagiskan, "Kalebumu Koyu Uzerine Bir Arastirrna" Halkbi!imi ,y1114, sayi.zl S,
Arahk-Ocak 2000, sayfa 27-28'den ahnrmstir.
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Uzerine Kirmizi Stili"ndekiler Filistin, Suriye ve Tarsus'ta bulunanlarla ve "Tell El
Yuhudyan Stili"nde olanlar ise Suriye, Filistin , Misir ve Anadolu'da

(Antakya'da)

bulunan buluntularla benzerdir. Bu da gosteriyor ki Kaleburnu koyu o donemlerde
adi gecen ulkelerle iliski icindeydi,
Ge9 Tune Devri'nden

(MO 1625-1050) itibaren insa edilen mezarlarm ,

Geometrik donemden itibaren abidevi bir sekilde yapilmaya baslanmasi, daha ziyade
Suriye kultur cevreleriyle temas icinde olan Eteocyprian gelenege baglanrmstrr. Bu
nedenle gerek saraylann gerekse kral mezarlanmn yapilmis olmasi Eteocyprianlar'm
yeniden dogusuna ve bir gelisme icine girislerine baglanmak istenmistir. Bu nufusa
daha sonralan Grek ve Misir unsurlan da eklenmistir,
Kalebumu'nda

Helenistik, Roma ve ozellikle de Orta Cag'a ait Skrafitto

teknigiyle yapilnus canak-comlek kmntilanna da rastlanrmsnr. Bu da koyun cesitli
kultur cevrelerine girip ciktignu gostermektedir.

4.1.1.2.1 Niifus:

Kaleburnu, Y eni iskele ilcesine bagh bir koydur. Koyun, gecmisten gunumuze
kadarki nufusuyla ilgili elde ettigimiz veriler, nufusun gtmumuze kadar buyuk oranda
azaldigmi gostermektedir.
Osmanli doneminde Kibns'taki ilk nufus say1m11246(183J)'de
defter esas almdi, 10605 nurnarah deftere Muslumanlar;
numarah

yapildi. Dort

1521, 5367 ve 10669

diger ii9 deftere ise gayri muslimler kaydedildi. Nufus sayimuu Halil

Efendi yapti. Defterler

Lefkosa kadisi Hayali Mustafa Bin Ei Hae Ibrahim Efendi

tarafmdan muhurlenmistir.i "
1831 tarihli Kibns nufus defterlerine gore; Dipkarpaz'a
Kalebumu 'nun

nufusu

83 'tii

ve

tamarm

Turkler' den

olusuyordu.

Dipkarpaz'da ise 182 kisi yasiyordu ve tamarm gayn muslimdi.l

171

bagh bir koy olan
Merkez

?

Komisyon, Osmanlt Idaresinde Kibris, TC Basbakanhk Devlet Arsivleri Genel Mudurlugtl ,
Ankara 2000, .s.63.
172

A.g.e., s. l 02.

Ingiliz doneminde 4 Nisan 1881'de yapilan nufus sayimma gore ise Magusa
Kazasi'na bagli Karpaz nahiyesinin nufus durumu soyleydi:

Muslim:

3470

Ortodoks: 8710
Katolik: 17
Anglikan:4

173

Arastirmaci Ronald C. Jennings, 1571-1640 yillan arasmda Kibns'taki
nufusun tespitini yaprmstir . Buna gore Karpaz'da 1604'te 2012, 1606'da 2024,
1607'de 2007, 1611 'de ve 1623'te 10805 , 1642'de 838 ve 1643'te 894 tane gayri
.. 1·im yasiyordu. 174
mus
1745 ve 1750 tarihlerinde Kibns'a iki kez gelen Alexandre Dummond,
Kibns genelindeki Osmanli nufusunun 150 bin, Hristiyan nufusun da 50 bin
oldugunu yazrmstir. Ancak zaman icinde degisik nedenlerle bu oran yeniden
degismis ve Ortodoks Hristiyan nufus yeniden cogunluk konumuna gec;mi~tir.175
Kalebumu'nda

da tum Kibns'ta

oldugu gibi nufusta boyle inis-cikislar

yasanrmstrr. Bu dalgalanmalann yasandigi yillardan biri de 1926'd1r. 1926 yilmdaki
goce Kalebumu'ndan da bircok insan katilrmstir,

Bu goctm gerekcesi Lozan

Antlasmasi' na dayanmaktaydi.
Amlan antlasmarun Kibns'la ilgili maddelerinden biri olan 21. maddesinde
soyle denmekteydi: "5 Kasim 1914 tarihinde (yani adanm ingiltere tarafmdan ilhak
oldugu gunde) Kibns'ta oturan Turk tebasi, mahalli kanunun tayin ettigi sartlar
dairesinde ingiliz tabiyetine sahip ve bu yiizden Turk tabiyetini kaybetmis
olacaklardir. Bununla beraber isbu muahedenamenin meriyet mevkiine (anlasmanm

173

Hasmet M. Gurkan, Bir Zamanlar Kibns 'ta, Galeri Kultur Yaymlan, Lefkosa 1996, s.33.

l Ronald C.Jennings, Chiristians and Muslims in Ottoman Cyprus and the Mediterranean World,
1571 -1640, Newyork University Press, Newyork and London 1993, s.199.
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175

Tuncer Bagiskan, "Kalebumu Koyu Uzerine Bir Arastirma'' Halkbilimi .yil 14, sayi.48., ArahkOcak 2000, s.28.
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yururluge) girdigi gunden itibaren iki yillik bir muddet zarfmda Turk tabiyetinde
kalmakta serbest olacaklardir, bu takdirde bu haklanm kullandiklan tarihi takip eden
on iki ay zarfmda Kibns adasm terk etmeye mecbur olacaklardrr.t'+" Bunun uzerine
yedi-sekiz bin Kibnsh Turk'un adayi terk ettigi tahmin edilmektedir.i "
Hasan Sah, Kaleburnu'ndan
(Sah.H, 2006).Bunlann

da bes yuz civarmda insan gittigini belirtiyor

icerisinde Soz gazetesinin sahibi ve aslen Kalebumulu olan

Mehmet R. Ozoran da vardi. Aynca; goc edenler arasmda Sultan Rezvan , Meryem
~ fafi, Meryem Hasan, Mehmet Cavus, Ibrahim Kacar v.s. gibi kisiler ve aileleri de
sayilmaktadir (Sukan.R. 2006).
Kaleburnu nufusu boylece ilk buyuk dii~il~ilnil 1926'da yasarrus oldu. 1950'li
yillarda

da issizlikten

dolayi

yararlanan Kalebumulular'm

ingiltere'nin

verdigi

serbest

dolasim

hakkmdan

bircogu buraya yerlesmis ve daha sonra az bir kismi

geri gelmistir,
11

Arahk

836'yd1.178,

1960'ta

yapilan

nufus

sayimmda

Kaleburnu'nun

nufusu

;

1983 yilmda yapilan nufus sayimmda ise bu sayi 543'e dusmustur

(Gul, S. 2006).
Bugun ise koyde yasayan insan sayisi 350 civanndadir, Issiz ve evsiz gencler

-oyu terk etmeye

devam etmektedir ( Ozoren, E. 2007).

4.1.1.2.2 idari Diizen:
Kalebumun' da nufusa

paralel

olarak

kapanmaya basladi. 1950'li yillara kadar

cesitli

kurumlar

da azalmaya

koyde bulunan idari birimler ve sosyal

hizmetleri yerine getiren cesitli kisiler ve kurumlar sunlardi:

•

ve

Desteban

Hasmet M. Giirkan, Bir Zamanlar Kibns 'ta, Galeri Kultur Yaymlan, Lefkosa 1996, s.90.
A.g.e, s.21.
, Komisyon, Kibns Cografyast ve Tarihi , Tiirk Maarif Mudurlugu Yaymlan, Lefkosa 1962, s.16.
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~

'V

•
•
•
•
•

~

Muhtarhk"
Polis Karak:olu (Istasyonu)
Sinema
Marangoz
Kunduraci

•
•

Berber

•

Bakkal

•
•

Kooperatif (Denker, R.2006) .

•

Ilkokul

•

Ortaokul

•
•
•

Koy Kadm Kursu (Bkz.Resim21)

Demirci

Misafirhane

180

Tas Ocagi
Alti tane kahvehane

•
•

Vergi memuru

•

Kasap

•
•

Orman memuru ( Ormanci)

Y organci (Ozoren.E. 2006) .

Tuz memuru (Tuzcu)

Kibns'ta muhtarhk teskilati, ilk kez 21 Rebi'ul- evvel 1255 tarihinde kurulmustur, (Miladi olarak
1914). (Bkz. Kemal Cicek, "K1bns'ta Muhtarhk Teskilatuun Kurulusu", Kibris'tan Lefkosa'ya
Osmanlt Dunyasinda Siyaset, Adalet ve Raiyyet, Derya Kitabevi, Trabzon 1998, s. 268). Belki de
Kaleburnu'ndaki muhtarligm kurulusunun tarihi de 1255'tir.
• "9

Cesitli donemlerde acihp kapandi.

-..

~

Ul

1974 yilmdan soma bircok kurum kapatildi. Bugun koyde sunlar vardir:

•

Muhtarhk181

•
•
•
•
•

Desteban

•
•
•

Saghk Ocag1182
Sinekci
Bakkal (Gill, S. 2006) .
ilkokul183
Kahvehane
Berber
Kooperatif Bankasi

4.1.2 EKONOMiK YAPI

4.1.2.1 TARIM :
Tanm, koyde yasayan insanlann en onemli gecim kaynaklarmdan birisidir.
Toprak, koylulerin yasam kaynagi, biricik dostudur. .. Umutlanmn yeserdigi,
yiireklerinin birlestigi bir emek meydamdir.
Kalebumu koyu icin de tanmm onemi buyuktu, 1962 yilina gelindiginde,
koyun mevcut on bes bin donum kadar arazisinin on · bin donumunun islendigi
181

Kaynak kisimizin hatirlayabildigi en eski muhtann, muhtarhk yapngi tarih; 1923'tilr .0 giinden
giiniimiize kadar en az sekiz yil gorevde kalrms muhtarlar sunlardir:
I . Sevket Yakup
2. Mehmet Haci Mustafa
3. Mustafa Zeki Gomidi
4. Musa Zorba
5. Mevlit Gill
6. Hiiseyin Boylu
7. Suleyrnan Gill (Sukan, R.2006).
182
183

Saghk ocagi vardir ama koye duzenli olarak doktor gelrniyor (Gill, S. 2006).
ilkokul vardir ama kapahdir. Ogrenciler, Ziyamet ilkokulu'nda egitim gorrnektedir.
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saptanrrnstir. Geriye kalanm iki bin donumu otlak, iic; bin donumu de ormandi.l'"
Kaleburnu'nda en fazla ekilen tanm iiriinleri; arpa, bugday, yulaf, burcak, mercimek,
tiitiin, pamuk ve susamdi (Siikan, R. 2006; Elkovan,A.2006; Tansu 2006). Arpa,
bugday ve burcak once orakla bicilir (Bkz. Resim 22), sonra da harmanda, riizgar
yonunde "yaba" ile savrularak, govde ve yapraklanndan aynhrdi (Bkz.Resim 23).
Arpa ve burcak hayvanlara yedirilirdi. Bugdayin 185 bicilen basaklanna "servanya"
denirdi. Bu basaklar tokucla dovuldukten sonra tarladan koye getirilir, kaynatihr,
bulgur haline getirilirdi. Ardmdan bulgur, el degirmeninde''" (Bkz.Resim 24)
ogiitiiliir, ogiitiildiikten sonra kaynatihr, pilav yapihrdi (Siikan, R. 2006). Bugdayi,
un haline getirip ekmek yapmak icin koyde iic; adet bulunan un degirmenlerinden
yararlaruhrdi. Bu degirmenler, " liharga" denilen yuvarlak, kocaman bir tastan
olusurdu. Lihargamn uzun bir kolu vardi ve bu kolu katirlar cekerdi ( Bkz. Resim
25).

Ekilecek tohumluk bugdaylar, "sterna" denilen havara kuyulara konularak
depolarurdi. Bu kuyular suyu gecirmezdi, Boylece bir seneden diger seneye kadar
bugdaylar korunrnus olurdu. Bunlann her biri bes yiiz kile187 bugday ahrdi, Giinliik
kullarulacak bugdaylar ise "bilini" denilen camurdan yapilmis testilerin icine
konurdu.188

Pamuk:
1960' Ii yillarda, pamuk ekimi Kibns'ta azalmaya basladi; cunku; pamuk yazm
fazla sicakhk ve bol su isteyen bir bitkidir. Kibns'taki sicakhk, pamugun yetismesi
184Kutlu

Adah, Koy Raporlart, Tiirk Cemaat Meclisi Yaymlan, Lefkosa 1961, s.55.

185K1bns'

ta yetistirilen bugday cinslerinin hemen hepsi 'Triticum Durum' cinsindendir. (Bkz.
Komisyon, Ktbrts Cografyasi ve Tarihi, Tiirk Maarif'Mudurlugu Yayilan, Lefkosa 1962, s.8.)
186

El Degirmeni: Ost iiste oturtulmus, yuvarlak ve biiyiik iki tastan olusur, Ustteki tasm iistiinde,
iiriinleri ezmeye yarayan tahtadan yapilmis bir kolu vardir. Kaleburnulular, el degirmenine "soromili"
veya "sabtrtasi" derlerdi (Denker, T. 2006).
187Kile:

188

Genellikle tahil olcmekte kullamlan bir olcek,

Tuncer Bagrskan, "Kaleburnu Koyu Uzerine Bir Arastirma", Halkbilimi, Yil 14, Sayi 48, ArahkOcak 2000, s.44.
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icm yeterliyse de su azhgi bu uretime darbe vurur. Aynca pamuk, kuvvetli
topraklardan hoslamr ve fazla iscilik ister. Kibns'ta yetistirilen pamugun kalitesi de
dustlk oldugu icin pazar bulmada zorluklar yasamr, Bu yillarda pamugun en fazla
yetistirildigi bolgeler, Karpaz Yanmadasi ve Mesarya'mn ban kesimiydi. Pamuk,
Karpaz Yanmadasi'nda nemli topraklara ekildigi icin sulanmazdi. Disanya ihrac
edilmezdi.189

Karpaz

bolgesinde

pamugun

yetistigi

koylerden

birisi

de

Kaleburnu'ydu. Koyluler, pamugun bir kismnu dokumacihkta kullanmak uzere
cendilerine aymrken, onemli bir kismiru da satarlardi (Denker, T. 2006).

am:
Susam da 1960-62 yillan arasrnda butun Kibns' ta birkac donumluk araziye

°

dagilmisti. En fazla Baf in kiyi ovalannda ve Karpaz' da ekilmekteydi. 19 Kalebumu'
nda da epey miktarda susama rastlamyordu.

Tiitiin:
"Bitki Ortusu" kismmda da belirttigimiz gibi koyun onemli diger bir tanm
ihiinii de tutundur. Bu onemini, eskiden oldugu gibi bugun de surdurmektedir.
bns'ta antik devirlerden beri tutun bitkisinin yetistigi soyleniyorsa da ekonomik
amac veya ozel ihtiyaci karsilamak icin resmen yetistirilmeye baslarusi Osmanh
devrinde oluyor; ama Osmanh Devleti'nin tutun icmeyi ve ekmeyi engelleyici
yasalan yuzunden, tutun yetistiriciligi donem donem aksamis, tiitiin ziraati ve tiitiin
sanayi istenen diizeye ulasamarmsur.l'" Ingiliz doneminde de ozellikle 1886-91
yillan arasmda tutun yetistiriciligi icin calismalar baslatilnustir. Tiitiin ziraati ile ilgili
deneyler yillarca siiriip gitse de tutarh bir basan ancak 1912 yilmda elde edilmistir.
.926-27 yillannda "Latakia" cinsi tutun ekimi, adanm cesitli yerlerinde yapilmaya

119

Komisyon, Ktbrts Cografyast ve Tarihi, Turk Maarif'Mudurlugu, Lefkosa 1962, s.18.

190

A.g.e., s.18.

191

Servet Sarni Dedecay, Kibris' ta ttuo» Ziraati, Tutun Ticareti ve Tutun Sanayi, Kibns Postasi
Basimevi, Magusa 1983, s.14.
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landi, 1928 yihnda bu cinse ek olarak "sari yaprak" cinsi tutun ekiminde de
onemli bir artis goruldu. 1933 yilmda "Virginia" tutununun yetistirilmesi ve bakirru
· · yapilan ilk deneylerin sonuclan basanh oldu. I. Dunya Savasi yillannda Karpaz
-,lgesinde de tutun ekilmeye baslandi. Zaman zaman sekteye ugrasa da gunumuze
kadar tiitiin ekimi devam etmi~tir.192
1974 yilmdan once Kalebumu'nda iic; yuz donumluk arazi, tutun ekimine
aynlrmsti. 1979 yihnda ise bu iic; yuz donum, yedi yuz donurne 91km1~tir.193
1974- 77 yillan arasmda Kuzey Kibns tutunu, yabanci sirketler aracihgtyla
ABD

ve Liibnan'a

satildi.

1978'

den itibaren

ise satilamaz

duruma

geldi,

kalitesizlesti,
1974' ten once Kalebumu'nda

tutunun ekilip toplanmasi sirasmda soyle bir

siirey takip edilmekteydi:

Oncelikle erkekler okuzle cift surup, tarlada cizgiler/bolmeler acarlardi. Sonra
cizgiye iic; tane kadm yerlestirilirdi. Birinci kadm cizginin ortasma damla damla
doker, ikincisi damlalann tslattigr bolgeye tutun fidanlan eker, ilcunctl kadm ise
gunesten korumak amaciyla fidanlann ustunu toprakla orterdi (Denker, T. 2007).
Tutunler haziranda ekilir, temmuzda buyurdu. Bu ayda "Alanya" denilen
enli otlarm tutune zarar vermemesi icin tutiinun etrafi temizlenirdi. Bugiin de ayru
· Iemler yapilmaktadir.

Temmuz'un

ortasmda

veya agustosun

basmda tutunler

saranr. lyice sarardiktan sonra yaprak yaprak kesilir ve imece ile koyluler tarafmdan
evlere tasimr (Ozoren, G. 2007). Tutunler eve getirildikten sonra, tutun igneleriyle
yapragm on yuzunun orta damanmn bir iki cm asagismdan iplere dizilir.194 Tutunler,
hava sicakhgmm

yuksek oldugu giinlerde golgede uc-dort gun soldurulur.

sekilde, dusuk sicakhk ortammda suyun bir miktan

ucurulur. Bunun sonucunda

kurutma islemi kolaylasir.i'"

192

Komisyon,K1bns

Cografyas1 ve Tari hi, Turk Maarif Mudurlugu Yaymlan, Lefkosa 1962, s.17.

Servet

193

Sarni Dedecay, Kibris' ta Tutun Ziraati, Tutun Ticareti ve Tutun Sanayi, Kibns Postasi
Basimevi, Magusa 1983, s.24-25.
194

195

Kuntay Vurana, "Tiitiin Yetistiriciligi", Erenkoy ' iin Sesi, Haziran 2003, s.10.
A.g.e, s.10.

Bu

6)

Kaleburnulular genelde "tzgara usulu" kurutma yaparlar. Evin bahcesine,
yerden elli altmis cm yiikseklikte karsihkh direkler koyarlar ve bu direklere tel
gecirirler. Tutun dizileri bu tellerin iizerine siralamr ve kurumaya birakilir,
Kuruyunca eve ahrur.196
Tiitiinlerin iizerinde bulundugu yaklasik iki yuz kadar tel/kamis, iist uste,
oylulerin tabiriyle "balalar" halinde siralarnr ve iizerlerine <;ig dusmesi icin disanya
cikanhr (Denker, T. 2007). Tuttmlerin yumusak olmalanm saglamak ve kuruyan
yapraklann ufalanmasim engellemek icin iizerlerine <;ig dusmesi istenir. Tutunler
ciglendikten sonra satisa hazir hale gelir ( Siikan, M. 2006). Yeni Erenkoy'de
bulunan Tiitiin Fabrikasi'ndaki gorevliler

Kaleburnu'na gelir. Evleri dolasarak

alacagi tiitiinleri secer ve fabrikaya goturur. Kasim ve arahk aylarmda da tiitiin satisa

cikanhr, Ozellikle Belcika'ya ihrac edilir.
Zeytin, harmp (harup), incir ve rmstr inciri (babutsa) ise koyde dogal olarak
yetisir. Zeytinden yag cikanhr. Zeytinyagi ve harmp eskiden oldugu gibi bugiin de
satihr, ama koyluler harmplann (keciboynuzu) bir kismmi kendilerine aymp pekmez
yaparlar.197
Bugiin Kaleburnu'nda domates, salatalik, cehennem topuzu ve iiziim
yetistiriliyor (Sah, H. 2007).
1879 yihnda Kaleburnu'na gelen bir ingiliz gezgin koyde bol miktarda enginar
ve esekdikeni

gordugunu amlannda yazar.198 Bugiin koyde bir ya da iki evde

enginar yetistirilir.
1930 yilmda Kaleburnu koylulerinden birkaci koylerinde meyve bahcesi
kurmak istemis ama cesitli sorunlarla karsilasnustir. 27 Subat 1930 tarihli Soz
gazetesinde soyle bir yaziya rasthyoruz:

196

Kurutmamn suresine ana damar ve yaprak rengine bakilarak karar verilir. Ana damar kahverengi ,
yapraklar sanmtrak olunca kurutmaya son verilir (A.g.e, s.10).

197

198

Pekmezin yapihsma harup bitkisinin ozellikleri anlatihrken deginilmistir.

Sir Samuel Baker, Cyprus As I Saw It jn 1879,Printed in the United Kingdom by Ligtning Source
UK Ltd, Virginia, ?, s.76.
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"Kaleburnulu Emirzade Mehmet nammda cahskan bir gene muhim masraflara
katlanarak bir meyve bahcesi tesis etmek istemistir. Bu arzusunu gecen agustosta
Ziraat Mudurlugtl'ne

bildirmis ve bu hususta kendisine delalette bulunulmasmi rica

etmi~tir."199

Makalenin devammda Ziraat Idaresi'nin once bunu kabul ettigi sonra ise
yardim etmedigi belirtiliyor.Ziraat memuru Yalusa'da bulunuyor ve Kalebumu ile
Kuruova'ya ii9 ayda bir geliyordu. Ziraat Dairesi, Turk koyleriyle pek
ilgilenmemistir,
1962 yihnda da koyluler buyuk bir sikmti yasamislardir. Bu yil koyde buyuk
bir yangm 91km1~ ve ekinlerin hepsi yanrrustir. Koylu buna 90k uzulmus, tohum ile
libazmanm200paras1z olmasun, tarla yollannm tamir edilip, bazi yerlerine kopruler
yapilmasmi ve Ziraat Dairesi'nin 1956'da yaptirdigi baglamalann acilen tamir
edilmesini istemistir.i'"
1960'h yillarda koyde Ciftciler Birliginin subesi de bulunmaktaydi.

Koyluler, urunlerini yetistirmek icin eskiden gubreyi kendileri elde etmeye
cahsrrlardi. Gtinumuzde kullamlan azot gubresini bulamaymca hayvan giibresine
ycnelirlerdi. Ilginc bir yontemle gubre elde ederlerdi:
Once dikenlerle cevrilmis bir mandra202 kurarlardi. Icine de koyun, keci ve
inekleri koyarlardi. Hayvanlar, mandrarun icerisine diskilanm birakirlardi. Daha
sonra koyluler mandrayi bozup baska bir yerde yeniden kurarlardi. Hayvanlar
diskilanru buraya da birakirlardi. -09 dort kez tekrarlanan bu islemin ardmdan,
mandra tamamen bozulur ve geriye hayvan gubreleriyle dolu genis bir alan kahrdi,
Buraya da cesitli ekinler ekilir ve iyi bir verim elde edilirdi (Elkovan, A.2007). Bu
199

:!llO
1

Karpaz'h, "Karpaz'dan",

Soz, 27 Subat 1931, s.6.

Libazma: Kimyasal gubre.
Kutlu Adah, Koy Raporlari, Turk Cemaat Meclisi Yaymlan, Lefkosa 1961, s.55.

~ Mandra: Koyun, keci gibi slit veren hayvanlarm barmdmldigi,
yer,

slit ve slit urunlerinin elde edildigi

bl

elde edilen gubreler sutu korumak amaciyla da kullamhrdi, Hayvanlardan sagilan
silt, mayalandiktan sonra bir kabm icerisine konur ve agz; sikica kapatihrdi,
Ardmdan kap steak gubrenin icine yerlestirilirdi. Gubrenin icerisindeki silt, kism
buharlasip yogurt halini alirdi,
Koyluler, ciftciligi gunumuzde daha rahat bir sekilde surdurmektedir, Artik
modem aletler ortaya cikrmstir. Gubre ve yemler de hazir olarak almabilmektedir.

Su:
Gastro Magarasi'rnn dogusundaki vadide Ay Anna203 mevkiinde icinden
surekli su akan bir su tuneli vardi. Koyluler bu tunelin suyundan yararlanmak icin iki
tane kuyu kazmislardi (Ozoren.E, 2006).Bu tunele "Ay Anna (Ayazma) Su Tiineli "
veya "Zorlu Su" denilmektedir. Tunele gitmek icin Gastro Magarasi'run onunden
gecilir. Eskiden gene kizlar Ay Anna'ya testiyle su doldurmaya giderlerdi. Oglanlar
da bu sirada onlan gorup begenirdi. Bu yuzden yakm gecmisimizde buraya "Asiklar
Yolu" denmekteydi (Ozoren E.2006; Sukan, R.2006). Koyun tek tath su kuyulan
burada bulunurdu. Testiler yamnda tulumbalarla da bu kuyulardan su cekilirdi
(Elkovan, A.2006).

1960 yilmda koyun sulama suyu olmadigi icin koyde artezyen204 denemesi
yapilmasi istendi. Bunun icin yapilan muracaatlara karsihk olarak bunlann pesin para
yaunldigi zaman degerlendirilmeye ahnacagi soylendi, Kaylil bu yillarda yeralti
sulanndan yararlanmak istiyor; ama bu konuda gereken ilgiyi goremiyordu.i'" 1958
yihnda evlere borularla su dagitildi ( Ozoren, E. 2007).

:m Buraya ''Ay Anna" admm verilmesinin sebebi; burada bulunan harabe kilisenin Meryem Ana'mn
annesi Ay Anna'ya adanmasrdir (Elibol 2004; Siikan, R.2006).
204

Artezyen : Topragi burgu ile delerek acilan ve suyu yuksege fiskirtan kaynak. Artezyen kuyusu da
denir.
205

Kutlu Adah, Koy Raporlan, Tiirk Cemaat Meclisi Yaymlan, Lefkosa 1962, s.55.

Tanm ve hayvancihk birbirini tamamlayan faaliyetlerdir. Hayvan giibresinden
yararlarularak cesitli iiriinlerin yetismesi saglamr. Eskiden okuzden yararlamlarak
tarla siiriiliirdii. Bunlara
yararlaruhrdi.

Burcak,

paralel

olarak hayvanlar

icin de tanm

arpa gibi bazi iiriinler hayvanlara

yedirilir

iiriinlerinden
ve onlarm

lenmesi saglarurdi.
1960'h yillarda Kibns'ta

buyukbas hayvancihgm

Baf ve Karpaz'm dogu bolgeleriydi.l'"

Kalebumu'nda

en fazla goruldugtl yerler
en fazla bulunan buyukbas

yvan inekti. Bunlann daha 90k giiciinden yararlamhrdi.

Inekler, sabaru cekerek

Jani cift siirerek tarlarun siiriilmesine yardim ederdi. 19. yy'da da Kaleburnu'nda
k vardi. Arna insanlar hayvancihk konusunda bilincli degillerdi.Ineklere
ot yedirirlerdi veya arpa samam ile biraz yem verirlerdi.i'"

kok ve

Kalebumu'nda

klerin ayaklan nallarnrdi. Inek cift tirnakh oldugu icin ayagma iki parca nal
takihrdi. Tirnagm ortasi bos birakihrdi (Sah, H. 2007). ineklere nal takilmasmm
bi; onlann taslara takilmadan, rahatca yiiriiyebilmelerini saglamakti. Tosunlar da
onemli

gelir

kaynaklanndandi.

· inden yararlamhrdi.

Tosunlann

siitiinden,

kaymagmdan

ve

Bunlar, inatci hayvanlar olduklan icin burunlarma halka

di, insanlar, bu halka sayesinde tosunlan yanlarma rahatca cekebilirdi. Tosun,
sahibinin yanma gitmezse bumu acirdi (Elkovan, A.2007).
Bugiin koyde inek ve tosun sayisinda bir azalma gorulur, Halk, bakimi daha
olay olan kucukbas hayvanciliga yonelmistir,
1974

onccsinde

Kaleburnu'nda

onemli

oranda

elmaktaydi. Ozellikle koyun ve keci beslenmekteydi.
Ienen hayvanlar bunlardir. Bunlann

kucukbas

hayvancilik

Bugiin de koyde en fazla

etinden ve siitiinden yararlamhr.

Aynca

yunun yiiniinden de yararlamhr.

Komisyon, Kibrts Cografyasi ve Tarihi, Turk Maarif Mudurluguvaymlan, Lefkosa 1962, s. 21.
Sir Samuel Baker, Cyprus As I Saw It in 1879, Printed in the UK by Lightning Source UK Ltd.
irginia,", s.76.

Devecilik:

Kalebumu'nda 20.yy'm ortalanna kadar devecilik revacta olan bir meslekti.
Yag ve pirinc varilleri ( Elkovan, A. 2006), zeytinler, bugday demetleri ve kornurler
(Siikan, R. 2006) develerle tasimrdi. Deve ile yapilan ticaretten iyi para kazamhrdi.
Devesi olan

erkeklere " Ali Efendi'nin=" giziyla evlenin artik" denilerek espri

yapihrdi ( Elkovan,A. 2006). Deve belli iklim, toprak ve nem sartlannda yasayabilen
bir hayvan olmakla beraber en soguk steplere oldugu kadar en sicak collere de uyum
saglayabilen bir hayvandir. Colun elli dereceyi asan sicagma tahammiil ettigi gibi
stebin ve yaylanm sifinn altma inen soguklanna da dayamr. Yalmz rutubete karsi
dayaruksrzdir.i'" Kalebumu'nun iklimi develerin yasamasma uygundu. Koyluler
erkek deveye "pe~enk" disi deveye de" deve" derlerdi ( Elkovan, A. 2006). Aynca
erkek deveye Rumca "gamilo", disi deveye de" gamila" derlerdi (Sah, H. 2006).
Develer yiiklenirken oncelikle yulan asagiya asihrdi. Deve, sallana sallana
once on ayaklanm dizlerinden kirarak cokmeye baslardi. Ardmdan tiimiiyle coker ve
yuk,

iizerine yuklenirdi.""

Develerin iizerinde iki yana sarkan heybeleri

vardi.Tasmacak olan seyler heybelere yerlestirilirdi. Bunlara "Yisacin" derlerdi
(Sesli, 0.2006).
Develere Taki/an Susler:
Devenin yulanmn ustune renkli kumas parcalan konulurdu. Kirrmzi, yesil,
mavi, san gibi canh renklerdeki bezler tercih edilirdi (Sah, H. 2006.). Bu bezlerin
bazilan fiyonk gibi baglarur ve iizerlerine nazar boncuklan takihrdi, Deveye takilan
en onemli aksesuar candi. Bu canlara "Basari" veya "Gambanella" denirdi (Sah, H.
2006; Sesli,O. 2006). Buyuk canlar "Biiyiik Gambanella", kuciik canlar ise "Kiiriik
Gambanella" adnu ahrdi. Disi develere kucuk canlar , buyuk develere biiyiik canlar
takihrdi (Sesli,O. 2006).

:?OS

Ali Efendi Huseyin Babaliki , koyun en zengin kisilerinden biriydi.

:'O'J

Hilmi Dulkadir, lcel'de Son Yorukler,i,;:el Valiligi Yaymlan, Mersin 1997, s.101.
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A.g.e, s. 122.

/U

Kalebumulu

eski bir deveci olan Osman Sesli'nin anlattigma gore; deveci

uykusu oldugu zaman devenin iizerine binerdi. Dusmesin diye de ayagmi devenin iki
yanmda sallanan heybelerin iistiine koyar ve devenin omzuna yatip uyurdu. Disi

devenin kacmaya cahsmasi durumunda iizerindeki carun cikardigi seslerden dolayi
erkek deve onun kactigmi anlar ve onu kovalayip yakalardi (Sesli, 0.2006). Canlar,
kaba aleminyumdan yapildigmda giizel calmazdi, ince aleminyumdan yapildigmda
ise giizel bir ses cikanrdi,
Devecilerin yanlanndan ayirmadiklan bir borulan da vardi. Bu on veya on iki
irn; buyuklugunde, deniz kabugu veya geyik boynuzundan yapilrms bir boruydu.
Deveciler, bir koyden uzaklasmca veya koye yaklasmca belli bir mesafeden bu
ruyu calarak, gelis ve gidislerini haber verirlerdi.211 Kalebumu'nun devecileri de
borulanm Kuruova'da212 calmaya baslar, Kalebumu'ndaki harumlan da onlan duyar
re

geldiklerini anlarlardi (Sah, H. 2006).
Tiirkiye'de deveyi siisleyene "Havutcu" denir. Siislerken zil, can, nazar

boncugu vs. kullamhr. Cuvaldizi iyi olan ustanm deseni herkes tarafmdan tammr.
Havutculuk bugiin cok azalrmsur.r':'
Hayatta olan deveci ve koylulerin belirttigine gore; Kalebumu'nda deve
guresleri diizenlenmezdi. Zaman zaman disi ve erkek deve, ciftlesme maksadiyla
irdi. Disi deve hamile oldugu zaman bunu sahibinden de once erkek deve
anlardi (Sesli, 0. 2006). Koylulerin inarusma gore attan veya esekten dusen insanlar
sakatlamr, hatta olebilirdi ama deveden dusene bir sey olmazdi; cunku, deve
1iibarek bir hayvandi.
Kalebumu' nun en iinlii devecileri Osman Sesli, Musalli ve Hiiseyin Sardu'
ydu (Denker, T. 2006). Deveci Musalli' nin evinin duvannda kucuk tas parcalanmn
·ara yapistmlmasiyla olusmus bir deve resmi bugiin dahi durmaktadir (Bkz.
-·· Altay Sayil, "Kibns' ta Yok Olan Hayvanlardan Deve ", Ktbrts Arastirmalan Dergisi, cilt 1, sayi
. 1995, s.59.
Kuruova: Eski ismi "Korovya" olan koy, Kalebumu' na yaklasik bes km uzakhkta bulunan bir
•. lesim birimidir.

_.:; TRT 2, "El Yapum", Kisa Belgesel, Saat 20:00.
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Resim 26). Bu devecilerden bugun hayatta kalan tek kisi, gorusme yaptigumz Osman
Sesli' dir.
Develerin, Kibns'rn Osmanhlar tarafmdan fethedildigi 1571 yihndan once de
Kibns'ta

bulunduklan

soylenir.

Bu <leveler "Hecin"

cinsindendi.

Bunlar

tek

horgii9lii, iyi kosan, evcil ve anavataru Afrika olan develerdi.214 Osmanh, Ingiliz ve

Cumhuriyet devirlerinde 90k sayida bulunan bu <leveler, 1974 sonrasmda sayilan az
da olsa bulunabiliyordu. Simdi ise soylan tukenmistir,
Kibns'ta motorlu arac sayisinm artmasiyla deveciler tasimacihktaki
onemlerini yitirdiler ve 1940' h yillardan itibaren ellerindeki develeri satmaya
basladilar. Develerin ahcilan, etinden pastirma yapan kasaplarla o yillarda Kibns' a
elen Araplardi, Hecin tipi <leveler, Kibns'm bir ada olmasmdan oturu baska deve
cinsleriyle ciftlesemediler ve satkan olarak kaldilar. Bu yuzden Araplar, Kibns'a
gelip esek ve katirlarla birlikte develeri de ahp, kendi ulkelerine gotiirdiiler.215
Kaleburnu'ndaki develerin ve devecilerin kaderi de Kibns'taki devecilerin kaderi
i olmustur. Deve, bugiin koyun otantik dokusunu tamamlayan arularda ve bir, iki

· yatiirde yasamaktadir. "Develeri ne giizel siislerlerdi a gizim, o ne heybetli
yvamdi oyle ... " sozleri Kalebumulu yashlann torunlanna deveyle ilgili anlattiklan
muann en giizel, en kisa ifadesi olmustur. ..
Develerin yamnda katir ve at da Kaleburnu koylulerinin en 90k kullandiklan
yvanlardandi. Katirlar daha once de bahsettigimiz gibi liharga denen degirmeni
,irerek, ogiitmeyi saglardi, Atlar da koylulerin ulasim araclanndan biriydi. Aynca
BDgJrnigi gosteren onemli bir semboldii. Zenginler atlanm bir giizel siisler,
*1$3rolarma ihtisarn katardi (Siikan, R. 2006). Koytm zenginlerinden Ali Efendi
iiseyin Babaliki Magusa'ya, Yalusa'ya at ile giderdi (Denker,T.2006). Bazi
O)banlar da kecileri gozetlemek icin hizli hayvanlar olan atlann iizerinde gezinirdi.

AJtay Sayil, "Kibns' ta Yok Olan Hayvanlardan Deve ", Kibris Arasttrmalari Dergisi, cilt 1, sayi
I. 1995, s.56.
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-

A.g.e., s.60.

IL.

Esek de onemli bir ulasim araciydi. Koyluler gidecekleri yer uzaksa, buraya
esege binerek

giderlerdi.

Sehre satilmaya

goturulecek

uyulardan su cekrnek icin de esekten yararlamhrdi,

mallar

esekle tasimrdi.

Bu is icin olusturulmus odun

laplan vardi ve esekler durmadan dolabi cevirirlerdi. Esek sadece onunu gorurdu,
saga sola bakamazdi; cevresini gorup, hircmlasmasm diye gozlerine hurma dalmdan
oriilmii~ gozlukler takihrdi (Elkovan, A. 2006). "Gozunde at gozliigii mu var " sozu
olayi andmyor. Bu deyim, insanlarm gozlerini kapatip, gercekleri goremediklerini
anlatmak icin kullaruhr.
Esege binmek icin "binek tasi" kullaruhrdi, Binek tasi yontulabilen kum

mdan yontulmus, eniyle boyu yaklasik altrms cm, yuksekligi elli cm olan bir tastir.
oylii oncelikle hayvaru tasm yaruna cekerdi, Kendi de tasm uzerine cikardi, Bu
durumda tas, hayvarun kann alti hizasmda kahrdi, Kisi, sol ayagma agirhk verip sag
yagnn hayvanm sirtma koyardi. Bu sirada hayvarun sirtmdaki 1sladir216 veya semere
urdu. Bir aksilik olmadigi takdirde esek hareket etmez ve sirtma rahatca
binilirdi. Iniste ise kisi iki ayaguu ayru tarafa gecirip yavasca esekten inerdi.217
Esek ve katirlar, baglandiklan tarlalardaki hasih yiyip bitirince, yeni arpa
yiyebilsinler diye ipleri uzatihrdi. Buna "ortleme" denirdi.218
Kalebumu'nda ancihk da yapilmaktaydi. Hatta ancihkla ugrasan ailelerden
· · inin soyadi "Balcioglu'tdur. Bugun birkac aile bu ugrasi surdurmeye devam eder.

Kalebumu koyluleri "fenni artctltk" ile ise basladi. Bu tur ancihkta anlar
ovana degil, sepetin ya da kofunun icine konurdu. Anlann cikardtklan ballar,
=estraktor" denen bal cikarma makinesiyle sepet veya kofunun icinden alimrdi

ibol 2004). Bu aletin olusturdugu hava basmciyla bal, peteklerin icinden rahathkla
ve petegin altta kalmasi saglamrdi. Daha sonra bu petekler yeniden kullamhrdi.
Elde edilen ballar sanhyordu, Fenni ancihgm ardmdan "kovan artctligt" na gecildi.

-- Isladir: Esegin ilstiinde bulunan bez parcasidir. Yunden yapihr ve semer bunun Uzerinden konur.
Oguz Yorgancioglu, Kibrts Turk Folkloru, ?, Magusa 2000, s,32.
A.g.e, s.113.
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ipekbocegi Yetistiriclligi :

Eskiden Kibns'ta ipekbocegi yetistirme ve alman kozalardan ipek iiretme
yaygm bir ugrasti.

Bu ugras Kibns'ta ekonominin

bozuk oldugu donemlerde

koyluye, hatta kasabahya hayli kazanc saglamaktaydi. -Oretilen ipek oncelikle Fransa
ve ingiltere'ye saulmaktaydi.I!" Bener Hakki Hakeri' nin, Maynard Owen Williams'
in Temmuz 1928' de, The National Geographic Magazine'de

cikan bir yazismdan

yaptigi ahntida, Kibns'm ipek ve pamugunun Ortacag'dan beri unlu oldugu ve bu
yazmm yazildig;

donemlerde

A vrupa' da hala daha arandigi

belirtilmektedir.

220

Marsilya Ticaret Odasi belgeleri icinde yer alan ve 1740-1753 donemini kapsayan
konsolosluk raporlannda

da bu konuda bilgi verildi. Bu belgelerden, ipegin Kibns

icin ne denli onemli oldugu ortaya cikmaktadir. Buna gore, o yillarda disanya basta
ipek olmak uzere pamuk ve yiin satihp, cesitli dokuma kumaslar almrms ve Kibns
lehine ortaya cikan ticaret a91g1 da para ve diger degisim araclanrun

girisiyle

dengelenmistir, Fransa'mn Kibns'tan ithal ettigi mallar arasmda ipek birinci sirada
yer almaktaydr+"
Ipegin uretildigi en onemli yerlerden bir tanesi de Karpaz bolgesiydi. Sir
amuel Baker, Gezgin Mariti' nin 1769'da yazdigi Viaggi Per 'Isola di Cipro (Kibns
Adasmdaki

Geziler) isimli kitabmdan yaptigi almtida, Karpaz ipegi ile ilgili su

dlgileri vermektedir: "Kibns ipeginin kalitesi, egrilip bukulup, iplik yapildigi yere
gore

degismektedir.

Nitekim

en

iyisi,

en beyazi

Magusa

ve

Karpaz'

da

- tilm
ure
1
ekt e diIr. 222,,

Bener Hakki Hakeri, Dunden Bugune Kibrts Tarihi' nde Ilginc Olaylar, Hakeri Yaymlan, Lefkosa
991, s.48.

-19

:::31 A.g.e,

s.53.

=• Eytip Ozveren, "Marsilya Ticaret Odasi Belgeleri' nde 19. yy Oncesi Kibns", KtbrtsArastirmalari
Dergisi, cilt 3, sayi I, K1~ 1997, s.19.
~ Ahmet Gazioglu, Kibrts 'ta Turkler (J 570- 1578), Kibns Arastirma ve Yaym Merkezi, Lefkosa
994, s. 202.
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Bener Hakki Hakeri, David Cobham' m"Excrepta Cypria" ismli eserinde,
Michael de Vezin' den223 ipek ile ilgili naklettigi bilgileri almtilarrustir. Buna gore;
18.yy' m son ceyrcginde Magusa ve Karpaz' da ipek yogun olarak uretilmekteydi.224
Karpaz bolgesinde ipek yetistiren koylerden biri de Kalebumu'ydu.
Ipekboceginin yasamasi icin dut agaclan gerekir. 1833 tarihli Osmanh Devleti' ne ait
Temettuat Defteri' nde bu yilda Kalebumu'nda otuz iki tane dut agacmm oldugu
yaz1hd1r.225 1950'li yillara kadar ipekbocekciligi Kalebumu ekonomisine onemli
oranda katki yapti. 0 yillardan sonra yavas yavas azalmaya basladi. Bugun hemen
hemen hie; yapilnuyor. Kalebumu harnmlan ipekboceginden elde ettikleri ipek
iplikleriyle cesitli dokumalar yaparlardi,

Ipekbticeginden nastl ipek iiretiliyordu?

Ipekboceginin tohumlan dis tilkelerden ozellikle Fransa' dan ithal ediliyordu.
Bu tohumlar bugday tanesi buyuklugunde olurdu. Onlara "sinno" adi verilirdi
(Elkovan,A.2006). Ipekboceginden ipek ipligi uretmek zahmetli bir isti, Bunun icin
~yle bir surec takip edilirdi:

Dut agaclannm yapraklan mart aymm ilk haftasi genisleyip, yeserirdi,
lpekboceginin tohumlan da yeterli sicakhgi buldugunda bu donemde acihrdi. Acilan
ipekbocegi kurtlan bir sele icerisine yerlestirilir ve onlara dut yapragi yedirilirdi.
Iyice irilestiklerinde , yani bir- bir bucuk cm civannda bir boya eristiklerinde bir
hasira aktanhrlardi. Belli bir boya ulasip hasira aktanlanlar daha cok dut yapragi
yemege baslarlardi. Aktarma fie; gunde tamamlanmak zorundaydi. Her pakette acilan
:::::, Michael de Vezin, 1776' dan 1792' ye dek ingilizler' in Halep ve Kibns Konsolosu olan Fransiz
asilli birisiydi. Oldugunde Larnaka' daki Lazarus Kilisesi'ne gomuldu. (Bkz. Bener Hakki Hakeri,
Dunden Bugiine Kibrts Tarihi' nde Ilginc Olaylar, Hakeri Yaymlan, Lefkosa 1991, s.52).
- ·~ A.g.e, s.52.
~ Komisyon, Osmanli Idaresinde Kibrts, TC Basbakanhk Devlet Arsivleri Genel Mudurlugu, Ankara
~000, s.153.
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ve buyutulen ipekbocekleri bir karrus hasm doldurmaya yeterlidir. Hasira aktanlan
bocekler (buculer) gece gunduz yemege baslarlardi. Boceklerin gunes

1~1g1

gormemelerine ozen gosterilirdi, Gunes isigmdan rahatsiz olur, hastalamrlardi. Her
sey olumlu olarak gelisirse bocekler hasira konduktan elli gun sonra kozalanm

ormege baslardi. Bes gun icinde kozalann tumu kapanmis olurdu. Bundan sonra
ipekbocekleri bir muddet daha beslenirdi.
Bocekler, beslenme sirasmda yedikleri otlann iizerine " aski" adi verilen
salyalanm birakirlardi. Ertesi gun, salyalann etrafmda koza ormege baslarlardi.
Koyluler ortaya cikan kozalara " gozzak" derlerdi. Bes-alti gun icerisinde tum
k.ozalar oruldukten sonra kaynatihrdi. Kaynama sonunda kozalar acihr ve uclanndan
iplik cikmaya baslardi. Koyluler, bu iplikleri ahp"vulappi"denilen bir duzenekle
:ganni"denilen bir karmsm uzerine sararlardi (Elkovan,A. 2006).
lstendigi zaman bu iplikler ahrup dokumalarda kullamhrdi.

Cobanhk

Kaleburnu'nda, daha once de belirttigimiz gibi, kucukbas hayvan cobanhgi
oldukca yaygmdi. Ozellikle koyun ve keci beslenirdi.226 Cobanlar hayvanlanru
klerken kaval calardi.
Cobanlann yanlarmdan ayirmadiklan bazi aletleri vardi. Bunlardan biri;
"cibayi" dedikleri cengelli degnekti. Bununla hayvanlan kovalayarak, ekinlere zarar
ennelerini engellerlerdi. Bir digeri "dagarc1k"t1( Bkz. Resim 22). Dagarcik, deniz
kabuklanyla suslenirdi. Dagarciga "sibiri" de derlerdi (Elkovan, A. 2006). Suyu
soguk tutan su kabaklan da onlar icin onemli araclardandi. Su kabaklan, su
· Iemlerden sonra kullamsh bir hale getirilirdi:

::::ll!i 1961 yilmda koyde cobanlann iki bin kadar kucukbas hayvan besledikleri saptanmistir (Bk:z. Kutlu
Adah, Koy Raporlari, Turk Cemaat Meclisi Yaymlan, Lefkosa 1961, s.55 ).
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Oncelikle kabagm govdesinin uzun olan kismi kesilip atihrdi, Diger kismi ise
kucuk cam parcalanyla temizlenirdi. Iyice temizlendikten sonra icini "kara sakzz" ile
kaplarlardi, Salaz, zamanla eriyip camm saydarnhgma ulasirdi. Sakizin en onemli
ozelligi sogutuculuguydu, Su kabagmm icine su, sarap vs. konurdu.
Cobanlann, koyunlarm yiinlerini kirpmada kullandiklan "koyun makast" da
onemli araclanndandi. Bu, demirden yapilmis, keskin ve biiyiik bir makasti. Koyun
ve kecilerin yiinlerini kirpmada kullaruhrdi.

"Cobanin kartsi olmus, haberi olmamis" diye bir deyim soyler atalar... Bu
deyim, cobanligm ne kadar zor ve zaman alici bir ugras oldugunun · act ama gercek
ir ifadesidir ...
Coban derdini dogayla ve hayvanlanyla paylasip kavahm yamk yamk calar.
Ona her uflediginde bircok duyguyu aym anda yasar. Cobanlar yeri gelir bir masalm
bas kahramam olurlar, yeri gelir bir gezginin rehberi ...

Ingiliz doneminde tum Kibns'ta oldugu gibi Kaleburnu'nda da cobanlara bir
ruhsat verilirdi. Cobanhk yapabilmek icin devletten mutlaka ruhsat almak
gerekirdi.Ruhsat alan cobanlann kollanna kirrruzi bir bez gecirilirdi. Bu, onlann
ban oldugunu gosteren nisanlanydi. Desteban gelip, onlan sorusturdugunda bu
zi ona gosterirlerdi (Sah, H. 2006).
Cobanlar giinliik kiyafetlerinin iizerinden, siyah ve kalm yiiniin dovulmesiyle
yapilrms "kaboto"227 dedikleri agir bir ceket giyerlerdi. Bu ceket, onlan kism
soguktan korurdu.Bunun yanmda " Cangar cizmesi" denen bir cizme giyerlerdi. Bu
cizmeler deriden yapilrmsti ve dizlere kadar gelirdi. Altlarmda onu saglamlastiran
demir parcalan vardi,Cobanlar bunlan uzun sure kullarurlardi.
Kaleburnu'nda cobanlann icine silt sagdiklan toprak kaba "galeftira" veya
"galestira" denirdi. Bu kaplar kendi iclerinde de cesitli boylara aynhrdi. Bunlann en

zr Herhalde bizim kabot dedigimiz bezdir.
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kucuk boyda olanlanna "gunella", orta biiyiikliikte olanlanna "vici", en biiyiiklerine
de "gunna" adi verilirdi (Hiirtiirk, F.2006).
Coban, koyun ve kecileri diger cobanlann
onlan darngalardi.

hayvanlanyla

kansmasm

diye

228

En fazla kullamlan damgalar sunlardi:

(1) Hayvamn

sag kulagi dikey ve yatay olarak kesilirdi. Bu isarete "sistra

gutsulli" adim verirlerdi (Elkovan, A.2006).
(2) Sol kulak dikey ve yatay olarak kesilirdi.
(3) Sag kulak sadece yatay olarak kesilirdi.
(4) Sol kulak sadece yatay olarak kesilirdi.
(5) Sag kulak katlanarak kesilirdi. Bu sekle "goka" derlerdi (Elkovan, H. 2006).
(6) Sol kulak katlanarak kesilirdi.
(7) Kulak katlamr, ortasma delik acihrdi. Bu damgaya da "driba" denirdi.
Bu

tiir

damgalara

anndaki

Anadolu'daki

davarlann

hepsinin

yoruklerde
kendine

de

rastlamr.

Ornegin;

ozgii ve Kalebumu'nda

Elbeyli

oldugu

gibi

yalmzca hayvanlarm kulaklanna yapilan cesitli damgalan vardi; Bunlara "en" ismini
229 Sah
. 1·1 em. vs ...
'enr. I er d"1;
y ve 1·1 em,. F"mz

Koyde az olmasma ragmen tavuk cobanligi da yapihrdi. "Gannura" ismindeki
harumm yiizlerce tavugu vardi. Bu kadm bazen tavuklan, bazen de onlardan elde
enigi yumurtalan satarak gecimini saglardi (Elkovan, A. 2006).
Bunun disinda bircok evde bir kiimes icerisinde

on, yirmi · tavugun beslendigi

~riiliirdii.
Tavuklar yemek artiklan ve kepekle beslenirdi. Tavuk kiimesinin yamnda ve
- · de su yalaklan
3

vardi, Bu yalaklara tavuklann

icmesi icin su doldurulurdu.

Damgalamaya bugun bile rastlanmaktadir.

:::5 Ali Riza Yalkm, Cenup ' ta Tur km en Oymaklarz 1, Ktlltur Bakanhgi Yaymlan, Ankara 1977, s.23.
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Haftada bir veya on gunde bir yalaklar temizlenirdi (Sukan, M. 2006). Kara tavuk,
cilli tavuk ve kahverengi

olan tavuk cinsleri Kaleburnu'nda

en fazla beslenen

tavuklardi.
Cobanhk, Kibns Turk koylusunun yillarca en onemli ugrasi olmustur. Bu
durum rmsralarda da yerini alnustir. Lamakah Mehmet Nazim Bey'in " Cal Ey
Coban" isimli siirindeki su rmsralar buna bir ornektir:
Kavahnla guzel coban neredesin nered~?
Senin gamh nagmelerin sifadir derde
Gece tenha ufuklarda inliyor sesin
Bu figanla matemlere sanki rna'kessin="

Bugun Kaleburnu'nda koyun-keci cobanhgi devam etmektedir. Bircok evde
tavuk beslenmektedir. Sadece sutunden yararlarulmak uzere beslenen 90k az
sayida okuz vardir. Koyde eskisi kadar olmasa da esek bulunmaktadir, At, katir ve
ve ise bugtm koyde hie bulunmayan hayvanlardandir. Bu hayvanlar, Kibns'ta en
hub tiikenmeyi 1950 ve 1960 yillan arasmda yasarmstir. istatistiklere gore; 1950
yilmda 8500 olan katir say1s1,1960yilmda 6000'e , 5000 olan at sayisi 1900' eve
600 olan deve sayrsi da 100' e inmistir.231
Kaleburnu'nda cobanhk yapanlar daha 90k orta yas veya otuz yasm uzerinde
Ian insanlardir, Genclerin yuzde sekseni ya sehirlerde (ozellikle Gazi Magusa'da)
emur ve isci olarak calismaktadir ya da ingiltere' ye goc etmektedir. Gencleri goc
etmeye iten onemli nedenler vardir; evlenme yasi gelmis olan bir erkek yuvasmi
ada zorlanmaktadir. Koyde ciftcilikten, cobanhktan baska is yoktur. Devlet
.oyde deniz kenannda bulunan araziyi bolup, genclere arsa verecegine <lair soz
rermis, amabu soztmu tutrnarmstir (Gill, S. 2006).

-- Mustafa Tater, "K1bns Turk Edebiyati", Turk Diinyast Edebiyatlari, Milli Egitim Basimevi,
bul 1998, s. 331.
:::;. Altay Sayil, "Kibns' ta Yok Olan Hayvanlardan Deve", Kibris Arastirmalan

~56.

Dergisi, cilt 1, sayi 1,
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Yillar once de ingiltere' ye goc; edilmistir. Bunun nedeni; Kibns' ta yapilan
savaslar degil, issizlikti. Deveciligin yavas yavas ortadan kalkmaya baslamasi, koyun
daghk olmasmdan

dolayi bahce tanrm yapilamarnasi,

etmemesi ve ingiltere'nin
ulkeye

kabul

edip,

devletin koyluleri

o donemlerde Kibns Turk vatandaslanru

yerlesmelerine

Kalebumulular ingiltere'ye

izin

vermesi

gibi

tesvik

vizesiz olarak

nedenlerden

dolayi

goc etmeye basladilar (Ozoren, E. 2006; Sah, H. 2006).

ilk goc 1940 yilmda gerceklesti. ilk olarak gidenler; Fahrettin Hasan, Enver Mevlit,
Halil Huseyin ve Huseyin Rezvan ismindeki kisilerdi. Bu kisiler oraya gittikten sonra
oye mektup gondererek, diger koyluleri de ingiltere'ye

davet etmeye basladilar

Ozoren, E. 2007).
1960'a kadar bu davetler devam etti. 1960'ta Kibns Cumhuriyeti kuruldugu
z.aman, Ingiltere'nin

Kibnsh Turkler icin verdigi bu izin kaldmldi. Arna bu tarihe

kadar koy nufusunun yansmdan

fazlasi koyden gitmisti. Gunumuzde

de gencler

oradaki ailelerinin yaruna gidip bes alti ay cahsip gelmekte, para tukendigi anda
yeniden gitmektedir. Bir yolunu bulanlar vatandas olmakta, bulamayanlar ise kacak
· i olarak cahsmaktadir.
unan koyluler,
ulunmuslardir.

Sunu da belirtmeden

koylerini

unutmarmslar,

gecrnek istemiyoruz:

belli donemlerde

ingiltere'de

cesitli yardimlarda

Omegin; koyde yapilan yeni mezarhgm arazisi Mehmet Turk Nay

tarafindan hibe edilmistir. Mezarhgm

mezar taslanru Hamza Sesli hibe etmistir.

Cami tarniratim Ahmet Tenduri yaptirrmsnr.

Ataturk bustunu de Kemal Karayel

• eniletmistir (Gul, S. 2006).
Kalebumu koyluleri Kibns'a buyuk bir ozlern duymaktadir.

2003'un mart

yinda Kalebumulu Unal Ali ismindeki kisi, bu ozlemini bir siire dokmus ve "Kibns
Ozlemi" admi verdigi siirini Erenkoy'tln Sesi gazetesine gondermi~tir.232 Ali, siirinde
Kibns'i betimliyor hem de yogun gurbet duygulanm dile getiriyor:
Nefes darhgina her ugradigunda
Arzulanm bulunayim her an yurdumda
Dort yanmi cevreleyen berrak mavi denizin
Ovalanndan fiskmr bereketin ...
232

Una! Ali, "Kibns Ozlemi", Erenkoy'un Sesi, Mart 2003, s.2.

ov

Bir diger dortlugunde ise gurbetci, gozlerini kapatarak Kibns'r hayal ediyor ve
iilkesine karsi duydugu sevgiyi anlatacak sozcukleri bulamadigmi belirtiyor:

Gurbette seni ozlerim
Gozlerirn kapah seni duslerim
Bu sevgi baska bir seye benzemez
Kalemle kolay kolay ifade edilemez

Ozlemler cesitlidir; sevgili ozlemi, memleket ozlerni, aile ozlerni, arkadas ozlemi ...
Ozlem, gurbet duygulan asrrlarca siirlere, manilere, sarkilara konu olmustur,

Milli

Edebiyat donemi

sairlerinden

Yahya Kemal

Beyath,

Ankara

ziyaretlerini, istanbul'a yeniden donecegini bildigi icin sevdigini soyluyor. Sair "Kar
Musikileri" isimli siirinde 1927'de Varsova'da iken istanbul'a olan ozlemini en
dokunakh, en zarif sekilde soyle dile getiriyor:

Zihnim bu sehirden, bu devirden cok uzakta
Tanburi Cemil Bey cahyor eski pilakta.
Birdenbire mesudum isitmek hevesiyle
Gonlum dolu istanbul'un en ozlu sesiyle
Smdun ki uzaklasti kar ve karan

·)xumda bntun bir gece korfezdeyim artik.233

~ Kenan Akyiiz, Bati Etkisinde Turk Siir Antolojisi, Inkilap Yaymlan, istanbul 1985, s. 750.
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4.1.3 BESLENME

Beslenme, insan icin onemli bir biyolojik ihtiyactir. "Can bogazdan gelir"
atasozu bu ihtiyaci yansitir.

ilkel insanlar cevrelerinde bulduklan hayvan ve bitkilerle besin ihtiyaclanm
karsilarlardi, Bu insanlar zamanlanmn onemli bir bolumunu besin aramak icin
harcarlardi. Mevsim ozelligi, iklim kosullan ve dogal afetler besin tedarikinin
surekliligini engellediginden, cogu zaman belirli yerlerde yerlesmeleri miimkiin
olmazdi.234
Insarnn yerlesik hayata gecisi, besin iiretimi ve saklamasim ogrendikten soma
miimkiin olmustur. Insanoglu once dogada buldugu hayvan ve bitkileri ehlilestirerek
yetistirmeye baslamistir. Boylece beslenmede dogaya bagimhhk bir olcude
azalmisur. Ates bulunduktan soma da avlanan veya yetistirilen hayvanlar ve toplanan
dtkiler pisirilerek daha lezzetli ve saghkh bir duruma getirilmistir.
Her ulusun kendine ozgti bir beslenme sistemi ve yemek ozellikleri vardir.
Bunun yanmda birbirlerinden uzakta yasayan topluluklann bile bazen cesitli
orlerden dolayi, aym veya birbirine benzer yemekler yaptiklan gorulmektedir+"
Dunyada teknolojinin gelismesi sonucu radyo, televizyon ve sinema aracihgiyla
lumlar gorse! ve isitsel olarak kulturel bakimdan birbirlerine yakmlasmaya
lami~tir.236 Bu araclara bugiin bilgisayar ve intemeti de ekleyebiliriz.
Kalebumulular da diger Kibns Tiirkleri gibi beslenmeye onem verirlerdi.
Bununla ilgili soyle bir deyim soylerlerdi:
Duhrenumu beksi brin binasi may revgi"
Turkcesi: Namuslu insan actkmadan pisirir (Denker, T. 2006).

':;&

AyfjeBaysal,"Tiirk Mutfagmda Kisa Hazirhk", IV Milletlerarasi Turk Halk Kulturu Kongresi
· ileri, Feryal Matbaasi, Ankara 1992, s.59.
ustafa Ali Mehmet, "Romanya'da Yasayan Tiirk Mutfagi", IV Milletlerarasi Turk Halk Kulturu
esi Bildirileri, Feryal Matbaasi, Ankara 1992, s.149.

Sevket Direktor, Ktbrts Turk Mutfagt, Galeri Killtiir Yaymlan, Lefkosa 1998, s.7.

4.1.3.1

Yemekler ve Tarifleri:

A) Corbalarr
Corbalar, en zor anlannda insanlann yanmda olan yemeklerdir. Diger yemeklere
gore maliyeti daha az, yapimi daha kolaydir. Corba, zaman zaman Divan Edebiyati
metinlerinde de gecmistir. 17.yy. sairi Nef'i, Siham-1 Kaza isimli eserinin basmda,
Kmm'a gidip hanm nedimi olan ve Ttirkiye'de kalan ailesi ile ilgilenmeyen babasim
¥)yle hicvetmistir:

Sa'adet ile nedim olah peder Hana
Ne merciimek gorur oldi gozum ne tarhana237

Sair bu misralarda babasi gittikten sonra maddi sikmtilar yasadiklanm, bazen corba
mak icin gerekli malzemeyi alacak paralarmm bile olmadigmi belirtmektedir.

l. Tarhana Corbasi:

Tarhana

corbasirun

tarifini

vermeden

once tarhananm

nasil

yapildigi

hakkmda bilgi vermek gerekir.

Tarbananm Yapihsi:
Bir kap icerine slit mayalamr ve yogurt elde edilir. Diger yanda da bir kazan
,-hn<>=lr,

icine yeterli miktarda bulgur konulur. Onceden hazirlannus

yogurt, iki

e bir kazandaki bulgurun uzerine dokulur. Bu islern dort gun devam eder.
~,ylece yogurt, iki kez bulgurun uzerine dokulmus olur. Bunu yapmaktaki amac,
_ gurdun eksimesini saglamaktadir. Ardmdan yogurtla kansmis bulgur pisirilir ve
· gece bekletildikten sonra parca parca kesilip, yogrulur. Y ogrulduktan sonra bir

zr Tulga Ocak, "Neri ve Tiirk Edebiyati'ndaki Yeri", Olumunun Uc yiiz Ellinci Ytlinda Nef'i,
~-k Kiiltiir Merkezi Yaymlan, Ankara 1991, s.3.
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selenin238 ya da carsafin iizerine konularak, <lama cikanhr ve kurutulur (Elkovan,

A.2006). Kuruduktan sonra, arzu edildiginde miktar miktar almarak corbasi yapihr.

Tarhana Corbasmm Tarifi:
Bir tencereye su konur239 ve icerisine corbayi yiyecek insan sayisina gore
tarhana atihr. Kaynaymcaya kadar kanstmhr.

Kaynayip kopuklendigi zaman

kopukleri ahrnp, iyice pismesi icin yirmi, yirmi bes dakika daha kaynatihr.
Kalebumulular servis yapmadan once corbanm icine sos olarak salca ve garacocco/l"
da katarlar (Gill, S.2006). Kibns'in diger bolgelerinde sos olarak genelde kucuk
hellim parcalan kizartilarak, tarhanamn icine atihr,
Kalebumu'nda 1974'ten once oldugu gibi bugiin de tarhana corbasi sevilerek
yenen bir corbadir.Birazdan bahsedecegimiz diger corbalar da Kalebumu'nda
1974'ten once yapilmaktaydi, bugun de yapilmaktadir.

2. Bulgur Corbasu
Bulgur corbasi yapmak icin; bir tencerede su kaynatihr, icine yanm paket
gur ve dereotu ilave edilir. Bir yandan da sogan tava icerisinde yagda
pembelesinceye kadar kizartilir. Ardmdan bulgur corbasma ilave edilir. Corbamn
uzerine pismesine yakm tuz da eklenir. Bazi hanimlar

giiniimiizde tuz yerine

tuzotu241 tercih etmektedir.

::;ii

Sele: Tarhana kurutma, kuru ilziim yapma vs. isleminde kullamlan, hasirdan yapilnns yuvarlak
aleti.
ormal su yerine, tavuk suyuyla da yapilabilir,

=~ Garacocco.Corekotu .
.:~• Tuzot; kereviz, turp, pirasa, domates, biber vs. gibi bitkiler ile tuzun kanstmlmasi sonucu olusur.
etlerde hazir olarak satihr.

~4

3. Sebze Corbasi:
Bir tencerede normal su veya etsuyu kaynatihr. Bu suyun icerisine kereviz,
havuc, sarma, domates, patates, sogan vs. sebzeler dogramr. K1s1k ateste kaynatihr.

Yirmi dakika kadar sonra sebze corbasi servise hazirdir (Elkovan, Ha. 2007).

4.Gome,;li Pirinc Corbasi:
Gomecli pirinc corbasuu yaparken, once bir tencereye biraz yag konur ve bu
yagda sogan ve kup kiip dogrannus patates kizarnhr. Daha sonra aym tencerenin
isine kucuk kucuk dogrannus gomecler ve bir kahve fincam kadar da pirinc ilave
edilir. Yanm litre kadar da su konur ve tum malzemeler yirmi dakika kadar
ynatihr. Pismesine yakm bir tutam kadar tuz ilave edilir (Nalbant, A. 2006). Arzu
edenler corbaya limon sikarlar, Aynca corbayi icine kucuk ekmek parcalan
"' · yarak icenler de vardir.

~, .• ercimek Corbasr:
Mercimek corbasi da istenirse normal suda, istenirse tavuk suyunda yapihr.
e bir tencereye su konup, kaynatihr. Ardmdan on- on bes corba kasigi mercimek
dort- bes corba ka~1g1 pirinc kanstmhr, yikamr ve kaynayan suyun icine atihr.
Tencere icerisinde birkac defa kanstinhr ve kaynamaya birakihr. Iyice kaynadiktan
icine yeteri kadar limon ve tuz ilave edilir. Aynca bir tavaya yag konur ve
· ine kucuk kucuk sogan kiyilarak kizartihr, Bu kizarmis soganlar pismekte olan
imek corbasina kanhr. Corba, bes dakika daha kaynatihr ve servise hazir hale
.. ,. (Gill, S.2006).
Tarih icinde, okuma-yazmamn bilindigi toplumlarda zaman olmus yemek
eri bir kitap icinde toplanmis. Bilinen en eski yemek kitaplan Yunanh
kestratos'un I.O. 350'de yazdigi Hedypatheia (Keyifli Yasam) ve yine Yunanh

gastronom242 Athenaios'un t.o. 2.yy' da yazdigi Deipnosophistai (Gastronomlar)

dir.243
Turk yemeklerinin anlatildigi ilk kitap ise "Agdiye Risalesi" isimli yazmaydi,
Yazan bilinmeyen ve 18. yy.' da yazilmis bu yapitta iki yuze yakm yernegin kaydi
vardi. Basili ilk Turk yemek kitabi ise Mehmet Kamil Efendi'nin Melceu't-Tabbahin
Ascilann Sigmagi) oldu. On iki bolum halinde iki yiiz yetmis yedi tarifin yer aldigi
kitap, lngilizce'ye cevrilerek Turkish Cookery Book (1864) adiyla bas1ld1.244

Goriildugu gibi yemek yemeye verilen onemin gecmisi hayli uzundur.

B) Ana Yemekler:
1. El Makarnasr Yemegi:
Kalebumulular el makarnasi yemegini eskiden 90k yaparlardi, Bu yemekte
diklan makarnayi kendileri yaparlardi. Bu yuzden "El Makarnasi" aduu
~- El makamasiru yapmak icin oncelikle ovalardan ince cubuklar seklinde
sazlar toplarurdi. Ardmdan un ile su kanstmlarak hamur acihr ve parca parca
~luniirdu. Bu parca parca bolunmus hamur parcalannm ortasma cubuklar teker
er yerlestirilir ve hamura sanhrdi, Hamurlar katilasincaya kadar cubuklar icinde
di, Katilasmalanna yakm cubuklar ortalanndan cekip ahrnr ve hamur parcalan
ugun seklini ahrdi, yani uzun ve ince olurdu (Denker, T. 2006; Sardu 2006).
~emek yapmak icin bir tencerede su kaynanhrdi. Daha sonra kaynayan suyun
ine yapilan makamalar atihrdi, Makama pistikten sonra uzerine rendelenmis
r245

veya hellim246 ve nane konularak yenilirdi (Nalbant, F. 2006).

Gastronom: Gastoromi ile ilgilenen kisiye denir. Gastronomi, mutfakla, yemeklerin yapumyla ilgili
gilerin tilmil, iyi yemek sanati. (Dictionary Laurousse, "Gastronom" maddesi, cilt3, Milliyet
~mlan, Turkiye 1993, s.988).

Ana Britanica Ansiklopedisi, cilt 32, Hurriyet Matbaacihk, istanbul 1994, s.160.
A. g. e, s. 161.
or: Lor, Cokelek (Bkz. Sevket Direktor, Kibris Turk Mutfag1, Galeri Ktiltur Yaymlan, Lefkosa
998, s.121).

Bugun Kalebumu'nda

marketlerden hazir makama ahmyor. Bu makamadan

ya "Fmn Makarnasi" ya da "Makama-Bulli"

denilen "Tavuklu Makama" yemegi

yapihyor.

a)Makarna-Bulli Yemegi:247
Makama- bulli yernegini yapmak icin once tencerede tavuk kaynatihr,
yeterince kaynatildiktan soma tencereden ahmr ve suyu suzulur. Makamalar, bu
suzulen tavuk suyunun icerisine konup, kaynatihr. Makama pistikten soma uzerine
eskiden oldugu gibi rendelenrnis hellim veya nor ile nane konulur. Daha once
kaynatilan tavuk da ya kaynamis halde ya da kizartilarak

makamanm yamnda

servise konulur (Elkovan, H. 2006).

b) Firm Makarnasi:
Fmn makamasi yapihrken dort kisilik bir aile icin bir paket makama
kullamhr. Makamalar normal suda on dakika kadar kaynanhr. Diger yanda, tavada
yagm icerisinde yanm kilo kadar kiyma ve ince ince dogranmis maydonoz kizartihr,
Kizardiktan soma tuz, karabiber ve bahar ilave edilir (Nalbant, A.2006). Baska bir
encerede de fmn makarnasi yerneginin krernasi hazirlarur. Bu krema soyle
hazirlamr:
Tencereye dokuz bardak silt, on corba kasigi un, bes adet cirpilmis yumurta ve
bir adet rendelenmis hellim konularak , kisik ateste muhallebi krvarnma gelinceye
kadar kanstmhr.

Krema hazirlandiktan soma bir sini icerisine sulan suzulmus

makamalann yansi, makamalann uzerine de hazirlanan kiyma kansimmdan konur.
Kiymarun uzerine geri kalan makamalar, onlarm uzerine de krema konur ve fmnda
asik ateste pisirilir. Kirk dakika soma yemek hazirdir (Sardu, A.2006).

:-16

Hellim: Bir cesit sert ve tuzlu peynir (Bkz A.g.e, s.119).

:.• · Tavuklu makama.

0/

2. Kuru Bakla Y ahnisi :
Kuru bak:la yahnisi icin once tencereye su konup kaynanhr, Kaynayan suya
uc-dort avuc kuru bakla atihr. Bir- iki defa kanstmhr. Bak:la yanrn saat kadar kaynar
ve piser. Pismis baklalar kevgir ile suzulerek baska bir kaba konur. Icerisine
zeytinyagi, limon, tuz ve istenirse kucuk kucuk sanmsak: da konup kanstmlabilir.
Artik bak:la yernegi yenmeye hazirdir (Nalbant, H.2006). isteyen uzerine biraz da
sirke <laker.

3. Taze Bakla Yahnisi:
Baklalar soyulup, ikiye bolunur. Bir tencere icerisine biraz yag konarak,
bak:lalar icine atihr ve iic; dart kez cevrilerek kavrulur. Sonra icerisine bir tutam tuz,
dr corba kasig; domates salcasi ilave edilir. Bu sirada baska bir tencerede de et
kizarularak, kizardiktan sonra baklalarm bulundugu tencereye katilir. Et ve baklalan
ortecek kadar su konulur. Taze bakla yahnisi bir saat kadar pisirilir (Balci 2006) .

. Cicek Lahanasi:248
Cicek lahanasi, icerisinde bircok vitamin banndiran lezzetli bir bitkidir. Cicek
lahanasi rnanilerde de gecmektedir:
Bahcelerde lahana
Kestim koydum sahana
Ben omrumde gormedim
Boyle kafir gaynana249

Cicek lahanasi yemegi yapihrken once lahanalar yikamp, parca parca kesilir.
esildikten sonra kizartihr veya haslarur. Kizarrms veya haslanrms lahanalar bir
cere' icerisine konur. Uzerlerine bir tutam tuz ekilir ve bir corba kasig; salca ilave
edilir. Tencereye lahanalann ustunu ortecek kadar su konulur. Bu yemek de yanm
saat icerisinde piser (Balci 2006).
-- Karmbahar, garnabit.
--J Oguz Yorgancioglu, Kibns Turk Folkloru, Magusa 2000, s.469.
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Ayrelli:

Ayrelli, zambak:gillerden, sapi ince uzun, sanmtrak-yesil cicekleri olan,
blmca taze siirgiinleri sebze olarak yenen yesil bir bitkidir. Turkce'de kuskonmaz
UMU.a..l>s

bili
. 250
1 imr.

Ayrelli de kuctik kucuk kesilir. Bir tavaya su konur ve ayrelliler bu suyun
· ine atilarak kizartihr, Suyunu cektikten soma tencerenin icerisine yag dokulur
yagda da kizartihr. Bazi koyluler ayrelli ile yumurtayi bir arada kizartir (Ozoren,

G2007).

Mantar:

Mantar, daglarda yetisen bir bitkidir. Kirrmzi olanlan zehirsizdir. Mantar
egi yapihrken once mantarlar kucuk kucuk kesilerek bir kaba konur. Ardmdan
· tava icerisine yag konur.Yag isimrken bir yanda da soganlar kucuk kiiciik kesilir.

ag

yeterince ismdigmda mantarlar ile sogan parcalan bir arada yagda kizartihr

Baler 2006) .

. Bahk Kizartmasi:

Denizden cikan bahklar once yikamr, soma pullan temizlenir. Bagirsaklan
tr ve una belenerek yagda kizartihr (Elkovan, Ha. 2007). Bahk kizartmasi agir
· yemek oldugu icin yamnda yemek iizere

patates kizartmasi ve salata da

larur.

Yumurtah Patates:

Patatesler soyulur, kucuk kucuk kesilir ve yagda kizartihr. Pismesine az bir
.z:aman kala icerisine iki tane yumurta kmhr ve tuz ekilir. Bes dakika icerisinde
yemek servise hazirdir (Elkovan, Ha. 2007). Kalebumu'nda

1974 oncesinde

'

ucuzlugu ve pratikligi yuzunden bu yemek haftada bir iki kez yenirdi.

Sevket Direktor, Ktbns Tiirk Mutfagi.Galeri Kiiltiir Yaymlan, Lefkosa 1998, s.116.
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. Patates Musakkasn

Patatesler once soyulur, yikamr, silinir. .Yuvarlak yuvarlak

parmak

kahnhgmda kesilir. Bir tencere icerisine yag konur. Patatesler bu yagda kizartihr.
Baska bir tava icerisine de yanm kilo kadar kiyma konularak kizartrhr. Kizaran
ymanm icine maydanoz ve sogan dogramr. Bunlar kimyon, kekik, bahar, tuz ve
delenmis domates veya bir iki kasik salca ile birlikte kanstmhr.i"

Bu kansim

.teslerin iizerine dokulur. Uzerlerini ortecek kadar su konur, tencerenin kapagi
nlarak yirmi dakika kadar pisirilirflilkovan, H. 2006) .

. Yumurtab Enginar:
Enginarlar ayiklamr, yikamr ve basi ile sapi kucuk kucuk kesilir. Bir yanda
tavada yag isrtihr.Ardmdan kucuk enginar parcalan bu kizgm yagm icerisine
kizartihr. Pisrnesine yakm yumurta, tuz ve karabiber de eklenerek biraz daha
krzarnhr. Artik yumurtali enginar yemegi hazirdir (Siikan, R.2006; Ozoren, G.

1. Taze Bogriilce Yemegi:
Taze bogrulce yemegi yapilmadan once, bogrulceler kabuklarmdan soyulup,
lfmizlenir. Bir tarafta bir tencereye yag konur ve bir bas sogan ince ince kesilirek, bu
• gda kizartihr. Ardmdan tencerenin icine bogruceler atihr ve soganla birlikte
kizartihr. Diger tarafta da iki adet domates rendelenip tencerenin icine dokulur ve
ve bogrulcelerle beraber kanstmhr. Biraz tuz ve limon da ilave edilir.
encereye bogrulcelerin iizerini ortecek kadar su konup, yemek pismeye birakihr.
anm saat veya kirk dakika soma yemek servise hazirdir (Denker, T. 2006).

-·KaJeburnulula,r salcayi soyle yapardi: Iyice pismis domatesler kesilirdi. Kazan veya buyuk bir kap
· ine konularak, ezilecek krvama gelene kadar, gunes 1~1gmda bekletirdi. Bu kivama geldigi
ildigmda elle veya yaba ile bastmlarak ezilirdi. Ezildikten soma elekten gecirilir ve suyu
5iiziililrdii. Bu su ahmp, bir torba icerisine konur ve birkac glin bekledikten sonra yine suzulurdu. Bir
· giin kaldiktan soma domates sulan katilasir ve torbadan cikanhp, kucuk kaplara yerlestirilirdi. Her
tuz da ekilirdi. Dv dort gun daha kaplar icinde guneste bekletildikten sonra salca halini ahrdi
Sah, ~- 2007).

YU

Kaleburnu'da

bogrulcenin

yapihsi,

diger bolgelere

gore bazi farkhhklar

gosterir, Ornegin; Karpaz bolgesinde yer alan bir diger koyde, Yeni Erenkoy'de,
bogrtllce kaynatihr, oysa Kaleburnu'da yahnisi de yapilir.

12. Tavsan Y emegi:
Tavsan yemegi yapmak icin tavsan eti kucuk kucuk parcalara aynhr. Bir

tencereye yag konulur ve ii<; bas sogan kucuk kucuk kiyilarak bu yagda
pembelesinceye kadar kizartilr, Ardmdan et parcalan ve iki adet rendelenmis
domates de tencereye atilarak, soganlarla birlikte kizartihr. Tencereye bir bardak
sirke, bir tutam tuz ve bir tutam tarcin da eklenir. Etlerin uzerini ortecek kadar su
onur ve kapagi kapatilir. Yanm saat sonra yemek pismis hale gelir (Ozoren, G.
_007).

13. Enginar Dolmasi:
Enginann once saplan kesilir. Sonra kabuklan biraz kucultulur. Enginann
1,

altmdaki tabak kismma kadar oyulur. Oyulan enginarlann icine koymak icin

yanm kilo kiyma, dort-bes kasik pirinc, maydonoz, karabiber, kimyon, kekik, limon
re

tuzdan olusan bir kansim hazirlamr. Oyulan enginann ortasi, sigacak kadar bu
imla doldurulur. Ardmdan enginarlar teker teker tencereye yerlestirirlir ve

iizerlerini ortecek kadar suyla kaplamr. Aynca, kiyma kansimi enginarm icerisinden
cikmasm ve enginarlar birbirlerinin uzerlerine dusmesin diye tencerenin ustu duz bir
a ortulur.Tencerenin kapagi kapatihr. Enginar dolmasi yanm saatte veya kirk
ada piser (Denker, T. 2006).

14. Molohiya:
Molohiya, keneviri andiran sari cicekli bir bitkidir; fakat toplandiktan sonra
iizerindeki san cicekler ahrur. Molohiya, taze veya kuru olarak pisirilebilir.
ebumu halki daha 90k kuru olarak pisirir. Bir yatagin uzerine temiz bir carsaf
serilir ve molohiyalar bu carsafm uzerinde kurutulur (Bkz. Resim 27). Molohiya
. emegi yapilacagi sirada, diger yemeklerde oldugu gibi tencereye yag konularak,

::11

sogan kucuk kucuk kesiler ve yagda kizartihr. Ardmdan ii<; orta boy rendelenmis
domates de tencerenin icine atihp, .soganla birlikte kanstmlir. Molohiya yemeginin
lezzetli olabilmesi icin etle pisirilmesi gerekir. Bu yuzden; yemegi yiyecek kisi
sayisma gore hazirlanrms et veya tavuk parcalan da kizarmak uzere tencereye atihr,
iki avuc molohiya ve molohiyanm uzerini ortecek kadar su da eklenerek, tum
malzemeler ocakta birkac kez kanstinhr. Yanm bardak limon suyu da eklenerek
kanstmlmaya devam edilir. Yanm saat sonra yemek servise hazirdrr (Denker, T.
2006).

15. Kolokas:

Kolokas, yumru koklu, patates tipinde ama patatesten buyuk bir bitkidir.
Toprak altmda yetisir. K1~ aylannda sokulur,
Yernegi yapilacaginda kolokaslar once soyulur, sonra silinir. Yikanmaz;
~

yikamrsa sumuklenir. Sonra kucuk kucuk parcalar halinde kesilir. Bir

tencereye yag ve kusbasi etler konularak kizartihr. Aym tencerenin icerisine kucuk
- uk kesilmis kolokaslar da katilarak etlerle beraber bir- iki kez kanstinhr.
Ardmdan iki corba kasigi domates salcasi, tuz ve limon ilave edilir. Pismesi icin
yeterli su da eklenir ve tencerenin kapagi kapatihr. Normal tencerede iki saatte pisen
olokas, duduklu tencerede en gee bir saatte pisebilmektedir (Ozoren, G. 2007).

16. Bamya:

Bamyalar once yikarur, sonra sele icerisine konularak guneste kurutulur
kz.Resim 28). Bamyalar iyice kuruduktan sonra soganlar, bir corba kasigi yagda
kizartihr. Kizarrms soganlara, iki adet rendelenmis domates ve bir kilo bamya da
enip kanstmhr. Tencereye yeterince su eklenerek bamyalar pisrneye birakihr.
k dakika sonra piser ve servise hazir hale gelir (Denker, T. 2006).

17. Gomec;:
Gomec, yesil renkli bir bitkidir. Daglarda, bayirlarda yetisir. Kalebumulular
-mece "moloses" derler. Koyluler gomec yemegini su sekilde yaparlar:

';JL

Gomec, once san yapraklanndan temizlenerek kucuk kucuk kesilir. Ardmdan
tavada kizgm yagda kizartihr. Gomec, kizartma yanmda haslanarak da yenir.
Haslamasi soyle yapihr: Tencerede su kaynatihr. Kaynayan suya kucuk kucuk kesilmis gomecler
anhr, Bir saat kadar kaynatihr. Sonra kevgir ile sulan suzulerek temiz bir kaba
onur, Ustune limon, zeytinyagi ve tuz eklenerek yenir ( Gill, S. 2006).

18. Hirsiz Kebabi:252

Yemegin, hirsiz adiyla amlmasmm sebebi; calmti kucukbas hayvanlardan
ilnus olmasiydt. Bu yemek su sekilde yapihrdi:
Tepelerde, kayahklarda oyuk acihp icerisine odunlar konur ve ates yakihrdi.
seklindeki oyuk yeterli isrya ulastigmda , komurlerin uzerine mese dah konarak
de bunlann tisttine yerlestirilirdi. Fmmn kapagi camurla kapatihrdi. iki saatin
9IIIDda

etler piserdi ( Sukan, R. 2006).

19. ~i~ Kebab1:

Koylulerin eskiden daha 90k ozel gunlerinde yaptiklan ~i~ kebabi, bugun de
.kle yenilen bir yemektir.
Si~ kebabi icin ya kirmizi et ya da tavuk eti ahmp, kucuk kucuk kesilir.
ge gore kotu kokulan gitsin diye etler kekiklenir. Ardmdan bu parcalar uzun
· sislere dizilir. Bu sirada icine komur konularak mangal yakihr; cunku etler
galm ustunde komur isisiyla piser. Komur 1s1s1, etleri pisirecek krvama
ldiginde sisler yan yana olacak sekilde mangalm ustune konur. Etier piserken
Ierine tuz da ekilir. Buriun yamnda sislere gecirilmis etlerin arasma istege gore
iber, sogan, domates ve pathcan da dizilir ve bunlar da piser. Yanm saatte kebaplar
hale gelir (Gill, S. 2006).

-

Kibns'ta "gleftigo" da denir.

20. Firm Kebab1 :253

Fmn kebabi, eskiden Kaleburnu'nda ozellikle icki sofralannm vazgecilmez
yemeklerinden birisiydi. Gunumuzde eski onemini yitirmis bir yemektir. Yine de
ozel giinlerde evlerde ve bazi restorantlarda yapilmaktadir. Fmn kebabi yemegi icin
oncelikle yernegi yiyecek kisi sayisma gore patates ahrnr, soyulur, yikamr ve parca
parca kesilerek sinilere

254

yerlestirilir. iki parca patatesin arasma bir parca et gelecek

sekilde etler de siniye konur. Patates ve etlerin iizerine halka halka kesilmis sogan ve
omatesler dizilir. Siniye baharat, yag ve su eklenir. Etlerin giizel kokmasi icin
iistlerine defne yapragi da konur. Soma sini fmna verilir ve fmrnn agzi camurla
vamr, iki saat soma firm acihr. Yemek pismistir (Elkovan, A. 2007).

1. Seftali Kebabi:

Seftali kebabi icin oncelikle bir kansim hazirlamr. Kiyma ahrnr, kiymanm
e kucuk kucuk maydonoz ve sogan parcalan katihr, Aynca, karabiber, bahar ve
1uz da eklenir. Kiyma, icine eklenen malzemelerle birlikte kanstinhr. Diger yanda,

~ · eden steak suyun icine atilan banna255 sudan ahrnr ve kucuk kucuk kesilir.
ilen parcalann icine hazirlanan kansimdan konulur ve bannalar sanhr. Ardmdan
er teker sislere dizilerek, komurun bulundugu mangalm ustune konarak pisirilir.
esi sirasmda iizerine de tuz da eklenir (Elkovan, A. 2007).

Patates Kebabi:

Oncelikle patatesler soyulup, yikamr. Patates normal boyuttaysa iki parcaya,
yse iic; dort parcaya bolunur ve sineye dizilir. Tavuk eti veya kirrruzi et parcalan
patateslerin arasma yerlestirilir, Bunlann ustune kekik, kimyon, karabiber, tuz
biraz da limon suyu ve yag dokulur, Fmn kebabmda oldugu gibi guzel
~1

icin bu yemegin de icine defne yapragi atilabilir. Son olarak patates ve

~ Kiip Kebap.
ini: Celikten ve aleminyumdan yaprlmis cukur kap.
~ Banna: Terb, terf. Gomlek, hayvan kammdan cikan yag (Bkz. Sevket Direktor, Kibris Turk
agz, Galeri Kultur Yayinlan, Lefkosa 1998, s. 117).

etlerin ustu su ile ortulerek fmna konur. iki saat icerisinde yemek piser ( Sukan, M.
2006).

23. Bulgur Kdftesi:
Bulgur koftesi icin oncelikle su isitihr. Bulgur bir kaba konur ve sicak su ile
ezilir. Ardmdan icine yeterli miktarda un koyarak yogrulur ve bir miktar dinlendirilir.
Bu sirada hamurun icini olusturacak kansim hazirlarur. Kiyma, maydonoz, baharat
ye tuzun birlikte kanstmlmasiyla bu kansim olusur. Bulgurdan hazirlanmis hamur
dinlendikten sonra yuvarlak yuvarlak kesilir ve her yuvarlagm arasma elle bir delik
ilarak oval bir sekil verilir. Oval seklin icine hazirlanan kansimdan konur. Yemegi
Japan kisi ellerini yikayip nemli bir hale getirir ve bu halde koftenin deligini kapatip
etrafim da nemlendirir. Daha sonra kizgm yagda bulgur kofteleri kizarnhr ( Sah,

S.

_007).

4. Pirinc Pilavi:
Pirinc pilavi dort kisilik yapilacaksa
yapilacaksa

iki bardak pirinc, dort bardak su

bazulanmahdu.

iki kisilik

bir bardak

pirinc,

iki bardak

bazirlanmahdir,

iki kisilik ve dort kisilik pirinc pilavi arasmda,

da su

pirinc ve su

miktarlan dismda hicbir fark yoktur. Dort kisilik pilav icin oncelikle iki bardak pirinc
lemi.zlenir ve yikamr. Ardindan bir tencereye bir corba kasigi yag konularak256,
yanm bardak sehriye (sehirge) bu yagda kizartihr, kizardiktan sonra aym tencereye
yikanrrns pirincler de konularak, sehriye ile birlikte kanstmhr. Icine bir tutam da tuz
. Uzerleri dort bardak suyla ortulur, Bu , normal su olabilecegi gibi tavuk suyu
olabilir. On bes dakika kaynadiktan sonra pirinc pilavi servise hazirdir (Sukan, M.
).257

:56

Bu, kati yag degil, srvi yagdir.

~ Pilavi eskiden sekerleyerek yerlerdi ( Elkovan, Ha. 2006).

';I:)

. Bulgur Pilavi:
Bulgur pilavi da pirinc pilavi gibi yapilmaktadir. Dort kisilik bulgur pilavi icin
· bardak bulgur temizlenir, yikamr. Bir tencereye bir corba kasigi yag konularak,
yanm bardak sehriye bu yagda kizarnhr. Kizardiktan soma aym tencereye bulgur

enerek, sehriye ile kanstmrhr, Bir tutam da tuz katihr. Uzerleri dort bardak suyla
-~-,fir. Bulgur pilavi da on bes dakika soma yenmeye hazirdir (Sukan, M. 2006).

C) Meze ve Salatalar:
Mezeler, genelde icki ile yenilen yiyeceklerdir. Alkollii iceceklerin kuvvetli
rileri mezelerle giderilmeye cahsihr.
Sabahtan aksama kadar tarlada veya hayvanlann pesinde kosturmaktan
• rulan Kalebumu erkegi, koydeki meyhaneye gider, ickisini yudumlarken yamnda
mezesini de yeyip stres atar, giiniin yorgunlugundan kurtulurdu. Evinde meze
Iayip icki icenler olsa da 1974 oncesinde daha eek meyhanelere gidilirdi.

Koye ilk meyhanenin seksen yil once Osman Skordo tarafmdan acildigi ve
dan bes ile on yil sure ile Emirzade ve Sevket isminde kisilerin de meyhane

gi ogreniliyor. Meyhane, koy

meydamnm ortasmda yer almaktaydi.258

Kaleburnu koyluleri meze olarak cogunlukla kebaplan ve tursulan tercih
lerdi. Ana yemekleri anlatirken belirttigimiz hirsiz, firm ve ~i~ kebabi en onemli
mezelerdendi (Elkovan, A. 2006). Hayvansal tursulardan ziyade bitkisel tursulara
-bet edilirdi. Kazayagi, kereviz ve gabbar tursulan yanmda zeytin tursulan olan
ez ve golimbadez tursulan da ickiyi bastiran en onemli mezelerdendi.

Tuncer Bagiskan, "Kaleburnu Koyu Uzerine Bir Arasnrma"
2000, s. 43.

Halkbilimi, yil 14, sayi 48, Arahk-

Koylulerin eskiden yedikleri diger mezeler ise sunlardi:

1.Gafgant259:
Gafgant mezesi, ovadan toplanan kucuk enginarlarm etle pisirilmesinden
meydana gelir. Yogurtla birlikte de yenebiliyordu. Bu enginarm ayiklanmasi
oldukca zor oldugundan gunumuzde eski onemini yitirmi~tir260 (Ozoren, E.
2007).
2.Tahm:
Tahmin yapilmasi icin once tabak icerisinde ii<; veya bes dis sarmisak ezilirdi.
Sonra bir bardak suya bir bardak talnn dokulup kanstmhrdi. Ardmdan bir bardak
limon suyu ve bir bardak daha su eklenerek talnnla beraber, tahm beyaz rengini
alana kadar kanstmhrdi. Muhallebi krvamma gelip beyaz rengini aldiktan sonra
iizerine tuz ve maydonoz dogranarak yenirdi. 261
3. Hellim Kebab1
4. Kavrulmus Bakla
5. Samarella262:
amarella yapmak icin yash ve yagh olan koyun ya da keci gibi kucukbas
yvanlar kesilirdi. Derisi yuzulup, ic organlan almdiktan sonra etler temiz bir bezle

-~-•ur ve ipe asihrdi. Uc-dort saat asih kalan etlerin kanlan cekilir ve etler masaya
arak, parcalara bolunurdu. Bolundukten sonra kemiklerinden aynhr ve
Ierine bol kekik ve tuz konurdu. Ardmdan temiz bir kumasa sanlarak legende bir
bekletilirdi. Sabahleyin bu etler biraz dovulerek tele asihr ve kurutulurdu.
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- sonra telden ahmrdi. Sonra kaynanmis suya batmhr ve yine kurutulurdu.

Yabani Enginar.
Mahmut islamoglu," Kibns Turk Mutfagma Ozgu Ozellikler ve Unutulan Mutfak Urunleri", I.
Turk Halk Mutfagi ve El Sanatlart Kolokyumu Bildirileri, D.A.-0. Yaymlan, Magusa 1998, s.

Zekai Altan, "K1bns Meyhane Kulturu"; Halkbilimi Sempozyumlari II, KKTC Kultur
Baanlig1 Yaymlan, Ankara 1997, s.119.
urn et.
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nunda saklamak uzere kumas bir torbaya konurdu. Ister 9ig, isterse kavrularak
yenirdi (Hurturk, F. 2006).

Gunumuzde meze cesitlerinde artis olmustur.

Insanlann maddi durumlan da

iye nazaran daha iyi oldugu icin istedikleri mezelerden alabiliyorlar.Gunumuzde

Jenilen mezelerin bazilan sunlardir:

I.Humus:
Humus yapmak icin ilk once nohut haslamr. Haslanan nohudun icine tahm,
samusak, limonsuyu ve tuz konulup, bu malzemeler kansik olarak ezilir. Iyice
czilince tabaga dokulur ve uzerine kucuk parcalar halinde maydonoz, karayag ve pul
iber serpistirilir. Humus boylece yenmeye hazir hale gelir (Elkovan, Ha. 2007).
Cacik:
Cacik icin oncelikle bir kap icerisine yogurt dokulur. Sonra aym kaba

elenmis veya kucuk kucuk kesilmis salatahk ve dovulmus sarrrusak konularak
-.Trifa kanstmhr. Uzerine kuru nane serpilir ve karayag dokulur. Cacik yenmege
dir (Denker, T. 2006).
Kaynannns Kuru Fasiilye, Kaynannns Patates, Kaynannus Kuru Balda.

Pathcan Ezmesi
Kizarm1~Kabak
• Rus Salatasi vs...
)TICa tursular, salatalar, meyveler ve cesitli tath cesitleri de bugun meze olarak
ara sunuluyor.
Mezelerle ilgili bazi onemli noktalar vardir. Mezelerin yapihsmda sirke,
on, zeytinyagi ve tuz bolca kullamlmaktadir. Mezeler masaya kucuk tabaklar
. d e getm
. ·1 mektediir.263
in

Zekai Altan, "Mezeler", I. Kibrts Turk Halk Mutfagi ve El Sanatlarz Kollokyumu Bildirileri,
.AO., Kibns Tiirk Halk Kiiltiiriinii Arastirma Kuliibii, Gazimagusa 1998, s. 163-164.
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Salatalar:

974 oncesinde de sevilerek yenmis bugun de sevilerek yenilen salatalar sunlardir:
1.«;oban Salatasn

Domatesler yikamp, bir kabm icersine kup kiip dogramr. Aym kabm icine
halka sogan da dogramr. Tuz ve limon eklenerek, tum malzemeler kanstmlir.
Salata yenmeye hazirdir (Baler 2006).

Patates-Pancar Salatasi:

Yanm kilo patates ve yanm kilo pancar ayn ayn tencerelerde kaynatilarak
· · ·· · . Ardmdan kabuklan soyulur. Soyulduktan soma cukur bir kaba kup kup
dogramr. Arzu edilirse, patates ve pancarlarla beraber aym tabagm icine domates,
salatahk, marul, kereviz gibi sebzeler de kucuk kucuk dogranarak katilabilir. Son
iizerlerine zeytinyagi, limon ve tuz ekilerek diger malzemelerle kanstmhr.
servise hazirdrr (Sukan, M. 2006).

Karistk Salata:
Kansik salata icin elde edilebilen sebzeler kullaruhr, Bunlar kucuk kucuk
dogramr. Uzerlerine yag, limon ve tuz ilave edilerek birlikte kanstmlir. Afiyetle
. (Sukan, M. 2006).

Hamor Yemekleri:
Hamur yemekleri, Kalebumu'nun kendine ozgu en onemli yemeklerindendir.
·~ donemlerinde achk cekmis koy halki, bugdayi oguterek un elde ediyor ve unu
auwu11p

cesitli hamur yemekleri yapiyordu.

Bugun Kalebumu'nda hala daha hamur yemegi yapilmaktadir. Koye gelen
wisafirlere bu yemeklerden ikram edilip, geleneksel yemeklerimiz yasatilmaya
ilmaktadir. Bu yemeklerin basmda sunlar gelmektedir:

":1'':J

1. Kafes:
Kaleburnulular

90k

guzel

yaptiklan

kafesleriyle

unludur,

Kafesin

malzemeleri: Yedi -sekiz adet yumurta, alti-yedi paket silt, iki paket pakmaya, altiyedi paket katiyag, bir kucuk torba un ve en az yanm kilo sekerdir''" (Y azici 2006).
Kafes

yapihrken oncelikle yumurtalar cirpihr, icine silt ve katiyag konur.

ker istege gore az veya 90k konulabilir. Aldigi kadar da un ve maya konur, kulak
emesi krvamma gelinceye kadar yogrulur.265 Hamurun bes-alti saat dinlendirilmesi
kir. Dinlendirildikten

sonra buyuk parcalara aynlarak parmaklarla ince ve uzun

sekil alacak

acihr,

kadar

ardmdan

da bunlar

krvnlarak

cesitli

sekillerde

· lestirilir (Y azici 2006 ; Sardu, A. 2006). Onceden agartilnus susama batmhr. Tum
urlar batmldiktan sonra temiz bir bezle uzerleri ortiiltir. Fmn yakihr. Fmnm 1s1s1
_

erli bir hale gelince, kafesler fmna sahrur ve bir saat kadar sonra fmndan cikanhr
azici 2006).
Kafesler disanda sogurken, fmmn 1s1s1 da azahr ve kafesler yeniden fmna

sahnarak sabaha kadar bekletilir. Amac; sertlesip "kitir kinr" olmalanm saglamaktir.
Kafesler, iki kez fmnlanmazsa

sertlesmez ve corek gibi kahr. Bu yuzden ikinci kez

nuldugu fmnda sabaha kadar bekletilir. Sabahleyin cikanhp yenir. Kafes, uzun
saklanabilen bir yemektir.

Citlemitli Peksemet:
Un, su ve maya kanstmlarak hamur yogrulur. Hamura bir paket kadar katiyag
re yeteri kadar citlemit de katilarak tekrar yogrulur. Hamurun

iizeri bir bezle

~ tillerek, kabarmasi beklenir. Ardmdan kafes yemeginde oldugu gibi hamur buyuk
parcalara

aynlarak

parmakla

uzun ve ince bir sekilde acihr ve bu parcalar

irleriyle birlestirilir (Sah.S. 2007). Fmna verilir ve pisirilir, Citlemitli peksemetin
iyice sertlesmesi icin iki kez finnlanmasi gerekir. Ikinci kez finnlandiktan

sonra

gutulur ve afiyetle yenir.
>' Bu malzemelerle yirmi-otuz tane kafes yapihrdi. Koyluler bu yemegi yaptiklan zaman fazla fazla

yaparlardi.
35

Hamur arzu edilirse aksamdan da yogrulabilir,

lUU

Kafes ve peksemet, 1974'ten once de sik sik yapilmaktaydi, bugiin de zaman
zaman yapilir.

Horteri:266

Oncelikle un ile su kanstmhr ve mayalamr, Diger yanda da ovadan toplanan
o267,oksinyado268 ve taze sogamn kabuklan kucuk kucuk kesilir. Tuz,
ytinyagi ve istege gore kucuk hellim parcalanyla birlikte kanstmhr. Daha soma bu
rm, mayalanrms unun icine kanlarak ekmek gibi yogurulur ve fmna verilir. Bir

sonunda horteri piser (Elkovan, Ha. 2007).

Hellimli Borek:

Hellimli borek yapmak icin oncelikle hellim rendelenir veya kucuk kucuk
·•· . Ayn bir kapta da sogan kavrulur. Hellim parcalan veya rendelenmis hellimler
9Dj!anla birlikte kanstmhr. Hamur yogrularak yufka acihr. Yufkarun icine yukandan
~ ya dogru bir corba kasigi kadar hazirlanan kansimdan konularak, yufka
Np11111

r.

Kapatildiktan soma bicakla kucuk parcalara aynhr ve sacm uzerinde

(Gill, S. 2006).

IIQllllll

Ahlavuna:269

Ahlavuna yapilmadan once peynir270, yumurta, kuru uziim, taze nane
~unhp

bekletilir. Bu sirada un, su, maya ve yogurt271 birlikte yogrularak hamur

edilir. Diger yanda da yag, kabartma tozu ve pakmaya kanstmlarak dinlendirilir .
.ur kabarmaya baslaymca, kucuk parcalar halinde kesilir ve oklava ile acihr
Otlu ekmek.
Dereotu.
Yabani ispanak.
Pilavuna.
Peyniri kendileri yaparladi, Sutii mayalayip "dalari" dedikleri suzgeclere doldurur, suzuldukten
geriye kalan tortuyu guneste kurutulurlardi ve peynir olurdu.
Kalebumulular Kibns'm diger bolgelerinden farkh olarak pilavunaya yogurt da koyarlar.

lUl

Ozoren, G. 2007). Her bir parcamn icine hazirlanan iki cesit kansimdan konur ve
parcalar ucgen seklinde kapatihr. Fmnda pisirilir ve servis yapihr ( Bkz. Resim 29).

· ohu:
Bir kapta nor, yumurta ve nane kanstmhr,

Bir taraftan da oklava ile hamur

. Hamur acildiktan sonra kucuk yuvarlak parcalar haline getirilir. Bu parcalann
ma nor, yumurta ve naneden olusan kansim

konularak

parcalar

kapatilir.

K.apattlan parcalar kaynar suda pisirilir (Ozoren, G. 2007).

obidda:

212

Un, su ve tuz kanstmhr.

Ardmdan mayalarup, hamur haline getirilir. Daha

hamur orta biiyiikliikte yuvarlak parcalara
dtlctan sonra, bu parcalar yag konulmadan

aynhr

ve oklava273 ile acilir.

sacda pisirilir (Elkovan, Ha. 2007).

Ta tar Boregi:
Aile fertlerinin sayisma gore kiyma ahmr. Kiyma yagda degil, suda kavrulur.
uru yaglayip, delmemesi icin kiymayi suda kavururlar. Ardmdan soganlar ince
kesilerek,

aym

tencerede

kiymayla

birlikte

kavrulur.

Bu

malzemeler

rrulduktan sonra sogumaya birakihr, Bir tarafata da un ile su kanstmlarak

hamur

edilir. Hamur kucuk kucuk kesilir ve bu kucuk parcalar oklava ile ince
Ier274 halinde acihr. Acilan kucuk kare bezelerin icine sogumus kiymadan konur
kapatihr. Bunlar kaynar suya atilarak pisirilir. Pisen tatarborekleri,
-=uJ.lll

veya yogurt konularak yenir (Denker, T. 2006; Sah,

iizerlerine

S. 2007).

Sac Bittasi,

va: Tahtadan yapilrms, hamur acmaya yarayan, ince uzun silindir biciminde degnek.
: A91lm1~ hamur, yufka.
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9.Nor Boregi:

Kalebumulular nor boregini su sekilde yapar: Oncelikle bir kilo nor ve iki
dak seker hazirlamr. Bunlar birbiriyle kanstmhr, Ardmdan hamur, kucuk kucuk
ilip beze haline getirilir. Bu kucuk bezelerin icerisine sekerli nor konup ucgen
~de

kapatihr ve srvi yagda kizartihr (Denker, T. 2007) .

. Ispanak Boregi:

Kalebumu koyunde iki cesit ispanak boregi yapilmaktadir. Birincisi; acilan
ur bezelerinin icine rendelenmis veya kucuk kucuk kesilmis ispanak-sogan
imlanrun konularak, bezelerin yagda kizarnlmasiyla yapihr, lkinci tur ispanak
oregi daha degisik sekilde yapihr ve "Dilihti" veya "Sartkli Hoca" adim alir. Onun
soyledir:

J0..,~1

Once ispanaklar kucuk kucuk dogramr, Bir tencereye konur. Tencereye bir
da yag dokulur. Aynca ince ince kesilmis soganlar, nane ve kuru uzum de

..u.uu

tencereye eklenerek ispanaklarla beraber soluncaya kadar kanstmhr. Bir yanda
hamur yogrulur, beze acihr ama bu bezeler diger borek cesitlerinde oldugu gibi
= ~-•.

parcalar halinde kesilmez, buyuk ve yuvarlak bir halde birakihr ve icine

Ianan kansimdan konur. Sonra sanlarak duz bir serit haline getirilir ve
lq)Sinin(sininin) icine yilarun krvnlmasi gibi dondure dondure yerlestirilir. Bir kapta
bardak sut ile bir cirpilrrus yumurta kanstmlarak, boregin ustune yayihr. isteyen
finnda, isteyen elektrikli fmnda yemegi pisirir. Kirk veya elli dakikada ispanak
orejti piser (Denker, T. 2007).

L Sebasti:275
Sebasti yapmak icin oncelikle kabaklar cok kucuk parcalar halinde dogramr.

kap icerisinde kuru uzum, pirinc, yag, tuz, nane ve seker birlikte kanstmhr.
yanda hamur yogurulup kabarmaya birakihr. Hamurlar kabardiktan sonra
runa buyuklugunde parcalara aynhr. Daha sonra bu parcalar oklava ile acilarak

Gologo Bitta, Kabak Bittasi.
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her birinin icine biraz once hazirlanan kansundan

konulup, kapatilir. Fmna verilir,

yanm saat sonra piser (Ozoren, G. 2007).

U. Zeytinli Bitta: 276
Un ile su kanstmlir, maya da eklenip hamur olusturulur. Hamurun kabarmasi
beklenir. Kabardiktan sonra kucuk kucuk parcalara aynhr. Ortasma cekirdekli kara
zeytin konur. Istege gore golyandro, kereviz, sogan, dereotu gibi bitkiler de kucuk
-.yuk kesilerek zeytinle birlikte hamurun icine konulabilir.277 Sonra hamur parcalan
finna verilir ve pisirilir (Ozoren, G. 2007).
Bazi bolgelerde zeytinli bitta yaparken zeytinlerin cekirdekleri ya tamamen
cikanlmakta ya da zeytin cekirdegiyle beraber ortasmdan ikiye bolunmektedir.

13. Hellimli Bitta:
Hellimli bittayi yaparken, hellimler kucuk kucuk kesilir. Yeterince srvi yag ve
tutam nane ile birlikte hamurla kanstmlarak fmnda pisirilir (Ozoren, G. 2007).

14. Eriste:
Un ile su kanstmlarak hamur elde edilir. Hamur, kucuk parcalara aynhr ve
.va ile ince bezeler halinde acihr. Bu bezeler oklavaya sanlarak once
uzunlamasma ortadan boluntlr, sonra enine dogru kucuk kucuk kesilir. Kesilen beze
an kaynanrms suyun icine atihr. Pistikten sonra da suyu suzulerek icine silt
-1kiiliir. Kisa bir siire kaynadiktan sonra ocaktan ahmr, uzerine seker ilave edilirerek
edilir (Elkovan, Ha. 2007;278 Hurturk, F. 2006).

- - Sadece "zeytinli" de denilrnektedir.

-=-- Zeytinli bittanm icine istege gore kucuk hellirn parcalan da konulmaktadir.
-- Kaynak kisilerimizden (Elkovan, Ha.) ile gosterilenin ismi Havva Elkovan; (Elkovan, Han.) ile
~enin
ismi Hanife Elkovan ve ( Elkovan, H.) ile gosretilenin de Hatice Elkovan'dir,
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15. Gurdulobohton:
Yemegi yiyecek kisi

sayisma gore un ahmr. Unun iizerine elle su serpilir.

nun usttmde kucuk yuvarlak damlalar olusur. Daha soma bu yuvarlaklar suda
Iamr, Haslandiktan soma iizerine hellim rendelenerek yenir ( Denker, R. 2006).

ek Yapum

Ekmek, Turk halkuun basta gelen besinidir. Gunluk enerjinin yiizde otuzu
ya yiizde ellisi ekmekten saglanmaktadir, Ekmegin onemi, "henuz ekmegini eline

almam1~","ekmek parasi" gibi halk deyisleriyle aciklanmaktadir, Ekmek kutsaldir,
"Ekmege basarsan tas olursun" deyisi bunun en giizel ornegidir. Y ere dusen ekmek,
· kimsenin basmamasi icin ahmp, basa goturuldukten soma hayvanlara verilir.279
eburunlular'm belirttigine gore eskiden sofrada ekmek bicakla degil, elle
lesilirmi~ (Elkovan, A. 2006; Elkovan,Ha. 2006).
Ekmek, oz Turkce bir sozcuktur. Besim Atalay'm Divan-1 Lugat it Turk
iimesinde "ek-" kokunden gelen "ekin" sozcugunun "ciftlik" anlammda Oguzca
sozcuk oldugu soylenmektedir.P" Aym zamanda o donemlerde "ekmek" sozcugt;
e "etmek" de kullaruhyordu.Y'
Ekmek ile ilgili cesitli adet ve inamslanrrnz vardir. Ekmegin bayat olam
buldur. Insan oturmadan yerse doymaz. Corneli ekmek yemek gunahtir; cunku
ytanlar biitiin yediklerini cekerler v .s. 282
Ekmek yapmak icin once hamur ( ekmek) teknesinde hamur yogurulur. Bu
enin icine once elekle283 un elenir. Soma unla birlikte tuz, maya ve ihk su

- · Ayse Baysal " Tiirk Mutfagmda K1~a Hazirhk", IV Milletlerarasi Turk Halk Kulturu Kongresi
·• tirileri, Feryal Matbaacihk, Ankara 1992, s.63.
Besim Atalay, Divan-t Lugat-it-Tiirk Terciimesi, Tiirk Di! Kurumu Yaymlan, Ankara 1998, s.78.
Ag.e , s. 102.
:JC

Oguz Yorgancioglu, Kibris Turk Folkloru, ?., Magusa 2000, s.51.

:s; Elek: Tahtadan yapilmis, altmda delikleri olan un eleme aleti.
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u:,

onularak kanstmhr ve yogrulur. Istenilen krvama gelince parca parca kesilerek
ynvarlamr. Bu srrada istenirse uzerine susam da ekilir. Bu yuvarlak hamur parcalan
ek tahtasi284 uzerine konur (Bkz. Resim 30). Y eterince kabarmasi icin bu tahta
iizerinde bir muddet bekletilir. Hamur iyice kabardiktan sonra toprak fmna konur ve
bucuk-iki saat sonra piser (Nalbant, F. 2006). Eskiden Kaleburnulular ekmegin
· e susam koymayi 90k severlerdi. Arna koymadan once susamm agartilmasi
kirdi,

Susamm ilk hali kirrruzidir. Ekmek yapimmda
kir, yoksa ekmegin

uzerinde

durmaz,

duser.

kullamlacaksa

Susarm agartmak

agartilmasi
icin once

ynannus kullu su hazirlamrdi. Ardmdan susamlar, kucuk delikleri olan bir kalbura
nrrdu, Uzerlerine de kullu su dokulur ve susamlar suzulurdu. Bu islern dort-bes
tekrarlandiktan sonra susamlar beyazlasirdi (Elkovan, A. 2006).

Macun ve Tathlar:

acunlar:

Macun yaptim hurmadan
Nicin yedin sormadan
Gel gizim sanlahm
Kimse bizi duymadan285

bns Turk halki ozellikle misafirlere agirlamak icin evinde macun bulundurmaya
gosterirdi,

Ekmek tahtasma "penevet" de denir.

Oguz Yorgancioglu,

Kibris Turk Folkloru, ?, Magusa 2000, s. 484.
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Kaleburnu'nun
unu

harumlan

yaparlar.

en fazla incir, karpuz kabugu, turunc, ayva ve kabak

Ikram sirasmda macunlann yamnda mutlaka bir bardak su da

rerilir.Bugun eskiye gore daha fazla macun yapilmaktadir .

. Turune Macunu:

Turunc macunu yapihrken once turuncun ici oyularak cikanhr. Turunc dart
· e bolunur ve kabuklan soyulur. Soyulan kabuklar, sigara boregi gibi sanhr ve
kullarularak iplige gecirilir. Her iplik parcasma on tane kadar sanlrms turunc
gecirilir ve ipligin iki ucu birlestirilerek bircok halkalar olu~turulur286

ovan, Ha. 2006).
Kabuklann dizildigi bu iplik halkalan, uzerlerini ortecek kadar su dolu olan
• kaba konur ve sekiz gun bekletilir. Macunlann aci olmamasi icin sekiz gtmtm her
suyu degistirilir. Sekiz giiniin sonunda turunc kabuklan iplikten cikanlarak
!)bnrr ve bos bir tencereye konur. Bu tencereye kabuklan ortecek kadar su ve bir

kadar seker eklenir. Tencere ocaga oturtularak kabuklar kaynatihr (Nalbant, H.
Turunc macunu yapihrken kabuklar uc-dort kez kaynatilir, her kaynama
yirmi dakikadir. Kaynatildiktan soma sogutulur ve cam kavanozlara

cir Macunu:
incir macunu yapmak icin olgunlasmamis kara incirler agactan toplarur.
~an

soyulur ve aksamdan kirecli suya konur. Sabah olunca yikarur ve iki-uc
kaynatildiktan soma suyu suzulur. incirlerin ortasi sisle delinerek iclerine

llldem konur. Ardmdan incirler tekrar tencereye yerlestirilir ve uzerlerine seker
•••• wlilrnl\.

bekletilir.287 Seker suda eriyinceye kadar kisik ateste kaynatihr. Serbet

Kabuklann iplige gecirilmesinin sebebi; yumulmalanm saglamaknr. A91k kahrlarsa sekilleri ve
eri bozulur.
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amma gelince sondurulur, Sogumaya birakihr. Soguduktan soma turunc recelinde
dugu gibi kavanozlara konulur (Elkovan, Ha. 2006; Elkovan, H. 2006).

Karpuz Kabugu Macunu:
Admdan da anlasilacagi gibi karpuzun kabuklarmdan yapilan bir macundur.
macunu yapmak icin karpuz once dilim dilim kesilir. Soma kabuklar ile ic kisrm
· · irinden aynhr. Kabuklar bicakla soyulur, soyulduktan soma kare veya baklava
· de kesilir. Kesilen kabuklar tencereye konularak, iizerlerini ortecek kadar su
·e edilir. Suyun yanmda bir tutam kirec de eklenir.288 Kabuklar iki saat kadar
li suda bekletildikten soma ordan cikanhr ve yikamp temizlenir. Soma bos bir
eye aktanhr. Icine kaynamasmi saglayacak kadar su ve yanm kilo kadar seker
erek, yanm saat daha kaynatihr. Yanm saatin sonunda macunlar hazirdir.
~utwarak cam kavanozlara yerlestirilir (Nalbant, F. 2006; Denker, T. 2006).

yva Macunu:
Ayvalar yikamr, kabuklan soyulur. Soma dorde bolunup, ortalanndaki
cie:tirdekler cikanhr ve iki saat kirecli suda bekletilir. iki saat soma kirecli sudan
, yikamr ve bir kaba konur. Aym kabm icine iki kilo kadar da seker eklenir.
.alar sekerin icinde aksamdan sabaha kadar bekletilir. Bunun yapilmasmdaki
· ayvalarm kendi ozsulanm cikarmalannr saglamaktir. Ertesi gun, ayvalann
· cikardiklan sulan azsa bir bardak normal su da ilave edilir ve ayvalar
ynamalan icin ocaga oturtulur. Yanm saat kaynadiktan soma macun haline gelir
Cl

2006).

bak Macunu:
Macun kabagi adi verilen yuvarlak, sanrntrak renkteki kabaklar ahrur ve
dilim kesilerek kabuklan soyulur. Ardmdan her kabak dilimi baklava seklinde

Kabuklann uzerine kirec atilmasmm sebebi; onlarm iyice sertlesmesini saglamaktir; cunku, ince
ar lezzetli olmaz.
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esilir ve su dolu bir kaba konur. Kabaklann sertlesmesi icin bir tiilbendin icine kirec
onur ve agzi baglanarak, kabaklarm bulundugu suyun icine atihr, Kabaklar bu suda
- saat bekletildikten sonra yikarup kirecten anndmhr. Daha sonra buyuk bir tencere
· erisine aktanhr, Kabaklann

ilzerini ortecek kadar su da tencereye eklenir. Eger

aklar iki kilo ise tencereye il9 kilo

seker ilave edilir ve kaynamaya birakihr.

- ynarken icerisine yanm limon srkihr. Kabaklann kokulu olmasi icin giilsuyu da
ve edilir.

Tenceredeki

su serbet krvarmna

gelince

ocagm

alti sondurulur.

- ' aklann sogumasi icin beklenir. Soguduktan sonra yenmeye hazirdirlar (Sah,

S.

_0()7; Denker, T. 2006).

Tatltlar:
1. Ekmek Kadayrfr:
Ekmek kadayifi, iki parca yuvarlak ekmekten yapihr.289 Bu iki ekmek parcasi
yn ayn sinilere konur ve uzerleri giilsuyuyla islatihr. Bir tarafta da taze nor catalla
ezilir. Ezilen nor icerisine bahar ve dovulmus badem katihr ve kanstinhr, Bu
kansim, sinilerde giilsuyuyla islatilrrus ekmek parcalanndan

bir tanesinin ortasma

yayihr. Diger ekmek parcasi ise bu parcanm ustune kapatihr. Bir yanda da ocakta bir
tencerede su ile seker kaynatilarak serbet yapihr. Serbet sogutulur ve sini icerisinde
irbiri uzerine kapatilrms ekmek parcalanrun ustune kepce ile azar azar serpilir. Sini,
gazocagma konur ve ekmek parcalan yuvarlak yuvarlak cevrilerek pisirilir. Cevrilme
arasmda uzerlerine soguk serbetten serpilmeye devam edilir. Serbet serpme islemi
ittikten sonra ekmek parcalan kabanr ve servise hazir olur (Ozoren.G. 2007 ).

2. Laobitta:290
Un ile su kanstinlip, maya eklenerek hamur yogrulur, Oklava ile hamur bezesi acilir.
Bir yanda da yanm kilo kadar taze nor ve yeterli miktarda seker kanstmhr. Arzu
edenler bu kansima ezilmis badem de katabilir. Hazirlanan bu kansim bezenin icine
yayihr. Beze kapatilarak uzun bir cizgi olusturulur. Sonra bu cizgi yilamn kivnlmasi
289

290

Bu ekmek parcalan fabrikalarda ozel olarak hazirlarur.
Sini katmeri.
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gibi icten disa dogru sanhr. Bir sininin icine konularak finna verilir. iki saat soma
tath hazirdir (Sah, S. 2007).

3. Siltlac:

Bir tencereye yanm kilo silt konur ve kaynamaya birakihr. Kaynadiktan soma
icerisine on bes- yirmi corba kasig; yikanmis pirinc katihr ve pirincler sutle beraber
kaynatihr. Bir ceyrek icerisinde sutlac piser. Istege gore icerisine seker ve giilsuyu
ilave edilir (Ozoren, G. 2007 ).

4. Muhallebi:
Muhallebi, sutlu ve sulu olmak iizere iki cesittir:

satta Muhallebi:
Bir tencereye yanm kilo kadar silt konur. Bu soguk silt icerisine bes-alti corba
:ig1

muhallebi tozu291 ve agrz tadma gore seker ilave edilir. Muhallebi tozu iyice

kanstinlarak eritilir. Soma tencere ocaga oturtulur ve ateste de devamh kanstmhr.
Hamur krvamma geldigi zaman ocaktan indirilir ve tabaklara dokulur. Soguduktan
nra servise hazirdir.
Sulu Muhallebi:
Bir tencere icerisine yanm kilo kadar su ve bes-alti corba kasig; muhallebi
zu

konur. Muhallebi tozu suyla kanstmhr

ve eritilir. Daha soma ocaga

nur.devamli kanstmhr. Hamur kivamma yakm bir hale geldigi zaman atesten
· ·· ilir ve tabaklara dokulur, Tabaklarda soguyan muhallebinin iizerine biraz seker,
su ve gul suyu serpilerek muhallebi kasikla parca parca kesilerek yenir
_ falbant, F .2006).

(or~olutya:
Corcolutya yemegi icin once un ve su kanstmlarak hamur yogrulur. Hamur,
va ile acrldiktan soma ince bir cizgi haline getirilir. Adeta yilan seklini ahr. Daha
Muhallebi tozu, fabrikada ozel olarak yapilan, una benzeyen bir maddedir; ama undan daha
lleyazdrr.
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sonra yilarun sanlmasi gibi sanlarak yuvarlak hale getirilir ve pekmeze atilarak
isirilir (Giil, S. 2006).

6.. Katmer:

Katmer yapmak icin once hamur yogrulur. Yogrulduktan sonra kucuk kucuk
parcalar haline getirilerek elde yuvarlarur. Yuvarlanan bu parcalar, ince bir yufka
ha.line gelene kadar oklava ile acihr. Acildiktan sonra icine bir parmak kadar yag
dokiiliir ve yufkarun uclan teker teker bu yaga belenerek tiim yufka yaglarur.
Ardmdan icine seker serpilir ve yufkarun uclan karsihkh olarak kapatilarak sacda
1~irilir ( Bkz. Resim 31 ) .

• Bulamae:
Kaleburnulular bulamaca " simizga" derler. Bulamac, pekmezden yapilan bir
dir. Tencereye tathyt yiyecek kisi sayisma gore pekmez konulur. Kisik ateste
ynatihr. Pekmez kaynaymca icine uygun miktarda un dokulur. Un ile pekmez
hr. Serbet haline gelince pismis demektir, tencereden ahrup kaplara dokulur
ovan, Ha. 2006). Kaleburnulular ekmegi zeytinyagmda kavurduktan sonra
acla kanstirarak yerlerdi.

imit Helvasi:

Simit helvasuun once serbeti hazirlamr. Bir bardak seker, iki bardak su ve
ciceksuyu kanstmlarak kaynatihr ve serbet yapihr, Baska bir kaba biraz yag
ularak, icine simit atihp kavrulur. Kavrulan simit, serbet icerisine az az atilarak
ateste serbeti cekinceye kadar kanstinhr.
~ yunca misafirlere ikram edilir (Giil, S. 2006 ).

Cekince tepsilere dokulur ve
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F) Reeeller:
1. Alu; Receli:

Alu; receli yapmak icin bir kilo ahc, bir kilo seker ve su kullamhr. Bir
tencerede ahc ve ahci ortecek kadar su birlikte kaynatihr. Sonra su, ahctan aynlarak
baska bir kaba konur. Artik ahclara ihtiyac kalmanustir. Onernli olan kaynayan ahem

suyunu almaktir. Ah9 suyu almarak bir kilo sekerle birlikte kaynatihr. De; saat
icerisinde recel piser (Ozoren, G.2007). Ah9 da manilerimizde gecen bir meyvedir:

Ovalarda ahclar
Ustunde kirlangiclar
Ayagina olmadi
Yolladrgim pabuclar

,eklindeki mani bunlardan biridir. Kibns Turk insam cevresinde gordugu, tattigi,
kladigi, dokundugu nesneleri manilerde, fikralarda kullanmaya calismistrr. Bunun
mcunda kulturune onemli taslar eklemistir.

Y enidiinya Receli:

Yenidiinya recelini yapmak icin bir kilo yenidiinya292, yanm kilo seker ve su
a,au1£1rnhr.

Yenidtinyalar once yikarur ve kabuklanndan aynhr.
~uarak

Cekirdekleri de

ikiye bolunur. Ardmdan bir tencereye konularak yanm kilo seker ve

lerini ortecek kadar suyla birlikte kaynamaya birakihr. Yenidunyalar recel
ramma gelene kadar kaynatihr. Kaynama sirasmda onlan kanstirmaya gerek
. istenilen krvama gelince topaklanrnamasi icin bir veya iki kez kanstmlabilir.
·"enidiinyalarbir saatte recel haline gelir.
receli de aynen bu sekilde yapilmaktadir (Gill,~- 2006).

=-venidiinya, Akdeniz Bolgesi'ne ozgu, san renkte oval bicimde kucuk bir meyvedir.
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3. Ayva Receli:
Ayva recelini yapmak icin de bir kilo ayva, bir kilo seker ve suya ihtiyac
vardir. Ayvalar once soyulur, soma rendelenir. Bir tencere icerisine konur. Bunlann
iizerine yanm kilo seker dokulur. Gece uzerine dokulen seker, sabaha kadar birakihr.
Amac; ayvalann su cikarmasim saglamaktir. Ayvalara sabahleyin bir bardak su daha
eklenir ve kaynamaya birakihr. Ayva receli hafif ateste yanm saatte piser (Hurturk,
f 2006).

G) Tursular:
Kuzey Kibns'ta yapilan tursular, hayvansal ve bitkisel olmak uzere ikiye
ynlmaktadir.

Tursu yapma islernine "tursu kurma" denmektedir.

Kalebumu'nda

mrsular, 1930- 1960 yillan arasmda daha 90k meyhanelerde meze olarak yenilirdi.
GO.niimiizde ise meyhanede yenmesinin yam sira evde de yemegin yamnda veya icki
ken yenmektedir. Kalebumu'nda

bugun en fazla yenilen tursular sunlardir:

1HayvansalTursular:
I. Pulya Tursusu:
Pulya, kucuk-cihz

bir kustur. Avlanan pulyalar, tuyleri yolunduktan

sonra

yikanrr. Ardmdan 90k az pismek suretiyle kaynatihr. Kaynadiktan soma kurumasi
bir suzgece konulur. Kurur kurumaz cam kavanoza aktanhr ve uzerleri tuz ve
sirkesi ile ortulur, On gun kadar soma tursu haline gelir (Gul,

S. 2006).

Ahtapot Tursusu:
Denizden avlanan ahtapotlarm baslan baglamp kaynatihr. Ahtapotun basmm
""'anmasmm sebebi; miirekkebinin

tasmasim onlemektir. Ahtapot on bes-yirmi

·· a kaynatildiktan soma kaynadrgi kaptan cikanhp yikarur. Yikamrken ahtapotun
yak bolgesindeki yapiskan madde siynhp temizlenir. Ahtapotlar tercihe gore ister
-. - , ister parca halinde kesilip cam kavanoza konur.
· · esi ile ortulur.

D stleri

de tuzla birlikte uzum

lU

b)Bitkisel Tursular:

1. <;aloztez293 Tursusu:
Yesil zeytinler tek tek yanhr. Yanldiktan sonra bir kap icerisindeki suya
onur ve suyu ii<; gun boyunca degistirilir. Ucuncu giiniin sonunda zeytinler yikamp,
suyunu cekmesi icin bir muddet bekletilir. Sulanm cektikten sonra cam kavanoza294
onulur. Zeytinlerin iistiinii ortecek kadar tuzlu su doktukten sonra kavanozun kapagi
atihr. Zeytinler kirk gun sonra yenmeye hazirdir (Hurturk, F.2006).

Golimbadez 295 Tursusu:
Agactan toplanan yabani yesil zeytinler yikamp bir kaba konur. Onceden
bazirlannus tuzlu su, zeytinleri ortecek kadar uzerlerine dokulur. Kabm kapagi
nhr. Kirk gun sonra golimbadezler de yenmeye hazirdir (Sah, S. 2007).

Gumyastez296 Tursusu:
Agaclann uzerinde olgunlasan ve yesilken siyah hale gelen zeytinler agactan
Iamr ve evde duz bir zemin uzerinde iyice siyah olana kadar bekletilir. Iyice
diktan sonra bir guzel tuzlamp kaplara doldurulur. Kaplara su konmaz. Kirk
- On sonunda yenilebilir (Sah,

S. 2007).

Mantar Tursusu:
Dagdan toplanan mantarlar temizlenip, yikarur. Yikanan mantarlar ister
~imiirde, ister fmnda pisirilir. Kavanozlara doldurulur, ustunden de onlan ortecek
iiziim sirkesi ve tuz dokulur. Mantar iki haftada tursu haline gelir (Ozoren, G.
7).
Ye~il zeytin.
Tursulann saklanmasmda cam kavanozun secilmesinin sebebi; saghkh olmasidir.
~ Yabani yesil zeytin.
Kara zeytin.
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Mangallo297 Tursusu:
Ovalardan toplanan mangallolann

yapraklan bicakla temizlenip, mangallolar

,uamr. Y ikandiktan sonra temiz bir bez uzerine serilip sularmm kurumasi beklenir.

kuruyan mangallolar cam bir kavanoza doldurulur ve tuzlu uzum sirkesi ile

-·ur (Nalbant,

F. 2006) (Bkz. Resim 32).

Gabbar Tursusu:
Gabbar, kis mevsiminde
m,pl,i1Llll,

yetisen yesil bir bitkidir. Gabbann taze filizleri

suya konur. Bes gun boyunca suyu degistirilir. Besinci gun-Un sonunda bir

t298 uzerine serilip, suyunu cekmesi beklenir. Suyunu cektikten sonra cam bir

ranoza konulup, uzerinden gabbarlan ortecek kadar tuzla uzum sirkesi dokulur.
gun sonra tursu olarak yenecek duruma gelir (Ozoren, G. 2007).

tahk Tursusu:
Salatahklar tek tek yikarup soyulur. Sulanru cektikten sonra cam bir kavanoza
ur ve ustunden tuz ve uzum sirkesi dokulur. Iki hafta sonra yenmeye hazirdir

m, A. 2006) .

.3.2 Kdyde Kullamlan Y agfar:
ayruk Yagi:
Eskiden insanlar kuyruk yagmi 90k kullarurlardi.
alD3.ll

Kuzu kasaba satildigi

kuyrugu geri ahmrdi. insanlar, kuyrugu kucuk k-U9-Uk keser, tavada bir dakika
kavururlardi. Kuyruklar, atesin isisiyla hemen erir ve yag haline gelirdi. Bu

~ yemek yapimmda kullaruhrdi. Aynca, ekrnege de surulup yenirdi. Bugun bu
yerini katiyaglar aldi (Elkovan, A. 2006).

Kaz.ayag1.
Tiilbent: Pamugun ince ve seyrek olarak dokunmasmdan olusmus hafifve yumusak bez.
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2. Pamuk Yag1:
Kalebumu'nda pamuk yetistigi icin 1930'lu yillarda pamuktan yag cikaran
insanlar vardi. Pamuklarm cekirdekleri ogutiiliip hamur haline getirilirdi, sonra da
sikistirma

yoluyla

yag elde edilirdi.

yemeklerde kullamhrdi.

Bu yag soguk ortamda

dondurulur

ve

299

• Karayag:
Karayag cikarma, zahmetli ve birkac asama gerektiren bir istir. Oncclikle
zeytinler agactan taraklar yardumyla toplamr. Toplandiktan sonra eve tasimr. Evde
yapraklanndan temizlenir. Temizlendikten

soma -ki bu islem birkac giin surer- ates

yakihr ve buyuk bir kazanda su kaynatihr (Y azicr 2006). Su kaynaymca zeytinler
- · e atihr. Zeytinler

elle kontrol

edilir, eger kabuklan

beyazlanmis

ise iyice

ynamis demektir. Bunun ardmdan kofiinlere300 doldurulur, suyu suzulur ve evin
IIIM,.LLLLL_la bir bez serilerek , buraya konulur. Birkac gun, bazen de bir hafta burda
dtlctan soma zeytinler kurumaya ve yag toplamaya baslar. Kuruyan zeytinler
a.k olur ve onlar digerlerinden aynhr. Amac tiimiiniin kurumasim saglamaktir, Bu
-- Jen kurumayanlar kurulann icine kanstmhr (Elkovan, H. 2006; Y azici 2006).
Turn zeytinler kuruduktan soma degirmene goturulur, Degirmende once agrr
Iarla ezilir, soma zembillere

doldurulur.

Zembillerin

ortasi delik oldugu icin

ytinler bu deliklerden gecerek, silindir seklinde bir demire ulasir. Demirin iizerinde
~ - bir tas vardir. Bu tas zeytinleri kuvvetli bir sekilde ezer. Zembillerden akan yag,

1 borularla depoya aktanhr ve depodan bidonlara doldurulur.
Bidonlara doldurulan yagm en az bir ay · dinlenmesi gerekir. Dinlenen yag,
nun iizerine cikar, tortusu da asagiya 96ker. Karayag artik hazrrdrr.i'" Ozellikle
arda kullaruhr. Kalebumu'nda eskiden beri yag cikanlmaktadir.

Oguz Yorgancioglu, Kibris Turk Folkloru, ?, Magusa 2000, s.45.
ofiin: Kamistan yapilmis delikli buyuk sepet (Nalbant, A. 2006).
oyliller cig yag da yaparlar. Bunu yaparken zeytinler pisirilmez. Yapraklanndan temizlenir, birgiin bekletilip yesil halde degirmene goturulur. Degirmende karayag cikmasi icin yapilan islemlere
· tutulur.
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4.1.3.3 Koyde Icilen Icecekler:
Koyde eskiden de bugun de en fazla icilen icecek sudur. Tarladan yorgun

argm gelen koylulerin gdzti once suyu aramaktadir, Eskiden tarlaya ve hayvan
klemeye giden koyluler mutlaka yanlarma icine su koyduklan testilerini veya
aklanru alirlardi. Suyun dismda tum Kibns'ta oldugu gibi Kaleburnu'nda da
ve icilmekteydi. Bugun de sik sik kahve i9ilmektedir.302 Kaleburnu'nda da
bns'm genelinde oldugu gibi sekerli, orta, az sekerli ve sade olmak uzere dort cesit
ve tiirii vardir. Kahve yapihrken, cezveye her fincan icin bir fmcan kasigi kahve
yeterli oranda seker konur. Kahve, "sekerli" olacaksa iki kasik seker, "orta''
~a

bir kasik silme seker, "az sekerli" olacaksa kasigm burnunda olacak kadar
er konur. "Sade" olacaksa hie seker konmaz. "Bir act kahveni icmeye geldim"

sozii herhalde sade kahve icin soylenmistir,
Yapilacak kahve tiiriine ve sayisina gore cezveye kahve ve seker konduktan
kasikla kanstmhr. Kahve kopurmeye basladigmda bir-iki kez daha kanstmhp,
.is yapihr, Kahve ikram edilirken, fincanlar birbirine kanstmlmasm diye soyle
ihr: Sekerli kahvenin bulundugu fincanm kulpu tepsinin disma dogru, orta
rvenin bulundugu fincarun kulpu yanlara, sadeninki ice, az sekerlinin ise
~ · lerinin aralarma dogru dondurulur.
Gollerde olur gamis
Dost selamim almamis
Ac1 gavenin bile
Kirk yil hatm varm1~303

deki mani, kahvenin konu oldugu bircok maniden sadece birisidir.

Bilimsel adr "Cafia Arabica" olan kahve, ilk olarak Yemenli seyhler tarafmdan kesfedildi.
Kavenin Turk kiiltiiriine girisi ise Yavuz Sultan Selim'in 1516 Mercidabik ve 1517 Ridaniye
-6:rlerinden sonra olmustur. (Bu konuda aynntih bilgi icin bkz: Ali Ozel "Kibns Tiirk Halk
IDllliiriinde Kahve Ikram Gelenegi ve Kahvehaneler", L Kibns Turk Halk Mutfag: ve El Sanatlari
1£.lnhumu Bildirileri, DA-0 Basunevi, Gazimagusa 1998, s. 111).

eriman Cahit, Eski Lefkosa Kahvehaneleri ve Kahve Kiilturu, Sedi Kultur ve Sanat Yaymlan,
2001, s. 35.
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Koyde az da olsa cay icilmektedir. Cay, genellikle kahve gibi keyif yapmak
icin degil de kism ismmak ve karm agnsi, mide agnsi vs. hastahklan

iyilestirmek

-~ icilir.

Harid Fedai'nin belirttigine gore eskiden "cay iciyorum" dendigi zaman "ne
yi" diye sorulurdu; cunku cay, halk arasmda temelli bir ahskanhk halini alamamis

bunun sonucunda suda kaynatihp icilen bitkiler de onun adiyla birlikte amhr
ustur: Adacayi, kekik cayi, anason, murver ve nane cayi gibi ... 304 Kalebumu'nda
degisik bitkiler yetisrnekte ve bunlardan cay yapihp icilmekteydi. Bu bitkilerin
anda; defne, sapsisa, rumbi ve livanda gelmektedir.305 Koyluler bug-Un "kara cay"
eri sallama caydan da icmektedir. isteyen bu cayi, icine silt kanstirarak icer.
Gunumuzde daha 90k misafirlere ikram edilen cesitli icecekler vardir.
· onata, meyve suyu, kola vs. bunlann en onemlileridir. Silt de icilmektedir.
'den de koyde onemli oranda cobanhk yapildigi icin bol bol silt icilirdi,
Alkollu iceceklere baktignmzda 1920'li, 1930'lu yillarda Kalebumu'nda
~Wllukla konyak, Mastika306, Uzo307 ve sarap icildigi ortaya c;Ikar308. Aynca,
un 31 'i (Rum konyagi), Angliyasi da sevilen ickiler arasmdaydi ( Ozoren, E.
. Ozellikle sarap koyde bolca icilirdi (Elkovan, A. 2006). Kalebumu'na
lar Baf'tan ve Lefkosa' dan varillerin icinde getirilirdi (Elkovan, A. 2006) .
ynca "Arsi" denilen okuz derisinden yapilrms tulumlar icerisinde de getirtildigi
tu. En guzel ickiler, Limasol' da Bardiselini isimli fabrika tarafmdan yapihrdi
cok pahah oldugundan koyluler bu ickilerden icemezlerdi.i " 1974 sonrasmda

Harid Fedai, "Cay Niyetine", Kibrts Turk Kiilturu Bildiriler II, Ozyurt Matbaasi, Ankara 2003,
l.
Bu bitkiler hakkmda "Bitki Ortusu" ve "Hekimlik" kisimlannda daha fazla bilgi verilmistir,

Mastika: Bir tur beyaz konyakti. Sakizdan yapihrdi ( Bkz. Zekai Altan, " Kibns Meyhane
=~-", Halkbilimi Sempozyumlan II, KKTC Kultur Bakanligi Yaymlan, Ankara 1997, s.125).
zo: Bir cesit Rum konyagi.
Tuncer Bagiskan, "Kalebumu Koyu Uzerine Bir Arastirma", Halkbilimi, Y1l 14, Sayi 48, Aralik2000, s. 43.
g.e, s.43.

l

us

ise "Turk'ten Tilrk'e" kampanyasi adi altmda Turkiye rakisi icilmeye baslandi
(Ozoren.E. 2007).

insanlar dogamn nimetlerinden yararlanmayi bildiklerinden beri turlu ickiler
de elde etmeyi bilmislerdir. Uzum baglannm milattan iiy bin yil once Ural ve Altay
halklannca yetistirildigi ve onlardan sarap elde edildigi, arkeolojik kazilarda ortaya
pkanlan kiip ve testilerle karutlarur.i'"
Kaleburnulular icki icmek icin genelde meyhaneye giderlerdi. Ickinin yarunda
meyhanede bulunan mezelerden yerlerdi. Ickiler bodiride311 icilirdi (Elkovan, A.
_006).

iyki olcekleri eskiden bir onge, yanm okka, bir okka, binlik sise, laminzana,
p ve varillerdi. Ickilerin satislan ise belediyecilerle belirlenen olcekli kaplarla
yapihrdi, Bu kaplar bir onge, yanm okka ve bir okka olmak iizere iiy tipte idiler. Bu
lar tenekeciler tarafmdan yapilrp, belediyecilerce miihiirlenirdi.312
Eskiden meyhanelerde "bango bast" adi verilen ayakh, arkasi olmayan
a yerleri vardi. Kaleburnu'nda da insanlar bunlann iizerinde otururdu.
Sonradan masa ve sandalyelere oturulmaya baslandi (Sukan, R.2006).
Icki genelde veresiye icilirdi. Herkes parasmi "maksil" zamaru, yani tarladaki
ilnii satip parasim aldiginda oderdi, Meyhaneciler tahtaya masayla veresiyeleri
yazardi. Eger yil kurak gecerse, koylulerin, mallannm bir kisrmm meyhaneciye
nrdiklan bile olurdu.313
Gunumuzde ise meyhane kulturu artik degisti, insanlar eskiden i~
yafetleriyle bile meyhaneye giderdi. Bugun ise giyimlerine ceki duzen vermeden

emal Sulkar, Osmanlidan Gunumuze Icki ve Top/um, Surec Yaymcihk, istanbul 1985, s. 13.
Bodiri: Isaret parmagi boyunda kucuk cam bardak.
Zekai Altan, "Kibns'ta Meyhane Ktiltiirti", Halkbilimi Sempozyumlari
Ba.anbg1 Yaymlan, Ankara 1997, s. 125.

II, K.K.T.C. Milli Egitim

Tuncer Bagiskan "Kaleburnu Koyu Uzerine Bir Arastirma", Halkbilimi, y1I 14, sayi 48,Arahk2000, s. 44.
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gitmiyorlar. Eski meyhanelerde

gunumtlzde oldugu gibi garson kalabalrgi yoktu.

Meyhaneyi, meyhaneci ve ailesi idare ediyordu.314

Bugun Kalebumu'nda meyhane yoktur. Meyhaneye gitmek isteyenler, Gazi
Magusa'ya giderler. Gunumuzde en fazla icilen ickiler: raki, bira, viski, 31 (Rum
onyagi) ve ~araptu.315

insanlar hemen her toplumda icki icmis, keyiflenmis, sarhos olmus; asm
~er

siznus, hastalanrms. Karannca icenlerin meclisi bilgi ahs-verisiyle, dostlukla

lmu~.316 Bazi hukumdarlar dunyamn her yerinde degisik nedenlerle icki yasagi
ymus, icenleri hapsettirmis, iskence uygulatrms. Buna ragmen; hicbir ulkede
_rasaga tam anlarmyla uyulmamis. 0 kadar ki tahildan ya da meyvelerden icki
·· digi icin tanmla ugrasanlar icki yapirmm desteklemis, kendileri icin gizlice icki
eyi bile gaze almi~.317 Sairlerimiz de icki temini siirlerinde kullannuslardir:

Kadehini kaldir on sekiz bir daha kaldir
Yikilsm bu Temmuz birak ayaklarrna
Kafesinden cikar yiirek diye tasidiguu
Koprulerini at gemilerini batir

Atilla ilhan318

Giinen ve Hasan Soyer, "Lefkosa ve Gazi Magusa Bolgelerinde Giiniimiiz Meyhane Kiiltiirii
9.rme Tespitler", I Ktbrts Turk Halk Mutfagz ve El Sanatlari Kolokyumu, D.A.0- Basimevi, Gazi
X ( Isa 1998, S. 45-46.

Kemal Siilkar, Osmanhdan Giiniimiize ir;ki ve Topium, Surec Yay., istanbul 1985, s.17.

et Kaplan, Siir Tahlilleri 2, Dergah Yayrnlan, istanbul 1999, s. 223.
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.1.3.4 Olagantistil Durumlarda Yemek Tiirleri:

Kaleburnu'nda

1930'lu yillann basmda evlenme, sunnet dugum; ve olulerin

oliimlerinin kirkmci gununde ozel yemekler yapihrdi,
Stinner dugunlerinde

maddi durumu kotu olanlar gelen misafirlere corek,

- k, hellim vs. seyler ikram ederlerdi. Zengin olanlar ise firm kebabi, salata, pilav,
bzamu~ tavuk vs. ikram ederlerdi. Icecek olarak da erkeklere sarap, harumlara kahve
_. da limonata verilirdi. Aynca; yemeklerden once veya soma fistik, fmdik, leblebi
· cerezlerin de ikram edildigi olurdu.
Bazi bolgelerde siinnet dugtmlerinde tatli verilirdi. Ornegin; Baf'm merkezi
a'da "zerde" isminde bir tath sunulurdu. Zerde tathsi, pirincin sekerli suda
Ianmasi sirasmda icerisine ciceksuyu ya da turunc kabugu rendesi atilarak elde
en bir tath cesididir.l'" Bugun sutle yapilaruna "sutlac" denmektedir. Bafm Hulu
'"1yiinde de kek, kurabiye, kofter ve sucuk verilirdi.
Mesarya bolgesinin sunnet dugtmlerinde ise "copebinen'' isminde bir yemek
i$irilirdi. Bu yemek

soyle yapihrdi:

Hamur

yapildiktan

ve acildiktan

soma

'amn uzerine sanhrdi. Oklavanm uzerinde bicakla boydan boya kesilirdi. Daha
enine kare biciminde kesildikten

soma ince bir degnegin uzerine sanhrdi.

~-egin uzerinde elle sikihr ve degnekten
.. ·1·irdi1. 320
~11a1
ak pism
Teknolojinin
llinfimiizde,

surekli

gelisip kulturel

cikanldiktan

degerlerimizi

soma makama

zayiflatmaya

gibi

basladigi

siinnet dugunleri icin yemek hazirlayan aile sayismda da azalmalar

nstur. Durumu iyi olan aileler de misafirlerini restorantlarda yedirmektedir.
Evlenme torcnlerinde ise yine 1900'lii yillann basmda fmn kebabi, pilav, ~i~
fasulye gibi yemekler pisirilirdi. Kibns'm Erenkoy ve Baf bolgeleri gibi

Pilli, "Kibns Turk Mutfagi Acismdan Sunnet Dugunleri ve Yemekleri", I Kibns Turk Halk

a.t:no, ve El Sanatlari Kolokyumu, D.A.V. Basimevi, Gazi Magusa 1998, s.123.

e : Dovme Pilav.
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-,Jgelerinde meshur olan "herse"321 yernegi de Kalebumu dugunlerinin bazilannda
uhrdi, Kaleburnulular

herseye "Resi" veya "Resa" derlerdi (Sukan, R. 2006).

et An, hersenin Luzinyan kaynakh bir yemek oldugunu soylemektedir.322

Hersenin yaptltsi soyleydi:

Oncelikle herse icin kullamlacak bugdaylar degirmende ogiitiiliip, hazir hale
· ··· di. Diger yanda bir keci kesilip, etleri kucuk parcalara aynhrdi.

De; tane

kazan323 ahrup, bu kazanlardan bir tanesinin icinde su kaynatihrdi.

Suyun

b,namas1 sirasmda et parcalan hava almayacak sekilde diger kazanlann

icine

· di. Sonra etlerin uzeri degirmende ogiltiilmii~ bugday ile kaplamp bugdaylann
- iizerlerini ortecek kadar suyla islatihrdi.Btltun bunlann ardmdan kazanlarm alu
ve herse pisirilmeye baslarurdi, Y emegin pismesi sirasmda bugday suyunu
'lt)Cll,.lll.lye,

!'21}ege

su dolu kazandan hersenin bulundugu kazanlara sicak su dokulurdu, Aynca

tuz da ekilirdi (Elkovan, A. 2006).
Herse yapihrken,

hwrtrnl

gerekirdi. Bunun icin ates arada bir

etlerin yanmamasi

edilirdi. Uzerleri bugdayla kaplandigi icin etler hie; su almazdi. Eger su ahrsa,

kaynanmis olup, lezzeti kacardi.
Herse yemegi pistikten sonra uzun ve kalm bir degnekle veya buyuk bir
a kanstmhrdi.
. Sonra
•11xi111

Boylece etler iyice ufalanarak bugdaylarla kansirdi (Elkovan,A.

yemek

sogumaya

birakihrdi,

Soguduktan

sonra

dugune

gelen

lere ikram edilirdi.
Herse yemeginin yapilmasma zahmetli bir i~ oldugu icin dugunden bir gun
baslamrdi,
Bugun dugunlerde herse hemen hemen hie; yapilmamaktadir.
akrabalanm

~--llikle _ kebap,

ve dostlanm

Bazi aileler

dugunden sonra kendi evlerinde agirlamakta

firm makarnasi,

patates

kebabi,

pilav,

salata

ve

gibi yemekler

maktadir.

Ah.metAn, Kibris Turk Kulturii Uzerine Yaztlar, Krvilcim Yaymlan, Lefkosa 1999, s.55.

0~ tane almmasmm sebebi; dugune gelecek misafirlerin ve koy halkimn sayisunn fazla olmasiydi.

ILL

om Yemegi:
Kibns Turkleri arasmda "kirk yemegi" olarak da bilinen bu yemek, "olunun
ruhu" veya "olunun cam" icin yapihr. Kalebumu'nda bugiin de 1974'ten once
oldugu gibi olunun, olumuntln kirkmci gununde bu yemek yapilmaktadir (Denker, T.
2006). Bu yemekler, olunun sevdigi yemeklerdir. En fazla kirk cesit yemek yapihr.
Bu uygulamamn temeli Turk $amanhg1'na dayamr. Amac; olunun ruhunu memnun
ettnektir.
Turkler arasmda olen kisinin ardmdan as verme, eski donemlerde bizzat
~,}uni.in kendisine verilen astan olusmaktaydi. Boyle yaparak olen kisinin ruhu
rahatlatihp, memnun edilerek ondan gelecek tehlikeler onlenmis oluyordu.324 Olen
· · defnedilirken mezara yiyecek ve icecek koyma gelenegi daha sonraki
-,nemlerde yerini cagm gelisimine bagh olarak defin sirasmda ve anma gunlerinde
.t:ada kalanlara hayvan kesip ziyafet vermeye, onlan yedirmeye birakmistir, Bu
ilde yenilen yemeklerin olunun camna veya ruhuna gidecegine inanihr.325 Aym
ce Kibns Turkleri'nde de devam etmektedir. Kalebumu'nda kirk yemegi
~eden

once mevlit ve yasin okutulur, dua edilir. Ardmdan yemeklere gecilir.

emekler yenilirken olunun ruhu icin fatiha okunur. Goruldugu gibi Samanizm
Ian, islami unsurlarla birlestirilip yasatilmaya devam etmektedir. Aym gun
Ya326 da yapilmaktadir.
Kalebumu'nda kirk yemegi disinda, olunun olumunun uctmctl gununde ve
· ikinci gununde de helva yapihr. 0 gun de mevlit okutulur, dua edilir. "Sene-i
iTiye"sinde yani yil donumunde de evde mevlit veya yasin okutulup, daha cok
urisi olan yiyeceklerden hazirlarur.

.

Anadolu sahasmda da daha cok kirkinci, elli ikinci gtmlerinde ve
-niimiinde oliiyii anma gunleri duzenlenmektedir. Olunun, olumunun ucunct; ve
· ci gunlerini gecirme daha seyrek gorulmektedir. istanbul'da kirkmci gun,

ulkadir inan, Tarihte ve Bugiin Samanizm, Turk Tarih Kurumu Yaymlan, Ankara 2000, s.189.
--~ehmet Aca, "Kazak ve Kirgiz Tilrkleri'nde Defin Sonrasi Bazi Uygulamalar ve A~ Venne (A~
.• 11)", Milli Folklor, cilt 6, sayi 43, Guz 1999, s.24-25.
Helvanm yap11J~1 "Tathlar" bolumunde anlanlrmsttr.
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olunun burnunun du~tiigu gun olarak: kabul edilirken, Amasya'da elli ikinci gun,
cesedin el ve burun kemiklerinin du~tiigu gun olarak: kabul edilmektedir.327 Burun

remigi duserken de olunun 90k acr cekecegine inamldrgi icin o gun yemek verilir ve
-erilen yemegi meleklerin altm tabaklar icinde olunun onune koyacagi hayal edilir.
Elli ikinci gecesinde de mevlit okutulur, Kur'an ile birlikte elli ikinci gece duasi
okunup dua edilir ve helva dag1t1hr.328
Denizli ilinin Civril ilcesinde ise olumun ilk haftasi icinde veya yedinci
giinilnde "kabir kazarn" "hayir asi" ve"cenaze asi" isimlerini tasiyan bir yemek
bazirlarur. Maddi gucu iyi olan aileler, beslenen hayvanlardan koc/duve keser veya
ahrlar. Maddi durumu pek elverisli degilse, yeterli sayida tavuk aluur ve
· "'ir.329 Et kavurmasmm yarunda sulu et yemegi, kuru fasulye, pirinc pilavi,
ek, salata, tursu, dolma, helva vs. gibi yiyecekler ile yufka, ekmek, corek vs.
lamr.
Kabir kazam gununde, dini toreni yoneten cami imanu veya din gorevlileri
-i:l.l..ll.ldan Kuran-1 Kerim ve Mevlid-i Serif okunur. Dualar edilir ve bassaghgi
enir. Bu uygulamaya "kucuk mevlit" adi verilir. Ayru toren elli ikinci gunde de
lamr ve "bu yuk mevlit" adiyla bilinir. 0 gun de yemek yapihr. 330
Kaleburnu'nda ilk gun mezan kazanlara da yemek yedirilir. Bu adet eskiden
vardi. Anadolu'da da vardir. Turkrnenler'de de gorulur. Aynca onlarda yedi gun
olunun cam icin tuz dagitihr. -09 ay gecince de helva yapihp, koyluye
331

Kirgiz Turkleri'nde ise olum gunu ya da ertesi gun verilen asa, "kara as",
yedi ya da otuz dokuzuncu gunde verilen asa "kirk as", olum yildonumunde

~ Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Tiirk Folkloru, Gercek Yaymevi ,istanbul 1997, s. 200-201.
A.g.e, s.200-201.

R. Bahar Akarpmar, "Denizli ili Civril Ilcesinde Olurne Bagh Uygulamalar ve Yas Etme",
irkbilig, 2002/3, Ankara, Nisan 2002, s.6.
A.g.e., s.6.
;:;, Ali Riza Yalkm, Cenup 'ta Tiirkmen Oymaklari I, Kultur Bakanhgi Yaymlan, Ankara 1977, s.21.
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verilen asa ise "as toyu" adi verilmektedir.332 Kazak: Ttirkleri de as toyuna "uh
as'tdemektedir. Kirgiz ve Kazak: Tiirkleri icin en onemli as budur. Bu as icin cok
biiyiik bir ziyafet verilir. Olenin akrabalan tarafmdan bircok hayvan kesilir, pilavlar,
sa.latalar, tathlar yapihr. Y anslar diizenlenir. Bugiinde olunun ruhunun tamarmyla
~. · ki diinyaya yerlestigi, onun rahat ettigi dusunulerek bir yildir siirdiiriilen yasa son
rerilir.
A~ toyuna
-

sadece

erkekler

katihr,

Fakir

olan

insanlar

bu

yemegi

nleyemez. Bazi zenginlerin bile bu yemekten dolayi iflas ettikleri soylenir.333
Kalebumu

koyluleri

arife giinlerinde

de lokma,

ahlavuna

vs. yaparak:

~ diigii akrabalarmm canma gitmesi icin konu komsuya dagitir. Onlar da bunlan
.p "olulerinizin canma gitsin" deyip yerler (Denker, T. 2006).
Denizli'nin

Civril ilcesinde de sevabi olulerin ruhuna bagislanmak

iizere

le cocuklanna seker, gofret, helva, lokum, para dagitihr. Komsulara da katmer,
~ k ve mayah hamurdan yapilan "sipit" gonderilir. Burada da dagitilan yiyecekler

Allah kabul etsin, olmuslerinizin ruhuna gitsin" sozleriyle kabul edilir.334

4.1.3.5

u~ Ogiin Yemekte Verilen Yemekler ve Yemek Zamanlari:

Ulkemizde

iic; ana ogiin olarak; sabah, ogle ve aksam yemek yenmekle

r bu ogiinlerin arasmda meyve, kola, kahve, cay, limonata gibi besinler de
~ULLL.lektedir.
Gunumuzde

Kalebumu

koyluleri

de

bu

yemek

yeme

sistemini

__...,.,.,emi~lerdir; fakat bundan elli-altrms yil oncesi icin bu durum soz konusu

ehmet Aca, "Kazak ve Kirgrz Turkleri'nde Defin Sonrasi Bazi Uygulamalar ve A~ Verrue (A~
.• u)", Milli Folk/or, cilt 6, sayr 43,Giiz 1999, s.27.

g.e, s. 30.

tu Civril Ilcesinde Olurne Bagh Uygulamalar ve Yas Etme",
ilig, 2002/3, Ankara, Nisan 2002, s.7.

R. Bahar Akarpmar, "Denizli
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degildi. Koyluler ogiin atlamadan, duzenli bir sekilde yemeklerini

yiyemezlerdi.

Sabahleyin karmlanm doyurup tarlaya giderler, orda ne zaman mola verilirse (belki
ogleden once, belki aksam iizeri) o zaman yemek yerlerdi. Bazen eve gelir gelmez
yorgunluktan uyuya kahrlar ve aksam yemegi yemeden yatirlardi.
Koyluler sabah kahvaltismda daha 90k hellim, zeytin ve ekmek yerler, cay
icerlerdi. Tarlaya da genelde hellim, zeytin, ekmek ve sogan gotururlerdi. Hammlar
evde olduklan zaman hamur yemeklerinden

yaparlardi, Zeytinli Bitta, ahlavuna,

sankh hoca gibi yemekleri cocuklar da 90k severdi.

Bugiin Kalebumu'nda aileler hem kendilerinin, hem de cocuklannm diizenli
Ienmesine dikkat ederler. Yemek zamanlan ve yedikleri yiyecekler soyledir:

1. Kahvalti Ogiinii:

Koyde kahvaltihk olarak cay, silt, hellim, ekmek, peynir, kati yag, recel,
-=::,uue, yumurta, zeytin v.s besinler tiiketilir. K1~m genelde corba icilir. Ozellikle
.-ua..ua corbasmi 90k severler. Corbayi icerken bazi insanlar icine ekmek dograr.
de sandvic yaparlar. Sandvicin icine salam, hellim, peynir, Bull Beef
,libif)335, domates ve salatalik koyarlar. Kalebumulular kafesleri de caya ve siite
hellim ile beraber yerler.
· peynir cesidi olan hellimin yapihsi soyledir:
Sagilan sutler temiz bir tiilbentle suzulur, Suzuldukten soma hellim mayasi ile
yalamr. Mayalandiktan soma bir sure bekletilir.Ardmdan elle kanstmhr.Bunun
unda elde edilen telemeler talara336 yerlestirilir, sikica bastmhr ve talar tersine
rrildiginde onun seklini alan bir hellim ortaya cikar. Diger yandan telemeleri
sonucu olusan teleme suyu, buyuk bir tencereye konularak ocakta pisirilir.
1:w:1111111,er

de bu suyun icine atihr ve onlar da piser. Pistikten soma tencereden ahrnr

sinilere yerlestirilir. Uzerine tuz konup katlarnr. istenirse nane de konur. Hellim
mevsim yenilebilen bir yiyecektir.
Bolibif : Konserve seklinde bulunan inek ve tavuk eti olup, dilimler halinde kesilerek yenir.
Talar: Talar, supurge otundan yapihr. Hellim, nor v.s gibi peynirgillere sekil vermede kullamhr.

lL.O

Sabah -

Ogle Arasi

Koyun

:

hammlan

eger

tarlaya

gitmiyorlarsa veya

bir

i~

yerinde

~.••..hsrruyorlarsa sabah 9:00- 11 :00 saatleri arasmda ya kendi evlerinde ya da
misat1rlikte sabah

kahvesi

icerler.

Hatta

bazi

harnmlar "kahve

partisi"

- nlemektedir. Evinin isini bitiren; cocuklanm okula, esini ise gonderen ev
_.111.,,an her gun birisinin evinde toplanmak suretiyle kahve icerler, fal bakarak
glenirler. Ogleyin evlerine donerler. Bu faaliyet hem harnmlarm stresini atar hem de
daki dayarusmayi guclendirir.
Erkekler de sehirde cahsrmyor veya koyde tarlada veya davarm basmda
erse koy kahvehanesinde kahve, cay, mesrubat v.s icerler.

Ogle Y emegi:
Kalebumu harnmlan ogle yernegi icin her turlu yemegi pisirmektedir, Bazen
bazen kuru bir yemek, bazen de hamur yernegi yaprnaktadirlar. Kuru
eklerle

birlikte

pilav

da

yaparlar.

Bircok

yemegin

yamna

salata

Yemegin yanmda kola ya da meyvesuyu icilir. Bazen ogle yemegi icin iki

~ULLLU.

ii9 cesit yemek yapildigi gorulur. Yemekten sonra meyve yenir. Yazda ogleyin
yemek yapilmaz. Kavun, karpuz, hellim ve ekmek yenir. Yazda kavurma
k mideyi rahatsiz eder ( Sah, ~- 2007).

Ogle - Aksam Arasi:
Kis aylannda ogle ile aksam arasmda kahve icilir, eger pasta- borek
~~sa

bunlardan yenilir. Yaz aylannda da yine kahve icilir; karpuz, kavun,

~-......, kiraz gibi meyvelerden yenilir. Cocuklar ogle- aksam arasi dondurma yemegi
severler (Hurtiirk, F. 2006).

am Yemegi:
Koyluler kism aksamlan corba icerler, kahvaltihk yerler. Bazi hammlann
veya cocuklan aksamlan hafif bir seyler yemiyor, yine agrr bir yemek

LL/

istiyorlarsa bu hammlar oglen kalan yemegi isrtir, yanma da salata yaparlar. Oglenki
yemek bitmisse yeniden yemek yapmak zorunda kahrlar. Buda onlan yorar.

Y azm, aksamlan steak gectigi icin insanlann istahlan kapamr; agir yemekler
.rerine hafif sebze yemegi veya karpuz ve hellim yemegi tercih ederler. Bazen bir
cacik veya salata ya da kucuk bir sandvicle kannlanru doyururlar ( Elkovan, H.
6).

1.3.6 Yemekleri Koruma Y ollarn
Kaleburnu koyluleri eskiden en fazla et ve siitil saklamaya cahsirlardi; cunku;
ar kolay bozulan besinlerdi. Eti parca parca kestikten sonra kavururlardi.
.rulmus etleri bir testiye koyup yuksek bir yere asarlardi. Bunun yanmda onlan
Tel dolabi',337 nda saklarlardi. Tel dolabi ve testi buzluk gorevi gorurdu, Aynca
e suyu da testilerde muhafaza edilirdi. Y azm insanlar bu sulardan kana kana
erdi.
Silt ise once mayalamr ve temiz bir kabm icerisine konurdu. Sonra bu kap,
gubrenin icerisine yerlestirilirdi, Silt, kism gubrenin arasmda kaldigi icin
lasir ve yogurt haline gelirdi (Elkovan, A. 2006).

338

Maya Olarak Kullamlmasn

Hellim yapmak icin silt tozu bulunmayan zamanlarda "agiz" maya olarak
-w1111ird1.Kullamhsi soyleydi:
Yeni dogan kuzu veya oglagi, annesinden silt emzirirlerdi. Kuzunun/ oglagin
1

iyice doyduktan sonra onu kesip midesini ahrlardi. Yeni dogurmus olan
sutunu yani agizr ahp yavru hayvanm midesine doldurur ve iki taraftan
mideyi gunese asrp kuruturlardi. Silt, giineste katilasrrdi.
ince bezden yapilrms ve gecirgen bir yuzeye sahip minik

~-iklara

doldurulurdu. Hellim veya peynir yapilacagmda bir veya iki torbacigr

el Dolabi: Ince ve 90k kucuk karelere aynlmis tellerin, tahta uzerine kaplanmasiyla olusmus
=• tahta dolap.
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ahp, sute batmp cikanr ve sikarlardi, Boylece hellim mayalamrdi. Bir torbaciktan on
.ez silt mayalanabilirdi.
Gunumuzde

yiyecekler

buzdolaplarmda

ve

difrizlerde

(deepfreezelerde)

orunmaktadir (Elkovan, A. 2006; Elkovan, H.2006).

1.3. 7 Y emek Araclarr :
Kalebumu'nda

kirk- elli yil once kullamlan mutfak arac- gerecleri sunlardi:

~llkura: Topraktan yapilnus kap ( Bkz. Resim 33).
'a: Tahtadan yapilrms, hamur acmaya yarayan ince, uzun, silindir biciminde bir

~ iek.

rabba: Metalden yapilmis agzi acik, kulplu kucuk kap. Bardak gorevi gorurdu.
· Tarhana kurutma,
~~

kuru uzum yapma gibi islemlerde

kullamlan

hasirdan

yuvarlak mutfak aleti (Bkz. Resim 90).

Degirmeni: Alt alta iki yuvarlak tastan olusan, ustteki tasm ustunde tahtadan bir
olan alet.
....,,:

Iccrisinde badem, ceviz gibi seyler ezilen arac.
· Tahtadan yapilnus, altmda delikleri olan bir eleme aleti.

Y agh veya yagsiz kavurmalann yapildigi arac,

~:

~

Arpa veya bugday sapmdan yapilmis kticuk sele.

Caktst: Hayvan boynuzundan yapilrms bir sapi olan kalm break.
ann yanmda cinko kazan, bakir tencere, bakir tava, cezve, catal, break, kasik,
· tahta kasik, plastik kap339 v.s de kullaruhrdi.f''"

Jliiler plastik kaba "naylon kap" derlerdi.

,.
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Yillar ne kadar da cabuk gecti ... Eskiden kullarulan bu araclann yerini simdilerde
camdan ve celikten yapilrms mutfak araclan,
talamlan,

porselen

yemek, cay ve kahve

gumus kaplama catal- break takimlan ile kristal araclar aldi.

.1.3.8 Yemek Adabn
Kaleburnulu aile fertleri onceleri hep birlikte yere comelerek yemeklerini
. erlerdi. Sofrada bir paneri veya sele bulunurdu. Yiyecekler ve yemek araclan da
arm icinde yer ahrdi. Sular sofraya testilerin icinde tasunrdi (Elkovan,A. 2006).
er ferdin ayn bir tabagi vardi. Aynca ekmek bicakla degil, elle kesilirdi. Bicakla
esmek giinah sayihrdi. Sogam da bir yumrukla ikiye aymrlardi (Denker,T. 2006 ).
Evin reisi olan baba gelmeden yemege baslanmazdi. Yemege baslamadan evvel su
- ··· di. Yemekten sonra Allah'a verdigi nimetlerden dolayi sukredilirdi. Giinfuniizde
masanm etrafmdaki sandalyelerde oturup yemek yeniliyor. Bazen baba olmadan da
• emege baslandigi oluyor.

;?

1.4 TEMiZLiK VE TEMiZLiK MALZEMELERi:

j"'•

1) Ev Temizhgi:
Kalebumulular

evlerinin

avlusunu

ve odalan

toprak

olan evlerini

cogunlukla "sapsisa" denilen bitkiden yapilan cah supurgesiyle siipiiriirlerdi. Bu
siipiirgeye

"sarga" derlerdi.

" mtstr siipiirgesi"

Aynca buralan

ile de

siipiiriirlerdi. Koyluler, misir bitkisinin piiskiillerini tarakla tarar ve tohumlanm
dtlsurup

supurge

yaparlardi

(Denker,

T. 2007).

Beton

zemini

ise kumas

parcalanm islatip egilerek silerlerdi. Bakir kaplar belli zamanlarda kalaylatihrdi.
Bu kaplar yikamrken kullu su ve kepek kullamhrdi.
Giinfuniizde

ise moplar,

supurgeler

kullamlmaktadir.

Aynca

hah

supurgesi de cagm harumlanrun islerini kolaylastiran onemli bir temizlik aletidir.
Bulasiklan da ya hazir olarak satm alman deterjanla elde yikarlar ya da bulasik
makinesine koyarlar.
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2)

Camasir Yrkama:
Eskiden camasirlar

cogunlukla

kullu su ile yikarurdi. Teknenin icerisine

ttilbent, tulbentin icerisine kill konup, kulun de iizerine su dokulurdu. Boylece
kuller dibe cokerdi. Kulun geriye kalan tortusu da sabun yerine kullamhrdi, Kullu
su, yumusatici ve temizleyici bir ozellige sahipti (Denker,T. 2007; Sardu, A.
2006). Derenin

kenanna gidip, camasirlanru

tokuc;:la341 vura vura yikayan

insanlar da vardi. Hammlar cocuklanmn bezlerini teknelerde, kazanlarda kaynar
sular dokiip ellerinde citileyerek yikarlardi. Amac; bezlerin iyice temizlenmesini
saglamakti,
Bugun Kalebumulu hammlar tam otomatik camasir makinelerinde istedikleri
1S1y1 ayarlayarak camasirlanni

yikamaktadirlar.

Arada sirada elde yikasalar da

genelde camasirlar makinesinde yikanmaktadir.

) Insan Temizligi:
Insanlar

evlerindeki

kapmm

arkasmdaki

egimli

bolmede

yikamrlardi,

·alette de yikananlar vardi. Temizlik malzemesi olarak en fazla yesil sabun ve ilif
amrlardi, Bugtm ise cesit cesit sampuanlar ve sabunlarla yikanmaktadirlar.

1.5 SANAYi
-l'ten once Kalebumu'ndaki

sanayi kollan sunlardi:

1) Ta~ Ocag1:
Kalebumu'ndaki

en onemli tas ocaklan; koyun batismdaki Skutelli ve Vuna

~k:isinde olanlardir. Bunlar altmis- yetmis yil oncesine kadar kullamlmakta

ve

ardan "Dtmiski Tosi" denilen taslar cikartlmaktaydi. Bunlar sert olmayip kolay
anan ve dagilan yurnusak taslardi, Rumlar bunlara "Buro Bedra", Turkler ise

'llllri Tast" derlerdi.342 Kalebumu ve civan tas ocagi bakmundan cok verimliydi.

boyda bir sapi olan, kare veya oval sekildeki tahta parcasi,
Bagiskan "Kalebumu Koyu Uzerine Bir Arastirma", Halkbilimi, yil 14, sayi 48, Arahk2000, s. 38.
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Sir Samuel Baker de arnlarmda; Kalebumu'na

giderken, A vtepe ile Kuruova

arasmda bir bolgede gordugu tas ocaguu, tas kesen insanlan anlatir. Taslan kesince,
petegi

gibi galerilerin(c;ukurlarm) olustugunu,

cukurlann

alt kisimlan

· Iestirildigi zaman da yukandan asagiya sanl sanl sular aktigrm soyler. Yazarm
lirttigine gore, bu sular temizdi ve icme suyu olarak kullarulabilirdi.t+' Bu bilgilere
=ore; bu bolgedeki tas ocaklanmn gecmisi epey eskidir. Tas ocaklarmdaki kayalar
iguni" diye bilinen, duz ve ince agzi olan demir bir kazmayla kesilirdi. Tas
ek icin sina, balyoz ve hayvan nah kullamhrdi. Oncelikle biguni344 ile kayanm
kanal seklinde kazihrdi. Sonra arahgm iki yanma hirer nal, altma ise " sina"
en bir demir konurdu. Balyoz ile sinaya vurulunca, tas kesilerek kayadan

ynhrdi. Kayadan aynlan taslann kenarlan "martelli"

345

ile duzeltilince kesme

far ev yapmaya hazir duruma gelirdi.346 Bu taslar, disanya da satilir ve gelir elde
... di.
Koylulerin belirttigine gore; Venedikliler tas ocaklarmda esir cahsunrlarnus.
· lerin kestigi taslar denizyolu ile Magusa'ya tasnup hisarlann yapiminda

Koyde "Cilayes" adi verilen bolgede de tas ocagi bulunurdu; ama burdaki
sertti ve ev yapirrunda " kose tasi" olarak kullaruhrdi (Sukan, R. 2006).

Al~1c1hk:
Alci yapmak icin oncelikle, alci taslan bir kubbe olusturacak sekilde yan yana
· di. Boylece ortada bosluk kahrdi. Sonra ortadaki bos kisma cah ve odun konup

...,far yakihrdi,

Yanma suresi bes- alti saat kadardi, Aler taslan pisince ezilmeleri

iizerlerine liiveri(liveri) ile vurulurdu.347 Liveri, demirden yapilmis kesici ve
Samuel Baker, Cyprus As I Saw It In 1879, Printed in the United Kingdom by Lighting Source
Ltd, Virginia?, s.71.

cer Bagiskan, "Kalebumu Koyu Uzerine

~000,s.38.

Bir Arastirma", Halkbilimi, yil 14, sayi 48, Arahk-

UL

lici bir aletti. Bu taslann icinin de pismesi icin uc-dort gun daha beklenir ve yine
· eri ile onlara vurulurdu. Vurulduktan sonra ezilen taslar, elekle elenir ve elegin
liklerinden

gecenler

kullamlmak iizere aynlirdi. Al91, evlerin srvanmasmda

aruhrdi.

,) Kireeeilik :

Kirec taslan da koyun " Vuno" adi verilen bolgesinden kesilerek koye
_ irilirdi. Once alci taslanna uygulanan islem uygulamrdi; yalmz kirec taslanmn
mdaki odun ve cahlar geceli gunduzlu bes - alti gun siireyle yakihrdi, Bes - alb
- iin sonunda kirec taslan pisip, beyazlasirdi.348 Beyazlasan taslann iistiine su
-kiiliir, bunun sonucunda buyuk bir 1s1 meydana gelerek, taslar eriyip un gibi
urdu. Pisirilen kirec taslan ya fmndan ciktig; halde yani tas olarak ya da yukanda
.uuu..ud1g1 gibi toz haline getirildikten sonra satihyordu.

Kdmiir Ocagr :

Kaleburnu'nda bircok insamn evinde komur ocagi vardi, Koyltiler komur
ocagma "gamini" derlerdi (Siikan, R. 2006).
•J3DJmi

soyle yapihrdi:

Oncelikle yash agaclar kesilir ve odun elde edilirdi. Koyluler on bes- yirmi
- - boyunca odun keserlerdi. Ardmdan odunlar, birbirine dik ve yakm olmak sartiyla
~amit gibi dizilirdi. Sonra bu seklin etrafi taslarla cevrilirdi, Aynca; odunlann iizeri
~11@,

samanm da uzeri toprakla ortulurdu. Topragm altmda kalan saman, topragm

..,.__Wlllesm1 engellerdi (Siikan, R. 2006). Topragi korumanm ikinci yolu
:odunlarm olusturdugu piramidin

icine dogru taslann

arasmdan

cahlar

estirmekti. Tum bu islemler gerceklestirildikten sonra piramidin tepesi yakihrdi.
uuw.uar, yukandan asagiya dogru yanmaya baslayip, komur haline gelirdi (Siikan, R.
. Bu komurler develerin sirtinda Dipkarpaz, Yalusa, Yedikonuk koylerine ve
· lere goturulup satihrdi. 1950- 51 yillannda ise kooperatife bagh bir yolcu
Tuncer Bagiskan, "Kaleburnu Koyu Uzerine Bir Arastirma", Halkbilimi, yil 14, sayi 48, Aralik2000, s. 39.
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arabasi ile tasmmaya baslandi. Bu araba hem yolculan hem komurleri tasiyordu
Ozoren,

E.

2007).

yararlamlrmyor.

Bugun

koyde

tas

ocagi,

alci

ve

kirec

ocaklarmdan

Cok az evde komur ocagi vardir. Taslar Yeni Erenkoy'den

veya

baska bir yerden getirtilir.

Degirmencilik

:

Kaleburnu'nda

un degirmeni, el degirmeni ve yag degirmeni olmak uzere ii9

· t degirmen vardi,

Osmanh Devleti'ne
vwuugu

ait 1833 tarihli Temettuat Defteri'nde

belirtilmeksizin 1833 yihnda Kalebumu'nda

cesitlerinin ne

alti degirmen oldugu yaz1hd1r.349

900'1ii yillann basmda koyde iki tane un degirmeni vardi, insanlar bugdayi bu
enlerde
-

ogiitiirlerdi.

Bunlar

odun

yakarak

yani

buharla

cahsiyorlardi.

lardan odun elde edilmek maksadiyla bircok aga9 telef oldu (Elkovan, A. 2006).

· degirmeni , huniyi andiran bir sekle sahipti. Altta, ust uste iki tane buyuk tas,
~w

iizerinde de huni seklinde yani ustu genis, alti boru gibi uzun olan bir demir

--~c1

vardi, Bu sistem su ile cahsan bir makineye baghydi, Un degirmeninde

OgOtme su sekilde yapihrdi: Bugday, degirmenin huni kismma dokulurdu, Manavela
makine cahstmhrdi.

Bu sirada bugdaylar degirmenin

altmdaki buyuk taslara

ve iki tasm arasmda kalarak iyice ogiitiiliirdii. Ogtitulmtis bugdaylar un haline
k taslann altma konan torbanm icine ddkulurdu.
Y ag degirmeni,

zeytinleri

sikarak posasi ile yagim birbirinden

ayirmayi

di. Bir tas teknede yag cikanhrdi. Bu tekneye dik olacak sekilde el degirmeni
· kolu olan buyuk bir tas yerlestirilirdi.
ririrlerdi

(Sah,

H. 2007).

Zeytinleri

insanlar degirmenin kolunu kendileri
ezip

cekirdekleriyle

esas

kisimlanm

illJIQwd1ktan soma zembile yerlestirip press makinesinde eritirlerdi. Zembiller ust
iki kez press makinesine konulup bastmhr ve zeytinlerin posalan cikanhrdi,
kavanozlara
~eni

yerlestirilirdi.

Bugun makineyle

cevrilenleri

91kt1. El

de bulgur, mercimek gibi besinleri ezip ogutmeyi saglardi,

~on,
Osmanli idaresinde Kibrts, T.C Basbakanhk Devier Arsivleri Gene! Mndurlugu,
7 a 2000, s. 153.

t2
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6) Marangozluk :
Koylulerin soyledigine gore 1960 yilmda kdyde marangoz vardi. Huseyin
Emirzade isimli kisinin marangoz atolyesi vardi (Sukan, R. 2006). Kornur ocagi icin
kesilen agaclar, marangozlukta da kullamhrdi. Bug-Un koyde marangoz yoktur.

TiCARET- ALI~ I VERi~ (DEGi~- TOKU~)

Kaleburnu'nda ticaretin belkemigini komur ve tutun olusturuyordu. Araplar,
oyden onemli oranda komur satm ahrlardi. Aynca;

koyluler Yalusa'ya,

Dipkarpaz'a, Yedikonuk'a ve sehre komur satarlardi. Tilt-Un de Yalusa'da bulunan
Tiitiin

Fabrikasi'na satihrdi (Denker, T. 2006).
Deve veya at ile Eft:agomi'ye (Yedikonuk) koyune gidilir ve burdan kuzu ile

oyun satm ahmrdi. Zeytin, zeytinyagi ve harup satisi da koylulerin baslica ticari
Iir kaynaklanndandi (Sukan, R. 2006). Koyluler paralan olmadigi zaman degis(takas) usuluyle de alis- veris yapmaktaydilar. Ornegin; sehre yumurta goturur,
iligmda lambasuyu

350

ve kibrit ahrlardi (Elkovan, A. 2006). Tavuk verip yerine,

._,.,.,.,ann dokumacihkta kullandigi ipliklerden ve boyalardan ahrlardi.
Gunumuzde alis- veris perakente veya toptan olarak yapilmaktadir. Koyde -U9
bakkaliye vardir. Insanlar buralardan ahs- verislerini yapmaktadir. Bakkaliyede
unmayan cesitli esyalan da sehirden satm ahrlar. Degis- tokus hemen hemen hie
emektedir.

Lambasuyu: Gazyagi,
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4.1.6 SOSYAL YAPI

4.1.6.1 AiLE Y APISI:

Kalebumu'nda

eski donemlerde "gents aile tipi "yaygmdi.Koy halki genelde

fakir oldugu icin yeni evliler en az Uy- dort yil oglamn babasmm evinde yasiyordu.
Maddi durumlan iyi olanlar ayn eve crkabiliyordu (Sukan, R.2006). Eskiden en az
~rt- bes tane cocuk yaparlardi, Bu cocuklar ev ve tarla islerinde ailelerinin en buyuk
yardimcisiydi. Kalebumu'nda

genelde "monogamy" (tek esli) evlilik gorulmesine

ragmen birkac kisinin de iki esli evlilik yaptigi gorulur. Yani erkegin iki kadm aldigi

'polijini" tipi evlilik seyrek de olsa gorulmekteydi.

Hatta Sevket ismindeki bir

kisinin Uy tane esi oldugu soylenir. Bu kisi ilk kansmm

ustune iki tane kuma

getirmis. Kendisi once Y esilkoylu bir hammla evlenmis. Bir zaman sonra da onun
iizerine kuma getirmis, Daha sonra ilk hammmm kizkardesini alarak ikinci kumayi
getirmis (Elibol 2004).
Kalebumu'nda

egzogami (distan evlilik) de gorulmekteydi. Koyluler sadece

koylerinden degil, komsu-koyler
a kiz verirlerdi.

olan Kuruova ve Avtepe'den

Akraba evliligi hemen hemen hie gorulmezdi.

esin diye cocuklanm akrabalanyla

de kiz ahp,
Mal disa

evlendirmek isteyen babalan cocuklan pek

emezdi. Kizlar da sevdikleri genclere korkusuzca kacardi.
Kalebumu'nda

Kibns'in diger bolgelerinde oldugu gibi ataerkil aile yaptsi

.,,....Ullliekteydi. Ailenin reisi erkekti ve bir konuyla ilgili son soz onundu. Hammlar
zaman kocalarmm yanmda olmus, onlara tarla islerinde de yardirn etrnistir.
Gunumuzde artik " cekirdek aile tipi'' ne gecildi, Y eni evlenenler kendi
anyla ve ailelerinden bir miktar destek alarak ayn eve cikiyorlar. Artik koyde
eslilik gorulur, Y eni nesil en fazla Uy tane cocuk istemektedir. Cocuklar islerde
~ne

yardimci olma fonksiyonlanm kaybetmislerdir, Artik modem aletlerle isler
kolay yapilmaktadir.

~e

Buna paralel olarak okula giden cocuk sayisi artrms,

daha fazla onem verilmeye baslanrmstir. Hammlann stat-usu daha da artrms,

plrjao bayanlar esleriyle ekonomik olarak esit duruma gelmistir. Genclerden liseyi
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dtirenlerin bir kismi sehirde memur olarak veya kendi isini kurarak <;ah~makta,351
tr kisrm da Tiirkiye'deki veya KKTC'deki iiniversitelerden birine okumaya
ektedir. Liseyi bitirip iiniversiteye gitmeyen, sehirde i~ bulamayip koyde de
banhk veya ciftcilik yapmak istemeyen erkekler daha iyi bir gelecek icin umudu
bette aramaktadir. ingiltere'deki akrabalanrun yardirruyla ozellikle oraya go<;
etmektedirler.

. 1.6.2 EGiTiM VE OGRETiM :

Egitim ve Ogretim Kuruluslarn

Kaleburnu Ilkokulu:
Egitim; bireyin davramsmda kendi yasantisi yoluyla, kasitli olarak, istenilen
_ onde, kahci izli degisiklik meydana getirme siirecidir.352 Egitimin belli bir program
evesinde, diizenli olarak verildigi yerler, okullardir. Okullar, bireyleri topluma
kazandumada cok onemli basamaklardir,
Kibns'ta eskiden beri egitime onem verilmektedir. Osmanh Devleti, adayi
ettigi zamandan itibaren, Anadolu'daki egitim sistemini buraya da tasidi.
bns 'ta actig; okullar, "stbyan ", "medrese" ve "mektep" olmak iizere uc <;e~itti353.
1yan okullan, ilkokul diizeyinde; medrese ve mektepler ise ortaokul, lise ve
kokul diizeyinde okullardi. Sibyan okullan "vaktf" ve "hususi" olmak iizere
iye aynhrdi.

-· Gazi Magusa'da Kaleburnulu bircok kisinin isyeri vardrr. Ornegin; Babaliki Kumas Magazasi, La
"eranda Restorant vs ...
Selahattin Ertiirk tarafmdan yaprlan bu tammm ahnnlandigi kaynak: Savas Buynkkaragoz ve Cuma
· · Gene! Ogretim Metotlari, Beta Yaymlan, istanbul 1999, s. 26.
~ Ali Suha, "Kibns'ta Tiirk Maarifi", Milletlerarasi Birinci Kibris Tetkikleri Kongresi, Halk
K.iiltiiriinii Arastirma Enstitusu Yaymlan, Ankara 1971, s. 221.
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Osmanh
Kaleburnu

Devleti

zamanmda

ilkokulu'nun

da

adi

vakif
geciyor

olmayan

sibyan

ama

okulun

bu

okullan
kurulus

icerisinde
tarihinin

saptanamadigr belirtiliyor354.

Sibyan okullannda ilk zamanlar sira olmadigi icin ogrenci de ogretmen de
hasirlara diz cokup otururdu. Yalniz ogretmenin onunde kitabi ustune koyduklan tas
eya tahtadan yapilrms kucuk bir rahle bulunurdu. Yazi elde yazihrdi. Hoca bir
sectire oturur, bir tarafma falaka, diger tarafma da deste ile degnekler koyardi.
Ogrenciler snufta yanhs bir harekette bulunduklan zaman bu degneklerle onlara
.-ururdu355.Her cocuk hocasmm onune gider, dersini okur, yerine <loner ve tekrar
ederdi. Bazen hocanm yardimcisi (kalfa) ya da eski bir ogrenci , cocuklara derslerini
okuturdu. Cocuklar derslerini iki yanlanna sallanarak tam bir ugultu icinde
lard1356.
1869' dan once sibyan okulu ve vakif okullannm hocalan danismendlerderr'V
seeilirdi. ilk zamanlarda bunlara para yerine zahire verilirdi. Cocuklann aileleri
yt nobetlese misafir eder; ona yumurta, yag, bugday, kuzu verirlerdi. Koytln bir

asi onun icin ekilir, geliri ona verilirdi. Genelde ogretmen, aym zamanda koyun
ydi, Namaz kildinr, oluleri yikatir, mektup, yazi islerini yapar, nikah ve

rlenme islerini tamamlar, zaman zaman da okuyup ufleyerek agir hastaliklan tedavi
eye c;ah~irdi358.
Sibyan okullarmda ogretim ti.irni.iyle Arapca olarak yapilmarmstir. Cocuklara
a parcalar okutuluyor; fakat cesitli aciklamalar Turkce yapihyor, Turkce dua ve
iler ogretiliyordu. Dini, ahlaki v.b ogi.itler veren Turkce manzum kitaplar da

~

Beh9et, Kzbns TurkMaarifTarihi (1571-1968), Lefkosa 1969, s. 44.
J1us Irkad, Ktbrts Turk Egitiminde Tarihsel Gelismeler, Ada-M Basin Yaym, Lefkosa 1997, s. 10.
Ag.e., s. 10.

Danismendler, medreselerde ileri siruflara yukselmis; boylece kadi vekili, imam ve ogretmen olma
kazanmis kisilere verilen addir.
'Ahmet Gazioglu, Ktbrts 'ta Turk/er (1570 -1878 ), Kibns Arastirma ve Yayin Merkezi, Lefkosa
, s. 273.
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okutuluyordu.359 Tanzimat ile baslayan yeniden duzenleme hareketiyle, egitimde de

ban degisiklikler yapildi. Ilkogretimi duzenleme ve gelistirme cabalan baslatildi.
838 yilmda Umur-u Nafia Enciimeni, yani Baymdirhk i~leri Komisyonu, ilkokullan
"Birinci ve Ikinci Smif Ilkokullar" olmak uzere ikiye ay1rd1.360
Birinci snuf, ilkokulun ilk iki suufim kapsiyordu. Bu smiflarda ogrencilere
barfler, heceler ogretilir, bir veya iki defa Kur'an bastan sona okutulurdu, yani hatim
· tilirdi, Baska bir sey yaptmlmazdi.

Suresi yine iki yil olan ikinci asamada ise

lerin sayisi ve kapsarm artardi. Ttirkce yazi, Subha-i sibyan, Ahlak, Guzelyazi
··"'"~k), Kitabet, Kur'an'm en az uc, en 90k alti defa bastan sona okunmasi (Hatim),
ve Nahiv (Gramer) gibi dersler okutulurdu.361
1862 - 1867 yillan arasmda da istanbul 'da Dar ul Muallimin-i Stbyan adi
ilen bir ogretmen okulu acildi. Sibyan okullan ogretmenligine atanabilmek icin bu
dan mezun olmak veya disandan

bu okulun imtihanlanna

girip, kazanmak

kiyordu.
Kibns,

1878'de ingiltere'ye kiralandigmda

Kaleburnu Iptidaisi (Ilkokulu)

ve Magusa Kazasi'na baghyd1362.
Kalebumu Ilkokulu, 1883'e kadar ogrencilere hizmet verdi. Bu yillarda okula
an para; £ 30.66 scp363 idi, yani ii9 lira altrms alti kurustu, Bu para 1882 - 1883
~

yilmda verildi. Arna; 1883 - 1884, 1884 - 1885 ve 1885 - 1886 ogretim

tliinemlerinde Kalebumu icin para aynlmanustir.
909 ogretim yillannda da Kalebumu

1887 - 1888, 1900 ~ 1901 ve 1908

Ilkokulu'nun

ismine rastlarmyoruz=".

l[apanm1~ olup da 1897 - 1898 ders yilmda yeniden acilmasi tavsiye edilen okullar

Irkad, Kibns Turk Egitiminde Tarihsel Gelismeler, Ada-M Basm Yaym, Lefkosa 1997, s.

'Ahmet Gazioglu, Kibrts 'ta Turk/er (I 570 -1878 ), Kibns Arastirma ve Yaym Merkezi, Lefkosa
,.s. 273.
g.e., s.273 - 274 .
Hasan Behcet, Kibns Turk Maarif Tarihi (I 571 - 1968), ?, Lefkosa 1969, s. 56.

U'J

arasmda bu okulun da adi geyer365.

Aynca; 1919 yilinda da koyde ilkokulun acik

olmasi gerekir; cunku, bu yilda egitim gormelerini
uklar icin para toplanmisti (Sah, H. 2007).

saglamak

amaciyla

yoksul

366

1925 - 26 ve 1927 yillannda da koyde ilkokul vardi; cunku Selcuk Elibol
922 dogumludur ve Kalebumu Ilkokulu'na

gitmistir, Okula dort yasmda gittigini

~,yliiyor (Elibol 2004). Recep Siikan da 1923 dogumludur,
ebumu ilkokulu'na

o da dort yasmda

gitmistir (Sukan, R. 2006). Elibol, okula once Vudah Sevki

Efendi ve Talat Bey'in ogretmen olarak geldigini belirtmistir (Elibol 2004). Recep
ise Vudah Sevki Efendi, Mustafa Bey, Kerim Efendi, Abdullah Bey, Ali Ratip
Hasan Bey olmak uzere alti kisinin admi sayrrnstir (Sukan, R. 2006).Daha sonra
ecegimiz Soz gazetesinin sahibi 1887 dogumlu, Kalebumulu
(Ozoran) da

Mehmet Remzi

burada 1905 - 1907 yillan arasmda ogretmenlik yaprmstir.

1ynaklarda Mehmet Remzi Mulla Hasan olarak gecer.
18 Temmuz 1929 tarihli Soz gazetesinde, koylere atanan ogretmenlerin listesi
ft;I_J..U.llektedir. Buna gore; Magusa Kazasi'na

bagh Kalebumu

ilkokulu'na,

1929

da, A. Kemal Efendi, M. Baha Efendi ve Pembe Y ekter Hamm isminde Uy
.iiii,Ptrnen atanmtsur.i'"
Kibns'ta
-.uiuannda

sibyan okullanna

cocuklar

dort yil, dort ay ve dort gunluk

baslarlardi. Bu yasa basan cocuklar senenin hangi aymda olusa olsun

kabul edilirdi. Ogretim suresi Uy yil olmakla beraber daha fazla devam etmek
yenler bu okullarda on yasma kadar kahrlardi,

368

Bu donemlerde okutulan dersler:

er, Hendese, Kiraat, Kur'an, Cografya, Tabiat, Matematik, Resim, El Isi ve
en Egitimi
okulu'nda

idi (Elibol
ogretmenin

2004;

Sukan,

smif icerisinde

R. 2006).

Bu yillarda

Kalebumu

ayn bir masa ve sandalyesi

vardi,

ciler ayaga kalkip ogretmenin etrafim cevirirlerdi. Ogrctmcn, simf icerisinde
-iiasan Behcet, Kibrts Tiirk Maarif Tarihi (1571 -1968), ?, Lefkosa 1969, s. 79.
· Egitim Bakanhgi'mn arsivinden elde ettigimiz bilgiler arasmda 1919 yihnda Kalebumu'nda
oldugu bilgisine rastlannustir.
Soz, "Muallirn Atamalan", 18 Ternmuz 1929, s.9.
'Ali Suha, "K1bns'ta Turk Maarifi", Milletlerarasi Birinci Kibns Tetkikleri Kongresi, Halk
"'-''-U Arastirma Enstittlsu Yaymlan, Ankara 1971, s. 222.
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en basanli buldugu ogrenciyi digerlerinden ayinr ve ders kitabmda islenecek parcayi
ona okuttururdu (Siikan, R. 2006).
Ogrenciler sabah saat 8.00'den, oglen 12:00'ye kadar ders yaparlardi. Sonra
evlerine gider, yemeklerini yer ve tekrar okula gelirlerdi. Gunun ikinci yansi saat
3:00'de baslar ve 16:00'ya kadar siirerdi. Ogrcnciler saat 16:00'da okuldan cikip
evlerine giderlerdi (Siikan, R. 2006; Sah, H. 2007). Okulun tatil oldugu giinler;

embe ve cuma idi. Yilsonu tatili de haziranda baslayip, eyliilde sona ererdi
l'Hiirtiirk, M. 2006).
1920 Maarif Kanunu'na gore; bayan ogretmenlenn evlenmesi durumunda
·
__ orevden aynlma zorunluluklan vardi369 . Kalebumu Ilkokulu'nda
1929 - 1930

jg:retim yilmda gorev yapan bir bayan ogretmen, evlenince gorevini biraknusti
Hiirtiirk, M. 2006).
1950'li yillarda da Kalebumu Ilkokulu acikti ve genelde yedi tane ogrctmen
egitim veriyordu. Aynca; ogrenciler cuma oglenleri camiye goturuluyor ve onlara
namaz kilma ogretiliyordu (Giil, S. 2006). Bu donernde ulke, Ingiliz egernenliginde
ugu icin ogrenciler snufa girmeden once, ingiltere Kralicesi'nin resminin onunde
Iam verip, Ingiliz Marsi'ru okumak zorunda birakihrlardi. Bunun yanmda
cilere iizerinde kralicenin resmi bulunan cay bardaklan dagrtrhrdi, Tum bunlara
~ en Turk ogretmenler, ogrencilere Turk bilincini kazandirmak icin gizli gizli
irlardr; onlara istiklal Marsi'm ogretirler, Ataturk'un yaptiklanm anlatirlardi
-, S. 2006).370 Bu yillarda ilkokulda bedenen zayif olan ogrencilere bahkyagi
· ... di. Aynca; portakal, cay ve silt de icirilip, kek yedirilirdi ( Denker, R. 2006).
1961 - 63 yillan arasmda da koyde ilkokul acik olup, 1961 yilmda yuz seksen
cisi ve alti ogretmeni vardr'".
Bugiin Kalebumu'ndaki "Kalebumu Ilkokulu" kapahdir. Ogrcnciler, koye on
~ km. kadar uzakhkta bulunan Ziyamet ilkokulu'nda egitim goruyorlar. Koyluler,

Irkad, Kibris Turk Egitimi'nde Tarihsel Gelismeler, Ada-M Basin Yaym, Lefkosa 1997, s. 34.
958 yilmda koyde yillarca kullanilan ilkokul binasindan 9Ik1p, bugiinkii ilkokul binasina
~l~tir.
• tlu Adah, Koy Raporlart, Tiirk Cemaat Meclisi Yaymlan, Lefkosa 1961, s. 55.
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oylerindeki ilkokulun yeniden acilmasiru istiyorlar (Gul, S. 2006; Elkovan, A.
2006).
Kalebumu ilkokulu'nda gorev yaprrus ogretrnenlerle ilgili kaynak kisilerden
Ye

gazeteden aldigmuz bilgiler disinda Milli Egitim Bakanhgi Ilkogretim Dairesi

Arsivi'nde bulunan ogretmen kayit defterlerinde de onemli bilgilere rastladik.
Kalebumu'nda gorev yaprms ogretmenlerle ilgili ulasabildigimiz en eski ogretim
nh, 1897 -1898'dir.372
Kayrt defterlerinde yazilanlara gore; gecrnisten gunumuze kadar Kalebumu
Galinoporni) ilkokulu'nda gorev yapan ogretmenler sunlardir:

1897-1898 Ogretmen Y1h
- Yakup Mehmet
1899-1900
ustafa Hilmi
-1901
- ,,.ustafa Hilmi
1-1902
- -ustafa Hilmi
-1903
-Ali Fevzi Mehmet Ali Sayi
-1904
- • akup Mehmet
-1905
akupMehmet

· ter of Masters and Motoress, III. Class Moslem, 28 Jan 1898.

-~~

•.,,

1

'+L.

1905-1906
- Mehmet Remzi Mulla Hasan373
1906- 1907
- Mehmet Remzi Mulla Hasan
1907-1908
- Yak:up Mehmet
1908-1909
- Kayitlarda bu donemle ilgili bilgiye rastlamadik.
1909-1910
- Ahmet Hulusi Mehmet Trouba
1910-1911
- Ahmet Abdurrahman of Galatya
- Ahmet Naci Abdurrahman Miiderris374
11-1912

,

~

:,•

- Yakup Mehmet
12-1913
- Yakup Mehmet
-Ahmet Naci Abdurrahman Muderris
13-1914
- Yakup Mehmet
- Huseyin Osman
14-1915
- Ahmet Hulusi Mehmet Trouba

Bu kisi, daha sonra Soz gazetesinin sahibi olup, milliyetci hareketleriyle one cikan Mehmet Rernzi
dir,
fierier ingilizce olarak tutuldugu icin boyle ibarelere sikca rastlanmaktadrr.
tyah" (Mehmetcikli) anlammdadir.

..

··"'·

"OfGalatya",
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1915-1916
- Ahmet Hulusi Mehmet Trouba
- Melek Mehmet Kavalcioz

1916-1917
Bahaeddin Huseyin Mehmet Suavi

1917-1918
- Bahaeddin Huseyin Mehmet Suavi
- Mehmet Raif Abdurrahman Mevlana

1918-1919
- Ahmet Refik Mehmet
- Salih Oktay Ahmet Kasap Mustafa375

1919-1920
-Ahmet Faik Kucukzade Mehmet
- Huseyin Aga376

0-1921
ehmet Esref Hasan Huseyin
- --ustafa Riza Ali Y organci Ahmet
- Behaeddin Huseyin Mehmet Suavi

1-1922
- ,,.,ehmet Ali Ahmet
- Bahaeddin Huseyin Mehmet Suavi

-1923
- Bahaeddin Huseyin Mehmet Suavi

-1924
- ••.• ustafa Rahim Mehmet Mustafa Talip

Register of Moslem Masters, Nicosia 1945.
:// www. cm. gov.nc. tr/ ftp/ tutanak/ D4 45/ b5/ doc.
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1924-1925
- Zehra Guzide Dervis Mustafa Mahmut
- Ahmet Hulusi Mehmet Trouba
- Mehmet Hulusi Ahmet Tevfik
1925-1926
- Zehra Guzide Dervis Mustafa Mahmut
- Ahmet Hulusi Mehmet Trouba
1926-1927
- Mehmet Ratip Ali Eserzade
- Ahmet Hulusi Mehmet Trouba
1927-1928
- Mustafa Ragib Mulla Mehmet Mustafa
- Mehmet Ratib Ali Eserzade
1928-1929

'I

..,

,<(

~I

- Ali Rauf Suleyman Arif
- Mahmut Yahudiddin Hasan Halil
1929-1930
- Ahmet Kemal Ibrahim Huseyin
- Mehmet Beha Ahmet N akohi
- Penbe Yekter Hamm
1930-1931
- Ali Rifki Huseyin Mehmet
- Abdulkerim Ali Abdiilkerim
1931-1932
-Ahmet Talat ArifMehmet
- Mustafa Sevki Mustafa Ali

,,
'ii
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1932-1933
- Ahmet Talat ArifMehmet
- Mustafa Sevki Mustafa Ali
- Havva Huseyin Hasan Siran Okan

1933-1934
- Ahmet Necati Mulla Huseyin Kilia Mehmet
- ibrahirn Hilrni Ahmet Ibrahim Arabi

1934-1935
- Kayrtlarda bu donemle ilgili ogretrnen isirnlerine rastlamadik.

1935-1936
- Ah.met Sait Ismail

1936-1937
- Zisan Mehmet Pasa Ali
- Ahmet Sait Ismail

37-1938

1

~

Mehmet Pasa Ali

- Ahmet Sait Ismail

-1939
Naciye Miijgan YusufMehmet

9-1940
- .,faciye Miijgan Yusuf Mehmet
- Ziba Husnu
- -.ehmet Hulusi Ahmet Fevzi

-1941
· ce Huseyin Ekmekci
- ,...ehrnet Hulusi Ahmet Fevzi
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1941-1942
- Hatice Huseyin Ekmekci
-Mehmet Hulusi Ahmet Fevzi
1942-1943
- Hatice Huseyin Ekmekci
-Mehmet Hulusi Ahmet Fevzi
1943-1944
- Hatice Huseyin Ekrnekci
ehmet Hulusi Ahmet Fevzi
1944-1945
.. fustafa Raif Mehmet
ehmet Hulusi Ahmet Fevzi
5-1946
ustafa Ragip Mulla Mehmet Mustafa
- --ehmet Hulusi Ahmet Fevzi

~

-1947
ustafa Ragip Mulla Mehmet Mustafa

-1948
1y1tlarda, bu donemde Kalebumu ilkokulu'nda gorev yapmis ogretmen ismine
r:tbmad1k. Okul bu donemde kapah olabilir.

Ertugrul Ibrahim Halil Buyuk

Belirttigimiz ogretmenler dismda, okulda gorev almis baska ogretmen1erde olabilir ama
ildigimiz isimler bunlardir,

1~ ••.••
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1950-1951
-Hasan Ertugrul Ibrahim Halil Buyuk

1951-1952
- Hasan Ertugrul Ibrahim Halil Buyuk
- Abdullah Alpay
- Halide Orhan Guzeloglu
- ismet Veziroglu
emal Yucel

- Film Arodezli
ustafa Tangill ( Denker, R. 2006).

12-1953
iyitlarda, bu donemde Kalebumu ilkokulu'nda
astlamad1k. Herhalde okul, bu donemde kapahydi.

-1954

· e Huseyin Galliga

-1955
-.-iye

Isa Tangul

,~anine Huseyin Galliga
,-.llmtafa Hasan Tanoul

-1957

gorev yaprrns ogretmen ismine

1-r o

1957-1958
.• ~aciye Isa Tangul
- Mustafa Hasan Tanoul

1958-1959
- Ozalp Salih
- Ahmet Cengiz Rasim

1959-1960
- Ahmet Cengiz Rasim

1960-1961
- Turan Hasan
-Aysun Mear

1961-1962
- Turan Hasan
-Aysun Mear
er Veziroglu

2-1963
- Turan Hasan
- Ozalp Salih
er Veziroglu

963 -1964
-HavvaNafi
- Ozalp Salih
- . • iileyman Mear

-1965
-Havva Nafi

1965-1966
- Sefika F ehmi
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- Fahri Veziroglu
- Hasan Salih

1966-1967
- Sefika F ehmi
- Fahri Veziroglu
- Mehmet Tascioglu

1967-1968
- Behcet Mustafa Akcaba
- Fahri Veziroglu

1968-1969
- Zalihe Mustafa
- Mustafa Murataga
-Kaya Salih
- Ahmet Cengiz Rasim

.,.1
/j

1969-1970

, ,,

I

- Ahmet Cengiz Rasim

1970-1971
- Ozdemir Hasan
- Sitki Cevdet Erdem
- Senay Mustafa Sukan

1971-1972
- Ozdcmir Hasan
-Ali Kasim

1972-1973
- Semi Ibrahim
-Ali Kasun
- Hasan Ozcelik

.

"·
•

••• 1
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1973-1974

-Ali Kasim
- Semi Ibrahim
- Hasan Ozcelik

1974-1975
-Ali Kasim
- Semi Ibrahim
- Hasan Ozcelik

1975-1976
- Kayitlarda bu donern Kaleburnu'nda

gorev yaprrus ogrctmcn ismine rastlamadik.

1976-1977
- Huseyin Gazioglu

1977-1978
- Huseyin Gazioglu

1978-1979
-Kayitlarda bu donem Kaleburnu'nda

gorev yaprms ogretmen ismine rastlamadik.

1979-1980
- Kayitlarda bu donern Kaleburnu'nda gorev yapmis ogrctmcn ismine rastlamadik.

1980-1981
-Kayitlarda bu donem Kalebumu'nda

1982-1983
- Sidika Hayran

1983-1984
- Cemre Dikmenay

1984-1985
- Cemre Dikmenay

gorev yapmis ogretmen ismine rastlamadik,

1J1

1985 - 1986, 1986 - 1987, 1987 - 1988 ders yillanna ait ogretmen

ismme

rastlamadik. Okul herhalde kapatildi.
1988
-Onay Coskunsu , 15.8 1988- 25.6 1988 ( Gorev yapugi sure).
1989-1990
- Gillten Eratam
1990-1991
- Oya Ozturk
1991-1992
- Oya Ozturk
1992-1993
- Kayrtlarda bu donemKaleburnu'nda

gorev yapmis ogretmen ismine rastlamadik.

1993-1994
- Mustafa Urtmcuoglu
-Ziya Akrep

4-1995

1

ZiyaAkrep

Kaleburnu Ilkokulu ile ilgili bilgileri verdikten sonra, bes- alti yil kadar
vermis, ortaokul duzeyindeki

Kalebumu Rustiyesi'nden de bahsetmek

yoruz.

Kaleburnu Riistiyesi:
llkogretimin ikinci asamasi veya ortaogretimin ilk asamasi "Riistiye" adi
rerilen okullarda baslardi, Tiirkiye' de Tanzimatla birlikte 183 8 yilmda rustiyeler de
lup, ogretime basladi, 1845'ten sonra imparatorlugun her yanmda faaliyete gecti.
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Kibns'ta da ilk rustiye, 1860'ta Lefkosa'da Selimiye Kucukler Okulu binasi
avlusunda, alt ve ust kattan olusan Kamil Efendi 'ye ait bir binada acrlrmsn. 378
1862 'den

itibaren

rustiyeler

bulmustur. Turkiye Cumhuriyeti'nin

zamanla

cogalmis

ve sayilan

yirmi

ikiyi

kurulusuna (1923) kadar faaliyet gosteren bu

ok:ullar, Kibns'ta 1934 yilma kadar devam etmistir. 1934 - 35 ders yilmdan itibaren
adlan degistirilerek "ilk Mekteb "e dcnusturuldu. Ingilizler Kibns'a geldikleri zaman
ibyan, Rustiye ve Medrese olmak iizere ii9 tip okulla karsrlasnlar. Bu okullarm
idaresini Evkaf yiiriltmekteydi.379
Kalebumu
¢1~1yor

halde

kapatilrmstir.

Rtistiyesi,

ucuncu

idi; ama acihs

smif rustiye

tarihi bilinmiyor.

idi.

1918-1919

1933-34

ders yilmda

ders yihnda

ise

380

Rustiyelerin,

Kibns

Turk maarifine

buyuk yenilik getirdigi ve egitimde

.rim yaptigi, rtistiyelerde klasik okullardan farkh olarak siruf sistemi uygulamp,
lerin programli

edilmektedir.

Bu donemde

¥1'-UA.lar siralara oturmaya ve kara tahta kullanmaya baslarmslardn.

Dini ogretime

·am edilmekle

bir sekilde yiiriltiildiigii kabul

beraber miispet ilimlere (Kimya, Fizik, Cebir, Hendese

v.s)
ll~·

programda daha fazla yer aynlrmstir;
verilmistir.

aynca Arapca ve Farsca yamnda Turkce'ye de

381

1928 yilma ait gunumuztln diplomasim andiran bir belgede (Bkz. Belge 1) adi
Ahmet Cevat Efendi Mustafa Mulla Osman Aga ismindeki ogrencinin ilkokul
ortaokulu tamarnlayip liseye gecebilecegi belirtilmektedir.
nnasi gibidir. Bu diplomayi veren;

Bu adeta bir ortaokul

"Cezire-i Kibris - Daire-i Maarif" yani

Eyaleti Maarif Dairesi 'dir.
Belgenin girisinde soyle bir aciklama vardir:

et Gazioglu, Kibrts 'ta Turkler (I 570 - 1878), Kibns Arastirrna ve Yaym Merkezi, Lefkosa
s. 274.
· Suha, "K1bns'ta Turk Maarifi", Milletlerarasi Birinci Kibris Tetkikleri Kongresi, Halk
~- ii Arastirma Enstittisu Yayinlan, Ankara 1971, s. 224.

-.._,..,

Behcet, Ktbrts TiirkMaarifTarihi (1571-1968), ?,Lefko~a 1969, s. 146.
et Gazioglu, a.g.e., s. 274.
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"Kibns ceziresinde vaki mekatab-1

iptidainin mumtaz simflanm

veyahud Rusdi

mekatebini ikmal eyleyen sakirdane mahsus sehadatnamedir",
Belgede, rtlstiyede verilen derslerin adi da yazmaktadrr. Bu derslerin isimleri
-yledir: Kuran-1 Kerim Me'a Tecvid, Ulum- u Diniye, Kiraat, Maslahat- 1 Ahlakiye,
Sarf u Nahiv , Tarih, Cografya, Hesab, Hendese, Esya Dersleri, Ziraat, Resim, El

eri, Imla, Yazi, Tahrir, Kitabet, Ingilizce, Rumca, Ezber.Gina (Tegemi) , Terbiye- i Bedeniye.
Goruldugu gibi dersler daha da branslasrms ve agirlasnustrr. Bunlan basanyla
ogrenciler bir ust smifta yani idadiye gecebiliyorlardi,
Idadinin temelini rustiyeler olusturur, Rustiyeler zamanla gelismis ve 1897
da Idadi, 1920 yilmda Sultani, 1926 yilmda ise Lise olmu~tur.382
Yukanda bahsetttigimiz belge 1928 yilma ait oldugu icin bu donemde
- - · yeler ortaokul seviyesinde okullardi, lise seviyesinde idadiler acilmisti. Oysa
7'den once rustiye, hem ortaokul hem lise seviyesinde yani ortaogretim
,iyesinde birlestirilmis bir okuldu.
1930 - 31 yillannda da Kaleburnu'nda rustiye vardi; ama oradan mezun olan
kisiyle konusamadik. Oradan mezun az sayida kisi ya oldudur ya da Ingilterede
__._._..aktad1r.
1930-1931 ogretim doneminde Lefkosa' da Turk Erkek Lisesi 'nde okuyan
et Cevdet isimli bir ogrencinin karnesini bulduk (Bkz. Beige 2).Lefko~a'da,
iye bu yillarda liseye donusmustu ama bazi okullarda rustiye adiyla amlmaya

ram ediyordu. Bu donemde lisede okutulan dersler sunlardi: Turkce-Edebiyat,
Cografya ., Fizik, Arziyat, Kimya, Hendese, Cebir, Musellesat, Ruhiyat, Din
i, Ingilizce, Ingilizce-Gramer, Resim, Musiki ve Jimnastik.

Kaleburnu Rustiyesi, zamanla Kaleburnu Ortaokulu'na donustu. Kaleburnu
kulu da ilkokul gibi bir ya da birkac yil kapatihyor, sonra yeniden acihyordu.
-~,li yillarda ortaokul acikti, Daha sonra bir daha acilmamak uzere kapatilrmsnr.

et Gazioglu, Kibris 'ta Turk/er (I 570 - 1878), Kibns Arastirma ve Yaym Merkezi, Lefkosa
. s. 274.
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Bugtm Kalebumu ogrencileri, ortaokul ve lisede egitim gormek icin Erenkoy
i 'ne gelmektedirler.1976' dan beri buraya geliyorlar.
Erenkoy

Lisesi,

1968-69

kulun devanudir (Oykun,

6.

ders

yilmda

guneydeki

Erenkoy' de

acilan

2006). Erenkoy Ortaokulu, 1976 yilmm kasim

ymdan itibaren Yeni Erenkoy'de cgretimine devam etmistir. Bu ortaokula, 1980 ders yihnda lise smiflan

da eklendi ve okul,

"Erenkoy Lisesi" admi aldi

_:kiin,b. 2006).
Kalebumu'nda
su

ilkokul ve ortaokul yanmda 1959'da acilan bir de Koy Kadtn

Enstitusu vardi, Buraya devam eden harnmlann sayisi otuzu asiyordu.
1960-61 yillannda koyde, okuma-yazma bilmeyenlerin sayisi kabank oldugu

, gece duzenlenen okuma- yazma kurslanna katilnuyorlardi. Bu yuzden kurslara
verilmisti. 1961 'de koyun ancak yanst okuma-yazma bilmekteydi.383
Gunumuzde Kaleburnulu genclerin hemen hepsi okuma- yazma bilmektedir.
ogu

da

gazete

ve

dergi

okumakta,

kendini

gelistirmeye

cahsmaktadir,

ebumulular yillardir cok iyi Rumca konusuyorlar. Bunun bazi mantikh sebepleri

1. Kaleburnu'nun
Ttirkler'in

1974'ten once buyuk Rum koylerine olan yakmhgi,

sahibi oldugu Efendiler Ciftligi'nde epey Rum cahsanm olmasi,

3. Koy halkmm Rumlarla ticaret yapmasi,
Turklerin uzun bir sure Rumlar'm komur ocaklannda cahsmasi ( Denker, R.
2006; Gill, S. 2006).
yilmda tabur komutaru koylulere Rumca konusmama

emri verdi. Konusan

ilet, kelime basma bes silin ceza oderlerdi ( Ozoren, E. 2007).

·· icilerin ve Ogreticilerin Kulhmd1g1 Malzemeler:
Kaleburnu ilkokulu'nda 1920'li yillarda

rahle adi verilen ve yazi yazmaya

yan tahtadan bir duzlem vardi. De;, dort ogrenci onun onunde oturur ve tebesirle

utlu Adah, Koy Raporlari, Turk Cemaat Meclisi Yaymlan, Lefkosa 1961, s.55.
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fizerine yazi yazardi (Sukan, R. 2006). Rahlenin icinde cekmecesi de vardi.
Ogrenciler, kitaplanm bunun icine koyarlardi.
Rahlenin yamnda ''pilaka" adiru verdikleri bir de yazi yazma zeminleri vardi,
Pilaka dort koseli, sert, tahtadan yapilrms bir maddeydi. Uzerine "gondil" adi verilen
emle yazi yazihrdi. Bu yazilar silgiyle rahathkla silinirdi . Aynca; kursun kalem,
ilgi, defter, cetvel, hatta pergel takmu o donemde bulunan egitim araclanndandi.
.. &urekkebe batmlarak yazi yazilan tiikenmez kalem ve dunya kuresi de ders
mataryalleri arasmda yer ahrdi (Sukan, R. 2006).
Ogrenciler, teneffiise ciktig: zaman "can" ile derse cagnhrlardi. Ogrencilerin
erinin yazildigi yoklama defteri de vardi (Hurturk, M. 2006).
Ilerleyen yillarda rahle ortadan kalkti ve iki ogrenciye bir tane dusecek

ilde masa ve her ogrenciye bir tane dusecek sekilde sandalye kullamlmaya
Iandi.
Kalebumulu ilkokul ogrencilerinin bugun Ziyamet ilkokulu'na gittiklerini
Iirtmistik,
Ziyamet ilkokulu'nda egitim mataryalleri olarak; haritalar, maketler, beyaz ve

,,,'I

iyah yazi tahtalan, televizyon v.s bulunur. Aynca; ogrencilerin zihinlerini gelistirici

yuncaklar, kitaplar, ansiklopediler v.s ders mataryalleri arasmda yer almaktadir.
grencilerin cesit cesit kalemleri, silgileri, cetvelleri, kalemtraslan vardir. Sanat
lerinde suluboya takimlan, kalemboyalar, resim defteri ; muzik derslerinde
Irt, melodika, org v.s aletler en cok kulllandiklan materyallerdir.

Kalebumulu ortaokul ve lise ogrencilerinin egitim gordukleri Erenkoy
i'nde de ogrenciler icin bircok modem materyal bulunmaktadir: Tepegoz aleti,
- ya kilresi, piano ... Aynca okulda; ogrencilerin ingilizcesini gelistirmek icin
gilizce film seyrettirilen bir Dil odasi, kure ve

haritalarm bulundugu Sosyal

,ilimler odasi ve yirmi civarmda bilgisayann bulundugu Bilgisayar odasi vardir.
en Egitimi derslerinde de ogrencilerin yararlanacagi cesitli aletler vardir; top,
~,,. gulle, cirit v.s bunlann basmda gelmektedir.
Egitim ve ogretimden soz ettikten sonra koylulerin, dis dunyayla iletisimi
11 sagladiklan uzerinde durabiliriz.

.~.
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.1.6.3

iLETi~iM DUZENi VE ARA<;LARI :

Eskiden Kaleburnu'nda iletisim deve, at ve esekle saglamrdi. Postaci bu -U9
yvandan birisine binerek mektuplan dagitirdn'Sukan, R. 2006).Daha 90k esekle
lasirdt.Srrayla Ziyamet,Gelincik,Derince,Bolta~h,Avtepe ve Kuruova koylerini
gezclikten sonra Kaleburnu'na gelir ve koylulerin mektuplanm dagrtirdi. iki haftada
veya ayda bir kez koye postaci gelirdi. Koye telefon 1960'h yillarda girdi.
esin evinde de yoktu. Kahvehanede, kooperatifte ve birkac kisinin evinde vardi.
Bug-Un koyde hala daha postahane yoktur. Koyluler Yeni Erenkoy' deki veya
Gazi Magusa' daki postahaneye gidip mektuplanm buralardan gonderirler ve
·· erine gonderilenleri alirlar. Buna ragmen koyde herkesin evinde telefon vardir.
herkesin bir cep telefonu vardrr. Bilgisayan olanlar internet yoluyla da iletisimi
lar. Koyluler artik kolayhkla uzaktaki yakmlarma ulasmaktadir.

TORE VE TORE DUZENi
Torenin

sozluk

anlami;

"bir

toplumda

benimsenmis,

yerlesmis

rraruslann.sosyal ahskanhklann, uygulamalann, tutulan yollarm, gelenek ve
eklerin tum-U"d-Ur.384 Bir baska tamma gore; tore, bir sosyo-kultur biriminde
ve ahlak kaidelerinin yerine gecebilecek kadar kuvvetli, fakat kanuni
a desteklenmeyen davrarus kahbidrr.385
Torenin, ture sozcugunden geldigi de soylenmektedir. Ti.ire ise orf, adet, yol,
gelenek, gorenek, yasa ve kuttoren (ayin) anlamlanm karsilamaktadir.I'" Ali
.ftlJVcCS

~tin

Cmar'm tum bu tammlan toparlayici nitelikteki tamnu soyledir: Tore, bir
muesseselesmis kurumlan ile bu muesseselerin dismda varhgmi surduren

ionnatre Larousse, c.6, Milliyet Gazetecilik A.~ Yaymlan, istanbul 1993, s. 2341.

iiliat Nirun ve Cihat Ozonder," Turk Sosyo- Kiiltiir Yapisi lcinde Adetler, Orfler, Gorenekler,
Ider", Milli Kultur Unsurlartmiz Uzerine Gorusler, Atatiirk Kiiltiir Merkezi Yaymlan, Ankara
.262.
~fat

Veyis Omek, Tiirk Halkbilimi, Tiirkiye i~ Bankasi Yaymlan, Ankara 1977, s. 262.
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toplum hayatmm isleyisini duzenleme fonksiyonuna

sahip anayasadir. Bir baska

degise gore tore, yazih ve sozlu kanundur.387

Nesiller degistikce ihtiyaclar olcusunde Wrede de degismeler olmakta, fakat
hayat icerisindeki yerini korumakta, her devirdeki nesiller uzerinde fonksiyonunu
sii:rdiirmektedir.388

.1.7.1 KiMi UYGULAMALAR

4.1.7.1.1 Kiz Kaemasi :

Kaleburnu koyu,

Kibns'ta

kiz kacmasi olaylanrun en fazla goriildiigii

.oylerden birisi; belki de birincisidir. Koyde elli yas uzeri yirmi kadar harumla
~-

Hepsi de mahcup bir gulumsemeyle eslerine kactiklanm soylediler,
Bugun de Kaleburnulu kizlar, istedikleri genclerle evlenmelerine izm
eyince onlara kacmaktadirlar. Eskiden kactiktan bir muddet sonra kizm anne

babasi damadi kabul eder, onlara nikah kiyar ama dugtm yapmazdi, Bu yuzden

.~-

eburnu dugunlerini arastinrken epey zorlandik,
Kacan hammlann soylediklerine gore; babalan kendilerini ya zengin insanlarla
da mal bolunmesin diye akrabalanyla evlendirmek istermis; ama kizlar cesme
da, dugunde gorup begendikleri oglanla evlenmek ister, bunun icin de gozlerini
adan kacarlarmis. Hammlar, babalannm kendilerine sadece nikah kiyip dugtm
amasmm iki sebebi oldugunu soylediler. Birincisi; yaptigmdan dolayi onu
eezalandirmak, ikincisi de dugtm masraflarmdan siynlmak.
Kaleburnulu Mehmet Pekri, kansnu kacirma hikayesini bizi kirrnayarak
~.

Bu hikayeyi onun agzmdan aktarmak istiyoruz:

· Abbas Cmar, Turk Dunyasi Halk Kulturii Uzerine Arasttrma ve Incelemeler, Mugla
itesi Matbaasi, Mugla 1996, s. 194.

."·•,
,t,,'
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"G1z1 begendirn. Araci bir gadm buldum, ona soyledim. Gadm gizm agzmi
aradi. G1z da beni begenirmis megersem. Baham, anam gizi istetti. Gaynatam
"vermem" demis. Araci gadim gene yolladik, Giza: "Eger benim ila gacmaya
raziysan sana soyleyecegim yere gelesin" dedim. Gaynanam da bu ise razi oldu.
Gacacagurnz gun is 91kt1. Ovaya gittim. Cilayes'e .... 389 Baham geldi beni buldu.

Bana : "G1z1 gacirt, gacirtmazsan sana hakkirm helal etmem" dedi. Babamm bu
sozleri bana 90k guvat390 verdi. Koye geldim giz evin dammi supururdu. Dama
tas attim.391 G1z beni gordu. Isaret etti. Bu arada tas <lama carptiktan sonra evin
havhsmdaki baldizm kafasma dustu."

Yasli amca muzip bir sekilde guldu. Bu macerada boyle komik olaylar da
,labiliyordu. Derin bir ic gecirerek anlatmaya devam etti: "Baldiz, tasi benim
grm1 anladi, ama bir sey demedi. Ayru gun gunes battiktan sonra gactik. 0 gece
e sabahladik, Baham bir ishk atti. Davara gitmemi soyledi. Dogudaki tepeden
daki tepeye gectim. Sevdigim gtz, anamm yanma gitti. iki sene sonra ona
iikiimet nikahi kiydim. Muhtar imzaladi, muhur bash. imam da okudu, ufledi.
Gaynatam olene kadar bana konusmadi, dugtm de yaprnadik. ... "(Pekri, M. 2006).
Bu kacirma hikayesinde oldugu gibi bazi aileler damada omur boyu
usmazlardi, Fatma Hurturk ve 2005 yilmda konustugumuz Havva Sesli de
erine kactiklanm; ama bugune kadar mutlu yasadiklanm, eslerinden tek bir dayak
e yemediklerini soylediler (Hurturk , F. 2006; Sesli, H. 2005). Havva Hamm,
b,;ttktan sonra destebarun kendilerini yakaladigim ve ona kendi nzasiyla kacip
adigiru sordugunu, onun da kendi istegiyle kactigim soyledigini belirtiyor.
un uzerine desteban da onlara mutluluklar dileyip, onlan polise sikayet etmemis
Ii, H. 2005).

Cilayes, Kaleburnu'nda bir bolgeye verilen isimdir.
vat: Kuvvet.
da tasm iletisim fonksiyonu gorulmektedir.
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4.1.7.1.2 Imece ( Yardnnlasma):
Tiirkler'in sosyal yasantisi icerisinde "imece" denilen, arnaci sosyal
yardimlasmaya dayanan bir araya gelmelerin, Turk kultur ve dayamsmasi
bakmundan onerni buyuk olmu~tur.392
Kibns'm bircok bolgesinde goriildiigil gibi Kalebumu'nda da imece hayli
gelismisti. Komur yapmak icin koyluler birbirlerine yardim ederlerdi. Odunlan
irlikte kmp koye getirirler, birlikte gamini yakarlardi. Tiitiin hasadi yapilacaginda
oyluler hep birlikte hasada gider, tiitiinleri kestikten sonra yine elbirligi ile

sahiplerinin evine tasirlardi. Cift guduleceginde veya ev yapilacagmda da imece
endini gosterirdi (Bkz.Resim 49 ve 50). Birlikte tas ocagma gidilir ve taslar koye
uurdi (Sukan, R. 2006). Yangm ciktigmda birlikte sondururlerdi (Sesli, 0. 2006).

Icinde bulundugumuz 21. yy' da imece eskisine gore onemini yitirmistir. Buna
ragmen zaman zaman gorulmektedir. Tarlasmdaki hasadi bitiren kisi komsusuna

• dima gitmektedir. Tutun kesimi ve koye getirilmesi konusunda birbirlerine bugun
yardimcidirlar.

1.7.1.3 Konuk Agirlama:
Kalebumulular evlerine gelen konuklara eskiden hellim, zeytin, hamurisi,
es v.s ikram ederdi (Sardu 2006). Konuk uzak bir yerden geliyorsa yemek de
edilirdi. Yiyecekler bir selenin veya panerinin uzerine konurdu. Ev sahipleri ve
•• isafirler de onun etrafma oturup, bu yiyecekleri yerlerdi (Nalbant,F. 2006).
Kalebumu'nda kornsuluk iliskileri de sicakti. Vasili Tepesi'ndeki bir harum,
o Tepesi'nde oturan komsusunu pencereyi acarak kahve icmeye davet ederdi
ovan, A. 2006) ( Bkz. Resim 34).
Gunumuzde Kalebumu harumlan evlerine gelen misafire once kahve icip
edigini sorarlar. Kahveler icildikten sonra limonata veya macun cesitlerinden
Ali Yakici " Tiitiin Geceleri'nin Tiirk Kiiltiir Hayatmdaki Yeri" Milli Folk/or, cilt 5, sayi 36, K1~
s.31.

.~-~,
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ikram edilir. Uzaktan
yiyeceklerden

gelen onemli misafirlere

de sunulur. Y azm da dondurma

pasta,

borek, kuruyernis

ikram edilir. Misafirler

gibi

kahveyi

ictikten sonra fincam, suyu ictikten sonra bardagi kendileri tepsiye koyarlarsa , ev
sahibi misafiri yordugunu

dusunup,

"elinizde btrakiik" der. Konuk gelir de ev

sahibini evde bulamazsa ev sahibinin, misafir geldigini anlamasi icin evin bahcesinde
bulunan agay veya ciceklerden bir dal keserek kapiya ilistirir.

4.1.7.1.4 Yemin Etme:
Yeminin kelime anlami; kutsal bir deger ya da varhgi tamk olarak gostererek
lirli bir konuda soz verme ya da belirgin bir beyanm dogrulugunu onamadir.393
Kaynagmi dinsel geleneklerden alan yemin, zamanla hukuk gibi dindisi
alanlarda da yaygm bir uygulama haline gelmistir. Halk inamsma gore; yalan yere
yemin etmek zorunda olanlar, yemin ederken tek ayak iizerinde dururlarsa yeminleri
tutnlazmI~.394

Koylulerin hatirladigr kadanyla Kalebumulular'm eskiden en cok yemin
ettikleri yer mahkemelerdi. Samk olan kisi mahkemeye gittiginde hakim, onu dogru
-ylemesi icin yemin ettirirdi (Sukan, R. 2006). Hakim, "vallahi billahi deyip, dogru
~,yleyecegine<lair yemin eder misin?" diye sorar, samk da " vallahi billahi dogru
'

-,ylerim" diye cevap verirdi.
Elli-altrms yil once nikah sirasmda kadm ve erkek, imarrun yamnda omur boyu
· · irlerinin yanmda olacaklanna <lair yemin ederlerdi. Bunlann dismda eskiden de
- de sozlerinin dogruluguna baskalanm inandirmak icin su yeminleri ederler:

Eger yalan soylersern;
-

iki gozum onume aksm.
Ayaklanm kopsun.

_.fna Britanica Ansiklopedisi, c.6, Hiirriyet Matbaacihk, istanbul 1994, s. 165.
an Bulun, Bolgesel Rivayetler, Inane ve Adetlerimiz, Kansoy Matbaacihk, Lefkosa 2004, s.
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Evladmu yetismeyim goreyim.
Evladima sevinmeyim.
Vallahi billahi dogru soylerim.
Y emin ederim dogru soylerim.
Anamm babamm ustune yemin ederim, dogru soylerim.
Surastan cikrnak nasip olmasm ki dogru soylerim.

4.1.8 iNAN<; YAPISI

4.1.8.1 TANRJ iNANCI:

Kaleburnu koyunde Allah inaner vardir, Allah'm varhgma , birligine ve Hz.
ygamber'in
Ieklere,

onun kulu ve elcisi olduguna inarnrlar. Bunun yamnda kitaplara,

cin ve seytanlara,

iyi ve kotu ruhlara

da inamrlar.

Halkm tumu

- luman'dir.

1.8.2 HALK iNAN<;LARI:
Halk inanclan tamarmyla dini olmayan, aynca dinin de tamarmyle dismda
yan inanclardrr, Halk inanclan, bu yonuyle dinin halka gore algilams ve hayata
· ·' · ~ bicimidir.

395

Halk inanclan, Turkler'in kimliklerini, tarihlerini tespit etmede yardimci olan
onemli canh malzemelerdir.

Medeniyetlerin

kaynagi kultur, kulturlerin kaynagi

kulturleri ise halk kulturunu olusturan unsurlardan birisi de halk inanclandir,

396

Y~ Kalafat, "Tiirk Dunyasi Tarih Cahsmalannda Halk Inanclannm Onemi" Milli Folklor,cilt 6,
·~ 44,KI~ 1999, s. 88 .
.g.e, s. 90.
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Kalebumu'nda
dinsel

gorusunu

tespit ettigimiz halk inanclan da koy halkmm hayat felsefesini,

yansitan

ve ayn

bir cahsma

konusu

yapilabilecek

degerli

malzemelerdir. Bunlann bashcalan sunlardi:

Kedilerin cocuklann

yanmda yatmasma izin verilmezdi. Cocugun ruhunu

ahp, goturecegine inamhrdi (Sukan, R. 2006).
Baykus, kara haber getirici bir hayvan olarak gorulurdu, Kalebumulular'm

inamsma gore baykus agladigmda gene kizlar: " Hayirdir insallah, kadmlar gibi
Hz. Fatma'ya yalvannz, bir koca rm alsak, iki koca rm alsak" demisler. Hz.
Fatma da: "Gidin, ben size yann baykusla haber verecegim" demis, Kizlar Hz.
Fatma'run bu sozu uzerine cok sevinmis, Bu anlatilan hikayeden dolayi
Kalebumu harumlan baykus agladigmda "hayirdir insallah" deyip iyi bir haber
beklerler. Bazr insanlar baykusa ekmek atarlar. Bunun yapilmasmdaki amac
baykusun gule gule gidip, iyi haber getirmesini istemeleridir(Elkovan, A 2006).
Kara tavuk beslemek iyi degildir.
insanlar ovaya giderken, baskasmm onunu keserse, ovaya gitmekten
vazgecerlerdi, Sanki onun omrunu kisaltrms gibi hissederlerdi (Elkovan, A.
2006).
Kalebumu koylulerinin bircogu cuma gunu hicbir i~ yapmazlardi, Bu inarus
bazi evlerde bugun dahi siirmektedir. Bazi koyluler ise cuma namazmdan
sonra is yaparlardi,

cunktl namazdan sonra cuma gununun ciktignu

dustmurlerdi. Cuma gunu is yapilmamasnun cesitli nedenleri vardi, Ornegin;
insanlar o gun evi supurduklerinde, supurulen pisliklerin o evden cikmis
olunun

arkasmdan

gidecegine

inamrlardi.

Bulasik

veya

yikadiklannda bunlardan kalan kirli sulan olunun icecegine

camasir

inarurlardi

(Sukan, M. 2006).
Koyde cocugu olmtis olan kadmlar gunes batarken su icmezler; cunku, o

saatlerde olen cocuk su icmek istermis, melekler de ona: " Sen su icemezsin,
ciinkti annen iciyor" derlermis, Kadmlar da o saatlerde cocuklanrun rahatca
su icrneleri icin kendileri icmezler (Sukan, M. 2006).
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- Bir kisi, bir baskasmm elbisesini giyerse, onun elbise sahibinin gunahlanru

gi

dusunulurdu,

- Ayakkabiyi ters koymak iyiye yorulmazdi ( Nalbant, A. 2006).
- Kara yilan incitilmezdi.
- Yola gidecek bir arabamn onunden gecilmez, Onun yolunu kesmek, yolda
sahiplerinin basma bir sey gelmesine neden olabilir. Ornegin, yolda baska bir
tarafmdan on-U kesilip kaza yapabilir (Elkovan, A. 2006).
- Hayvanlarm boyundurugunu yakmamn, o hayvanlarm sahibinin olum anmda
canmm kolayca cikmasmi engelleyecegini dusunurlerdi ( Denker, R. 2006).
Ev supuruldukten sonra copleri duvar dibine yigmak gerekir. Ortada
birakihrsa darhga sebep olacagina inamlrr. Bu inams eskiden de vardi,
Sag gozun seyirmesi olum haberi gelecegine yorulur.
Burun acistigmda kotu bir sey olacagma inamhr.
Hickmk tutarsa kotu bir sey olacak diye endiseye kapihrlar. Oysa komsu koy
olan Yeni Erenkoy' de hickmk tutulmasi iyiye yorulur ve hickmk tutan
kisiye: "Hediye yeycen" denilir, yani ona birisinden hediye alacagi soylenir.
Oturdugu yerden ayagmi sallamak iyi degildir. Ayagnu sallayamn olecegine
inamhr (Pekri, M. 2006).
Davar besleyip tuketen kisinin, tek bir hayvaru kalmadigmda kendisinin de
eceli yaklasrms gibi dusunulur (Pekri 2006).
- Gece dolap acamn olumunun yakm olduguna inamrlardi ( Denker, R. 2006).
- Geceleyin ishk calmmazdi. Basma seytanlann ususecegine inamhrdi.
- Kapidan cikarken sag ayak atilmahdir. islamiyet'te "sag" sunnet'tir. Herhalde
bagh olarak boyle bir uygulamaya gidilir.
- Gece aynaya bakmazlardi. Bakarlarsa deniz asm bir yolculuk yapacaklanm

- Ates yanarken cok catirdarsa, tamdik veya kendini seven biri tarafmdan baska
ilirisioe iyi seyler soylendigine inamhr. Baf'ta bunun tersi olarak kisi, arkasmdan
odu yapildigma, kotu seyler soylendigine inamhr.
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- Atesin kiilleri ayakla kanstmlmazdi.

Kanstiranlann

iftiraya ugrayacagi inanci

rardi.
Eve gelen misafirden

hoslanmiyorlarsa

duvar dibine tuz koyarlardi.

Tuz

oyunca o misafirin erken aynlacagma inamrlardi.
- Gebelikte yumurta yiyenlerin cocugunun afacan olacagina inamrlardi ( Denker,
2006).

- Besikte cocuk olmadigi sirada besigi sallamrsa cocugun bulundugu yerde
kulagmm agndigina inamhr (Sukan, R. 2006; Sukan, M. 2006). Karapapak
Turkleri'nde de buna benzer bir inane gorulur. Onlar da cocuk dogmadan once
besik sallamrsa, cocugun ya olu dogacagma ya da dogduktan sonra 90k
yasamayacagma inamrlar,397
Cocugun uzerinden atlamrsa boyunun kisa kalacagi dusunulur. Bunu
engellemek icin ters yonden yeniden atlanmasi gerekir. Bu, Turk halk
inanclanndaki "Ters Motifi" ile ilgilidir.398
Inamsa gore, cocuk basim yukan kaldmp aglarsa anne babasmm basim yer,
yani onlann olumlerine neden olur.
Cocugun atesi varken annesi onu kucagina ahrsa, cocugun ya elinin ya da
ayagmm sakat kalacagma inamrlar.
Cocuk belekte (besikte) olmasi gerektiginden daha kucuk bir bebekse,
btiyiiyiince guzel olacagma inamhr. Rumca olarak bu inams soyle dile
getirilir :
"Omerfo sista dulugya, assime stangandunya"
Bazi bolgelerde de cocuk besikte cirkinse, buyuyunce guzel olacagma

Cocuk kirklanmadan camasirlan disan cikanlmazdi. Katti ruhlann bu
camasirlan ahp goturecegi inanci vardi (Sukan, M. 2006).
·~ Kalafat" Karapapak Turkleri'nde Halk Inanclan", Milli Folklor,cilt 5, sayi 40, K1~ 1998,
13.
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Ayna kiran bir gene kizin yedi sene evlenemeyecegi dusunulurdu,
Evde kalmis kizlar, evlenme umuduyla

evlenen gelinlerin

ayakkabismm

altma isimlerini yazarlar.
Nisan yiiziiklerinin

bagh

oldugu kirrmzi kurdeleden

bekar kiza verilir.

Mumktm oldugunca kucuk bir parca verilmesine dikkat edilir. Bundaki amac;
kizm bir an once evlenmesini

saglamaktir.

Uzun bir parca verilirse gee

evlenecegi inaner vardir,
Nisan olan bir kisinin yuzugu parmagmdan

almip baska biri tarafmdan

takilmazdi,
Boyle yapihrsa nisanhlann aynlacagi dustlnulurdu.
Bekar kizlar normal yuzuk bile ahp takmamahdirlar.

Kizm yiiziik takngmi

kac kisi gorurse, kizm o kadar yil bekar kalacagma inamhrdi ( Denker, R.
2006).
iki bayram arasi nikah yapmazlardi. Ciftlerin aynlacagmi dusunurlerdi
Gelinligini kendi <liken gelinin yuvasmm erken yikilacagma inamrlardi.

......
5

Koyde mubarek Uy aylar icinde bir kisi oldugu zaman arkasmdan yedi kisiyi
daha surukleyecegine inarulir. Kaleburnu koyluleri bunu engellemek icin oluyu
gommeye mezarliga giderken, Uy top uzum bagi ahrlar, bu baglann dugumunu
oziip mezarliga atarlar. Boylelikle olunun arkasmdan birilerini de siirliklemesini
engelleyeceklerini dusunurler (Sukan.R, 2006).
Masa uzerinde oturmak iyi tutulmazdi. Evde bekar kiz varsa, onun kismetinin
kapanmasma yol acilacagi endisesi vardi,
Tencereden yemek yiyenin, dugununde yagmur yagacagma inamhrdi.
Nikahlarmda sekerleme yiyen gelinle damadm cocuklannm kel olacagi inanci
vardi.
Koylulerin inamsma gore; parmak catlatanlann yanma melekler gelmezdi.
Inamsa

gore; tuvalette

(Denker, R. 2006).

konusan

kisinin

olum yatagmda

agzi tutulurdu
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Mezarhga

gidildigi vakit hapsiran birisini gorurlerse hemen onun yamna

giderler. Giysilerinden
Koyluler mezarhkta

bir iplik sokerler veya giysinin bir yerini yirtarlar.

o kisiyi olumun cektigine inamrlar. Bu uygulamayla

onun olumunu engellemeye

cahsirlar;

cunku, kisi hapsirdigi

sirada kalp

durur. Bu yuzden normalde de hapsiran kisiye " 90k yasa" derler (Elkovan,
A. 2006).
Kazilnus mezar acik birakilmamahdir. Mutlaka birini cekecegine inaruhr.
Aym dogusunu ilk goren kisinin, saga- sola bakmadan ii<; kez yere tukurmesi
sonucu dileginin kabul edilecegine inamhrdi.
Ay

goren kisinin,

sevdigi

birinin

yuzune

baktigi

zaman

dileklerinin

gerceklesecegi dusunulurdu,

Ay, asirlardan beri deger verilen ve saygi gosterilen kutsal bir varhktir. Turk
anhgi'nda da aym onemi buyuktu. Saman torenlerini yoneten gorevlilerin ayla
gili dualan,

okuyup

clann kaynagidir

uflemeleri

vardir. Yorukler

Saman dini ...

399

arasmda yasayan

Bunun yamnda Anadolu'da

ayla ilgili

da ayla ilgili

itli inamslar vardi, Eski Anadolu dinlerinde, ozellikle Hi titler' de ayla ilgili bircok
di.izenlenirdi. Hurriler' de, Hi titler' de, Urartular' da onlarm yikihsmdan
ve Yunan-Roma

donemine kadar yasayan uluslarda Ay bir Tann, Tannca

saygi gorur; bircok kutsalhk
unduguna inamhrdi.Ay
olarak

sonra

gortilurdu.

tasidigma,

yeryiizii olaylanyla

bir 1~1k kaynagi, yildizlan,
Ay dogunca

karanhkta

karanhklan

saklanan,

yakm ilgisi
aydmlatan bir

insanlan

korkutan

~--'iikler giderdi.400

eburnulularm gunlerle ilgili de cesitli inanclan vardi:
Salmm sallandigma

inamrlar ve o gun onemli bir 1~ yapmamaya

gayret

ederlerdi.
Persembeyi cumadan once oldugu icin mubarek gun sayarlardi,
Toplumsal Donusum Yaymlan, istanbul 1998, s. 64.
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Cuma gunu mubarek gundur ve biraz once bahsettigimiz gibi o gun pek is
yapmazlardi,
Pazar gununu iyi tutmazlar; cunku, Rumlar ayinlerini pazar gunu yaparlardi
(Pekri,

M. 2006).

Yilbasi ile ilgili inanclan ise soyleydi:
Yilbasmda aile fertleri zeytin dah ahp atese atarlardi. Gonullerinde tuttuklan
kisilerin kendilerini

sevip sevmedigini

bu sekilde anlamaya

cahsirlardi.

Zeytin dah atesin ustunde donup patladiktan sonra 90k ses cikanrsa o kisinin
kendisi icin yamp tutustugunu dusunurdu.
Yeni yilda nar, badem,

uzum, susam ve anason kansmu hazirlamrdi,

Hazirlanan kansim bulgurla kanstmlarak golifa elde edilirdi. Bu golifa o
gece hayvanlara atihrdi. Amac; eve o yilda bereket girmesini saglamakti.
Hayvanlar

en onemli gecim kaynaklan

oldugundan,

bu hareket sonucu

kendilerine ugur getirecegine inamrlardi (Elkovan, A. 2006).
Y eni yila girmeden once ovadan argosillo ( yabani kolakas) toplamrdi. Y eni
yil gecesi mandraya gidilir ve kisi vucudunu koyunlara ters donerek elindeki
argosilloyu basmdan arkaya dogru firlatirdi. Atma sirasmda argosillo hangi
koyuna isabet ederse o koyun, argosilloyu firlatan kisinin olurdu.
Kalebumu'nda
odalan

yilbasi gecesi, saat 24: OO'te ailenin en kucuk cocugu butun

gezerdi.

Suratle bir odadan

91k1p, oteki odaya girerdi.

Bunun

sonucunda evin bereketle dolacagma inamrlardi,

Kalebumu'nda

turac kusunun aglamasiyla da ilgili soyle bir inams vardir:

~,ylulere gore kadm turac kendisi is yapmaz, surekli kocasmi isletirdi, Bu yuzden
mm cam siklilir ve kavga ederlerdi. Iyi gecinmezlerdi. Kadm turac kocasmm
disinden biktiguu ve aynlmak istedigini anlaymca hemen kisiligini degistirdi ve
ma: " Ye de otur" dedi. Yani "ye de otur, hen sana bakanm "demek istedi.
~,yluler turacm aglamasnu, kocasma soyledigi bu sozlere benzetirler.

I•
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Ikinci bir inamsa gore de kaynanasi kadm turaca401 kac tane ekmek yaptiguu

sordu. Kadm turac, yirmi dort tane ekmek yaptignu soyledi, Kaynanasi ise ona yalan
soyledigini, gercekte yirmi sekiz ekmek yapip, dort tanesini de caldignu soyledi.
Bunu ogluna haber verecegini de belirtti. Kadm turac, bu iftiraya cok uzuldu ve
ocasmm onunde kucuk dusmemek icin Allah'tan onu bir kusa cevirmesini istedi.
Allah onun bu istegini yerine getirdi ve kendisini bir kusa cevirdi, 0 gun bugundur
ocasmdan ayn dii~tiigiiicin aglar durur ( Elkovan, A. 2006).

,.1.9 TORENLER

.1.9.1 Ge~i~Donemleri ve Tdrenleri :

4.1.9.1.1 DOGUM :
Degum, hayata merhaba diyecek, yillar gectikce gelisip buyuyecek bir
· gin filizlendigi ilk andir.
Cocuk dogurmak dogal bir olaydir; kadmm fiziksel islevinin ve maneviyatmm
noktasidir, hicbir olay, bu denli koklu ve doyurucu bir mutluluk getirmez.402

A) Degum Oncesi:

Kalebumu'nda da her hamm cocugunun olmasiru isterdi. Hem kocasmi
,indirmek hem de soyunu surdurmek onun en buyuk arzusuydu. Zaten anahk,
er'de kutsal bir kurumdur. Dede Korkut Hikayeleri'nde de cocugun ne denli
i oldugunu gorebilmekteyiz. Dirse Han Oglu Bogac Han Destam'ndan
gmnz su parca bunu somutlar niteliktedir:

Bu rivayette kadm turac, once kus degil, normal insandi,
icholson J. Eastman, (Cev: Belkis Baysal), Annelige Hazirlik, Sander Yayinlan, istanbul 1977. s.
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"Hanlar Ham Baymdir Han , yilda bir kere ziyafet verip, Oguz beylerini
misafir ederdi. Bir gun yine ziyafet verdi ve attan aygir, deveden erkek deve,
koyundan koc kestirdi. Bir yere ak otag, bir yere kizil otag, bir yere kara otag
kurdurttu. Kimin ki oglu, krzi yok, kara otaga kondurun, kara kece altma doseyin,
kara koyun yahnisinden onune getirin, yerse yesin, yemezse kalksm gitsin" dedi. 403

Kaleburnu hammlan, viicutlarmdan iltihap seklinde bir srvi aktigmda cocuk
yapamamasmdaki hatayi kendinde arardi. San papatya kaynatip suyunu icip, tuvalete
gittiginde cisi temiz olursa hatarun kocasmda oldugunu dusunurdu (Elkovan, A.
2006). Hatanm kendinde oldugunu belirlerse, hamile kalmak icin cesitli yollara
basvururdu. Bu yol ve yontemleri iki grupta toplayabiliriz:

1) Maddi ydntemler.

*

Kaleburnu'nda hammlar, admi hatirlayamadiklan pembe cicek acan bir

bitkiyi ve "musilli'' dedikleri sari papatyayi ahp, bir arada kaynatirlar ve
bunlarm suyunu icerlerdi (Elkovan, A. 2006) .

*

Efkalipto404 agacinm yapragim kaynatip, bu yapraklarm bugusuna

otururlardi (Sardu, A. 2006).

2) Manevi Yontemler:
•

Hamile kalmak isteyen harumlar Larnaka'da bulunan Hala Sultan
Tekkesi'ne gidip adak adardi (Elkovan, H. 2006; Baler 2006).

Adak adamak, Anadolu'nun bircok bolgesinde oldugu gibi Turklerin yasadigi
bolgelerde de ornegin Azerbeycan'da da yaygindi. Orada da hamile kalmak
Jen hammlar, turbelere adak kurbam keser, dagitir, mum yakar, caput baglardi.i'"

uharrem Ergin, Dede Karkut Kitabi, Bogazici Yayinlan, istanbul 1998, s. 21.

ehebbet Pasayeva- Sahin Kokturk, "Azerbeycan'm Seki ve Zagatala Yorelerinde Degum
i, Sonrasi ve Cocuklann Ailede Terbiyesi", Milli Folk/or, c. 5, yil 9, sayi 33, Bahar 1997, s.
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•

Muska yazdmrlardi (Sukan, M. 2006).

•

Hocalara okuturlardi (Denker, T. 2006).

Gunumuzde

harnmlar

eskiden

basvurduklan

maddi

yontemlere

artik

basvurmuyorlar. Tip doktorlarma bakimp modem bir sekilde bebek sahibi olmaya
~§Iyorlar. Bunlar icerisinde en yaygm olarn; tiip bebek yontemidir.
Manevi yontemlere ise bircogu bugiin de basvurur. Ozellikle Hala Sultan'a adak

adamak, Allah'm adma kurban adamak gibi uygulamalar en 90k yoneldikleri
ygulamalardir.

B) Hamilelik Diinemi:

1) Hamilenin Koruumasi:
Insanlar her donernde hamile olup olmadiklanrn anlamaya cahsmislardir.
· Roma'da, gene kadmm evlendikten hemen soma boynuna, sikica oturan bir
gumus ya da bakir gibi sert bir madenden yapilmis kolye takmasi gelenekti. Bu
yeler siislenmekten 90k hamilelik teshisini kolaylastirmak icin takihrdi. Bu kolye,
l~

kadmm carnm acitacak kadar dar gelmeye baslaymca kadm hamile oldugunu
di. Kolye cikanhr ve kutlamaya ge9ilirdi.406

900'lii yillann basmda Kalebumu hammlan ayhk rahatsizligmm kesilmesi, mide
tisi ve aserme gibi belirtilerle karsilastigi zaman hamile oldugunu anlardi, Koye
r gelirse ona da gorunup, hamileliklerini kesinlestirirlerdi.
Daha once siirekli tarlaya giden ve agrr isler yapan hamm, hamile kalmca hele bir
epey ugrasarak hamile kahrsa kendine dikkat eder ve korunurdu:
•

Yiiksek yerden atlamazdi (Sardu 2006).

•

Agir is yapmazdi (Sardu 2006).

olson J. Eastman, (Cev: Belkis Baysal), Annelige Hazirlik , Sander Yaymlan, Istanbul 1977, s.
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•

Hamile harum, cocugunun
ozelliklere

sahip

insanlann

cirkin, sakat ve hastahkh olmarnasi icin bu
yuzune

hamilelik

doneminde

bakrnazdi'r"

(Elkovan, H. 2006; Nalbant, A. 2006).
•

Cam bir sey cekerse gidip ahrdi, yoksa canmm cektigi seyin cocugun
vucudunun bir yerinde cikacagma inamrdi (Sardu 2006).

Bugun de harumlar hamile olduktan

sonra aym ozeni hatta daha fazlasnu

gosterirler. Aynca; belirli zamanlarda doktora kontrole giderler.

Dogum Hazrrhklaru
Degum zamaru yaklasmca
dak takum

hazirlamrdi.

temiz bezler, pamuk, zeytinyagi, tuz, besik ve

Bugtm de dogumdan

uc-dort

ay evvel hazirhklar

ilmaya baslarur. Cocuk icin ic camasm, pijama, hazir bez, corap, patik, bashk,
um, hazir banyo, biberon, emzik v.s ... ahmr.Aynca

artik "ultrasonografi"

denen

e ana kammda dorduncu ayda cocugun cinsiyeti tesbit edilmektedir. Buna gore
ler cocuga kiyafet ahrlar ve odasim cinsiyetine uygun bir renkte dosemeye
irlar,
Eskiden boyle aletler olmadigi

icin cocugun

cinsiyeti hakkmda

hamile

kadmm gosterdigi bazi belirtilere bakilarak yorumlar yapihrdi, Bu yorumlan
yapmasi icin en 90k basvurulan kisi, Ayse Ali Efendi'ydi

(Elkovan, H. 2006).

Ayse Hamm su yorumlarda bulunurdu:
Hamile kadmm yuzu guzelse, cocuk erkek olacakti; ctmktl kiz cocuk annenin
guzelligini alirdi.
Igne, break veya makas ahmp, havaya atihrdi, Y ere dustugunde dik durursa
erkek, yatay olarak yere yayihrsa kiz olacagina inamhrdi.
Hamile kadirun karm yayik durursa cocugun kiz, daha toplu durursa oglan
olacagi dusunulurdu.

iiray Mear, Kibns Turk Toplumunda Dogum, Evlenme ve Olumle Ilgili Adet ve Inanclar, M.E.B
'aymlan, K.K.T.C 1992, s. 24.
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Ba21 harumlar da cocuk istemezler ve hamile kaldiktan sonra onu dusurme yoluna
iderlerdi. Hammm

ya cok cocugu vardi ya da fakirdi. Cocugunu

dusurmek

yenler sunlan yaparlardi:
Karanfil bitkisini kaynatip soguturlardi ve Uy gun Uy gece belirli araliklarla

icerlerdi (Elkovan, H. 2006; Nalbant,H. 2006).
Tugla parcalanm kizdmp uzerine otururlardi (Elkovan, A. 2006).
Yumurta kabugunu kaynatip, suyunu icerlerdi,
Sogan kabugu kaynanp, suyunu icerlerdi,
Gunumuzde ise cocuk istemeyenler, bebegi tip doktorlan gozetiminde
- - ula aldmrlar.

C) Dogum:

Eskiden hanimlar ya tarlada kendi baslanna ya da evde ebelerin yardumyla
~wu

yaparlardi, Degum sancilan basladigi zaman kornsular da yardima gelirdi.

~wu

icin eski bezler, elbise parcalan, steak su, tuz ve zeytinyagi hazirlamrdi.
k dogdugu zaman once gobek kordonunu keserlerdi. Aynca; cocugun dilinin
daki kordon da kesilirdi. Cocugun ilerde rahatca konusabilmesi icin bunun
nlmasi gerekirdi (Sukan, M. 2006). Cocuktan sonra esi de gelirdi. E~ de dustukten

anne temizlenip, karrurun sisligini indirmek icin beline kusak baglarurdi.
uk geldikten sonra esi bir turlu gelmiyorsa, feslegen bitkisine benzer yabani bir
408

yapraklan dovulur ve kadmm altma konulurdu. Boylece es duser ve
karru bosahrdi. Kadm degum yaptiktan sonra ona corba icirilirdi

,JU.11,..Q.LJ.,M.

2006). 409

Bugtm

Kalebumu

harumlan

genelde

Gazi

Magusa'daki

devlet

....-:Lllanesinde,ozel hastahanelerde veya kliniklerde degum yapmaktadir.

oyliiler ona yabani fislikan diyorlar.
eburnu'nda kadm degum yaptiktan sonra evin kapisma kirrmzi bir mendil asihrdi (Nalbant, A.

173

DJ

Degum Sonrast:

1) Tuz Gomlegi (Duz Goynegi):
Bebek dogduktan sonra tuz ve zeytinyagi kanstmlarak bast haric , viicudunun
tarafi bu kansimla ovulurdu. Ardmdan da cocuga bir gomlek giydirilirdi.
Cocugun tuzlanmasmm amaci; etlerinin siki olmasmi ve teninin guzel kokmasmi
saglamakn'l'" (Sukan, M. 2006). Kaleburnu hammlan cocugu bir saat kadar tuzlu
de biraktiktan sonra yikar ve tuzdan anndmrlardi, Daha sonra bebegin viicuduna
in siirme islemine gecilirdi, Mersin agacinm dallan, dogumdan birkac saat once
da kurutulurdu. Kurutulduktan sonra tasla dovulur ve elekten gecirilirdi, Elekten
ip, iyice kucuk zerrelere aynldiktan sonra bir siniye konurdu. Sinideki
inlerin iistune biraz karayag dokulurdu. Yag dokulmesinin nedeni, tozlarm
usamasmi saglamakti (Sardu 2006). Ardmdan mersin tozlan bebegin bast haric
eninin her tarafma surulurdu. Cocuk pisik oldugunda da pudra yerine mersin
IOzlan kullamhrdi. Mersin tozlan, kucuk bez torbalara konulup uzun sure muhafaza
r.-:
...

Kaleburnu hammlan gunumuzde bebeklerini, hebe sampuanlanyla, hebe
mnlanyla yikiyorlar. Altlanm islak mendillerle temizliyorlar.

undaklama:
Cocugu kundaklamak icin kare seklinde bir bez kesilip, cocugun bacaklan
andan gecirilir ve uclan birlestirilerek dugum atihrdi, Sonra dikdortgen seklinde
bez daha kesilirdi. Bebegin elleri karmnm ustunde birlestirilir, boynundan
fak.lanna dogru tum viicudu bu bezle uc-dort kez sanhrdi. Ardmdan bezin uclan
-ugun

beline dogru cekilerek buzusturulur

ve bezin, belin ortasmdaki

mmlanndan birinin icine sokulurdu. Kundaklama islemiyle, cocugun el ve ayak
b:miklerinin egrilmemesi saglamrdi.Cocuklar artik kundaklannuyor.

Huray Mear, Kibris Turk Toplumunda Degum, Evlenme ve Olumle ilgili Adet ve lnanclar, M.E.B
ymlan, K.K.T.C 1992, s. 32.
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3) Ad Verme:
Kibns'in bircok bolgesinde cocuga ad verilecegi zaman once kulagma ezan
okunur, sonra da :"Senin adm

olsun"411 diyerek cocugun adi kulagma -Uc; kez

JO.ksek sesle soylenirdi.412
Cocuklara verilen adlar cogunlukla ata adlanydi. Kaleburnu'nda da aym
ygulama gorulurdu; ama diger bolgelere gore bazi farkhhklan vardi. Burada degum
japtld1g1 gun-Un aksami hoca gelir, cocugun kulagma ezan okur ve bu ezandan sonra
e, cocuguna ilk kez meme verirdi. Ad vermezden once de hoca cocugun kulagma
czan

okur ve ona ismin "Mehmet" olsun derdi. Mehmet, peygamberimizin
erinden birisiydi. Bu isim verildikten sonra aileler cocuklanna kendi vermek

istedikleri ikinci ismi soylerdi. Cocuga oncelikle Mehmet isminin verilmesi, onun
- luman olmasim saglamak icindi (Sukan, R. 2006). Artik bu sekilde ad verilmez,
ve baba kendileri dogumdan sonra iki-uc gun icerisinde cocuklanna ad verip,
tarhga yazdmrlar. Bugtm Kalebumu'nda ata isimleri revactadir. Bunun yanmda
uguna yeni isimler veren bircok aile de vardir.

4) Logusa ve Cocugu Ziyaret :
Yeni degum yaprms kadma "logusa" denir. Cocugu goriip hayirh olsun
klerini bildirmek icin koyluler logusa kadmi ziyarete giderlerdi ama logusaya ve
""a zarar gelmemesi icin;
Hastahkh

olanlar

logusanm

evine

gitmezdi.

Logusanm

siltiiniin

kaybolacagma ya da ciban cikaracagina inarurlardi (Sukan, R. 2006) .
Ayhk rahatsizhgi gelenler,
Kirli olanlar logusayi ziyaret etmezdi (Sukan, M. 2006).

ogan Saracoglu, Kibris Turk Halk Edebiyati ve Folkloru, Yakm Dogu Universitesi Matbaasi,

osa 1996, s.59.
e Korkut Hikayeleri'nde de Dede Korkut, cocuklara ad verirken kulaklanna ezan okur ve Ur;
yilksek sesle isimlerini soylerdi,
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Logusaya gitmeden once olu evine gidilmezdi. Olu evine gittikten sonra yas
yasanmayan bir, iki eve daha girilir ve sonra logusaya gidilirdi. Ona olum havasim
getirmek istemezlerdi (Nalbant, A. 2006; Balci 2006). Bu uygulamalar gunumuzde
yapilmaktadir.

Logusayi

ziyarete . gelenler,

ona : "Hayirh

olsun, gule gule

klansm, sutun bol olsun" (Sukan, M. 2006), cocuk icin ise: "Allah bagislasm,
Allah anah babah buyutsun" (Baler 2006) gibi sozler soylerlerdi.
Logusa,
Kalebumulular'm

dogumdan

sonra

tek

sayili

gunlerde

kaldmlirdi,

ve diger Kibnsh Turkler'in sayilarla ilgili inanclan hem eski Turk

· · hem de Islam dini baglammda degerlendirilmelidir.
anligi'na

yataktan

dayamr; fakat islamiyet'in

Bu inanclann temeli Turk

kabul edilmesinden

sonra, bu sayilann

dini icerisinde kazandiklan anlamlarla, eski Turk dinindeki anlamlan birbiriyle
rustugu icin bu inanclar gunumuze kadar ulasrmstir ve halk arasmda yasamaktadir,
bnsh Turkler'in 3, 5, 7, 9 gibi tek sayilann ugurluluguna inanmalanmn,

oncelikle

Samaoizm ile olan baglantisuu aciklamaya cahsalim.
Eski

Tiirkler'in

inanisina

gore

tannlar,

gogun

tek

sayih

katlannda

orlardi. Ornegin; May Ana-May Ata uctincil katta, Kuday Yayuci besinci
Akilh Mengen Tengere, Bay Ulgen ve Gunes Ana yedinci katta oturuyordu.t':'
Abakan Tatarlan'nm

efsanelerinde de Demir Dag'm uzerinde yedi dalh bir

ym agacmdan bahsedilir.414 Butun Guneydogu Sibirya'da en genel gok tasanrm

-~- yedi kat oldugunu soyler. Yakut Turkleri diinya agacmm dokuz dalh oldugunu
- iir.415 Tek sayilarla ilgili simgecilige saman elbiselerinde de rastlanz. Ornegin;
1y Turkleri'nin samanlanmn giysisinde Bay Ulgen'in ogullanm ya da kizlanru
eden belli sayida kuklalar ve cmgiraklar bulunmaktaydi. Ornegin; yedi
c-grrak, gogiin yedi kiznu ifade ediyor olmahyd1.416Saman kulahmm esas kisrm u9
uzunlugundadir ve ii9 dugmeye sahiptir. Biri goz, biri alm ortasi, biri de ense
lizasmda olmak uzere kiilahm ii9 yerine vasak derisi dikilir. Goz uzerindeki kisimda
mmnan boncuk dizilerinde (ki bunlar genelde 5, 9 ya da lti'dir) her dizide bes
~

Coruhlu, Turk Mitolojisi'nin Ana Hatlarz, Kabalci Yaymevi, istanbul 2002, s. 195 .
.eddin Oge!, Turk Mitolojisi, Turk Tarih Kurumu Yaymlan, Ankara 2002, s. 91- 94 ve 111.
Iilkadir inan, Tarihte ve Bugun Samanizm, Turk Tarih Kurumu Yaymlan, Ankara 2000, s. 63.
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boncuk ve ucunda bir yilan bast (salyangoz kabugu) bulunmaktadir.

Kulahm alm

hizasmda dikilen yilan baslanrun sayisi 15, 29 ya da 41 'dir. Dizi halinde olursa 13

siradir. Goruldilgil uzere bunlar tek sayidir. Ruh.Iara sunulan kurbanlar da genellikle
tek sayilann tekabiil ettigi aylarda kesilirdi. Ornegin; Asya Hunlari'nda besinci ayda,

Karasan'da yedinci aym yedinci gununde kesilirdi. islam dini bunyesinde sayi
simgeciligi en fazla tasavvufta gorulmektedir. 3, 5, 7, 9, sayilanyla ilgili islam
dininde su anlamlar vardi:

a)U,; :

Tasavvufta, tasavvufi ruh Uy derece olarak smiflandmhr:

Kotttluge tesvik

ruh, suclayan ruh, huzurlu ruh. Mevlevilik'te dervis adayi once cile ceker.
utfakta post uzerinde Uy gun bekler ve dervis olmak isteyip istemedigine karar
rerir. Olmak isterse tekkede Uy yila yakm bir sure cesitli hizmetler goriir.417
olu'da coktannh dinlerin hakim oldugu donemlerde de Uy sayisi kutsal bir
lik tasiyordu, Etriiks inanclanna gore bir ilin Uy kapisi, Uy tapmagi olmahydi.
Bmtlardan biri eksik olursa, o ilde yikim ve duzensizlik basgosterirmis.t"

b)Be~:
Hz.Fatma'nm elini anlatir. Bu el aym zamanda Muhammed, Fatma, Ali,
ve Huseyin'i ifade eder. Bu el isaretinin nazan ve kotulukleri engelledigi
··1··ur.419
u

c)Yedi:
Allah, gogu yedi kath olarak yaratmistir. Hac'da Kabe, yedi kez tavaf edilir .
.vvufta bedenin ruhsal guclerin toplandigi yedi noktasmdan soz edilir. Yedi cesit

asar Coruhlu, Turk Mitolojisi'nin Ana Hat/an, istanbul 2002, s. 200.
et Zeki Eyuboglu, Anadolu

Inanclart,

Toplumsal Donusum Yaymlan, istanbul 1998, s. 146.
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fs oldugu belirtilir. Bektasiler' de kemer, eski zamanlarda birtakim erdemleri ifade
ek uzere yedi kez baglamrmi~.420
Yedi sayisi, her asirda kutsal olarak kabul edilen bir sayi olmus, cesitli
Ierde buna yer verilmistir. Ornegin, Koroglu Destam'nda yedi yuz yetmis yedi
"gitten bahsedilmektedir.

421

"Ciftepmar" isimli yerde yedi yilda bir cuma aksami,

,gu tarafmdan bir yildiz, bah tarafmdan bir yildiz dogup, havada 9arp1~1rlard1.422 Bu
~1~madan dolayi Ciftepmar' a nur yagar, sular kopurup fiskmrdr.

d) Dokuz:
Tasavvufta " dokuz gok" inamsi vardi. Allah'm da dokuzuncu kat gokte
ugu dusunulur ve buradaki tahtma "ars" denilirdi.423
Kaleburnulular da diger Turkler gibi, Samanizm ve Islam dini icerisinde yer
bu tek sayilann anlamlanm birlestirdiler ve bunlara dayanan cesitli inane ve
}gulamalan astrlardir yasatmaktadirlar.

5) Al Basmasi:
Inarusa gore; dogumdan sonra gecen kirk gun icerisinde logusa kadnun ve
n yanmda kimse bulunmazsa, logusanm gozune bir seyler gortmur, uzerine

~1011

~UA

cokermis. Bu olaya "al basmast" denir.424 Al basmasma neden olan ve cin,
seytan olarak hayal edilen ruha da "alkartst" "alanasi" veya "alperisi''
ektedir.425 Bug-Un Anadolu'nun guneyinde yasayan Turkrnen asiretlerinde de al

asar Coruhlu, Turk Mitolojisi 'nin Ana Hatlarz , istanbul 2002, s. 207.
eli Huluflu (Cev. Isa Ozturk), Koroglu Destani, Adam Yaymlan, istanbul 2003, s. 66.

~

Davulcu, "lnsan Omrunun Cesitli Safhalanna Ait Adet ve Inamslanrmz", Halkbilimi

Ss.pozyumlarz, Kultur ve Turizm Bak. Yay. Ankara 1986, s. 301.

gan Saracoglu, Ktbrts Turk Halk Edebiyati ve Folkloru, Y.D.0. Matbaasi, Lefkosa 1996, s. 60.
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basmasma inamhr. Inarusa gore ; al kansi korkunc bir yaranktir. Dev kadar buyuk bir
kadindir. Sadece logusalann cigerlerini kopanp, yemekle beslenir.426
Al basmasi sonucunda, al basan cocuk veya annenin olecegine
•. ,albant,

A. 2006). Al basmasma

inamhrdi

ugrayan logusa ve cocukta gorulen hastahk

belirtileri sunlardi: Logusanm atesi yiikselir, cildinde kirrmzi lekeler olusur, nefes
almakta zorlamrdi (Elkovan, H. 2006). Cocuk ise sanhga ugrar, atesi yukselir, onun

da nefes almasi zorlasirdi (Sukan, M. 2006).
Bugun Kalebumu'nda
basmasmi

onlemek

yapilmamaktadir.

al basmasma eskisi kadar inamlmamaktadir.Bu

amaciyla

yapilan

cesitli uygulamalar,

gunumuzde

Al basmasi da buyuk ihtimalle Turk Samanhgr'ndan

stir. Kibns Turkleri disinda diger Turk topluluklannda

yilzden
pek

kalma bir

da bu inanca rastlarur,

egin; Kazan Tiirkleri'ne gore, albasti kotu bir ruh olup meskun olmayan yerlerde
.
.
1 an sasirtir. 427
unur. r>
Cesit. 1·1 se k·11
1 ere girer,
msan
Altay Turkleri'ne

gore de "albasti"

kotu bir ruhtur ve onlann

Yaratihs

Destam'nda bahsettikleri kotu ruhlann basi olan Erlik'in tebasmdandir.
Yakut Turkleri'nin akidelerindeki albasti ile aym gorevde "abasr" denen ruhlar
. Abasi, inamsa gore kotu bir ruh olup, insamn ruhunu ahp gotiirmektedir.428
Onceleri albasti, "al" yani kirrmzi renginden
- -·urdii ve ates ile ocak ilahesiydi429;

dolayi koruyucu

ruh olarak

ama daha sonra kotu bir ruh olarak
•C
.,

eye baslandi,
Ozkul Cobanoglu'na

gore; albasti ile Umay Ana kultu arasmda onernli bir bag

Altaylarda "Umay", Yakutlarda "Aytstt " denilen ruh, disi bir ruhtur. Bu ruhun,
¥1'-wuar

ile hayvan yavrulanm koruduguna inaruhrdr.P''. Umay Ana inanci, anaerkil

· Riza Yalkin, Cenup 'ta Tiirkmen Oymaklari I, Kiiltiir Bakanhgi Yaymlan, Ankara 1977, s. 283.
Abdillkadir inan, Tarihte ve Bugiin Samanizm, Turk Tarih Kurumu Yaymlan, Ankara 2000, s. 170.
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aile duzeninin hakim oldugu donemlerde olustu. Daha sonra ortaya cikan ataerkil aile
diizeninde ise Gok Tann inancmm olusmasi sonucu Umay Ana kultu geri planda
kalrm~t1.431Buna ragmen .avci-cobanhk

doneminde ataerkil aile yapisma gecenlerin

ranmda, orman iclerinde yasayan ve anaerkil aile yapisiru surduren insanlar da vardi.
basti inarusi bu aileleri uyarmak icin erkekler tarafmdan ortaya atilrmstir, Amaci;
kadirun bu kotu disi ruha karsi gucsuzlugunu ya da erkekten korkan bu disi ruh
ismda, erkek ustunlugunu

kamtlamaktir.

Albastmm

ozellikle

demircilerden

rkmasi da bu ustunlugu ispat eden onemli bir faktordur. Zaten demir kultu de
kil duzende olusmus bir kiilttiir.432 Eskiden Kaleburnu'nda

cocugu ve logusayi

basmasm diye su uygulamalara gidilirdi:

1) Cocugun ve logusanm ustune makas ya da tufek konurdu ( Sukan,
006; Nalbant, A. 2006 ; Elkovan,H. 2006).Bazilan makasi annenin sol, cocugun

sag tarafma

koyarlardi ( Sesli, H.2005).

Kibns Turkleri dismdaki Tiirkler de boyle bir uygulamaya giderdi. Bu aletler
· den yapildigi icin albastiyi korkutup kacmcagma inamrlardi.
Anadolu'nun guneyinde yasayan yoruklerden Elbeyli oymagmda yasayanlar,
~l£X1lllil

yastiguun

altma

"cift demiri"433 koyarlardi.Y'

Musa Bozuldugunun

ylasmda yasayanlar da logusanm yastigm altma bir orak, bir masa, kilit ve anahtar
_rar; ateste supiirge yakar ve kullu su hazirlayarak logusaya il9 yudum i9irirdi.435

Tnrkler'm inamsma gore.Umay, kadm degum yapttlctan sonra cocugun ardmdan cikan son'du.
agzmda "son " yerine "es" sozciigii kullamhr.
Ozxul Cobanoglu," Mit",Tiirk Diinyast Edebiyat Tarihi Arasttrmalari, AKM Yaymlan,Ankara
Ifbaskida).

ci-cobanlik doneminde Umay, Gok Tann karsismda ikincil konuma duserken.anaerkilligin
kaynaklanndan olan ates kiiltii de yerini, demir vb madenlerin islenmesiyle, erkek egemenligini
istiren demir kiiltiine birakrmstir.Belki de bu yiizden .albasti onceleri iyi bir ruh olup ates
iyken.ates kiiltiiniin onemini yitirmesiyle , erkekler tarfmdan kotu bir ruh olarak
lmllimsetiIm istir.
·- demiri.cift siirmede kullarulan disli demirdir.
· Riza Yalkm,Cenup 'ta Turkmen Oymaklart l,Kiiltiir Bak.Yay,Ankara 1977,s.28.
Goruldiigii gibi burada ates, su ve demir kiiltii biraradadir.
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Bunlarm yanmda logusaya kursun dokulur ve ayagma ve koluna bir zincir baklasi
tahbrd1.

436

Karakalpak
lacaklanna

Ti.irkleri de alkansmm

etkilerinden

inamrlar. Bu nesnelerin alkansim

su, kihc

ve hancerle

carpacagmi dusunurler. Boyle

durumlarda su kenannda yanmakta olan ocaklar, suya batmlnus Han Cinar yapragi
usuli.ince sondurulur.

437

Ocaklar sondurulunce, alkansmm aldigi Iogusa cigerini

· · meyecegine inamrlar.438Azerbaycan'm

Seki ve Zagatala yorelerinde de tufek

Iar, bebegin basi altma break ve benzeri demir esya koyarlardi. Annenin de
~llil.11

altma hancer ya da makas koyma adeti vardi, 439

2) Logusa ve cocuk kirrmzr bir ortuyle ortulurdu (Nalbant, A. 2006; Si.ikan, M.
2006). K1rm1z1 renk, ates kultuyle ilgilidir. Ates ktiltu, ataerkil di.izende geri
plana itilse de yine de kotu ruhlan etkisiz hale getiren bir ruhtu. Bu, atesin
temizleyici ozelliginden dolayi ortaya 91km1~ bir inane olmahdir.

3) Logusa ve cocuk kirk gun yalmz birakilmazdi. Yoruklerde de bu uygulamayi
gorebiliyoruz. Elbeyli oymaginda logusalar kirk gun evden cikanlmazdi. Onlara
"nefse" adi verilirdi. Y anlarmda da bu sure tamamlaymcaya kadar mutlaka birisi
bulunurdu.440

· Riza Yalkm,Cenup'ta Turkmen Oymaklart l,Kultiir Bak.Yay,Ankara 1977 s.283.

asar Kalafat, "Karakalpak Turkleri'nde Halk Inanclan", Milli Folk/or, cilt 5, sayi 40, K1~ 1998, s.

ebebbet Pasayeva- Sabin Kokturk, "Azerbaycan'm Seki ve Zagatala Yorelerinde Degum
i, Sonrasi ve Cocuklann Ailede Terbiyesi", Milli Folk/or, cilt 5, sayi 33, Bahar 1997, s. 127.
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') Krrklama:
Eski Turkler'de kirk sayisi da epey onemliydi. Koroglu Destaru'nda da lark
belli kiz, lark yigit v.s ... gecmektedir.t'"
Eski Tiirkler'in kullandiklan bu kirklann temelini tannlar ve ruhlar olusturur,
Omegin; bir tannrun bu sayida kizlan ve ogullan ya da bu sayida ruh gruplan varsa,
ann da lazlan, ogullan ve cesitli nesneler bu sayiyla arulnus olmahdir. Bu

durum diger sayilar (3,8,9,30 ... ) icin de ge9erlidir.442
Gtmumuzde

lark

sayisi uc, yedi,

- yesindeki kirk sayismm anlamlanyla
/1.Sl

dokuz

v.b. sayilar

kansrmstir.

gibi Islam

dini

Islami inane icersinde lark

su olaylarda gecer:
Allah'm Adem'in camurunu kirk gunde yogurduguna inaruhr.
Muhammet kirk yasmda Allah'tan ilk vahiyi alrrustir.
Mehdi'nin dunyaya tekrar geldiginde kirk yil kalacagma inaruhr.
Dirilis esnasmda

goklerin kirk yil boyunca

dumanla

kaplanacagina

ve
...•...

dirilisin lark yil surecegine inaruhr.443
ebumu'nda

cocugun

dogumunun

39.giinii

kirki

cikanhrdi.Bu

olay

soyle

eklestirilirdi:
Kibleye dogru bakan bir dereden lark tane cakil tasi toplarurdi. Bu taslann her
e Ihlas suresi ve Yasin okunduktan

soma taslar kalburun icine konulurdu

ovan, H. 2006). Kalburun kucuk delikleri vardi. Arna bu delikler taslardan buyuk

.augu icin taslar deliklerden dusmezdi. Cocugu bir yere oturturlar, basmm ustunde
icinde taslar bulunan kalburu tutarlardi. Ardmdan kalburun icine su dokerlerdi.
taslan islatip, deliklerden cocugun basma dokulurdu, Cocuk bu suyla yikamrdi
· lbant, A. 2006). Boylelikle

cocugun temizlenip,

viicudunun kuvvetlendigine

Wil011Ird1.

Bugun koyde larklama adeti pek gorulmemektedir.

eli Huluflu (Cev. Isa Ozturk), Koroglu Destant , Adam Yaymlan,istanbul 2003 s 35.
Y~

Coruhlu, Turk Mitolojisi 'nin Ana Hatlan, Kabalci Yaymevi, istanbul 2002, s. 195.

g.e, s. 204.

,i;

...

''•
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Di~ Golufasn
Dis golufasi ( dis bugdayi) cocugun ilk disi 91kt1g1 zaman yapihrdi. Cocugun
· inin cikngmi goren ilk insan ona hediye ahrdi (Sukan.M. 2006).
Dis golufasi yapihrken cocugun kolay bir sekilde dis cikarmasim saglamak
clarur. Golufa hazirlandiktan soma akrabalar ve kornsular golufaya cagnhrdi.
· ··· · e bu yiyecekten yerlerdi. Bu kisiler cocuga hediye veya para da verirlerdi. Bu
amanm temelini de Orta Asya'ya dayandirabiliriz, Yakutlar'da ve Altaylar'da
dis golufasim andiran bir olay vardir. Bu Turk topluluklarmda ebe, misafirlerden
icin dis ister. Herkes bir hediye verir. Hediyeler besige asihr.444
Anadolu'nun guneyinde yasayan Turkmen asiretlerinin birinde, Dmuskih
-11,;rinde 1970'li yillarda bu olay soyle gerceklestirilmekteydi:
Yeni dis cikaran cocugun basma cuma ogleden soma bugday dokerlerdi. Disi
£lam olan kisilerden birisi, cocugun basmm ustune dokulen bugdaylardan kalanlan
yla ahp, bahcedeki bir su kuyusuna atardi. Boyle yapmca cocugun dislerinin

! £lam olacagma inamhrdi. Bu uygulama yamnda bir de toren duzenlenirdi. Bu
•

ide, cocuk bir kalbur icerisine oturtulur, etrafma da cift demiri, kitap, kalem, tas,

v.s konulurdu. Cocugun basma hedik445 atihrken, cocuk onundeki esyalardan
hangisini ahrsa, o esyayla ilgili mesleginin, ozelliginin olacagma inamhrdi,
llmegin; kitap ahrsa alim, cift demiri ahrsa ciftci olacagi, ayna alrrsa suslerle

lll9lmecegi dusunulurdu.446
Yorukler, kaynanmis bugdayi komsulanna da gonderirlerdi, Komsular dis

,--au kiz ise ona boncuk hediyesi ahr, oglan ise para verirdi.447
Bugun Kalebumu'nda bu adetin uygulamasi yapilmamaktadir.

: Kaynanrms bugday,

· Riza Yalkm, Cenup 'ta Tiirkmen Oymaklart I, Killtiir Bakanligi Yaymlan, Ankara 1977, s. 134.
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AltI Ayhk Kmasi:
Kaleburnu'nda

gecmiste oldugu gibi bugun de cocuk alti ayhk olunca ona alti

kmasi yakilmaktadir.

Alu ayhk kmasma gelenler cocuga hediye getirirler.

lenlere yemis , lokum, kuruyemis v.s agirlamr. 1920-30'lu yillarda arzu edenler
yt mevlit okutup, yakarlardi. Mevlit okunduktan sonra bir sele icinde kucuk bir
konmus kma ortaya getirilir ve cocugun sag eli ile sol ayagma yakihrdi,
bu selenin icine hediye veya para atarlardi (Elkovan, H. 2006) . Bazi

~Jer

erde mevlit okutulmaz, dogrudan kina yakihp eglenceye gecilirdi.
Gunumuzde kmada mevlit okutma adeti hemen hemen ortadan kalkrmstir.
· le kinanm oldugu, etrafi yemislerle ve kucuk mumlarla dolu sele, elden ele
mldiktan sonra cocuga kma yakihr. Cocuga kmayi bekar bir gene kiz yakar
· lbant, A. 2006; Ozoren, G. 2007).
Kmamn da eski Turk inanclan icerisinde yer aldigim goruruz. Eski Turkler' de
yakmak secilmis, adak edilmis olam gosterirdi.448
Kmamn
a.um111,ld1.

tarihi gelisimi

antik devirlere

kadar

iner. Kma, Eski Misir'da

Nitekim kozmetikte boya ve tipta ilac olarak kullarulmasi, bu iilkedeki

yalann incelenmesinden .anlasilrrusur. Misir' daki XV. siilaleye ait mumyalann
ll&ll<UUan kma yakilarak boyarurdi. Turk tip tarihine de baktigirmzda, Eski Turkler'in

.yi veba hastahgma karsi da kullandiklan ortaya 91kar.449
Kma caglar boyunca

hastahklan

tedavi etmek, saci, sakah, timagi boyamak,

-...,umi~ olam gostermek gibi islevleriyle Turk dunyasmda deger verilen bir nesne
ustur.

Cocuklari Y asamayan Ailelerin Basvurduklarr Ydntemlerr
Kalebumu'nda
~ak

cocuklan

dogduktan

sonra

yasamayan

aileler,

cocuklanm

su yontemlere basvururlardi:

Yasar Kalafat, Dogu Anadolu'da Eski Turk Inanclartntn Izleri, (Yaymlanmamis Yiiksek Lisans
ezi), Gazi Universitesi Sosyal Bilirnler Enstitiisii, Ankara 1989, s. 70.
Ay~egiil Erdemir," Kmanm Tiirk Tip Tarihindeki Yeri", III. Milletlerarasi Turk Folk/or Kongresi
-• 'irileri (iv. cilt) , Basbakanhk Basunevi, Ankara 1987, s. 156.
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) Aile yeni dogmus cocuguna "Mustafa" adim verdikten sonra bu cocuk olurse,
· ci dogan erkek cocuga da ayru ismi verirdi. 0 da olurse, ucuncu dogan erkek
uga da Mustafa ismini koyarlar ve onu, icinde ates yanmayan, daha onceden
yakihp isitilrms olan "tas fmn"a koyarlardi. Bunun yapilmasindaki amac; onun da

· den olmesi durumunda, korkup kendinden sonra gelecek kardeslerini pesi sira
- --• leyip goturmesini engellemekti ( Siikan, M. 2006).

Cocuk dogduktan sonra kan akrabaligi olmayan birine para karsihgi satihrdi.
uk biraz buyuyunce yani bir-iki yasma gelince oz ailesine geri verilirdi. Bu
da cocugun olumden kurtulduguna inaruhrdi (Siikan, M. 2006; Baler 2006).
er de saban demiri ile cocugu terazide tartar ve onu demire satarlardi. Boyle
ca, cocuk ya~armi~.450

Cocuk hocaya goturulur ve ona muska yazihrdi, Yorukler de bir hocaya
rurarak at, kopek veya bir kurt derisine muska yazdmrlardi.P! Giiniimiizde boyle
amalar yapilmamaktadrr.

Goruldugu gibi insanlar, cocuklanru yasatmak, onlann saghkli olmasi 19m
- oldugu gibi eskiden de ugrasryorlardi,
Cocuk, insanm kendi carundan bir parca, kendi varhgimn bir uzantisidir.
ailenin tiim cabalanru ve didinmelerini zevkli kilar. Yorgunluklanru ve
nlanm unutturur. Onlar, en cikarci, en bencil kisilere bile

ozverili olmayi

varhklardir. Ana babanm yasam savasmm itici giiciidiirler.452Sair Tevfik
'in, oglu Haluk'a olan biiyiik sevgisi misralannda da yer alrmstir. 0, "Yann"
siirinde Haluk'un hayatma olan etkisini soyle dile getirir:

· Riza Yalkm, Cenup 'ta Tiirkmen Oymaklarz I, Kulttir Bakanhgi Yaymlan, Ankara 1977, s. 70.

ay Yorukoglu, Degisen Toplumda Aile ve Cocuk, Ozgur Yaymlan, istanbul 2000,s. 14.

1~5

Hayir, melek cocugum, hep yalandi soyledigim
Benim olanca.huzurum,

siirurum iste feda

Cocukca, nazh, kucuk bir dakika sevkin icin,
Bilyiir gozumde hakikat-i ferda;
Bugiln cahsmahyim ben yannki zevkin icin, 453

10) Cocugun Beslenmesi

Cocuk, annenin sutu bitene kadar emzirilirdi. Annenin sutu yoksa, sutu olan
ka bir kadm cocugu emzirirdi. Bu kisiye " sutanne" denirdi (Gul,
ocuk

S.

2006).

iki veya ii<; ayhk olunca kucuk cay kasiklanyla nane ve anason cayi icirilmeye

Iamrdi. Bes ayhk olunca, un ile suyun kansimmdan yapilan "bulamac" cocuga
· ilirdi. Aynca; pirinc, el degirmeninde ogiitiilerek corba yapihr ve cocuga
· ··· di (Elkovan, H. 2006). Cocuk dokuz veya on ayhk olunca ona yemek sulan
eye baslamrdi. Bir yasmdan sonra patates ezmesi de yedirilirdi (Nalbant, A.

Gunumuzde Kaleburnu'nda cocuk eskiden oldugu gibi annesinin sutu bitene
anne suttl icer. Annesinin siitii yoksa hazir sutlerden ahrup icirilir. Bir veya iki
olunca rezene cayi icirilir, U<;- dort ayhk oldugunda cesitli mamalardan ve
yve sulanndan verilir. Alti ayhktan sonra da rendelenmis meyvelere, yumurtaya,

corbasma ve yemek sularma gecilir. Arada sirada hazir bebek mamalanndan
sonra normal yemeklerden yedirilir. Bunlarm cok agir

Yiiriiyemeyen Cocuklar Iein Ne Yapihrdi?
Cocuk yurumeye baslayacagmda annesi onun onune bir sandalye koyardi,
sandalyeye tutunarak onu iter ve yurumeye calisirdi (Elkovan,A. 2006).
~w<..,

turn ugrasmalara ragmen dort veya bes yasma kadar yuruyememisse, hayvan

ehmetKaplan,

TevfikFikret, Dergah Yayinlan, istanbul 1995, s.132.

....

:,
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-bresinin oldugu biiyiik bir yere gottlrulurdu. Burada cocugu kofunun icine koyarak
-, renin tepesinden, asagiya dogru cirilerlerdi. Cirilenip asagiya inen cocuk, saskm
halde etrafma bakimrken onu kofunun icinden ahr ve yedi eve gotururlerdi. Her
rde kendisine bir parca ekmek verilirdi. Cocuk bu yedi ekmek parcasnu yedikten
ma yururdu (Siikan, R. 2006; Sukan.M 2006).
Bugun yuruyemeyen cocuklann bazilan icin 90k seyrek olarak boyle bir
Jgulamaya gidilir. Genelde cocugu doktora goturup, ona fizik tedavi yaptmrlar.
Z.atenartik yuruyemeyen cocuk hemen hemen yok gibidir.

Konusamayan Cocuklar Iein Ne Yapihrdi?
Konusarnayan cocuklar icin ytlruyemeyenlere uygulanana benzer bir yontem
arurdi. Cocuk bir kofunun icine konur ve yedi eve goturulurdu. Burada
.KDOisine yedi parca ekmek verilirdi (Sukan, M. 2006). Cocugun ekmekleri yedikten
konusacagma inaruhrdi. Bu uygulamanm , yuruycmeyen cocuklar icin yapilan
amadan tek farki; cocugun kofuntm icine konup, hayvan giibrelerinin icinde

,,,.

ilenmemesidir. Cocugun konusabilmesi icin tutulan bir yol da onun dilinin

:,

munoaKi peltegi kesmekti (Sukan, R. 2006).

Gunumuzde Kaleburnu'nda konusmayan cocuk hemen hemen hie yoktur.
da onu doktora gotururler.

Cok Diisen Cocuk i.;in Ne Yaprhrdi?
1920'li yillardan 1974'e kadar uygulanan bir yontem vardi. Cocugun ayagma
b:rmzi454 bir iplik baglarlardi, Cocuk ayagmda bu kirmizi iplikle kosardi. Bu sirada

moesi ipligi keserdi. Boylece onun ilelebet dusmesini engelledigini dusunttrdu

Bugun boyle bir uygulamaya gidilmiyor.

Kmruz1 renk burada da karsirmza crkiyor, Eski Turk inanclanyla bir baglannsi olabilir. Kirrrnzi
atesin rengiydi ve kara iyeleri korkuturdu.
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14) Cok Aglayan Cocuk Iein Ne Yaprhrdi?
Devamh aglayan cocugu kundak:lamadan once iyice yaglarlardi (Nalbant, A.
_006). Herhalde bu yag, cocugu rahatlatip aglamasim engellerdi. Bunun yanmda ona
yvan diskisi yedirirlerdi

(Denker,

R. 2006). Aynca;

cocuga bal ve hashas

edirirlerdi.
Giiniimiizde boyle seyler yapilmaz.

Cocuk gezdirilerek,

ona oyuncaklar

ahnarak aglamasi durdurulmaya cahsihr.

Cocugun Kisa Boylu Olmamasi Iein Ne Yapihrdr?
Kucuk bir bebegin iizerinden atlayan kimsenin, cocugun kisa boylu olmamasi
ters yone tekrar atlamasi

gerekirdi

(Elkovan,

Ha. 2006). Bu, Turk halk

lanndaki ters motifi ile ilgilidir. Bunun bir ornegi de diigiin sirasmda arabanm
.wJUall

atilan tasm, damadm baglanmasmi onlemek icin ters yonde atilmasidir.V"

Cocugun Disi Zamamnda Cikmannssa Ne Yapilrrdi?
Cocugun iki yasma kadar hicbir disi cikmanussa koyluler yine manevi bir
me basvururlardi. Bugdayi kaynatip yedi tane komsuya dagrtirlardi.

Cocuk Siirekli Yatag; Kirletiyorsa Ne Yapihrdi?
Cocugun bu huyundan bir an once kesilmesi icin bir fare ahrlar, onu komurde
· · ler ve cocuga yedirirlerdi. Korkusundan bir daha boyle bir sey yapmayacagina

Cocugun Temizligi:
Cocuk dogdugu zaman kotu kokmamasi
-,1C1rn11...1armdan

ve

yine

guzel

kokmasi

icin

ve etlerinin sertlesmesi icin onu
ogutulmus

mersin

yapragiyla

•• duklanndan bahsetmistik.
asar Kalafat, "Karapapak Tiirkleri'nde Halk Inanclan", Milli Folk/or, cilt 5, sayi 40, K1~ 1997, s.
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Ilerleyen zamanlarda da kokulu otlar kaynatihr ve bunlann sulanyla cocugu
yikarlard1 (Nalbant, A. 2006). Boylelikle cocuk hem daha saghkh olur hem de
rahatca uyurdu. Cocugun saclan kullu su ile yikarurdi. Hem temiz hem de yumusak
urdu.
Cesitli sabunlarm ve sampuanlann

yapildigi 21. yy'da ise artik cocuklar bu

erle yikanmaktadir. Ozel bebe sampuanlan ve sabunlan vardir. Hatta; cocuklar
ozel banyolar bile hazirlanmaktadrr.

Cocugun vucuduna pudra surulmektedir.

ugun alti, hazir mendillerle temizlenmektedir.

Coeugun Siirmelenmesi:
Cocugun gozlerinin guzel ve saglarn olmasi icin gozlerine surme cekilirdi.
e su sekilde yap1hrd1:456
Bakir tencere kapagmin

tutacak yenmn cukuruna zeytinyagi

uk dulubundan parmak kalmhgmda

dokulurdu,

bir fitil yapihrdi. Bu fitil, yaga batmhp

lurdu. Yanan atesin uzeri kara sacla kapatilarak,

atesin bol oksijenle

asi onlenirdi, Kara sacm uzeri ve cevresi de bezle sanhrdi. Boylece yanma
ymm da en az oksijenle gerceklesmesi

saglamrdi, Y anma islemi sona erince

ek bozulurdu. Ters cevrilen kara sac duzeltilirdi, Bir tavuk kanadiyla siirme
-lilUd

toplamrdi. Elde edilen surme, az oksijenle yanrms oldugundan yaghydi ve
suruldugunde kahci bir iz birakirdi.
Bulgar Dagi yorukleri de hafif goz agnlannda cocugun gozlerine cam isinden
e cekerlerdi.

457

Surme cekme adeti gilniimiizde ortadan kalkmistir,

Cocugun Terazilenmesi:
Cocugun terazilenmesi,
ettirilmesidir.
~w1

cocugun kol ve bacaklannm

birbiriyle caprazlama

Cocuga bir anlamda spor yaptirmaktir.

kemikleri saglamla~tmlmaya

Bunun sonucunda

cahsihr. Kalebumu'nda da eskiden anneler

· Riza Yalkin, Cenup 'ta Turkmen Oymaklart I, Kultur Bak. Yay., Ankara 1977, s. 257.

HSY

ugu terazilerdi. Bugun de bazi anneler bunu yapmaktadir. Terazileme su sekilde
_raptmhrdi:
Anne bir sandalyeye oturur, cocugu yuzukcyun dizlerine yatmrdi. Kendi sol
· ile cocugun sol ayagmi tutardi, Sag eli ile de cocugun sol kolunu tutar ve cocugun
lu ile ayagim,

onun arkasmda

birlestirmeye

cahsirdi.

Ayru hareket

ii9 kez

lanmca diger el ve ayaga gecilirdi. U9 kez de bunlara ayru hareket uygularunca,
leraZileme sona ererdi ve cocuk zeytinyagi ile ovulup458 giydirilirdi.

1) Cocugun Be~igi:
Kalebumu'ndaki evler genelde mertekliydi.459 Bu merteklerden asagiya iki
ip sarkitihrdi. Bu iplere iki tane orta boy degnek, karsihkh ve yatay olacak
·· de baglamrdi, Ardmdan battaniye almarak, degneklerin alt kismmdan ust
•1>11111,a kivnlmak suretiyle besik sekline getirilirdi. Buna "<;ocuksalincagi" adi da
rerilirdi.
•j!'

!

) KIZ

Cocuklarmm Adet Gormesi:

Kiz cocuk, ergenlik cagma gelip adet gordugunde annesi veya orada bulunan
yan yakmlanndan biri ona iki tokat atardi, Boylece onun yuzunu renklendirecegini
tirdu (Elkovan, H. 2006). Bu konuda ilginc bir uygulama daha vardi. 1900'lii
basmda, adet goren kizm adetinden cikan ilk kan, ahrup onun yiizune
---'urdil. Bunun sonucunda onun yuzunun omur boyu kirrmzi renkli kalacagma
,ea111111d1 (Sesli, H. 2005).

Oguz Yorgancioglu, Kibns Tiirk Folkloru, ?, Magusa 2000, s. 199.
ertek: Yapida kullamlan dort kose veya yuvarlak, kahnca sink. (Bkz. Turkce Sbzliik,Ttirk Dil
u Yaymlan, Ankara 1994, s.522).

'1
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,.1.9.1.2 SONNET TORENi:

Her Musluman erkek cocuk, uygun bir yasta sunnet olmak zorundadir.Ivztlytllan arasmda Kaleburnu'na alt! veya yedi ayda bir sunnetci gelir ve bircok
ugu koyde kaldigi bir-iki gun icerisinde sunnet ederdi (Elkovan, A. 2006).
:uklar genelde tek yaslarda sunnet edilirdi.
Sunnet olacak cocuga uzun ve beyaz bir elbise giydirirler, basma da liralarla
- lenmis kimuzi bir fes takarlardi ( Bkz. Resim 35). Bunlara ek olarak; omuzundan
· e dogru renkli bir serit kusatirlardi. Cocuk silnnet kiyafetlerini giydikten sonra
davul-zurna esliginde atla gezdirirlerdi.
Bircok bolgede cocuk sunnet olurken bagirmasm diye agzina lokum tikamrdi.
eburnu'nda ise birisi lokumu eline ahp cocuga verecek gibi yapip, geri cekerdi .
•

lokumu almak icin agziyla hamle yaparken, sunnetci onu sunnet ederdi
- Ibant, A. 2006; Elkovan, A. 2006). Aynca; cocuk sunnet olurken annesi oklavayi
Bunu, cocugun sunneti kolay gecsin, 90k aci cekmesin diye yapardi
R. 2006). Maddi durumu iyi olan aileler sunnetten sonra halka yemek
Kalebumu'nda hammlar da sunnet dttgunune katihrdi (Elkovan, A. 2006).

.-rnrti.

iigiine gelenler cocuga hediye verirler veya para takarlardi, Diigiin genelde
urnu Sinemasi'nm onunde yapihrdi.
Cocugun bir de kirvesi olurdu. Kirvelik, bir erkek cocugun sunnet toreninin
et ve masraflanm, baska bir aile buyugunun uzerine almasi ile iki aile arasmda
sanal akrabaliga verilen addir.460
Kaleburnu'nda genelde sunnet olacak cocugun babasmm arkadasi kirve
ui,

Zengin insanlar da genellikle fakir insanlarm yanma gelip, kirve olmayi teklif

Bugun Kaleburnu'nda aileler istedikleri zaman cocuklanm sunnet ettirirler.
aileler, cocuklan buyudugu zaman stinnet olurken aci cekmesin diye dogar
:fhgroaz, bazilan da cocuk bes- alti yasma geldigi zaman onu sunnet ettirir ve toren

Sunnet,

artik

bu

konuda

uzman

.'~ Kudat, Kirvelik, Ayyildiz Matbaasi, Istanbul 1977. s. 7.

doktorlar

tarafmdan

yapilir.

:;/
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Kaleburnulular, sunnet torenini de dugun salonu olmadigi icin Kalebumu
okulu'nun avlusunda yaparlar. Sunnet toreni yapacak olan aileler, matbaada
etiye bastmr ve torenden birkac hafta evvel koye ve diger yerlerde oturan akraba
tamdiklara dagrtir. Davetiyede sunnet olacak cocugun adi, anne babasmm ad ve
,yadlan, torenin yapilacagi tarih, saat, yer ve bir mani dortlugu veya bir iki davet
esi yazihdir.
Sunnet toreni icin cocuga beyaz takim elbise giydirilir, omuzuna kalm bir
capraz gelecek sekilde takihr, Boynuna kirrmzi ya da lacivert islemeli bir
erin baglamr, basma suslu beyaz bir sapka giydirilip, eline de suslu bir kihc
•••

461.

Ardmdan fotografciya gidilip fotograflar cekilir,

Tum bunlardan soma cocuk, arabalarla, davul, zurna ve komalar esliginde
~,~·de dolastmhp toren yerine getirilir. Onceden hazirlannus dekorun onunde, en
sandalyenin uzerinde ayakta462 durur. Yanmda sirayla annesi, babasi varsa
leri ile neneleri ve misafirlere agirlanmak uzere suslti sepetler icerisinde bastis
veya kurabiye ve sigara tutan kucuk ve sik kiz cocuklan bulunur. Dekorun uygun
· yerinde de orkestra calar. Aynca; kameraman da toreni videoya ahr. Oncelikle
ft'IM1011n

anne babasi, nene ve dedeleri, varsa kardesleri kendisini oper ve ona altm

ya para takarlar. Ardmdan misafirler siraya girip cocugu operler. Eger bir sandalye
e cocugun sapkasmi acik bir sekilde koymuslarsa, sapkaya para atarlar. Sapka
cocugun elbisesine toplu igne ile parayi ilistirirler. Soma anne, babayi varsa
ve dedeleri tebrik edip, kucuk kizlann ellerinde tuttuklan bastis veya kurabiye
sigaralardan ahrlar. Ardmdan toren yerine dizilmis sandalyelere oturup,
estrarun caldigi muzigi dinlerler. Oynamak isteyenler de piste cikip htmerlerini
rir. Gecenin ilerleyen saatlerinde "sapka oyunu" baslar. Yedi gene kiz sunnetli
sapkasim oynatir ve sunnet toreni sona erer. Kalebumu'nda sunnetler

-

et toreninde cocuklann yataklarmm siislenmesine, giyecegi elbiselerin bohcalarnp, ayak ucuna
asma "gavuk tellemesi" denir. Bunun icin Bkz: Osman Bulun, Bolgesel Rivayetler, Inane,
Ierimiz, Kansoy Matbaasi, Lefkosa 2004, s. 85.

~er

siinnet toreni, cocugun siinnet edildigi giiniin gecesi yapihrsa, acisr oldugu icin cocuk, beyaz

=-•u bir yataga yatmhr.

~ti~:

Badem, seker, yumurta, un ve suyun kansmundan yapilan tathdir.

....

,,,
'I
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elde yazm hafta sonlan gece 20:00-23:00 saatleri arasmda yapilmaktadir. Eskiye
stinnet torenine olan ilgi azalmisnr.

1.9.1.3 ASKERLiK:
Acilar. .Dinmek
bedenler ... Umutlarm

bilmeyen

gozyaslan. .. Birer

soldugu, hie bitmeyecekrnis

hirer

devrilen

gencecik

gibi gelen anlar .... Savasm

orkunc yuzu, insanlann hayatmda kapanmayacak yaralar acar.

Iste gorun! Her meydanda kanh, dokuk bircok silah;
Burda bircok baslar ezik,
Orda bircok kollar kink; surda bircok govde, kemik.
Her tarafta kan , kill, duman; her tarafta bin ses, bin ah!464

Mehmet Emin Y urdakul
( Ordunun Destam isimli siirinden)

...
\
an Savas Donemi :

1945 II. Dunya savasi'nda ingilizler, Almanlara karsi kendi iilkesinin askerleri
da, somurge kurdugu iilkedeki insanlan da savasa katti, Bunlarm icinde Kibns
eri de vardi. Kaleburnu'ndan

da yilz civarmda erkek savasa katilrmsti (Sukan,

2006) ( Bkz. Resim 36 ve 37).
Kaynak kisilerimizden Osman Sesli de bu savasa katilan kisilerden biriydi.
~iin

iyice yaslanmasina ragmen o gunleri hatirlarnaktadir. Kendisinin kolunda o

emde

yapilnus

dovmeler

bilmektedir.Dovmelerde
disinin Hristiyan

olmadigmi

hala

daha

"JERUSALEN
gostermek

durmakta
12.8.1945"

icin de yukanda

ve

rahathkla

yazihdir.
yazilanlann

Aynca
altma

anhca harflerle Osman Mustafa yazilnustir. Osman Sesli bir keresinde Araplar
-Clll.lidan olduruluyorken

bu dovmeyi gosterip, kurtuldugunu

soyluyor (Sesli, 0.

enan Akyiiz, Ball Tesirinde Turk Siir Antolojisi, Inkilap Yaymlan, istanbul 1985, s.527.
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Osman Sesli M1s1r' da savasti. Savas sirasmda Almanlar, ingiliz ucaklanm
- ~ xlu. Icinde Sesli'nin de bulundugu ingiliz askerleri ormana dogru kacmaya
Iadi (Sesli, 0. 2006). Yirmi km. kadar kostular. A9 ve susuzdular. Kosa kosa
tlarma Ingiliz ordularma bagh bir kantin 91kt1. Orada bir seyler atistmp kosmaya
·am ettiler. Bir zeytin agacmm arkasma saklandilar. Burayi anlatirken Osman
ca durakhyor ve gozleri doluyor. Birazdan aktaracagirmz olayi anlatirken, icini
bir huzun kaphyor. Anlattigma gore; askerler zeytin agacmm altmda otururken
anna bir bomba dusuyor. Bunun sonucunda bir asker feci sekilde sehit oluyor.
askerin kardesi de yanlanndaydi.

0, olay sirasmda sok gecirdi, ardmdan da

-,zy~lar1 sel olup akti. Kardesinin yamna gidip ona sanldi ve cansiz bedenini bir
~a

orttu. Kardesiyle istedigi gibi vedalasamadan diger askerlerle birlikte oradan
asti,
Askerler kacmaya devam ettiler. Karsilanna Almanlar' a ait on kadar vapur
Vapurlardan

:\lmanlar'm

inen askerler,

kendisine

onlan rehin ahp Almanya'ya

zulum yapmadigmi,

goturdu.

Sesli,

onu a~91 olarak gorevlendirdiklerini

-,yledi ( Sesli, 0. 2006). Savas bittiginde ingiliz birliklerine bagh askerlerin bircogu
esine donmus, bir kismi da oraya yerlesmis,
Savasta geri hizmette gorev yapanlar da vardi. Bunlara " kattrct" denirdi
Ozoren, E. 2007). Kaleburnu'nda

askerler gemilere binerken kilreklerinin etrafirn

lerdi. Sapim da uzun yaparlardi. Aynca, kuregin uzerine tahta, tahtanm da
· e civi

cakarlardi.

Dusmamn

aniden

saldirmasi

dururnunda

kureklerle

ilerini savunabilirlerdi ( Elkovan, H. 2006; Nalbant, A. 2006).
Savasta ingiliz ordusuna kanlabilmek icin once Lefkosa'da kayit yaptmrlardi.
da egitim almak icin Polemitya koyune girip, oradan cephelere dagihrlardi'l'"
&q:;J.llL,

ordusuna katilmayan Kalebumu erkekleri odun kirmakla ve Ingiliz gemilerine

t saglamakla gorevliydiler ( Ozoren, E. 2007).

Koylulerin
~~lar.

anlattigma

gore;

o donemde

90k

sikmti

cekmisler,

achk

"Neler cektik evladim neler. .. " diyor Recep Sukan. Ingiliz Hukumeti,

-,~·lillere kendi ihtiyaclan icin odun kesmeyi, deniz kiyrsinda bulunan ve "landa "
verilen kayahklardan tuz toplamayi yasaklarmsti (Sukan, R. 2006).
• Hasmet M. Giirkan, Bir Zamanlar Kibris 'ta, Galeri Kultiir Yaymlan, Lefkosa 1996, s. 105.
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Kaleburnu'nda

eskiden bol bol deniz tuzu toplamrdi. Bu tuzlann iyotu coktu

guatr gibi rahatsizhklara

iyi gelirdi. Aynca; koyluler zeytinlerini ve hellimlerini

bu tuzla tuzlarlardi. ingilizler, tuz toplamayi engellemek icin kayalarm icindeki
Ian kirletme yoluna bile gitmisler (Gul, S. 2006). Bu donemde bugday, Ingiliz
erlerine verildigi icin koyluler unla birlikte arpa, iiziim ve ogiitiilmii~ harmbi
irarak yaptiklan ekmekten yerlerdi (Sukan, R. 2006). Bazi insanlar ormandan

rgosillo" admi verdikleri yabani kolokasi sokup, yemek yapip yerlerdi.
Yabani kolokasi soktukten sonra yikarlar ve kazanda onceden isitilrms suyun
· le kaynatirlardi. Kaynama sirasmda yabani kolokasm kokleri, govdesinden
ve govde temizlenirdi. Kaynarken kolokasm yumusayip, yumusamadigi da
nrol edilirdi. Iyice yumusayip, istenilen krvama gelmisse sudan cikanhrdi.
dan hamur gibi yogrulur ve yuvarlak veya kare seklinde parcalara aynlarak
pisirilirdi (Siikan, M. 2006). Cok act bir bitki oldugu icin pistikten sonra
e yag, limon ve tuz eklenerek yenilirdi (Elkovan, A. 2006).
Yabani kolokastan ikinci bir yararlanma sekli daha vardi. Evinde az miktarda
olan kimse, yabani kolokasi kaynattiktan sonra hellim rendeler gibi rendeler,
kanstmr, yogurur ve hamur haline getirirdi. Sonra bu hamuru kucuk parcalara
sacda pisirirdi. Bunun da iizerine limon ve tuz ekilirdi (Siikan, R. 2006).
Yabani kolokasfan yararlanma yanmda, bugdaydan da bazen risk almarak
Iamhrdi. Bazi Kaleburnu hammlan, ingiliz askerlerinden gizli olarak bugday
~armi
~Jlia

toplayip eve getirirlerdi. Bu basaklan "lugani" denen tash tahtanm
vurarak, taneciklerine aymrlardi. Sonra kalburdan eleyip, temizler ve suyla

-iyu.up yogurarak ekmek yaparlardi (Elkovan, H. 2006).

;3-1974 Donemi :
1963 savaslannda Kalebumu'nda "nokta nobetleri" yapilmaktaydi. Nokta
~L

ti, gece ve gunduz yapilan gozlemlerden olusmaktaydi. Kaynak kisi Erdal

Ozoren bu donernde karargah subayi olarak gorev yapti, Onun belirttigine gore
erler her ay iki bucuk lira maas almaktaydilar ( Ozoren, E. 2007) ( Bkz. Resim 38,
ve 40).
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Kalebumu,

1963'te Gazi Magusa sancagina baghydi.

1970'e kadar bagh

aya devam etti. 1970'ten soma "Yilmaz'' kod isimli komutan sayesinde tabur
. Tabur olduktan soma ilk alti ay yine Magusa'ya

bagh kaldilar, Mehmetcik

sancak oldugunda ise Kalebumu "boluk" oldu ve Mehmetcik'e baglandi. Kalebumu

en bu tarihler arasmda elli dort kisiden olusmaktaydi. Kalebumu tabur
soma Kuruova "takim", Avtepe de "boliik" olarak buraya baglandi.

.-Lun..i.an

ova'dan ortalama on dort , Avtepe'den ise yirmi dort tane mucahit vardi,
Kalebumu'nda batida Skudeli'de ve doguda Vuno tepesinde olmak uzere iki
gozlem kulesi vardi.466 Aynca biri Kalebumu ilkokulu'nun girisinde, biri de
usa (bugunku Yeni Erenkoy) yolu uzerinde olmak uzere iki tane de barikat vardi,
barikatlarda dort kisi beser saatlik surelerle, donusumlu olarak geceli-gunduzlu
tutardi.Rumlar'm koye girmek zorunda oldugu durumlarda, ornegin; bir Turk
{Dbam,

bir Dipkarpaz Rumu'nun malma zarar verdiyse ve Rum sikayetciyse bu

Magusa Sancaktarhgr'ndan izin ahp, Bans Guctl nezdinde koye girebiliyordu.
3'ten 1974'e kadar Kalebumu'nda savas olmadi; ama iki sehit verildi. Bu olay
• e gerceklesti:
1966-67 yillannda Rumlar, izin almadan Magusa Kalesi'ne girdi. Bunun
--...ll.le Turk mucahit ates acti ve tic; Rum oldu. Bu olaym sonucunda Rum komutam,
Ierine ada capmda seyahat halinde bulunan Turkler'i yakalama emri verdi. Bu
dogrultusunda elli sekiz Turk ele gecirildi. Bu kisilerden bir daha haber
•wmad1.0nlann arasmda Ali Zorba ve Abdullah Emirzade isimli iki Kalebumulu
vardi.Bu

kisiler,

Yesilkoy-Avtepe

guzergahmda,

Derince

mevkisinde

1yonlanylakayboldular.
Gunler boyle zorlu ve endise icinde gecerken, askerler zaman zaman cesitli
cjtenceler ve piyesler duzenliyor, hem kendilerine hem de halka moral veriyorlardi
Resim 106, 107 ve 108).

19 Temmuz 1974 gecesi, saat 23:00 sulannda Kalebumu'na gelen telsiz
y1yla, klavuzlarm hazirlanmasi istendi. Sabah saat 4:00'te Turkiye.'ye bagh
Mucahitlerin bulundugu diger tepeler de Vasili Tepesi (Bayraktepe), Vigla Tepesi ve
'llicahitttepe'ydi (Siikan, R. 2006).
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Mehmetcik'In

adaya

cikmaya

basladigi

mesajlan

geldi.

Saat 5:30 civannda

Dipkarpaz- Yalusa uzerinde ii<; jetin uctugu goruldu. 6:00-6:30 arasmda da aym anda
Avtepe, Kuruova ve Kalebumu'na dusman silahh taarruzda bulundu. Mucahitler de

ihk vermeye basladi. Avtepe 20 Temmuz'da sabah saat 10:00'a kadar carpisti ve
unda dustu. Koydeki insanlann buyuk cogunlugu esir alindi. Kuruova ise oglen
14:00'e kadar carpisabildi. Kuruova da dagildi, ama esir dusmekten kurtularak,
rili ve askeriyle Kalebumu'na sigmdi. Saat 14:30 civarmda Rumlar, Avtepe
· Ierinden ismail isimli birini, Kalebumu'nun teslim olmasim istemek iizere buraya
- lerdi. Kalebumulular da elciye: "Git Rumlar'a soyle, su anda teslim olamayiz;
- komutarumiz yok. Komutan ogleden sonra 17:00'de helikopterle gelecek. 0
· teslim edecek" dedi467. Rumlar bu teklifi kabul etti, bu saate kadar beklediler.
17:00'de taarruz icin hazirlanmaya basladilar. Onlann taarruz hazirhklanm
eburnulular Vuno tepesinden goruyorlardi.
Kalebumulular saat 18:00'e kadar carprstilar fakat erzak ve muhimmat
ar'm miihimmatmdan az oldugu icin daha fazla dayanamadilar.468 Mucahitlerin

-au

bozuldu. Bu sirada "Kalebumu dusuyor" diye istihbarat almdi. Komutanla

~~r

herkes tepeyi bosaltti. Sivil halk da mucahitler de Ay Teriso bolgesinin ust
erine, Karpaz ovalanna, Gastro Magarasi 'na, deniz magaralanna sigindilar. Bu
gece coktu ve onlan sakladi. Erdal Ozoren, Huseyin Kasim, Huseyin Emin,

- · ·yin Ahmet, Hasan Bekayi, Beka Bekayi ve komutan Mustafa Atilla Karpaz'da
tepeye sigmmislardr ( Ozoren, E. 2007).
21 Temmuz sabahi bu tepeden durbunle baktilar ve Kalebumu tepelerinde
bayragmm hala daha dalgalanmakta oldugunu gorduler. Demek ki Kalebumu
emisti, Demek ki yanhs bir istihbarat ahnrmsti. Yine de komutan temk:inli
rrandi ve bayragm indirilmemesinin Rum'un bir oyunu olabilecegini soyledi.
ogrenmek uzere Hasan Bekayi gorevlendirildi. Bekayi, Rum askerinin
rzilere gelip gelmedigini ogrenmek icin yola 91kt1. Geri geldiginde onlann
urnu mevzilerine kesinlikle girmedigini, aynca mticahitlerin koyde tekrar

ekte komutan yanlanndaydi, fakat zaman kazanmak
bir taktik uygulama yoluna gittiler.
don em de Kalebumu 'nun nufusu 1200 kisiydi,

ve Rumlar'm cesaretini kirmak icin
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lamp mevzilerine yerlestigini soyledi. Bunun iizerine diger miicahitler de geri
- du,

Erdal Bey telsizciydi ve 20 Temmuz'da mevzisinden aynhrken komutanm
iyle, dusman bilgileri ele gecirmesin diye telsizini yakrmsti.

Kaye dondukten sonra onu tamir etmeye cahsti, ama telsiz onanlmadi. Buna
- en bir care bulundu. Kuruova duserken, miicahitlerden birisi (Ozkan Niyazi)
-~iikbir ustahkla kendi telsizini Rumlar' dan gizlemeyi basardi ve bir mese agacmm

da sakladi, Bu zor dururrida, telsizi agacm altmdan ahp Vuno'daki Harekat
gahi'na getirdi. Magusa ve Mehmetcik ile temasa gecilmeye 9ah~Ildi;469 fakat
bir turlu cahsnuyordu. Bir yandan da elci gonderilmeye karar verildi. Bu elci, o
yeni degum yapan "Zilha Kasun" isimli bir bayandi, Zilha Kasim'rn kanamasi
--,ad1gi halde

kanamasi var diyerek, onu Bans Gucu nezdinde Magusa'ya

~ · iereceklerdi. Zilha Hamm'r sedyeye yatirdilar ve sedyenin tahtalanndan birini
· , icine Dr. Ali Atun'a gonderilmek iizere bir mesaj yerlestirdiler. Ne talihsizlikti
Bans Gucu, kendine ait sedyesi oldugu icin kadiru ahp, koylulerin verdigi sedyeyi
-a-,,

iak istiyordu. Dervis Cavus isimli vatandas, Baris Gucu ile bu konuda

IOI\O~a ederken telsiz calisti ve Erdal Ozoren bunu haber vermek icin koye
wmgmde, Dervis Bey'in bu munakasisnu gordu. Ona hastamn iyilestigini, gitmesine
kalmadigmi

soyledi, Burada "hasta" sozuyle kadmi kastediyormus gibi

- erek aslmda "telsiz"in cahsngmi soylemeye cahsrrusti. Bunun iizerine Dervis
•. Bans Giicii askerlerine Tiirkiye'den helikopterle doktorun geldigini, kadmin
llllgusa'ya gitmesine gerek kalmadigmi soyledi, Bans Gucu, kac sehit verdiklerini
,~ Bey'e sorunca, Rumlar'm egolanm tatmin etmek ve sinirlerini yatisurmak
on yedi sehit verdiklerini soyledi. Oysa carpisma sirasmda Kalebumu bir sehit
vermemisti,
II. Bans Harekati sirasmda Kalebumu'nda

carpisma olmadi, Rumlar

koyleri bosalttr. Harekattan sonra Kalebumulu miicahitler asag; yukan alti
Rum'u esir aldi. Bunlar bir ay kadar koyde kooperatif ambarlarmda esir
ular. Bir ay sonra Lefkosa'ya gonderildiler. Lefkosa da Tiirkiye'ye gonderdi.
IP L r;a ve Mehmetcik, Kalebumululan oldu samyordu. Cunku, mucahitler Magusa ve
~'teki
mucahit arkadaslanna telsizle "vatan sagolsun" demisler ve telsizlerini yakrmslardi.
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1974 Bans Harekatr'nda

dusman kuvvetlerinin

silahlan hem daha kaliteli

de sayica daha fazlaydi. Rumlar koye ii<; kamyon yuklu 81 'lik havan mermisi
, sekiz adet ucaksavar dizdiler. Mucahitlerin ise elli piyadesi, on Thompson'u,
iyi olmayan Ingiliz siteni, dort Bren'i ve dokuz mermili bir tane havan topu vardi
Ozoren, E. 2007).
Savasm cirkin yiizii insanlarm yuregini daglamis, bazen koylulerin dilinden
siirlerin dokulmesine neden olmustur. 1974 tarihinde soylenen asagidaki su iki
dortluk de bu duygulan soyle yansrtrmstir:

Gime limanmdan cikiyor aslanlar
Vermeyiz bu Kibns'r
Bir dunya degil, aleyhte dursa da dunyalar
Ne Ingiliz , ne Yunan, ne Moskova korkanz
Kibns'a goz dikenin derisini yolanz

( ~ah, H. 2007).

Bize mani olamn dislerini sokeriz
Coktan sokulacakti vucudum hendeklere
Haydut papaz dua et Birlesmis Milletler'e
ifl

( ~ah, H. 2007).

Arif, Ismail, Mehmet ve Halil'in Hikayesi:
20 Temmuz gecesi yukanda isimleri gecen kisiler sahile indiler (Gapsalya) ve
Imada Huseyin Kaptan'a ait yedi-sekiz ayak buyuklugunde kurekli balikci teknesini
Tiirkiye'ye gitmek iizere denize acildilar, Oraya gidip, Kaleburnu'nun

basma

eri oradakilere anlatmak amacmdaydilar. Bu kisiler gece saat 02:00 civarmda

4'rlrizden

Rum

licwnbotundan

hucumbotunun
kurtulamayip,

geldigini

gorduler.

Tekneyi

kusatan

Rum

onun actigr carkm icine dustuler. Boylcce sandal

ra oldu, onlar da denize dustuler; ama Rumlar onlan gormedi, Bu sirada
· Ierine cagirmaya basladilar, Arif, Ismail ve Mehmet basasagi olup, sandala
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dular. Halil ise tutunamadi ve sehit oldu. 21, 22 ve 23 Temmuz gtmlerinde yani
-~ giin ii<; gece suyun ustunde ac, susuz kaldilar. Soma bir Rus bandirah gemi onlan
~,rdii ve onlara yardim etti. Giyecek ve yiyecek verdi. Batik sandali da gemiye
ar. Ruslar onlara nereye gitmek istediklerini sordu. Onlar da Tiirkiye'ye gitmek
istediklerini soylediler. Turk birlikleri Mersin kiyilanndan bu ii<; Turk'u teslim aldi,
Baris Harekati'nda, Mehmetcik ile birlikte yeniden Kibrs'a gonderildiler (Sah, H.
7).

eburnulu T. M T.'470 ciler:
1. Mustafa Zeki Ibrahim (Eski Boluk Komutarn)
11. Osman Semmedi
111. Mehmet Emin N asif
iv. Selcuk Elibol
v. Mustafa Mehmet Ali
vi,

Osman Kafuri

v11. Mevlit Siileyman

Kaleburnulu olup da Kaleburnu'nda sehit olmayan bir kisi daha vardir. Bu
tipnio adi; Siileyman Giil'diir.471 Kaleburnu Birligi'nde gorevli olan Gill, Gime
llogazt'na goreve cagnldigi sirada Rum ucaklannm buraya actigi ates sonucu sehit
~r.472 Aynca Kalebumulu olup, ingiltere'den gelmis ve 1964 Erenkoy
ismalari'nda bulunmus kisiler de vardir. isimleri soyledir:
1.

Ali Soduri (Denizer)

2.

Hasan Balc1

3.

Huseyin Balc1

4.

Hasan Recep Sukan (Sah, H. 2006).

turk Mukavemet Teskilati.
hit olan Siileyman Gill, muhtar Siileyman Gul'un akrabasidir. Bu iki sahis kanstmlmamahdir.
Bu sehitler dismda sehit olan diger kisiler, Zaliha Hasan, Halil Kemaneci, Hasan Grikko ve Polat
'dir (Sah, H. 2007). Kalebumu'nun yedi sehiti vardir.

LUU

4.1.9.1.4

EVLENME :

Kadmla erkegin aile kurmak icin yasaca birlesmeleri olarak tammlanan
lenme, gerek kizm ve erkegin sosyallesme siirecinin onemli bir asamasiru
Iusturmasi, gerek aileler arasmda kurulan dayarusmayi, toplumsal ve ekonomik
· kiyi belirlemesi ve duzenlemesi bakimmdan her zaman onemli bir olay olarak
_ ulmustur. 473
lnsamn yaratilismda var olan karsi cinsle fizyolojik ve psikolojik butunluk
saglama, cocuk sahibi olma istegi, sosyal, kulturel ve ekonomik bir birliktelik olan
rlilik kurumunun dogmasina yol a9m1~t1r.474
Evlenme olayi

gerceklesirken yapilan

dugunler, bunyesinde

bircok

iyonu ihtiva etmektedir. Bireysel olarak gelin ve darnadi mutlu ettigi kadar
~er insanlan da icine katarak genis bir yelpazede toplumsal bir gelenek haline
Imistir ve icerisinde milli kulturu olusturan bircok rit tasimaktadir.
Dugun, sosyal dayanismanm en carpici ozelliklerinin goruldugt; tureme ve
bir ocak yakma sevincini yasatan ictimai bir faaliyettir. Farkh olculerde
.JCKUllllla~ma, dayamsma, saygi ve sevgiye dayanan adetlerin gelecek kusaklara
lmasi hususundaki isbirligi ile aym zamanda ustu orttiltl ve disiplinli bir egitim
·
dur.475
-.garuzasyonu

Kaleburnu'nda yetmis veya seksen yil once yapilan dugunler hakkmda
diklerimiz bu dugunlere karsi icimizde bir ozlem uyandmyor. Bireysel
uluklann, sosyal yardimlasmayla desteklendigi, en guzel sekilde eglenerek stres
digi, cesitli gostergelerle gelenegin, orf ve adetlerin gelecek kusaklara aktanldigi
evlilik kurumuna giriste bir mihenk tasi olan bu dugtlnleri incelemek ayn bir
.kti. Kaleburnu'nda diger bolgelerinde oldugu gibi sikca dugun yapilmazdi, Daha
~- ~:e de belirttigimiz gibi cogunlukla kacma olaylan olurdu ve aileler cocuklanna
c:; Sedat V. Ornek, Turk Halk Bilimi, i~ BankastYaymlan,

Ankara 1977, s. 180.

Giilin Eker, "Turk Dugun Gelenegi Icinde Karakecili Turk Dugununun Rimel Acismdan
'"' . lendirilmesi", Milli Folklor,cilt 6, sayi 46, Yaz 2000, s. 92.
- Kursat Korkmaz, "Elli Y1l Onceki Gaziantep'te

, s. 92.

Gelin ve Damat", Milli Folklor,cilt 6, sayi 42, Yaz
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i?,iin yapmazdi. Kacmadan evlenen birkac aile ile gorii~up Kalebumu dugunleri ile

·· · bilgiler almaya cahstik, Ilginc uygulamalarla karsilastik,

Evlilik <;ag1:
Kizlann evlilik cag; eskiden on dort ile yirmi yaslan arasmdaydi, Hatta
enirken henuz adetini gormemis kizlar vardi.Bugun ise lise mezunu olan kizlar
eek on sekiz-on dokuz yaslannda; universite mezunu kizlar ise okulu bitirdikten
yani yirmi-yirmi bes yaslan arasmda evlenmektedir.Erkekler de eskiden
~UJ..llukla on yedi-on sekiz yaslannda evlendirilmekteydi. Gtinumuzde ise askerligi
eden ve bir i~ sahibi olmadan evlenenlerin sayisi azdir.

Kiz isteme:
Kalebumu'nda kiz ve erkekler birbirlerini daha eek Ay Anna (Asiklar Yolu)
yolda gorurlerdi. Koyun kizlan testilerini ahp buraya su doldurmaya gelirlerdi.
ek:ler de buraya gizlice gelip kendilerine uygun bir kiz secmeye cahsrrlardi. Erkek
e kestirdigi kizla konusmaya cahsirdr. Eger kizm da onda gonlu varsa, ona
-,.uuA

verirdi. Bir- iki kez gizlice konustuktan sonra oglan babasma evlenmek
· gi kizi soyleyerek onu ailesinden istetmelerini soylerdi. Oglanm ailesi, kizr ve

ini kendilerine uygun bulursa kiza gorucil yollardi. Eger oglanm evlenmeyi
- - - diigii bir kiz yoksa, annesi akraba ve komsular aracihgiyla ailelerine uygun bir
aramaya baslardi. Aradiklan gibi bir kiz bulduklan zaman goruculuge giderlerdi.
da eski zamanlarda yani yiiz sene kadar once erkek ile kiz birbirlerini hie
ezlerdi.
Kalebumu'nda goruculuge gitmeden once "ricact" denilen arabulucu kadmlar
kizm ailesi ile gorilstirdti (Baler 2006). Kizm ailesi ricaci kadma olumlu cevap
· gi zaman oglan ailesi goruculuge giderdi.476

Bugun Kalebumu'nda gorucu usuluyle evlenmeye 90k az rastlanir. Gencler arkadas olup,
· • irlerini tammakta ve anlasirlarsa evlenme arzulanm ailelerine bildirmektedirler.
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Gorucu kadm, kiz evine gider gitmez
- -,Q.rgeyi bulduktan

soma uzerine

otururdu.

kosede, bucakta siipiirge arardi.
Bu davrams,

onun kiz istemeye

· gini sembolize ederdi. Ardmdan soze baslardi:

Besmeleyi cektik
Yolu duttuk
Bademi bulduk
Bademi grrdik
Icini yedik
G1z evine vardik

Havhmzda vardir padem
Ayagnmz ogurlu gadem
Sizden bir cevahir isterik
Vereceksin yoksa ne den?

tarafi ise kizi vermeye razi ise su cevabi verirdi:
Pisirdigimiz ottur
Yedik gamnmz toktur
Allah milnasip gorduysa
Bir diyecegimiz yoktur

Goruculukte kiz, en guzel elbisesini giyer ve suslenirdi. Oglarun ailesi de krzi
ler; temiz, tertipli mi, saygih nu anlamaya cahsirdi, Kizi begenmislerse birkac
-

soma da dunurculuge giderlerdi. Eger kizi vermezlerse yeniden isterlerdi. Yine

rermezlerse oglan kizi kacinrdi, Kacan kiza nikah kiyihr, ama dugun yapilmazdi.

. Soz Kesme:

Kiz isteme ve soz kesme, gorup begenme olaylanndan sonra evlilik yolunda
an ikinci adimdir.
Kalebumu'nda

da dunurculuk giinii, oglanm babasi "Allah'm

. gav1·iy1 e kizimz
gambenn

' 1, og~1umuz

emn,

' a isteri
.
"k"477 diryerek k1z1

ilesinden isterdi (Baler 2006). Eger aile kizi verirse soz giiniinde yuzuk takihp,
giinii kararlastmhrdi,

UUf;UU

Soz gunu her seyin yolunda gitmesi icin tath seyler yenirdi. Lokum, yemis en

tazla ikram edilen yiyecekler arasmdaydi. Icecek olarak da sekerli

kahve ve

onata sunulurdu.
Soz gununde kiza verilecek ag1rhk478 da konusulurdu, Anadolu'nun giineyinde
yan Elbeyli asiretinde de nisan giinii diiniircii hammlar kiza altm, erkekler de
agirhk verir479. Kalebumu'nda bu konu soz giinii konusulup, verilecekler
e kadar yavas yavas tamamlanmaya cahsihrdi. Koyde 1970'li yillara kadar
pek yapilmazdi.
Bugiin Kalebumu'nda kiz istemeye gidildigi gun soz kesilir, yiiziik takihr ve
tarihi kararlastmhr. Nisan giinii yaklasirken elbiseler ahmr. Eger nisan, toren
de yapilacaksa davetiye, fotografci, orkestra v.s. ayarlamr480. Nisan toreni
elde Kalebumu Ilkokulu'nun avlusunda yapihr, Yazm genelde 20:00-23:00
eri arasmda ii<; saat surecek sekilde diizenlenir. Saat 20:00-20:30 civannda
wetliler nisan toreninin yapilacagi alana gelmeye baslarlar. Ciftler ve aileleri de
orden ciktiktan sonra once fotografciya gidip fotograf cektirirler, ardmdan da
alarla komalar esliginde toren yerine gelirler. Orkestranm caldigi muzik
r-

Bu soz, evliligin daha bastan Allah tarafmdan istenen, peygamber tarafmdan tesvik edilen bir olay

eldugunu vurgulamaktadrr. (Bkz. Zumrut Nahya, "Kiz isteme ve Soz Kesme Gelenekleri Uzerine Bir

Denemesi", IV. Milletlerarasi Turk Folk/or Kongresi Bildirileri (iv. cilt), Basbakanhk Basimevi,
Ankara 1987, s. 258).
Agirhk: Oglan evinin, kizm ceyiz masraflanm karsilamak icin kiz ailesine verdigi paraydi, Kaynak
~erimizden Tomris Denker'in babasi kizi icin agirhk olarak bir kazan altm istemis (Denker, T.
2006).

Ali Riza Yalkm, Cenup'ta Turkmen Oymaklart I, Kultur Bakanhgi Yaymlan, Ankara 1977, s. 29.
Bazi aileler, kendi aralannda bir yemek yiyerek nisan yuzuklerini takarlar.
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esliginde ilk danslanm yaparlar. Sonra tebrik kabul edecekleri dekorun onune gidip
dururlar. Orada aile buyuklerinden veya hatirh dostlanndan birisi onlara yuzuklerini
takar. Yuzuklerin birbirine bagh oldugu kirrmzi kurdeleyi ortasmdan

keser. Bu

deleden bekar kizlara dagitihr. Yuzukler takildiktan sonra anne ve babalar, kiz ve
glana taki veya para takarlar. Gelen davetliler de uzun bir kuyruga girip, siralan
.... Iince cifti tebrik eder, getirdikleri hediyeleri verirler.
Tebrigin yogun oldugu saatler gecince ciftler yeniden dansa davet edilir,
ileleri de onlara eslik eder. Davetlilerden de arzu eden ciftler dansa kalkar. Daha
soma oyun havalanyla oynamaya baslarlar, Ilerleyen saatlerde de bekar yedi veya on
kiz tarafmdan yastik oynatihr.481 Torenin bitis saati uzar ve 24:00 civannda sona

.Ardmdan herkes evine dagilir. Artik nikaha kadar gencler birbirini rahatca
- bilmekte, hatta aym evde kalabilmektedir.

_,ikah:

Kaleburnu'nda 1926'dan once, nikah kiyilmadan evvel Mehmetcik'te bulunan
dan "izinname" ahrurdi. izinnamede kadmm haklanndan bahsedilir, aynlmasi
unda magdur btrakilmayacagi belirtilirdi. Aynca; kadma verilecek agirhk da
yazardi. izinname ahmrken, ciftlerin yanmda iic; tane de sahit bulunurdu
ukan, R. 2006). Ardmdan muhtar nikah kagidma muhur basarak, bu kagidi imama
.._.onderir, imam da genclere "Imam nikahi" kiyardi (Baler 2006). imam oglana lie;
ez "bu kizi aldm, kabul ettin mi?" diye sorar, oglan da "evet" derdi (Sesli, 0. 2006).
1926'da Tiirkiye'de Isvicre Medeni -Kanunu uygulanmaya baslayinca, bu
ten sonra Kibns'ta da nikahi, devlet tarafmdan atanrms nikah memurlan
ymaya basladi. Resmi nikah kiyihrken su srra takip edilirdi: Gorevli nikah memuru
kizm ve erkegin baba adlanm, degum tarih ve yerlerini, evlenecekleri koyun admi "
·lenme kagidi" denilen kagida yazardi. Buna "kagit asma" denirdi. Bu kagit on bes
... iin askida kahrdi, Kizm veya oglanm baska bir sevdigi varsa ortaya ciksm diye...
_ ;ikah giinu , nikah memuru tarafmdan kiza ve erkege birbirleriyle evlenmek isteyip

1

Bu da Turk Samanhgi 'ndaki tek sayi simgeciligi ile ilgilidir.
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· emedikleri ii<; kez sorulurdu.

ll<;

kez "evet" derlerse nikahlan sahitler huzurunda

kryihrdi,
Kalebumu'nda evi ve esyayi genelde

oglan evi yapardi, Hicbir katkisi

unmayan 90k kiz ailesi vardi ( Siikan, R. 2006). Kizm ceyiz olarak; testi, yorgan,
yastik, sise, tabak v.s. gibi kucuk esyalan vardi,
Bugun Kalebumu'nda bazen nikah ve dugun birarada yapilmaktadrr,

Bazen de

iftlerin oturacaklan ev bitene kadar, bir veya iki sene nikahh kahp soma evlenirler.

Diigiin:

Eskiden nikahtan bir ya da iki ay soma dugun yapihrdi. 1940'h yillara kadar
ar dugune "mumla" davet edilirdi. Evlenecek olanlann ailelerinden birkac kisi
· ev dolasarak mum dagrtir ve dugunun nerede ve kacta olacagnn ev sahiplerine
-1ylerdi (Nalbant H. 2006).
Dugunden bir gece once kina gecesi yapihrdi. Kma, Turk toplumunda onemli
maddedir. Sac, sakal ve deri boyamada kullamlan kma, bazi yaralarm ve nezlenin
visinde

de kullamhrdi.

Gozu kuvvetlendirici

gayesi

ile halk inanclanmn

ibine giren kina isaret, estetik, renklendirme ile fiziksel - psikolojik koruyucu
~--lliklere de sahiptir.482 Hz. Muhammed'in
~

basi agndigi zaman ilac niyetine kmayi

sarmasi, bir yeri yaralandigi zaman pomad olarak kullanmasi sonucu kina dini
.
misyona
s ahi p o1mustur.

483

Evlenme dolayisiyla yakilan kina; gelin baba evinden aynlmadan once, gene

bzm ana babasmdan aynlmasi sonucu duydugu uztmtuyu, ozlemi, aym zamanda
_rem bir hayata baslamanm,

aile kurmamn verdigi sevinc ile kansik yasatan bir

c: Kursat Korkmaz, "Elli Yil Onceki Gaziantep'te Gelin ve Damat", Milli Folklor,cilt 6, sayi 42, Yaz

999, s. 94.
Gillin Eker, "Turk Kultnru Icinde Kibns Dugun Geleneginin Degerlendirilmesi", II. Uluslararasi
Arasttrmalan Kongresi Bildirileri, DAU Kibns Arastirmalan Merkezi Yaymlan, Gazi Magusa
9')9, s. 115.
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enektir.484 Aynca bu gecelerde oglan analan tarafmdan ogullanna kiz bakilarak

· evliliklere de zemin hazirlanrrdi.t'"
Kalebumu'nda kina gecesinde, gelin varhkh bir ailenin kiziysa o zamanm
elbiselerinden olan "bindalli" elbiseden giyerdi. Ba~1 da kirrruzi bir basortusu
ortulurdu (Denker, T. 2006). Maddi durumu dusuk olanlar ise altm rengi
yapilmis bir elbise giyerlerdi (Nalbant, A. 2006). Bu gecede goze hafif bir

~U::U1

e de cekilirdi,
Kma gecesinde kadm ve erkekler aym yerde bulunmazlardi, Ayn ayn
ci:lenirlerdi. Kadmlann calgicilan ama (kor) idi. 1970'li yillara kadar Kalebumu'nda
revacta olan calgi aletleri davul, zuma, kemane, deplek ve ud idi (Sukan, R.
.486
-111111ar:

Bu aletler esliginde oyunlar oynarur, yemekler yenirdi. 1930'lu yillarda
"Bag budamak ister yapstn iiziimii, ktz oksanmak ister opsiin esini"

anm turku seklinde soyleyerek, kma gecesine farkh bir renk katarlardi (Sesli,
•. 005). 0 zamanm unlu kemanecisi Huseyin Kemaneci "gelini gezdirirken cocuk
tepinirdi vay vay" seklinde bir de turku tuttururdu (Kemaneci 2006).
Kma gecesinin ortalarma dogru bir paneri icine kirrmzi bir mendil, mendilin
e bir kap icerisinde kma koyarlardi. Kmamn ortasmda bir mum yanardi. Kma
aavllllll

yanma da cerez, lokum, yemis, v.s. koyarlardi, Gelinin sagd1c1487 bu paneriyi
ara uzatirdi. Kadmlar kmanm yanma para atarlardi, "Emete Hamm 'dan sekiz

'in", "Abide Hamm 'dan uc kurus" diye bagnlarak verilen paralar ilan edilirdi488
f8alc1 2006). Toplanan paralar coksa gelin ile calgicilar arasmda paylasihrdi, azsa
ini calgicilar ahrdi, Ardmdan kinamn icinde bulundugu paneri bayan sagdic
Gillin Eker, "Turk Kiiltiirii Icinde Kibns Dugun Geleneginin Degerlendirilmesi", II Uluslararasi
Arastirmalan Kongresi Bildirileri, DA-0 Kibns Arastirmalan Merkezi Yaymlan, Gazi Magusa
s. 215.
ursat Korkmaz, "Elli Yil Onceki Gaziantep'te Gelin ve Damat", Milli Folklor,cilt 6, sayi 43,
~ 1999, s. 77.
Daha da eski zamanlarda kadmlar kma gecesinde ve dugunde Kaleburnulular'm "Tombacci"
eri bir elek calarlardi, Elegin icine tas, yemis, demir para konulur ve bunlan birbirine carpmak
iyle cesitli sesler cikanhrdi (Sesli, H. 2005).
Dugunde gelin ve damada ktlavuzluk eden kisi.
Daha eskiden 1910'lu, 1920'li yillarda gelinin kafasma bir basortusu sanhr ve kafasma para atihrdi
Sesli, H. 2005).

'\
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gemera) tarafm<lan erkek sag<l1ca (gumbaroya) verilir<li. 0 da kmayi kahvehanede

lanan erkeklere gumusletip, verilen paralan hammlarda oldugu gibi ilan ederdi.
Bu islemler tamamlandiktan soma, damadm sag elinin serce parmagma kma yakihr

bu parmak islenmis mendillerle sanhrdi. Daha soma kma, kiz tarafma gecirilir ve
sagd19489 gelinin her iki eline ve ayaklarma kma yakip, onlan mendille veya
lem.iz bir bezle baglardi,
Gelin kma gecesinden soma bir gun dinlendirilirdi. Ertesi gi.in dugun icin
hklar baslardi. Y organlar kaplamrdi. Y orgam gene kizlar dikerdi ve ipligin
iigiimsi.iz olmasma dikkat ederlerdil'" Sagdici da gelini hazirlardi. Ona, o donemde
giyilen gelinligi giydirir491 (Bkz. Resim 41), saciru tarayip, orerdi, 1940'h yillann
ortalarma dogru dolmacik denilen model yapilmaya baslandi. Gelinin saclan
diktan soma tutam tutam aynhr ve her tutam elle icine dogru krvnlarak kara
yla (Bkz. Resim 42) tutturulurdu. Koyluler oval hale gelen bu tutamlann her
e "dolmacik" derdi. Gelinlik giyilmeye baslandiktan soma farkh modeller de
oeneo.iler. Ornegin; duvagm iki yanmdan asagiya sari ve parlak bir tel sarkrttilar, Bu
- 'en evlenecek olan kiz icin " telli duvakh gelin oldu" denilirdi. 1930'lu yillann
arma dogru daha gosterisli gelinlikler giyilmeye baslandi ( Bkz. Resim 77).
Gelinin saclanmn yapirm bittikten soma gozlerine si.irme cekerek ona 90k
bir makyaj da yaparlardi. Taki olarak; maddi durumu iyi olanlar bogazlanna
'Benda Lira" denen ingilizler'in Viktorya lirasnu ( Bkz. Resim 42 ) veya
Osmanhlar'm "Be~ibirlik"ini takarlardi, Bi.ikmebilezik takan da vardi.
Kadmlar gelini dugune hazirlarken, erkekler de damadi hazirlardi. Erkek
gd1y, damadi tiras eder492, takim elbisesini giydirir ve gerdek gecesinde
Kadm sagdicm bir kez evlenmis olmasi gerekirdi.
Ciftlerin evliliklerinin dugumlu olmadan, yani sorunsuz snrmesi arzulamrdi,
Bu gelinlik; ipekli kumastan yapilmis, kollannda ve omuzlannda lngiliz danteli bulunan hos bir
· ydi.1900'lii yillann basmda, gelinin yiizii siyah bir peceyle de ortulurdu ( Balci 2006;
er,T.2006).
Damat tirasi su sekilde yapilirdi: Berber bir sabun ahr, onu rendeler ve bir kabm icerisinde iistiine
dokerek iyice kopurturdu, Ardmdan eline ustura, tarak ve firca ahrdi, Biyiklan veya sakallan once
sonra fircayi hazirladigi tiras kopugune batmp bunlann iizerine siirerdi. Ardmdan da usturayla
veya sakallan keserdi. Eger yanhshkla adarmn yiiziinii kanatrrsa kolonya surup pamukla bastmr
da orumcek agi yapistmrdi (Elkovan, A. 2006).
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aklanru tarif ederdi.

493

Daha sonra ciftin gerdek gecesinde yatacagi yatak

lamrdi ve yatagm uzerinde bir erkek cocuk cirilenirdi. Bu uygulamamn
elinde "ziirriyet ritiieli" yatar. Amac; ciftin ilk dogacak cocugunun erkek
mi, dolayisiyla da soyun devarmru saglamaknr. Erkek cocuga verilen deger,
e Korkut Hikayeleri'nde, Oguz Destam'nda ve diger eserlerde de karsmuza
"".'' iaktadir.
Tum bunlardan sonra gelin davul-zuma esliginde gezdirilirdi. Gezdirildikten
barman yerine gidilir ve burada gelin ile damadm yatagr oynatihrdi. Erkekler
. . havaya atip indirirlerdi (Baler 2006; Nalbant,F. 2006). Bir erkek cocuga bu
ii<; kez takla attmhrdi, Bu hareket de aslmda cogalmanm semboluydu,

· indeki gizli mesaj suydu "yatagtniz hep hareketli olsun, bereketli olsun ve
_,muzu devam ettirecek cocuklartniz olsun ". Bu arada gosteriyi izleyen halk da
icerisine para atardi, Harmandan sonra genelde dttgun alam gorevi goren

11~

rvehanenin avlusuna gelinirdi. Artik yenilip, icilmeye gecilirdi. Dugun yemegi
Kalebumulular'm resa dedikleri herse, firm kebabi, patates kebabi, pilav ve
yenirdi ( Balci 2006). Ardmdan davul, zuma ve kemaneler esliginde oyun
·alan cahmrdi. Calgicilar yuksek bir yerde durup calgi calarlardi. Erkekler de
LlU.laua

oynarlardi. Birkac tane erkek agziyla masa oynatirdi. Masanm koselerini

agzma ahr, elleri de havada kahrdi. Asagida ise hammlar oynardi. Gunumuzde
. . gibi o zaman da aileler sira ile oyuna davet edilirdi. Calgicilar "Balct ailesi
tn ", "Sardu ailesi ctksin" seklinde bagirarak aileleri oyuna cagmrdi (Balci
-~~6). 1950'li yillarda gelin ve damat karsihkh olarak oynamaya basladi. Daha 90k
ybek, Sirto, Karsilama ve Arabiye havalan cahmp oynarurdi, Gens; erkekler ve
,.,.-~9 kizlar da ayn ayn yerlerde "Testi" oyunu oynarlardi. Testiyi oynatan kisi
~"ISmm tek olmasma dikkat edilirdi. Genelde ya yedi ya da on bir kisi tarafmdan
ynatihrdi. .Kirrmzi bir tulle ortulu olan testi, her donuste bir kisinin eline gecerdi ve
kisi testiyi ahp ortada oynardi. Sonuncu oyuncu testiyi oynattiktan sonra testinin
- ·- den ortusunu alir ve onu yere atip, kirardi. Testi yeni cifti goz ve hasetten

., 1900'lii yillann basmda, damat alttan dizlik, iistten ipekli bir gomlek giyer, beline ipekli kusak
§lard1.Basma da fes takardi.

'I

I
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orumak icin kmhrd1494. Bunun arkadasmda yatan sebep ise; testiyi kirarken, kotu

ruhlann kmlma sesinden korkup dagilmalanm saglamakti,
Testi oyunu yanmda erkekler bardak oyunu da oynarlard1495. 1920'li yillarda
tip oyunlar pek oynanmazdi, Bu donemlerde gures ve at yanslan diizenlenirdi
(Baler 2006; Sukan, R. 2006). Kendine giivenen kisi, er meydanma cikip guresirdi.

At yanslan ve gures yanmda koylulerin ilginc bir eglenceleri daha vardi. Bir
ham.ailicerisine bir miktar para (yanm veya bir silin) konulur ve bu hamail, uzun bir
sin ucuna asihrdi, Erkekler agizdan dolma tiifeklerle496onu vurmaya cahsirlardi.
vurursa, hamailin icindeki paralan o ahrdi (Elibol 2004). Turn eglencelerden
soma gelin ve damat yine davul - zurna esliginde evin yolunu tutardi, Onlar eve
varmadan esek arabalanyla ve develerle gelinin esyasi eve tasimrdi. Esyalann
1a$1Ilillas1 sirasmda en onde elinde Turk bayragi ile duran bir kisi olurdu. Eve
Yaidtktan soma bayraga ii9 kez silah atihrdi. Bayragi iizerinde bulundugu karmstan
· bilen ona sahip olurdu ve onu operek almna surerdi

497

(Elkovan, A. 2006).

yrak tasiyan kisiye "bayraktar" adi verilirdi. Bayrak tasimaya gonullu olan
~nin,

efendi ve namuslu bir erkek olmasi gerekirdi (Elkovan, A. 2006). 1890'h

da koyluler kamism ucuna renkli mendiller baglayip gelini gezdirirlerdi.
Gelin ve damat eve gelirken yolda onlan tiitsiilerlerdi. Gelinin basma kuru nar
~-.nag1 atihrdi (Sesli, H. 2005). Daha eskiden yani 19.yy'm sonlannda gelini koyde
~ken,

birkac eve giderler ve oradaki insanlardan gelin icin arpa, bugday

di,
Gelin ve damat eve geldikten soma kizm annesi ve babasi onu kusattrlardt. U9
anne, ii9 kez de baba kizlannm beline bekareti simgeleyen kirmizi bir kusak
Giiniimiizde de evdeki berbangi bir seyi kirdrgmuz zaman evden goz haseti cikardigumzr
--iiriiz. Ne kadar cok parcacik etrafa yayihrsa evde o derece haset olduguna inanmz,
~u

oyunlardan "Danslar" bolumunde soz edilmistir,
· den barut ve sacmalan, tufegin ates aldigi kisimdan koyarlardi.

Anadolu'nun cesitli yerlerinde de dugun bayragi ile ilgili uygulamalar vardir. Adana'da bayrak
imine gelenlere oyah mendil armagan edilirdi. Icel'de bayrak, gelin gelinceye kadar oglan evinin
da asih kahr. Kirsehir ve koylerinde bu bayragin ucuna elma ve sogan da takrhr (Bkz. Esat
_ igit, "Diigiinlerirnizde Bayrak Gelenegi", III. Milletlerarast Turk Folk/or Kongresi Bildirileri,
.eilt, Basbakanhk Basrmevi, Ankara 1987, s. 78).
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baglar , cozerdi. Boylece sanki gelinle damadi boyle birbirine baglarlardi. Aynca
line aile baglannm guclu oldugunu, anne ve babasmm her zaman onun yamnda
dugunu hissettirirlerdi (Balci 2006). Bu sirada damat <lama cikar ve gelinin basma

gday, yemis v.s. atardi. Bunun yapilmasmdaki amac; evliligin her zaman bereketli
im

saglamakti.

~--bilmekteyiz498.Aynca;

Anadolu'nun

bircok

bolgesinde

diger Turk Cumhuriyetleri'nde

de

bu

adeti

de boyle bir uygulamaya

pu.u..Lllektedir. Bu uygulamamn temelini Turk Samanhgi icerisinde yer alan "sari
~"

riti olusturmaktadir.
Sap, olaganustu guclere sahip olduguna inarnlan iye ve ruhlara sunulan veya
adma, onlann yardimim ve nzasmi kazanmak icin dagitilan cansiz nesnelere;

.• iyecek .icecek, bez v.s'ye verilen addir. Sacilar ,esas itibanyle

bir cins kurban

- ·li-·
gi ta~1r. 499
Abdulkadir inan'a gore dugunlerde yapilan saci, yabanci soya mensup olan

· kizm, kocasmm soyunun atalan ve koruyucu ruhlar tarafmdan kabul edilmesi icin
~ua.u

bir kurban ayinin kalmtisidir'f",

Goruldugt; gibi saci sacmamn temelinde

"Alldar kidti;" yatmaktadir. Gillin Eker, saciyi koruma ritleri arasma koymaktadrr'".
Gelin ve damat eve girmeden once bal gibi gecinmeleri icin kendilerine bal
-t.Tirlerdi.

Daha eski zamanlarda da kaynana ayagim yeni ciftin evinin kapisma

di. Damat, kaynanasnun

donuna bir kasik bal koyardi (Sesli, H. 2005). Bu

amayla kaynamn aile saadeti icin onemli bir faktor oldugu, huzursuzluk verdigi
kan-koca
-~uuu11uaktayd1.
uygulamayla

arasmdaki

iliskinin

bozulup,

istenmeyen

boyutlara

varacagi

Kaynanarnn aileye bal gibi tath bir huzur vermesi istenirdi. Ilginc
da kaynananm

aile uzerindeki

gucu yine gosteriliyordu.

Bu

umufil1tep'de de kaynana onceden hazirladigi seker, fistik ve bozuk parayi gelinin basmdan
( Bkz. Kursat Korkmaz, "Elli Y1l Onceki Gaziantep'te Gelin ve Damat", Milli Folklor,cilt 6,
, Guz 1999, s. 78). Aynca; Karakecili Turkmen asiretinde de bu uygulama gorulmektedir.
Gwin Eker, "Turk Dugun Gelenegi icinde Karakecili Ti.irk Dugununun Rituel Acidan
RI lendirilmesi" Milli Folklor,cilt 6, sayi.46, Yaz 2000, s. 97).
Piasa

,a

Kalafat, Dogu Anadolu 'da Eski Turk Inanclannin Izleri , (Yayimlanmanus Yi.iksekLisans
Gazi Univ. Sosyal Bil. Enstiti.isi.i, Ankara 1989. s.75.

Eker, " Turk Dugun Gelenegi icinde Karakecili Turk Dugununun Rittie! Acidan
lendirilmesi", Milli Folk/or, cilt 6, sayi 46, Yaz 2000, s. 98.
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ygulama,

gelin

ve

damadm

eve

girmeden

kaynanarun

bacagmm

altmdan

... ,mesiydi.
Gelin ve damat guvercinler gibi muhabbetli gecinsinler diye iki tane palaz
ip onlara yedirirlerdi

(Elibol 2004). Kapidan girmeden evvel hoca tarafmdan

itli dualar okunur, halk da buna istirak ederek "amin" cekerdi. Gelin kapiya

Idiginde, evin esiginden iceriye adim atarken kafasim kapiya vurdururlardi. Kafasi
nya

degmeden iceri giremezdi (Elkovan, A. 2006). Bu uygulamamn da amaci;

-w ruhlan korkutup kacirmak ve yeni yuvada gelinle damadm mutlu olmasma
ci olmakt1502. Damat kapidan iceriye girerken hoca yine dualar okurdu503.

dan yakalayabilenler ona yumruk vururlardr'''". Sagdici onu korumaya cahsirdi
aneci 2006). Ardmdan gelin, damadm kucagmda eve girer, damat gelinin
- - ii

acip ona bir taki takardi. Namaz kilardi. Sonra da gerdege girilirdi. Halk
gormeden evin onunden dagilmazdi. K1z bakire cikmazsa damadm annesi,

1 gelinin basma bir bez gecirerek onu annesiyle babasma gotururler ve hemen
armdan bosatirlardi (Baler ' 2006). Carsaf gosterilip, kizm bakire oldugu
andiktan sonra iki el silah atihrdi. Ardmdan herkes uyumaya giderdi.
Ertesi gun gelinin "mubarek gunu" ydu, Ciftin akraba ve komsulan onlan
evlerinde ziyaret eder, onlara hediyeler getirirlerdi". Hep birlikte yeyip
erdi. Bir hafta boyunca kan-koca ailelerinin evine gitmez, onlar da kendilerini
te gelmezdi. Sekizinci gun, gelin annesinin evine giderdi. Sonra da damadm
babasiyla gorusulurdu (Baler 2006).
iynak kisilerden Tomris Denker'in belirttigine gore 1925'te dugunlerde yagh kandil icerisinde
yakihrrnis (Denker,T. 2006). Gillin Eker'e gore; boyle yaparak 1~J.k: aracihgiyla kara iyeler
~hyordu,
cunku onlar isiktan korkar, karanhk yerlerden hoslamrlardi. Buda bir "korunma
-dir.(Bkz.Gillin Eker " Turk Dugun Gelenegi lcinde Karakecili Turk Dugununun Rimel Acidan
endirilmesi", Milli Folk/or, cilt 6, sayi 46, Yaz 2000, s. 98).
da dini- koruyucu bir rittir.
galann ve dargmhklann bitmesi icin yumruk atihrdi. Guveyi sirnm yumruklara siper ederken
--..acaksamz bana vurun, cocuklanm rahat etsin" demek isterdi (Bkz. Erdogan Saracoglu, Kibris
Halk Edebiyatz ve Folkloru, Y.D.D. Matbaasi, Lefkosa 1996, s. 40) . Bizce yumruk da kotu
cinleri korkutmak icin vurulurdu.
Anadolu'nun gilneyinde yasayan yoruklerde de mubarek gun, yani "paca gunu" yapihr ve "kekil
admr ahr. Kekil gunu, yalmz kadmlann gunudur. 'o gun aksama kadar defier cahmr, turkuler
~Bugunde gelinin kizhk ve gelinlik halinin incelenmesi adettendir. (Bkz. Ali Riza Yalkm,
'ta Turkmen Oymaklart I, Kultur Bakanhgi Yayinlan, Ankara 1977, s.67).
imi"
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Eski dtlgtmlerin nesesini ve coskusunu Urkiye Mine Balman, " Koy Dugunu"
i siirinde soyle yansitiyor:
Bes gundur davul-zurna kaynatti koca koyu
Kiz evinde calgiyla dikiliyor yorganlar
Gencler cosarak okur neseli bir tiirkiiyii
Boyle gecip gidiyor heyecan dolu anlar506

Giiniimiizde bu

kadar

islevi

( egitim,

eglence,

gelenegi

siirdiirme,

~uuma~ma, v.s) biinyesinde banndiran eski dugunlerimizi arar olduk. Her yerde
gibi Kaleburnu'nda da bugiin gencler, genelde arkadas olup birbirlerini
diktan soma evlenmeye karar vermektedir. Aileler, kizi uygun bulursa istemeye
ler. Kizm ailesi de kabul ederse diiniirciiliik gecesi soz kesilir, birkac ay soma
nisan yapihr. K1z okuyorsa veya oglan okuyor veya askerdeyse, bu gorevlerini
- - ne kadar nisanh olarak kalirlar. Kiz okulunu bitirip, oglan da ise girer girmez
enirler. Kalebumu'nda kiz, sevdigi halde ailesi onu sevdigine vermiyorsa, eskiden
OIWigll

gibi cesurca sevdigine kacar.
Giiniimiizde izinname tutulmaz, agirhk verilmez. Evi ve beyaz esyayi erkek
yapar. K1z da ic ceyizini getirir. Aynca maddi durumu iyiyse koltuk takirm,
takirm v.s ahmrken oglana yardimci olur.
Nisanhlar, en az alti ay onceden evlilik icin giin ahp dttgun salonunda yer

yirnrlar. Bazilan nikahi dugunden bir-iki giin once, bazilan aym giin, bazilan ise
onomik engellerden dolayi dugunden bir-iki sene once yaparlar. Nisanhlar dugtin
erini belirledikten soma fotografcidan ve kuaforden de giin ahrlar. Matbaaya
- lip, davetiye bastinrlar. Dugunden birkac hafta once koylulere, akrabalara
-etiyeleri dagitirlar. Dugunler genelde yazm yapildigi icin davetiyeleri daginrken
SICaglil

olumsuz etkisinden kurtulamazlar. Kalebumulular koylerinde bir dugun

onu olmadigi icin dugunlerini ya Kalebumu ilkokulu'nun bahcesinde, ya da
vtepe koyunde yaparlar. Cocuklanru civar koylerden veya sehirden biriyle
rlendirecekleri zaman ise oradaki dugtm salonlanm kullarurlar. Dugun giinii
Mustafa Tater, "Kibns Tiirk Edebiyati", Turk Diinyast Edebiyatlarz, Milli Egitim Basimevi,
bul 1998, s. 332.
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yaklastigi zaman aileleri buyuk bir heyecan ve sikmti sarar. Her sey eksiksiz
olmahdir.

Maddi durumu kotu olan aileler dahi cocuklanna

bir dugun kosesi

hazirlanr, orkestra ayarlar. Aynca bastis ve sigara da hazir edilir.
Dugunden bir gece once kma gecesi yapihr, Kma gecesi, gecrnisten giiniimiize
kadar varhgmi

surdurebilen

gucltl geleneklerimizdendir.

Aym gece, gene kizlar

tarafmdan gelinin yorganlan kaplamr. Sarkilar soylenir, oyunlar oynamr.
Ertesi giin sabah saatlerinde

gece yapilacak olan dtigtin icin hazirhklara

baslamr. Gelin olacak kiz yanma birkac kisiyi de alarak kuafore gider. Damat da

kuafore gider, tras olur. Oradan fotografciya giderler. Artik bu guzel anlar
oliimsiizle~tirilebiliyor. Miistakbel esler once birbirleriyle, soma aileleriyle fotograf
ktirirler, Fotografcidan ciktiktan soma arabalarla komalar calarak salona
lirler507. Bazi aileler, eski adetleri devam ettirerek, gelini ve damadi davul ve zuma
esliginde yuruterek dugun alamna getirirler. Gelin ve damat "Karsilama havasi" ile
diigiin alanma girer ve davul zumayla bulunduklan alam ii9 kez donerler. Onlann
en arkasmda iki buyuk mum tutan iki nedime, onlarm arkasmda da kucuk
umlar tutan kucuk kiz cocuklan bulunur. Cocuklann pesi sira, arzu eden davetliler
yiirii.mektedir.Bu donme olayi, kiz ailesinin kendi nzasi ile kizmi verdigini anlatan
~,zsiiz bir mesajdir. Nikah ile diigiiniin bir arada yapildigi diigtin torenlerinde, ciftler
- · kez dondukten soma salonun davetliler tarafmdan gorulebilecek en uygun yerine
onmus nikah masasma oturur. Nikah masasi beyaz, islemeli bir ortu ile ortulur.
Sandalyeleri de aym kumastan yapilrms fiyonklu ortulerle kaplamr. Nikah memuru
· sahit huzurunda ciftin nikahim kiyar. Gelin ile damadm "evet" sesleri kulaklarda
ar. Hizh olan es, digerinin ayagina basar508. Soma damatla gelin ayaga kalkar,
damat gelinin duvakla orttilu 509 yiiziinii acar, onu oper ve ona degerli bir taki takar.

Kalebumu dugunleri de daha 90k yaz aylannda yapihr ve gece saat 20:00 veya 20:30 dolaylannda
layip 24:00 civannda sona erer.
lnamsa gore, kim esinin ayagma once basarsa, omur boyu evde onun sozu gecermis.
Gelinin yiiziinii duvakla ortmek, bir "saktnma riti"dir. Duvak olrnadrgi zaman peceyle orterlerdi.
Saz.ardan, kotnluklerdeu, kotil ruhlardan bu sekilde sakmmaya cahsirlardi.

I'

I
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un ardmdan gelin ve damat- genelde gitar, basgitar, org ve baglamadan olusmusestra esliginde ilk dansim yapar '",
Dans bittikten sonra tebrik kabul etmek icin suslu dugun dekorunun onune
:erler. Once gelin, sonra damat durur. Once gelinin sonra damadm anne babasi
--· tebrik edip, onlara takilar ve paralar takarlar. Damadm solundan itibaren gelinin
i, damadm annesi, gelinin babasi ve damadm babasi yan yana dururlar. Onlarm
da bastis ve sigara sepetlerini tutup, icindekileri misafirlere ikram eden iki tane
- cuk kiz cocugu bulunur. Bu cocuklar, genelde gelin ve damadm akrabalarmadn
ya cocuk gelinligi ya da 90k sik bir elbise giyerler. Aynca gelinin sagmda ve
UlllllQUm solunda (gelinin annesinden once) hirer tane kiz bulunur. Bu kizlar ya
e damadm kiz kardesleri ya da en yakm akrabalandir.

Bunlar, davetlilerin

· gi paralan toplu igne ile damat ve gelinin gogsune asar511• Bu paralar birbiri

ulanmak suretiyle uzun bir kuyruk olusturur. Bu kuyruk rahatsiz edici bir hale
digi zaman yeni bir sira baslatihr. Paralar, gogusten cikanhp posete konulur.
Davetlilerin amaci; yeni yuvamn kurulmasmda destek vermektir. Oyle ya
- baskasma, yann kendisine yardim edilecektir. Dugtmler, gunumuzde hemen
en kalkrms olan imecenin en giizel ornegidir. Tebrik azaldigi zaman orkestra
lin ile damadi once dansa sonra oyuna davet eder. Ardmdan anne babalar, daha
en yakm akrabalar, en sonunda da tum davetliler oyuna cagnhr, Orkestra her
--'.ii

muzigi calar . Eski Kibns sarkilanndan, Tiirk pop muziginden, Avrupa' daki

~ '.ii

pop miizik parcalanndan calarak davetlileri eglendirmeye 9ah~1r512. Orkestra

-ryeleri yorulmaya basladigi zaman on dakika ara verirler. Aileler tarafmdan ozel
davulcu ve zumaci tutulduysa, onlar bu sirada dugun alammn ortasma gecip
enm

calarlar.

isteyenler

onlar

calarken

oyuna

devam

eder.

estra dinlendikten sonra yanm saat kadar daha clans ve oyun parcasi cahp, soyler
testi oyununa gecilir. Orkestranm solisti testiyi oynatacak kizlann isimlerini
duyurur. Isimlerini duyan kizlar oyuna baslayacaklan yerde toplanmaya baslar.
ikahla dugunun aym gece yapilmadigi dugunlerde cift salonu ii(i: tur dondnkten sonra ilk dansun
_,-apar.
·"Baz1 dugunlerde paralar artik gogase degil suslu askilara ilistirilir.
Aynca dugun toreni basmdan sonuna kadar videoya ahmr.

I'
i
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· den oldugu gibi bugun de testi oyunu yedi veya on bir kiz tarafmdan oynatihr;
testi gunumuzde

sadece

gene kizlara

degil,

aglamasm

diye kucuk

kiz

eocuxranna da verilmektedir; aynca bazen kiz-erkek karsihkh testiyi oynatmaktadir.
esti oyunu amacmdan biraz saprmstir, Herkes toplandiktan sonra testi oynanlmaya
lamr513. Sirayla tum kizlar oynattiktan sonra, son olarak gelin testiyi kirar514.

estinin icindeki yemisler ve paralar etrafa sacihr. Kucuk cocuklar bunlan toplamak
· yansa girer. Testi kmldiktan sonra oyun havalan ve dans parcalan esliginde
~·enilmeye devam edilir. Saat 23:30-24:00 dolaylarmda sampanya patlatihr ve
· · e damat kollanm 9apraz yaparak birbirlerine ~ampanya icirirler. Sonra birlikte
"'

tutarak yedi kath dugun pastalanm keserler ve ilk parcayi birbirlerine

· · ler, Ardmdan gelin ve damadm akrabalan, yakm dostlan pastayi parca parca
k bir tepsiye koyarlar ve dugune gelen misafirlere ikram ederler. Pasta
mucu.JJ.1.ndan

sonra herkes evlerine gitmeye baslar.

Dugunden sonra bazi aileler evlerinde yakm akrabalarma yemek venr,
dan gelin ve damat yeni evlerine veya otele ugurlamr, Bazi evlenmelerde, erkek
ege girerken yakm akrabalan onun arkasmdan yumruk vurmaya cahsir. Bu adet
sira uygulamyor.
Maddi durumu iyi olanlar bir haftahgma ya da on gunlugune Kibns'ta bulunan
otele, Tiirkiye'ye ya da Avrupa'ya

balayma giderler. Kalebumulular'm

iltere'de akrabalan bulundugu icin balayuu oraya giderek geciren ciftler vardir.
gelin, annesinin evine gitmek icin bir haftayi beklemez. Evlendiginin ertesi
/

- -.ii disan cikanlar bile vardir, Mubareke gunu pek yapilmaz.

1.9.1.5

Bosanma

Bosanma, kan ve kocamn kanunlar onunde iliskini kesmesi, birbirinden
_ml.mast demektir.
Kalebumu'nda
da Kibns'm diger bolgelerinde oldugu gibi bosanmalar nadir
:,.
olsa gorulurdu. Bu bosanmalar, 1900'lii yillann baslanna kadar, erkegin kadma ii9
1Cizlartestiyi oynatirken, anneleri veya akrabalanndan biri onlann basmdan para cevirip.yere atar.
ar parayi almak icin kosusurlar,
~n

testiyi gelinin kiz kardesi veya sevdigi bir akrabasi da kirmaktadir.
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ez 'bos ol' demesiyle gerceklesirdi, Goruldugu gibi bu donemlerde "hul" yani

bosanmanm en iyi yolu, bunun koca tarafmdan kansma teklif edilmesiydi.
Kari ve koca bosamrken koca, kadma bugunku tazminatm yerine gecen ve
adma "mehr" denilen bir para odemek zorundaydi. Aynca; bosanmaya kadar gecen
siirede (iddet) nafaka odeme zorunlulugu vardi, Buna ragmen bircok davada
bammlann bu bedellerden vazgecip bosanmayi kabul ettiklerine dair belgeler vardir,
Bununla beraber hukuken emredilen odeme veya onun yerine gecen nakit veya ayru
· odeme kaydedilmistir.I':'

Aynca mahkemelerde taraflardan birinin, kendi yerine

yin ettigi vekili (sahidi) de bulunabilirdi. Bekleme doneminin veya iddetin

tamamlanmasmdan soma bosanrms kadm, onceki kocasmdan hamile kalmamissa,
e evlenmekte serbestti. Bosanma umumi, mutat idiyse yeniden evlenme de
aldi.516 Kaleburnu'nda da kadm, kocasmdan bosandiktan soma yeniden
rlenirdi.
Gunumuzde Kaleburnu'nda

bosanmak

isteyen ciftler,

Gazi Magusa

emesi'ne basvurmakta; koca, bosandiktan soma eski harumma nafaka
ektedir. Erkek cocuk anneye, kiz cocuk da babaya birakilmaktadir. Cocuk henuz
kse anneye verilmekte ve baba haftada bir gun cocugunu gormektedir.

1.9.1.6

OLUM:

Olum hie gelmeyecek, ugramayacak gibi gorunur; ama bir gun gelir, bir ornur
• ayt

seyretmis; acilar, sevincler, zorluklar, guzellikler gormus bir cift goz kaparur

ebedi bir uykuya dahrur. ..

Olduk olumden bir seyler umarak
Bir buyuk boslukta bozuldu buyu

Ronald C. Jennings, "Kibns Osmanh Ser'iyye Mahkemesi'nde Bosanma, 1580-1640" (cev: Nuri
el), Kultur Sanat Dergisi, sayi 21, 1999,s. 22-23.
(Islam Hukuku) bir erkege, tek tarafu bildiri ile yani ti<; defa kansma kendisini bosadigmi
ek yolu ile bosanma izni vermektedir. ( A.g.e, s.26) .
.ge, s.22.

217

Nasil hatirlamazsm o tiirkliyti
Gok parcasi, dal demeti, kus tuyu ... 517

Sairin de soyledigi gibi olum, buyuk bir bosluktur. Insam hem kucaklayan
de urkuten buyuk bir bosluk ...
Olum, her toplumda farkh inane ve rituellerin

dogmasma neden olan bir

llonemdir. Bu inane ve uygulamalan olum oncesi, olum strasi ve olum sonrasi olmak
ii9 bolumde inceledik.

Oliim Oncesi:
Kaleburnulular,

kisinin

olmesine

neden

olan bazi belirtiler

olduguna

lardi. Bunlann bazilanna bugun dahi inamlmaktadir :

1. Ruyada bir olunun ruya sahibine konusmasi

ve onu cagirmasi,

ruya

ibinin olecegine yorumlamrdi,
2. Ruyada herhangi bir varhga ait dislerin dokuldugunu

gormek, birinin

.egine yorulurdu.

3. Baykusun bir yere tuneyip aglamamasi olum haberi olacagma yorulurdu.
4. Yildiz kaymasi bir kisinin olurnune yorumlamrdi

518(Siikan,

M. 2006).

a•;.,••••u olecegini gosteren fiziksel belirtiler ise sunlardi:
-Insarun vucudunda beyaz lekeler cikmasi (Denker T. 2006),
-Burnunun cokmesi,
-Gozlerinin isigmm sonmesi,
-Bedeninin sogumaya baslamasi,
-Hmltih nefes ahp vermesi ...

Ramazan Korkmaz, Ikaros 'un Yeni Yuzi; Cahit Suki Taranct, Akcag Yayinlan, Ankara 2002, s.
225.
--Tuncer Bagiskan, Kibrts Turk Halkbiliminde Glum, KKTC Milli Egitim Bakanhgi Yaymlan,
fkosa 1997, s. 88.
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Bu belirtileri gosteren ve olumu yaklasan hastanm ailesi olum anma kadar onu yalrnz
brrakmazdi, Bugiin de kisi trafik kazasmda veya baska bir kazada olay yerinde
"den olmemis ve hastahaneye kaldmlmissa, ailesi onun yarnna kosar. Eger durumu
a, aile onun basmdan aynlmaz.
Eskiden hasta olene kadar agzma pamukla su akrtrhrdi. Sebebi de suydu:
Basta, can cekisirken seytan, sagligmda tuvalete sumkurduklerini ve tukurduklerini
· yumurta kabugu icinde ona sunarken, sanki billur bir kapta pml pml bir suymus
· gosterir ve ona " ver bana ruhunu, vereyim sana suyu" dermis, Ailesi hastaya su
emisse ve hasta 90k susarmssa ruhunu seytana teslim edermi~.519

Uzun sure can cekisip olmeyen kisinin, birini bekledigine ve o kisi gelmeden
eyeccgine inamhrdi, Bu inams bugiin de devam etmektedir.

Kaleburnu'nda hastarnn gogsuntin ansizm kalkip inmesinden ve viicudunun
ketsiz kalmasmdan oldiigii anlasilirdi. Oldugtl zaman hastarnn gozleri aciksa
~,zii acik gitmesin", "gozu arkada kalmasm" diye kapatihrdi, Aynca, cenesi

ve kollan ve bacaklan duzlestirilirdi,

oto

sisrnesin diye gogsune break

1arlard1 (Denker, R. 2006)520.
Olunun bir an once gomulmesi istenirdi. Hem olunun sismemesi, kokmamasi,
l*sinin daha fazla siirmemesi, hem de ailesinin daha fazla iiziilmemesi icin boyle
4-r'~d1. Bugiin de ceset morgda en fazla iki gun bekletilir. Kalebumulular'm
*3balannm cogu ingiltere'de bulundugu icin onlarm gelmesi beklenir.
Cenaze islemleri halledilinceye kadar olum haberi agizdan, telefonla, gazete
_ la akrabalara ve cevredekilere bildirilir. Eskiden genelde agizdan agiza
__enerek veya bulabildikleri bir telefonla oltim haberini gerekli insanlara iletirlerdi.

-Yuncer Bagiskan, Kibris Turk Halkbiliminde Glum, KKTC Milli Egitim Bakanhgi Yayrnlan,
~
1997, s. 89.

I

8¢, demirden yapilmis bir alet oldugu icin ve Eski Turkler demirle kotu ruhlan dagrttiklan icin
mla baglantih olarak boyle bir uygulamaya gidilmis olabilir.
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burnu' nda olenleri eskiden

"tavla" denen tahta yatagm ustunde yikarlardi

er, T. 2006). Bugun ise olu, hastahanenin morgundan cikanhp, olii yikayicilar
llrafindan mezarhktaki bir odada tenesirin ustunde yikanmaktadir. 521 Eskiden oldugu
bugiin de kadm oluleri kadmlar, erkek oluleri ise erkekler yikar. Olti
]!-..uu11adanonce ayaklan kibleye dogru uzatihr. Ardmdan olunun viicudu bastan
ara kadar iic; kez sabunlarur.522 Sabunlandiktan sonra Kelime-i Sahadet
rek, oltlye abdest aldmhr.
Olii yikandiktan sonra ona "yakasiz goynegi" giydirilir.523 Bu gomlek,
en bir yerde acilarak, ortasi bast sigacak sekilde makasla kesilmis bir bezdir.
- eger kadmsa "satir bezi" denilen bir bez yedi defa katlanarak, ahirette
esin diye kadmm edep yerine konur. Olli, butun bunlardan sonra kefenlenir,
ayn bir bezle sanhr, tabuta konur524 ve cenaze namaziru kilmak icin musalla
yatmhr. Namaz kihnmadan once hoca: "Ey ahali, .... ' .yr nasil bilirdiniz?" diye
. Orada bulunanlar da "iyi bilirdik, Allah rahmet eylesin" diyerek cenaze
samazm1 kilar. Bu narnazi kadmlar kilmaz.
Cenaze namazmdan sonra tabut mezarliga gotiiriiliir.525 Eskiden Kaleburnu
11CU111111an mezarhga kadar gitmezdi ( Bkz. Resim 43).
Mezar, cenaze gelmeden once bir insan boyunda, kible yonune dogru kazilir
dipte oluyu sigacak kadar dar ve alcak bir mahzen acihr. Olunun basmm gelecegi
yere bir cikmti birakihr. Ardmdan olu, kefenindeki butun baglar cozulerek mezannda
leye yonelmis durumda sag tarafma yatmhr. Ba~1 batiya, ayaklan doguya olacak
Tenesir: Olulerin yikandigi mermerden yaprlmis masa.
~ Oluyu yikayanlar eskiden ellerine eldiven yerine kapot bezi giyerlerdi. Bugiin ise plastiklen
r ilrms eldiven giymektedirler.

_

~ Tiirkiye'nin Bayburt ilinde de.bu gomlege 'ktyamet koynegi' denilir. Bu, olunun boynundan diz
iistii:ne kadar uzanan biiyiik bir bezdir, Tabuta once kiyamet koynegi serilir. oiu, bunun iizerine
yatmhr. Ardmdan gomlek oliiniin iki yanmdan iizerine kapatihr. (Bkz: Alparslan Santur, "Bayburt iii
Harmanozu koyunde Olum Adetleri", Turk Halk Kulturunden Derlemeler, Kiiltiir Bak. Yay. Ankara
991, s. 107).
_ _:_. Tabutlar degisik biiyiikliiklerdedir. Kucuk cocuklar icin daha kucuk, biiyiikler icin daha biiyiik
tabutlar yapihr. Aynca zayif've sismanlara gore de farkh tabutlar yapihr,
525

Tasitlann olmadrgi zamanlarda tabut koylulerin omuzlannda, yiirilyerek mezarhga goturttlurdu.
Bugiin ise cenaze arabasiyla tasmmaktadir.
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kilde gomtllur. Daha sonra cukur, tahta parcalanyla="
lastmlmadan

kapanhr , kilrek elden ele

mezara toprak atihr ve mezar kapatihr.

Bundan sonra mezann

fi:zerine zeytin ve mersin dah dikilerek yakihr ve mezar tiltsiilenir.527 Uzerine su da

~,kiililr. Su, mezarm bas tarafmdan baslayarak, ayak ucuna dogru ve hepsi bitinceye
bdar dokulur. Bosalan kap, mezarhkta uygun bir yere birakrhr. 528 Butun bu
· lemlerden sonra hoca cesitli dualar okur, mezann basmdakiler de "fatiha" okurlar.
ma hoca haric herkes oradan gider. Hoca, mezann basmda olunun isrmru
~ak,

ayetler okur. Boylelikle onun hesap vermesine yardim eder.

Oliim Sonrasr:

Eskiden cenazeye gelenler, cenaze donustl olii evine gidip olunun sevdigi
iyecekleri yerdi. Kalebumu'nda helva olunun gomuldugt; gun yapihr ve cenaze
- ~

yenirdi (Denker R. 2006). Ardmdan insanlar evlerine donup olum agirhgi
diye yikarurlardi. Gunumuzde herkes cenaze donusu evine gider.
Cenaze donusu olu evinde yemek yemek, Anadolu'nun giineyinde yasayan
erde de gorulur. Bu ziyafete " kazma taktrttsi ziyafeti" adi verilir. Ziyafetin

~flan

komsular tarafmdan karsilamr. 529
Olum sonrasi yemek yeme adeti, ·orta Asya yug torenlerinde de uygulanan bir

i. Beltirler ve Sagaylar da cenaze donusu, olunun 91kt1g1 eve gelirler ve yeyip
erdi.530 Bu yeme icmenin sebebi; bu yiyeceklerin ve iceceklerin olunun ruhuna

Bugnn tahta parcalan yam~da buyuk beton _paryalanylada mezar kapatilmaktadir.
Esk:idende mezann ilzlline lazmarin, mersin ve feslegen dallan konurdu.
Bu uygulamayi "yer-sub kultu" icerisinde degerlendirmeliyiz. Buna gore, dogada bulunan her
m:snenin oldugu gibi suyun da bir ruhu vardi. Su iyesi, iyi bir iyeydi.
Ali Riza Yalkm, Cenip 'ta Tiirkmen Oymaklart 1, Kultur Bakanhgi Yayinlan, Ankara 1977, s. 268.
Abdulkadir inan, Tarihte ve Bugiin Samanizm, Turk Tarih Kurumu Yaymlan, Ankara 2000, s. 185-
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egine inarnlmasiydi. Bu sekilde oluye bir cesit kurban sunuluyordu.531 Boylece

un gittigi yerde yeyip icmesi ve canhlan rahatsiz etmemesi isteniyordu.
Urenha-Tubalar da ates ruhunun araciligiyla kestikleri koyunu, olunun ruhuna
~ .derirken: "Bu yeri btrakip gidenlerin birincisi sen degilsin! Dusunmel Uzulmel
ye, rakz ic! Dan ye, 9ay icl derler. 532
Eski Tiirkler'in ruh, olum ve olum sonrasi hayat hakkmdaki telakkileri
lendiginde, insamn oldukten sonra camnm bedeninden cikip ruha donustugune
olen kisinin ruhunun daha sonra yurduna donerek kendi coluk cocugunu,
alanm, dostlanm koruyup kolladigma inamldigi gorulmektedir.
Olmus olan atalann ruhlanna korku ile kansik saygi duyma, atalar kultunun
ya cikmasmi saglarms ve olunun geride kalan yakmlan, atamn ruhunun

·· eriyle olan iliskisini kesmedigine inanarak, kendileri de olunun ruhuyla olan
miinasebetlerini kesmemeye cahsrmslardir. 533
Kalebumu koyluleri de olenin ruhuyla iliskisini kesmemis ve olunun ruhunun,
- - · iildiigiiniin ilk gecesi olmak iizere iic; gun odasiru ziyarete geldigini dusunerek
~

gorebilmesi icin odayi uc gun aydmlatrmslardir. Mezanna da iic; giin boyunca
sabah gidip su dokerlerdi. 534 Olen kisinin ardmdan olii ailesinin yakinlan en az
535

gun siyah matem elbisesi giyerlerdi. Eger olen adam yash ise kansi olene

Kazak ve Kirgiz Tiirkleri'nde de olunun defnedilmesinin ardindan bir kurban kesilmekte ve
• ranm kafasi, derisi ve kemikleri mezann iistiine konulmaktadir, ( Bkz. Mehmet Aca, "Kazak ve
giz Tiirkleri'nde Defin Sonrasi Bazi Uygulamalar ve A~ Verme", Milli Folk/or, cilt 6, sayi 43, Giiz
'. s. 25).
bdiilkadir inan, Abdiilkadir inan, Tarihte ve Bugun Samanizm, Tiirk Tarih Kurumu Yaymlan,
2000, s. 183.

ehmet Aca, "Kazak ve Kirgiz Tiirkleri'nde Defin Sonrasi Bazi Uygulamalar ve A~ Verme", Milli
'or, cilt 6, sayi 43, Giiz 1~99, s.24.
Karapapak Tiirkleri'nin inarusma gore; olen kimsenin ruhuna iii; giin hicbir melek dokuninaz.
~-cu giin, ser kuvve kendine, hayir kuvve de kendine cekmeye cahsir, Olen sahis, hayir
renin tarafma giderse , ana toprak onu kabul ediyor diye yorumlamr. (Bkz. Yasar Kalafat,
apak Tiirklerinde Halk Inanclan", Milli Folk/or, cilt 5, sayi 40, K1~ 1998, s. 12).
Karapapaklar da olunun yedinci giiniinden kirkmci giiniine kadar ruhunun bedeninin cevresinde
mduguna, kirkmci giin bedeninden aynldigma inarurlar. inanca gore, olii kirk giin boyunca evini
I eder (A. g.e., s. 12).
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kadar giydigi siyah elbiseyi iizerinden cikarmazdi. Bu giyimde basortusu, elbise,
• akkabi vb .. hepsi siyah olurdu536(Denker T. 2006).

Olunun gomulmesinden sonra ilk ii<; gece, sonra kirkmci giiniine kadar her
mbe camide veya evde mevlit okutulurdu. Bugiin de bu adet devam etmektedir.
· den oldugu gibi bugiin de kirk gun icerisinde insanlar olii evine, olunun
'"3klnlanna bassaghgi dilemeye giderler. Bu konuda en fazla soylenen sozler
dir:

-Basmiz sag olsun (Siikan, M. 2006).
-Allah sabirlar versin (Denker, T. 2006).
-Allah rahmet eylesin (Denker, T. 2006).
-Mekam cennet olsun (Gill,~- 2006).
-Dogdugumuzu bilirik, olecegimizi de bileceyik (Gill, ~- 2006).
Eskiden olunun, olumunun uctmcu giinii elbiseleri yikamr, kirkmci gun de
· lere dagitihrdi. Olunun olumu sirasmda ustunden cikan elbiseler ise ,olii
mdan baskalanm siiriiklemesin diye, kirkmci gunde yakihrdi (Denker, T. 2006).
Ceset, gomulmesinden itibaren mezarmda sismeye baslar, viicudunun
1g1 gece olan otuz yedinci veye otuz dokuzuncu gecesinde "kirk mevlidi"
-...uwur ve "kirk yemegi''

denilen yemek yapihrdi. Bugiin de bu yemek

,.,ll.LU.aktad1r.Aynca eskiden evlere tek sayida olmasma dikkat edilerek corek de
~ rtihrdi. Ornegin; bir eve bir veya uc corek verilirdi. Elli ikinci gecede de olunun
b::miklerinin aynhp, bumunun dustugune inamhrdi, 0 gun de gunumuzde oldugu
· mevlit okutulurdu. Bu giinlerden baska olum yildonumlerinde ve miibarek
- 'erde de olii icin yasin ve mevlit okutulmaktadir.
Eskiden en az kirk gun yas tutulur ve bu sure icerisinde eglence diizenlenmez,
rizyonun kullamlmaya baslandigi donemlerde ise televizyon seyredilmezdi.
ekler de sakal tirasi olmazdi.

Tancer Bagiskan, "Karsilasttrma Yontemiyle Kibnsh Turk ve Rumlarda Ortak Inane ve
• ~ lamalar", Halkbilimi Sempozyumlari fl KKTC Kultur Bak. Yay., Ankara 1997, s. 98.
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Gunumuzde

ise kisi olen yakmi icin daha kisa bir sure yas tutmakta,

Ievizyon da ii<; gunden sonra acilmaktadir. 537

Kaleburnu'nda mezarhk, koyun girisindedir. Bazi mezarlann kabirleri yoktur.
Eskiden bazi insanlarm kabir yaptiracak gucleri yoktu. Bazi mezarlann tarihi ise cok
eskidir. Kime ait oldugu bilinmeyen mezarlar dahi vardir.
Gunumuzde genellikle kabir yaptmhr. Kabrin yapilmasi icin yagmurun yagip
ragm iyice cokmesi gerekir. Kabrin yapilmasmm ardmdan uzerine olen kisinin
soyadi, degum ve olum tarihleri yazihr, isteyenler olenin resmini koymakta ve
un icin kabire siir de yazmaktadir. Ornegin; Kaleburnulu Emirzade Mehmet
Karamalli, esi Hanife 1975 yihnda oldugunde onun icin su siiri kaz1tt1:538
Son nefesinde soyledigi sozler
Ne ogluna guven ne kizma
Dusersen bakmazlar inan senin yuzune
Yalan diyen var rm bilmem sozume
Basima geldi da soylerim dostlar
Saghgmda bagislarsan mahm
Senede bir defa selam gonderir
Eger varsa hazirda biraz mahn
Bir agay misali cok olur dalm
Paran yoksa kalmisnr hahn

lste gordunuz dunyamn halini
insanlar ne hayal kurar dunyada
Der ki oglunla kizin
Ersin murada
Kocarsan kahrsm orada
Bu haller olmayor mu
Soyleyin dostlar .....

Bu durum herkes icin gecerli degildir, Ozellikle evladi olen insanlarm en az alt! ay kendilerine
edikleri gorulur.
Tuncer Bagiskan, "Kaleburnu Koyu Uzerine Bir Arastirma", Halkbilimi, yil 14, sayi 48, Arahk2000, s. 46.
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Bugun mezarliga gidince eskiden oldugu gibi mersin dah, zeytin dah ve
itli cicekler goturultlr. Buhur yakihr ve mezarasu dokulur, Bunun yanmda olunun
mezan basmda mevlit, yasin ve bilinen tum dualar okunur.539 Bu dualar mezarhktaki

.,..er olulere de bagislarur,

Oliimle ilgili Bazi Kacmmalar:
Kaleburnu'nda bir olum olaymm ardmdan baska olumlerin de olmamasi icin
uygulamalara gidilirdi:

I. Olii yikayicilar, oluytl yikadiklan suyun iizerinden atlamamaya dikkat
ederdi (Denker, T. 2006). Bayburt ilinin Harmanozu koyunde de
cenazenin cikmasmdan soma evdeki butun sular dokulur. Aynca, olum
haberinin koyde duyulmasi iizerine diger evlerdeki butun sular da
dokulur. Inarus, "cenaze var, bu su iyi degildir, cenaze suyu olmus olur"
seklindedir, Dokulen sulann yerine yeni sular doldurulur. 540
2. Oluyu

kedi

atlamamasma

dikkat

edilirdi,

olunun

hortlayacagi

dusunulurdu (Denker R. 2006).
3. Cenaze kalkmadan ev supurulmezdi. Olunun ruhunun eve yerlesip ev
halkmi rahatsiz etmesi engellenmeye cahsihrdi,
4. Olen kisi ruyada goruldugunde, ertesi gun onun sevdigi yiyeceklerden
fakirlere verilirdi. Karakalpaklar' da da bir kisi, riiyasmda olmus bir
yakiruru gorse, ertesi gun erkenden yedi kapiyi dolasip hayir islet. Yeni
olmtis bir kimse 90k sik riiyaya girerse "onun gozu evdedir" denir. Evde
verilmemis sahsi bir esyasi varsa cevrede bulunan en fakir insana
verilir.541 Bugtm Kaleburnu'nda da aym uygulama gorulur.
ziyaret edilirken, mezan soldan saga dogru dolasarak ayak ucuna gelinir ve sol tarafta
. Olii bu sekilde kendisini ziyarete gelenleri gorurmus.
Ian Santur, "Bayburt iii Harmanozu koyunde Olum Adetleri", Turk Halk Kiilturunden
Kiiltiir Bakanhgi Yaymlan, Ankara 1991, s. 109.

'er,

Kalafat, "Karakalpak Tiirklerinde Halk Inaclan", Milli Folk/or, cilt 5, sayi 40, Kis 1998, s.
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5. Tabut tasimrken

sallamrsa,

baska

birisinin

de olecegine

inanihrdi,

Sallamadan mezarliga goturmeye ozen gosterirlerdi (Denker R. 2006).

4.1.9.2 Kutlama Torenleri:

4.1.9.2.1 Dini Bayramlar:
Ramazan-Kurban Bayramu

Bayramdan bir giin once yani arife gunu, bayram icin hazirhklar yapihrdi.
isamlar beyazlanlip kafes, ekmek, citlemitli peksemet yapihrdi, Ahlavuna
• ogrulurdu. 1930'lu,1940'h yillarda

bayramlar daha bir renkli, daha bir guzel

:erdi. Bayramm ilk gunu sabah erkenden kalkan Kalebumu erkekleri once camiye
erdi. Cami 91ki~1 kucuk cocuklar buyuklerinin ellerini oper ve onlardan bayram
hgi ahrdi. Bu sirada evdeki kadm ve cocuklar en guzel giysilerini giyip bayrama
hazrrlamrlard1.Ardmdan erkekler eve gelir, esi ve cocuklanyla bayramlasirdi. Daha
soma mezarliga gidip olulerini ziyaret ederlerdi. Mezarhk ziyaretinden sonra diger

a buyukleri ziyaret edilir, elleri opulurdu (Sukan, R. 2006).
Bayramm birinci gunii koyde bircok yiyecek satihrdi. Sami~i542, findik, fistik,
elli543 cocuklann en sevdigi yiyecekler arasmda yer ahrdi. Aynca kasaplar da
- -, bir sergi kurardi. Camiden cikanlar mutlaka kasaplann sergilerine ugrar ve
kebabi yerlerdi. Bu, Kalebumu'nda onemli bir gelenekti (Elkovan, A. 2007).
Bayram ziyaretleri yapihp, cesitli yiyecekler almdiktan sonra erkekler
vehaneye giderdi. Orada kemaneciler, kemane calarak halki eglendirirdi. Sarkilar
'
-ylenir, oyunlar oynamrdi. Bayramda fotograf da cekerlerdi.
Duvara siyah bir carsaf
a.mrr,

insanlar onun onunde saskm.bir ifadeyle oturur ve resim cektirirlerdi. Kadmlar

kendi aralannda eglenirlerdi. Mertekli bir ev bulup boydan boya uzun bir tahtamn

~i~i:

Bir cesit tath.

~astelli: Harup ozsuyunun katilasmrs sekli.
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izerine

salmcak

kurarlardi.

Salmcakta

sallarnrken

cesitli

maniler

soylerlerdi.

eklere kahvehanede "golge oyunu" da oynatihrdi.

Kadmlarm bulundugu yere de funa bir kemaneci gelir ve onlara kemane cahp,
lar soylerdi, Bu sirada bekar erkekler de gene kizlan gormeye giderdi.
cereden begendigi kiza goz kirpardi. K1z da onu begenmisse, ona karsihk verirdi.
dan oglan kiza bir mektup yazip, disandaki bir tasm altma koyardi. Kiz o tasm
· iyice belledikten sonra, oglan gider gitmez disan cikar, tasm altmdan mektubu
ve gizli bir kosede okurdu (Elkovan, A. 2007). Oglan bayram bittikten sonra
me o kizla evlenmek istedigini soyler, aile de uygun gorurse kizi istemeye
di.
Bayramm ilk gununun aksarm gene kiz ve erkeklere kma yakihrdi. Eller
amp, yumruk sekline getirilir ve bir basortusu ya da temiz bir bezle sanhrdi.
a kadar bu sekilde kalimr, baglanan bez sabahleyin cozulurdtt,
Bayram gunu koye sihirbaz, akrobat v.s. 'den olusan gruplar da gelirdi.
ar,Babaliki Kahvehanesi'nin alt kismmda hunerlerini gosterirlerdi; saglam
klerin arasma tel gerip, uzerinde yiiriirlerdi. Sabani cenelerine koyup tasirlardi;
_ ca yere ters cevirerek bir sise, onun uzerine de tahta koyarlardi. Akrobat, bunun
· e cikip yururdu. 1945 ve 1950'li yillarda iskele'den "Guryel Kardesler"
· de bir muzik grubu gelir ve kahvehanedekileri eglendirirdi (Denker, R. 2006).
yram giinlerinde buz kahplan hazirlamr ve bunlara sehirden satm alman ve
'renk" adi verilen cesitli renklerdeki kati bir madde kanstmlarak dondurma elde
·· · di. Koyde Emirzade Balcioglu dondurma yapar ve koylulere satardi. Bayramm
ci ve ikinci gunu de eglenilir, ovaya gidilmezdi.
Kurban bayrammda da Ramazan bayrarm gelenekleri uygulamrdi, Bunlara ek
; kurban keserler ve etlerini fakirlere, kornsulara, akrabalara dagrtirlardi.
Bugtm Kalebumu'nda, Ramazan ve Kurban bayramlannda erkekler eskiden
1ugu

gibi once camiye gidip, bayram namazmi kilarlar. Sonra eve gelip, aileleriyle

yramlasir ve mezarliga giderler. Daha sonra aile buyuklerine ziyarete gidilir.
Bugiin de el open cocuklara para, yemis v.s. verilir. Aynca hammlar pilavuna,
er, kafes, lokma yaparak komsulara verirler veya bayramlanm kutlamak icin
·e gelen misafirlere ikram ederler. Bunlan yiyenler "olulcrinizin carnna/ ruhuna"

,

.
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· ·

kahplasrms ifadesini kullanirlar. Aynca bayramlarda fakirlere de maddi gticii

_ i olanlar tarafmdan zekat verilir ve onlann da hayir dualan ahmr. Bayramm ilk

--u yenilip icilip, eglenilir. Ikinci gtmden itibaren tarlasi olan tarlaya gider,
¥Jlli:1.Ll.lar da hayvanlanm beklemeye gider. Ramazan bayrammm birinci, ikinci ve

--cu

gunu, Kurban bayrarrunm da birinci, ikinci, uctmctl ve dorduncu giinleri

rlet tarafmdan resmi tatil olarak kabul edildigi icin devlete bagh memurlar, okulda
goren ogrenciler bugunleri ya evde dinlenerek, ya Kibns'm diger
-· zelerinde oturan akrabalanm ziyaret ederek ya da arkadaslanyla eglenerek gecirir.
- O:mtizde de Kurban bayrammda kurban kesilip fakirlere dagrtilmaktadir.
"Ah su eski bayramlar" diyerek basladilar anlatmaya ... Hakhydilar. 0
nrnanm bayram heyecanlarmm, hazirhklanmn yerini bugun zoraki yapilan bayram
tleri, misafirleri agirlamak icin hazir alman tel kadayiflan, ekmek kadayiflan

4.1.9.2.2 Milli Bayramlar:
a) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Cocuk Bayrami:
23 Nisan Cocuk Bayrarm, Kalebumu'nda

1950'li yillarda kutlanmaya

landi, Ingiliz yonetiminin baskisi yuzunden coskulu bir sekilde kutlanmamasma
gmen yine de gtmun anlam ve onemini belirten konusmalar yapihr, Atattirk'le ilgili
·· Ier okunurdu.
23 Nisan'da cesitli sarkilar da soylenirdi. 1957 - 1958 egitim doneminde
-ylenen su sarki bazi koylulerin hala daha aklmdadir:

Ak tren, kara tren
Odur yari getiren
Kumrahm guzelim amman
Yandim amman
Seversen mektup yolla ... (Elkovan,H. 2006).
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1960'h yillarda daha coskulu olarak kutlanmaya basladi ( Bkz. Resim 44).
Giiniimiizde Ziyamet ilkokulu'na giden Kaleburnulu ogrenciler, 23 Nisan Cocuk
yramnu buyuk bir heyecan ve mutlulukla kutlamaktadirlar.

Siirler okurlar, danslar

er. Eglenceli oyunlar esliginde bol bol eglenirler ve velilerini de eglendirirler.

19 May1s Atatiirk'ii Anma , Genelik ve Spor Bayramu
Kaleburnu'nda
t.tanmaktayd1.

1950'li

yillarda

19 Mayis

ve Spor Bayrarm

Koydeki ogretmen ve ogrenciler, kutlamalara gecmeden once koyde

· gecit yaparlardi

(Bkz. Resim 45). Sonra okullanna gelip, ingiliz yonetiminin

kutlamaya karsi olmasma aldms etmeyerek,
wanarnk

Genclik

siirler okuyup ritmik hareketler

bayrami kutlarlardi (Bkz.Resim 46).
19 Mayis bayrami, 1955- 1956 egitim doneminde de kutlanrmstrr. Kasa-

- · er hareketleri yapilnus, bisiklet tekerleginin lastigi yakilarak icinden atlanrmstir
Denker, R. 2006).
19 Mayis'ta erkek ogrenciler, koyliilerin "Potur" dedikleri, alttan ucu
11SJJKii

bir sort, ustunden de atlet giyerlerdi. K1z ogrenciler de alttan sort iistten ise

- ~1rt (t-shirt) giyerlerdi. Kizlann basmda bant da olurdu (Giil, S. 2006).
lluJ;in Kalebumu ogrencileri Yeni Erenkoy'de kurulan Erenkoy Lisesi'nde egitim
ekte, bayramlan da halkla beraber bu okulun sahasmda kutlamaktadirlar.
19 Mayis giinii, ogrcnciler toren alam olan Erenkoy Lisesi'ne gelmeden once
saat 9:30'da koyun girisindeki Atatiirk biistii ve Sehitler Abidesi'ne celenk
1yarlar, saygi durusunda bulunurlar. Daha sonra Tiirkiye Cumhuriyeti ve Kuzey
bns Turk Cumhuriyeti bayraklan ile bando esliginde Erenkoy Lisesi'ne giderler.
Erenkoy Lisesi'ndeki toren alanma geldikten sonra da istiklal Marsi'ru
p, bir dakikahk saygi durusunda bulunurlar. Ardmdan Erenkoy Lisesi Muduru,
eni Erenkoy ilkokulu Miidiirii ve Yeni Erenkoy Belediye Baskam ogrencilerin
iyranuru kutlar. Toren, bando gecidi, siirler ve dans gosterileri ile devam eder.
Torenin sonuna dogru yumurta yansi, elma yeme yansi v.s. eglenceli oyunlar
ynarur. Yansmalarda derecelere giren ogrencilere odullerinin verilmesi ile toren
sona erer.
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramn
29 Ekim Cumhuriyet Bayranu da Kalebumu'nda

1950'li yillarda kutlanmaya

di. 23 Nisan ve 19 Mayis bayramlan gibi bu bayram da ingiliz Hukumeti'nden
olarak

Kalebumu

ilkokulu'nda

kutlarurdi.

Siirler

okunurdu.

29

Ekim

umhuriyet Bayrarm kutlamalanna aileler gelmezdi (Denker, T. 2006).
Bugiin Kalebumulu
yamet ilkokulu'nda,

ilkokul ogrencileri,

29 Ekim Cumhuriyet

Bayrarru'ru

ortaokul ve lise ogrencileri de Erenkoy Lisesi'nde kutlarlar.

torene bugiin de ogrenci aileleri katilmaz, Torende siirler okunur, okul korosu
ar soyler ve giiniin anlam ve onemi ile ilgili konusmalar

yapihr. Bugiin

ebumu'nda bazi aileler evlerine Tiirkiye Cumhuriyeti bayragmi ceker. Kalebumu
tan ve azalar da Atatiirk biistiine celenk koyar ve saygi durusunda bulunur.

15 Kasun Cumhuriyet Bayrami:
Kuzey Kibns Tiirk Cumhuriyeti,

15 Kasim 1983 'te ilan edildi. 0 giinden

her yil 15 Kasiru'da toren diizenlenir.
Kalebumu koyluleri evlerine KKTC bayraklanm

asarlar, muhtar ve azalar

Ataturk biistiine celenk koyarlar. Koyden arzu edenler, sehirde diizenlenen torenlere

ebumulu ilkokul ogrencileri, diger bayramlarda
Ziyamet ilkokulu'nda,

oldugu gibi bu bayramda da

ortaokul ve lise ogrencileri de Erenkoy Lisesi'nde

yapilan

- nlere katihrlar. Okullarda siirler okunur, sarkilar soylenir.

,, 20 Temmuz Barrs ve Ozgiirliik Bayrann:
20 Temmuz 1974 Mutlu Bans Harekati'ndan

soma her yil 20 Temmuz giinii

uzey Kibns'ta kutlamalar yapilmaktadir.
Kalebumulular

bugiin de daha cok sehirde diizenlenen torenlere giderler.

.. Iuhtar, diger onemli giinlerde yaptigi gibi azalanyla birlikte Atatiirk biistiine celenk
oyar.

.•
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f) 30 Agustos Zafer Bayrann:

Mustafa Kemal'in Yunanlilarla yaptigi Baskomutanhk Meydan Muharebesi'ni
kazamp, ordularma "Hedefiniz Akdeniz'dir, ileri" dedigi bugun, Kibns Tiirkleri
tarafindan coskuyla kutlanmaktadir.
Kaleburnu halki, bugunde koyde pek kutlama yapmazdi. Sadece erkekler
vehanede oturup, Atatiirk'iin yaptiklanndan soz ederlerdi. Ingiliz yonetiminin
umsuz tavirlan ister istemez koyluleri etkilerdi (Gill, S. 2006).
- umuzde 30 Agustos gunu, koy meydam bayraklarla suslenir, Atatiirk biistiine
Ienk koyulup, saygi durusunda bulunulur.

1.9.2.3 Saytl:Giinler:

10 Kasun Tdreni:
Atatiirk'iin dunyaya gozlerini kapattigi 10 Kasun gununde, Kalebumu
okulu'nda gizlice anma torenleri duzenlenirdi, 10 Kasun gtinii smiflara asilan
·· ·k resimleri, ertesi gun duvardan indirilir ve yerine yine Ingiliz Kralicesi'nin
· asihrdi (Gill, S. 2006; Elkovan, A. 2006).1963 yihndan sonra serbest bir
·· de toreni yapmaya basladilar.
Gunumuzde 10 Kasun gunu saat 9:05'te sirenler cahrur ve koyluler olduklan
e bir dakikahk saygi durusunda bulunurlar.
Kalebumulu ogrenciler de okullarmdaki anma torenine katilirlar, Ataturk ile
siirler okurlar, Ataturk'tm hayati ve yaptiklanyla ilgili hazirladiklan yazilan
lar. Bugun Kibns'm her yerinde oldugu gibi Kalebumu koyunde de bayraklar
ya indirilir.

21 Arahk Tdreni (21 Arahk Sehitler Haftasi):
21 Arahk 1963 "Kanli Noel" olarak tarihe gecmis bir gundur. Bugunde
ar Enosis'i gerceklestirmek icin Lefkosa'mn Tahtakale semtine saldirdilar. 0
..

e Zeki Halil ve Cemaliye Emir admdaki iki vatandasi oldurduler; aynca 26 Arahk

·•,
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963'te

Lefkosa'rnn

Kumsal

Bolgesi'nde

Doktor

Binbasi

llhan Bey'in

banyo

--·etine saklanan kansiru ve uc cocugunu orada katlettiler.
Kalebumu'nda
--0muzde

bugunun tam olarak ne zamandan beri amldigi bilinmiyor ama

yine muhtarhk

nda bulunulmaktadir.

tarafmdan

Ataturk

busttme

celenk konulup,

saygi

Okullarda da okul idaresi tarafmdan bir anma toreni

nlenmektedir, Siirler okunup, konusmalar yapilmaktadir .

.9.3 Bereket Torenlerh

.9.3.1 Adak- Kurban:
Kaleburnulular adak adarlardi. Cocugunun iyilesmesini isteyen ya da
__._,mek isteyen koyltiler yatirlara adak adardi. En fazla kurban ve mum adaklan
ahrdi, Adaklan olunca mumlanm yakar, kurbanlan da kesip fakirlere dagrtirlardi.
Kalebumulular'm en fazla adak yaptiklan yer Lamaka'daki Hala Sultan
i'ydi (Bkz. Resim 47).544 isteklerinin yerine gelmesi durumunda buraya gidip
yakacaklanm veya kurban keseceklerini soylerlerdi.
Kaleburnu koytmdeki cami de adak yaptiklan onemli bir ibadet yeriydi.
IMJJmm

icinde bir tiirbe vardir ve koyluler bu tiirbeye gidip dua eder ve mum

lardi (Denker, R. 2006).
Bugun Dipkarpaz koyundeki Apostolos Andreas Manastm'na
Resim 48)545,

adaklar yapilsa da 19. yy'da ve 20. yy'm

gidip

baslannda

ebumulular'm buraya gelip, adak yaptiklan ile ilgili bir bilgiye rastlamadik,
~~·Hiler, burasmm Hristiyan mabedi oldugunu dustmerek daha 90k Hala Sultan
Hala Sultan ( Ummu Hamm-Bint Nilhan Ensari), Hz. Muhammed'in halasidir. ( Manevi halasi
91dugunu soyleyenler de vardir.) Hala Sultan, M.S. 649'dan sonra Araplar tarafmdan Kibns'a

an seferler sirasmda attan duserek sehit olmus ve Lamaka'da gomulmustur. Daha sonra da
-=:zaruunm etrafma tiirbe yapilrmstir. Bugiin de turbeye gidip dua edenler vardrr.
Apostolos Andreas Manastm, Zafer Bumu'na yakin bir bolgede kurulmus bir manastrrdrr. Buraya
erilen kisi; Isa'nm havarilerindendi. Apostolos Andreas, Hristiyanligi yayma donemlerinde M.S.
yilinda Yahudiler'in baskist yiiztinden Kudiis'ten kacip buraya gelmis. Aynlacagi vakit, kendisini
geminin su stogu bitince buraya inip tulumlan suyla doldurmus. Aynca; bu suyla geminin
bptammn gozti gormeyen oglunun ytiztinii de yikamis, cocugun gozleri acilnus. 0 gunden bu yana
nnn yanmda yer alan bu su kutsal olarak kabul edilmektedir.
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·iirbesi'ne gidiyorlardi (Sukan, M. 2006; Denker, R. 2006; Elkovan, A. 2006).
yatrrlara ve tiirbelere kurban adayip, adarnaya neden olan istek gerceklesince
am kesme adeti, Kibns Tiirkleri tarafmdan islarni bir kisveye bunmdurulmustur.
islarniyet'te yatir ve tiirbelere, evliyalara adak yapmak gibi bir durum soz
usu degildir. Kibns Tiirkleri de Anadolu Tiirkleri gibi islarniyet'i kabul ettikten
bile eski Tiirk dinindeki adet ve inamslanm siirdiirmekte, onlan islarn dininin
Ian ile birlestirerek hala daha uygulamaktadir, Bu durum, Kaleburnulular icin
gecerlidir,

islarniyet'ten 90k onceleri, Tiirk Samanligi'nda goruldugu gibi, Tiirkler ata
, muhtelif fonksiyonlan yiiklenen iyeleri, Gok Tann'yi memnun etmek,
nzasmi kazanmak icin kurban keserlerdi546• Hatta olulerin mezan basmda
tnrruin

kesmek adeti de 90k yaygmd1547. Bunun sebebi; kurbarun olunun ruhuna

· · ip, bu ruhun kendilerine yardim etmesini saglamakti,
Kurban adagimn gecmisi 90k eskiye dayarur. Siimerler'in Gilgarrus
Destani'nda, Gilgarms "Olumsuzluk Ulkesi'tne yani cennete yolculuk etmek icin
·•,

ann'ya kurban adagmda bulunmustu. Gunes Tannsi da bunu kabul etmis ve onu
. 1 erm
. semn
. d en k orumustu548 .
cm

Kalebumulular, kurban adagi yapma yanmda "mum" adagi da yaparlardi,
yakma yanmda "yagli kandil" de yakarlardi, Yaglar, " gololambi" denilen
lar icerisinde yakilmaktaydr ".
Tiirbelere ve yatirlara mum yakma adeti de eski cahiliyet cagmdan kalma
erden biridir. Eski caglarda yalmz evliya sayilanlann degil, baska olulerin de

Yasar Kalafat, Dogu Anadolu 'da Eski Turk Inanclannin Izleri, (Yayimlanmarms Yliksek Lisans
en'), Gazi Universitesi Sosyal Bil. Ens., Ankara 1989, s. 75.

~ Abdulkadir Inan, Tarihte ve Bugiin Samanizm, Turk Tarih Kurumu Yayrnlan, Ankara 2000, s. 183,
86,189.
Tankut Sozeri, Kulturlerde Sahmeran, Im Yayrnlan, istanbul 2000, s. 59.
obert Gunnis, Historic Cyprus, Kemal Rustem, Nicosia 1969, s. 80.

mezarlannda yahut oldtikleri yerde mum yakmak veya ates yakmak bir nevi kurban
say1hrd1550.

Abdulkadir Inan'm

belirttigine gore; "mum yakma" adeti, Tiirkler'e

Hristiyanhk'tan gecmistir. Hristiyanhk'tan onceki Helenler ve Romahlar mezarlarda
mezar taslan uzerinde mesaleler yakarlardi, Hristiyan olduktan sonra da bu adeti
brrakmadrlar, "kitaba uydurup" Hristiyan dini ayinlerine soktular, Anadolu
Tiirkleri'nin daha Orta Asya'da bulunduklan sirada bu adeti oradaki Hristiyan
cemaatlerinden almalan miimkiindur551.
Kaleburnulular bugtm adaklanm yine Hala Sultan'a yapmaktadir; ama
Dipkarpaz'daki Apostolos Andreas Manastm'na gidenler de vardir. Kurban adagi
·· de sikhkla yapilan bir adaktir, Mum adagmda ise azalma goruluyor.

1.9.3.2 Yagmur Duasu

Kaleburnu koylulerinin en onemli gecim kaynaklanmn basmda tanm
Imekteydi. Kurakhk oldugu zaman gecimleri zorlasiyordu. Bu yuzden uzun sure
_ .gmur yagmadigi zaman, yagmasi icin " yagmur duasrna cikiyorlardi. Kuruova,
vtepe ve Kaleburnu halki toplamp, elbiselerini ters giyerek552 Kuruova denizine
· lerlerdi. Oraya gittiklerinde denizin kenarma temiz bir carsaf sererler ve kiyidan
taslan toplarlardi. Her cakil tasma "Vehuvellezi" ile baslayan duayi okuyup,
-_nerlerdi. Duah taslar, carsafm uzerine atihrdi (Sukan, R. 2006). Tum cakil taslan
fta birikince, carsaf durulur ve agzr baglamp denize atihrdi. Bu islemler
ildiktan sonra yagmur yagacagina inaruhrdi. Aynca tum bunlar yapihrken
yanlannda bir de imam bulunurdu (Elkovan, A. 2006).
Rumlar da yagmur duasma cikarlarnus. Yagmur duasi icin Baf' tan gelen
Rumlar'a bile rastlamrmis. Cevre koylerdeki yani Dipkarpaz, Sipahi ve Yalusa'daki
Rumlar, diger bolgelerden gelen Rumlarla birlesir ve once Yalusa ve Rizo Karpazo
(buglinkii Yeni Erenkoy - Dipkarpaz) arasmda yer alan ve "Elousa'' adi verilen
'Abdiilkadir inan, Hurafetler ve Menseleri, Diyanet Yaymlan, Ankara 1962, s. 42.
-· A.g.e, s. 43.
ss: Bu da Eski Tiirk inanclanndaki ters motifi ile ilgilidir.
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-1gedeki bazilikaya giderlerdi553. Buradan Meryem Ana ikonunu ahp, daglardan
lerden inerek Kalebumu'na vanrlardi. Kalebumu'nda Meryem Ana'mn annesi
y Anna'ya adanan kiliseye giderler ve yagmur duasi ederlerdi (Sukan, M. 2006).

Kaynak kisilerimizden Yorgo Hristodulu'nun

belirttigine gore de kurakhk

zamanlannda Kalebumu muezzini ile Dipkarpaz (Karpaz) papazi, Kalebumu'nda
·• te

dua ederlermis, Bu imamlardan birisi de Mulla Ali'ydi. Mulla Ali ellerini

aya kaldirarak "Ya Rabbi, irk ayirma, ne olur bize yagmur yagdir" diye dua
di (Sah, H. 2007).

Bugiin Kalebumu koyluleri zaman zaman yine yagmur duasma cikmaktadrr;
eskisi gibi aynntih bir faaliyet gerceklestirilmiyor, Koyun erkekleri, imamla
e camide yagmurun yagmasi icin dua ederler. Soylediklerine gore dua ettikten
9 gun sonra yagmur yagarmis.

:=

Bu bazilika halen daha saglamdir. Turistler ziyaret etmektedir ama icerisi eek kirlidir.
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.1.10

MiMARi - EV BARK YAPIMI :

Kaleburnu'ndaki

evler genelde tek kath olarak yapihrdi. iki veya ii<; odalan

unurdu. 1930'lu - 1940'h yillarda oncelikle duz bir arazi bulunurdu. Bu araziye
~,rt veya bes ayakhk genis bir cukur kazihr ve icine temel atihrdi.
Ev yapilmaya baslamadan once kurban kesilir ve temele kurbanm karu
tihrdi. Eger bu yapilmazsa evde yasayacak olanlarm gaipten sesler duyacaklanna
inamlud1 (Elkovan, A. 2006). Aynca evin seytanmm aileyi oldurecegi soylenirdif".
urban kesme yanmda eve ugur getirmesi icin temele kirrruzi altm da koyarlarmis.
Evler eskiden betondan degil, kerpicten ve tastan yapihrdi. Hazirlanan temelin
e taslar konup, bunlar sulamrdi. Bir yanda da samanlarla camur yigmi
mhrdi, Camurun kirac olmasi gerekirdi. Camur-saman kansum bir sure
endirilirdi. Ardmdan temele yerlestirilen taslann ustune ve aralanna dokulup,
bu camurla iyice srvanmasi saglamrdi (Elkovan, A. 2006). Evi yaparken
es yardima kosardi (Bkz. Resim 49 ve 50). Ev bittikten sonra damma mersin
ulurdu. Tavaruna da kalm karruslardan "mertek" yapihrdi. Aynca tavaru da killi
.,.,1.i:1.11...la samam kanstirarak elde ettikleri "gonna" denilen camurla sivarlardi
er, T. 2006). Yapilan bu evlerin en fazla ii<; odalan olurdu. Genelde bir
ereleri vardi, Bazi evlerin de hie penceresi yoktu.
Koydeki az sayida zengin insarun (or/ Ali Efendi Huseyin Babaliki) evi ise
· .ok odadan olusurdu. Anlatilanlara gore; Ali Efendi 'nin babasi Huseyin
Babaliki'nin evi iki yuz sene evvel yapilrms, bol odah bir evdi555. Evdeki her odanm
• rn bir islevi vardi. Bir odada yag degirmeni bulunurdu, bes tanesi misafirhaneydi,
· i cobanlara, ii<;ii hizmetcilere aitti v.s ... (Elkovan, A. 2006). Orta halli ve fakir

arm evi ise soyleydi:

Bir zamanlar boyle bir eve rastlanmis. Koylulere gore evde oturan adarmn ayn zamanlarda
digi ii~ esi de bu sebepten olmus. Evini degistirdikten sonra evlendigi son esi ise olmemis.
r Bagiskan, "Kaleburnu Koyu Uzerine Bir Arasnrma", Halkbilimi, y1114, sayi 48, Arahk-Ocak
s. 41.
Bu ev daha sonra oglu Ali Efendi'ye kaldi, 0 da oldukten sonra kizlanndan birisine kaldi. K1z,
999'da yeni bir ev yapma dusuncesiyle asirhk konagi yiktimusnr.
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Evin icinde genelde kemerli bir kavis bulunurdu ve bu kavislerden asagiya
demir parcalan sallandmldidskz.

Resim 51 ). Bu demirlerin ucuna koyluler bir

ler asarlardi (or/ Testi, paneri vs ... ) (Denker, T. 2006).
Kalebumu'ndaki

evlerde goze carpan en onernli esya, "siminya" adi verilen

di (Denker, T. 2006).(Bkz. Resim 52). Bu raflann uzerleri yuvarlak ve el
· de besli motifle suslenirdi. Rumlar da koylerinde bu raflarm kosesine uzerinde
re ve kapilar bulunan kilise seklinde bir dolap yaparlar ve icine Aziz
enon'un bir ikonunu koyarlardrf". Bu raflarm uzerine de testi, bardak, tencere
gibi esyalan yerlestirirlerdi.
Kalebumu koyluleri duvara civiler cakip bunlarm uzerine ~1~e , panen ve
ih asarlardi (Denker, T.2006). Testiyi de hem yiyeceklerini saklamak hem de sus
iyla kullarurlardi. Evin bir kisrm mutfak olarak kullaruhrdi, Gazocagmm koye

•

edigi yillarda, somine yakihrdi. Sominenin uzerinde "demirli ayakca" isimli
seklinde bir demir parcasi bulunurdu. Tencereler, demirli ayakcanm uzerine
ur ve yemegin odun isisiyla pismesi saglarurdi (Elkovan, A. 2006). Demirli
ca, "kiiriik ayakca", "hiiyiik ayakca" gibi kisimlara aynlirdi. Bu kisimlara
~i,diiler "seroniska" da derlerdi. Buyuk ayakcada daha 90k tencere icerisindeki
ekler pisirilirdi. Ktictik ayakcada ise cezve icerisinde kahve ve cay pisirilirdi.
Kalebumu'nda bircok evde "tavla" denen tahtadan yapilrms yataklar vardir.
go/a" adi verilen demirden yapilmis yataklardan once tavla kullaruhrdi; aynca
~~·liiler olulerini de bunlarm uzerinde yikarlardi. Bu yataklarm sustasi yoktu.
rlanm uzerine on- on iki koyunun yununden yapilrrus bir silte serilirdi (Elkovan,
2006). Ba'.?1 evlerde yatagin yanmda bebekler icin "besik" de bulunurdu. Bunun
da evlerde bugun de rastlanan namsiyeli557 yataklan vardi (Bkz. Resim 53). Bu
ralann yanmda bazi evlerde "kok ayna"558 ve "horo"559 da bulunurdu. Hammlar

~

uncer Bagiskan, "Kaleburnu Koyu Uzerine bir Arastirma", Halkbilimi, yil 14, sayi 48,Arhk-Ocak
, s. 41. Bagiskan, bu el seklindeki motifile Anadolu'daki "Fatma Ana'mn eli" motifi arasmda bir
olabilecegini dusunuyor.
siye: Uclan dantel islemeli yatak ortusu.

ok Ayna: Genelde boronun ilzerinde yer alan, dort yam islemeli bnyuk ayna.
Boro: Tahtadan yapilrms, ustu oymah ve alti kapah bir dolaptir,

.,,
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~,k aynanm onunde saclanm tarar, s-Uslenirdi. Boronun -Uzerine de taraklarrm, kara
lanm v.s koyarlardi.

Bazi evlerde ceyiz sandigi da bulunurdu.

flar, yorganlar sandiklann

Ozellikle

icinde saklamrdi, Elbiseler de genelde kofunlerde

amr ve bocekler onlan yemesin diye elbiselerin arasma naftalin gorevi goren
560yerle~tirilirdi.
esil sabun"
Kallin ve ceyiz sandiklanmn yamnda "Deyirmi

·abez" (Driftosaniyo) ve "Drios Gamni" denilen masalar da evlerdeki yerini ahrdi
ekri, M. 2006). Bu masalann

ayaklan

kisaydi ve hellim suyu akrtmada da

a.umrn1hrd1.
Kaleburnu'nda eskiden tuvaletler disardaydi. Disanda topraktan kucuk bir oda

nhr ve icine diktortgen seklinde bir cukur kazihrdi. Tuvalet ihtiyaci olanlar gece
kalkar ve evden buraya kadar yuruyerek bu ihtiyacim karsilardi (Elkovan, A.
. Banyo ise evin icinde yapihrdi, Ev yapihrken kapi arkasma uygun bir meyil
·· · di. Bu kisim, evin taban yuksekliginden

asagida olurdu. Boylelikle banyo

ken akitilan sular evi kaplamadan disan cikardi.
1900'1-U yillann basmda evlerde elektrik yoktu. Aileler, aydmlanmak icin bir
ya sisesi ahr, onu temizler ve sisenin kapaginm ustune kucuk bir delik acardi.
~

icine bu delikten pamuk ipligi sarkrtirlardi; aynca yine sisenin icine yag ya
temiz lambasuyu dokulerek, pamuk ipligi yakihrdi.
· iyle iplik yanar ve onun aleviyle etraf aydmlamrdi.

Y ag veya lambasuyunun
insanlar ipligin kisa bir

.,..,.. •••••• n yanmasma dikkat ederdi. Eger buyuk bir kismi yanarsa ates de fazla olur ve
a siyah isler sacip, zehirlenmeye neden olabilirdi. ilerleyen yillarda gazlambasi
fener kullamlmaya baslandi ( Bkz. Resim 54).

Kaleburnu'nda

bircok evde sund-Urme561 bulunurdu.

Sundurme evin orta

~u.".ua denk gelirdi. D1~ duvar yuzeyinden bir bucuk metre iceride bir duvar ve giris

Y~i1 sabun soyle yapilirdi: Zeytinden, zeytinyagi cikanldiktan sonra yagm altma zeytinin
duko "rlenen tortusu cokerdi. Bu tortu ahmr ve yesil sabun yapihrdi ( Denker, T. 2006).
~Iimilzde de Cayirova'daki Diner Fabrikasi'nda yesil sabun yapihr. insanlar zeytinyagi tortusunu
iya getirir. Fabrika da tortuyu, sabun haline getirerek onlara iade eder. Eskiden yesil sabun
etcik'tte yapihrdi. Koyluler sabun almak icin buraya giderdi.
iindiirme: "Sundurrna" sozcugunun zamanla degismesiyle olusmustur, Yagmurdan, gunesten
k.onmmak icin yapilan ve arkasi bir duvara verilen can. (Turkce Sozluk; Turk Dil Kurumu Yaymlan,
Ankara 1998,s. 1348).
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1s1 olurdu (Bu duvar ile kapmm bulundugu yer sundurmeydi ). Sundtirme, dam
da ama disanyi tamarmyla gorebilecek bir mekandir, Disandan gelip, evin
.•. mmde bekleyen insanlan yagmurdan veya gunesten korurdu.562
Evlerin cogunun avlusu vardi, Bu avlularda genelde asma ve incir agaclan
unurdu. Golgelik gorevi gormesi icin her avluya mutlaka bir agac ekilmisti
ovan, A. 2006).
Cok fakir olan insanlann okuzleri eskiden kendileriyle aym evde kahrdi,
Olruzler kism evi isitirdi. Evde iki goz odadan birinin bir kosesinde kalan okuzler
~~a

beslenirdi. Evlerin tabam toprakti. Bu tabanm uzerine saman yigmlan konur

ineklerin diskilanru buraya yapmasi saglamrdi, Okuzler nefes ahp verirken
-Ullianndan ve agizlanndan cikan buharla ev halki 1S1mrd1.
Devesi olan insanlar da evin bir kismmi devesine aymrdi. Develerin eve
e sekilleri 90k ilgincti. Insanlar, evin giris kapismm iki yamna orta buyuklukte
cukur kazarlardi, Deve iceriye girmek icin on ayagmi attigi zaman, horgucleri
1Illil seviyesine inerdi, sonra arka ayaklanru da atardi, onlar da kapmm diger
daki yani evdeki cukura girerdi. Boylece horgucleri kapiya carpmadan deve
· ye girebilirdi (Elkovan, A. 2006).
Bugun koyde yeni evler yapilmakta, eski evler ise yeniden caga uygun olarak

edilmektedir. Bu evler artik tugla, demir ve cimentodan yapilmaktadir. iki kath
genis evlere rastlamr. Ozellikle ingiltere'de yasayan Kalebumulular'm yaz
erini gecirmek icin koye geldiklerinde kalmalan icin yaptiklan evler genis ve
orludur. Gunumuz Kalebumu evleri genelde uc-dort kapih ve sekiz-on
cerelidir. Genellikle bir salon, bir banyo- tuvalet, bir misafir odasi, bir mutfak ve
· yatak odasi olmak iizere altr odadan olusur. Hala daha evlerde sundurmeye ve
rluya rastlamr. Bunlar koylulerin vazgecilmezidir. A vluda kahve icmenin keyfi bir
du. Gozlemledigimiz kadanyla bazi evlerin etrafi da duvarla cevrilidir. Duvar
•. ksa, evi korumasi amaciyla odun ve calilar yan yana dizilerek duvarm gorevini
unasi saglamr.

Oguz Yorgancioglu, Ktbrts Turk Folkloru,? Magosa, 2000, s. 27.

,
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Evin giris kapismdan girildiginde oncelikle salon karsumza cikar, Salonda bir
esi cift kisilik olmak iizere genelde dort tane koltuk bulunur. Ortada bir masa,
masanm iizerinde de iki tabla ve vazoda cicekler yer ahr. Her evde mutlaka
evizyon vardir, Aynca kitaphk veya cesitli siis esyalanrunn bulundugu tahtadan
alrrus raflara da salonda rastlamr. Eskiden evlerde siis gorevi gormesi icin bir
ahrlar ve onu duvara cakarlardi, Y ashlann evinde buna bugiin de rastlamr; ama
ler artik kilimi siis esyasi olarak kullanrmyor. Sadece kism evi isitmasi icin yere
iyorlar. K1~m yakilan soba, yazm cahstmlan vantilator de misafirlerin oturdugu

oldugu icin genelde salonda bulundurulur563. Salonun duvarlan buyutulmus
eveli resimlerle, duvar saati ve cesitli tablolarla siislenir ( Bkz.Resim 55). Aynca
iizerine de cerceveli resimlerin konuldugu gorulur. Misafir odasmda genelde
ya da iki yatak, bazi evlerde bir de dolap bulunur. Misafirlerin kism usumemesi
- misafir odalanna da hah serilir.
Yatak odalannda

yataklar, dolap, tuvalet masasi, maddi durumu iyi olan

erin cocuklan icin yaptirdiklan ktictik bir kiitiiphane ve masa- sandalye takmu
.ur. Yeni dogan bebekler icin ciftler kendi yataklannm yamna bir besik yaptmr.
~U.11..

ancak iki- ii<; yasma geldigi zaman onu kendi odasma cikanrlar. Bebekken
leyin sikca uyandigi icin annenin ona bakmasi gerekir. Yatak odalannda bulunan

esyalar marangozda yaptmhr ya da mobleden hazir olarak ahmr.

Nerden

nereye?

Tavladan,

gargolaya,

oradan

son model

yataklara ....

olojinin bas dondurucu ilerleyisi her yerde oldugu gibi bu esyalarda da kendini
~ stermektedir.

Tuvalet ve banyo odasi ise fayans ve mermer kaphdir. Bazi evlerde lavabo da
.aletin ve banyonun bulundugu odada yer ahr. Lavabonun iizerinde bir ayna ve
_mamn hemen altmdaki cikmtih bolgede dis fircasi, dis macunu, sabun, tarak, tras
onu v.s .. bulunur.

Arnk bircok evde hem salon hem de cocuk odalanna soba konulmaktadir. Hatta klima koyduranlar
vardir,

'Ij,
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Mutfakta

ise gazocagi, camasir ve bulasik

makinesi,

sandalyeler ile buzdolabi yer ahr. Cogu evin mutfagmda

yemek masasi ve

duvara monte edilmis

olaplar vardir. Bu dolaplar cesitli bolumlere aynlrmstir ve her bolume tabaklar,
bardaklar, catal-bicak-kasiklar,

tencereler, tepsiler v.s. ayn ayn

yerlestirilmistir.

Eskiden kalma mutfak esyalan da dolaplarm iizerine siis olarak konmustur.
Kaleburnu koyunde cok giizel bir kahvehane vardir (Bkz. Resim 56 ). Sahibi
Ali Efendi Huseyin Babaliki 'ydi.
Kahvehanenin arka tarafmda cok biiyiik civilerle kaplanrms demir bir kasa
unur. Bu, kahvehanenin

sahibine ait bir kasaydi. Hirsizlar bir gun bu kasayi

aya cahsrmslar, rivayete gore kirk gun kirk gece onu yakmislar; fakat kasa
usayip acilmarmstrr. Kasa hala daha ordadir.
1930'lu yillarda kahvehanenin duvarlan resimlerle susluydu. Bu resimleri o
zaman yaslan cok kucuk olan bazi kisiler de hatirlamaktadir ( Elkovan, A. 2006). Bu
resimlerde yer alan en onemli figiirler; okuz, yilan, aslan ve maymundu.

Atm

uz.erinde yilani vurmaya cahsan adam resmi hala daha belleklerde yasamaktadir. Ne

yank ki 1974'te askerler tarafmdan kahvehaneye badana yapilrms, bu resimler de
nlrrustir. Ali Babaliki'nin kahvehanesi, iic; kemerden olusuyordu ve tavarn
ydi. Kahvehanenin icinde biiyiik bir legen dururdu. Ali Efendi geldigi zaman

~en.in onunde duran buyuk sandalyesine oturur ve ayaklanm legene koyarak
nrdi, Kahvehanede o .donemlerde oynanan en onemli oyun, ispastra idi; aynca
ve tavla da oynamrdi, Nargile icmek ise buyuk bir zevkti. Ural ismindeki kisi,
cayla komur tasiyip nargileye koyardi, Kahvehanede duvara monte edilmis raflar
rardi. Bu raflar bolmelere aynlrmsti ve her bolmede bir nargile bulunurdu; aynca
~,l.melerin her birinde orada bulunan nargilenin sahibinin adi yazardi. Kimse
enin nargilesini almazdi (Elkovan, A. 2006). Erkekler kahvehanede toplarnp
kis gecelerinde sohbet ederler, vakit gecirirlerdi ( Bkz. Resim 57).564
Babaliki Kahvehanesi'nde, kahve yapan ve dagrtan olmak iizere iki cesit
an bulunurdu. Kahveler, duvarla aynlrms bir bolmede yapihrdi. Kahveci,
~,viilmemi~ kahveyi ahr, born seklinde bir cinkonun icine koyar ve komurde
1928'de cekilmis bu resimde bulunanlardan birisi; soldan ilk masada oturan sapkasiz kisi , Memis
· Gavaz'dir. Degum tarihi 1899'dur ( Elkovan, A. 2006).
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pisirirdi. Ardmdan bir tasm iizerine koyup demirle dover ve sonra yeniden pisirerek
ikram ederdi. Ali Efendi Huseyin Babaliki'nin

kahvehanesinin

altmdaki odalara

polisler atlanru baglardi,
Kahvehanenin yanmda Ali Babaliki'nin biiyiik evi yer ahyordu. Evin altmda
ur

de

magara

arahklanndan

vardi,

Buraya

merdivenlerle

inilmekteydi.

Hammlar

evin

bakip kahvehanedeki eslerini cagmrlardi. Ev yillar sonra kazildiginda

ieinden hazineler

cikmrs.

Gunumuzde

kahvehane

binasmm

Bakkaliyesi" admda bir bakkal diikkam bulunmaktadir,

icinde

" Babaliki

Demir kasa, bakkaliyenin

• amnda yer almaktadir.
Bugiin koyde iki tane kahvehane bulunmaktadir, Bugiin de erkekler ispastra,
onga, pisti, tavla vs ... oyunlarla stres atmaktadir.

Yol Yapmn :

"Orda bir koy var uzakta, o koy bizim koyumuzdur ... " sozlerinde gecen o
oyii c;agn~tmyor Karpaz'm sirin Kaleburnu

koyu,..

Bu

koy, yollanmn bozuk

olmasi nedeniyle asirlarca merkeze uzak kalrms, koydeki insanlar epey stktntilar
ekmistir,
1879 yilmda da Kalebumu yolu cetin bir yoldu. At arabalanm

cok zorlayan

u yol, virajlarla doluydu.565
27 Subat 1930 tarihli Soz gazetesinde, "Karpazh" mtistear admi kullanan bir
yazar tarafmdan da bu konuya deginildigini goniyoruz. Y azida Kalebumu,
uruova), Aysimyo
- yapilmasi istenmistir.

(A vtepe) ve Litrongomi

(Boltash) yollannm

Korovya

bir an once

566

Bir ulke icin yol cok onemlidir. Y ollar, sadece insanlann rahatca seyahat
etmelerine yardim etmekle kalmaz, ayru zamanda o insanlann yetistirdlkleri urunleri
de kolayhkla

ve erken

tasimalanna

yardim

eder.

Urununu

rahatca

tasiyip

565

Sir Samuel Baker, Cyprus As I Saw It in I 879, Printed in the United Kingdom by Lightning
Source UK. Ltd, Virginia ?, s. 70.
Karpazh,

566

"Yol Sorunu", Soz Gazetesi, 27 Subat 1930, s. 3.
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satabilecegini dustmen insanlar, daha fazla cahsirlar. Bu da ulkenin kalkmmasmda
- _.,,_ rol oynar.567 1960'h yillara kadar koy yollan dogru durust asfaltlanmarmstir.
961 yilmda Kaleburnu yolu asfaltlanmaya baslannusur. 568
Yillar sonra koyun yollan yine bozulmustur, 2003 yilma gelindiginde
ebumulular muhtar Suleyman Gill onculugunde bu sorunlanm yetkililere
ildirmis, yollarm acilen tamir edilmesini istemislerdir. Koyun, cevresindeki koylerle
hkla baglanti kurabilmesi icin Avtepe - Kalebumu, Kalebumu- Y eni Erenkoy
Kalebumu- Dipkarpaz yollanmn yapilmasi istenmistir.569 2006 yilmda Avtepeeburnu yolu yapilmistir. Kalebumu - Y eni Erenkoy ve Kalebumu-Dipkarpaz
llan ise duzeltilmis, genisletilmistir

ama toprakhdir, daha asfaltlanmarmstrr.

~,yiin icerisindeki yollar ise asm derecede bozuktur. Bir sure sonra tamirine
anacagi soyleniyor.
Kalebumu koyune gelen ilk motorlu tasrt, Ali Efendi Hiiseyin Babaliki'yi
e Hapishanesi'ne goturmek uzere gelen polis arabasiydi (Sah, H. 2007).
960'h yillara gelindiginde koyde sayih tasitlann oldugu gorulur. Koyde 1961
da iki yolcu arabasi, ii<; yuk arabasi, iki van, dort taksi, sekiz traktor ve iki
dover vardi, 570

4.1.11 GiYiM, KU~AM, SUSLENME:

Giysi, insan vucuduna giyinilen parcalann butununden olusan takim seklinde
tammlanabilir. Cesitli unsurlann repertuvarma sahip olgular gibi giysi de bir sisteme
sahiptir. Bir

toplum

icinde normlar,

hangi

giyim

esyalanmn

ve

esya

ombinasyonlannm, kimler tarafmdan , hangi durumlarda giyilebilecegini aciga
s.Komisyon, Kibns Cografyasi ve Tarihi, Turk Maarif Mudurlugu Yayrnlan, Lefkosa 1962, s. 29.
utlu Adah, Koy Raporlarz, Tiirk Cemaat Meclisi Yayrnlan, Lefkosa 1961, s.54.
'Erenkoy'un Sesi, Ocak 2003, s. 6.

utlu Adah, a.g.e., s. 54.
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cikarmahdir.V'

Bu baglamda maddi kultur degerlerinin

kusam konusunda
saglarmstir.

cevre kosullan

Zamanla

bolgesel

da islevsel
ya

da

bir parcasi olan giyun-

ve estetik

geleneksel

ogelerin

dedigimiz

gelisrnesini
giyst

tilril

yaratilrmstir.Ilerleyen zamanlarda kihk ve kiyafetlerde degismeler olsa bile onlarm
iizerinde geleneksel ogelerden kesitler her zaman yer almaktadir Giini.irniizde
diizenlenen moda defilelerinde bunu gorebilmekteyiz.
Giyimin insanm toplum icindeki yerini ortaya koydugu konusunda hem
vrupah hem de Osmanh gozlemciler birlesmekteydi. Ornegin; Osmanh doneminde
kadmlann toplum icindeki yerlerinin de giyimlerinden belli olmasi istenmistir. 1564
tarihli bir hukumde; gayri mi.islimkadmlann tiftikten ya da "kutni" denen bir ipek ve
uklu kansum kumastan yapilrrus etek giymeleri bildirilmektedir. 572
Giysilerin icinde bulundugu kulturu yansmsi konusunda Fred Davis da sunlan
-,ylemektedir: "Kiyafetin tasidigi anlamlann ki.iltiirel oldugunu soylemekten baska
ulacak bir sey yoktur. George Herbert Mead'in

(1934) belirttigi gibi;

- - dugumuz giysiler, onlara yiiklenen degerler , zamana ve gruba gore degisse de
el olarak bizde de baskalannda yarattrgi imajlan ve cagnsimlan yaratir, Ornegin;
ek hippinin omuzlarma kadar uzanan uzun saclan, kendisi ve arkadaslan icin
· iyet<;:i baglanndan kurtulmus olmayi ifade ederken, daha muhafazakar cagdaslan
sapkm bir androjenlik ve gosteris amacma yonelik pasakhhgin gostergesi
ustur". 573
Kalebumu'nda da hem kendine ozgti hem de Kibns'm diger bolgeleriyle
ozellikler tasiyan cesitli kiyafetler vardir.

emer Enninger ( Cev: Nebi Ozdemir), "Giyim", Milli Folk/or, cilt 5, sayi 39, Guz 1998, s. 92.
<r:::

Suraiya Faroqhi, Osmanlt Kulturu ve Gundelik Yasam, Tarih Vakfi Yurt Yaymlan, istanbul 2002,
24.
Fred Davis ( cev: Ozden Ankan), Mada, Kultiir ve Kimlik, Yapi Kredi Yaymlan, istanbul 1997,
4-25.
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4.1.11.1 ERKEK GiYiMi:

Tiirkiye'de
eklerinin

kihk-kiyafet

hemen

hepsi

devrimi

basma

fes

yapilana

kadar

giyiyordu.

Kibns'ta

Kaleburnu'nda

yd1.574(Bkz. Resim 58). Bazi yash erkekler de baslanna

devriminden sonra da Kaleburnu'nda

da

Turk
durum

"sank" geciriyordu

kz. Resim 59). Basim bir pecete ile saranlar da vardi, Bu peceteye
erdi. Kihk-kiyafet

da

"mando"575

fes ve sank giymeye

am edenler vardi, Bunun yanmda basi acik olan bircok erkek gormek de
1umkiindii.

Erkekler, bogazlanna

"yagllk" denen bir boyunbagi baglarlardi (Bkz.

im 60).
Gunluk giysi olarak, alaca576 bir gomlek, uzerinden de bir yelek giyerlerdi
kz. Resim 61). Gomlekler ya biiriimciik577 ya da pamuk ipliginden duz, renkli ve
llu olarak dokunurdu. Y elegin veya dogrudan gomlegin uzerinden "libade',s78 ve
zebun" 579ad1 verilen ceketler de giyilirdi (Denker, R. 2006). Bunlann yanmda
iz olarak dikilen ceketler de vardi. Bu ceketleri yapmak icin el tezgahlarmda
-.uuan

renkli ve yollu kumaslar kullaruhrdi. Ceketler

ilirdi. K1~m koyun yununden yapilmis

tek, iki veya ii<; dugmeli

"kazzaga" denen kazaklar da giyilirdi

IU'l;lll\.er, T. 2006) ( Bkz. Resim 62).

esler, her bayram kahpciya goturulur, icine kahp yaptmhrdi. Boylece dik durmalan saglamrdi
ibol 2004).
do - Bandana : Esarbm kahnidir. Basa baglanir.
Alaca: Birkac renkten yapilrms dokuma.
uriimcilk: Bugiln Anadolu'da da kullamlan "btirilnctik", "btirilncek" sozcukleri "btiriln-" fiilinden
mn:tihni~tir. Zamanla burumcuge donmustur. Burumcugun ne zaman ortaya ylkt1g1 belli degildir.
ilk, islamiyet'in kabul edildigi donemlerde "kadm basortusu" ismi olarak kullamhyordu. (Bkz:
Ozbay, "ilk Yazih Belgelerirnize Gore Ttirkler'de Giyim", Milli Folklor,cilt 5, sayi 34, Yaz
s. 53). Bugiln ise "ham ipekten dokunmus kumas" anlarnmdadir (Bkz. Turkce Sozluk, Turk Di!
u Yaymlan, Ankara 1994, s. 148).
ibade:Yorgan gibi dikilen bir kadm ve erkek ceketidir. Kadmlannki uzun, erkeklerinki ise kisadir.
bun: Astarh pamuk cekete verilen ad. Kadmlannki uzun, erkeklerinki ise kisadir.

.'
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Erkekler alttan "vraga"580

(

Bkz. Resim 63), " cakstr "58 \Bkz. Resim 64)

eya uzun pantolon giyerlerdi. Bellerine "trabulus" denen bir kusak baglarlardr ".
Bu kusaklann ipekten yapilanlan daha degerliydi.
Erkekler koyun yununden veya pamuklu iplikten yapilmis coraplar giyerlerdi
(Bkz Resim 63). Koyun ytmleri, agrahtide583 iplik haline getirilir ve elde bes igne ile
· lenirdi. Coraplar, istenirse renklendirilirdi. Boyalar, Magusa'dan veya Lefkosa'dan
satin almirdi (Elkovan, A. 2006). Erkek coraplan, kalm ve uzundu. Dize kadar
kilirdi. Corabin ust kisrm ya bir kordonla ya da lastikle baglarurdi (Denker, R .
.•. .,v6). Coraplann ustunden de ayak bileklerine kadar gelen kisa cizme veya dize
gelen uzun cizmelerden giyerlerdi (Bkz. Resim 62). Cizmeler ayaga, yunden
ii~ beyaz cizme baglanyla baglarurdi, Cizme yanmda deriden yapilrms

.1"akk:ab1lar1 da vardi (Bkz. Resim 63).
Kaleburnulu yash erkekler ellerinde baston veya baston kahnhgmda bir
.. ek tutarlardi.Onunla rahatca ytlrurlerdi. Bazilan

aksesuar olarak

"kiistekli

,, adi verilen zincirli bir saat tasirdi. Kostek, boyundan asagiya dogru sarkan
bir zincirdi. Bu zincirin ucuna kucuk bir saat baglamrdi (Sukan, R. 2006;
er,R. 2006). Kostegin bir ucu yelegin ilk dugmesine gecirilirdi, diger ucuna
· ilen saat da yelegin sol tarafmdaki cebe konurdu (Denker, R. 2006).
Erkekler genellikle biyik birakirlardi,

-0 st

dudagi asmayacak sekilde biyik

--.a.Lllar oldugu gibi, ust dudagi asan post biyiklara sahip olanlar (Bkz. Resim 63)
sadece ust dudagm orta yerinde, bir parmak kalmhgmda biyik birakanlar da vardi

raga: Dizlik. Siyah dimi kumastan yapilan, diz altma kadar uzanan islemesiz salvar, Dimi, sik
Hwoou~ bir kumas cinsidir.
ir: Pamuk ipliginden yapilmis, siyah veya kirmrzi renkte olan, dizlikten daha bol bir erkek

k erkek, gerekse geleneksel Turk kadm giyiminde, kusaklann lie; temel fonksiyonu olmustur. 1.
sikmak ve viicudu soguktan korumak, bel agnlanm onlemek. 2. Cep gibi kullamlmak suretiyle
saat, break, cakmak v.s. tasimak, 3. Kiyafete zenginlik katmak. (Bkz. Nail Tan, "Kusakcihk ve
• _ Kusaklan", IV. Milletlerarasi Turk Halk Kulturu Kongresi Bildirileri, Feryal Matbaasi, Ankara
. 219).

".:J
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Zaman ilerledikce giyim kusamda degisiklikler
dizlik ve caksmn yerini, 20.yy'da
alma ya basladi,

olmustur. 19.yy'da giyilen

ozellikle 1940-1950 yillan arasmda

pantolon

1960' Ii yillara gelindiginde ise dizligin hemen hemen ortadan

kalktigr gorulur. Pantolonun uzerinden gomlek, gomlegin ustiinden de ceket
· yilmeye, aynca kravat takilmaya baslandi (Bkz. Resim 66). Gunumtlzde de
Kaleburnu erkekleri takim giyer. Aynca ayn ayn pantolon

ve gomlek de

iymektedirler. Artik, gencler genellikle kot pantolon giymeyi tercih eder.
eburnulu orta yas ve uzerindeki erkekler ise kot pantolona pek ragbet etmezler.
Bunun yanmda yazm her yastan erkek, tisort ( t-shirt) giymektedir. i9 camasm
ince askili, bele kadar olan ve hazir olarak satm aldiklan atletleri ve yine hazir
aldiklan kisa kilotlan giyerler. Yash erkeklerin bircogu eskiden oldugu gibi
don giymeye devam eder ( Bkz.Resim 59). Erkekler bellerine kusak
"''amazlar, onun yerine

kemer takarlar. Bu kemerlerin kilcuk delikleri ve bu

Iiklere takilan masasi vardir. Bele gore kemer ayarlamr ve uygun delige masarun
takihr.

Erkeklerin bazilan dize kadar, bazilan ise baldirlara kadar gelen coraplardan
iymektedir. Yashlar coraplanru giydikten sonra ayaklanndan dusmesin diye bugun
corabm ust kismma beyaz lastik gecirir. Genclerde ise boyle bir sey gorulmez,
eburnu erkekleri arasmda cizme hala daha revactadir. Genellikle coban ve ciftci
umuwuar1 icin cizme giyerler. Ozel gunlerde ise deriden yapilrms ayakkabilar
iyerler. Bu ayakkabilan magazalardan ahrlar. Gencler ise cesitli markalarda spor
abilan, nubuk veya suet ayakkabilar giyerler. Bu ayakkabilar daha 90k
· deki magazalardan satm ahrur.

,,..,-
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4.1.11.2 KADIN GiYiMi :

Kaleburnulu hammlar, 20.yy'm baslanna kadar carsaf giymislerdir. Bu
~flar

alaca, humaym584 ve ipekten dokunurdu ve etek ile pelerin olmak uzere iki

e parcadan olusurdu. Pelerin seklinde olan carsaflann bas kisrm kasket gibi
irilip, arkadan baglarurdi (Bkz. Resim 67). Onden bakildigmda basi cepecevre
samns, omuzlara da ahenkle dokulen bir gortmum cizerdi (Bkz. Resim 68).
1887 yilmda bir arkeoloji heyetiyle adaya gelen yazar D. G Hogart , Baf ile
az yorelerini adnn adim dolasrms ve 1889 yihnda yazip, Londra'da basurdigi
Devia Cypria" isimli eserinde buralarla ilgili gozlemlerini aktarrmstir. Onun

Iirttigine gore; Karpaz bolgesindeki hammlar, diger yorelerden farkh olarak
· en pece takarlardi ve kocalannm yanmda konusacak kadar medeni cesarete
sahiptiler.585
Kalebumulu hammlann belirttigine gore; Kaleburnu'nda bu donemlerde bazi
banimlar pece takmaktaydi; fakat bunlarm sayisi 90k azdi. Bu pece, genellikle siyah
e olup, ketenden dokunurdu (Denker, T. 2006). Pecenin cevreyi gosteren ince
· dokusu vardi (Bkz.Resim 69 ve 70). Hammlar daha sonraki yillarda baslanna
eni (basortusu) takmaya basladilar. Yemenileri evdeki el tezgahlannda ince tire
· Iiginden dokurlardi.586 Yemeniler genellikle kare

seklindeydi. Yashlann

~rtiileri genelde beyaz ve sadeydi (Bkz. Resim71). Gene kizlann ise tigla orulmus
tellerle susluydu. Kaleburnu'na ozgu bir ozellik olarak, basortulerinin cevresine
en yapilrrus ponponlar da islenirdi (Bkz. Resim 72 ve 73 ). Bu ponponlar soyle
:-., •..•. . . . di:
Oncelikle dart tane ipekboceginden elde edilen ipekler ahmp, bukulur ve
uklarla islenerek oya yapihrdi. Bir yanda da kullu su kaynatihp, kaynadiktan
soguk suyla kanstmhrdi. Kanstmldiktan soma uc-dort saat bekletilirdi. Bu
suyun icerisindeki kiil dibe coker ve yukanda kulun etkisiyle temizleyici ve

Humaym: Beyaz, duz kumas. Amerikan bezinden yapihrdi,
Hasmet M. Gurkan, Kibrts Tarihinden Sayfalar, Nehir Yaymlan, Lefkosa 1982, s. 129.
Tire: lnce pamuk ipligi,

'::1
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JUII1U~atlc1 bir hale gelen su kahrdi. Bu su alirur, baska bir tencereye konur ve
· sine yesil sabun da kesilerek yeniden kaynatihrdi. Kaynama sirasmda oyah ipek
nponlar da icine atilir ve pisirilirdi, Bu islemin yapilmasmdaki amac; ipegin
usamasim, boylece basortusunun kenarma rahathkla islenmesini saglamakti.
k ponponlar pistikten sonra tencereden ahmr ve yemeninin cevresine dikilirdi

Talbant, H. 2006).
Yemeniler sarkilanmiza da gecmistir:
Al yemeni mor yemeni
Yemenisi san
Ahne de edah
Kibns' in kizlan
Elleri kmah
Yar yar aman ....

587

Kalebumu hammlan, eskiden kendi dokuduklan "alaca" elbiseleri giyerlerdi
kz. Resim 74). Alacanm kurnasi ketendi (Denker, T. 2006). Tire ve buruncukten
kunan cicekli elbiseleri de vardi, Bu elbiseler bol ve uzundu (Bkz. Resim75).
Bazilannm alt tarafi sayvanhydi. Bu elbiseler

bele ince bir kusak baglanarak

aruhrdi.Bazi hammlar elbiselerinin ustunden bellerine bir de onluk baglarlardi
Gill,~- 2006). 1930'lu yillardan once belden kesilmis elbiseler de giyilirdi (Denker,
T. 2006).

Hammlar ic camasir olarak; beyaz pamuk ipliginden dokunmus, atlet yerine
gecen, yakasiz ve kolsuz bir gomlek ve "uzun don" giyerlerdi. Uzun don, ayak
ileklerine kadar gelirdi. Pacalan biraz boldu. Yash hammlann donlan genelde
dantelsizdi (Bkz. Resim 72). Gene hammlarm donlanmn ucuna t1g ile islenmis
clan.teller dikilirdi (Bkz. Resim 74). Yash hammlar donun en alt kismma, ayak
bilekleri hizasma lastik koyarlardi (Bkz. Resim 72 ).

587

Burada renk simgeciligi de karsnmza ctkmaktadir. Al yani kirmizi renk, koruyucu (hami) ruhlann
rengi olmasi yamnda, sonsuzlugun da simgesidir. Dogumda kan var, olumde de cogunlukla kan var.
Kamn rengi de kirnnzidir. San, gunesin ve giiciin rengidir. Morda gizli ilimlerin ve sihrin rengidir
(Bkz: Tankut Sozeri, Kulturlerde Sahmeran, im Kitabevi, istanbul 2000, s. 202).
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Bugiin Kaleburnu'nda bircok harum uzun don giymeye devam etmektedir.
. yorenin onemli bir ozelligi haline gelmistir.Bugun yashlar arasmda da dantelli
don giyen vardir (Bkz. Resim 76). Kaleburnu harumlanmn giydikleri coraplar
erkeklerin coraplan gibi daha 90k koyun yiiniinden yapihrdi. Bunun yamnda,
· den satm aldiklan kalm naylon coraplan da vardi (Bkz. Resim 73). Bugiin tiim
lan sehirden satm almaktadirlar. Eskiden harumlar , ayakkabi olarak "gallo$"
verilen ve yiiriirken gicirdayan ayakkabilardan giyerlerdi. Daha gene olanlar ise
· karpin" isimli ayakkabilan giyerlerdi.
Kaleburnu'nda elli veya altrms yil kadar once hammlar taki olarak
vunlanna renkli boncuklar ve kirrmzi liralar takarlardi, El bileklerine boncuk veya
eni bilezikler takarlardi, Kiipeleri de ya boncuktan ya da metalden yapilrrusti
Bkz. Resim 73).
Harnmlar bu yillarda lazmari588 bitkisini suda kaynanr ve bu suyla yikamrlardi
ovan, H. 2006). Bu bitkinin saci yumusatici ve vlicuttaki olii hiicreleri
lcmizleyici bir ozelligi vardi, Bunun yarunda saghkh olmasi ve giizel gorunmesi icin
lanna kma da yakarlardi. Gozlerini daha saghkh bir hale getirmek icin gozlerine
yrek de olsa siirme cekerlerdi (Elkovan, A. 2006). Ruj olarak da gul yapragim ve
eni ayn ayn kaynatip, sulanru ahrlar ve bu sulan birbirine kanstirarak
_l(]

••

tanna siirerlerdi. Aynca; resim yapmakta kullarulan kalem boyalarla da

_KJ

••

tanm boyatirlardi (Nalbant, A. 2006; Elkovan, H. 2006). 19.yy'm sonlarma
Kaleburnu hanmtlan, parfiim olarak gulyagim kullarurlardi (Elkovan, A.
. David Cobham'm Kibns'a gelen gezginlerin arularmdan ogrendigine gore; bu
Kibns'm

yerlileri tarafmdan Xylon

Effendi

(Efendimizin

Agaci)

ve

~-'Lilimcilertarafmdan da Lignum Cyprinum (Giil Agaci) denmekteydi. Bu aga9
gibi biiyiimekte, tohum veya cekirdegini onun gibi vermekteydi. Sadece
daha kiicuktu, Yapraklar birbirine suruldugunde portakal
gibi giizel bir koku cikanrdi, Kabugun iistiine cizik atildigi zaman 90k

.::1
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iteli bir terbentin meydana gerlirdi. Bundan da 90k iyi bir parfum yagi elde
Ierdi.589
Gunumuzde Kalebumu hammlarmm kiyafetlerinde degisiklikler olmasma
"--en,

yashlann,

annelerinden ve nenelerinden kalan geleneksel cizgiyi

---'urdiikleri gorulur, Yukanda bahsettigimiz gibi bircok yash hala daha uzun don
ektedir. El tezgahmda dokunmus alaca ve cicek desenli elbiseler bugiin de
rilerek giyilmektedir. i9 gomlekleri de eskiden giydikleri gibidir. Yashlann
· ogunun basmda eskisi gibi beyaz basorttisu vardir. Kism elbiselerinin iizerinden
.•. _iii dugmeli hirka giyerler.

Gene hammlar ve bekar kizlar ise Kuzey Kibns'm diger bolgelerinde
iyinenler gibi giyinir. Kism iistten kazak, hirka , alttan kalm kasmir pantolon, kot
pantolon ve etek; baharda baharhk bluzlar, pantolonlar; yazda ise kisa kollu bluzlar,
· ortler, badiler, alttan da bermuda pantolon, kot pantolon, etek veya sort giyerler.
Baslanna basortusu baglamazlar, Sik pantolon ve eteklerini sik kemerlerle de
arurlar.
Yashlar, kism daha 90k yiin corap veya patik giyerler. Gen9 hammlar ise yiin
p ve patigin yamnda naylon corap da giyerler. Ayakkabi olarak yashlar,
yakkabi magazalanndan onlara uygun alcak ve rahat , daha 90k deriden yapilrms
yakkabilar satm ahrlar. Gene hammlar ise giiniin modasi olan ayakkabilan tercih
ler, Gene kizlar daha 90k spor ayakkabisi giyerler.
Taki olarak yash hammlar boyunlanna eskisi gibi boncuk dizileri ve liralar
lar. Kupe kullanmayi pek sevmezler. Gene hammlar ise altm veya gumus takilar
lar, rengarenk kiipeleri, kolyeleri, giiniin moda takilanm yakmdan takip ederler.
Kalebumu harumlan saclanm hazir olarak aldiklan sampuanlarla yikarlar.
Ban yashlann sabun kullandiklan gorulur. Gene hanimlar giiniimiizde saclanna kma
yakmazlar. Kuafore gidip saclanm istedikleri renge boyatirlar. Kizil ve sari , en 90~
"bet edilen renklerdir. Yashlar ise saclanm kinalar. Onlar makyaj yapmazlar.
Gencler ise makyaji severler ve ruj, far, alhk, fondoten , goz kalemi, rimel vs.den
usan cesitli makyaj malzemeleri satm ahrlar; aynca timaklanna oje de siirerler.
'Ata Atun, Excrepta Cypria'dan Magusa Yaztlari (MO. 66-MS. 1772), Samtay Vakfi Yaymlan,
Magusa 2001, s. 173 -174.

Dl

.1.12

EL SANATLARI

Insanoglunun varoldugu tarihten giiniimiize kadar uygarhk, el sanatlanyla ic
- e yasarmstir ve yasamaktadir. Genel olarak insan beslenme, bannma, giyinme,
--1enme, eglenme gibi ihtiyaclanm karsilarken hep el sanatlarmdan ve onun
iiriinlerinden yararlannustir. Denebilir ki insan, her gittigi yere veya egemenlik
ugu yoreye el sanatlanm ve bu sanatlara iliskin kiiltiiriinii de ta~1m1~tir590.
Icinde bulundugu toplumun inceliklerini, hayat tarzmi yansitan el sanatlan,
nzey Kibns'ta eski onemini kaybetmistir. Kaleburnu'nda da bu ugras yavas yavas
an kalkmaya baslarmstir. 20.yy'm ortalanna kadar Kaleburnu'nda en fazla
-rriilen el sanati kollan; mekikli dokumacihk, yemenicilik, agac isleri, bitkisel
""-"'-iiliik ve orgii isleriydi, Giiniimiizde ise koylulerin en fazla yaptiklan orgtl
eridir. Mekikli dokuma yapan bir iki tane hamm kalnustrr.

) Mekikli Dokumacihk :

insanlar ilmek ilmek dokudu umutlanm, acilanm cesit cesit esyalara

.Her

duygu dokumalarda gizlendi. Pembe, mavi, turuncu ... hepsi bir duygunun
esiydi. Pembe bir gene kizm hayalini, kirrmzi neseyi ve sevinci anlatti, Her
n kiiltiirel bir disavurum oldu.
Vefah ellerde hayat bulan dokumalar, tarihten giiniimiize kadar yolculugunu
- lurmustur. Ne var ki; tekstilde makine imalati ve kimyasal boyah iiriinler haline
... len dokumalar, geleneksel dokuma tekniklerinin unutulmasma, yavas yavas
ortadan kalkmasma neden olmustur'".
Kalebumulular icin dokumacihk, hem bir sanat hem de ihtiyaclan giderme
iydi. Kalebumulu hamrnlarm en fazla dokuduklan esyalar; yiin battaniye, carsaf,

bise ve el beziydi (Denker, T. 2006). Dokumada kullamlan iplikler; ipek ipligi,
- - Mustafa Arb- Feryal Ilgaz, "Turk El Sanatlan Atlasi Uzerine Yontem ve Oneriler", IV.
Iilletlerarasi Turk Halk Kidturii Kongesi Bildirileri, Kultur Bak. Yay., Ankara 1992, s. 23.
-

1

Serif Yagan, Turk El Dokumactltgt, Turkiye i~ Bankasi Yaymlan, istanbul 1978, s. 6.
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pamuk ipligi, beyaz tire ve hindigor ipligiydi (Nalbant, H. 2006). Hammlar, ipek
ipligini ve pamuk ipligini kendileri yaparlardi. Pamuk ipligi de soyle uretiliyordu:
Ovadan pamuklar kesilirdi. Ardmdan "pamuk r1kr1g1"adi verilen ciknk
yardurnyla pamuk ve cekirdekleri birbirinden aynhrdi,

Cekirdekten aynlan kisim

almarak agrahtide sanhp iplik haline getirilirdi (Elkovan, H. 2007).
Ipek ve pamuk ipliginden epey yararlamhrdi. Ipek ipligiyle; ipekli elbiseler,
ipek gomlekler, ipek carsaflar dokunurdu (Nalbant, H. 2006). Ipek ve pamuk ipligi
veya tire ipligi kanstmlarak

"yedirme" ismi verilen carsaflar dokunurdu ( Bkz.Resim

8). Cesitli renklerdeki pamuk ve yiin ipligi kanstmlarak

alaca adi verilen

elde edilir ve bundan carsaf ve elbise yapihrdi.Erkeklerin

kumas

bellerine bagladiklan

trabulus adi verilen kusak ve bazi mendiller de ipek ipliginden dokunurdu. Elde
egrilen pamuk ipliginden ve ipek ipliginden "sadakor" denilen pantolonlar yapihrdi.
Bu pantolonlan daha 90k zenginler giyerdi (Denker, T. 2006).
Kalebunru'nda

"biiriimciik"(Bkz. Resim 79), "idare" ve "giiviif' adi verilen

kumaslardan da carsaf yapihrdi, Burumcukten erkek gomlegi de yapihrdi (Denker, T.
2006). Idarc, ipek ipligiyle yim ipligin kansik
kumasti. Yun

dokunmasmdan

elde edilen bir

beyaz, ipek ise san-krem renkteydi. Bu yuzden idare kumasmdan

yapilan carsaflar cift renkliydi. Yun kalm, ipek ince oldugu icin carsafm yuzeyi
dalgah olurdu (Denker, T. 2006). Guvul ise ince pamuk ipligi ve ipek ipliginden
dokunmus bir kumasti. Bu kumastan da Kaleburnulular carsaf yapardi ama herkesin
evinde bu carsaflardan yoktu. Guvul, oldukca yumusak bir kumas oldugu icin carsaf
dokumlu bir hal ahrdi (Denker, T. 2006). Bunlann yanmda hindigor ipliginden

j,unlii carsof" denilen ve kism kullamlan carsaflar da dokunurdu ( Bkz.Resim 80).

Yiinlii carsaf dokumak icin hindigor ipligi su islemlerden gecirilirdi:
Oncelikle bir kazanda su kaynatihp, icine un dokulurdu. Un suyun icerisinde
iyice eridikten sonra hindigor ipligi de kazana atihrdi. Iplik, unlu suyun icerisinde

-

:1.
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kaynatrldiktan

sonra

sudan

cikanhr

ve 91knga592

sanhrdi.

Ardmdan ciknktan

el

tezgahma gecirilerek dokunurdu (Nalbant, H. 2006).
Gunumuzde

carsaf dokuyan

koyun

hammlan,

ipliklerini

hazir

olarak

almaktadir.
Yukanda saydigumz dokuma esyalanmn yanmda koylulerin "yiin battaniye"
ve "caputlu battaniye" dedikleri ve yine el tezgahmda dokuduklan iki esya daha
·ardu. Yun battaniye,

kazaklardan

arta kalan rengarenk

yunlerle yapilirdi,

Bu

yunlere tire ipligi katilarak, yiln battaniye593 dokunurdu (Bkz. Resim 81 ). Caputlu
battaniye de hazrr olarak satm alman elbiselerden, eteklerden, pantolonlardan kalan
kumas parcalanyla
esilerek, birbirine

yapihrdi ( Bkz. Resim 82). Bu parcalar ince uzun bir sekilde
baglarur ve yunlu battaniyede

oldugu gibi icine tire ipligi

kanlarak el tezgahmda dokunurdu (Bkz.Resim 83 ).

Dokuma sirasmda su sira izlenirdi:
) Dokumada kullarulacak

iplikler ve kullamlacaksa

bazirlarurdi. Eger pamuk ipligi kullamlacaksa,

yun veya kurnas parcalan

pamuklar cekirdeklerinden

aynhp,

agrahtide iplik haline getirilirdi (Bkz. Resim 84 ).
') lplikler v.s hazirlandiktan

sonra, cikngm uzerindeki sise bir kamis konularak,

eiknk cevrilir ve iplik karmsa sanhrdi (Bkz. Resim 85).
:) Ardmdan

duvara bir civi baglamr, ip cekilir ve karms el tezgahmdaki mekige

onurdu (Nalbant, H. 2006).
El tezgahmm parcalan ve islevleri soyleydi:
El tezgahmm

onunde dokuyamn

oturacagi bir yer, bu yerin onunde de

kunan bezi sarmaya yarayan ve bezin dokundukca sanldigi bir tahta vardi, Onun
~-0nde de ufak bir bosluk ve hemen yamnda tarakli bir tezgah eli vardi, Taragm her
Iinin arasma gecirilen iplikler, doner ve tahta kola baglamrdi (Denker, R. 2006).

_,_ Ciknk.Ipligi masrra veya gelemgenlere sarardi, Gelemgen, masrradan daha kahn ve uzun
karruslardir.
-'-'Yiln battaniyeye "ihram" da denirdi.

.1
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Dokuyanm elinde bulunan mekik, kendi icinde yer alan ve capraz sekilde
iplikler arasma bir yandan diger yana gecirilerek istenen esya dokunurdu.
araga gecirilen iplikler, tezgah ucunda bulunan bir tahta kola, bu koldan da
kuyanm yanmda bulunan direklerin ustundeki bir askiya uzunlamasma asihrdi.
Tezgah kolunun arkasmda bir iplik taragi ve alt degneklere bagli ayakhklan
Bu ayakhklar, ipliklerin capraz durumlanru korurdu. Aynca; mekigin bir
dan diger yana gecmesini saglamak icin bunlara basihrdi (Denker, R. 2006).

2) Orgii Isleri :

Kalebumu'nda yapilan orguler, "dantel" ve "yun orgu" olmak uzere iki
ittir. Yun orgu, yiin ipliklerle yun sisi kullarularak yapihr. En fazla yapilan
yalar.kazak, hirka, bluz, eldiven, atki v.s dir. Dantel orguler, hazir olarak alman
., az ve bej dantel ipliklerinin tig ile orulmesiyle olusur, Bunlar cesitli esyalarda
amhr: Yatak sargisi (Bkz. Resim 86), yastik bashgi, pencere perdesi (Bkz. Resim
koltuk ortusu, sehpa ortusu, masa ortusu, tepsi ortlisli vs. Kahn dantel ipliginden
yatak ortuleri de yapihr, Bunlann cesitli ornekleri vardir. Bu orneklerden birisi de
em ornegidir (Bkz. Resim 88).
Kalebumulular eskiden oldugu dibi bugun de yemeniye buyuk onem verirler.
ellikle tulbent denilen beyaz ve ince bezler satin ahmp, kenarlan islenir. lgne ve

g kullanarak yemeninin kenarlanna cesitli yemeni oyalan yaparlar. Ornegin; minik
yuvarlak plastiklerin uzerine ipliklerle dolgu yaparlar (Bkz. Resim 89 a ve 89 b).
9.yy'da yemenilerin ucuna, iplikler kucuk yuvarlak toplar haline getirilerek dikilirdi

Bitki Oriiciiliigii :
Kalebumu'nda

elli-altrms yil oncesine kadar bitki oruculugu devam

etmekteydi. Bugun ise birkac kisi bu isle ugrasmaktadir. Koyde en fazla yapilan
esyalar ; sele, dalari (talar) ve hasirdi.

L))

a) Sele Yapmn:
Sele eskiden bircok isleve sahip onemli bir mutfak araciydi. Uzerinde yemek
. enilir, zeytin v.s kurutulurdu, duvara asildigmda da sus esyasi gorevi gorurdu.
Sele orta buyuklukte yuvarlak bir esyaydi (Bkz. Resim 90). "Paneri" adi
erilen esya da yuvarlakti ama seleden 90k daha kucuktu. Paneri de siis esyasi olarak
kullamlmasr yarunda kma gecesinde kma ve yernislerin icine konuldugu bir esyaydi.
le yapmak icin oncelikle taze hurmanmn gobegini ahp keserlerdi. Bu gobegi "
ulem boyasi" dedikleri
elde

ve sehirden satm aldiklan boyayla boyarlardi. Gobek

yesil renkte boyamrdi (Nalbant, H. 2006). Ardmdan gobegin etrafma

sanlmak tizere bugday saplan ahrurdi. Bunlan birbirine baglamak icin "biz" adi
rerilen ve sapi tahta olan kalm bir igne kullamhrdi (Bkz. Resim 91).
Ormeye baslamadan once ilk orulecek kisimda kullarulacak saplar islatihp,
ek olmalan saglanirdi. Diger yandan parmak kalmhginda tutamlar almirdi. Bu
nnamm bir ucu, yilamn krvnhp toplanmasi sonucu olusan yuvarlak sekil gibi bir
·· meydana getirecek sekilde, icten disa dogru sarmallamrdi. Biz ile delik acilan
• erden de islanmis saplar gecirilip bu tutamlann cevresi orulurdu, Orgu arttikca,
sannal da buyurdu. istenen boya ulasmca bir yildiz kosesi sekli verilerek, aski deligi
usturulurdu. Destenin ucu dainceltilip orme sona erdirilirdi594 (Nalbant, H. 2006).

,) Hasir Yapum:
Kalebumu'nda hasir da elli-altrms yil oncesine kadar yapihyordu. Bugun hie
ilmamaktadir. Koyluler hasmn uzerinde uyuyup dinlenirlerdi; aynca tutun ve
ugu da hasmn iizerinde temizlerlerdi. Tarlada gunesten onlan koruyan en
~ - emli arac hasirdi, Gunumuzde beton ve musamma ile olunun uzeri ortulur; oysa
"den hasirla ortulurdu. Kism evlerde somine yakihr, onune hasir konulup uzerine
lurdu (Denker, T. 2006). Goruldtigti gibi hasir da 90k amach kullarulan bir
;ayd1.

Oguz Yorgancioglu, Kibrts Turk Folkloru, ?, Magusa 2000, s. 129.
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L)b

Hasir soyle yapihrdi:

Oncelikle ovadan kamislar toplamrdi. Bunlar kesilip temizlendikten
~viiliip yuvarlakhklan

sonra

yok edilirdi. Ardmdan keskin bicakla kesilip tek serit haline

getirilirlerdi. Yeterli miktarda hazirlamnca istenen olculere gore " usta"595 denilen
kamislar ahrup bir uc, bir sap gelecek sekilde konurdu. Aym yontem yandan konan
kamislara da uygulamrdi.

istenen boya ulasildiktan

sonra uclar krvnhp,

dagilmayacagi sekilde baglarurdi. Hasir boylece hazirlannus olurdu.

hasmn

596

Talar Yapmn :

Talar ( dalari), karmstan oriilen, silindir seklinde bir kaptir, Alt tarafi kapah,
iistii aciktir (Bkz. Resim 92). Bugun dahi bazr koyluler tarafmdan yapilmaktadir,
Yapirm soyledir:

"Dalari copu" denilen ince sazlar ovadan toplamr ve temizlenir. En az otuz
adet saz dikey bir sekilde yan yana dizilir597. En az otuz tane ince saz daha yatay bir
~kilde dikey olanlarm uzerine alt alta dizilir. Ardmdan dikey olarak dizilenler, yatay
olarak dizilen saplann icinden gecirilir ve uclan birbirine dugumlenir. Bu kisim,
talann alt kisrrudir. Daha sonra sazlar, silindir seklini alacak bicimde yukanya dogru

dondure dondure sanhp sikihr. istenilen boya ulasildiktan sonra saza sac; orgusu gibi
ir orgu yapihr ve ucu, krvnmlardan birinin icine sokulur. Talar artik hazirdir.
Talann boyu en az bes, en fazla on parmaktir. Hellim, peynir ve nor yapihrken talar,
siizgec ve kahp gorevinde kullamhr.

d) Sandalye Yapmn:
Sandalyenin ahsap kisimlan dut agacmdan yapihrdi. Kalebumu'nda

eskiden

epey miktarda dut agaci vardi, 20.yy'm ortalanna kadar koyde sandalye yapihyordu,

sss "Usta" adi verilen kamislar, hasmn ortasma konan ve hasmn iskeletini olusturan kalm kamislardi.
596

Oguz Yorgancioglu, a.g.e., s. 125.

m Kullamlan ince saz saytsi talarm buyuklugune goredir,

L')/

Bugun hemen hemen hie yapilmamaktadir.

Sandalye yapirmnda iki tanesi uzun, iki

tanesi de kisa olmak uzere dort parca tahta kullamlirdi.
iki on ayak birbirlerine

uc-dort cm genisliginde

yassi bir parca

ile

nrtturulurdu. Bu, basma yeriydi. lkinci baglama yeri, dort tane yuvarlak cubuktu ve
nmlar, oturma yerine denkti. Y anlarda da yuvarlak
lurdu. Ustteki dort cubuk birbirlerine

cubuklarla

caprazlama

ikiser baglanti

ilmekler atilarak

"tono"

denilen sazdan iplerle baglamrdi. Tonolar sade oldugu gibi boyah da olabilirdi. Arka
yaklar ise oturma yerinden yukanya dogru genis ve yassi ii<; cubukla destekliydi.
Bunlara "kanat" denirdi. insanlar otururken bunlara dayamrdr ".

4)

Semercilik:
1930'lu ve 1940'h

yillara kadar Kaleburnu'nda

semercilik

yapihyordu.

Bugtm artik semercilik de ortadan kalkrrustir.
Kaleburnulular ardic agacmdan veya yasemin agacmdan I odunundan semer
yaparlardi

(Bkz. Resim 93). Bu bitkilerin govdeleri saglamdi; bu yuzden tercih

edilirlerdi. Oncelikle bu agaclardan elde edilmis seksen-: doksan cm uzunlugunda altt
tane tahta parcasmm uzerine delik acihrdi. Ardmdan bu deliklere civi buyuklugunde
un parcalan

cakihp,

buyuk tahtalar

cakilmasmm nedeni; buyuk

birbirine

baglarurdi,

Civi yerine tahta

tahtalar yiprandigi zaman, civinin girdigi yerden zor

cikmasi sonucu tahtalarm degistirilmemesi ve semerin zarar gormesiydi; oysa kucuk
un parcalan rahathkla sokulebilirdi.
Semerin arka tarafma, capraz olacak sekilde iki tahta parcasi daha konur ve
m parcalar birbirlerine

yirmi cm uzunlugunda

bir demir parcasiyla

baglarurdi.

Demir, tahta parcalanna bes-alti tane civi cakilarak tutturulurdu. Bu civilere "baso"
adi verilirdi. Arkadaki iki parcanm iki yamna orta buyuklukte iki tahta parcasi daha
cakihrdi (Bkz. Resim 94). Esege bir seyler yuklenecegi

zaman bu parcalara ip

gecirilir ve yukler iple semere baglamrdi, Semerin on tarafmda da arkadakine benzer
ir sekil soz konusuydu, ama ondeki tahta parcalan daha kucuktu; cunku bu parcalar
esegin boynunu aralanna

598

alacak sekilde yapihrdi, boynu acitmamalan

Oguz Yorgancioglu, Kibrts Turk Folkloru,?, Magusa 2000, s. 129- 130.

gerekirdi.
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eki parcalar da ortadaki buyuk tahta parcalanna alti tane 91v1 cakilarak
~•anird1.

Bitkisel Boyacihk :
Bugiin Kalebumu'nda bazi evlerde, rengarenk boyanrms bitki siisleri vardir.
bitkilerden en onemlisi, Karpaz bolgesi'nin orijinal bitkilerinden olan "Similya"
(Giil,

S.

2006). Hammlar hazir olarak aldiklan boyalarla bu bitkileri boyarlar

kz. Resim 95). Mese dallan ve 9am kozalaklan da boyatilarak siis esyasi olarak
amhr,

Kiiltiirii aktarma ve iletisim araci olarak da el sanatlan
~eye,

egitime, sosyal

ekonomik gelismeye ve ruh saghgma olumlu katkilan yanmda, toplumun

.rlasma ve imece duygulanmn gelismesinde de onemli bir rol oynamaktadir. En
it gibi gorunen bir motifin ardmda binlerce yillik bir kiiltiir olusumunun
•.. Ienekleri, gorenekleri, efsaneleri ve inanclan bulunmasma ragmen bu motif, el
sanatlarmda Turk kiiltiiriiniin potasmda eriyerek yeni bir anlanm ve ifade zenginligi
bz.amr599.

. 1.13 HEKiMLiK
.1.13.1 HALK iLA<;:LARI

Kibns'ta da tip gelisinceye kadar insanlar dogadan yararlanarak iyilesme
yollanru bulmaya cahsmislardir. Zaman zaman sifah otlardan zaman zaman da
yvanlardan yararlanrmslardir.
Sifah otlarm sagaltici (tedavi edici) ozelliklerine inanan hekimler de vardi,
Bunlardan birisi Lokman Hekim olarak tamnan Kibns asilh doktor Hafiz Cemal'dir.
~ Taciser Onuk, "KKTC El Sanatlan (Lefkara i~i) nin Sosyo - Kulturel ve Ekonomik Acidan Yeri
Onemi," II. Uluslararasi Kibns Arastirmalan Kongresi Bildirileri, cilt rv, DA-0 Yaymlan, Magusa
999, s. 197.
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Dr. Hafiz Cemal, ilk sayisim 1936 yilmm temmuz aymda cikardigi ve 1960'h

yillara kadar stirdurdugu Lokman Hekim dergisinde hep halkm saghgi icin ogiitler
rermis, halk hekimligi ile tibbi bitkilerden yararlanmanm en guzel omeklerini
sergilemistir, Bu omeklerden birisi de harup pekmezini "cok etkili bir kuvvet
surubudur" diyerek yillarca halka onermesidir. 600
Sifali otlan insanlara oneren bir diger hekim de IL Dunya Savasi yillannda
yasanus ve Baf Nizamiye Mahkemesi hakimi Haer Kufi Efendi'nin torunu olan Dr.
l1fi Bey'dir. Dr. Kufi Bey, savas yillannda Lefkosa'da hastalan icin ilac

amarms, bunun uzerine dag, bayir dolasarak seyhlerden, manastir papazlarmdan,
oy muhtarlanndan sifah otlarm isimlerini, nerede bulunduklanrn ogrenmi~ ve
onlardan hastalan icin cesitli ilaclar yaprmstrr. Adacayi, miirver, kediotu, solucan
tu, gelincik, atkuyrugu, guzelavrat otu, devedikeni, rezene v.s .... en fazla kullandigi
.. ·1erdend.1. 601

Kaleburnu'nda da 19.yy. boyunca ve 20. yy'm ortalarma kadar halk ilaclan
revactaydi. Koylulerin hastahklanrn iyilestirmede kullandiklan sifali otlar varditBkz.
Resim 96). Bunlann bashcalan sunlardi:

SAPSiSA: Bu bitki kekige benzeyen ve kekik gibi tiiten bir bitkidir. Yapraklan
ondan biraz daha iridir. Sapsisa suda kaynatilarak cay yapthrdi. Bu caym ic organlara
ok iyi geldigi soylenirdi (Giil, S. 2006).

RUMBi: Turkcesi "tulumbe" olan bu bitkinin de tohumlan ahmr ve cay yapihrdi.
Rumbi, karm agnsim ve astmu tedavi etmede kullamhrdi (Gill, S. 2006; Sukan, R.
2006).602

~aril Fedai, "Kibns'ta Halk Hekimligi Uzerine Bazi Tespitler," Kibris Turk Kiiltiirii Bildiriler I,
Ozyurt Matbaasi, Ankara 2002, s. 243.
601

A.g.e. s.243-244.

602

Bu bitkiler mideyi rahatsiz ediyorsa caym icine " karanfil" bitkisi de katilarak bu acihk giderilirdi.
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Liv ANDA: Nane yapragma benzeyen, ondan biraz daha genis yaprakh bir bitkidir.
ivanda bitkisi de kaynatilarak
ynatilarak

suyu icilmezdi,

cay yapihrdi; fakat bu bitki digerleri gibi suda

Livandalar

once yikamr,

--zerinden steak su dokulerek demlenmesi
_,11

sonra suzgece konurdu.

saglamrdi. Demlendikten

sonra cikan

icilirdi, Boyle yapilmasmm nedeni; bu bitkinin acihgiru gidermekti (Gill,

S.

6).
Livanda bitkisinden de karm ve mide agnlanm gecirmek icin yararlamhrdi (Gill,
. 2006). Bugun de bazi evlerde bu tic; bitkinin,

sapsisa, rumbi ve livandamn, cayi

ihp icilir,

'$KONMAZ: Kuskonmaz kucuk kucuk kesilip yakihrdi, Geriye kalan kulleri de
ban cikan yere surulur ve cibanm iyilesrnesi saglarurdi (Sukan, R. 2006).

SARMISAK:

Sarmisak,

tansiyon

yukseldiginde

yenilen

bir bitkiydi.

isteyen

sanmsagi butun olarak yutardi, isteyen kucuk kucuk keserek yerdi (Sukan, R. 2006).
8ugiin de koyluler tansiyonlan yukseldiginde sarrrusak yemektedirler.

EFKALiPTO (OKALiPTUS): Soguk algmhklannda,

romatizmal

hastahklarda

iptus yapraklan kaynatihp, bugusuna oturulurdu. Birkac kez bu buhar derin derin
e cekilirdi. Aynca, cocugu olmayan hammlar

da cocuk sahibi olmak icin bu

bohann tistiine otururlardi.

ADA('AYI: Adacayi da karm ve mide agnlanm tedavi etmekte kullamlan onemli
bitkiydi. Adacayim

alip kaynatirlar

ve suyunu icerlerdi, Bugun de adacayi

· sinden yapilan cay sevilerek icilmektedir.

GAVCAR: Ayak kmldigi zaman, kmlan yere gavcar bitkisi veya tahta konurdu.
Bir sure sonra da ayagm yavas yavas duzeldigi gorulurdu (Sukan, M. 2006).
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SOGAN: Vucudun herhangi bir yerinde ciban 91kt1g1 zaman sogan bitkisinden de
yararlarultrdt. Kirmizi kuru sogarun kabuklan ahrur, isrtihr ve cibanm uzerine
siiriililrdil(Elkovan, A. 2007).

DEFNE:

Koyluler defne yapragmi kaynatrr ve sogutup icerlerdi, Bunun

olestrolu dtlsilrdugtlnii soylerlerdi. Bu yontem bugun de uygulanmaktadir ( Gill, ~_006).

NANE:

Nane de gecrniste oldugu gibi bugun de kaynatihp icilmektedir, Nane,

~--Uikle kann ve mide agnlanna iyi gelmektedir.

Bu bitkiler dismda, Kalebumulular baska yontemlerle de hastahklanm tedavi
etmeye cahsirlardi:
Kabakulagi tedavi etmek icin herhangi bir kusu ahrlar, yararlar ve kabakulak
olan yere koyup baglarlardi (Denker, R. 2006). Aynca koyde sagaltici bir
insana gidilir ve o parmaklanm kabakulak cikaran kisinin agzina sokarak
bademciklerini yoklardi (Sukan, M. 2006).
Kulak agnsi oldugu zaman koyun veya kecilerin sidigi alimr ve kulaga
dokulurdu.
- Kulagm akmtisi oldugunda kucuk bir fare yavrusu ahmp yagda kizartihrdi.
Ardmdan o yag ahrup kulak icerisine akrtihrdi ( Denker, R. 2006).
Kann agnsmda

kann zeytinyagi ile ovulurdu . Bunun yamnda kulti de

zeytinyagi ile kanstmp karm ovarlardi (Sukan, M. 2006).
Kisinin bir yeri yandigmda, yanan yere zeytinyagi veya salca surulurdu
(Sukan, R. 2006; Denker, R. 2006).
Kisi zehirlendigi zaman zeytinyagi ve sutu kanstmp icerdi. Bunun sonucunda
midesi bulamp kusar veya tuvalete giderdi. Boylece zehirlenmesine yol acan
· madde kana kansmarmssa vucuttan atihrdi (Sukan, R. 2006).
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Y ilan sokmasma

hemen

mudahale

etmek

gerekirdi.

Gunumuzde

yilan

soktugunda doktor bulunmadigi zaman yapilan islemler, Kalebumu'nda
eskiden

uygularurdi.

da

Y ilamn soktugu yer dudak ile emilir ve bu kan

tukurulurdu. Tukurulurken agiza bulasmamasi gerekirdi yoksa agizda yaralar
acihrdi.
Koyluler baslanrun donmesinden ve siddetli olarak agnmasidan tansiyonun
du~mu~ veya yukselmis

oldugunu anlarlardi.

Bunu duzeltmek

icin dikis

ignesini kola sokup, daman keserler ve karu akitirlardi. Sonra da kanayan
yere kill koyup durmasmi
tansiyon

dengelenir;

saglarlardi

ctinkii

(Sukan, R. 2006). Kan akitilmca

tansiyon

atardamardaki

kan

dolasummn

yukselmesidir, Kan akmca yuksek olan dolasim, normal duzeyine inmektedir.
Gozde capak ciktigi zaman, capak cikan yere bal koyarlar ve gozii pamukla
kapanrlardi. Bunun yanmda kaynanrms yumurtayi ikiye baler ve her birini bir
gozun uzerine koyarak, yemeniyle kapatip baglarlardi.
Vucutta bir yara acildigi zaman bir yasim gecmis bir kecinin gubresi ahmr ve
yaraya bastmhrdi,

Herhalde gubrenin icindeki maddelerin iyilestirici etkisi

vardir. Bu yontemin dismda yumurta ile un da kanstmlarak

yarah bolgeye

surulurdu (Sukan, M. 2006).
Srtma hastahgi icin yesil zeytin kullamhrdi. Y esil zeytinler dovulup, sulan
bir kaba konur , geceleyin yildizlara dogru olan bir konuma yerlestirilir ve
sabaha

kadar

Goruldugi;

bekletilirdi.

Ertesi

sabah da icilirdi

gibi burada uygulamaya

maneviyat

(Sukan,

M. 2006).

da kanstmlrmsnr.

Kaye

doktor gelmeye basladigi zaman sulfat da doktorlar tarafmdan sitma ilaci
olarak verilmeye baslandi,
Koyluler

romatizmalanm

iyilestirmek

icin

deniz kiyisma gidip kuma

gornulurlerdi. Gunumuzde de bu yonteme basvurulmaktadir,

(Elkovan, A.

2007).
Kirk, elli yil once romatizma agnlannda kullamlan onemli bir ilac da

"kartal yagi" idi. Ali Elkovan,
anlatmaktadir:

bununla

ilgili bir amsnu

soyle
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"Cocukken, bir gun halam beni yanma cagirdi ve bir kartal bulmarm
soyledi, Bu istegi garibime gitmisti, Halam, kartah bulursam bana bir
takim fisek alacagiru soyledi, Ertesi gun
usttlnde iki, uc; tane kartal gordum.

ovaya gittim. Bir tepenin

Bunlar olu bir devenin ustune

u~u~mu~lerdi. Kartalm bir tanesinin uzerine ag atip, onu yakaladim; ama
agir oldugu icin tasiyamadim. Benden buyuk birilerine soyledim. Onlar
kartah ahp halama goturduler. Kartali oldugu gibi buyuk bir kazana atip
kaynattilar. Daha sonra halam, kartalm tuylerini yoldu. Kokusu gercekten
cok agirdi. Ardmdan ayaklanm, basmi kesti ve onu su dolu baska bir
kazana aktardi. Kartal, kazanda kaynamaya

basladi ve yaglan

suyun

ustune cikti, Bu yag, soguktu. Halam yaglan ahp, kavanoza doldurdu.
Sonra kavanozun icinden bir avuc ahp, romatizma olmus yerlerine surdu.
Bir muddet sonra iyilestigini gozlerimle gordum" (Elkovan, A. 2007).

Birinin gobegi du~tugu zaman

bu islerden anlayan birisi, parmagma bir

cember dolar ve parmagmi dusen gobegin icine sokardi. Gobek, parmagi
icine cekerdi,

Bu sirada cemberli

dondurulurken

de dualar

okunup,

parmak

gobegin

bu rahatsizhk

icinde

dondurulur,

giderilmeye

cahsihrdi

(Elkovan, A. 2007).
Vucutta koylulerin
tuvalete gidip

"peklik" dedikleri durum oldugu zaman, yani kisinin

buytik abdestini yapamadigi

durumlarda

ona

zeytinyagi

icirilirdi.
Kisi ishal oldugu zaman ise yikanmarms pirinci kaynatip icerdi, Pirincin
yikanmamasmm

sebebi;

icindeki

nisastarun

kaybolmasiru

engellemekti;

cunku, nisasta ishali durduran bir besin ogesidir.
Viicutta ciban cikmasi durumunda, pamuk yaga batmlarak: cibarun c;1ktig1
yere surulurdu. Onun uzerine de dovtllmus burcak tozu serpilirdi (Denker, R.
2006).
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Koyluler tirnak yaralanm (tanaburnu) gecirmek icin ilginc bir kansim
hazirlarlardi. Sumuklu bocek, mum, kullamlmadik bir sabun ve karasakiz
birlikte su dolu bir tencerede kaynatihrdi. Bunun sonucunda merhem
krvammda yan akiskan bir madde olusurdu. Bunu ahp, tirnak yaralarma
stirerlerdi (Denker, R. 2006).
Vticutta nasir ciktig; zaman bunlan iplikle kopanrlardi (Elkovan, A. 2007).
Aynca nasmn ustune incir yapragi surerlerdi.
Dis cikarmak icin de bir iplik ahrurdi, Bu ipligin bir ucu dise, diger ucu da
kapiya baglamrdi. Kisi kapmm tersi yonde ilerledigi zaman itme sonucu dis
cikardi (Elkovan, H. 2007).
Koylulerin babalanndan ve dedelerinden duyduklan

1~1gmda, gecmisi 19.

yy'a kadar goturulebilecek bir tedaviye gore; koyde ameliyat yapilacagi
zaman, bagirsaklar ahmr, terbiye edilir ve tel haline getirilirdi. Bu telle,
ameliyat edilen yer dikilirdi (Sukan, R. 2006; Sukan, M. 2006).

Bu maddi yontemler dismda hastahklan tedavi ederken koylulerin uyguladigi
manevi yontemler de vardi, Bunun icin "Ocakli Kadzn" ya da "Nefesi Kuvvetli
Kadin " dedikleri insanlara basvururlardi.

Eski Turkler' de ocak, ates ile baglantih olarak kotu ruhlan kovan bir aracti.
Belki de bu yuzden asirlarca hastahklan iyilestirenler, bir anlamda insanlann
bedeninden kara iyeleri kovanlar icin "ocakh" tabiri kullarulrmsur.
Ocakhk, soydan gelme bir yetenekti. Ocak aileler hekimlik taslamaz,
endinin soydan gelme bir yetenegi bulunduguna inanarak hekimlik yapardi,

603

Kaleburnu'nda da bazi hastahklann tedavisinde bu insanlardan yardim
istenirdi. Omegin; bas agnsmi gecirebilmek icin bilge oldugu dtistlntllen bir kisi
tarafmdan bir bardak suya cesitli dualar okunur ve bu okunmus su, hastanm alm
etrafmda gunes ismlanru alacak sekilde gezdirilirdi. Bu islem ilc; gun boyunca
tekrarlamrdi (Denker, R. 2006). Bununla ilgili baska bir uygulama ise soyleydi: Ba~1

Cemil Cahit Giizelbey, "Gaziantep Tibbi Folkloru'ndan
Arasttrma I, Gumus Basrmevi, istanbul 1984, s. 49.

Yapraklar", Halk Kulturu, Derleme,
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~-yan insan bir bardak sirkeyi ahr, hocaya okuturdu, okunmus .halde yildizlara
bir pencerenin

altmda bir gece bekletirdi. Ardmdan

bardagi ahp basma

1yard1. Bu uygulama .sonunda iyilesecegine inamrdi (Sukan, M. 2006).
Dudaklan

catlayanlar

da bir

sise

sirke

ahp,

ufurukcuye

giderlermis.

--fiiriik9u, icinde sirke bulunan siseye okuyup ufurdukten sonra "yildiz gormesi icin"
gece

avluda

bekletilmesini

soylermis,

Ertesi

sabah

bu

sirke

dudaklara

- rulurmus. 604
1920'li yillarda tansiyonun yukselmesinden

gozu kor olan bir kisi akrabalan

tarafmdan bir hocaya goturuldu. Hoca, koyde tastan bir tavuk teknesi oldugunu, kor
kisiyi

bu tekneden su icirmelerinin

sonucunda onun gozlerinin acilacagim

soyledi. Birkac kisi, koydeki bu tekneyi (kurnayi)
semizleyip, yeniden temiz suyla doldurdular.

buldular ve icindeki suyu

Kor olan kisiyi buraya getirdiler,

mm neresi oldugunu soylemeden: "Gel surdan soguk bir su ic" diyerek bu
sudan icirttiler. Bir hafta sonra adamm gozlerinin acildigi soylenmektedir. Koyluler
teknenin hoca tarafmdan okunmus oldugunu dusunduler (Elkovan, A. 2007).
19.yy'm baslannda da srtmaya yakalananlar, ufurukculuk yapan hocalar ile
azlara giderlermis, Bunlar bir pamuk ipligine okuyup ufurerek dugumler atarlar,
sonra da bunu hastanm bilegine baglarlarrms. Hastahk gecince, bagladiklan pamuk
Iigini cikanp

akan bir suya atarlarmis.

Bunun sonucunda,

ipligin akarsu ile

uzaklastigi gibihastahgm da o kisilerden uzaklasacagma inan1hrm1~.605
Nuzul

inenlerin

yani felc olanlann

seytanlar

tarafmdan

carpildiklanna

hrdi. Bu nedenle onlar, kendilerine okunup uflenmesi icin hocaya goturulurdu.
Bazi hastahklar da yine guvenilen, hekim gozuyle bakilan ve ozellikle kadm
fan kisiler tarafmdan

tedavi edilirdi.

hastahgmi koydeki bir kocakan

Ornegin;

"trohoma" adiyla bilinen goz

tedavi ederdi. Gozun ust kapagi yukan dogru

cevrilerek kabanklann ustune incir surulurdu. Gozkapagi zedelenmesiyle olen ya da
1 kalan

cocuklar

da

olurdu.

Y ani bu

tedavilerin

bazen

kotu

sonuclan

Tuncer Bagiskan, "Kaleburnu Koyu Uzerine Bir Arastirma," Halkbilimi, yil 14, sayi 48, Arahk2000, s.40.
A.g.e., s.40.
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olabilmekteydi.

Bu

hastaligi

gecirmek

icin

koylulerin

Apostolos

Andreas

Manastm'na da gittikleri soylenir.606

Sanhk hastaligiyla birlikte sancisi olanlann sancilan da bir okumus
tarafmdan kesilirdi. Buna da "saner kesmesi" denirdi. Saner ya bicakla ya da pemar
agacmm odunuyla kesilirdi. Sancisi olanlar once yere yatmhr ve buyuk bir bicagm
.-i

(sirt) tarafi veya pemar agacmdan kesilen bir odun, sancmm oldugu yere

siirillilrdi.i. Bunun sonucunda sancmm kesilecegine inaruhrdi.607
Kalebumu koyluleri bazen de kutsal olarak kabul ettikleri yerlere gidip tedavi
Imaya cahsirlar ya da kendilerine atalarmdan kalan cesitli uygulamalara giderlerdi.
Cocuklar ciban cikardiklan zaman, "Ay Terisa" adi verilen bolgedeki deniz
yunu sifah su olarak gorup, cocuklanru orada yikarlardi. Cocugun yikanmadan

~-ce giydigi giysileri de orada birakirlar ve gittikleri yoldan degil de baska bir
yoldan geri donerlerdi 608 (Sukan, M. 2006; Sukan, R. 2006).
Cocuk dogdugundan itibaren salyalan bir turlu dinmek bilmezse, salyalarm
gi yer capalamr ve oradan komur 91kanhrd1609. Soma bulunan komur parcalan
• a atilarak komurlu su elde edilir ve bu su cocuga icirilirdi. Cocuk suyu ictikten
ma genelde iyilesirdi'i'" (Sukan, M. 2006; Sukan, R. 2006).
insanlar, gozkapaklannda arpacik 91kt1g1 zaman kirk tane arpa tanesi ahrlar
e hie gormedikleri

611

bir su kuyusuna atarlardi: Atarken de ii<; kez "umdugum bu

un" derlerdi (Denker, R. 2006).

Tuncer Bagiskan," Kaleburnu Koyti Uzerine Bir Arastirma," Halkbilimi, yil 14, sayi 48, ArahkOcak 2000, s. 39.
A.g.e., s. 40.
Giderken kottl iyeler yanlanndaydi. Orada cocuk annmis ,bunlardan kurtulmustur. Yeniden aym
~leri yasamasm, kottl iyeler ona bulasmasm diye baska bir yol takip ederlerdi.
oylulerin belirttigine gore gercekten de salya nereye dokuluyorsa, orasi kazrldigmda altmdan
.omlircikiyordu ( Siikan, M. 2006) .
°Belki de kornur icerisinde oyle bir madde vardir ki salyalan durdurur.
'Bunun, hastanm daha once gormedigi bir kuyu olmasi gerekirdi. Kuyu onun icin yeni ve kara
iyelerden annmis olmahydi.Bu durum kozrnagoni ile de ilgilidir. Eski Turkler'In inamslanndaki kirk
re uc; sayisi burda da karsumza cikmaktadir,
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Birisi

sucicegi

cikardigmda

ona sekerli su , serbet icilir ve kagith seker

yedirilirdi. Bunlara ek olarak; sucicegi cikaran kisinin yakmlarmdan birisi, oturdugu
yerden aniden kalkar ve ulasabilecegi en yakm yerde buldugu "ktrmtzi puskillli; bir

fes") ahp, hastanm viicuduna siirerdi. Fesin kirmizihguun,
kmmzihklan

hastanm viicudundaki

alacagma inamhrd1612. Aynca; erkeklerin bellerine bagladiklan ipekli

kirrmzi kusagm da sucicegi cikan yerlere surulmesi sonucu, hastahgi yok edecegine
inamrlardi (Sukan, M. 2006).

YEMA DO BEDRA (YEMEDUSA) (KAN TASI):613
Kaleburnu

hammlan,

dogumdan

soma kanamalan

acildigi zaman veya

etleri gelip bir turlll durmak bilmezse, bu tasm uzerine biner ve surunurlerdi. Bazi
harumlar da tasm etrafuu -Uv kez donerler, kilotlanm bir bacaklannda kalacak sekilde
cikanp tasi kucaklar ve operler, sonrasmda kenanna basarak uzerine binerlerdi. Tum
islemlerden

soma tasm altmdaki

oluga mum yakarlar,

para veya hellim

birakirlardu Sukan, M. 2006). Kanh bezlerini de orada birakip, geldikleri yoldan ters
istikamette

eve

donerlerdi,

Eve

geldikten

iki-uc

saat

soma

kanm

durdugu

-ylenmektedir.
Kanamah hammlar yanmda, kan cibam cikaranlar da tasi ziyaret eder ve
nndaki mumluga civi cakip, yag ile mum yakarlardi (Denker, R. 2006).
Kuruova koyundeki bu tas, koyun arazisininjeolojik

yapisma uygun olmamasi

· ibanyle buraya baska bir yerden getirilmis olmahdir. Tas, kahverengi ve 90k sert
up cakmaktasma benzemektedir. Bu tasm koy icin 90k kiymetli olusuna ve buraya
sonradan

getirilmis

olabilecegine

dayamlarak,

kayamn

altmda

kralice

ya da

·Bunun Turk Samanhgi ve Eski Tiirkler ile olan baglannsi aciktir. Burada da "kirnuzi" koruyucu bir
olarak gorulmektedir. 0, atesin giiciiniin rengidir. Albasmasr gibi kotu bir ruhu engelledigi gibi
icegine neden olan kotii iyeleri de engelleyecegine inamhrdi.
Bu tas, Kuruova koyunde bulunmakta ve civar koyun hammlan

buraya gelmektedir.

,

.
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tanncanm bir taht uzerinde oturur durumda heykelinin bulundugu varsayilrms ve
burada kacak kazi bile yapilrms; fakat tas yerinden kirmldatilamamrstrr.P'"
. Cok eski donemlerde Tannca Afrodit'in taslann icinde bulunduguna, bazi
taslann ona ait olduguna inamhrdi. Tarih boyunca dunyada ''Ana Tannca kiiltii"
isim degistirerek yasamis, mitolojik gizini hep surdurmustur.
Ana Tannca, Grekler doneminde ''A/rodit", Misir'da "isis", Frikya'da
"Kibele", Suriye ve Babil kaynaklarmda ''Astart" veya "htar", izmir-Efes kentinde
"Artemis", Kibns'ta "Kuk/al, (Baflt) A/rodit", Rumlar doneminde "Venus" ve
Hristiyanhk doneminde "Meryem Ana" adlanm alarak, ona tapilrmstir.t"
Ataerkil aile duzenine gecmeden once anaerkil aile yapisi vardi ve Eski
Turklerde olusan Umay Ana kultu bunun bir sonucuydu. Yukanda beirtilen
topluluklardaki "Ana Tannca kultu" de ana - erkil diizenin olusturdugu bir kulttu ve
sekil ve boyut degistirerek gunumuze kadar ulasmistir.
Ana Tannca kiiltii, en onemli degisimi, coktannh dinlerden, tektannh dinlere
gecis doneminde yasarmstir. Gecmisten gelen ve Roma donemi boyunca onemini
oruyan bu kult, Hristiyanhk'm yayilmasiyla tehlikeye dusmustur. Ozellikle M.S.
31 yilmda Efes'te toplanan Hristiyanlar, Bolluk ve Bereket Tanncasi Efes
Artemis'in bazi ozelliklerinin, Isa Peygamber'in annesi "Meryem Ana" ya
verilmesini kararlastrrdilar. Aynca, Ana Tannca'rnn niteliklerinin bir bolumti,
Meryem Ana'ya, obur tannlann nitelikleri ise azizler ile azizelere devredilir. Bu
elismeler dogrultusunda, Kibns'taki Bereket Tanncasi Afrodit'in nitelikleri de
'Banaya" olarak da bilinen Meryem Ana'nm admm sonuna eklenir.616 Bunun
sonucunda da daha once Afrodit tapmaklarma ve taslanna gosterilen ilgi, Meryem
Ana'ya adanan taslara gosterilmeye baslamr,
Eskiden Ana Tannca icin yaglanan taslar, artik Meryem Ana icin yaglanmaya
baslarmstir. Kuruova'daki tas da boyledir,

Aynca; Kalebumu'nda

hammlar,

1~

Tuncer Bagiskan, "Kalebumu Koyu Uzerine Bir Ara~trrma,"Halkbi/imi,y1114,say1 48, ArahkOcak 2000, s.40.
15Tuncer

Bagiskan, "Ana Tannca Knltunun Kibns Folklorundaki izleri 1 ", Avrupa Gazetesi, 28
•. isan 1999, s. 11.
16

Tuncer Bagiskan, "Ana Tannca Knltunun Kibns Folklorundaki izleri 2", Avrupa Gazetesi, 29
•• isan 1999.s. 11.

.
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dogumdan

sonra

sutleri

eksildiginde

"Kadtn Memeleri" admi verdikleri ve

Kaleburnu'nda bulunan tasm uzerine de goguslerini surterlerdi (Denker, R. 2006).
Aym

durum

Bafta

da

gortllmekteydi.

Aphroditissa"dan"Chrysopolitissa"ya

donusturulen

Kukla'da
kilisenin

adi

"Banaya

duvannda,

sutu

gelmeyen ya da kesilen kadmlann ziyaret ettikleri "Banaya Galatariotissa" (Slit
Veren Meryem Ana) Tasi'run yaglanmasi durumunda, Afrodit'in bolluk ve
bereketiyle kadmlann goguslerinin sutle dolacagma inamhrdi.t'"
Karapapak Ti.irkleri'nde de kutsal taslarla ilgili bir uygulamayla karsilasmz;
ama bu, Kibns'taki uygulamadan daha farkhdir. Burada, cocugu olmayan kadm,
evlenmemis bir evliyanm kabir tasma karmm surter.618
Kibns'ta hastahgi iyilestirmek icin yatirlara mum yakmak, adak adamak gibi
uygulamalarm uzun bir gecmisi vardir,
Bilindigi gibi Kibns, tarihinde bircok kez veba salgmlanna sahne olmus, bu
salgmlar sonucu adada yasayan

bircok insan olmustur. Iste bu zor donemlerde

insanlar manevi yontemlere de basvurarak, hastaliktan kurtulmaya cahsmislardir.
Osmanh idaresi gelene kadar

adada on ti<; tane veba salgiru olmustur.

Osmanlilar geldikten sonra da salgmlar devam etmistir. Bu donemde gerek Rumlar
gerekse

Turkler,

Hristiyan

-

Musluman

aynmi

gozetmeden

azizlerden,

peygamberlerden ve yatirlardan medet ummuslardir.i''"
1641 yilmdaki veba salgmi sirasmda cesitli ikonlar kilise ve manastirlardan
eikarnlarak Ti.irk-Rum koyu veya bolgesi ayirt edilmeksizin vebaya care olarak
lastmlnusti.
1800'lii yillara gelindiginde ise Rum ve Ti.irkler arasmda anlasmazliklann
gostermesi sonucu, hastahklar ve kurakhk karsismda asirlarca cizdikleri birlik
losu yikilmisnr.

-Tuncer Bagiskan, "Ana Tannca Kultunun Kibns Folklorundaki izleri 17", Avrupa Gazetesi, 14
Mayis 1999, s. 11.
Yasar Kalafat, "Karapapak Tiirkleri'inde Halk Inanclan", Milli Folk/or, cilt 5, say, 40,K,~ 1998, s.

Ahmet Erdengiz, "Kibns'ta Osmanh Donemi'nde Veba Salgmlan", Halkbilimi Sempozyumlan Ill,
TC Kiiltiir Bakanhgi Yay. Ankara 2001, s.156.
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1815 yilmda Kibns'r saran veba hastahgi sonucunda anlanlan bir hikayede
hastaligm Rum koylerinden uzaklasip, Turk koylerinde yayilmasi istegi acikca
ortadadir, Bu veba salgim sonucunda gercekten de basta Kalebumu olmak uzere
bolgenin tum Turk koylerinin halki vebadan olmu~tur.620
Yillar gectikce hastahklarla basedebilecek doktorlar yetismis, bircok hastaliga
ilmi careler bulunmustur. 1960'h yillarda Yalusa'h (Yeni Erenkoylu) bir Rum
doktor, on bes gtinde bir Kalebumu'na gelip hastalan tedavi ederdi. Koyluler ise
Mehmetcik koyune bir Turk doktor tayin edilmesini ve koylerine onun gelmesini
istiyorlardi. Bu yillarda, ebe icin de Magusa'ya gidilmekteydi. 621
Gunumuzde ise koyde haftada bir gun cahsan bir saghk ocagi vardir.
Koyluler genelde Gazi Magusa'daki devlet hastahanesine, ozel hastahanelere ve

kliniklere giderek doktora bakmmakta, ilaclan da eczahanelerden ve hastahaneden
almaktadirlar.

. 1.13.2 NAZAR DEGMESi VE KUR~UN DOKME OCAGI:

Baskalannda bulunmayan bir ozellikten, nitelikten dolayi kiskamlan ve
imrenilen insana veya hayvana nazar deger. Nazar degmesine halk arasmda "kotu

oz " de denir.622
Nazar, en eski uluslarda, Babilliler'de, Misirhlarda, Sumerler'de, Akadlar'da
re Anadolu uluslannm

hepsinde gorulurdu.623

Anadolu uygarhklan yarunda Eski Tiirkler'de de nazara inamlmakta ve buna
"kara iyelerin"

neden oldugu dusunulup, bu

iyeleri uzaklastirma yollan

aranmaktaydi.
Ah.metErdengiz, "Kibns'ta Osmanh Donemi'nde Veba Salgmlan", Halkbilimi Sempozyumlan 111,
TC Kiiltiir Bakanhgi Yay. Ankara 2001, s. 162.
utlu Adah, Koy Raporlan, Turk Cemaat Meclisi Yaymlan, Lefkosa 1961, s. 55.
cismet Zeki Eyuboglu, Anadolu Inanclan, Toplumsal Donusum Yaymlan, istanbul 1998, s. 100.
i.:;

A.g.e, s. 102.
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Kibns Turkleri,

Anadolu' daki Turkler gibi bugtln de nazara fazlasiyla

inanmakta ve nazardan korunmak ve nazan tedavi etmek icin cesitli yollara
basvurmaktadir.

Nazardan Korunma Yontemleri:
Kalebumulularm bugune dek uzanan nazardan korunma yontemleri sunlardir:
a) Nazarlik Tastmak :
Koyluler

nazar degmesinden

tasirlar. Nazar boncuklan

korunmak icin uzerlerinde

nazar boncugu

genelde "goz tasi'' seklindedir, Goz tasi, ii<; bogumdan

olusur. En distaki begum mavi, sonraki begum beyaz, en icteki begum da mavidir.
_ ;azarhk, ya bir kancayla elbisenin gorunmeyecek bir yerine ilistirilir ya da
ortasmdan delinir ve bilezige gecirilerek ele, kolyeye gecirilerek de boyuna takihr
enker, T. 2007).
Nazarliga, Gaziantep'te "Nazar Takirm" denir. Nazar takirm; bir ipe dizilimis
~.

kurt derisi veya disinden, mavi boncuk ve horoz sesi duyulmayan yerdeki

·~denin copunden olusurdu. Nazarhk, Gaziantep'te cocuklara takihr; kiz ise basma,
erkek ise omzuna ilistirilirdi. 624
Nazar boncugu da bir cesit muskadir, nazan degen kisinin kotu bir ruhu
lduguna inamhr ve bu ruh uzaklastmlmaya cahstinlrr.

) NazarKudreti Olanlardan Uzak Durmak:
Herhangi bir insan, gittigi bir evden aynldigi zaman o evin uyelerinden
birinin basma kotu bir sey gelir; o kisi tabak, bardak v.s kirar veya kendisi dustip bir
yerini incitirse, eve gelen kisinin nazar kudreti olduguna inamhr ve ondan uzak
durmaya cahsilir. Bu tip insanlarla karsilasildigmda besmele cekilir veya yere
tiikiiriilur.

~· Cerni! C. Guzelbey, "Gaziantep Tibbi Folklorundan Yapraklar," Halk Kulturu, Derleme,
astirma, Gumu~ Basirnevi, istanbul 1984, s. 50.
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) Muska Tasimak :
Muska, icinde ayet veya dua yazih, ince bir kumas parcasiyla kaplanrms
- · gen biciminde, U9 -bes cm boyutlarmda olan bir nesnedir.
Gunumuzde

muska

tasiyanlann

sayisi azalrmsur.

Daha

once koylulerin

ircogu, ttzerinde muska tasirdi (Denker, T. 2007; Sukan, M. 2006).
Abdulkadir inan'a gore; her turlu muska ve tilsimlann koku, putperstligin en
el sekli olan fetise dayamr. Ilkel kisinin inancma gore bazi nesnelerde ugur veya
ugursuzluk bulunur. ilkel kisi, ugurlu saydigi nesneyi boynuna asar ya da yanmda
tasirdi. Bu nesneler; bir tas parcasi, bir bitki, mavi boncuk, garip gorunen bir bocek,

1rurt disi, ayt ya da kartal trrnagi olabilirdi. Bu "muska-tdstmruau:

kendilerini

hastaliklardan, nazardan ve cesitli kazalardan koruduguna inamrlardi. Sonralan bu
inancm daha ileri gelisme safhasmda dini formuller ya da garip isaretler yazilan kagrt
parcalan, eski fetislerin yerini tutmu~tur.625

Tedavi Yollari:
a) Esek Gubresi Yakmak:
Koyluler, bast agnyan ve hasta olan kisinin nazara geldigine inamrlardi.
Nazan yok etmek icin " kestane" adim verdikleri esek gubresini yakarlardi. Y anma
sonucu cikan kokunun

nazan ortadan kaldirdigma inamhrdi (Elkovan, A. 2007;

Iikan, R 2006).

b) Nazar Degdigine Inanilan Insanlarla Konusmak :
Gozu tuttuguna inamlan

626

insamn yamna gidilir ve ona gozunun tuttuguna

inamldigr soylenir. Boylelikle ondan gelen nazann yok edilecegi dusunulur.

627

Abdiilkadir inan, Hurafeler ve Menseleri, Diyanet Yaymlan, Ankara 1962, s. 43.
626

Daha cok renkli gozlu insanlann gozunun degdigine inamlrr.

Koyluler, aralanmn iyi oldugu insanlara bu dusuncelerini
soylerse tartisma cikma ihtimali vardrr.

soylerler, Arasi iyi olmayan insana

j

·-'
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c) Tutsulemek :
Eski Turkler kotu ruhlan kovmak icin tutsu yaparlardi. Bu da ates kultuyle
ilgilidir. Otlarm, agac dallanmn yakilmasi sonucu ortaya cikan dumanm da ates gibi
kotu ruhlan kovduguna inamhrdi, Ornegin; Beltirler'in kurban torenlerinde onemli
bir unsur olan "iildiirbe',628 ardic agaclanyla ttitsiilenirdi.629
Urenhalar' da saman, "oba ayini" ne baslamadan once kokulu otlar yakip,
obayi tiitsiilerdi.
Altaylar' da saman, davulunu ve ciibbesini "arcan" denilen kokulu otlan yakip
tutsulerdi. Aynca kotu ruhlarm zararlanm yok etmek icin hastalar da tutsulenirdi.
Hristiyanlar da cocuklanm vaftiz etmek icin kiliselerde torenler duzenlerdi. Zeytin
yapraklan, papazlar tarafmdan okunan suya batmhr ve cocugun iizerine serpilirdi.
Bcylece cocugun kotuluklerden korunacagma inamhrdi,
Kaleburnulular tutsu yaparken, deniz tuzu gormernis zeytin yapragi,630 tuz ve
sanmsak yapraklanm bir kevgirin uzerine veya toprak bir kabm icine koyarlar ( Bkz.
Resim 97), ardmdan uc;: Ihlas ve uc;: Fatiha suresi okuyarak bunlan yakar ve cikan
dumam iclerine cekerler (Elkovan, A. 2007). Bircok insan duman kokusunu almaya
cahsirken bildigi cesitli dualan da okur. Bu uygulamada da Islami inanclarla eski
Turk inanclannm kaynasrms oldugunu gormekteyiz,

d ) Kursun Dokme :
Nazari yok etmek icin basvurulan yontemlerden birisi de kursun dokmedir.
ursunun yapismda demir vardir ve daha once belirttigimiz gibi demir, ataerkil aile
diizeninin olustugu donemlerde kotu iye ve ruhlan uzaklastiran bir arac olarak
orulmustur. Bununla beraber, kursun dokme ile ilgili kadm demeginin veya
ocagmm kokenlerinin, erkeklerin bakir ve demiri eritmeyi basarmalanndan cok daha
once, kadm kamlar tarafmdan bir buyil ve fal yontemi olarak ortaya cikanldigi
CSO'ldiirbe: Beltirler'in kutsal saydrgi bir sapkadir. Bu sapkamn etrafim bir iple cevirirlerdi ve ipin
iizerine kartal tiiyleri, mavi ve beyaz kumas parcalan baglarlardi, ( Bkz. Ozkul Cobanoglu, "Mit",
Turk Diinyast Edebiyat Tarihi, Ataturk Ktiltur Merkezi Yaymlan, Ankara 2001- baskida-, s. 56).
'Abdulkadir inan, Tarihte ve Bugiin Samanizm, Turk Tarih Kurumu Yaymlan, Ankara 2000, s. 57.
Kalebumu koyluleri ozellikle yabani zeytin yapraguu yakarlardi ( Elkovan, A. 2007).
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~iiniilebilir.

Bu ilk omekten hareket eden erkekler, zaman icinde demir ve demirci

illtilnun olusumunu gerceklestirmis olabilir.631

Kursun dokerken once kursunlar

eritilir, sonra kursun dokulecek

kisinin

asma ortu ortulur. Icinde erimis kursunlar bulunan steak su dolu kap, degmeyecek
kilde ortunun iizerine tutulur. Bu islemler sirasmda kursunlar, steak sudan dolayi

.itli sekiller olusturur. Ornegin; yilan, yaprak ... Bu sekiller, kisinin hangi gozte maruz kaldigmi gosterir, Omegin; yilan olustuysa dusmarn var demektir. Turn
killer yorumlandiktan
~lmaya

sonra kursunlar

dort yol ortasma dokulur ve goz-haset

cahsihr .

. 1.14 DANS VE MUZiK

DANS:
Dans, insanm

duygulanrn

disavurma

yontemlerinden

birisidir.

Hiizniin,

sevincin, umudun, ozlemin ... jest, mimik, figiir ve miiziklerle anlamlandigi
alandir. Her figiir bir mesaj icerir. Her toplumun

kendine ozgu danslan

bir
ve o

lumdaki insanlarm anlayabilecegi ortak mesajlar vardir.
Dans, miizikal sesle, bazen bir siirle, gorsel, hareketli ve estetik gorunuslerin
· lestigi, kulaga ve goze hitap eden kompleks bir iletisim formudur. Dans, yer ve
zaman icerisinde insan viicudunun ustahkla kullamldigi yaratici bir siirecin sonucu
larak olusan kiiltiirel bir forumdur.632Dansm dogus tarihi 90k eskiye dayarnr.
ilk insanlarm topluluklar halinde yasamaya ve kendilerini yoneten birtakim
bilinmeyen biiyiik ve sihirli guclere tapmaya baslamalan

ilk danslann dogmasma

en oldu. Daha 90k taklide dayanan ve ritiiel ve majik karakter tasiyan bu ilk

Ozkul Cobanoglu, "Mit", Turk Diinyast Edebiyat Tarihi Ansiklopedisi, Ataturk Kultur Merkezi
·aymlan, Ankara 2001(bask1da), s. 61.
Adrinne L. Kaeppler (Cev: Fatrna Fay),"Dans", Milli Folk/or, cilt 5, sayi 33, Bahar 1997, s.102.
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tapmma hareketleri genellikle tiyatro ile ilgiliydi; ama bu toplu kultur-sanat
icinde dans da en bastaki yerini almaktaydi.

olayi

633

ilk insanlar, ilk killtiir olaylan olan av, savas, evlenmek, dogurmak, ates
yakmak icin onlan taklit ederek dans ediyorlardi, Karanhk geceye dans ediyorlar, ay
igma dans ediyorlar, giinliik olaylar icin bile dans ediyorlardi,634 Bu dansm icinde
··· el de olsa bir iletisim gizliydi.
Turk Samanhgi'nda da dans onemli bir yer tutuyordu. Saman ayinlerinde
dans, miizik, siir biraradaydi,
Altay Tiirkleri arasmda diizenlenen sarnan ayinlerinde , saman davuluna hizh
rurup, Tann Ulgen icin manzum ilahiler soylerken, ates etrafmda donup

dans

ederlerdi.63 5
Orta Asya'daki Tiirkler, ozellikle de Hunlar dansa buyuk onem verirlerdi. Bir
Hun beyiyle evlenmis Cinli bir kadm iilkesine gonderdigi mektupta Hunlar icin soyle
soylemekteydi:

"Davulu her gece durrnaz doverler,
Ta gunesler dogana dek donerler"636
.1
.l

ilk dans figiirlerinin kazildigi taslara, Kuzey Azerbaycan'm Gobustan
-1gesinde rastlanmaktadir.
Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen Tiirkler, diger kultur unsurlanyla birlikte
lanruda getirmislerdir. Onlar Anadolu'yu aldiklan zaman iki milyon kadardilar.
Buranm yerlileri ise yirmi milyondan fazlaydi, Roma Imparatorlugu biinyesindeki bu
• erli halk, Anadolu'da yasarms Lidya, Frigya, Hitit v.s gibi kavimlerden kalan
lllttlrlerin mirascisi idiler. Orta Asya Tiirkleri ve yerli halkm kulturleri dogal olarak
SerifBaykurt, "Tiirk Halk Danslan ve Anadolu Uygarhklan", III. Milletlerarasz Turk Folk/or
Kongresi Bildirileri, m. cilt, Basbakanhk Basimevi, Ankara 1987, s. 49.
63

A.g.e., s. 49.
Abdulkadir Inan, Tarihte ve Bugun Samanizm, Tiirk Tarih Kurumu Yaymlan, Ankara 2000, s. 106.
erifBaykurt, a.g.e., s. 50.
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irbirlerinden etkilendi. Bu etkilesim sonucu danslar da bu asirhk kultur mirasim,
Turk kulturuyle ozttmseyerek orijinal bir uslup olusturdu, Gunumuzde kurulmus
dans gruplan (Ney ve Anadolu Atesi vs.), gosterilerinde bu asirhk mirasi gozler
oniine sermektedir.
Kibns

da bircok medeniyete besiklik etmistir. Kibns

Turkleri, bu

medeniyetlerin izleriyle, 1571 'de Anadolu'dan getirdikleri cesitli unsurlan birlestirip
ozumsediler. Bu unsurlardan birisi de halk danslandir.
Kaleburnulular genellikle dugunlerde dans ederlerdi. Koylulerin en fazla
oynadiklan oyunlar sunlardi:

1) ORAKOYUNU:

Orak oyunu, erkekler tarafmdan oynamrdi. Tutusmadan

bagimsiz olarak

oynanan bir oyundur. Hasat zamarn ekin bicerken, usta orakcilann nese icinde orakla
yaptigi hareketleri canlandirmaktadir, Cesitli bicme hareketleri yapan oyuncu, oragi

elinde cesitli sekillerde ustaca cevirir. Dansm birinci bolumunde dansci oragiru alip,
e icinde tarlasma giden bir ciftciyi temsil eder; ikinci bolumde ciftci saplan
eserek basaklan bicer; ucuncu bolumde de ciftci mutlu olmus bir bicimde elinde
- evme
· dooner.637
oragr

1) SiRTO /38
Sirto da tutusmadan (bagsiz) olarak oynanan bir oyundur; ancak oyunun bir
bolumu ikili oyunculann mendilden tutusmasi suretiyle bagh oynamr. Oyun, daha
soma mendil kopanlarak (birakilarak) bagsiz devam eder (Elkovan, A. 2006).

Ahmet An," Kibns Suiti ve Diger Halle Danslan", Halkbilim Sempozyumlari, KKTC Kiiltiir
Bakanhgi Yaymlan, istanbul 1986, s. 110.
Sirto, Yunanca bir sozcuktur, Tiirk Muzigi'nde kullarulmis olan bir beste cesidi olarak karsmuza
pkar. Her makamda bestelenebilir. Daha cok oyun havasi ritminde bestelenmistir ( Bkz. M.Ekrem
Karadeniz, Turk Musikisinin Nazariye ve Esaslari, Turkiye i~ Bankasi Yaymlan, Ankara 1965, s.
160).

"i

'2.77

irtolarda Hareketlerin Yonii:
1) Daire boyu ayak surcmeli gezinti.

2) Hareket etmeden karsihkh sicrama,
3) Oyuncunun topuga el vurup kendi cevresinde donmesi.639
Ikililerin mendil tutusup, seyirciye donuk sicrama hareketi ile oynamasi
sirasmda mendili uzatan oynamaz. Y alrnz karsismdaki mendili ucundan tutarak
oynar.

3) KAR$ILAMALAR :
Karsilama, admdan da anlasilacagi gibi

iki veya daha 90k oyuncunun

karsihkh olarak oynadiklan bir oyun ttirudur. Karsilamalar, "cifte sofyan" usuluyle
bestelenir.640
Koyluler, diger oyunlara baslamadan once karsilama oyunu oynarlardi
(Elkovan, A. 2006).
Bashca karsilama oyunlan; birinci karsilama, ikinci karsilama.ucuncu
karsilama ve dorduncu karsilamadir.
Birinci

ve ikinci karsilama tutusmadan oynarur, il9ilncu ve dorduncu

karstlamalann bazi figurleri ise mendil tutusarak oynanmaktadir.
Karsrlamalarda Hareketlerin Ydnii:

1) Oynayarak ileriye dogru gitme.
2) Oynayarak geriye dogru gelme.

641

Bazen bu gitme ve gelme hareketleri sirasmda bir oyuncu bazi huner ve becerilerini
osterir. Diger oyuncular ise yerlerinde normal figurleri uygulamaya devam ederler.

9Erbil Cinkayalar, Kibrts Turk Halk Oyunlart, Sistem Ofset, Ankara 1990, s. 27.

"°

Cifte Sofyan Usulu: Raks aksagi adr da verilir. Bu usulle sarkilar, oyun havalan v.s bestelenmistir
(Bkz. M.Ekrem Karadeniz, Turk Musikisinin Nazariye ve Esaslart, Turkiye i~ Bankasi Yaymlan,
Ankara 1965, s. 41).
Erbil Cinkayalar, Kibrts Turk Halk Oyunlart, Sistem Ofset, Ankara 1990, s.23.

641
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4) BARDAK OYUNU:
Bardak oyunu da erkekler tarafmdan oynamrdi. Erkekler su dolu bardaklan
baslanna koyarak, cesitli figurler esliginde dans ederlerdi (Sukan, R. 2006).
Bardak

oyununun

figurleri,

karsilama

oyunlarmdan

oyununun figurlerine 90k benzer. Erkekler baslannda
hareketler yapabilmekte, hatta sekebilmekteydiler

birinci

karsilama

bardak oldugu halde ttirlti

(Denker, R. 2006).

5) MASA OYNATMA:
Kalebumu
ynatirlardi

erkekleri, dug-Un sirasmda btlyiik bir masayi agrzlarmda tutup

(Sesli, 0. 2006). Masamn koselerini

damaklannm

uzerine oturtur,

ellerini de havaya kaldirarak oynarlardi (N albant, A. 2006).

6) ZEYBEK OYUNU:
Kibns zeybekleri yuruktur. Biraz suratli cahmr ve oynamr.

.-

Bashca zeybek oyunlan:
Sarhos ( Gofto, Kesme veya Kadm Zeybegi de denir.)
Abdal
I

Abohor
Erkek ( Anadolu)
Zeybek 1 (incirli'den)
Zeybek 2 ( incirli'den)
Zeybek 3 ( Akmcilar)
Zeybek 4 ( Kibns Zeybegi, Cemil Demirsipahi'nin

kitabmda izmir

Zeybegi olarak gecer),
Zeybek

5

(Cerni!

Demirsipahi'nin

kitabmda

izmir-

Zeybegi, istanbul- izmir Zeybegi 3 olarak ge9er).642

..c Kani Kanol-Ali Roca, "Halk Oyunlarumzi ve Muzigimizi Irdeliyoruz", Halkbilimi
Sempozyumlari, KKTC Kiiltiir Bakanhgi Yaymlan, istanbul 1986, s. 406.

Sogukkulu
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Zeybek

oyunlanm

tutusmadan

bagsiz

olarak

oynarlar.

Daha

90k daire

ormunda oynanan zeybek oyunlarmda, oyuncular arasmda belirli bir uzakhk vardir.

Zeybeklerde Hareketlerin Ydntl:
1. Zeybek oyunlan

daire boyunca oynamr. T ek kisinin oynadigi zeybek

,yunlannda da bu gorulilr.
2 . Oyuncular kendi cevrelerinde

donerler,

3. Ileriye ve geriye adimlar yamnda, daire icinde veya disanya dogru adimlar
atihr643.

TESTi OYUNU:
Dugun gunu tek sayih olmak sartiyla bekar kizlar tarafmdan testi oynatthrdr
Ozoren, G. 2007; Gill,

S.

2006). Kizlar teker teker testiyi oynatirdi. Sonunda birisi

tarafmdan kmhrdi. Gunumuzde de dugunlerde testi oyunu oynatilmaktadir.

~ Blf;AK OYUNU:
Koylerde zaman zaman break oyunu da oynarlardi (Denker, R. 2006). Bu
yunda dansci bir kasabi temsil eder ve bu kisi, kesilecek hayvam temsil eden bir kisi
ile birlikte break oyununu oynardi.

644

9) f;iFTETELLi:
Ciftetelli, kadmlann oynadiklan,

disiplinsiz ve canh bir oyundur. Oyunun,

Bahriye Ciftetellisi, Kibns Ciftetellisi isminde cesitleri vardir.

Erbil Cinkayalar, Kibrts Turk Halk Oyunlart, Sistem Ofset, Ankara 1990, s.30.

°"' Ahmet An, "Kibns Suiti ve Diger Kibns Halk Danslan", Halkbilimi Sempozyumlari, Kultur Bak.
Yay, istanbul 1986, s.110.

'

DSU

Ciftetelli, "Yuruk Sofyan"645 usuluyle bestelenen oyun havalanndandir. Bu
yun, dunyada bulunan rakslar icerisinde en hareketli, en guzel ve zengin figurlu
olanlardandir. Dogu ulkelerinde bu oyunlar cok sanath bir sekilde icra edilir.646

Tlirkiye'de oynanan Turk halk danslan ile KKTC'de oynanan Kibns Turk
balk danslan arasmda buyuk paralellikler

bulunmaktadir. Kibns Turkleri'nin

571 'de Anadolu'dan getirilen Alevi - Bektasi yoruklerden oldugu dusunulurse
aradaki benzerlikler anlasihr.

Bugun yoruklerin yogun olarak yasadigi bolgelerden birisi de Akdeniz
Bolgesi'dir. Bu bolgede oynanan danslarla Kibns Turk halk danslarmm onemli
ortakhklan vardir. Akdeniz Bolgesi'ndeki halk danslan genellikle tutunmadan
oynanan salma oyunlardir. Kibns halk danslan da genellikle tutunmadan ve salma
oynamr (Bkz.Resim 98 ve 99). Aynca saman danslan da bagsiz oynamrdi.P'" Buda
Joriiklerin danslanm Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar tasidiklanm gosterir. Bunun
yamnda Kibns

oyunlanmn

pek cogu disiplinli diziler halinde oynanmaz.

Anadolu'nun Akdeniz'e bakan yamaclanndaki oyunlarda da Anadolu'nun diger
_.-orelerinde sikhkla rastlanan disiplinli dizi danslanna pek rastlanmamaktadu.648

5¥ori.ik Sofyan Usulu: Bu usul ile kantolar, turkuler, oyun havalan, marslar, sirto, longa v.b saz
eserleri bestelenmistir, Ayakla vurulacak darblann her biri birer dortltlkttlr. Bu usul iki vurusta
tamamlamr (Bkz. M. Ekrem Karadeniz, Turk Musikisinin Nazariye ve Esaslart, Turkiye i~ Bankasi
Yaymlan, Ankara 1965, s. 36).
'A.g.e, s.160.
Serif Baykurt;" Anadolu Kulttirleri ile Turk ve Kibns Halk Danslan Uzerine Dustlnceler",
Halkbilimi Sempozyumlari Ill, KKTC Kultur Bakanligi Yaymlan, Ankara 2001, s. 307.
A.g.e.,s. 308.
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WZiK:
Muzik, bir sanat dah olarak Fin miman E. Saariren'in dedigi gibi: "Toplum
hayatmm belirli sekiller icinde ifadesi"dir. Ait oldugu toplumun ses, melodi, ritim ve
ealgi kullanma tercihlerini yansitan bir ozellige sahiptir.649 Bu baglamda gecmis ile
gtlnumuztl birbirine baglayan "halk mtizigi" veya "halk sarkilan'tnm uzerinde
onemle durulmahdir.
Halk muzigi, geleneksel ve sozlu olarak bir nesilden diger nesile aktanlan,
yiiz yuze iletisim ve sosyal etkilesimle surekli yasatilan ve etnik kokene bagh bir
muzik tarz1du650.
Tum halk sanatlan gibi halk muzigi de insanlann duygulanna ulasma ve
onlan etkileme · gucune sahiptir. Etki, muzigin uygulamasiyla olusur. · Muzigin
ygulanmasi ozel bir kulturdur; halk grubu icerisinde muzigi icra edenler ve
dinleyiciler tarafmdan anlasilan kurallar ve prensiplere gore isler,

Muzik

ygulayicilan ve halk gruplan anlam ile uygulamayi birbirine bagdastmrf".
Halk sarkilan vasitasiyle birey hem bilinc hem de bilincalti duzeyde kendi
-•tiiriiniin kokleriyle temasim siirdiirebilmektedir. Halk sarkilan,
butiinuyle olan iliskisinde muhafaza edici bir element rolu oynar.
Kibns Turk Halk Muzigi'ne

baktigirmz zaman

kulturun

652

muzikteki ezgilerin,

nlamalann, vurgulann v.s. Turk halkmm ozelliklerini yansrttrgnu ve Turk
-·rurunu kusaktan kusaga aktardigiru gorurtlz.

--~iizik Aletleri:
Kalebumu'nda 19.yy'dan 20.yy'm ilk yansma kadar dugunlerde calman en
~ aemli muzik aletleri sunlardi:

Cinucen Tannkorur,

Miizik Kimligimiz Uzerine Dusiinceler, Otuken Yaymlan, istanbul 1998, s. 20.

'JeffTiton (Cev. Murat Karabulut),
997, s. 95.

"Miizik, Halk ve Gelenek", Milli Folklor,cilt 5, sayi 35, Giiz

A.g.e, s.96.
William Ferris (Cev.F Giilay Mirzaoglu) , "Halk Sarkilan ve Kultnr" Milli Folk/or, cilt 5, sayi 34,
az 1997, s. 87.

'

282

1) DAVUL:

Yuvarlak bir tahta kasnagm iki yamna gerilen deri ile yapilmis vurmah bir
eydan sazidir. Tuz ve kiille temizlenen keci derisi, kasnagm her iki yamna iple
sikilarak gerilir. Sag tarafi tokmakla, sol tarafi ise 9irpi653 ile cahmr. Koyluler davulu
yunlarma asarak calarlardi,

~ ZURNA:
Huni gibi agzr acik, agiz kisrrunda karmstan bir dili olan ve kuvvetli ses
rerebilen uflemeli bir sazdir. Zuma ve davul birlikte cahnan aynlmaz bir ikilidir.

JJ KOPUZ:
Kaleburnu'nda dugtinlerde kopuz cahmrdi, Kopuz, baglamaya benzeyen,
ovdesi oval, sapi uzun, ii9 telli bir calgiydi. Sapi ve govdesi dut agacmdan yapihrdi,
lleri de hayvan bagirsaklanrun

kurutulup, ip haline getirilmesi ve govdeye

baglanmasiyla olusurdu (Sukan, R. 2006)."Kopuz" sozcugunun anlami ile ilgili
itli gorusler vardir.Ttirkolog A.N. Samaylovic'e gore; "kopuz" sozciigii "kovzi"
sozciigiiniin degismis haliydi ve Cince "kovzi" kelimesinin anlanu "agizla
¢man"d1.

Bazi Cin dilbilimcilerin ona soyledigine gore "kovzi'tnm etimolojisi

Cince degil, Turkce' dir. Samaylovic, kelimenin ashmn "kop-bogaz" olabilecegini
lirtir.654

Turkler'in tarih icerisindeki seyrine ve Cinliler ile iliskisine bakihrsa

opuzun Tiirkler' den onlara gectigini dttsunebiliriz. Cin kaynagi ile bir Uygur
efsanesi, kopuzun bashca iki tipinin oldugunu anlatiyor:

a53

Cirpi: Ince degnek.

Mahmut Ragip Gazimihal, 1900 -1961 Ytllari Arastnda Ulkelerde Kopuz ve Tezeneli Sazlartmtz,
Ankara Universitesi Basimevi, Ankara 1975, s. 15.
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A )Pi'pa655 ile bir tutulmasigereken tip:
Bunda govde ile sap tarafi butundur ve distan gorunusu simdiki armudi fasil
emencenin irisi bicimindedir. Sol elin kavradigi sapm yiiziinde perde destecikleri
dizilidir.Ud da buna benzer.656

B) Tanbur Tipli:
Tanbur tipli kopuzlarda yanm armudi canagina, at kih tellerinin uzunluguna
gun boydaki alete ayn bir sap takihdir. Sapm bitisik oldugu tahtanm govde
yuzuntln ortasmda delik vardir, Saz, dort telli olmakla beraber sapta perde
destecikleri yoktur. Ahmetoglu Sukrullah'rn, Anadolu' da "rebab" adiyla tarif ettigi
re

Yunus Emre'nin kopuz ile bir saydigi mizrapli saz, acikca bu ikinci tipin

Anadolu 'daki devamiydi'":

Birinci maddedeki tipten ud, laguta v.s. aletler turemesine karsihk, ikinci
maddedeki tipten tanbur aletinin ktlcuklerinin atalan turemisttir, Kopuz, eski
Tanbura tipiyle Altay Turkleri'nde ve Kafkasya'da hala yasamaktadir'f".
14.yy'da derlenmis Dede Korkut Hikayeleri'nde de "kopuz" kelimesi on
okuz yerde gecmektedir, Kelimenin ortasmda kimi zaman (b), kimi zaman (p)
.ardir. "kolca kopuz", "kolca kopuz", "kuruhca kopuz", "alca kopuz" ibareleriyle
ecer,

659

5l>ipa: Cin Iavtasi. Govdesinin gogsu duz, sirti bambeli ve Bati'daki ornekleri gibi armut
icimindedir, Mizrapla caluur.
~ahmut
R. Gazimihal, 1900-1961 YtllartArastnda Ulkelerde Kopuz ve TezeneliSazlanmiz,
Ankara Universitesi Basimevi, Ankara 1975, s. 24.
A.g.e, s.24.
658

Ahmet Caferoglu, "Cihan Edebiyatinda Tilrk Kopuzu", O!ku Dergisi, Sayi 47 -48, 1937, s. 42.

90rhan

Saik Gokyay, Bugiinku Dille Dede Karkut ,Remzi Kitabevi, istanbul 1963, s. 2,11,68,69,71.
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Korkut Ata, Kazak ve Kirgtz samanlara kopuz calmayi ve sarki soylemeyi
ogreten ilk samandir. 0, kopuzculann atasidir. Ozanhk, bahsihk gelenegini surduren
daha sonraki ozan ve baksilar Korkut Ata'yi ustat saymislardirr'".
Kopuz,

Turkler'in

milli

sazidir.

Kopuz

ve

torunlan

yayihsmdan

degisimlerine, yaymdan teline kadar Turk sazsevenlerin eli olduysa, bunun altmda
Tiirkler'in kopuza verdikleri buyuk onem yatmaktadir.
15.yy'dan

sonra kopuz

yerini

"saz"a yani bugunku " baglama" ya

birakmistir. Kopuz calan ozanlar da yerlerini saz calan asiklara birakrmsnr.

0 TANBUR:
Kopuz gibi agactan yapilan telli bir _c;alg1dir; ama sapi, kopuzun sapmdan
dab.a kisa, govdesi de daha yuvarlak ve gobeklidir. Kopuzda da tanburda da perde
ota) yoktur.

~ KEMANE:
Kemanenin halk muziginde

onemli bir yeri vardir. Kibns Turk Halk

_ .•uzigi'nin ozgun aletlerinden birisidir. Kemane dort tellidir.Kibns Turk Halk
uzigi'nin, Turkiye Halk Muzigi'nden aynlan ve kendine ozgu bir yapryi olusturan
temel ogesi kemanedir.661
Kaleburnu'nda kemane her dugunde calman bir aletti. Huseyin Kemaneci
i sahis cok guzel kemane calardi. Kemanelerini kendisi yapardi (Kemaneci
_006). Bug-Un de koyde "Kemaneci" soyadh bircok insan yasamaktadir. Kemane,

manilerimizde de sikhkla gecmektedir:

mkemaneler
.nasin divaneler
..•ehmet Aca, "Kultur > Medeniyet Kahramanlan ve Turk Muzik Aletlerinin Ortaya Ctkisi
Hakkmda Tesekkul Etmis Bazr Efsaneler", Milli Folk/or, cilt 6, sayi 45, Bahar 2000, s. 45.
Kani Kano! -Ali Hoca, "Halk Oyunlanrmz ve Muzigimizi irdeliyoruz", Halkbilimi
Sempozyumlan, KKTC Kultur Bakanhgi Yayinlan, istanbul 1986, s. 386.

Kaleburnu icinde
Yikrlsm meyhaneler (Denker, R. 2006).

Kemanem perdelidir

ar sevmeyen delidir
8enim bir yarim vardir

Gozleri surmelidir (Elkovan, H. 2006).

ij

UD:
Ud, on iki telli bir calgidir. Lavtanm biraz degisik bicimidir, Def ve deplege
eslik eden bir alettir. Ud gerektiginde ritm, gerektiginde de solo olarak
amhrdi.

DEPLEK (DARBUKA):
Vurmah bir calgi olan darbuka, sol bacagm uzerine sol el parmaklarmm
iye vurabilecegi bicimde yerlestirilir. Sag elle temel duyulmasi gereken vuruslar,
1 el parmaklan ile de yan, az duyulmasi gereken susleme vuruslan yapihr.

662

~ DiLLi DUDUK:
Kamistan yapilan, yedisi ustte, biri de altta olmak uzere sekiz delikten olusan
fesli bir calgidir. Genellikle cobanlar tarafmdan caluurdi (Sukan, R. 2006).

Kani Kanol+ Ali Hoca, "Halk Oyunlanmiz ve Muzigimizi irdeliyoruz", Halkbilimi
Sempozyumlart, KKTC Kultur Bakanhgi Yaymlan, istanbul 1986, s. 387.
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EGLENCELER

4.1.15

BUYUKLERE MAHSUS EGLENCELER:

4.1.15.1

1) AT YARl$LARI:
Kalebumu'nda

dtigunlerde at yanslan duzenlenirdi.

Bu yanslarda birinci

gelen, gelin ile damadm yatagmi omuzunda oynatirdi (Sah, H. 2007). Bazen de yansi
kazanana odul olarak bir miktar para verilirdi. Koyun en onemli at yanscilan;
Huseyin Arif, Mehmet Abdullah Karahasan ve Mustafa Misiri'ydi (Pekri, M. 2006).
Turkiye'nin cesitli illerinde de at yanslan yapilmaktadir. Yozgat, bu illerden
birisidir. Erzurum,

Konya, Sivas ve Adana gibi sehirlerde

vasrtasiyla bu eglence yasanlmaktadir.

ise sehir kulupleri

663

Ath yanslar ve oyunlar, Turk kulturunun zenginliklerindendir.
·

Divan-1 Lugat

Turk'te de at yanslan ile ilgili su bilgiler verilmistir: "Atma binen kisi onceden
lirlenmis yere en once varmak icin atmi kosturmakta,

alanmm vans noktasma,

yanstirmaktadir.

Kosu

basanh olam tayin etmek icin bir ip cekilmektedir.

Y ansmayi kazanan kisi, belirlenmis odtiltl alir, En degerli odul, at olarak

kabul

edilir. ,,664
Orta Asya Turkleri de at yanslan duzenlerdi. Kirgiz Turkleri, yansacak atlan
eradan ahr, ahirda beslerdi. Onlara kuru ot, yulaf, arpa v.s. gidalar verir; su yanmda
-alti litre kisrak sutii de icirirlerdi, Hunlar da at yanslan yaparlardi.
Turkler' de at sevgisi

o kadar derindir

665

ki at denildiginde

Turk, Turk

denildiginde de at akla gelebilmektedir. Kahramanhk tipi destanlar okundugu zaman

Mustafa Uslu, "Yozgat'ta Cirit Oyunu ve At Yanslan", Milli Folk/or, cilt 5, sayi-lfl, K1~ 1998, s.
~9_
A.g.e, s. 60- 61.
'Ali Abbas Cinar, Turk/er 'de At ve Atcilik, Kiiltiir Bakanhgi Yaymlan, Ankara 1993, s. 36.
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Turk erkeginin ata olan sevgisi ve baghhgi ortaya cikmaktadir. At, kahramanm seferi
ve mucadelelerinde surekli yoldasi, guvenilir yardimcisi ve en yakm dostudur.666
Divan-

1

Lugat it Turk'te at icin soyle bir soztin soylendigi haber veriliyor:

"Kus kanadiyla, er atiyla ... "667
Turk kulturunu olusturan butun unsurlarda at motifine rastlanmasi onun
oynadrgi rolle ilgilidir. Tarihin en eski kavimlerinden birisi olan Turkler, ati
ehlilestirmenin avantajim kullannus, hareketli bir hayat tarzmi secmislerdir. Bu
hareketlilik onlara Asya, Afrika ve Avrupa' da yuzyillar suren bir hakimiyet saglama
kapilanru acrmsur.668
1571'de Kibns'a gelen Turkler, bu faaliyetlerini buraya da getirip asirlarca
yasatnuslardir. 20.yy'm ortalarma kadar Kalebumu'nda dugunlerde duzenlenen bu
yanslar, bugun koyde hie; yapilrnamaktadir.

2) GURE$:

Kalebumu'nda

dugunlerde

ve

bayramlarda

gures

musabakalan

da

duzenlenmekteydi. Altrms yil oncesine kadar bu eglence surdurulmeye devam
ediyordu (Sukan, R. 2006). Baska koylerden gelen insanlar da gtlres karsilasmalanna
katilabilirlerdi. Koyun en unlu gurescileri; Magusa' da da unu duyulmus olan Kor
Semmedi ve Garagocci idi (Elkovan, A. 2006).
Ali Elkovan'm Garagocci ile ilgili bir de amsi vardir. Bu anryi onun agzmdan
aktarmak istiyoruz: " Bir gun Baf'tan Kaleburnu'na bir Rum geldi. Rumun adi
Balligaru" idi.

Balligaru, tarladaki koylulerden birisine Garagocci'nin tmunu

duydugunu, onunla tamsmak istedigini, bu yuzden ona bulundugu yeri soylemesini

666

Abdullah Tilav, "Sudan Cikan At", Milli Folk/or, cilt 5, sayi 34, Yaz 1997, s. 60.

Eserde gecen soz sudur: "Gus kanatm, er atm" (Bkz. Besim Atalay, DivanTercumesi, 1. cilt, Tilrk Di! Kurumu Yaymlan, Ankara 1998, s. 34).

667

668

Ali Abbas Cinar, a.g.e., s. 5.

1

Lugat

h Turk

istedi (Aslmda konustugu bu koylu Garagocci'nin ta kendisiydi; ama o, Rum'a bunu
ilk basta soylemedi). Garagocci, Rum'a birlikte yemek yemelerini, sonra istedigi
kisiye onu goturecegini soyledi. Rum, bu teklifi kabul etti ve yemek yemege gittiler.

Yemekler bittikten sonra Garagocci, Rum'un dizinin iistiine koca bir mertek indirdi.
Rum, bu hareket karsismda korktu ve kacmak istedi; ama mertegi iizerinden kaldmp
kalkamadi. Garagocci'ye bu hareketinin sebebini sordu. 0 da kendisine aradigi
adamm o oldugunu, yani kendisinin Garagocci oldugunu soyledi. Rum'a beraber bir
gures tutmalanm teklif etti. Rum, hie; dtlstlnmeden bu teklifi reddetti. Onun giiciinii
anlamisti" (Elkovan, A. 2006).
Kalebumu'nda pehlivanlar, meydanm ortasma cikip: "Yedi yasmdan, yetmis
yasma kadar kim gelirse, onunla guresirim" diyerek kendisine rakip arardi (Siikan, R.

_006).
Gures de Anadolu Tiirkleri'nin ata sporlanndandir. " Kirkpmar Yagli
Guresleri" diinyada nam salmistir, Guresin tarihi Tiirkiye'de cok eskidir.
Bugiin Kalebumu'nda gures tutulmaz.

3) AV:

Kalebumu'nda erkeklerin, ozellikle de genclerin en onemli eglencelerinden
1 de avlanmakti, Ozellikle kus ve tavsan avma cikarlardi (Siikan, R.2006).
oyliiler avladiklanm aileleriyle birlikte yerlerdi.
Yazih kaynaklarda da koyde avm bol oldugu belirtilmektedir. 669 Sir Samuel
Baker da 1879'da Kibns'a yaptigr geziyi anlatugi eserinde, Kalebumu'nda mavi tas
gtrvercini ve tiras bulundugunu, burada birkac giin avlandigiru belirtir. Hatta bir
eresinde koylulerden sekiz kisi kendisiyle birlikte avlanrmsti. 0 da. av konusunda
ara cesitli tavsiyelerde bulunmustu.Y"
Giiniimiizde eskisi kadar olmasa da Kalebumulu gencler avlanmaya
~aktad1r.

Kibns'm diger bolgelerinden de avcilar buraya gelmektedir.

Bener Hakk1 Hakeri, Ktbrts Turk Ansiklopedisi,

Copyright A. N Graphics, K1bns 1992, s. 172.

Sir Samuel Baker, Cyprus As I Saw It in 1879, Printed in the United Kingtom by Lightning Source
Virginia?, s. 72- 73.

.x, Ltd.,

Av da Turk kulturunde yer tutan onemli bir faaliyettir. Gocebe Turkler icin
avcihk bir yasam kaynagiydi.Yerlesik

hayata gecildikten sonra ve ehli hayvanlar

beslenmeye baslandiktan sonra da avlanmaya devam edildi; ama avcihk bir gecinme
vasitasi olmaktan cikarak merasime tabi bir eglenme ve terbiye vasitasi haline geldi.
Bununla

beraber

sflrdtirmtistur.

belli

bir

zumre

de

avciligi

bir

gecim

kaynagi

olarak

671

Dede Korkut Hikayeleri'nden

anlasildigina gore; Turkler icin bu donemlerde

de yani 13.yy-14.yy'da da avlanmak onemli bir meziyetti. Av, gencleri terbiye eden
bir faaliyet olarak goruluyordu.

Ogul ancak uygun bir yastan sonra ve babasmm

izniyle ava cikardi. Cocukluktan,

genclige ve sosyal hayata giriste birinci adim

olarak kabul edilen ava cikrna, onemli bir torenle baslardi. ilk av icin ziyafet

veriliirdi1. 672
4) GOLGE OYUNU:
Kalebumu'nda
oynaticrlanndan

ozellikle bayramlarda golge oyunu oynatrhrdi.Golge

oyunu

birisi Ibrahim Kacar isimli kisiydi ( Sah, H. 2007). Golge oyunu,

Turkiye'ye su yollarla gelmis olabilir:
1) 16.yy'da Misir'dan gelmis olabilir.
2) Hindistan'dan

ve Cava Adalan'ndan cingene oynaticilan

yoluyla gelmis

olabilir. ( Bu, pek mantikh bir gorus degildir; cunku Karagozde cingene
ogelerinin bulunmasiyle, cingeneler tarafmdan getirilmesi ayn ayn seylerdir),
3) 16.yy'da Yahudiler eliyle ispanya ve Portekiz'den getirilmis olabilir.
4) Bir iddiaya gore de Hacivat ve Karagoz yasamis kisilerdir. Sultan Orhan
zamanmda

Hacivat'm

duvarci, Karagoz'un

camide cahstiklan

ve soylesmeleriyle

carm

gecikmesi

yapimmm

soylenmektedir.

uzerine

demirci oldugu, Bursa'da bir

oteki iscileri oyaladiklan,
sultamn

onlan

bu yuzden

cezalandirdigi

673

sn Mehmet Kaplan," Dede Korkut Kitabmda Hayvanlar ", Turk Edebiyati Uzerine Arasttrmalar,
Dergah Yaymlan, istanbul 1995,s. 60.
672

A:g.e., s. 60-61.

673

Metin And, Geleneksel Turk Tiyatrosu, Inkilap Kitabevi, istanbul 1985, s. 272-274.
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1571 yilmda Osmanli'mn adayi fethiyle birlikte Karagoz oyunu da Kibns'a
girdi. Kibns'ta zamanla gerek icerik gerekse espriler yonunden yerel ozelliklere
burundu. Kibns'taki

en populer Karagoz oyunlan sunlardir: Karagoz'un

Babahgi, Kanh Kavak, Ferhat ile Sirin, Koroglu, Dort Bekriler, Tahir ile Zuhre,
.... 674
Y 1 ldiz Kupu.

5) MEDDAHLIK:
Meddahhk, bir anlati tiirii olmasi bakirmndan Karagoz, Ortaoyunu gibi
dramatik tiirlerden aynlsa da anlati bolumlerinin aralanna soylesmeli, taklitli,
· ilestirmeli kisimlar yerlestirildigi icin kolaylikla dramatik tiirden sayihr. Meddah,
boynunda veya omzunda mendili, elinde asasiyla bir sandalyeye oturur ve taklitli bir
- 1 up1 a. hik
. . anl
---,
- aye1 enm
. aur d1. 675
Kibns'ta meddaha " meselci" de denirdi. Kibns'ta giiniimiize kadar ulasrms
en onemli meddahlar sunlardir: Meddah Mustafa Dayi, Hafiz Dayi ( Kor Hafiz),

ono Hiiseyin Dayi, Kemaneci Kara Hasan, Huseyin Cakli ve Aynah.676
Kalebumu'nda da meselci Ahmet Dayi ( Galata) tic; gece aym masah soyler,
tiirlii bitiremezdi. Birinci ve ikinci gece , ertesi gece icin " uyuyakaldim, yann
devam edelim" diyerek anlatimma ara verirdi. Onu kahvehanedeki herkes
zevkle dinlerdi. Anlattiklanna da "Baramihi Ahmedo" ( Ahmet'in Hikayeleri) admi
takmislardi ( Sah, H. 2007).

Mehmet Ertug , "Kibns Turk Gaige Oyunu", Halkbilimi Sempozyumlan, KKTC Kiiltiir Bakanhgi
ayinlan, Istanbul 1986, s. 316.
"Metin And, a.g.e, s. 218.
Yasar Ersoy, Kibrts Turk Tiyatro Hareketi, Ates Matbaacihk, Lefkosa 1998, s. 6.
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4.1.15.2 KIBRIS TURK <;OCUK OYUNLARI :

Oyunun diger etkinliklerden ayirt edici tilsmu ; maiset derdinden, toplum
klanm dondurmedeki rolunun yorucu tekduzeliginden

zaman zaman uzaklasip

rahat bir soluk almak icin insanm basvurdugu, hayata zevk ve zindelik veren bir
~

olu~udur.677
Cocuklar oyun oynarken aym anda sosyal duzeni de baskalanrun sirasma ve

bakkma saygi gostermeyi de ogrenir. Kibns Turk cocuklan bu kurallara uymamaya
ctrlamak", uymayanlara da

" ctrlak" yani " oyunbozan" der. Bu davramsta

unanlarla oyun oynanmaz. Oyuna katilmasma

izin verilmez. Bir bakrma

eezalandmhr. Demek ki oyun, aym zamanda bir egitim aracidir.678 Oyunun diger
.. itici ozellikleri ise; cocuklan oyunun icindeki tekerlemeleri soylemeye itmesi,
ugun, oyunun oynams seklini anlamayan arkadasma oyunu sirayla anlatmasi
mucu konusma yetenegini gelistirmesidir.
Cocuk oyunlan

zekaya dayanan,

eglendirici, sportif ve beceri isteyen

~rzellikleri olmasi dolayisiyle uzerinde durulmasi gereken etkinliklerdir. 679
Kibns Turk cocuklan da savastan buyukleri gibi nasibini alrmstir. Savas
-nemi doganlar, diger donemlerde doganlar kadar oyun oynayamanustir.
Cocuklann gelecegi, onlarm yasammda
~dilrmil~,

bansm olup olmayacagi insanlan

bu dusunus misralar da da yerini alrrustir:

Karst arsada top oynayan cocuklar
Bir siire mi biiyiiyorlar, bir tufege mi,
Diinya bir sarki mi bir yangm mi hazrrhyor onlara?

Ozan Fikretoglu, "Toplumsal Iceriginde Oyun", Toplumsal Psikoloji Perspektifinde Kultur ve
Li/tur Degerleri, KKTC Milli Egitim ve Kiiltiir Bak. Yay., Lefkosa 1990, s. 51.
Oguz Yorgancioglu, "Oyun", Halkbilimi Sempozyumlart, KKTC Knltur Bakanligi Yaymlan,
Istanbul 1986, s. 307.
Naci Eren, "<;::ocukOyunlan", Halk Killturii Derleme, Arastirma, Gumus Basimevi, istanbul 1984,
24.
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Kara Kibns zeytini gozleriyle
Hangi rengi vuracaklar yann diinyaya
Hangi. rengi. vuracak yasam onlara.?680

1950'li yillardan once dogmus cocuklar oyun konusunda, 1955- 1974 yillan
arasmda dogmuslardan daha sanshydilar. Modem oyuncaklan

olmasa bile

iizerlerinde savas bulutlan olmadan rahathkla oynayabiliyorlardi.

Kalebumu'nda

da cocuklar gelismis oyuncaklan olmamasma ragmen

dogadan yararlanarak oyunlar icat ediyor ve basit oyuncaklarla

egleniyordu.

Kaleburnulu cocuklann en fazla oynadiklan oyunlar sunlardi:

I) SER(:E YAKALAMA:
Erkek cocuklar kus lastigi ahp, bir serce yakalarlardi. Geceleyin sercenin
arkasma bir bez baglayip, bu bezi gazyagi ile yakarlardi. Bez, ates almaya baslardi.
Bu sirada serceyi serbest birakirlardi. Kus ucarken, bezin ateslenmesiyle gokyuzu isil
olurdu (Elkovan, A. 2006).

V

KURU$:

Kurus oyunu da Kaleburnu'nda genelde erkekler arasmda oynamrdi. Bu
,yunda oncelikle uygun mesafeye bir cizgi cizilerek hedef belirlenirdi. Cizginin
iistiine yan yana bes- on cm arahgmda olacak sekilde taslar

konurdu. Taslann

ma da dik duracak sekilde bir veya iki kurus konurdu.
Cocuklar, yuvarlak bir cakil tasi ahr ve hedefe bes adim uzakhktan bu kurusu
rurmaya cahsirlardi. Kurusu devirip, tura kisrmru ilk once bulan oyuncu paranm
sa.hibi olurdu. Yazryi bulan ise parayi alamazdi. Cocuklardan hicbiri parayi tura
mi gorulecek sekilde deviremezse, tasi paraya en yakm atan oyuncu, onu alirdi
r'Elkovan, A. 2006).
Fikret Demirag, Secme Siirler, Pygmahon Yaymlan, Lefkosa 1994, s. 113.
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3) LiNGIU:681

Oyun ik:i grup arasmda oynamrdi, Lingri oyununda, duzgun ve buyuk iki tas
ahrurdi. On cm arahk kalacak sekilde yan yana konurdu. Buna "ocak" denirdi. Biri
on bes-yirmi cm, digeri de bir m. uzunlugunda olan iki tane cubuk alnurdi.
Bunlardan kti9tigune lingri (celik), buyugune de degnek veya lingra (comak)
denirdi. Gruplardan birer kisi secilirdi, Ikisi ayn ayn vurup, lingriyi ocaktan uzaga
atarlardi, Kim daha uzaga atmissa onun grubu once oynamaya hak kazanird1682.
Oyun, "birler", "ikiler" ve . "ucler" olmak uzere ii<; bolumde tamamlamrdi (Sukan,
~- 2006).
Birinci bolumde degnek duz tutulur ve ocak uzerinde yatay duran lingriye
hafif bir vurus yapilarak yiikseltilirdi. Yiikselen lingriye sert bir vurus yapilarak,
lingri uzaga gonderilirdi. Karst grubun oyunculan onu havada yakalarlarsa oyuncu
yanardi. Yakalayamazlarsa onu dti~ttigtiyerden ahp, ocaga dogru atarlardi, Oyuncu
degnekle lingrinin ocaga dusmesini onler, onu uzaklastirmaya cahsirdi. Ucunctl
vurustan sonra onu oldugu yerden ahr ve ocaga dogru adimlanm saymaya baslardi.
Her yirmi adim bir "cul" sayihrdi. Bunu belirtmek icin de ocagm yan taraflanna cul
sayismca kiiciik taslar konurdu.
Ikinci bolumde degnek iki bacak arasma konur, lingri yukseltilir ve uzaga
ogru atihrdi. Diger yapilanlar, birinci bolumde yapilanlar gibiydi.
Ucuncii bolumde, oyuncu yuzunu ocaga yan olarak donerdi, Degnegi
ayaklanmn arkasmdan doladiktan sonra comelir ve hafif bir vurusla lingriyi
Jiikseltirdi. Hemen ardmdan dogrulup sopa ile hafif hafif ona vurmaya baslardi. Bu
ruruslardan her biri culdu, Gruplardan birinde yirmi cul oldugunda oyun biterdi. 0
grup, oyunu kazanrrus olurdu.683

1

Celik , comak,

a:z Oguz Yorgancioglu, Kibns Turk Fo/kloru, ?, Magusa 2000, s. 152.
A.g.e, s.152.
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4) A$IK OYUNU:684
A~1k oyunu, adim oyun malzemesi olan "asik'' kemiginden almaktadir, Bu,
daha 90k kucukbas hayvanlarm ayak kemiklerinden biri olan yassi, diktortgen
biciminde ufak bir parcadir. Koyun ve keci a~1g1 diger hayvanlarm asigma gore daha
cok kullamhr685. Buyukbas hayvanlann asiklan iri oldugundan oyun icin elverisli
degildir.
Sag ayaktan cikan daha iyidir ve sag elle atislarda ele daha iyi gelmektedir.
Solaklar ise sol ayaktan cikan asiklan tercih ederler.
Turkce'de "tmnanmak, yuksege dogru cikmak" manalarma gelen ve "a~-"
fiiline {-(a)k} ekinin eklenmesiyle olusmus bir isim olan "asuk, asik", Eski Turk dili
kaynaklarmdan bugtme kadarki literatiirde ve gundelik hayatta canhhgim
orumaktadu686.
A~1k 'oyununun

oynams

tarihi epey eskiye dayandinlabilir. Neolotik

Cag'da~, M.O. 7000 - 5000 yillanna ait buluntular bunu kamtlar. Anadolu
Medeniyetleri Muzesi'nde Ge9 Hitit Donemi'nde, Kral Araras ve ailesini tasvir eden
ir kabartmanm sol kosesinde asik oynayan cocuklar gorulmektedir. Aynca
Catalhoyuk kazilannda da dort asik bulunmu~tur.687
20.yy'm ortalarma kadar Kalebumu cocuklan bu oyunu severek oynardi.
Genelde harman yerinde bu oyunu oynarlardi (Sesli, 0. 2006; Elkovan, A. 2006).
Erkek cocuklar arasmda oynanan bu oyun, iki veya daha 90k oyuncu ile
oynamr. Oyuncular, aralarmda kimin oyuna once baslayacagmi belirledikten sonra
oyuncu eline aldigi a~1g1 yere atar. A~1gm ustteki cukur kismma "tekne'' adi verilir.
Tekne atan oyuncu ceza almaz. Diiz olan diger tarafmm adi ise "e.yek"tir. Esek atan
oyuncu ya dovuliir ya da hayvan taklidi yaptmlarak cezalandmhr. A~1gm yandaki

Kemik oyunu.
~asan Avni Yuksel, "Akdagmadeni Cocuk Oyunlan -A~Ik Oyunu", Milli Folk/or, cilt 5, sayi 38,
Yaz 1998, s.57.
ukru Elvin, "Turklerde A~Ik Oyunu ve Bu Oyunla ilgili Adet ve Ananeler", III Milletlerarasz
Turk Folk/or Kongersi Bildirileri (in, cilt), Basbakanhk Basimevi, Ankara 1987, s. 95.
A.g.e, s.95.
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diiz tarafi vezirlik, dar ve oluklu tarafi ise padisahhk

getiren kisimlardir. Oluklu

tarafi atan ve padisah olan oyuncu, duz tarafi atan ve vezir olan oyuncuya emir verir,
Egri atan oyunculara, padisahm verdigi cezalar vezir tarafmdan uygulanrr. Eger ans
srrasmda asik, iki, sivri ucunun uzerinde durursa oyuncu cabuk
davrarup a~1g1
.
devirinceye

kadar

cezalandmhr.

688

Kaleburnu'nda

diger

oyuncular

tarafmdan

saci

veya

kulaklan

cekilerek

daha degisik oynanan bir asik oyunu daha vardi, Oynams

sekli soyleydi:
Oyunculardan birisi tarafmdan asik ahmp, uzaklara dogru atihrdi, Oyun gece
oynandigi icin daha zevkli bir hal ahr ve oyuncular a~1g1 aramaya koyulurlardi.
emigi

ilk bulan onun ustune sanhrdi. Kemigi bekleyip teslim alan birisi vardi.

Eger kemigi bulan kisi, digerleri elinden almadan

teslim alan kisiye yetistirirse,

oyunu kazamr ve "kahraman" olurdu.
Asigm Eski Turk inane; ve adetlerindeki

onemi buyuktur. Eski Turkler,

Gunes, Ay, Yer - Su, Atalar ve Olulerin ruhlarma kurban keserlerdi. Bu anane, M.S .
.,QO'lerde Toba Sulalesi'nde, bu tarihi takriben Gokturkler'de ve Kirgizlar'da devam
etti. Kurban kestikten sonra bulunan

"iilii$',689Un ve asigm en eski izleri Oguz

Destam' nda gorulmektedir.
Krrgizlar'm "en ciles bala" dedikleri ve evlat edindikleri cocuga, soyun en
••rashsi tarafmdan kurbamn asikh kemigi "asku ctltk": verilir ..Cocuga asik kemiginin
verilmesi, kabileye alman yabanci ile ata ruhunu banstirma
Turk hayatmda umumi olmamakla beraber,

semboludur.

690

asik falda, kumarda, ruyada bir

ur olarak rol oynamistir, Eski Turkce'de "Irk", Kirgizca'da "tolge" kelimeleri ile

evlut Ozhan - Malik Muradoglu, "Kibns Cocuk Oyunlan", Turk Cumhuriyetleri 'nde Cocuk
Oyunlart, T.C Kultur Bakanhgi Yaymlan, Ankara 1997, s. 71.

Olli~: Hisse, Pay. (Bkz. Abdullah Batta!, Ibn-i Muhenna Lugati, Turk Di! Kurumu Yay. ,Ankara
988, s. 82). Bu kelime bugiln "ules-" fiilinde yasamaktadir,
Silkril Elcin, "Ttirklerde A~Ik Oyunu ve Bu Oyunla ilgili Adet ve Ananeler," Ill. Milletlerarasi
Turk Kongre Bildirileri (m.cilt), Basbakanhk Basimevi, Ankara 1987, s. 99.
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e edilen "fal" ve bir kimsenin gonlundekini bilmek manasma gelen "falcihk'tta
arulan asik, samanizm unsurlarmdan biridir ve fena ruhtan koruyucudur.691

DiNDiLO DiNDiLO BE$ ALT/:

Kaleburnu cocuklannm oynadigi oyunlardan birisi de "Dindilo Dindilo Bes
t1''yd1. Bu oyun, genelde dort-bes kisiyle, kiz-erkek kansik oynamrdi. Bug-Un
en hemen hie oynanmaz. Oyunun oynams sekli soyleydi:
Oyuncular

yuvarlak bir sekil meydana getirecek bicimde yan yana

lardi. Oyunculardan birisi ebe olarak secilirdi. Ebe, isaret parmagmi
~ky-Uzune dogru kaldmrdi, Oyunculardan birisi, ebenin isaret parmagim tutardi.
ka bir oyuncu da onun isaret parmagmi, baska birisi de oncekinin isaret
agmi tuta tuta kucuk bir piramit olusurdu. Sonra ebe, bosta kalan elinin isaret
parmagiru, piramidin tepesindeki isaret parmagma yani son oyuncunun isaret
parmagma dogru gotiirur ve bu parmaga sag ve sol yone olmak iizere iki kez
rururdu,

-0 stte

kalan parmak , Mustafa isimli bir cocugun sol parmagi ise ve

Mustafa'run solunda da Fatma isimli bir cocuk oturuyorsa, ebe su sozleri soylerdi:
Dindilo dindilo bes alti
Cek Fatma'nm kulagim.

Mustafa hemen Fatma'nm kulagma yapisirdi.Tekerlerne parmaklar bitene kadar
tekrarlamrdi. Her tekrarlanan tekerleme sonunda

ustte olan parmagm sahibi,

sagmdaki veya solundaki arkadasmm kulagina yapisirdi. Hangisinin kulagi acirsa
• erinden kalkardi. Herkes kalktiktan sonra oyun sona eredi (Denker, R. 2006).

6)

GUG0:692

Kaleburnu'nda oynanan cocuk oyunlarmdan biri de gugoydu. Kibns'm diger
bolgelerinde de gugo, bes-alti oyuncuyla acik alanda oynamr. Bademine. 'veya
1

Siikrii Elcin, "Tiirklerde A~1k Oyunu ve Bu Oyunla ilgili Adet ve Ananeler," III. Milletlerarasi

Turk Kongre Bildirileri (m.cilt), Basbakanhk Basimevi, Ankara 1987, s. 101.

Gugo yesil renkte, 90k kisa boylu, topak bir bitkidir. Evlerin onunt; susleyen cit gorevi gorur.
Oyunda gugocu olan oyuncu da cit gibi smm koruyucu bir gorev gordilgil icin oyun bu isimle
adJandmlm1~olmahdir.

fl1l.

L':J I

parasma oynanan bu oyunda, oyuncular once yere kilcuk bir daire cizerler ve
dairenin ortasma el buyuklugunde, dikdortgen seklinde bir tas dikerler. Bu tasa
"gugo" derler. Her oyuncu, esit sayida badem ve madeni parayi bu tasm arkasma
koyar. Bu tasm bes-alti m. uzagmda bir yer belirlenir. Her oyuncu elindeki yassi tasi,
dairenin icindeki tasm yamndan buraya dogru atar. Tasmi, belirtilen yere en yakm
atan oyuncu ilk ans hakkim kazarur. Diger oyuncular da taslannm uzakhgma gore
aralamrlar.
Ta~1 en geride olan oyuncu gugocu olur ve gugonun yamnda beklemeye
baslar, Bunun gorevi yikilan gugoyu yeniden dikmektir. Birinci siradaki oyuncudan
itibaren ansa baslarur. Atistaki amac; gugoyu yikmak ve arkasmdaki badem ve
parayi dairenin disma cikarmakur. Dairenin disma cikartilan badem ya da paralar,
cikaran oyuncu tarafmdan ahmr. Herkes atisim yaptiktan sonra gugoyu kimse
yikamazsa bademler veya paralar gugocunun olur. Yeniden badem ve para konarak
oyun surdurulur.693
Kalebumu'nda da bazi cocuklar oyunu bu sekilde oynarken, bazilan da
=gugo'' tasmm arkasma badem veya para koymazlardi. Yassi taslarla gugoyu
evirmeyi basaran kisi yuksek puan alarak oyunu bitirirdi. Dusuren olmazsa , yassi
tasmi gugoya en yakm atan kisi oyunu kazamrdi (Elibol 2004).

YOYO:
Yoyo, cevresinde iplik sanh yuvarlak bir oyuncakti. Oyuncu, bu ipligin
unu eline ahr ve yoyoyu yukandan asagiya dogru sarkrtirdi (Elibol 2004).

~

SAKLAMBA<;:
Saklambac, Kalebumu koyunde eskiden oldugu gibi bugun de zevkle
..

oynanmaktadir, Bu, kiz-erkek kansik oynanan bir oyundur. Oncelikle atisma

694

'~ Mevlut Ozhan -Malik Muradoglu, "Kibns Cocuk Oyunlan", Turk Cumhuriyetleri'nde Cocuk

Oyunlan, T.C Kultnr Bak. Yay., Ankara 1997, s. 76.
Ansma: Cocuklardan biri, kucuk bir tasi ahr ve iki elini de arkaya goturerek tasi bir elinde saklar.
Sonra ellerini onune getirir ve tasin hangi elinde oldugunu sorar. Ta~1 bulan kisi ebe olmaktan
kurtulur.
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sonucu bir ebe secilir, Ebe duvara yaslamr, ona kadar sayar ve "onude arkamda,
sagtmda solumda kim varsa tuu!" diyerek arkasma <loner. Arkasma dondugunde
saga sola bakar ve once kimi gorurse, onun adim soyleyerek duvara tukurur. Bu sefer
tukurulen oyuncu ebe olur. Ebe cocuklan ararken onlar da gelip ebeyi tukurebilir.
Bu durumda oyuncu ebe olarak kalmaya devam eder (Nalbant, A. 2006).
Oyunun bir kurah da sudur: Ebe, belli bir zamana kadar kimseyi bulamazsa
erkes saklandigi yerden cikar, Bu durumda da ebe, ebeligine devam etmek zorunda
kahr. Aym islemi tekrarlayarak yeniden diger cocuklan aramaya baslar, Biroyuncu,
ebe tarafmdan tukuruldukten sonra diger oyunculann da yerlerinden 91k1p, ebenin
ismini soyleyip duvara tukurmeleri gerekir. Oyuncularm dikkat etmesi gereken
nokta; ebeye gortmmeden duvara.tukurebilmeyi basarmaktir (Denker, T. 2007).

9)

KOREBE:
Korebe de kiz-erkek kansik oynanan bir oyundur. On civan oyuncuyla

oynamr. Oncelikle oyun tekerlemelerinden birisiyle ebe secilir. Ebenin gozleri,
disanyi yansrtmayan bir bezle sikica baglamr (Denker, T. 2007). Ebe, gozleri bagh
oldugu halde cevresinde kosusanlan yakalamaya cahsir. Yakalanan ebe olur. Eski
ebe oyuna katihr (Bkz. Resim 100).
orebe eskiden de sevilerek oynanan bir oyundu.

10) iPATLAMA:
Kaleburnu'nda genelde kizlar arasmda oynanan bir oyundu. Eskiden oldugu
gibi bugun de oynamr.
Oncelikle "ana" adi verilen iki tane reis secilir. Her reis "ah~ma"695 ile kendi
grubuna alacagi oyunculan secer, Daha sonra ansma ile ip atlamaya once hangi
grubun baslayacagi belirlenir. Atisma sonucuna gore; ip atlamayacak olan grubun
uyelerinden iki kisi ip atlamlacak bolgede yerini ahr. Bunlardan biri ipin bir ucunu,
digeri de diger ucunu tutarak ipi cevirmeye baslar. Atlayacak grubun uyelerinden

695

iki tane reis, kendi olusturacagi grubun iiyelerini secerken "Fatma'yt aldun," "Ayse'yi aldun", der.
Buna ahsmak denir.

L'J'J

birisi ipi atlamaya baslar, Sirasiyla cift ayagiyla, tek ayagiyla, ayaklanm capraz
yaparak ve kosar gibi bir pozisyona girerek ipi atlar. Ona her atlayisi icin bir puan
verilir. Eger "yanmadan" yani

ipe takihp, durmadan bu asamalann hepsini

tamamlarsa, stra kendi grubundaki baska bir arkadasma gecer. Eger yanarsa sira
oteki gruba gecer. 0 grubun oyuncusu da yandigi zaman ip atlama sirast yeniden
diger gruba gecer.
Bir gruba ait tum oyuncular yanmadan ipi atlarsa, "ana" dedikleri reise sira
gelir. Reisin her atlayisi, iki puan olarak sayihr. Reis, tum asamalan gectikten sonra
son olarak diger gruba "c;ul"696 girmesi icin "cullar" adi verilen bolume gecer, yani
ipi uzaktan kosarak atlamaya baslar. Bunu da basanyla tamamlarsa oyunun galibi o
grup olur (Ozoren, G. 2007).

11) BES TAj97:
Hem kiz hem de erkek cocuklar tarafmdan oynanan bir oyundur. iki kisi
veya iki grup arasmda oynamr. Kimin once oynayacagi yazi-tura ile tesbit edilir.
Oyuncu, bes tane yuvarlak kucuk tas ahr. Taslan serpercesine yere atar. Sonra bir
tanesini ahr ve belirli bir yukseklige atar. Bu tas dusene kadar yerden bir tas daha
ahr ve havadaki tas yere dusmeden onu yakalar. Boyle yapa yapa yerdeki taslan
toplar. Butun taslar toplanmca onlan yere atar. Ikinci defa aym hareketlerle, bu sefer
taslan ikiser ikiser toplar. Ucuncu atista once uc, .sonra da tek tasi ahr. Dorduncu
ansta dort tasi birden almak zorundadir. Bunlan yaparken bir tek tasi havaya atmasi
ve diger taslan aldiktan sonra yere dusurmeden yakalamasi sarttir. Yakalayamazsa
yanar, yani oyunu kaybeder.
Ikinci bolumde; bas ve isaret parmagi arasmda kopru kalacak sekilde, sol el
yere degdirilir. Taslar sag ele ahmr, yere degmekte olan elin bilek hizasmdan ve
arkadan one dogru atihr, Taslar atilmca sag el bosta kahr. Birinci bolumde oldugu
'

gibi taslar once tek tek, sonra uc-bir, daha sonra da dordu birden sol elin meydana
getirdigi arahktan gececek sekilde itilir. Oyuncu, taslan arahktan geciremezse veya

696

Cul: Oyunda bir tarafm hata yapmasi sonucu diger tarafin puan kaybetmesidir.
Oguz Yorgancioglu, Kibrts Turk Folkloru, ? , Magusa 2000, s. 140.
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havaya atilan tas dusmeden onu yakalayamazsa yanar. Basanrsa, oyunun ucuncu
bolumune gecer,

Ucunctl ve son bolumde taslar tek avuca ahmr. Bir tanesi sag elin bas ve
isaret parmaklan arasma, dorduncu de avuc icine gelecek sekilde tutulur. Tek tas
havaya atilrrken, dort tas da yere konur. Konduktan hemen sonra dort tas ahmr.
Havadaki tas da yere dusmesine firsat verilmeden yakalarur, Boylece oyun
tamamlanrms olur. Oyunculardan digerine gore daha az hata yapan oyunu kazamr.
Bestas, eskiden de Kalebumu cocuklanmn 90k sevdigi bir oyundu.

12) TEK AYAK:
. Kalebumu'nda tekayak oyunu da ozellikle kizlar tarafmdan sik sik oynarurdi
Bkz. Resim 101). Oyuncu sayisi en fazla bes olurdu (Elkovan, H. 2007). Bu oyunun
oynarus sekli soyleydi:
Beton ve duz bir zemine tebesirle, toprak ve duz zemine ise bir odun
parcasiyla buyuk bir dikdortgen cizilir ve bu dikdortgen alti esit kareye bolunurdu.
Dikdortgenin bir ucuna; tam ortasma gelecek sekilde bir de ucgen cizilirdi. Burasi
ma yeriydi (Elkovan, H. 2007).
Oyuncular yassi ve duz bir tas alarak yere paralel olacak sekilde ucgene
gru atarlardi, Ucgenin merkezine en yakm atan, oyuna ilk once baslardi. Diger
oyuncular da yakmhk derecelerine gore sirayla oynarlardi.
Oyuncu tasi once "1" yazan ilk kareye atardi, Daha sonra tek ayagryla, tasi
"'ye , oradan "3" eve "4" e dogru iterdi. "4" numarah karede diger ayagim da yere
· dirir ve dinlenirdi. Daha sonra tasi "5" ve "6" numarah karelere dogru iterdi.
Oyundaki en onemli kural; tasi iterken karelerin icine dusmesini, cizgilere asla
gmemesini saglamakti. Ta~1, cizginin uzerine gelen oyuncu yanar ve en bastan
,yuna baslamak zorunda kahrdi (Elkovan, H. 2007; Nalbant, A. 2006). Yanmadan
alnnci kareye ulasabilen oyuncu, oyunun ikinci safhasma gecerdi. Bu bolumde tasi
"'2"

numarah kareye atar ve buradan oyuna baslardi. Bunu da yanmadan bitirirse ,

-3" numarah

kareye tasi atar ve "6" numarah kareye kadar suruklerdi, Tum

jUl

~alan

yanhssiz gecen ilk oyuncu, oyunu kazamrdi, Kalebumu cocuklan, bu

oyunu bugtm de severek oynar.

13)

tist, TOKO,$AL0:698
Kalebutnu'nda

genelde erkekler tarafmdan oynanan bir oyundu.Oyun,

iboynuzunun cekirdegiyle oynarurdi,
Oncelikle kucuk bir cukur kazihr ve cukurun alti-yedi ayak ilerisine ans
Misi

cizilirdi. Oyuna katilacak oyuncular

ans cizgisinde durup ellerindeki

iboynuzu cekirdeklerinden birisini cukura dogru atarlardi. Cekirdegi, cukurun
· · e atan veya cukura en 90k yakinlastiran oyuncu, oyunun ilk oyuncusu olurdu.
Diger oyuncular da cekirdeklerinin cukur agzina olan yakmhgma gore oyun sirasmi
di (Denker, R. 2006). Oyuncu, cekirdegi parmagi ile uc vurusta cukura atmak
zorundaydi. Cekirdekler cukura atihrken

her bir vurusa karsihk olmak uzere su

~z1er soylenirdi: "Tiki, Toko.Salo ... " ilk oyuncu cekirdekleri atamazsa sira diger
yuncuya gecerdi, Tum oyuncular, cekirdeklerini cukura attiktan sonra , en son
kirdegi atan oyuncu egilerek cukura dogru uflerdi. Ufleme sonucu cukurdan cikan
kirdekler, ufleyen oyuncunun olurdu.

Tum cekirdekler

cukurdan cikana dek

srrasi gelen oyuncu egilir ve cekirdekleri uflerdi. Cekirdeklerin hepsi cikanldiktan
sonra oyun yeniden tekrarlarnrdi. Cocuklar sikilmcaya kadar bu oyunu oynarlardi
enker, R. 2006). Tiki, Toko, Salo oyunu gtmumuzde ortadan kalkrmstir. Yukanda
saydigmuz oyunlann bazilan bugun de oynarnr; Tekayak, ip atlama, Bes tas,
Saklambac, Korebe.v.s ... Bunlann yanmda Kalebumu cocuklannm bugtln oynadigr
· ger oyunlar sunlardir:

14) ALFABEOYUNU:
Erkek ve kiz kansik oynanan bir oyundur. Oyuna kanlanlar yuvarlak bir daire
olusturacak sekilde otururlar. Oyunculardan birisi harfleri icinden saymaya baslar,
Yamndaki oyuncu onu durdurur ve hangi harfte durmussa, durduran kisi o harfle

Bunlar yansima seslerdir. Birbirleriyle ahenkli bir sekilde soylensin diye olusturuldular. Ozel bir
anlamlan yoktur.

698
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baslayan bir kelime soyler, Sonra diger oyuncular da bu islemi uygular. Sozcuk
bulamayan oyuncu, oyundan cikar (Elkovan, Ha. 2006).

15) YAG SATARIM BAL SATARIM:
Kizlann oynadigi bir oyundur. Oyuna on ya da on iki kisi katihr, Oyuncular,
aralanndan birini ebe secerler. Geriye kalanlar halka olup oturur. Ebe, halkanm
dismda dolasmaya ve grupla birlikte su tekerlemeyi soylemeye baslar:

Yag satanm
Bal satanm
Ustam oldu ben satanm
Ustamm evi sandir
Satsam on bes liraya
Dam ba da dum ba da
Don arkana iyi bak!

Tekerleme bu sekilde soylenirken, ebe mendilini birinin arkasma birakir.
Yfuiimeye devam eder. Arkasma mendil koydugu kisinin mendili farketmesine kadar
Jiiriir. Mendili bulan kisi, ebenin arkasmdan kosrnaya ve onu yakalamaya cahsir.
Ebe de arkasmdan kosan kisiden bosalan yere oturmaya cahsir. Ebe oturursa kosan
oyuncu ebe olur. Oturmadan yakalamrsa ebe olmaya devam eder (Elkovan, Han.
007; Elkovan, Ha. 2007).

16) ALAYDAN M"ALAYDANOYUNU:
Kiz ve erkek cocuklann karsihkli oynadiklan bir oyundur. Cocuklar iki gruba
aynlrr. Grup uyeleri el ele tutusur ve diger grubun uyeleriyle karsihkh olacak sekilde
dizilir (Giil, ~- 2006).
Gruplardari birisi ii9 adim saga, ii9 adim sola ve ii9 adim one, uc adim da
arkaya dogru hareket ederken diger grup su tekerlemeyi soyler:
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Alaydan malaydan
Mektup saraydan
Ne isten ne isten
Bizim alaydan? (Elkovan , Han. 2007).
Birinci grup da cevap verir:
lcinizde, disimzda bir guzel var, bir cihan var, onu isteriz.
-

0 cihanm, o guzelin adi ne imis?

0 cihanm, o guzelin adi

imis,

Tellidir, pulludur, biz kizmnzi I oglumuzu vermeyiz.
Tel de satar, pul da satar, biz kizirmzi/oglumuzu almz.
diyen birinci grubun uyesi, karsi gruptan koparmak istedigi kisiye dogru vargucuyle
osar. Eger onun elini, grup arkadasmm elinden koparabilirse onu ahp kendi
grubuna goturur, Eger koparamazsa hak diger gruba gecer. Birinci grubun
yaptiklanru bu sefer onlar tekrarlar. Bir grubun tek uyesi kaldigi zaman o grup
oyunu kaybeder, diger grup kazamr.Bu oyuna benzer bir oyun, Anadolu'nun
giineyinde yasayan yoruklerde de gorulmekte ve adma "Zincir Ktrma Oyunu"
denmektedir. Oyun soyle oynanmaktadir:
Birbirinin dengi iki parti, kendi reislerinin arkalanna elbiselerinden tutunmak
suretiyle zincir gibi baglarurlar, iki parti de srra ile bu zincirlerden adam koparmaya
cahsir, hangi taraffazla adam kopanrsa oyunu kazanmis sayihr.699

17) ENDER TUNA OYUNU:
Grupta once atisma ile ebe belirlenir. Oyun icin bir duvar ya da tumsek yam
secilir. Duvardan ya da tumsekten elli metre uzaga duz bir cizgi cizilir. Burasi
smirdir. Oyuncular, cizginin otesinde dururlar. Ebe gozlerini yumarak:
Ender tuna
Davul zuma
Birr - ikiii, iltiti9 ....
699

Ali Riza Yalkm, Cenup 'ta Turkmen Oymaklan L Kultur Bakanhgi Yayinlan, Ankara 1977, s. 77.
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der ve gozlerini acar, Ebe gozlerini actigr zaman kimi hareket halinde yakalarsa o,
ebe olur, Ebe oyuna katihr. Cocuklar sikilmcaya kadar oyun devam eder.700

18) STOP:
Kiz ve erkeklerin beraber oynadiklan bir oyundur. Oyuncu sayisi on ve on
bes arasmda degisir. Oyun topla oynamr. Herhangi bir tekerleme ile once ebe secilir,
Ebe secilen cocuk, topu ahr ve oradaki cocuklardan birinin adim soyleyerek havaya
atar. Adi soylenen cocuk, top yere dusmeden onu yakalamak zorundadir. Bu sirada
iger oyuncular kacisirlar. Cocuk, topu yakaladiktan sonra "stop" diye baginr. Artik
ebe odur. Digerleri de bu sozden sonra olduklan yerde dururlar. Ebe, topu isabet
ettirecegini tahmin ettigi kisiye, en yakmmdakine atar. Top, attigi kisiye degerse ebe
o kisi olur. Topun atildigi kisi, onu yakalarsa o da baska birinin adiru soyleyip onu
vaya atar. Ismi soylenen kisi topu yakalayip elinde tutamazsa yani top ona degerse
artik ebe odur. Oyun cocuklar sikihncaya kadar boyle sfuiip gider (Elkovan, Han .
.:.007).

19)

ELMACIK OYUNU:
Elmacik oyunu da kiz- erkek kansik olarak topla oynanan bir oyundur. Bu

oyunda iki grup olusturur. Her grupta en az iki, en 90k alti oyuncu olur. Bir grubun
iiyeleri aralannda bir bucuk-iki metre mesafe birakarak karsihkh dururlar. Diger
grubun iiyeleri de onlarm biraktiklan bu araliga yerlesirler, 701 Amac; ortalanndaki
m oyunculara top atip, onlara topu degdirmektir. Buna " vurulmak" denir. Ortaya
~ cen grubun uyelerinin hepsi vurulduktan sonra diger grup ortaya gecer. Ortadaki
oyuncular, kendilerini vurmak icin atilan topu yakalarlarsa "elma'' kaprrus olurlar.
Disan cikanlmalan icin bu elmalarm temizlenmesi, yani diger grup iiyelerinin topu
kaptirmadan onlan ayaklarmdan, bellerinden, v.s. vurmasi gerekir (Bkz. Resim 102).
Elmalar temizlendikten sonra, bir de " can" vardir. Bu cam cikarmak icin oyuncu
ir kez daha vurulur ve disan cikanhr. Iceride kalan arkadaslan elma kaparsa, yani

Oguz Yorgancioglu, Kibns Turk Cocuk Oyunlart, Ada - M. Basimevi, Lefkosa 1997, s. 35.
'Araya once kimin girecegini belirlemek icin ansihr.

3()5

topu yakalarsa onu iceri alabilirler. Icerdeki oyuncularm hepsi vurulur ve tek bir
oyuncu kahrsa

saymalarl"

yapihr.

Saymalarda oyuncu alti ans sirasmda

vurulmarnaya gayret eder. Vurulursa cikar, diger grubun uyeleri ortaya gecer.
urulmazsa grup arkadaslan yeniden iceri girer ve oyun yeniden baslar ( Elkovan,
Han. 2007).

20) ALDALI:
Aldah, "aldanmak", "aldatmak" 'fiillerinden turemis bir sozcuktur. Bu oyun
kalabahk bir oyuncu grubuyla acik alanda oynamr. Oyuncular aralannda bir ebe
secerler. Ebe, diger oyunculan kovalamaya, o oyuncular da tutulmamak icin
kacmaya baslarlar.Ebe, oyunculardan birine dokunursa ona "aldah" der ve o oyuncu
ebe olur. Ebe, oyuna katihr ve digerlerini yakalamaya cahsir, -Oc; kez yakalanan
uk oyundan cikar. En son kalan, oyunun galibi olur.

Son kalan oyuncunun disanya cikanlmasi icin topla alti kez daha vurulmaya cahsrlmasma
=saymalar" denir.
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4.1.16

SOZLU EDEBiYAT

4.1.16.1 AGIZ OZELLiKLERi :

Iletisimi,

anlamayi

ve anlasilmayi

saglamak,

insanoglunun

gereksinim

duydugu temel olaylardir.
insanlar arasmdaki anlasmayi saglayan en gelismis bildirisme araci dildir.
Hayvanlarda bildirisim, ilkel sekilde ve bir icgudu ile gerceklestigi halde, insanlarda

dil vasitasiyla yuksek duzeyde bir sistem haline ulasmistir.
Dilbilimciler

dili soyle tammlamaktadir:

703

Bir toplumu olusturan kisilerin,

:~ilnce ve duygularmm o toplumda ses ve anlam bakimmdan gecerli ortak ogeler ve
lrurallardan yararlamlarak baskalanna aktanlmasim

saglayan 90k yonlu ve gelismis

ir sistemdir.704
Tarihsel gelisim ve bolge etkisiyle, bir anadilin lehcesi icinde ses ve yapi
baknnmdan gorulen yoresel kucuk aynhklara

"Agtz" denir. Agiz ozellikleri yazi

dilinde degil, ancak konusma dilinde gorulebilir, Kibns Agzr'nda yazihs Turkiye
Turkcesi'yle

ayrudir. Yalmz soyleyiste farkhhklar vardir. Omegin; "nerede"

yazanz, "neresde" di ye okuruz.

diye

705

) Ses Bilgisi Ozellikleri:
A) Unluler:
Kibns Agzi'ndaki unltiler, Turkiye Turkcesi'ndeki
Sadece Turkiye Turkcesi'ndeki

unlulerden farkh degildir,

yabanci sozcuklerde (Arapca- Farsca) kullarulan

Zeynep Korkmaz, Turk Dili Uzerine Arasttrmalar, I. cilt, Turk Di! Kurumu Yaymlan, Ankara
995, s. 660.
A.g.e , s. 660.
Agiz ozellikleri ile ilgili bilgiler, Erdogan Saracoglu'nun Kibns Agz; isimli kitabmda yer alan
giler 1~1gmda hazirlanrmstir ( Bkz. Erdogan Saracoglu, Kibns Agz1, KKTC Milli Egitim Bakanligi
aymlan, Lefkosa 1992). Kalebumu agzimn kendine ozgu ozellikleri de aynca belirtilmistir,
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uzun unluler Kibns Agzi'nda kisa olarak soylenir. Kaleburnu koyunde de aym
durum soz konusudur.
Turkiye Turkcesi:

Kibns Agzi:

Salih

Salih

Hacettepe

Hacettepe

a) Unlii Degi~meleri:706
I .Diiz Unliiler Arasmda Goriilen Degi~iklikler:
1) a> e
a-> eahali > ehali

- a-> -emasal > mesel
Ramazan > Remezan

2)e>a
-e->-akardes=gardas
cingene--cingane

-e>-a
bahcec-bahca
gazete>gazedda
hediye > hedaya

Soz basindaki sesler (x) ,z ortasmdaki sesler, - (x) - ve

z sonundaki sesler - (x) seklinde gosterilmistir,
" isareti de sesin I seslerin degismeden onceki ilk halini gosterir. Isaretin solundaki ses I sesler ,
Agzi'nda isaretin sagmdaki sese donusmustur.
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3)a>1
-a-

>-z-

bogaz--bagrz
acaba--aciba
-a>-z
firca--firci
4}e>i
e->ienginar>inginar
S)1>i
1->iyilan--ilan
yikan-c-ikanbicak--bicag
6}i>1
-i->-zsahip--sahib
hapis--hapis
7) i>e
i->eiyi>eyi
inis=enis
-i->-egiy->geydiyor>deyyor
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II. Yuvarlak Unliiler Arasmda Goriilen Degisiklikler:
1) u > 0

2)u>o

u->o-

-u->-6-

unut->onut-

bugiin>boyiin

-u->-oduvag>dovag
yukan>yokan

3)ii>o

u->o-

4)u>ii

I

-u->-u-

biiyilk>boyuk

muhtar>miigdar

kumes--komes
uvey=ovey

III. Yuvarlak Unlulerin Dtizlesmesi : 707
- Bu ses olayi, Turkiye Turkcesi'nde

Kucuk Unlii Uyumu'na

Turkce sozcuklerin, Kibns Agz1'nda uyuma girdigini gostermektedir.

1) U >

I

-u->-1pabuc > babic
taput > tapit
pamuk > pambik
yagmur > yarmr
yumurta > yimurta

Bazen de duz unluler yuvarlaklasir.Or: -

1 -

> - u - , firm> furun ...

aykm olan

JlU

b) Unliiler ile ilgili Baz1 Ses Ozellikleri:

1) Unlii Tiiremesi:
Soz Bast:

Sozciik Ortast:

Rum>Urum

Alman > Alaman

spor > ispor

Londra > Londura

stadyum > istadyum

Soz Sonu:
I

giderken > giderkana: Burada -i fiilinin gerindiumunda aykmlasma ile de
karsi karsiya kahyoruz.

2) Unlii Dtismesi :
Sozcuk Ortast:

orada> orda
avukat > avgad

3) Unlii Birlesmesi :
ne + icin > necin, nectm
ne + isterse > nesdersa
ne + ise > neysa

Sozcuk Sonu:
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BJ Unsiizler:

1) Sert Unsiizlerin Yumusamasr :

k I g: Damak Unsiizleri

k- > g-

-k->-g-

konu komsu > gonu gomsu

lokma > logma

koyun > goyun

aksam > agsam

kap > gap

baska > basga

kuru> guru
kendi > gendi
kasa> gasa

-k> -g
felek > feleg
uzak> uzag
yamk> yamg
samk> samg

s, z : Di~ Unsiizleri
s- > z-

- s > -z

sebze > zebze

patates > badadez
Kibns > Gibnz
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p, b : Dudak Unsiizleri :
p- > b-

- p - > -b-

pazar > bazar

yaprak > yabrag

pisir- > bisir-

hepsi > hebsi

pabuc > babic

iplik > iblig

pahah > bahah

toprak > tobrag

-p > -b
ip > ib
hep> heb
I

mektup > megdub

t, d : Di~ Unsiizleri
t->d-

-t>-d

-t->-d-

tarak > darag

unut > unud

ihtiyac > ihdiyas

tirnak > dirnag

armut > armud

2) Yumusak Unsiizlerin Sertlesmesi :
b>p
b- > p-

-b->-p-

bakla > pakla

tabut > taput

balta > palta

cabuk > capuk

badem > padem

tabla > tapla

C

>

C -

'r

> 9-

ceket > ceket

-c->-9pencere > pencere

jlj

3 ) Sert Unsiizlerde Goriilen Degisikllkler.
~>~

r;->~-

-r;->-~-

kihc > gilts

achk > ashg

a9 - > asalic > ahs
Kalebumu

agzmda f > h degismesi de gorulmektedir.

h>f
-h->-fsarhos > sarfos

!- > h-

-f->-h-

fabrika > havriga

muftu > muhtu

Fatma > Hatma

-h > -!
kadeh > gadef

4) Yumusak Unsiizlerde Goriilen Degtsiklikler:
g>v
-g->-vSogan > suvan
degirmen > deyirmen
ciger > ciyer
begen- > beyendegnek '> deynek
''

-g> -y

y>v

9ig> 9iy

-y>-v
koy c-kov
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- n - > _ rz

708 _

-n>-n

deniz > deniz

bin>bin

dunur > di.in.Ur

on>on

gonul > goni.il
bana> bana

II. Tekil kisi ekindeki ( n )' ler, genellikle n sesine <loner ve n-g arasi bir ses
kullamlarak soylenir.

bakarsm > bakan
seversin > seven
gorursun > gorun
yapsana > yapsana
Iyelik eklerinin ikinci cogul sahsmdaki "n" sesi de genellikle "n" ye <loner:
gozunuz > gozunuz
sevgmiz > sevginiz
misafirleriniz > misafirleriniz

n>m

-n->-m-

n- > mnergiz>mergiz

on bes > om bes
onbasi > ombasi

m>n
-m->-nsimdi > sindig

- n- > - ii - degismesi, Kibns'm en belirgin ses ozelliklerindendir.
Turkcesi'nde nazal n'dir.

"n"

sesinin adi Turkiye
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z>g
-z > -g

bakanz > bakang
kosmahyiz > kosmahyig
severiz > severig
goruruz > gorurug
yapanz > yapang

5) Unsiiz Benzesmesi :
a) Ilerleyici Benzesme:
k-

t

> k-k

kilitle - > kilikle-

§-S>§-§

semsiye > semsiye

mb>mm

musamba > rnusamma

nl > nn

anlat > annat
insanlar > insannar
anlasma > annasma
nisanh > nisanm

b)Gerileyici Benzesme:

g-y > y-y

bugday > buyday

v- b >b- b

sevab > sebab

<; - § > § - §

kacmis > gasrms

zs > ss

gitmezse > gitmesse
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kosarlar > kosallar

rl > ll

otururlar > oturullar
konusurlar > gonusullar
kizcagiz > giccagiz > giccaaz

zc > cc

6) Unsiiz Dtismesi :
Soz Bast:

Soz Ortast:

Soz Sonu:

yika- > ika-

yahu > yau

cift > cif
serbest > serbes

yetis-> etis-

) Unsiiz Tiiremesi:
Soz Basi :

Soz Ortasi :

Soz Sonu:

alci > yalci

saat > sahat

simdi > sindig

avlu > havlu > havh

orada > orasda
burada > burasda
pamuk > pambik

8) Go~ii~me (Metatez ):
Metatez,

seslerin

yer degistirmesi

olayidir.

Bazi

insanlar,

endilerini zora sokmayarak, yatkm olduklan sekilde unsuzleri kullamrlar.

Dervis > Devris
perhiz > pehriz
yanhs > yalms
kibrit > kirbit
eksi > eski

konusurken
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2)

Edatlar:

"ile" Edat1 :
1

Kibns Agzi'nda "ile" edatmm gorevini genellikle unluden sonra "-ynan" ,

unsuzden sonra "- inan", "- unan" ve "--Unan" ekleri yapar.
(- ynan): Arabaynan geldi.
(-_man):Hizman gelirdi.
(- inan): Senininan konusacam.
(- unan): Zorunan bu isi yapacak.
(- unan): Guliinan kapima geldi.

"i~in " Edati709

:

Turkiye Turkcesi: Serrin icin daglan delerim.
Kibns Agzi: Senin -U<;-Un daglan delerim.

Gibi " Edan :
Turkiye Turkcesi : Deli gibi kosturur.
Kibns Agz1 : Deli gibin kosturur.

3)

" jze" Baglact :

Kibns Agzi'nda "ile" baglacmin yerini tutan ekler, "ile" edatmm yerini tutan
eklerle ayrudir. Ornegin :
Bug-Un dayisiynan halasi geldi.
-Utiinan cayi severim.
Aliynan Veli iyi arkadasn.

Diger baglaclar ise Kibns Agzi'nda soyle farkhlasmaktadir:
-oo "Gibi" ve "icin" edatlanm bircok insan asil sekilleriyle kullamrken, bazi insanlar da "ucun" ve
=gibin" seklinde kullanmaktadir,
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Turkiye Turkcesi
Mad em

4)

Kibrts Agzz
Midem

Zira

Zere

Arna

Amma

- ken (iken) Zarf- Fiili :
Turkiye Turkcesi: giderken, kosarken.
Kibrts Agz1: giderkan, kosarkan,

Bazen de "-kan" eki uzerine "-a" sesi de eklenebilir. Kalebumu'nda da bu soyleyise
akhkla rastlarnr: Giderkana, gelirkana ...

i)

Unlemler :
Tum Kibns'ta

oldugu gibi Kalebumu

koyunde

de en fazla kullarulan

iinlemler sunlardir: Of, hade , ah, vay anam vay, yahu, be, ha. Bu ses ozellikleri
dismda Kalebumu koylulerine ozgtl bazi onemli ozellikler daha vardir:
a) Seslenme

unlemi olarak kadmlar icin "Ra", erkekler icin "Re" unlemleri

lrullaruhr.

Or:

Ra Ayse, Ra Havva ....
Re Kemal, Re Mehmet. ..

b) Koylulerin

bazilan "kendine"

sozcugunu

oldukca

kisaltarak

"ge"

haline

getirmislerdir.

Or:

Dedim ge gelsin bura.
Gitti ge, o da dedi otursun.

e) Ozellikle bayan isimlerinin sonuna, sevgi ifadesi olarak "-mu" eki getirilir.

Or:

Aysemu, Eminemu, Fatmamu .... Bunlar; Aysecigim, Eminecigim, Fatmacigim

anlammdadir.
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d) Yine

sevgi belirtme ifadesi olarak sozcuklerin

sonuna " - li, - Ii" eklerinin

getirildigini goruyoruz.

Or: Emeteli, Hanifeli, Abideli.

e) Yashlar bazi sozcuklerin sonunda "tamam rm" sozcugunun yerine "gala"
sozcugum; kullarnrlar.
Or: Iyidir galo?
Ayse galo?

f) "Re" sozciigli soru olarak da kullamhr.

Or: Gidecen re?
Ahmet gonusacak re?

g) Soru takisi olarak kullarnlan bir baska sozcuk de "ya" dir. Bu, kisa olarak telaffuz
edilen bir sozcuktur.

Or: Nerdesin ya?
Naptm ya?

h) Isaret zamiri olarak "osu" kullamhr.

Or: Osu bura gelecek (Balci 2006).
Dil ozelliklerini inceledikten sonra Kalebumu'na ait sozlu kultur urunlerini;
lakaplan bilmecelei, tekerlemeleri v.s incelemeye gecebiliriz.

''
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4.1.16.2 KONUSMALIK TURLER:

4.1.16.2.1 LAKAPLAR:

"Lakap" sozcugnnun sozluk anlarm; "Bir kimseye veya aileye kendi admdan
ayn olarak sonradan takilan, o kimsenin veya ailenin bir ozelliginden kaynaklanan
ad" dir.710
Insanoglu, ilkel de olsa sesleri taklit etmeyi ogrendigi devirden itibaren
yasantisi ile ilgili varhklan isimlendirmeye cahsnusnr. Bu donemde insanlar, kelime
hazinesinin kithgmdan dolayi her olay, her cins icin ayn ayn kelimeler uretmemis;
aym karakterdeki olaylan aym kelimeler ile ifade etme yoluna gitmistir, Sonralan
zorunluluklar karsismda, topluluklann kopmaya baslamasi ile olusan klanlan
birbirinden ayirmak icin adlandirmaya gitmislerdir. Bu donemde klanlar, kendi
totem-tannlanm ve onlann isimlerini yaratm1~lardir711. Bunun sonucu olarak, totem
ile insanlar arasmdaki iliskiyi saglamak icin bir ruhban simfi ortaya cikrmstir.
Boylece hem totem hem de din adamlan ayn ayn adlarla amlmaya baslamisnr.
islamiyet oncesi ve sonrasi Turk kulturunde de kahramanlara ozel isimler
verildigi gorulmektedir. Ornegin ; Eski Yakutlar' da kucuklugunde verilen ad, gercek
ad sayilmazdi. Gercek ad, yay cekip ok attiktan sonra verilirdi. Yakutlar'm bu adeti
Oguzlarda da gorulurdu. Dede Korkut Hikayeleri'nde "o zaman da bir oglan bas
kesmezse, kan dokmezse ad koymazlardi" denilmektedir.712 Bu aciklamaya gore
kisinin alacagi gercek adm aslmda bir lakap oldugu ve islamiyet oncesi Tiirkler' de
lakap alma geleneginin, cocuga konulan ilk isimden onemli oldugu gorulur.
islamiyet oncesi Turk hayatmda , salus isimleri ile o sahislara verilen
Onvanlann birlikte amlmalan da dikkate deger bir husustur. Omegin; Oz Bilge
''

0

Turkce Sozluk, Turk Dil Kurumu Yaymlan, Ankara 1994, s. 496.

1

Omer Gozukizil, "Burdur Ilinden Derlenen Lakaplar", Turk Halk Kultiirunden Derlemeler, Kultur
Bak. Yay., Ankara 1992, s. 49.
-u Abdulkadir inan, Tarihte ve Bugiin Samanizm, Turk Tarih Kurumu, Ankara 2000, s. 173.

Bunyil, Kul Apa Urangu, Er Arkas Toc;:ek713 v.s gibi unvan ve rutbeler, isimlerden

ayn olarak bir lakap olarak smiflandmlabilir.
Rutbe ve unvanlar belli bir sure yasamasma ragmen lakaplar uzun sure yasar,
Eski Turk yasayismdaki ad verme gelenegi ile gunumuzde yasayan lakap takma
gelenegi arasmdaki en onemli fark; gunumuzde lakap takilan kisilere, kisinin haberi
olmadan takilmasidir. Bu gelenek, ilk asamada gizli olarak dar bir cevrede ortaya
cikar. Yayginhk kazanmasi toplumun kabulune baghdir.
· Lakaplar, toplumda herhangi bir statiisii olmayan kisiler tarafmdan
koyuldugundan, lakap koyulan kisinin tepkisini de cekebilmektedir. Tepki
cekmesinin nedenlerinden biri de takilan lakaplarm bir kisrrumn olumsuz olmasidir,
Islamiyet oncesi ad verme .geleneginde ise goriildiigii gibi gizlilik soz konusu
degildir.714 Bu donemde "ad verme" adiyla amlan gelenek, giiniimiizde "lakap
takma" adiyla karsihk gormektedir.
Gtmumuzde bazi tmvanlann zaman icinde unvan olma ozelliklerinden
uzaklasip lakaplasmaya basladiklan da gorulur. Onbasi, cavus gibi unvanlar
bunlardan birkacidir. 715
Kaleburnu'nda takilan lakaplar genelde olumsuz anlamlar iceren Rumca
sozcuklerdir. Bununla beraber, kisilerin isimlerine cesitli ckler getirilerek olusturulan
lakaplar da vardir.

a) Rumca siizctlklerin kullantlmastyla olusan lakaplar:
Guara: Guara "tombul" anlamma gelir. "Kulucan" isimli sulalede, aile uyeleri
tombul olduklan icin bu lakapla arulmislardir (Gul, S. 2006).

Gavure (Kafur): Esmer olduklan icin insanlar Rum'a benzetilmis ve kendilerine bu
lakap takilrmstir. "Kafur" daha sonra bu ailenin soyadi olmustur.
-13HUseyinNamik

'
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Orkun, "Eski Turkler'de lsim Verrue Adeti", Cinaralu, c.3, sayi 60, s.13.

0mer Gozukizrl, "Burdur ilinden Derlenen Lakaplar", Turk Halk Kultiirunden Derlemeler, Kultur
Bak. Yay. Ankara 1992, s. 52.
-14

-nsA.g.e , s. 52 .
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Evreo ismet: "Evreo", "Yahudi" demektir. Yahudiler, pintilikleriyle unludur. Ismet
isimli sahis da koyluler tarafmdan pinti olarak gorulmus ve bu lakapla amlrmstir.

Melari:

"An, bal" anlammdadir.

Kalebumu'nda

ancihk

1950'li, 1960'h yillarda

revactaydi. Melari lakaph kisi de ancihkla ugrasirdi,

Gutsugu:

"Kara Fatma " demektir.716 Yavas yavas hareket ettigi icin koylulerden

birisine bu lakap takilrmstir.717

Tenduri: "Oduncu" anlammdadir. Emir Ali Mehmet ismindeki kisi odunculuk
yaptigi icin ona bu lakap takilrmsnr (Pekri 2006).

Gurru: "Kendini begenmis" anlammdadir. Kendini begenmis

gorunen "Ayse"

isimli bir hamma bu lakap yaktstmlrmstir.

b) Kisilerin kendi soyadlan veya isimlerine cesitli ekler getirilerek olusturulan

lakaplar:

Recebo: "Recep" sozcugune "o" unlusu eklenerek olusturulmus bir Iakaptir.

Pekri: "Pekri" , aym soyadh kisinin aym zamanda lakabidir. "ivkici" demektir.

Dali: "Mehmetali" isimli kisinin lakabidir. Bu lakap, "Mehmet" sozciigiiniin.onune
iinlii getirilip, "t" unsuzunun yumusayip "d" ye donusmesi ve daha sonra sadece
'dali" sozcugunun kullarulmaya baslanmasi ile olustu,

Kara Fatma: Hamarnboceginden kucuk, siyah bir bocektir, Cok yavas hareket eder.

~,6

Kendisi bugiin yasamamaktadir.

~17
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Mineka: Emine isimli koylunun lakabidir. "Emine" sozcuguniln basmdaki "e"

unlusunun kaldmlip, "ka" yonelme ekinin sozcuge eklenmesiyle olusmustur.

Mevlido: "Mevlit"isimli kisinin lakabidir. Burada da sozcuge "o" unlusu eklenmis,

boylece "t" unsuzu de yumusayip "d" ye donusmustur.

Nadiri: Nadir Ali Kerim isimli bayamn Iakabidir. lsme "i" belirtme ekinin

eklenmesiyle olusmustur.

4.1.16.2.2 DEYiMLER:
Deyimler, asil anlamlanndan uzaklasarak yeni kavramlar meydana getiren
kahplasrms sozlerdir. iki veya daha 90k kelimeden kurulu bir cesit dil ifadesi olan bu
sozler, duygu ve dusuncelermizi dikkati cekecek bicimde anlatir.718
Kibns Turkleri'nin de sozlu kulturu deyimler bakimmdan zengindir.1571 'de
Anadolu'dan getirdigimiz deyimler yanmda, Kibns'm yerli halki olan Rumlarla
etkilesim sonucunda da Rumca sozcuklerin Turkce sozcuklerle birarada kullamldigi
cesitli deyimler ortaya cikrmstir.
Kalebumu koylulerinin en fazla kullandiklan deyimler sunlardir:

A

Ag1z kalabaligi etmek: Gereksiz sozler soylemek,
Agz; acik .akli kacik: Ne yaptigmi bilmeyen, bilincsiz olan.
Agz: kulaklanna vardi: Cok sevindi.
Agzim break acmaz: Hi9 konusmaz,
Agzmi kiraya vermek: Konusmamak, susmak.
Akman karayi secmek: Buyuk zorluklar yasamak,
718

Sukru Elcin, Halk Edebiyati 'na Giris, Akcag Yaymlan, Ankara 1998, s. 642.
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Akmtiya kurek cekmek: Bosa zaman harcamak.
Alan belli degil, satan belli degil: Kansik durumlar var, kimin ne yaptigi belli
degil,
Alt kalmak: Susmak.
Altm altm gulmek: B1y1k altmdan, gizli gizli gulmek
- Anasma renga almaz: Renga, tuzlu ve hazir olarak satilan bir bahktir, Pahahdir.
Bu deyimde, anneye yani en deger verilen insana bile pahah bir sey almamadrgi,
baskasma .asla ahnamayacagi soylenir, Bu deyim fakirlik icin soylenmistir (Denker,
R 2006).
Arap corbasma dondu: Iyice kansti,
Arpasi 90k geldi: Mizir cocuklar icin soylenir.
A vantamn koku kurudu: Artik avantadan yenilmeyecek.
Ayaklan kicina vurmak: Kosa kosa kacmak.
Az ye de hizmetci tut: Bana i~ yaptirma, param idare et de baskasim tut.

B
Babuclan dama atildi: Ustune dusme donemi sona erdi.
Bacak kadar boyun var: Kisacik boyun var.
Bal alacak cicegi bilir: Yararlanacagi

kisiyi bilir.

Balta kesmez bryigmi: Cahrrundan gecilmeyen insanlar icin soylenir. Bu
insanlar, oyle kendini begenmistir ki balta bile biyiguu kesemez, hicbir sey
onlan yere indiremez (Denker, T. 2007).
Bas ol da isdersan essek bast ol: Lider olmanm onemini vurgulamak icin
soylenir.

..

Basiru belaya soktu: Kotu bir ise bulasti.
Basim gasiyacak vagdi yok: Cok yogundur,
Begenmeyen giziru vermesin : ister begen, ister begenme, umurumda degil.
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Ben derim bayram havasi, o anlar mangal tahtasi: Yanhs anlamayi anlatmak
icin kullaruhr.
Bir akil var, ya yaza ya kisa .. : insan beyni yorulur. Insan her seyi aklmda
tutamaz, bir akil butun yila aym derecede yetmez.
Bir galbur samaru iki esege pay edemez: "Ahmak" insanlar icin soylenir,
Bir gus siitii eksik: Her seyin miikemmel oldugunu anlatmak icin kullamhr,
Bizden cikti buz gibi , birak erisin

tuz gibi: Kalebumu'nda

kocaya kacan

kizlar icin soylenirdi. Ailesinden izinsiz kacan kizm, kocasmm elinde izdirap
cekecegi anlatilmaya cahsihr.
Bog oldu da tabaga girdi: Cok utandi, yerin dibine girdi.
Boy devede da var ama "gih" deyince coker: Uzun boylu olmakla bir prestij
kazamlmaz,
Bu kadar ayip, kadi kizmda da olur: Bu sozun soylenmesine neden olan
kisinin kusursuza yakm bir halinin oldugu belirtilir.
Bulgur gibi kaynamak: Kiskanc olmak.
Buyuklenme

padisalum,

senden buyuk Allah var: Kendini

begenmislik

yapma, dusmez kalkmaz bir Allah'ur,

C
Cazzi gansma dondu: Cirkin oldu.
Can yoldasi: Hayatta yalmz kalmamak icin yanmda bulunan insan.
Canma okudu: Bir suru laf etti, kizdi.
Cehennem azabi cekrnek: Buyuk uzuntu cekmek.
Cenab-1 Allah ytml ya gulum dedi: Dogustan sansh olanlar icin soylenen bir
deyimdir.
Cin gibi insan: Uyamk insan.
Cinleri basma cikti: Cok sinirlendi.

,
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Cakil makinesi gibi ogutur: Cok konusanlar icin soylenir (Denker, T. 2007).
Cahmindan da gecilmez: Kendini buyuk goren insanlar icin soylenir.
Cam sakizi coban armagam: K-U9-uk hediye.
Cevir da gaz yanmasm:

Sozu degistirmeye,

duzeltmeye

cahsanlar

19m

soylenir (Elkovan, Ha. 2006).
Cizmeden yukan 91kt1: Bilmedigi bir konu hakkmda konusmak,
Cok yiiz verdi: Cok musamaha gosterdi.

D
Damdan duser gibi: Aniden.
Delilerle baskosamam: Delilere soz geciremem.
Denize gitse su bulamayacak: 0 kadar sansizdir ki denize bile gitse su
bulamayacak.
Deve gibi yuregi var: Cok rahattir (Sukan, M. 2006).
Dibine dan eker: K1h kirk yarar. Olaylan en ince aynntisma kadar irdeler.
Dogdugu yerde mertek yok: A91k sozlu insanlar icin kullaruhr.
Donunan g--: Cok samimi.
Donunun yirtigma bakmaz, ruzgara karsi gider: Kisi icinde bulundugu zor
durumu umursamadan bildigini yapmaya devam eder.
Dosta dusmana karsi: "Ele- gune karsi, .. " insanlar toplumda kendilerine laf
getirmemek icin hareketlerine dikkat ederler.
Dort dambura719 bes okka: "Umurunda degil" ... Umursuz rahat insanlar icin
soylenen bir deyimdir.
Dort goz acmak: Turn dikkatini vermek.
Dort gozunan bekler: Sabirsizhkla bekler.
-19

Dambura: Yumak.
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Dur yemis bulbul gibi susmak: Aniden sesinin kesilmesi.
Duvara konusmak: Karsismdakinin, kisinin soyledigi sozleri dinlememesi.
Dugununde sepetle su tasiyacagim: Yerine getirilmeyen sozler icin kullamhr.

E
Beeline susadi: Olumune bir hata yapmaya cahsti.
Elalerrie maskara oldu: Herkese rezil oldu.
Eli ekmek dutsa: Bir ise girip cahssa ....
Elifi gorse, mertek samr: Cahil kimseler 19m soylenir. (Elif, Arap
alfabesindeki "A" harfidir).
Elinin hamuruyla erkek isine kansma: Kadmlarm kansmasi istenmeyen
islerde soylenir.
Ek:mek elden su golimbadan'<'': Sikmti cekrneden yasayanlar icin soylenir
(Denker, R. 2006).
Ekmek kapisi: Gecimin saglandigi yer.
Eski koye yeni adet getirmek: Alisilan uygulamalann disma cikmak,
Eksi siktm pilava: Uygunsuz bir harekette bulunup, carumi siktm,
Ettigi gibi ceksin: Yaptiklannm cezasim ceksin (Ozoren, G. 2007).

F
Fasulye gibi kendini nimetten sayar: Kendini 90k onemli biri zanneder (Gill,

s. 2006).
Fikir fikir kaynar: Kiskanchk yapar.
Fmldak gibi <loner: Durmadan hareket eder.
Firavun kesildi basimiza: Kendini bir sey zanneder.
Fol yok yumurta yok: Ortada daha bir sey yok.

"Golimba: Kucuk su birikintisi.

j21S

G
Gan ter icinde kalmak: Cok yorulmak.
Garabatak gibi dolasir: Durmadan dolasir.
Garanmgda zeytin silkeler: Karanhkta oturur, disan cikmaz,
Gavur inadi tuttu: Cok inatci kimseler icin soylenir ( Nalbant, H. 2006).
Geberme essegim ta cayir bitsin: "Olme esegim olme" deyimiyle aym anlami
tasir. Uzun sure sabretmek gerekecegini, bunun zorlu bir surec olacagmi
belirtmek icin kullamhr.
Gendi gendine gelin guveyi oldu

Ortada somut bir olay yokken, kendi

kendine yaratti ve kabul etti.
Gordugune soyledi, gormedigine haber etti: Bir olayi her turlu yolu
deneyerek cevreye duyurdu.
Goz gozu gormez: Cok karanhk ortamlarda kimse birbirini gormez.
Gozunu toprak doyursun: A9 gozlu insanlara soylenir.
Guduz oldu: Cok yedi, gormemisler gibi yedi.
Gurus etmez: Iyi bir insan degildir.
Gul gibi gizardi: Utancmdan yanaklarm kirrmzi olmasi.
Gununu gun eder: Yeyip, icip eglenir.
Guzellik alm gasiyla yenmez: D1~ guzellik her sey degildir, ic guzellige de
bakmak gerekir.

H
Ham hum sorolop: Rahatliga duskun olanlar icin soylenir.
Hangi dasi kaldirsan, altmdan cikar: Hangi olay eselense parmagi oldugu
ortaya cikar.
Hat1r elli: Hat1rh olan.
Hem ac hem guduz hem de alameti 90k: Cahsmayan ve buna ragmen her' seyi
isteyen, cevresinden surekli sikayet eden insanlar icin soylenir,
Hem suclu hem gii9lii: Suclu olup bir de usttmden cikanlar icin soylenir.

.si»

Her olrnayan iste bir hayir vardir: Beklendigi gibi olrnayan seylerin, boyle
sonuclanmasmda elbet bir hayir vardir. Belki gerceklesseydi, hayirh olmazdi.
Ber telden calmak: Her konuda az- 90k bir seyler soylemek.
H1k dedi burnundan dustu: Cok benzer.
Hizir gibi yetisrnek: En zor anlarda yardima gelrnek.
Hop oturdu hop kalkti: Cok sinirlendi.

i
i9i beni, d1~1 seni yakar: Distan iyi gortmebilir, arna icte oyle degil (Denker,
T. 2007).
Igne ile kuyu kazrnak: Cok zor bir isi halletrneye cahsmak.
iki ayagi bir babucagirdi: Cok telaslandi.
iki eli ganda olsa gelir: Cok zor dururnda da olsa gelir (Gill , ~- 2006).
Incir cekirdegini doldurrnaz: Cok kucttk sorunlar, konusmaya bile degmez,
ip isden asilasm: Olup kurtulmak rm istiyorsun? (Denker, R. 2006).

Isi Allah'a galdi: Elinden geleni yapti, basaramadi.

Ancak,

Allah'm

yardumyla isi gerceklesebilir (Ozoren, G. 2007).

K
Kefeni yirtti: Olmekten kurtuldu.
Kmalansm da gunese otursun: Kma yaksm, rnutlu olsun, yapngi bu olay
sonunda sevinsin.
Kirk dervisik, birbirirnizi bilmisik: Birbirirnizi anlanz, kendini savunrnana
gerek yok (Denker, R. 2006).
Kor gozleri beni korlendi: Gormesini isternezdirn arna beni gordu.
Kor kursundan gitti: Bosu bosuna oldu.721

-;!I

Bu konuda "B-- yoluna gitti Niyazi" deyimi de kullamhr.
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Kiilkedisi gibi ocagi bekler: Evden disan cikrnaz, butun gun ev isi yapar
(Denker, R. 2006).

L
Lafi agzmda kaldi: Soyleyecegi sozti soyleyemedi ( Elkovan, Ha. 2006).
Leb demeden leblebiyi anladi: Sozun basim soyledigi anda sonunu anladi
(Stikan, R. 2006).
Limon gibi sarardi: Iyice hastalandi,

M
Mahalleyi ayaga kaldirdi: Gurultu edip, etrafi rahatsiz etti.
Mantar gibi bitti: Hizla buyuyup cogaldi,
Martm yansi yaz, yansi kis: Mart aymda bahar tamarmyla

gelmez, bir

muddet daha soguklar devam eder.
Masallah

gori:

Askolsun

sana!

Kalebumulular

"masallah"

sozcugum;

"askolsun" anlammda kullamrlar. Or: Masallah bunu senden beklemezdim
(Sah, H. 2007).
Miknatis gibi ceker: Insarn cok etkiler.
Mum gibi olmak: Mizrrken uslanmak.
Murekkep yalamis: Okuyup yazrrus.

N
Ne etliye, ne sutluye gansir: Kimseye kansmaz, kimsenin isme bumunu
sokmaz.
Ne yer, ne yedirir: Kimsenin hakkiru yemez, kendi hakkiru da yedirtmez
(Giil, S. 2006).
Nerde cokluk, orda b--luk: Cokluk olan yerde her sey kansir.
Nerde sam, orda aksam: Belli bir yeri yok.
N otunu vermek: Kisiligi hakkmda karar vermek.
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Nuh der da peygamber demez: Soylediginden geri donmez, inatcidirf Ozoren,
G. 2007).
Nuh Nebi'den kalma: Cok eski.

0

Olan oldu torba doldu: Her sey bitti, geriye donulmez.
Ona lololo, buna lololo, bana da lololo: "Ona hikaye anlatm ( bir seyler
uydurun), buna hikaye anlatm, bana da anlatm?" " Ben seni tamyorum,
onlan kandirdigm gibi beni kandiramazsin" anlammdadrr ( Denker, R. 2006).
Onlarm bildigi gantar, iskelede sogan dartar: Mesele onlarm bildigi gibi
degildir.
Onu bunu hazirlamak: Az da olsa bir seyler hazirlamak, "Onu, bunu"
yiyecekler icin kullamhr.
Osmanm gansi: Sert bayanlar icin soylenir.

Olmek var, donmek yok: Bir isin yapilmasmdaki kararhhgi anlatir.
Olun mil, oldurun mil : Caresiz kalmdigi zaman soylenir. "Ne yapacagmu
bilmiyorum, zor durumdayim" anlammdadir.
Onunden ismr, ardmdan teper: Ikiyuzlu insanlar icin kullamhr. "Onunden iyi
gorunur, arkadan cekistirir" anlammdadir.
Oyle bas, oyle tras: Layigmi buldu, ona bu davrams layiktir ( Denker, T.
2006).

p
Panayir ettiniz: Gurultu cikardimz.
Pay bicmek: Olcerek karsilasnrmak.
Perende almak: Hizlanmak.
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Pesdilini crkarmak: Cok yormak.
Pire icin yorgan yakmak: Kucuk bir sey icin buyuk sorun cikarmak.
Pusulayi sasirtma: Ne yapugim bilmeme.

R
Rah.at yuztl gormemek: Hie; rahat edememek.
Rest cekrnek: Kesin olarak "olmaz" demek.
Ruya gibi geldi gecti: Kisa zamanda oldu, bitti ve gecti,
Ruyamda

gorsem hayirdir demem: Hie; akhmdan

gecirmezdim,

kirk yil

dusunsem akhma gelmezdi.

s
Selarru sabahi kesti: Kustu.
Seni sulu gotilnir da susuz getirir: Acikgoz ve kumaz insanlar icin soylenir,
Seninki can da benim ki pathcandir? : "Senin kendini degerli gordugun gibi
ben de kendimi degerli gorurum. Ikimiz de insamz, ikimiz de esitiz."
Sicamn sidiginden denize ne fayda?: 0 kticuctlk yardimdan ne yarar gelir?
S19t1 da beledi: Her seyi mahvetti (Denker ,R. 2006).
Sirra gadem basti: Kacti, yokoldu.
Siftah sizden bereket Allah'tan:

Baslangici siz yaptnuz, gerisini Allah bol

olarak versin.
Sozunu bal ile kestim: Kusura bakma.sozunu kesiyorum ama ...
Suya cekmek: Cok susamak.

San olsun memlekete: Butun ulke duysun.

-'-'-'

Seker suya rm dustu? : Acele etmeye gerek yok, sekerin suya dusup erimesi
gibi acele gerektiren bir sey yok.
Seytanm art ayagi: Seytan gibi acikgozdur,
Sikar i~ yapti: Iyi bir i~ yapmadi, yeterince calismadi ( Nalbant, A. 2006).

Sisdi da ufuruldu: Cok sismanladi.

T
Tahtah koyt; boylamak: Olmek, Tahtah koy, mezarhk anlammdadir,
Tam takir guru bakir: Bombos.
Tas atmak: Bir kisiye soz dokundurmak.
Tavsan yamaci tuttu: Baslamlan i~ artik sonlanmaya dogru gider,
degistirmenin faydasi yoktur.
Tavuk gibi yatar: Tavuklar erkenden uyur. Erken uyuyan insanlar, tavuga
benzetilerek boyle soylenir.
Terazi agirlasti, okka devrildi: Artik olan oldu, duzeltemem (Sukan, R. 2006).
Tuzaga dusmek: Kandmlmak.
Tuzlayrm da kokma: Sanki cok onemli birisin ...

u
Ucan kusa borcu var: Herkese borclandi,
Ulu orta konusmak: Dusunmeden konusmak.
Utamrsan yuztine kalbur koy: Utanmana gerek yok. Utamrsan yuzunu sakla.
Uykusu gozunden akmak: Cok uykusu gelmek.

Oc;e bese bakmaz: Fazla pazarhk etmeden alacagim ahr, yani ahs-verisini
yapar.
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Ustu basi dokulmek: Kihk- kiyafetinin tertipsiz ve kirli olmasi.

0- stiine gul

koklamamak:

Sevdiginden

veya

kansmdan

baska birini

sevememek.
Uzerine toz kondurmamak:

Bir kimseyi, bir seyi kusursuz olarak gorup her

zaman savunmak.
Uzerine yikmak: Bir sucu veya sorunu baska birine yiiklemek.

V
Vebali boynuna: Bu isin gtmahi sana yazilacak,
Verilmis sadakasi varmis: Bir sikmtiyi, bir kotu durumu ziyansiz atlatma
durumunda soylenir.
Vidalan gevsedi: Zekasi zayifladi.
Vur ra gannasma722 da bizim kovlu degil: Koylulerin

yabancilan,

kendi

koyluleri kadar sevmedigini anlatmak icin kullamhr (Denker, R. 2006).
Vura vura davul etti: Cok dovup, her tarafuu sisirdi.

y
Y ahudi bazarh: Cok iyi pazarhk yapanlar icin soylenir. Cunku Y ahudiler iyi
pazarhkcidtr (Denker, R. 2006).
Y ahudi

zugurtlenince

olmayanlar

eski

defterleri

daha once alamadiklan

kanstmr:
borclanm

Ekonomik

durumu

almak icin yeniden

iyi
plan

yaparlar.
Y anrus kapu caldm: Uygun olmayan bir yere gittin.
Y ast benzemesin:

Bir kisi, gene yasta olen bir kimseye

kullaruhr. Allah, onu erken yasta almasm diye soylenir.
Yer yanldi da icine girdi: Cok utandi.
Y erinde yeller eser: Y ok oldu.
Yerli yersiz konusur: Uygun olmayan zamanlarda konusur.
""'!2Ganna: Ayagm baldir bolgesi,

~-d

benzetilirken

Y etmis iki dereden su getirdi: Bir sfuii zorluk cikardi,
Yumurta satsa icinde sansi cikmaz: Ona asla giivenilmez.
Yuregi bal vermez: Dayanamaz.
Yuzunden

dusen bin parca: Suran asik

ve morali bozuk insanlar icm

kullamhr.
Yuzunun garasi galdi: Soylediklerinin yalan oldugu anlasildi, ona utanc kaldi.

z
Zar zor : Zahmet cekerek, zorlukla.
Zehir zemberek: Cok acr, .cok tatsiz.
Zengin ziigiirdiin halinden ne anlar?

Zenginlerin her seyi oldugu 19m

yoklugun ne oldugunu bilmezler.
Zil takip oynamak: Cok sevinmek.
Zil zurna sarhos olmak: Fena halde sarhos olup, kendinden gecmek,

4.1.16.2.3

ATASOZLERi:

Milletlerin hayat tecriibelerinden dogan, nesilden nesile aktanlmak suretiyle
hafi_zalardaasirlar boyu yasayabilen ve o milletin din, tabiat, esya.; karsisindaki
bakis acisim yansitan anonim edebiyat iiriinlerinin en onemlilerinden biri de
.. 1 en"d"tr 723 .
atasoz

Atasozlerinde verilen ifadelerin, fikrin 90k kisa ve oz olarak yansitilmasi,
onlann halk arasmda diger sozlu edebiyat urunlerine gore daha yaygm olmasmi

saglarmstir. insanlar dusuncelerini daha canh ve daha tesirli aktarabilmek icin cesitli
soz araclanna basvururlar, Atasozleri, toplum tarafmdan dogru, adil ve tarafsiz

-n ibrahim Dilek, "Altay Tiirkleri'nin Atasozlerinde At" Milli Folk/or, cilt 5, sayi 34,Yaz 1997, s. 63.
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olarak benimsenen soz araclan olduklanndan dolayi onlan kullanarak soylenen
konusmalar tesirli ve inandmci nitelik kazamrlar.F"
Ozdeyisler

ve atasozleri her milletin rnilli zenginliklerinden biri sayihr.

Milletin orf- adeti, medeniyeti, tarihinin ozelliklerini kisa ve aym anda net olarak
yansitan bu gibi bilesimler essiz bir onem tasimaktadir.

725

lnsan yasamuun, yasamsal sorunlanm konu ettikleri icin atasozleri, ister dun
ister bugun, 90k kolay bir sekilde gecmisin ve bugtlntm kontekstuel anlarma uyum
saglamaktadir. Iste bu ozellikleri yuzunden de atasozleri insanlarm her gunku
irtibatlarmda

kullamlarak,

marko

ve

mikro

struktur

seklinde

varhklanrn

726.
siird-Urebilmekteler

Atasozleri cesitli zamanlarda cesitli sartlar ve durumlara bagli olarak
meydana gelmislerdir, Cogunlugu insanlann

yasam ve tabiat izlenimlerini

sonuclandirarak vardiklan bilgilerin bazilanrun cikismda ise toplumdaki onemli
iyasi - ekonomik olaylann rolii olmus. Kimileri ise halk destanlarmdan, meshur
sahsiyetlerin, sairlerin eserlerinden, soyleyislerinden esinlenerek meydana gelmis.
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Atasozleri halk felsefesini icerir ve o milletin fikirlerinin mahiyetini gosterir.
Turk atasozlerinin ilk kaynaklan arastmldigi takdirde Orhun Kitabeleri'ne kadar
dayandigi gorulur. Bu atasozlerinde milli kulturumuzu gormek mumkundur.
Tanzimat devrine gelinceye kadar ihmal edilmis olan bu konunun Ahmet Vefik Pasa
tarafmdan eleahrusi, Vefik Pasa'mn onemini bir kez daha gozler onune serer.728
Kibns Agzi'ndaki atasozleri de Turkiye Turkcesi'nde yer alan atasozleriyle
-l)iik benzerlikler tasir. Kalebumu'nda en fazla soylenen atasozleri sunlardir:

Gunzira Cumakunova, "Kirgiz ve Kibns Turkcesi Atasozlerindeki Paralelizm", lkinci Uluslararasi
Arastirmalari Kongresi Bildirileri, DAU Kibns Aras, Mer. Yay., Gazi Magusa 1999, s. 121.
iisaybay Husenov, "Atasozleri ve Cift isimler", Milli Folk/or, cilt 5 , sayi 40, K1~ 1998, s. 48.

-sevmi Pilickova, "Krbns ve Makedonya Turkleri arasmda Soylenilen Atasozleri", lkinci
lararasi Kibrts Arasttrmalart Kongresi Bildirileri, DAU Kibns Aras, Mer. Yay., Gazi Magusa
s. 131.
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A
Acele ise seytan gansir: Acele etme, bir isi dusunerek yap. Yanhs bir sey
yapma.
Adam grtligmdan keciye Abdurrahman Celebi derler: Bazi zamanlarda
toplumlann belli kesimlerinde degerli kisiler bulunamayabilir. Bu zamanlarda
daha az kiymetli kisiler, onlann yerini almaya cahsir.
Agir das kose dasi olur: Hamm, terbiyeli kizlar, yaslan geese de evlenirler.
Aglarsa anam aglar, gerisi yalan aglar: Bir cocuga en buyuk degeri annesi
venr.
Akan su pislik tutmaz : Cok konusandan korkma, az konusandan kork; ctinkti
90k konusarun icinde kotuluk yoktur ( Ozoren, G.2007).
Akrabanm akrabaya ettigini akrep etmez: Bazi zaman akrabalann bile insaru
arkadan vurabilecegi anlanlmak istenmistir.
Allah'm delisi, dagm cahsmdan coktur: " Deli 90k timarhane yok" atasozu ile
aym anlamdadir (Denker,R 2006).
Ata semer yakismaz : insan kendisiyle aym degerde olanlarla birlikte olmah.
Ates olmayan yerden duman cikmaz: Gercek olmayan konu yayilmaz,
insanlarca duyulmaz; demek ki bir gerceklik payt vardir.
Atm oli.irili.i arpadan olsun: Bazi insanlar, kendilerine yasaklanan sevdikleri
yiyecekleri olumu bile gaze alarak yerler ve bu sozu soylerler (Sah.H . 2007).
Ay1 , ayihgiynan yenilmek istemez: Herkesin bir itiban vardir, ayt bile
prestijini dusurmez (Denker, R 2006).
B
Bal olan yerde sinek de olur: Iyi ve guzel seylerin oldugu yerde, onlardan
yararlanmak isteyenler de vardir,
Beles sirke baldan tathdir: Bedava olan seyler , insana tath gelir.
Beni sokmayan yilan bin yasasm: "Bana zarar vermeyen kotu msan ne
yaparsa yapsm" anlarmndadir.

'

.

Besle kargayi.oysun

gozUnli: iyilik yapilan insanm, bir sure sonra bu iyiligi

gormezden gelerek insana ihanet etmesi, karsihgim kotu bir sekilde odemesi
uzerine soylenir.
Bes parmagm besi bir degil: Aym kandan olan herkes, ornegin; kardeslerin
hepsinin huyu , karakteri aym olamaz.
Bicaga yumruk atilmaz: Keskin ve zararh olam cezalandirmaya

cahsirken

insan kendisi zarar gorur ( Elkovan, H. 2007).
Bir elin samatasi duyulmaz: " Bir elin nesi var, iki elin sesi var" atasozuyle
paraleldir. Birlikten kuvvet dogdugunu anlatmak icin kullamhr ( Elkovan,
Han. 2007).
Bir koltuga iki karpuz sigmaz : Onemli isleri bir bir halletmek gerekir. Ikisi
aym anda yapihrsa sonuc pek basanh olmaz .
Bugunun

isini yarma birakma

: Isleri zamanmda

yapip, biriktirmemek

gerektigini belirtir.

C
•

Cami ne kadar buyuk olsa da imam bildigini okur : Bir toplulukta bircok kisi
fikrini soylese de karar verecek olan kisi, yine kendi bildigini okur.
Can cikar da huy cikmaz : lnsan olecegi ana kadar huyundan vazgecemez
(Sah, H. 2007).
Carn aciyan esek beygiri gecer ( Denker, R. 2006) : Bir konuda cam yanan
kisi, bir daha aym konuda zarar gormemek icin o konuyla yeniden karsilastigi
zaman cok cahsir ve aym duruma dusmez.
Ciger . baglasa buduna kedi dusmez ardma : 0 kadar cirkindir ki ne yapsa
begenilmez ( Denker, R. 2006).

.

'

,.
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Cifte maksih olan cifte yatakta yatir

Gelirin ne kadar iyryse, hayat

standardm da o kadar yuksek olur.
Cirkefe tas atma ustiine cmgilar.vBtcaga yumruk atilmaz" ile aym
anlamdadir. Toplumdaki terbiyesiz, dusuk seviyeli insanlarm kottlltlklerinden
korunmak gerekir.
Civi civiyi saker : Etkili bir olaym kisinin uzerinde biraktiklan, ondan daha
gucltl bir olayla ortadan kalkar.
Coga tamah eden, azi da kaybeder

Gozu yiikseklerde olan , hep daha

fazlasnu isteyen elindekinden de olur.
Cok duy da az inan : Eerkes bir seyler soyler, her soylenen soze
inarulmamahdir.
Cok oren kopekten korkma

Yapacagim

acikca soyleyenden, bagmp

cagirandan korkma .

D
Dagdan gelir dag adarm, hasta eder sag adarm : Cahil insan kulturlu, aydm
kimseyi sinir eder, rahatsiz eder ( Denker, T. 2006) .
Davetsiz kopek dugunde ne arar?: Davet edilmeyen insan , buna ragmen
dugune (bir mekana ) gelirse onun itiban digerlerinin gozunde ancak kopek
kadar olur.
Deliye · is buyur, arkasmdan sen de git

Deli is yapmaz , sonucta onun

yapacagi isi yine akilh yapar.
Derdini soylemeyen derman bulamaz: Derdini paylasan insan, onu gidermede
yardim alarak rahatlar.
Dere her zaman kutuk getirmez : Insan her zaman sansh olamaz , her zaman
kazanamaz.
Dereye giren , islarur da cikar : Bir ise baslandigi zaman zorluklarm da goze
almmasi gerekir.

J4U

Domuzun

kuyrugunu

kirk sene mengeneye

koydular,diizelmedi:"

Huylu

huyundan vazgecmez." atasozu ile aym anlamdadir.
Dost aci soyler : Gercek dost , arkadasmm yanhslanm da soyler, onu elestirir.
Dort eden dert eder: Aile icinde nufus cogaldikca

maddi bakimdan hayat

zorlasir,
Dort goz , bir evlat icindir: Anne ve babamn gozleri evlatlan icindir , yani
ana- baba evladi icin ugrasir,
Dunurculuge giden boklu pabuc yalar : Dunurculuge gidenler, kendilerine ne
soylenirse kabul ederler.

E
Ecel geldi cihana , bas agnsi bahane : insanm

olum zamam geldiginde

mutlaka bir vesile olur , olumun ontine gecilemez,
Eden bulur : Baskasma

kotuluk yapan kisiler, en sonunda yaptiklannm

cezasmi bulurlar.
El ipiyle kuyuya inilmez : Herkesin sozti ile hareket edilmez , insan kendi
akhm kullanmahdir (Ozoren , G. 2007) .
El kuyusunu kazan icine kendi duser : Baskasnnn arkasmdan kotu konusan ya
da ona zarar vermeye cahsan kisiyi, kotiiliigii gelip bulur.
El opmeynan

dudak

asmmaz

: Insan belli seylere ulasmak

icm bazi

makamlara basvurmahdir , bu yalvarma degildir.
Elin agzi . torba degil ki biizesin : Bir kisi ve bir olay hakkmda herkes bir
seyler soyler , bunu engellemek imkansizdir.
Emanete hiyanet olmaz

Kisi , kendisine emanet edilen seye gozti gibi

· bakmahdir.
Eski dost dusman olmaz: Eski dostlar, yeni dostlardan daha giivenilirdir.
Essege

binmeden . ayaklanru

sallama

: Bir isi sonuclandirmadan

''

zafer

cigltklan atma .
Et tirnaktan aynlmaz

: Etin tirnaktan aynlmadigi

gibi aym kandan olan

yakmlar da (Or. ana ile evlat) birbirinden aynlamaz. (Nalbant, A. 2006).
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F
Fala inanma , falsiz da kalma

Fala inanma; ama fala baktmp, kendini

rahatlatabilirsin, stres atabilirsin.
Fasulyamn yahnisi , gelsin gitsin aynisi : Hie; degismeyen seyler icin soylenir.
Fazla mal goz cikarmaz : Insarnn elinde fazla mal da olsa

hepsini

harcamamah, kullanmamahdir. Zor bir anda onlara ihtiyaci olabilir.
Fazla naz asik usandmr : Yakmlan kisinin nazlarma belli bir sure katlamr;
ama uzun sure devam ederse , artik katlanamazlar.
Fukarahk ayip degil , tembellik ayiptir: Insan calismahdir.

G
Gee; olsun da gii9 olmasm: Bir is gercekleseceginde

uzun zaman alsa da

sonucu iyi olsun.
Gelen gideni aratir: Gitmesi istenen kisiden sonra gelen, giden kimsenin
hatalanndan

daha

biiyiigiinii

yaptrgi

zaman

giden

19m

"keske

gitmeseydi"dedirtir.
Gelin ata binmis , ya nasip demis : Bir is kesin olarak sonlanmadan ona
bitmis gozuyle bakilmamahdir, Aniden bir zorluk , buyuk bir engel ile
karsrlasilabilir.
Gemisini kurtaran kaptandir: Insan kimseye zarar vermeden kendi
problemlerini cozerse basanya ulasir.
Gendi gozundeki mertegi gormez da el gozundeki copii gorur: lnsan kendi
kusurlanm gormez, baskalannm ise en ufak kusurunu gorur.
Gonul kimi severse, guzel odur: lnsanm gozune sevdigi hos goruntir.
Giilme kornsuna, gelir basma: Insan baskalannm zayifhgiyla veya basma
gelmis talihsiz bir olayla dalga gecmemelidir, Gunun birinde kendisinin
basma da ayrusi gelebilir ( Ozoren, G. 2007).

'··
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H
Hayir dile gomsuna, hayir gelsin basma: insanlara iyi dileklerde bulun, iyilik
yap. Sen de aym iyilikleri gorursun.
Hayir etmeyen gocayi, devede yilan sokar: insan kaderinde ne yazarsa, onu
yasar. Ne kadar ugrasirsak ugrasahm o problem cozulmezse o kaderdir.
Hazira dag dayanmaz: Hazir olarak aynlan seyler bir gun biter. Yeniden
biriktirmek gerekir.
Her goyun kendi bacagmdan asihr: Herkes kendinden, kendi yapacaklanndan
sorumludur (Sukan, M. 2006).
Her yigidin bir yogurt yeyisi vardir: Herkesin farkli anlayis ve davrarus tarzi
vardir.
Her yokusun bir inisi vardir: Her zorluk bir gun sona erer, rahata kavusulur.
Horoz 51-Ur, goz-U diskihkta kahr: insan 90k isteyip ulasamadigi seyleri
unutamaz. Ya~1 ilerlesede ona hep ozlem duyar.
Huylu huyundan vazgecmez ( Pekri, F. 2006).

I
Isiramadigm eli op de basma koy: Altedemedigin rakibi medenice tebrik et.
Isiran kopek dislerini gostermez: Zarar verecek olan plamru gizli gizli yapar.

i
Igneyi kendine, cuvaldizi baskasma batir: Once kendini, sonra baskalanm
· elestir.
ihtiyar Iafi yabana atilmaz: Tecrubeli insanlarm sozlerine kulak vermek
gerekir..
iki gonul bir olunca samanhk seyran olur: Onemli olan iki kisinin birbirini
sevmesidir. Mutluluk icin pahah evler, pahah esyalar gerekmez ( Pekri, F.
2006).

ilan729, ilancik dogurur: Kotil insanm cocugu da kotu olur.

imam osurunca cemaat sicar: Bir topluluktaki lider yanhs yaptigi zaman, o
toplumdaki insanlar daha kotusunu yaparlar.
Insan deli olmadan veli olmaz: lnsan hata yapmadan olgunlasamaz,
Isleyen demir pas tutmaz: Cahsan insan zinde kahr ( Hurturk.F. 2006).

K
Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez: Bir isten buy-Uk bir kazanc bekleniyorsa,
bunun icin ufak tefek harcamalar yapmaktan kacmilmamahdir.
Kelin ilaci olsa kendi basma surer: Kendi problemini cozememis bir insan,
baskasmm kendisiyle benzer problemini hie cozemez (Gul, S. 2006).
Keskin sirke kendi kabma zarar verir: Sinirli olan, kendine zarar verir.
Kilavuzu karga olanm, burnu boktan gakmaz: insanlar kendilerine omek
olarak iyi kisileri secmezlerse hayatta hep zarar gorurler.
Kimin arabasma binersak onu turkusunu soylerik: Toplumda kimden
cikanrmz varsa onun istedigi gibi hareket ederiz.
Kopeklerin duasi kabul olsaydi gokten kemik yagardi: Kotil insanlann duasi
kabul olmaz.
Kopruden gecene kadat ayiya dayi derler: lnsan hedefine ulasana kadar bazi
zorluklara, bazi insanlara katlanmahdir.
Koyil buldu kopeksiz, koyde gezer degneksiz: Kendini ozgilr buldu, istedigini
yapar.
L
Laf lafi acar: Konusma uzadigi zaman bir konudan baska, dusunulmeyen
konulara gecilir,
Lafman peynir gemisi yurumez: Onemli olan icraattir, sadece konusup ahkam
kesmekle olmaz ( Elkovan, Ha. 2006).

129

Yilan,

'

'
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M
Mal parasi, mulk parasi, var mi bunun sonrasi: Her sey zenginlik degildir,
elbette bir gun bu dtinyarun da sonu gelecek.
Mandrada oglak dogsa, ovada otu biter: Dogadaki her sey kismetiyle dogar,
Meyve veren agaci taslarlar: Basanh insam cekemezler.
Misafir

urndugunu

degil, buldugunu

yer: Misafir,

ev sahibinin

maddi

durumuna gore hazirladigi yemekleri yer ( Nalbant, H. 2006).

N
Ne ekersan onu bicersin: Ne yaparsan, onun karsiligim bulursun.
Ne yavas ol basil, ne azgm ol asil: Ne kendini ezdirecek kadar yavas ol, ne de
hatalar yapacak , insanlan kiracak kadar fevri ol.
Nerde varsa bir bodur, Allah'm gazabi odur: Bircok kotuluk, cok kisa boylu
insanlardan cikar.
Nere gitsen, bir okka dort yuz dirhemdir: Malm ve cahsmanm olcusu her
yerde aymdir,

0
Oglan dayiya, kiz halaya ceker.
Olacakla olecege care bulunmaz: Kaderde ne varsa yasanacak, engellenemez.
Oynamayacak

gelinin yeri dar olur: Y eteneksiz kisiler, yeteneksizliklerini

ortmek icin cesitli bahaneler one surerler,

Ofkcynan galkan, zararman oturur: Ofkelenen insan dogru dtlstinemez, bu
yuzden hatalar yapar .
. Okuz oldu, ortagcihk

bozuldu:

Aralarmda

bulunan

yakinhgi

olusturan

sebepler ortadan kalktigi icin bu yakmhk da bozulur.
Olen ile olunmez:
bitmelidir.

Oluntm ardmdan cekilen acilar belli bir zaman soma
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p
Para isteme benden, buz gibi sogurum senden: Paranm insan icin ne denli
onemli oldugunu anlatmak icin soylenir.
Parayi veren dlidligu calar: Parasi olan rahat yasar, istediklerini elde eder
(Nalbant, A. 2006).
Pilavdan donenin kasigi kmlsm: Birlikte bir sey yapilacagi zaman gruptan
aynlmak isteyen kisilere soylenir,

R
Ruzgar esen, firtma bicer: Cevresine kotuluk yapan, sonunda kotuluklerin en
btlyuguntl bulur.

s
Sabreden dervis, muradma ermis: "Sabnn sonu selamettir". Sabreden
basanya ulasir ( Denker, T. 2006).
Sakla samaru gelir zamam, sattim samam ettim bu ham: Biriktirip
atmadigmuz seyler, bir gun gelir lazim olur ( Denker, R. 2006).
Sanat altm bileziktir: Elinde sanati olan kimse, hicbir zaman ac kalmaz.
Sinek kucuktur ama mide bulandmr: Kucuk olaylar bazen buyuk uztmtu ve
sikmtilara sebep olur( Elkovan, Han. 2007).
Son pismanlik fayda etmez: Bir isi yaparken iyice dustmmek gerekir. Bazi
seylerin geri donu~u yoktur.
Suyun yavas akanmdan, insanm yere bakamndan kork: Sessiz akan suyun ne
zaman tasacagi belli olmaz. Sessiz, sakin gorunen kisinin nerede nasil
davranacagi belli olmaz. Aniden parlayabilir.
'

Sutten agzi yanan, yogurdu ufleyerek yer: Basma kotu bir sey gelmis olan,
daha sonra 90k dikkatli dustlntip hareket eder.

,

j4b

Sahin ile deve avlanmaz: Buyuk bir is icin buyuk planlar yapilmahdir,
Sap ile seker bir degil :· D1~ gorunil~e aldanmamak gerekir. Sekerve sap da
distan birbirine benzer; ama ic; yapilan farkhdir.

T
Tasima suyla degirmen donmez:

Bir is yapilacaksa onun icin gerekli

malzemenin, paranm saglanmasi gerekir. Surekli baskalanndan yardim alarak
bu is bitirilmez ..
Tavugum guzel olsun da dogurmasm: Karim guzel olsun da cocugum olmasa
da olur.
Temizlik yan zenginliktir: Temizligin onemini anlatmak icin soylenir.
Tilkinin don-Up dolasacagi yer kurkcu dukkarudir: Insan nereye giderse gitsin
sonunda dogup buytldugtl yere geri <loner.
Tok, acm halinden anlamaz: Zengin insanlar, fakirlerin durumunu anlayamaz.

u
Ucuz etin yahnisi tatsiz olur: Ucuz seyler kalitesizdir.
Ummadigm tas bas yarar: Tahmin etmedigin kisi kotu bir insan cikabilir,
Utanan ac kahr: Utanmamak gerektigini anlatmak icin kullamhr. Yemek
sofrasmda, kisi yemek yemege cekiniyorsa ac kalacaktir.

Uzum uzume baka baka karanr: Cok sarmrm olan insanlar birbirlerinin
huylanm kapar.
Uztimu cok · olan yere, sepedi ufak getir: Verimi bol olan urunlere sahip
olmak icin yanmda ufak bir esya gotur, cunkti; oradaki seylerin hepsi kaliteli
degildir, icinden degerli olanlan sectigin zaman, alacagm seyler azahr.

V
Vakitsiz oten horozun kafasmi keserler: Yerli yersiz konusan msam
sustururlar.
Veresiye icen iki defa sarfos olur: Veresiyeler ay sonunda biriktigi icin insan
odemekte zorlamr.
Vermeyince Mabud, ne yapsm Sultan Mahmut730: Tann kulunu yaratirken
ona zenginlik, akil gibi seyleri vermemisse, ne yaparsa yapsm bu ozelliklere
kavusamaz,

y
Yalancmm mumu yatsiya kadar yanar: Yalancihk eninde sonunda bir gun
ortaya cikar.
Yavas atm ciftesi agir olur: Yavas insanlar, hie umulmadik bir anda insana
darbe vurabilir.
Yedisinde ne ise yetmisinde de odur: Bir insanm huyu kolay kolay degismez
( Ozoren, E. 2007).
Yetimin hakki yerde kalmaz: Yetimlere kotuluk yapmamak, onlan korumak
gerekir.
Yol ytlrumeynan, bore odemeynan tukenir: Caba sarfedildigi zaman selamete
cikihr.
Yuvayi yapan disi kustur: Ailenin duzenini saglayan, esini ve cocuklanm
idare eden kadmdir,

730

Bu deyimin ortaya cikmasimn soyle bir hikayesi vardir: Sultan Mahmut doneminde yasayan
Tiikendi Mehmet Efendi, dogustan beri sansizdi, Su doldurmaya giderdi, kurbagalar su kanallanm
nkardi. 0 da gelip "su tiikendi" derdi. Yumurta almaya gider, yumurtalar biterdi. Bu adamm
sansizhgmi Sultan Mahmut duydu. Onu yanma cagirdi ve ona bir sini baklava verdi. Baklavalarm her
birinin altma da klfIDIZI altmn koydu. Mehmet, baklavalan baska birisine satti. Amaci; biraz para
kazanmakti ama bu arada altmlar da gitti. Padisah bu duruma uztlldtl, ona bir tavuk verip onun da
icini mucevherle doldurdu. Mehmet, bunu da satti ve mucevherler de gitti. Padisah son olarak onu
hazine dairesine goturdu, Kuregi altm tasma sokup, para cikarmasim istedi. Mehmet bunu da
basaramadi ve ekledi: "Vermeyince Mabud, ne yapsm Sultan Mahmut"(Denker, R. 2006).

..

j415

Yuz verince essege, cikar sicar dosege: Bir insana gereginden fazla yiiz
verirsen, en sonunda basma cikar.

z
Zengin geyer giile gule derler, fakir geyer nerden buldun derler: Fakirlerin
aldiklan guzel seyleri nerden bulduguna sasmrlar,
Zenginin mah, ziigiirdiin cenesini yorar: Fakirler, zenginlerin zenginliklerini
anlata anlata bitiremezler.
Zorunan guzellik olmaz: Zorlamayla mutluluk elde edilemez (Elkovan,
A.2007).

4.1.16.2.4 TEKERLEMELER :

Tekerlemeler; masal, hikaye, bilmece ve halk tiyatrosu gibi bazi turler icinde
veya mustakil olarak ortaya cikan mahsullerdir.
Tekerleme soyleyicisi vezin, kafiye, aliterasyon ve seciden faydalanarak
hisleri, fikirleri, hayalleri zrthga, mubalagaya, guldurmeye ve sasirtmaya dayah
birtakim soz kahplan icinde, ardi ardma ustahkla siralar. Dinleyici bu renkli tasvirin
kapismdan asil konuya girmis olur.731
Tekerlemeler; masal tekerlemeleri, ad tekerlemeleri, oyun tekerlemeleri gibi
kisimlara aynlmaktadir.

Masai Tekerlemeleri
Tekerlemeierin masallarda belli gorevleri vardir. Masai basmda yer alan
tekerlemeler, masalm muhtevasma inanilmasi icin soylenir; anlatilanlann gercek

Silkrii Elcin, Halk Edebiyattna Giris, Akcag Yayrnlan, Ankara 1998, s. 289.

731

··

degil, eglendirmek ve ibret dersi vermek icin uydurulmus seyler oldugunu ifade eden

"girls kliseleri" dir. 732
Kalebumu'nda

masalm basmda daha 90k su tekerlemeler soylenmektedir:

Evvel zaman icinde kalbur saman icinde ....
Evvel zaman icinde kalbur saman icinde, <leveler tellal iken , pireler berber
en , hen anamm besigini tmgir mmgir sallar iken .....
Masalm

sonunda soylenen tekerlemeler,

masaldaki

maceralann

herkesin

arzusuna gore mutlu bir sonla bittigini anlatmak ve herkese bu mutlulugu dilemek
Kalebumu koylusu masalma daha 90k su tekerlemeyle son verir:

icin kullanir.733

Gokten ii<; elma

dustu.

Biri ..... biri.. ... biri de benim basima (Denker,

R2006).
Onlar ermis muradma , biz cikahm kerevetine (Sukan, R. 2006).
Ben de biraktrm da geldim ( Denker, R. 2006).
Masalm ortasmda kullarulan tekerlemeler

ise zaman ve mesafenin,

anlatma

irasmda hizh kat edilmesi gerektigini belirtmege yarar. En fazla kullamlanlan " Az
gittik, uz gittik, dere tepe duz gittik" tekerlemesidir.

Ad Tekerlemeleri :
lcinde kisi isimleri gecen, bu isimlerin soyleyis ozclliklerine gore yaratilrms
sozcuklerin tekrarlanmasiyla

olusan tekerlemelerdir.

eskiden 90k soylenirdi. Kalebumu'nda

en fazla

su

Ozellikle cocuklar tarafmdan

ad tekerlemeleri soylenirdi:

Fatma fank
Bumu batik
Anast hank

"32 Ali Duymaz, "Kibns Turk Tekerlemelerinin Turk Dunyasi Tekerlemeleri ile Yapi ve Anlam
Bakmnndan Karsilastmlmast" lkinci Uluslararast Kibrts Arastirmalari Kongresi Bildirileri, DA-0
Kibns Aras. Mer. Yay., Gazi Magusa 1999, s. 166.
733

A.g.e, s. 167.

'

.

Babasi batik ( Denker, R. 2006).

Mustafa mistik
Arabaya kistik

-09 mum

yaktik

Seyrine baktik (Denker, R. 2006).

Emine enden
Babucu gonden
Nisanhsi geliyor
Camhkoy'den

( Denker, T. 2006).

Oyun Tekerlemeleri :
Oyunla ilgili tekerlemelerin

ozel bir anlami ve muhtevasi

yoktur.

Sadece

oyunu kurma, oyuna katkida bulunma, taraf tutma, cezalandirma ve oyunu devam
ettirme gibi fonksiyonlara

sahiptirler.

734

Kalebumu cocuklannm en fazla soyledigi oyun tekerlemeleri sunlardir:

Alaydan malaydan mektup saraydan
Ne isten ne isten bizim alaydan

Icinizde disimzda bir guzel var bir cihan var onu isteriz
0 guzelin

O .cihamn

adi neymis ?

0 guzelin o cihanm adi

mis.

Tel de cikar pul da cikar biz kizmuzi/oglumuzu

vermeyiz

Tel de cikar pul da cikar biz kizmnzi/oglumuzu

ahnz

"Ali Duymaz, "Kibns Turk Tekerlemelerinin Turk Dunyasi Tekerlemeleri ile Yapi ve Anlam
Bakurundan Karsilastmlmasi" lkinci Uluslararasi Ktbrts Arastirmalari Kongresi Bildirileri, DAO
bns Aras. Mer. Yay., Gazi Magusa 1999, s.169.

..
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* * * * * *
Portokah soydum
Basucuma koydum
Ben bir yalan uydurdum
Duma duma dum
K1rm1z1 mum
---------- sen yum

1-2-3-4
Dolapta pekmez yala yala bitmez
Aysecik muck muck
Fatmacik muck muck
Sen bu oyundan 91k ( Elkovan, Ha. 2006).

*

*

*

*

Gavrin gavrin gavrincik

735

Ortasmda havuccuk
Bu ne yapar? (Bas parmak gosterilir)
Evi supurur.
Bu ne yapar ? (Isaret parmagi gosterilir)
Toz ahr.
Bu ne yapar? ( Orta parmak gosterilir)
Carnasir yikar.
Bu ne yapar ? ( yuzuk parmagi gostgerilir)

Dru yapar.
'

Bu ne yapar? ( Scree parmagi gosterilir)
Hani bana

------ 736 der ! Bu sirada cocuk grdiklanarak guldurulur. (Elkovan.

Han. 2007, Nalbant, A 2006).

'5

Kucuk cocuklara el parmaklen kullamlarak soylenen bir tekerlemedir.

.

jJL.

*****
Innik minnik
Dadarinnik
Zavra zunna
Urum gizi
in- ce - sin - den - da - ha - gti - zel - dir.
<;1k !
Bazen de belirli bir senaryosu olan oyunun seyirlik yarum guclendirmeye
yararlar.

Bu tip tekerlemeler

genellikle miniklerle

yapilan ikili konusmalardan

meydana gelmi~tir.737 Asagida verecegimiz omek bu tekerlemelerdendir:
Komsu komsu hu hu ! Oglun geldi mi?
Gel di
Ne getirdi?
Inci boncuk
Kime kime?
Sana bana
Baska kime ?
Karakediye
Kara kedi nerde ?
Agaca 91kt1.
Aga9 nerde?
Balta kesti.
Balta nerde ?
Suya dustu.

"'36

" •••••• "

yerinde kendisine tekerleme soylenen cocugun ismi zikredilir.

Ali Duymaz, "Kibns Turk Tekerlemelerinin Turk Dtmyasi Tekerlemeleri ile Yapi ve Anlam
Bakimmdan Karsilastmlmasi" lkinci Uluslararasi Kibrts Arasttrmalart Kongresi Bildirileri, DAO
Kibns Aras, Mer. Yay., Gazi Magusa 1999, s.170.

""TI

'

.
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Su nerde?
lnek icti.
Inek nerde?
Daga kacti,
Dagnerde ?
Y andi bitti kill oldu ( Elkovan, Ha. 2006) .

. 1.16.2.5 BiLMECELER:

Amerika'nm
-riirkii"

gibi

edebi

en unlu kultur antropolaglanndan
sekillerin

=atasozleri" , "bilmeceler"

Franz Boas, " masal" ve

butun kulturlerde goruluyor

ve "destanlar"

m

olmasma

karsihk

sadece belirli yerlerdeki

buyuk

kultiirlere sahip milletlerde bulundugunu belirtmektedir.
iic; ture ait pek cok ornegi biinyesinde

Turk sozlu kultur gelenegi,

banndirmasi

bakimmdan

oldukca

_- -em lidi
1 ir. 738
Sozlu kultur urtinlerinden olan bilmeceler, "edebi" bir nitelige sahip olup
r "sanat eseri" olarak kabul gorur.

Bunlar,

"soz" , "yarattct ", "muzik" ve

dinleyici cevre" olmadan sozltt gelenekte yasayamaz,

739

Bilmeceler , tabiat unsurlan ile bu unsurlara bagh olaylan , insan, hayvan gibi
canhlan, esyayi

akil ve giizellik turunden soyut kavramlarla anlatan kahplasrms

-z1 er a·ir. 740

,. ismail Gorkem, "Sozltl Ktiltiir Gelenegi Acismdan Elazig Bilmeceleri" Milli Folk/or, cilt 6, say;
3, Guz 1999, s. 13.
Dursun Yildmm, "Orta Asya Bozkirlanndan Urum'un Eline ( Turk Sozltl Siir Sanatmm
ayilmasi Uzerine), Ill. Milletlerarasz Turk Folklar Kongresi Bildirileri, zz. cilt , Feryal Matbaasi,
Ankara 1986, s. 442.
Sukrtl Elvin, Halk Edebiyatzna Giris , Akcag Yay., Ankara 1998, s 607.
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Bilmeceleri

bir

"oyun turu" gibi

kabul etmemizi,

baglantih olarak oldugu gibi soylenmesi gereken bir "soz

icindeki "soru" ile
kahbi" olmasi ve "

karsiligmm da tartisilmadan kabul edilmis belli bir sey olusu" zorlasurmaktadir.i"
Bilmeceler

konusunda

bir doktora tezi hazirlayan

Robert Petsch, gercek

(mukemmel , eksiksiz) bilmecede bes unsurun yer almasi gerektigini tesbit etmistir,
Bunlar:
A - Girts "iskelet"

B - Ortak cekirdek
C - Tasvir edici cekirdek

<; -

Kutle

D - Toparlaytct iskelet ogeleridir.
mukemmel" ornekler bulmak zordur.

Bu bes unsuru

da icinde banndiran

"

742

Bilmeceler soylenirken daha onceden birtakim bilgilerin edinilmesi gerekir.
Insan bilmedigi bir nesne ustune bilmece uyduramadigi
yansitamaz,

uzun

sure belleginde

saklayamaz.

dusuncesini isleten, dolduran olaylardan dogar.

743

gibi onu dusuncesinde pek
Bilmeceler

yasamdan,

halk

Bu dogus bir gerekim, bir eglence

- 11·1g1
~. tasir. 744
oze
Eskiden daha cok bilmece sorulurken bugun buna pek ragbet edilmiyor.
Kalebumu'nda

en fazla sorulan bilmeceler sunlardir:

Alcacik boylu
Gadife donlu
(Path can)

rn ismail Gorkem, "Sozlu Kultur Gelenegi Acismdan Elazig Bilmeceleri" Milli Folk/or, cilt 6, sayi
43, Guz 1999, s. 13.
'42

A.g.e, s. 14.

'43 ismet Zeki Eyuboglu , "Bilmecelerin Kokeni", Anadolu lnanclan, Toplumsal Donusum
Yaymlan, istanbul 1998, s.237.
44

A.g.e., s. 233.
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Anamm aynasi
Bubamm sarkrtmasi
(Kuyu I Kova)
Allah yapar yapismt
Gullar acar kapisi
( Karpuz)
Anasi yayvan gadm
Babasi buklem hoca
Oglu gayedden guzel
G1z1 sepedde guzel

( Uzum)

Ben giderim, o gider
(Golge)
Bir mavi atlas , igne batmaz, makas kesmez, terzi bicmez,
(Gokyuzu)
Dagdan gelir, tasdan gelir, eylenmis aslan gelir .
( Sel)
Be~ gider
Dort gelir
Dolu gider
Bo~ gelir

(Tabut)

Bir direkli , bir mertekli
( Mantar)
Pazardan aldim bir tane, eve geldim bin tane.
(Nar)
Bir kizim var , gelen oper , giden oper.
( Kadeh)

.DO

Bir gizrm var, onun da gozli kordur.
( Toplu Igne)
Bir kucuk kutucuk.ici dolu tursucuk.
(Limon)
Minareden dtlstii kmlmadi, bir yumrukta ezildi.
( Sogan)
Bir yerinden girilir

De; yerinden cikihr
(Gomlek)

Gene da icinde gahmr

Bir kucucuk sel tasi , icinde beyler basi
Pisirirsen as olur, pisirmezsen kus olur
(Yumurta)
Benim evde bir gadm var
Egri btlgrti budu var
Gel gidelim goresin
Gille gule olesin.
( Kurbaga )
Bullin gun et yer, gece yildizlan sayar.

( (:ift degnegi)
Dagdan ener hizman , ayagi mahmuzunan
( Kartal)
Bundan attim kihci , Baf' a kadar gitti ucu
( Gokkusagi)
Gara katir yan yatir , galkar ismr yatir.

745

( Makas)

Kalebumulular gokkusagina "Fatmagusagi" da derlerdi. Cok eskiden; aynlan kisilerin
Fatrnakusaginm altmdan gectikleri zaman yeniden birleseceklerine inamhrdi (Denker, R. 2006).
~45

j-:J I

Dagdan ener sekerek , guru uzum dokerek.
( Ke9i)

Dagdan ener takir takir , ayagmda gumu~ bakir.
( Esek )
Sandir safran gibi, okunur Kur'an gibi
( Altm)
Yer yer da cikarmaz.
( Kene)

Dildiri ditsiz
Baldm etsiz
Gulumbra746 biyikh
Ba~1 devletsiz
( Fare)
Don icinde dik durur.
( Lamba fitili)
Y esil ektim, grrrruzi bitti.
( K111a)
Genciken durur, gocaymca oturur.
( Diken)
Fin fin finice
Anasi dalli finice
K1z1 surmelice

( Bogrulce )

Y edi delikli bir tokmak, bunu bilmeyen bir ahmak.
( Kafa)
046

Gulumbra bir sebzedir, kabugu soyularak yenir.

Hasan Pasa hastadir
Ayaklan ustadir
Ne yerdedir ne goktedir
Bir kapah yerdedir.
· ( Orumcek )

Min min minare
Binbir cesit bir lale
(Ay)
Minareden attim erimedi
Suya koydum eridi
( Sabun)
Semeri var hayvan degil
Boynuzu var koc degil
Y azi yazar katip degil
Bilin bakahm nedir?
( Salyangoz )
Tap nedir, tabes nedir
Baharda gtlmtis nedir
Ne sendedir ne bendedir
Cumle alem icindedir,
( Ayna)
Uzaktan baktim bir yahsar747
Y akma gittim oldu bir hisar
Bunin yer butun kusar
(Fmn)

747

Yah gibi.
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Teknenin basma gider, aglar aglar su icmez,
( Zil)
Uzaktan baktim bir gemi
-1,.
· •
gittim
o ld u biir emi•748
Y axma

Hangi gusu gordun sen
Gobeginden yesin yemi
( El Degirmeni )

Uzun kertiktir basi
Ahr altma beyaz kumasi
Gidip geldikce
Akitir goz yasi
( Dolmakalem)
Y edi cmar yapragi
Otuz iki hizrr topragi
Bu bilmeceyi bilemezsen
Bu gece olursun.
( Kur'an)
Bir kans makas

0stunde

hokkabaz

Bu bilmeceyi bilmezsan
Kirk gun kirk gece kilisede papaz
(Vantilator)
1 . Git carsiya et al
2 . Et olmazsa et ici al
3 . Et ici olmazsa g .. ici al
,4g y ansima,

j{)U

4 . G .. ici olmazsa ternel kazan
5 . Temel kazan olmazsa fiski kurdu
6. Fiski kurdu olmazsa havada ucan.
( I.Et, 2. Ciger, 3. Bumbar.s.Tavsan, 5. Tavuk, 6.Keklik)

Lamba yandi , is oldu
Tencere dustu tan dedi
Bentle size bul dedim
( istanbul)
Kaynak Ki~iler;
1 - Ali Elkovan
2 - Havva Elkovan
3 - Rauf Denker
4-Hasan Sah

jbl

4.1.16.2.6 OK~AMALIKLAR

Oksamahklar,

bir kisiye hitap ederken

onun gururunu

oksayici,

benzerlikler kullamlarak soylenen guzel sozlerdir.

~ Elma yanakhm
~ Kiraz dudakhm
~ Birtanem
~ Askim
~ Tathm
~

Gillum

~ Guzel gizim benim
~

Sekerim

~ Bullim
~ Yavrum
~ Cigerimin kosesi
~ Hayanm
~ lkigozum
~ Hayatimm anlarm
~ Gozumun nuru (Balci 2006; Elkovan, Han.2007; Denker,T.2006).

cesitli
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4.1.16.2.7 NASiHATLER

·

Nasihatler,

soylenen

vecize

genelde aileler tarafmdan toplumda basanh olmalan icin evlatlara
degerinde

sozlerden

olusur.

Kaleburnu'nda

soylenen

bashca

nasihatler sunlardir:

~ Y emek yerkan ustune basma dokme.
~ Okuyasm da buyuk hamm olasm.
~ Akilh akilh otur orasda.
~ Dusene bir tekme da sen vurma.
~ Param onda bunda carcur etme.
~ Baskasmm arkasmdan gonusma, yuztine soyle.
~ Herkesi esit gor.
~

Sirlanm herkesinan paylasma,

~ Kucuklerini sev, btlyuklerini say.
~ Kendini kimseye ezdirme.
~ Insanlarahak

ettiginden daha fazla deger verme.

~ Tammadigm insanlarla gonusma,

4.1.16.2.8
Saner

SATICI SOZLERi
sozleri, saticilann mallanm satmak icin soyledikleri sozlerden olusur,

Bunlann icinde en fazla kullamlanlan sunlardir:

~ Tazze badadez!
~ Tazze sovan var!
~ Salatahgm eyisi burda ...
~ Taze bahk geldi!

363

~

Gan g1rm1z1 karpuzlanm var ...

~ Bunlan yemeyen pisman olur abla ....
~

Siftah senden,bereket Allah'tan ...

~ Ev sahibi bakar mm bes tayka?
~ Tazze fasulya!
~ Gavma gel!
~ Molohiyamn demeti bes milyon lira!

4.1.16.2.9

OL~U BiRiMLERi

Koyluler

gunumuze kadar

cesitli olc;ii birimleri kullanmislardir.

Bunlann

icinde en onemlileri sunlardir:

~ Okka
~ Kilo
~ Dirhem
~ Onge
~ Ayak
~ Hektar
~ Arsm
~ Kantar
~ Kile
~ Fersah
~ Ton (Denker,R. 2006; Elkovan,A.2006).

.

'
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4.1.16.2.10

SELAMLAR

Selamlar,

aym cevrede oturan insanlarm birbirlerini gordukleri zaman

soyledikleri seslenme sozleridir, Samimiyet arttikca seslenmelerde de degismeler
olmaktadir. Kaleburnu'nda en fazla kullamlan selam sozleri sunlardir:

~

Selamm aleykum

~

Gunaydm

~ Iyi gunler

~ Ugurun?
~ Hayrola?
~ Allah istersa nere?749

~ iyi aksamlar
~ Gille giile
~ Napan?
~ Napan re?
~ Napan ra?
~ Merhaba
~ Selamsiz, sabahsiz giden bakanm da! ( Denker, R. 2006; Nalbant, A.
2006).

4.1.16.2.11

HiTAPLAR

Insanlar birbirleriyle konusurken cesitli hitap ifadeleri kullamrlar. Hitaplar da
selamlar gibi insanlann arasmdaki iliskiye gore farkhlasrr, Hitap ederken, resmi. ·
yazismalarda daha saygih bir uslup kullaruhrken , sozlu kulturde daha ozgur ve rahat
bir uslupla karsi karsiya kalmz.

49

Allah izin verirse, nereye gidiyorsun boyle?

j())

Kalebumu'nda en fazla kullamlan hitap sozleri sunlardir:

)i'>

A herif

)i'>

Ra gel bura!

)i'>

Re Fatrna geldi bize ..

)i'>

A deyze

)i'>

Began

)i'>

Bre bakan bura

)i'>

Be gocagan
(Elkovan, Ha.2006;Balc1 2006 ).

Not: Kalebumu koylusu, 1910 yilmda kaymvalidesine teyze, kaymbabasma da dayi
diye hitap ederdi ( Elkovan, a. 2006).

4.1.16.2.12 DUA VE BEDDUALAR :

insan yaratihsi geregi bir toplurn icinde yasar. Aym cevre ve kulturun insam,
· birini degerlendirirken ortak birtakim olcutler ve ifadeler kullamr.
Dualar ve beddualar, bir toplurnun deger yargilannm oldugu kadar
klentilerinin de onemli bir gostergesidir. Iste bu baglamda, kotuluk goren ve zor
dururnda kalan insanlarm genellikle caresizlik duygusu ile soyledikleri; iyilik ve
• dim neticesinde rahatlayan insanlann da rninnet ifade ettikleri negatif veya pozitif
~,z

kahplan

olan dua (alkts} ve

beddua (kargts) onemli sozlu kultur

Emine Kirci, "Turkiye Turkcesi'yle Azerbaycan Turkcesi'nde Dualar (Alkislar) ve
ualar(Karg1~lar)",MilliFolk/or, cilt 5, sayi 38, Yaz 1998, s.74.

.soo

insanlar dua ettikleri zaman kendilerini hafif hissederler, mutlu olurlar.
Beddua ettiklerinde ise iclerini bir huzursuzluk ve sikmti kaplar.
Turkiye Turkleri, birbirleri icin besledikleri iyi duygulanru dua, tersi
durumlan da beddua veya ilenc kelimeleriyle ifade ederler. Azerbaycan Tlirkleri, iyi
dileklerini algts , kotu dileklerini kargts seklinde ifade ederler. Kazak Turkcesi'nde
dua, algis; beddua da kargts olarak ifade edilir.751

Pertev Naili Boratav, alkis ve kargislan soylenislerindeki ozelliklere gore
soyle tasnif etmistir:

752

1. Iyiligi istenen ya da ilenilen kisi, konusarun karsismdadir ya da konusan, onu
karsismda sayar.
· 2. lyi ya da kotu dileklere amac edinilen kisi uzaktadir; alkis veya kargis onun
hakkmda baskalanna duyurulmaktadir,
3. Her iki kilmedeki alkis ve kargislar , dilege amac olan kisinin hem yuzune
hem de arkasmdan soylemeye el verislidir.
4. Ilene anlanmi tasiyan fiileri olumsuz bicime sokmakla kargi, bir turlu sakaya
getirilerek hafifletilir.

Dua ve beddualar, sozlu kulturun, yasamlan cagm sartlanna gore yeni sekiller
alan ancak ozunde degismeyen kahp unsurlarmdan biridir. insanlar karsilastiklan
herhangi bir olay veya durum karsismda o am kendi deger yargilanndan gecirerek
dileklerini soylerler. Bu dilekler uzun sure dusunulmez, onceden tasarlanmaz.
Tasman kulturle birlikte sahsi kelime dagarcigmm mahsulu olan dua ve beddualar,
kisilerin o andaki duygularmm ifadesidir.753 Bu baglamda Kaleburnu'nda en fazla
killamlan dualar ve beddualar sunlardir:

"51Emine Kirci, "Turkiye Turkcesi'yle Azerbaycan Turkcesi'nde Dualar (Alkislar) ve
Beddualar(Karg1~lar)",MilliFolk/or, cilt 5, sayi 38, Yaz 1998, s.74.

Ali Duymaz, "Sihir Siirlerinin Bir Tiirii Olarak Alk1~lar",MilliFolk/or, cilt 6, sayi 45, Bahar 2000,
s.17.
•53 . •
Emme Kirci, a.g.e., s.74-75.
•52
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A)

DUALAR:
~ Allah eksikligini gostermesin (Giil,~.2006).
~ Allah galbine gore versin.
~ Allah ne muradm varsa versin.
~ Boyuyesin da hamm olasm.
~ Ellerin dert gormesin.
~ Allah gavusdursun,
~ Allah seni kimseye muhtac birakmasm (Denker, T.2006).
~ Nice senelere yetisesin (Degum gunlerinde soylenir),
~ Allah dusmaruma bile boyle act vermesin.
~ Hayir duam beraber olsun (Nalbant, H.2006).
~ Allah hayirh kismet nasib etsin.
~ Allah, herkese da bize da eylik, saghk versin.
~ Allah'im beklesin cocugumu ...
~ Allah bir yastikta gocatsm.
~ Allah evlatlanm bagislasm sana.
~ Allah cirkin talihi versin.
·~ Sen beni sevindirdin, Allah da seni sevindirsin.
~ Gelin goreyim seni insallah (Balc1 2006).
~ Allah yatirtmasm,
~ Olmuslerinizin ruhuna gitsin.
~

Allah seni nazardan saklasm.

Goruldugu gibi dua ve beddualann kabul makarm, insam ve kainati yaratan,
toplumlartn inane sistemine gore degisen
havale eder.

Allah'tir. Her topluluk dilegini Allah'a

B) BEDDUALAR:

»
»
»
»
»
»
»

Y edigin zehir zikkim olsun.

»

Rahat yuzu gormeyesin.

»

Gara haberini duyayim,

»

Bes beter olasm.

»

Zehir ziligurti cikarasm.

»

Gadaramu Bunasis/Bedduam

»

Helodonnarastos

Boynun altmda galsm.
Allah cezam versin.
Allah belam versin.
Dilin gurusun.
Lanet olsun, yuzune, suratma.
Adm batsm.

tutsun seni).

amman naman behani, osbuna posun diselyas da

filladiz nayani.
Turkcesi:
isterim,

hasta

olmasm.(Zeytin

olsun

olmesin.

Zeytin

yapragi

dusene

iyi

yapragi zor duser, bu da cok aci cekecegini gosterir.)

(Elkovan, Ha. 2006; Sesli, H. 2006).

»

kadar

Hayat boyu mutlu olamayasm.

»
»

Beytambal galsm basmdan

»

Cehenneme dingil dingil

»

Larnran na su gapse ( Ates yaksm seni) ( Denker, R. 2006).

Surum stirum surunesin da yol gosterenin bulunmasm.

4.1.163

SOYLEMELiK TURLER:

4.1.16.3.1

MANiLER :

Mani, anonim halk edebiyati urunleri icerisinde yogun bir anlatima, zengin
bir anlam yuklemis siir turudur.
Maniler dortlukler seklinde yazihr.Ilk iki rrusrarun anlatilmak istenen konuyu
hazirlayici bir etkisi vardir. Asil konu, son iki misrada anlatihr.
Maniler de yaranldigi toplumun kimligine gore sekillenir, Toplumun ilgisini
ceken, onu kusatan her sey manilerin konusu olabilir. Bir arastirmacmm belirtigi
gibi ; manilerin dort rmsrasi icinde , en kucuk kus crviltilanndan denize kadar butun
birtabiati gormek nasil mumkunse, toplum hayatmi, kihk kiyafetleri, sevginin, askm
ve yarin tasvirini , vefasizhgi, ihmali, iyi gun dostlanm, olumti, tek kelirne ile
dunyayi gormek ve tammak rnilmkundiir.754
Mani soyleme Turk rnilleti icin bir yasam bicimidir. Bu yonuyle rnaniler, Turk
halkimn soz dagarcigmm zenginligini, bilgi birikirnini, soz yetenegini, duygulanm
ifade etrnedeki gucunu gostermekte, folklor urunlerinin kultur tasryiciligi
fonksiyonunu yttklenmektedir.
Duygulann yogun ve anlamh bir butun icinde , sekil ozelliklerine dikkat
edilerek gelenek , goreneklerden de izler tasiyacak sekilde tek dortluk halinde
verilrnesi, icra edenlerin - resrni egitim almamis olrnasma ragmen- bir profesyonel
gibi konuya hakirniyetini gostermektedir.755
Bugunku dururnuyla rnaninin, geleneksel koylu ekinirnizin anonirn lirik siir
turlerinden biri oldugu varsayihr; rnanilerin icerikleri daha 90k geleneksel koy
ekinirnizi yansitir;756 ama zamanla bu geleneksel rnani kurgusu

sehre ve turn

toplurna yayilmis, degismelere ugrarmstir.
54

Nesip Yagmurdereli , Manilerimiz, istanbul 1963, s. 3.

55

Seyfi Karabas ," Geleneksel Manilerden Cagdas Manilere" Turk Halk Kulturii Arasttrmalan,
Feryal Matbaasi, Ankara 1993 ,s. 73.
56

GulinEker ," Bayburt Manilerinden Hareketle Iletisimde Yuklendigi Fonksiyonla Mani Soyleme
Gelenegi", Milli Folklor, cilt 6,say144, K1~ 1999, s. 112.

SIU

Kalebumu'ndan

derledigimiz maniler Turkce

ve Rumca olmak uzere

iki

cesittir. Kalebumu manileri konularma gore su bashklar altmda toplanabilir: Sevda
manileri, gurbet manileri, evlenme manileri, ogiit manileri, kargis ( beddua) manileri,
sosyal icerikli maniler, kabadayihk ve hastahkla ilgili maniler ile dttgun manileri.

A. Sevda Manileri:

Koyde en fazla

soylenen

maniler,

sevda

uzerine

olanlardir.

Sevda

manilerinde, insanhgin ortak duygusu olan ask, maninin ash temidir. Ugruna daglar
delinen ,mecnun olup gezilen, ulkeler fethedilen

, yoluna canlar verilen , ucan

kuslardan haber sorulan, cefasi 90k "sevgili" de maninin baskahramamdir.P"
Sevda manileri , asigm sevgiliye olan duygulanm ifade etmesini saglayan
onemli iletisim araclanndandir.

Duygulanm

acikca soyleyemeyen

en

asik, maniler

vasitasiyla sevgiliye ulasmakta, ona derdini anlatmakta, onun guzelligini ovmektedir.
Kalebumu'nda

757

en 90k soylenen sevda manileri:

Denizin dibi yah

Bir sen soyle bir da hen

Etrafi sira cah

Seker isan bal da hen

0 yar benim olmazsa

Has bahcamn gulunden

Neyleyim dunya mah

Bir sen koklan bir da hen

Cikngim damda kaldi

F eslikamm dallandi

Gozlerim yolda kaldi

Ruzgar vurdu sallandi

Hepsinin yari geldi

Benim bir yarim vardir

Benimki onda kaldi

Ata bindi yollandi

GlilinEker ," Bayburt Manilerinden Hareketle Iletisimde Yuklendigi Fonksiyonla Mani Soyleme
Gelenegi", Milli Folklor, cilt 6,say144, K1~ 1999, s. 109.
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758

Potinler kahverengi

Cann cama cakarlar

Yar bulamadi dengi

Cama kursun sikarlar

Benim bir yarim vardir

Bizim koyun gizlan

Adi Mehmet Efendi

Bize cahm satarlar

Kahve ictim telveli

Mandradaydim da supururdum

Akhmdan ettin beni

Hem da delikten bakanm

Ne vefasiz yar imis

isterdim ben da geleyim

Gitti unuttu beni

Arna anamdan gorkardim

Beyaz uzum garardi

Arpalar gara gilcik

Yapraklan sarardi

Yola ciktim bas acik

Yarim bundan gacali

Bentle gonlun vansa

Sokaklar garardi

Al bohcam yola 91k

Ay doguyor yerinden

Ay dogar elek gibi

Yarim gelir kovunden

Gul dogar melek gibi

Ben yarimi bilirim

Goynundaki memeler

1 m758 zr·1·mden
V e 1 esbidi

Turfanda kelek gibi

Ata vurdum elleme

Bahcalarda endise

Gursun yedim kelleme

Gizlar gider cumbuse

Her tarafim senin olsun

On bes lira veririm

Uckur bagim elleme

Goynundaki yernise

Velesbit: Bisiklet.

j/L

Bahcalarda lapsana

Bakm aya nerdedir

G1z yuzume baksana

Y ildiz kemerindedir

Agzimda dis kalmadi

Doksan dokuz yar sevdim

Mezdekiden yapsana

Yine goynum sendedir

Bir tas attim cimene

Bisiklete binersin

Cimenin cicegine

Beyaz corap giyersin

Ipek olsam sanlsam

Dogru soyle sevgilim

Gizlann etegine

Hangimizi seversin

Dama ciktim dam titrer

Karakedi

Parmak kestim kan titrer

Agzinda geyik eti

0 kiz benim olmazsa

0 kiz benim olmazsa

Yurek oynar, can titrer

Y akanm memleketi

Bu seki yuksek seki

Ciftimin biri esek

Dilstu potinimin teki

Camura bastim gevsek

Sen yar buldun evlendin

Gel yarim sanlahm

Fiskihk mubareki

Garyolaya ol dosek

Dam usttmde anhk

Damdam dama duz gider

Sende yoktur ganhk

Bir incecik giz gider

Alem dugun eder

Inceligini gaybeddi

Bize dustu aynhk

Durdu bana naz eder

Deniz buldu tasacak

Dereler duz bagladi

istanbul'u tutacak

Beni goren agladi

iki gontil bir oldu

Beni bir avci vurdu

Ana buba napacak

Golumu kiz bagladi

Dut yedim duttu beni

Dur guzelim karsimda

Sevdim unuttu beni

Sevda vardir basimda

Su gidi gahbe oglu

Seni sevdim seveli

Gitti unuttu beni

Oldum yetmis yasmda

Develer katar katar

Gannet goydum yere

Zinciri kuma batar

Boyu boyuma gore

G1z oglam gorunce

Gel yarim sanlahm

Givnhr gobbek atar

Ikimiz bir mindere

Kadifeden yelegim

Garanfil evleg evleg

Seni sevdim melegim

Dadandi gara leylek

Biraz da sen beni sev

G1~m beraber idik

Serrin olsun yuregim

Y azm ayirdi felek

Kirda otlar tosunlar

Daglann tikenligi

Y esillenmis yosunlar

Ovanm duzenligi

Sana cirkin diyenler

Hepsi sana rm verildi

Bir da bana sorsunlar

Kaleburnu'nun guzelligi

Garanfilim aktandir

Garanfilin gatmeri

Ne gelirsa haktandir

Al gucagma yat beni
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"59

Govdemin asmmasi

Her dedigin olmazsa

Y ardan aynlmaktandir

Gargoladan at beni

G1z ne bakan delikden

Gokte ucan teyyare

Kiipelerin erikten

Selam soyle o yare

Aynl seni alayim

Ben yarimden vazgecmem

Gurtulasm heriften

Cekseler beni dare

Gokte yildiz az galdi

Giivercinim yuvada

Tel kmldi saz galdi

Ucar gider havada

Gel gizrm sanlahm

Benim bir yarim vardir

Aynlmarmz az galdi

Burcak soker ovada

Hanay hanaya bakar

Hasil ettim bezimi

Hanaydan bir giz bakar

Oynadim yadesimi759

Ga~1 gudret kalemi

Sevgilimi sorarsan

Gozleri cihan yakar

Gitti unuttu beni

Karpuzu bicakladim

Kup icinde bulgurum

Suyunu sacakladim

Ben o yare vurgunun

Duydun yarim geliyor

Herkes ne dersa desin

Kosturdum kucakladim

Ben o yare uygunum

Mavilim giyma bana

Meneksem ocak degil

Gurban olurum sana

-0 stii tomurcak

Yilda gurban bir olur

Benim bu cahil goynum

Yades: Lades.

degil

'

.

375

Can gurban her gun sana

Y are oyuncak degil

Arabanm eksozu

Masrabbamm galayi

Yoldan kaldmr tozu

Tabur imam alayi

Bu Kaleburnu kizlan

Duydum yarim evlendi

Kime atar bu pozu

Nedir bunun golayi

Mendilim turahdrr760

N ar aci nar versin

Sevdigim burahdir

V ersin da yuklenmesin

Gecme yarim buradan

Selam soyleyin yare

Yuregim yarahdir

Gelsin btiyuklenmesin

Mavi ilik mor dugme

Zeytine vurdum nacak

Nicin girdin galbime

Bagdim is olmayacak

Her galbe girdiginde

Gel yarim sanlahm

Gan damlar yuregime

Zaten dunya batacak

B. Evlenme Manileri :

A~1k, sevgili ile evlenme arzusunu, onu kendisine vermezlerse yapacaklanm
- nik bir dille manilerle iletiyor:
Mersin dab yuklendi

Ay dogar bedir Allah

Anan 90k buyuklendi

Bu kader nedir Allah

G1z seni ta alayrm

Ya yarimle evlendir

Cigerim deliklendi

Ya beni oldur Allah

Tura: Tugra, Eskiden mendillerin iizerinde mendili yapamn ipliklerle islenmis imzasi vardi.

376

Denizde gara bahk

Geminin ambarma

Oggahktir oggahk

Mum dikdim samdanma

Anne beni evlendir

Anne beni evlendir

Yeter artik bekarhk

Hacilar Bayramma 761

Ne guzelsin esmerim

Ahirda san saman

Seni anandan isterim

Aman agabeyim aman

Eger anan vermezse

Halkm dilinden usandim

Seni ahr giderim

Nikahmuz ne zaman

Bu sehrin neresinde
Belli bir bolgesinde
Cuma gunu bulusahm
Magusa Nikah Dairesi'nde

C. Gurbet Manileri :
Koylerinden uzakta , yurt dismda yasayan

Kalebumulular, koylerine

duyduklan ozlemi ezgili bir sekilde manilerde dile getirmislerdir:

-61

Armut dalda dal yerde

Ben

Bulbul oter her yerde

Londralara gideydim

Gurbet bizi ayirdi

Seni bir goz goreyim

Her birimiz bir yerde

Gene geri doneyim

Kurban Bayrami.

bir

kus

olaydim

..
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Kalebumu dedikleri
Kafestir yedikleri
Cok hosuma gidiyor
"Gel ra bura" dedikleri

<;. Kargis

762

Manileri:

insanlar cektikleri acilardan dolayi kendilerine bu acilan cektiren insanlar
icin kargis (beddua) seklinde maniler de soylemislerdir:

Denizin dibi ayna

Feslikan demedinan

Arif isan sen anla

Soyleylim nobedinan

Ben yar buldum evlendim

Beni yardan ayiran

Bulgur gibi sen gayna

Dilensin sepedinan

Ovalarda gonnara

763

Bugtm aym on besi

Ben varamam onnara

Entarimin yan pesi

Beni yardan ayiran

Beni yardan ayiran

·
· yennara 764
Yetismesm

Ovada galsm lesi

Hisar altmda <liken

Tabaga koydum mersin

Yaktm beni gill iken

Beklerim yarim gelsin

Allah da seni yaksm

Bekle bekle usandim

09 gunluk gelin iken

Allah belam versin

762

Erenkoy'un Sesi, Subat 2003. s. 15.

763

Gonnara: Cahya benzeyen dikenli bir bitkinin kahverengi meyvesi.

764

Yennar: Eski insanlarm Ocak ayi icin kullandiklan soz, ( ingilizce'den gelme: "January").
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Gidiyorum kalasm
Saranp da solasm
Insallah gocan olsun
Bana miras kalasm

D. Ogiit Manileri:
Bazi maniler de karsidaki insana ogut vermek amaciyla soylenir. Boylelikle
verilecek ogudun daha fazla akilda kalmasi da saglamr:

Cahilinan sepet etme

Ay aydir eladir

Kat-

Sevda basa beladir

1

hardir bilene

Cunku cahil soyler

Gucugkandan yar sevme

Ne gelirsa diline

Y apilmadik binadir

Cebimde guru uzum

Guneste yok ayda yok

N erede galdi sozun

Durgun akan cayda yok

Madem bende gozun yok ·

Eylik et herkese

Var evlen iki gozum

F enahkta fayda yok

Y abanci ya sanlma
Vara yoga danlma
Ne gadar zorlasalar
Dogru yoldan aynlma
+

.
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E. Mektup Manileri :
Kulturumuzde

mektup ve yazi yazmayla

ilgili manilere

de sikca

rastlanmaktadir:

Kalemi aldim elime

Agaclar galem olsa

Yas geldi gozlerime

Y apragi kagit olsa

Y azanm bu mektubu

Y azilmaz benim derdim

Sevgilim Mehmet' ime

Deniz murekkep olsa

Mektup yazdim g1~ idi

Y azr yazdim yaz idi

Galemim gumtls idi

Mektubum beyaz idi

Sana cok sey yazardim

Sana daha yazacaktim

Ellerim cok usudi

Murekkebim az idi765

Sari ipek dokudum

Sehire giden olsa

Sen yammda yogudun

Y arimi goren olsa

Gonderdigin mektubu

Cifte mektup yazardim

Goz yasimla okudum

Goturup veren olsa

Mektup yazdim alasm
Okuyup aglayasm
Mektubumu almca
'

.

Gelesin galmayasm

765

Goruldugt; gibi bireyler misralarda kahplarla oynayabilmekte,redif aym olsa da kahbi
degistirmektedir. Sozlu yazilann kahpsalhgma iliskin kuramlar incelendiginde, kahplann salt bellege
yuklenip yinelenerek kullamlan deyisler olmadigi, kahplarda birbirlerinin yerini alabilen sozcuklerin
yer degistirme dizgeleri cercevesinde kullamldiklan ortaya cikar (Bkz. Seyfi Karabas, s. 74).

J~U

F . Kabadayihk Uzerlne Mani:

Mapusane usagr
Y andan baglar kusagi
Hendeg mendeg dinlemez
Ceker sokar bicagi

G. Hastahk Uzerine Mani:
Sisam koydum elege
Naptim ben felege
Nasil dusurdu beni
Bu hastahaneye

H. Siinnet Tdreni Iein Davetiyeye Yazdan Maniler:
Evlenme torenleri icin hazirlanan davetiyelerde davet sozlerinde genelde duz
yazi kullamhr.

Sunnet toreni davetiyelerinin

bazilannda duzyazi kullamhrken,

bircogunda da bir mani dortlugu ile toren duyurulur:

Gill bulbul ister

Bir prens olacagim

Bulbul gill ister

Tahta kurulacagim

Kibns'm guzel kizlan

Y asim cagma geldi

Oglam sunnetli ister

Ben stmnet olacagim

Gokte mavi bulutlar

Basima giydim fes

Kizlar beni sayiklar

Aniden oldum prens

Bu pirincin tasmi

Karsmdayim sunnetci amca

Stmnet olmak ayiklar

Istedigin kadar kes

I. Sosyal i~erikli Maniler:
Toplumda meydana gelen bazi olaylara atifta bulunmak icin de cesitli maniler
soylenirdi. Bu konularm basmda askerlik, Misir'a kiz satma, Rum -Turk Savasi ve
didaktik icerikli bazi olaylar gelirdi: ,

iki tahta arasi

Gokte yildiz bir sira

Buldum Misir parasi

Y arim gider M1s1r'a

G1z istedikten kelli

Y arim keklik ben palaz

Neb ... yeycek anasi

Giderim ardi sira

Saadede erelim

Vapur duduk cahyor

Ne olacak gorelim

Askerler haber ahyor

Gavurun kellesini

Analarman bubalar

Bir vurmada ezelim

Hung-Ur hung-Ur agliyor

Aya baktim ay san

Harpte gideriz olmeye

Kiza baktim sevdali

Istemeyiz geri donmeye

Carla patla Makarios

Merak etmeyin Kibns Turkleri

Kibns bize sevdah

Geliyor Turkiye Mehmetleri

Ovalarda demetler

V apur gelir dayamr

Y erde cocuk emekler

Gizil gana boyamr

Olursa Rumlar olsun

On bes gunluk evliyim

Niye olsun Turkler?

Buna can rm dayamr?

Dort kitap birer birer

Dunya dedigin inan

Zikreyler Hakk'a tapar

iki kapulu bir han

..

Zerre kadar akh olan

insan gelir dunyaya

Andan hille kapar

Gecirmege imtihan

Gencler aralanndaki iletisimi bazen "deyis" adi verilen karsihkh soyledikleri
manilerle de anlatmaktadir:

iki tepe karsi karsi

Gozum, dilim sana hasret

Anan baban bize karsi

Camm birazcik da sen sabret

Ne olurdu bana gacsan

Anam babam vermezsa

Catlanrdik dusmaru

Gacacam sana elbet

Kaynak kisiler:
Ad1-S0yad1
1 - Ali Elkovan

Degum Yeri

Degum Ylh

Meslegi
Emekli otel isletmecisi

Kaleburnu

1936

"

Ev Hamrm

2 - Havva Elkovan

1978

3 - Rauf Denker

1945

"

Emekli ogretmen

4-Tomris Denker

1956

"

Ev Hammi

5-Hasan Sah

1947

"

Ciftci

Kalebumu

koyunun

etrafmda

Rizo Karpaso

(Dipkarpaz)

ve Yalusa

(Y eni

Erenkoy) olmak uzere iki tane buyuk Rum koyu vardi. Koyluler burada yasayan
insanlarla ticaret yaparlardi. Kaleburnulular'm
Rumca

olarak

cesitli

maniler

de

Rumcasi 90k gelismisti, Bu baglamda

soylemisler,

hatta

mani

atismalannda

bulunmuslardir. Bazen Turkce-Rumca kansik, bazen de tum rmsralan Rumca olan
maniler soylemislerdir.

jlSj

a) iki Mrsrasi Tilrkee, iki nnsrasi Rumca olan maniler:

Vasilica bsindro filli

V asilica bsindro filli

Y apraklan sandir

Y apraklan yesildir

Emenan iaga bimu

Des gobellues bu agabo

Hepsinlerden gandir

Paralan pesindir

Aciklamast:
F eslegen ince yaprakhdir

Feslegen ince yaprakhdir

Y apraklan sandir

Y apraklan yesildir

Benim sevgilim

Sevdigim kizlann

Hepsinlerden gandir

Paralan pesindir

b) Birinci, ikinci ve dorduncu nnsralari Rumca- Tiirkee karisrk, ii~iincii
nnsrasr Ttlrkce olan maniler:

Aciktim : Ebinasa
Susadim : Eyipsasa
Babucum evde kaldi
Unuttum: Eksihasa

c)Dort nnsrasi da Rumca olan maniler:

Imun do Rizokarpason

Hatinin du homadusu

Cihta bodin Yalusan

Ihda ne yokladiso

Ca bu niyan da mazgamu

Yadi Bliyosomme bolla

Dehgan mavrommadusan

Nim boro sgon naziso

..

j~4

Aciklamasi:

Aciklamast:

Dipkarpaz' dayim

Topragm hatm icin

Y alusa' dan geldim

Gelmisim ben yoklamisim

Gozlerim gormedi

Kafesteki kuslar gibi

Boyle kara gozlu guzel

Kardes yaralanmrsim

Karsihkh soylenen Rumca maniler de vardi:
Actklamast:
Inda din helo omorfin

(Sevgilim) isterim guzel olsun

Ce hrumbobulin name

Beyaz gi.ivercingibi

As esi mutra du ohtro

Omuzumda cali (gibi) tasiyayim

Cena lalo du mistargu, na gami cinon dudon Tepemde yedireyim

Diyerimin di halassan

Diyerimin di halassan

V ahos budin egaman

Vahos budin egaman

Stego ge vgaloizzume

Dohoman buvgalasin

Do homan budo valan

Da vuna bu gaman

Aciklamast:

Aciklamast:

Bu kocaman denizi

Bu kocaman denizi

Ne kadar derin yaptilar

Ne kadar derin yaptilar

Durur da dusunurum

Cikanlan topraktan

Cikan topragi ne yaptilar

Daglan yaptilar
(Denker, R. 2006).

Gordugumuz gibi manilerde ait oldugu toplumun maddi, manevi her turlu
kultur unsurunu bulmak mumkundur. Duygu ve dusunceleri aktarma, haberlesme,

ogi.it verme, eglendirme, hos vakit gecirme, bastmlan duygularm dile getirilmesiyle
rahatlama, gelenek gorenekleri canlandirma, aym toplumun uyesi olan insanlan bir

'

.

arada buiundurma

hazzma ulastirma gibi fonksiyonlan

bulunan mani, geleneksel

ortamda kullamlan en kisa ve etkili sozlu iletisim metodudur.

766

Turk tarihinde iletisim kurmada siir ve semboller her zaman kullarulmisnr.
Turk sozel siir kosup, duzup, cahp, cigmp soylerne kurumu ve sozel siir yaratma
sanati, binlerce yilhk bir gelisim sureci izleyerek gunumuze erismistir, Uzun bin
yillan ve yuz yillan icine alan bu bilmedigimiz sayisiz sanatci, bu kumma ve sanata
katkida bulunmustur,

4.1.16. 3.2

767

NiNNiLER:

Ninniler, annelerin, silt emen cocuklanru uyutmak icin ezgi ile soyledikleri
.. 1 er d'Ir. 768
manzum. . veya mensur soz
Ninni sozcliglinlin Turkce' de ne zamandan beri kullamldigi
bilinmemekle

beraber

XI. yuzyildan

itibaren

olustugu

kesin olarak

ya da dilimize

girdigi

samlmaktadir. Divan - 1 Lugar it Turk'te ninni karsihgi olarak "bolu bolu" ifadesinin
kullaruldigi gorulmektedir.

769

Turkiye Turkcesi'nde

ve Kibns Agzi'nda "ninni" olarak kullarulan kavram

diger Turk lehcelerinde su adlarla kullamlmaktadir:

Azerbeycan

Turkcesi'nde

: Layla

Cagatay

Turkcesi'nde: Elle

Cuvas

Turkcesi'nde

Kazak

Turkcesi'nde: Eldiy, besik cm (yin)

Kerkiik

Turkcesi'nde (Turkmenler' de): Ley le, hovdu

: Nenne

766

Gillin Eker, " Bayburt Manilerinden Hareketle lletisimde Yuklendigi Fonksiyonla Mani Soylerne
Gelenegi", Milli Folk/or, cilt 6, sayi 44, Kis 1998, s. 112.
Dursuri Yildmm, Turk Bitigi, Arastirma inceleme Yazilan, Akcag Yaymlan, Ankara 1998, s. 505.

767

Sukrli Elcin, Halk Edebiyattna Girls, Akcag Yayinlan, Ankara 1998, s. 271.

768

Mehmet Yard1IDc1, "Kibns ve Diger Turk Ulkelerinde Ortak Ninni ve Tekerlemeler", Ikinci
Uluslararasi Kibns Arastirmalan Kongresi Bildirileri, DAO Kibns Arastirmalan Merkezi Yaymlan,

769

Gazi Magusa 1999, s. 178.

.
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Kmm

Turkcesi'nde: Ayya, besik yin

Kirgiz

Turkcesi'nde

Ozbek

Turkcesi'nde: Allo

Tatar

Turkcesi'nde: Bolii cm

Uygur

Turkcesi'nde: Allay770

: Alday alday

Ninnilerin en onemli yaraticilan annelerdir. Anneler cocuklanna bu ninnileri
soylerken onunla ilgili gelecekteki isteklerini de dile getirir.
Cocuklar da annelerinin dilini bu ninnileri dinleye dinleye ogrenir. Anne
sevgisini ninnilerin ahenginde duyar. Gonlune guven ve huzur dolar. Hayal dunyasi
bu sekilde olusmaya baslar. Belki meslegini de anasmm ninnisi arasma sikisnrdigr

. secer. 771
d1"l e kl er d en sezip
Ninniler genelde dort rmsradan olusur ve dorduncu misranm sonunda nakarat
gibi soylenen "eeeee .... " ya da " ee yavruma eee" gibi sozler vardir. Ninniler hece
olcusu ile soylenir, Kaleburnu'nda

en fazla soylenen ninniler sunlardir:

Nenni nenni nennice
Bol suvanh bogrulce
Y esin kizim doyunca ( doyuncaya kadar)
Eeee

(Denker, T. 2006).

Dandini dandini dastana
Danalar gidi bostana
Kov bostanci danayi

770

Mehmet Yard1IDc1, "Kibns ve Diger Turk Ulkelerinde Ortak Ninni ve Tekerlemeler", Ikinci
Uluslararasi Kibris Arasttrmalart Kongresi Bildirileri, DAU Kibns Arastirmalan Merkezi Yaymlan,
Gazi Magusa 1999.,s. 179.
0guz Yorgancioglu, "Ninniler, isimler ve lsim Verme", Halkbilimi Sempozyumlart, KKTC Kultur
Bakanhgi Yaymlan, istanbul 1986, s. 284.

771
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Y emesin lahanayi
E bebegime eeeee (Elkovan, H. 2006).

Nenni de yavrum nenni
Uyusun da buyusun nenni
T1p1~ tipis yurusun nenni
E eeee ..... (Nalbant, A. 2006; Elkovan, Ha. 2006).

Dandini bostan destana
Oglum gider askere
Ahr gelir tezkere
E ee eee yavruma nenni

Eee Eee Eee
Nenni ogluma nenni
Hade uzme anneni

Gel bubasi gel hade
~1
772
getir•
0 g una goggo
Eee Eee Eee

Dandini dandini danah bebek
Barmaklan kmah bebek
Bubasi yavrum uyur .

Basucunda bir melek
Eee Eee Eee Eee

"71.

Goggo : Yemis, seker anlamuu tasir.

(Sah,

s. 2001 )
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4.1.16.3.3 AGITLAR :

Insanoglunun olum karsismda veya canh- cansiz bir varhgi kaybetme, korku,
telas ve heyecan amndaki uzuntulerini,

feryatlanm, isyanlanm, talihsizliklerini

duzenli- dtizensiz soz ve ezgilerle ifade eden tiirkiilere verilen addir, Agrt soyleyen
icin "agttct" ag1t soyleme icin de "agu yakmak" deyimi kullamlmaktadir.Y'
Yuregin titreyisi sonucu soylenilen ve milli siirimizin en dokunakhsi olarak

adlandmlan agitlar, olenin ardmdan dokulen goz yaslan ve cekilen gonul izdirabirun
aci dolu terenniimleridir.774

Tiirk dilinin biitiin lehce ve sivelerinde olum merasimini ve ister bu merasim
sirasmda ister merasimden sonra soylensin, olum hadisesini hikaye eden bir kelime

vardir. Bu durumdaha 90k "yug" ve "sagu" kelimeleri ile karsilanmaktadir, "Sagu"
kelmesi giderek yerini "mersiye" ve "ag1t" kelimelerine birakrmstir.775
Orhun Abideleri'nde "sigrt" ve " s1g1t91" olarak karsirmza cikan agit ve agrt
soyleme gelenegi, ibn-i Muhenna Lugau'nda

da "sigrt" ve "sigtaci"

olarak

. 776
gecrnekte d tr.

Bugun, bazi Turk boylannda agit ve agrt soyleme gelenegi

ile ilgili su

sozcuklere rastlanmaktadir:
Cin Halk Cumhuriyeti'ne bagh Dogu Tiirkistan'da yasayan Uygurlar agrt
tiirii siirlere "mersiye kosuklan", Kuzey Kafkasya'da yasayan ve Kipcak lehcesiyle
konusan Karacay-Malkar Tiirkleri " kuv", Kerkiik Tiirkleri " sazlamag", Kmrn
Tatarlan "taqmak" adnu vermektedirler.
Ozbekler agida "matemname", Kazak ve Kirgizlar " coktav" , Azeriler "agi",

Ban Tiirkistan sahasmda yasayan Tiirkmenler "agi", "tavs" , "tavsa", Kuzey

rn Sukru Elcin, Halkbilimine Giris , Akcag yaymlan, Ankara 1998, s. 290.
774

Omer Faruk Yaldizkaya "Ag1tlar ve Tarihi Olaylar", Kibatek Edebiyat Sempozyumu, Baskent
Matbaacihk, Ankara 2003, s. 282.
775

Muhan Bali, Agular, T.C. Kultur Bakanhgi Yaymlan Ankara 1997, s. 14.

776

Abdullah Battal, Ibn-i Muhenna Lugati, Turk Dil Kurumu Yaymlan, Ankara 1988, s. 61.
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Kafkasya'da

ve Dobruca'da

yasayan Nogaylar

"bozlau

I bozlaw", Baskurtlar

"marsiya aytiv", Kumuklar "yas", Gagavuzlar da "dizmek" admi verirler.777
TUrkler'deki agrt gelenegi 90k eskilere dayamr. Ornegin.Cin kaynaklannda
Hunlar'm defin torenine <lair verilen bilgi, Isa'dan once III .yuzyila aittir. Bu bilgiye
gore; Hunlar

olulerini tabut icine koyarlardi.

Agaclar dikilmis mezarhklan ve

matem elbiseleri yoktu. Bu tip eski kaynaklarda agitlar ve mersiyeler hakkmda bilgi
bulunmakta , boylece Turkler' de de methiye ve agrtm epik siirden daha eski oldugu
fikri kuvvet kazanmaktadir.778
Agular genelikle mani ve kosma tipi nazim sekilleriyle, "uzun" ve "kmk
hava" adi verilen ezgilerle hece vezniyle soylenirler.779
Kalebumu'nda eskiden insanlar yakmlanm kaybedince agitlar yakarlardi.
Bugun de agit yakan birkac kisi vardir, Elde edebildigimiz agrtlar sunlardir:

Ali Hasan'a Yakilan Agit
Bayramm ii9iin9iigtinu saat dokuzda
Cinayet islendi Kalebumu'nda
Behcet bicakladi aslan Ali'yi
Derde sunikledi butun koyluyu
Anama verdiler kara haberi
Hararetsalladi gok ile yeri
Yasim yir bir idi tam gene yasimda
Acimadi Behcet oldurdu beni
Bu gene yasimda topraga gomdurdu beni.

780

.'
777

Omer F'Yildizkaya , a.g.e.,s.282.

778

Sukru Elcin, Halk Edebiyatt 'na Giris, Akcag Yaymlan, Ankara 1998, s.291.

779

Muhan Bali, a.g.e.,s.18.

780

Tuncer Bagiskan "Kaleburnu Koyu Uzerine Bir Arastirma", Halkbilimi, Arahk-Ocak 2000, yil 14,
sayi 48, s.48.
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Cafer Aga Ag1d1

Bos arazide sira taslar
Cafer' de kara kaslar
Gelin kurtarm beni
Be coban arkadaslar

Cektim ati bineyim
Annem dedi gitmeyeyim
Ecel cekti goturdu
Artik buna ne deyim

(Denker R. 2006)

Rana'ya
On bes yasmda
Zahmet cekti bir ana

Y etisdirdi tek bir kiz yana yana
Simdi nereye gitti
Aho sevgili Rana.
Akip gitti sanki bir dere idi
CH-Um hulasa bir care idi

Y etismedi hekim
Sogudu karu

..

Melekler doldu
Magusa'mn her yam
Babasmm nuru intizanydi
Annesinin ah u zanydi

( Denker,R .. 2006)
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4.1.16.3.4

TURKULER :

Anonim halk siirinin en eski tiirlerinden biri olan "turku" terimine Dogu
Turkleri arasmda 15. yy'da rastlanmakta ise de Anadolu'da ilk turku orneklerini 16.
yy'da bulabiliyoruz.Turk

kelimesinden

"Tiirk'e

ait, Turk'e

mahsus"

anlarmru

verec,ek bir bicimde tiiretilen kelime, sadece bir siir seklini degil, ozel ezgileriyle
okunan degisik metinleri de anlatmaktadir.

781

Turku, her seyden once, tamarmyla yerel ozelliklerin birlestigi bir kultur
unsurudur ve butun bir ulusun sesini ifade eder.

782

Turkulerin ortaya cikislan iki yolla olmustur ve bugtm de olmaktadir. Ya 90k
kisa bir zaman icinde anonimlik ozelligini kazanrmslar

ya da

bir saz sairinin

soyledigi parca, sonradan turku olarak tamnrmstir ve turkuyu yakamn adnu da
vermektedir.Turkuler,
Kalebumu'nda
vermektedir.Bunlardan

her iki halde de ozel bir ezgiyle soylenmektedirler.783
bugun

90k

azalsa

da

birkac

kisi

birisi de Kalebumulu Feride Pekri'dir.Onun

verdigi asagidaki turkusu, tum Kalebumulular'm

turkulere

kasetine de admi

dilindedir.

Kaleburnu Giizelim

Kaleburnu guzelim
Her gun seni suzerim
Keklik gibi daglan
Senle gezmek isterim

781

Nevzat Gozaydin, "Anonim Halle Siiri Uzerine" ,Tiirk Dili, Turk Siiri Ozel Sayisi III (Halk
Siiri), Tllrk Dil Kurumu Yaymlan, Ankara 1989, s.25.
782

Gulay Mirzaoglu, "Tiirklerin Islevleri ve Zeybek Tiirkiileri",Tiirkbilig,cilt 2.,2001,s.76.

Nevzat Gozaydin, a.g.e., s.25.

783

onem
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Kekligim,

kucucugum

Bal gibi opiiciigiim
Benim olmak istersen
Biraz dusun kucugum

Kaleburnu guzelim
Her giin seni suzerim
Keklik gibi daglan
Senle gezmek isterim

Keklik kadar giizelsin
Herkesi de siizersin
Eger beni secersen
Her seyime degersin

Keklik gibi giizelim
Giizelleri siizerim
Eger seni secersem
Annecigime ne derim?

Kaleburnu giizelim
Hergiin seni ozlerim
Baskasma yar olma
Vallahi deliririm
Nerdesin be gavvole?784
Soz ve Muzik: Feride Pekri
784

Seytan. ( Bu sozden sonra bircok insan besmele cekerek seytaru uzaklastirmaya cahsir).
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Pazar Giinii
Bugun Pazar gunudur
Bekledirn sen gelrnedin
Feride abana sorsaydm
Seni nasil ozledim

Nakarat (nara nay na nari nay na nara nay na nay)

Komsu kizi arkarndan guldu
Onu gorunce sarsildim
Y alvannm gel bansahm
Mutluluklara kosahm

Mutluluklar dururken
Kotulukler ne arar
Herkese ibret olsun
Dunyada neler var?

Nakarat (nara nay na nari nay na nara nay na nay)

Herkesden iyi bilirsin
Sen gel bana guzelim
Cikanz biraz gezeriz

.'

Nakarat (nara nay na nari nay na nara nay na nay)
Soz ve Muzik.Feride Pekri
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Turkuler disinda, yashlann aklmda 90k eskiden kalma Rumca'dan Turkce'ye
aktanlrms soyle bir sarki da vardir:

Annene sordum ne yedirir seni
Dedi bana sutnan bal
Onun icin oyle guzeldir yavrulann
Annen dedi, sagol varol!

0 guzel gozlerini siirmeleyesin

Guzelligine guzellik katasm
Bu guzellige herkes ne der
Gozlerle nazarlar deger
Anonim
Aktaran: Havva Sesli
Rumca'dan ceviren.Abide Nalbant

4.1.16.4 ANLATMALIK TURLER:

4.1.16.4.1 MASALLAR :
Anonim halk edebiyatmm anlatmaya dayah ttirlerinden biri olarak ele
alabilecegimiz masallar, sozlu gelenek icerisinde nesilden nesile aktanlarak
gunumuze kadar gelmeyi basarrms manevi kultur hazinelerimizden biridir.785
Masal,

kahramanlarmdan bazilan hayvanlar ve tabiatustu varhklar olan,

olaylan masal ulkesinde cereyan eden, hayal mahsulu oldugu halde dinleyicileri
inandirabilen sozlu bir anlatim turudur. 786
Masal kelimesinin bugunku gercek anlammda kullamlmasmm tarihi oldukca
yenidir. Belki yuz otuz yilhk bir gecmisi olan bu terimin yerine, daha onceleri baska
ve kendilerine has anlamlan da bulunan kelimeler kullamhyordu: Kissa, dastan,
hikaye v.s ....
Kelimenin zamanla "masal" sekline donusecek olan "mesel" sekli, 19. yy'm
baslanndan itibaren gorulmeye baslamr; boylece "mesel"e de eski anlamlarma ek
olarak yeni bir anlam daha yuklenmis olur.787
Ebru Senocak'm Ziya Gokalp'ten yaptigi almtida; masallarm, eski ozanhgm
kadmlarda devam eden kisnu oldugu belirtilir. Ozanhk babadan ogula kaldigi gibi
masalcihk da anadan kiza gecer, Erkek masalcilar da olmasma ragmen masalcilar
genelde kadmdir.788
Masal anlatma geleneginde, anlatici ile dinleyicinin munasebeti, gontillu bir
bilgi ahs- verisinin rahathgi icindedir, Dinleyicinin katihrmnda zorlayici bir etki
yoktur, Aym sekilde, anlaticmm malzemeyi sunusunda ve masalm muhtevasmda da
zorlayici bir ogreti havasi yoktur. Nasil ki; bir deneme yazan eserinde ispat etme,
kabul ettirme gibi kaygilardan uzak bir uslup kullamyorsa; inandirma telasmdan
-ss Ebru Senocak, "Mazgirtli Bir Masai Anlancisi: Suleyman Gill" Milli Folk/or, cilt 7, sayi 53, Bahar •
2002, s.94.
Saim Sakaoglu, Masai Arastirmalan, Akcag Yaymlan, Ankara 1999, s. 2.

6

7A.g.e,
788Ebru

s. 3.

Senocak, a.g.e., s. 94.
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bagimsiz bir atmosferde renkli imajlar, semboller ve kavramlarla cesitli cagnsimlar
uyandirarak, telkin yoluyla bilgi aktanmma elverisli olan masallar da usta anlaticilar
tarafmdan bu karaktere uygun bir uslupla dinleyiciye sunulmaktadu.789
Masallarm cesitli islevleri vardir. Masallar cocuklan eglendirerek,
merak duygusu uyandirarak

onlarda

beyinlerinde yepyeni ufuklar acar. Devler, canavarlar

anlanhrken onlan korkutucu bir tablo cizilmez, aksine bu yaratiklar zaman zaman
sevimli, zaman zaman da saf varhklar olarak anlatilir.

Bircok masalm sonunda iyi

karakterdeki baskahraman kotil olan olaganustu varhklan ve kotu insanlan yener.
Bunun sonucunda,

masah dinleyenlere

"iyilerin her zaman kazanacagr"

mesaji

verilir.
Mazlumlan

dogru yolda

tutabilmek

ve sagduyulu

insanlara

has olan

saglamhgi pekistirmek icin her zaman gecerli olan davrams kurallan ve akilcihk,
cocuklara masallar vasitasiyla iletilebilir. Aynca masallarda erotizm 90k siki bir
sekilde yasaklanrms

ve ahlaki degerler

"Kirmtzi Baslikli Kiz" da oldugu gibi

korunmus ve gozler onune serilmistir.

Burada gorillilr kucuk cocuklar
Bilhassa gene kizlar,
Guzeller, yakisikhlar ve kibarlar ...
Onlar, her cesit insam dinlemekten aci cekerler,
Ve bu, 90k garipsenecek bir durum da degildir,
Kurt, yedigi stirece kurttur.
Kurt diyorum, zira butun kurtlar
Aym sekilde degildir:
0, cana yakm bir mizactadrr, ·
Gurultusuz, ofkesiz, kinsiz,
Onlar kibar ve uysalca,

789

Ekrem Kirac, "Masallarda Rasyonalite Problemi", Milli Folk/or, cilt 5, sayi 36, K1~ 1997, s. 48.
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Gene kizlan takip ederler
Evlerine ve yatak odalanna
Fakat eyvah! Bu kurtlan

kadar.

iyi huylu zannederler

Oysa butun kurtlar 90k tehlikelidir!

790

Iste imajlann basitligi, olaym kabaca anlatimi ve atalara ozgii korkunun orijinal
safligiyla "gene kizlann" egitimine nasil faydali olunabileceginin bir ornegi ...
Goruldugu

gibi masalm binlerce yildir cazibesini

koruyarak

yaygm bir

sekilde yasiyor olma basansmda, realist mesajlan renklendirerek veren bir tur olma
ozelliginin onemli bir rolu vardir.791
Hayat da rnasal gibi ... Bir vanz, bir yokuz ... Insanoglunun en buyuk dilegi;
yasammm da masallar gibi iyi bir sonla bitmesi ...
Masallar, tum dunyada oldugu gibi Kibns'ta da zevkle anlatilmaktadir,
Kalebumu

koyunde

anlanlmaktadir.

de genelde

yash

nineleri

tarafmdan

torunlarma

masallar

Onlardan birkacim kendimiz derledik, birkaci da derleyici Rauf

Denker tarafmdan sahsrmiza aktanldi.

DEVEMESELi
Bir adamm ii9 dane oglu vardi. Adam vezir idi. Adam en buyuk oglunu vezir
etmek isterdi. Oglu ona: "Sen daha yasaycan on yedi sene, nasil ben vezir olayim"

dedi. Adam da "var olasimz oglum osu begendiniz beni" dedi. Adam ortanca ogluna
vezirlik teklif etti. 0 da agabeyisi gibi soyledi, Ucuncusune da soyledi, 0 da "sen
daha yasayacan baba" dedi.

Isabelle Jan (Cev: Seref Boyraz), "Bir Varmis Bir Yokmus" Milli Folk/or, cilt 5, sayi 33, Bahar
1997, s: 89 - 90.
'19!

Ekrem Kirac, "Masallarda Rasyonalite Problemi", Milli Folk/or, cilt 5, sayi 36, K1~ 1997, s. 48.
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Babalan onlara hayir dua goydu. Nereye gidersa ucunun fikrinin ayru
olmasim istedi. Birer at verdi genlere da yolu duddular. Giderkan bir adam buldular.
Adam: "Eee, cocuklar, devemi gordunuz mu?" dedi. Buyuk oglan: "Gordum,
giderikan. Deve yukluydu yag" dedi. Gosdu, adam gitti bir hayli yer. Dondu geri.
Ortanca oglan atildi, "Ben da gordum" dedi. Adam sordu: "Sen nasil gordun?" oglan,
"Yuku bal idi" dedi. Gene gosdu adam. Giddi bir hayli yer. Bulamadi , dondu geri.
Kucuk oglan atildi simdi: "Benda deveyi gordum" dedi. "Ustunde bir gan biniliydi,
gebe idi". Adam gosdu gayn. Gitti bir hayli yer. Dondu geri. Sonra sormaga basladi:
"Nerden bildiniz, devenin ustunde yag oldugunu?" Buyuk oglan: "Arka ayag
barmagmda yag vardi da ustunde garmcalar toplandiydi. Ondan belli ettim" dedi.
Adam ortancaya devenin bal yuklu oldugunu nerden anladigiru sordu. Oglan:
"Devenin barmaglarmda sinek gordum da ondan belledim" dedi. Adam, kiic;iigiineda
devenin ustunde gebe gan oturdugunu nerden bildigini sordu. Kucuk oglan: "Osu
aradi binsin deveye , gadmm suyu akti da ondan anladim" dedi. Adam, "Ben <lava
edecem sizi, osu saddirnz bana bu mah" dedi. En biiyiigii mahkemeye giderkan
adama dedi: "Senin deven topal" idi. Adam kostu, dondu o birine. Ona da sordu, o da
:"Bir tarafi dissizdi" dedi. Uctlncuye da devesini sordu. 0 da:"Ben gordum, kor idi"
dedi.
Adam, giddi bir hayli yer, gene dondu, Geldi adam, gene sordu cocuklara.
Biri, "Uc; basak vandi" dedi. Oburu, "Hep bir taraftan yerdi otlan, ondan belledim
osu kordu'' dedi.
Mahkemeye gittiler. Avgad

792

goydu cocuklan mapusa.793 Sora mapusdan

gasdilar, adama gittiler.
Adam bir masa gurdu. Masayi et ve sarabman donatti. Aldi bir isgi 794 icsin
vezirin buyuk oglu, adama: "Bu isginin uzumu mezarhgdan cigti da gan tilter."
Ortanca cocuk et yedi, "Bu kuzu eti kopegin beslemesidir" dedi. Kiic;iigii, " Bu
yemegi babasi degil, hizmetci bisirdi" dedi. Adam cok sinirlendi. Cocuklan bu

""2

Avukat.

-.JHapishane.
""4i1yki.
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iftiralanndan

dolayi gad1ya795 verdi, mapusa addirdi, Bu isi de arastirmaya garar

verdi.
Giddi o adama, osu isgi satardi, Satici: "Cogdan beri mezarda idi, hen da
ondan cikardim" dedi. Adam gitti cobana, eti sordu. Cobanr''anasr oldu, guzuyu bir
kopek emzirdiydi"

dedi. Y emegi da giddi, anasma sordu. Anasi: "Gesligimde

796

babam disan gitti, hizmedci bastirdi beni. Adam bu gercekleri ogrendigdan sonra
cocuklan mapustan cikardi, U9 dane grzi vandi, onlan bu durust oglanlara verdi.
Dugun yabdi, Ben da biragdim da geldim.

Anlatan: Resmiye Mehmet Emin

Ya~: 56
D.T:1914
Degum yeri: Kalebumu
Derleyen: Raur Denker
Derleme yih: 1970

Gordugumuz

uzere

bu

masalda

olaganustu

varhklardan

90k,

msan

kahramanlar uzerinde durulmustur. U9 tane durust gencin ugraslan sonucu devecinin
gozleri acilnns, cevresindeki iyi ile kotuyu, dogru ile yanlisi ayirt edebilmistir.

ABDULLAH PA~A iLE AKILLI MERCAN
Bir varrms, bir youmus
innallah'dan kimse youmus
Evvel zaman icinde
Galbur zaman icinde
Deve dellal iken

~ad

1.
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Pire berber iken
Ben anamm besiini
Tmgir mmgir sallar iken
Ansizdan cocuu dusurdum
Annem beni onune goydu.
Bin horoza gid goloza.
Bir avuc duz al, hem bir yumurta.
Bindim horoza, giddim goloza.
Bir avuc duz aldim, hem bir yumurta.

Vardir bir Abdullah Basa ile Akilh Mercan. Akilh Mercan, Abdulla Basa'ya,
"Beyazlar, nicin zengin oldular bilin?" dedi. Duz ekerler. Giddiler aldilar kirk ogga
duz. Giddiler bir ovaya, egdiler kirk don-Um duz. Onlar da egdi. Egdigden sonra epey
zamandan sonra: "Gidelim gorelim bakahm biddiysa" dedi. Abdullah Basa ile Akilh
Mercan.
Giddiler bagdilar ne od ne duz, ne de his bir sey. Mermer oldu tarla.
"Gidelim, alahm tufeglerimizi da gelelim" dedi. "Hangisi goriirsa gonusmayacag",
Bakahm hangisi yerdi gendilerine zahireyi. Bagdilar bir cekirge. Atildi, Abdulla
Basa'mn omuzuna oturdu. lsaretinan: "i~de, osu omuzundadir o cekirge yerdi" dedi.
Akilh Mercan, cekirgeyle beraber Abdullah Basai de vurdu, dusdu yere. "Gak
arkadas" dedi Akilh Mercan. " Oldurduk guduzu, gurtardik duzu, gak arkadas".
Akilli Mercan Abdullah Basai oldurmusdu. Akilh Mercan uzuldu, duddu yolu giddi.
Kirk <lane Arab aldi, geldi Abdullah Basai galdirsmlar deyi.
Kirg
gaibeddiler.

dane

Arab

oturdular

ayaklanm

Gavga ederlerdi hangisidir

ayaklan

yikasmlar.

Ayaklanm

yikarkan

deyi. Bagdilar bir beyaz gelir-

orasdan, " Hah" dediler, "Gel sin o beyaz, bulsun bize ayaklanrmzi ... " Cagirdilar
beyaza. Verdiler kirk lira gendine, bulsun ayaglanm. Beyaz, Arablar'm ayaklanm
bulsun deyi gitti kesdi bir nar degnegi. Bu degneginan Arablar'm ayaklarma vurdu.
Hepsi ayaklanm yukan cekti. Beyaz gorkusundan gasdi, dovmesinler gendini.
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0 lark Arab, beyazm arkasmdan kostular, "Hem dovsun bizi, hem da alsm
bize paralan gorun?" dediler. Beyaz bagdi, yetisiyor gendini Arablar. Beyaz

bir

garms aldi, gamism uzerine okuz boku dizdi ve garmsi yolun ortasma goydu. ilk
basan Arab, basladi soylensin: "Nerden basdi, nerden 91kd1, nerden sisdi bu okuz? .. "
Butun Arablar bu ise sinirlendi. Gelsin Akilh Mercan, o bilir dediler. Akilh Mercan,
"Buncaz seyi bilmezsiniz"

dedi ve olaym nasil oldugunu, beyazm nasil bu isi

yaptigim onlara anlatti,
Arablar devam ettiler yurumee. Susadilar. Ne yapacaglar simdig? Bagdilar bir
guy.797 Teneke yok, bir sey yok. Suyu nasil cekecekler? Akilh Mercan: "O dudsun
onun ayagim, o dudsun obirininin ayaglanm, boyle boyle bir bir icsinler su" dedi.
Akilli Mercan da galdi yukan. "Dutun saglam" dedi. "Tupureyim elime da
saglam dutayim sizi .. " Ta eline tupursun, lark Arab da dusdu guya. Basladilar lug lug
su icmee. Akilh Mercan: "Az icin be arkadaslar, bize da birakm biraz" dedi. Kirk
Arab da boguldular. Onlan biragdim fena, geldim buldum sizi iyi.

Bu masalda ic ice girmis iki olay vardir, Masalm ilk bolumunde.Abdulla Pasa'run
olumu, ikinci bolumde ise Araplar'm yaptiklan yer ahr. iki olaydaki ortak kahraman
Akilh Mercan'du. Akilh Mercan'm kumazligi, bu masalm konusudur. Diger motifler
ve yan kahramanlar olay orgusunu renklendirmek icin kullamlrmsnr.

Anlatan: Hatice Abdullah
Y~:58
D.T: 1912
Degum yeri: Kalebumu
Derleyen : Rauf Denker
Derleme yih: 1970

'Yl

Kuyu.
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BALIK OGLAN iLE PADi~AH GIZI

Bir vandi, bir yogudu ... Bir zamanlar fakir bir bahkci vandi. Bu bahkci her
gun denize gider ve gamisman bir o$ga bahk ahrdi, Bahkci nisanlandi. Ahrdi bir
bucuk okka balik ... Evlendi ahrdi iki okka, cocugu oldu, ahrdi ii<; okka ...
Kismetten kismet gelirdi gendine ... Oglan bunun sebebini merak etti. Gitti,
bir alime sordu: " Hocam, gittikce kismetim artar, ne olacak bunun sonu? .. " Alim
ona: " Harummm ilk cocugu erkek olacak, cocugunuz bahk yeyip olecek" dedi.
Adam buna 90k uzuldu, belki yanhsttr diye dusiindu.
Zaman gecti, cocuk buyudu. Babasiynan denize gitmeye basladi ki bahk
alsm. Babasi boyuk bir bahk avladi, Onu denizin kenanna baglayip, baska bahk
avlamaya gitti. Cocuk baligm yamna vardi, Bahk, cocuga: " Beni birak, sana bir
eylig edeyim" dedi.
Cocuk baligi birakti, Babasi bahgi biraktigi icin gendini dovmesin diye cocuk
gacti. Gaea gaca koyu gaybeddi. Giderkan bir olii okuz gordu, Kartal, aslan ve
garmca bu hayvam yesinler diye ii~ii~tiiler. Bunlar hayvam kim yeycek diye
birbirleriyle gavga etmeye basladilar. Cocuk olii okuzun karmm yardi, iskembeyi
aldi, parcaladi, garmcaya verdi. Kemiklerini aldi aslana verdi. Etleri da kartala ayirdi.
Cocuk bu isleri yaptiktan sonra orastan aynlmaya hazirlandi.
Karmca, onun pesinden giddi. Cocuga: "Bize bir suru eylik yaptm, karsihgi ne
olsun, soyle!" dedi. Oglan: "Senin gibi hayvandan ne eylik isteyim a camm" dedi.
Kannca: "Al ganadimm bir parcasmi, dara dustugunde yak, 1~1k caksin yanma
geleyim" dedi. Karmca boyle soyleyip gitti.
Kanncadan sonra aslan, cocugun yanma geldi. Karmca gibi cocuga
gendinden ne eylik istedigini sordu. Cocuk: " Senin gibi vahsi bir hayvandan ne
isteyim?" dedi. Aslan: "Gihmdan sok, sikiya geldiginde atese ver, hen bu 1~1g1 gorur ·
gelirim. Sana yardim ederim" dedi. Cocuk gorktu, ordan uzaklasti, Bu sefer da onun
yanma gartal geldi. Gartal, cocuga: " Gorkma benden. Necin gastm da benden
yardim istemedin?" dedi. Cocuk: "Senin gibi ucan hayvandan ne yardim isteyim?"
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dedi. Gartal: "Al ganatlanmdan bir ganat, cak ganadirm atesinan, gorur, gelirim"
dedi.
Cocuk evine yollandi. Epey yol aldiktan sonra onune genis bir dere cikti. Bu
suyu simdik nasil gececekdi? Gara gara dtistmmeye basladi, Cocuk boyle dtisuruuken
aklma gartalm ganadi geldi. Ganadi yakti. Gartal hemen yanma geldi. Cocuk:
"Gordum bu deryayi akilma sen geldin, boyle yaptim" dedi.
Gartal onu garsiya gecirdi, Sora bir ganadim daha verip orasdan gasdi, Cocuk
az giddi, uz giddi dere tepe duz giddi, bir koye vardi. Oraya gidene gadar yakisikh
bir deliganh olmusdu. Orada padisahm gizi ona asik oldu. G1z bizim cocugunan
evlenmek istedigini padisah bubasma soyledi.
Padisah: "Aman a gizrm, bu bizim tamdigimiz biri degil, yapma etme" dedi.
K1z yine da israr etti. "Ben ondan baskasiyla evlenmek istemem" dedi. Padisah boyle
olunca su sarti goydu: "Ben otuz kilo bugdayman otuz kilo arpayi kanstiracam. 0
cocuk, ilk aksamdan sabaha gadar arpaynan buydayi birbirinden aymrsa seni ona
verecem. Yok ayiramazsa kafasim kesecem" dedi.
Deliganhyi gece alura kapadilar. Oglan ne yapacagmi dusunurkan, ak:hna
gannca geldi. Garmcanm gucucuk ganadim yakti, ne gadar gannca vansa, ganadm
sahibiynan oglanm yanma toplandilar, Sabaha gadar buydayman arpayi ayirdilar.
Sora: "Hade gacahm, bizi burasta gormesinler" dediler ve gasdilar,
Sabahdan padisah ahira geldi. Arpalar ile buydaylann aynldigim gorunca
sasirdi. " Bu i~ da nasil oldu? Bu cocuk garmca gibi bunlan nasil ayirdi?" dedi.
Padisah: "Tamam gizi verecem, amma bir sartim daha var" dedi. Gonusmayi uzaddi:
" Garsiki memlekedde bana vergilerini odemezler, git vergileri al getir, sana giznm
vereyim". Oglan buna da razi geldi. Padisaha: "Tek bir istedigim vardir. Tune; doven
ustaya git, bana bir ton agirhkda topuz cikarsm." Padisah: "Bir ton topuzu nasil
galdiracan" dedi. Oglan: "Otesine gansma" dedi.
Padisah ona topuzu yaptmrkan oglan garmcalan gene cagmp yardim istedi.
Gendini gizin odasma cikartmalanm soyledi. Garmcalar onu kucultup gizm odasma
ikarttilar. Odada gene boyudu, Gizla aynlamyacaklarma soz verdiler.
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Padisah, oglana topuzu getirdi. Oglana bir da vapur verdi. Vapurun icine da
topuzu goydurddu. Cocuk, padisaha: "Soyle gabdana yorusun" dedi.
Padisah: "Sen nerden gidecen, necin vapurunan gitmen" dedi.
Cocuk: "Sen o ise gansma" dedi.
Ertesi gunu sabah oglan gakdi, yemegini yedi. Gizlin gizlin gizin odasma
gitti. Ona, "A~ pencereyi" dedi. G1z, pencereyi asdi, Oglan, pencerenin usdune
oturdu. Gartal ganadim cakti, gendini gartal haline getirip ucdu. Giddi, denizde
vapuru yetisdi. Gabdan onu silahiynan vurmaya cahsdi. Oglan bu sefer aslanm gihm
atesledi, genne aslan guvati798 geldi.
Topuzu aldi, yukan galdirdi. Gabdan gorkdu: "Oldurecen beni ama?" dedi.
Vapur bu arada memleketin limanma cikti. Oglan topuzu eline aldi. Memlekette
yiirumeye basladi, Sokagm birinde tic gozlu "trimbadi" bir insan gordu. "Arkadas,

uc; gozlulerin gavesi799 nerdedir?" diye sordu. Adam oglana ne istedigini sordu.
Oglan: "Bu insanlar on seneden beri padisaha vergi vermediler, ben onlarla
konusacam ve paralan alacam". Adam, cocuga: "Sakm gitme, simdi adamlar
kilisededir ve seni oldururler". Oglan adama: "Gel bura, beni o kiliseye gotur" dedi.
Adam oglam kiliseye goturdu. Oglan kilisenin popazmm disan cikmasmi istedi.
Popaz cikti, Oglan popaza:
"On senedir sizin bu insanlar padisaha vergi vermedi. Bu is boyle yorumez"
dedi.
Popaz:
" Sen da kim olun be da bize boyle soylen?" dedi. Oglan popazdan kilisedeki
halki disan cikarmasmi istedi. Popaz once gabul etmedi. Oglan cikmazlarsa hepsini
oldurecegini soyleyinca onlan disan cikartti.
Oglan, halka: " Bakin bura, ben gaveye gidecem. Ayini bitirdikten soma
bana gelip vergimi odeyin" dedi. Halk : "Sen da kimsin olan, sana vergi mergi
vermeyiz" dediler.
Oglan: "Ben size kim oldugumu gosterecem da feleginiz sasacak simdi" dedi.
19s

Kuvvet.

799Kahvehane.
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Popaza kilisede birinin

galip galmadignu

sordu. Popaz kimsenin icerde

olmadigmi soyleyinca oglan topuzu galdmp turn guvatiyla kiliseye vurdu. Kilise
coktu. Adamlar sasgaloz oldular. "Aman sen git da biz hemen pararn getirelim"
dediler.Oglan

onlara emreddi: " Paralan torbalarm icine goyup gemiye yukletin.

Gabdana soyleyin surstm gemiyi, hen ona yetisirim" ... insanlar bunlan yaparkan o da
gartal ganadim atesleyip gartal seklini aldi ve ucarak gemiye vardi.
Oglan, gemi giderkan denize girdi yikansm. Oglarn denizde bahk yedi. Gemi
padisahm ulkesine vardi. Paralar saraya dasmdi, G1z sevgilisini sordu: "Soyleyin o
nerde, bisey mi oldu yahu?" Kaptan: " Denize dusdu ve onu balik yedi" dedi.
G1z bubasma: "Bir hafta icinde bana o denizin kenanna bir ev yapasm, ora
gidecem"

dedi. Padisah,

evi yapdirtti.

G1z eve yerlesti,

Balkona

cikar denizi

seyrederdi. Bir gun safak sokmeden balkonun kenanna yuz oggahk bir bahk degdi,
Bu esnada giz balkondaydi

ve yemek icin eline iiy tane elma aldiydi, Bahk

gonusmaya basladi. Giza: "Barra bir elma at" dedi. G1z sevdigi oglanm bu bahgm
icinde oldugunu dusundu. Ona: " Eger icindeki oglam gogsune gadar kusarsan sana
elma veririm" dedi. Bahk kustu. G1z ona elma verdi. Balik ikinci elmayi da istedi.
G1z: " Eger garmndaki oglaru beline gadar kusarsan, bunu da sana veririm" dedi.
Bahk kustu. Oglan beline kadar cikti. Kiz, elmayi baliga verdi. Bahk: "Uctmcu
elmayi da versen ya" dedi. G1z: "Eger agzmdaki oglam tamarmyla kusarsan veririm"
dedi. Bahk, oglaru kustu. Oglan bahgm basma ctkti, ordan balkona atladi. G1z baliga
iiyiincii elmayi da verdi. Gizla oglan gavustular. Kirk gun kirk gece dugun yaptilar.
Padisahtan soma yerine damadi yani oglan gecti.
Onlar ermis muradma, biz cikahm kerevetine ...
Kaynak kisinin;
Adi - Soyadi: Recep Sukan
Degum Tarihi: 1923
Degum Y eri: Kalebumu
Meslegi: Ciftci
Derleyen: Emine Oykun
Derleme yih: 2006
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"Bahk oglan ile padisah kizi" masalmda olaganustu ozelliklcrin daha yogun
oldugu

goze

carpmaktadir.

Hayvanlann

konusturulmasi

yani

kisilestirmeye

basvurulmasi masalda cekiciligi arttmrustir. "Iyiler odullendirilir" ve "yardimlasma
ile birlikten kuvvet dogar" gorii~ii masalda yer alan temdir. Keloglan Masallan'nda
ve bircok masalda oldugu gibi fakir gencin belirli smavlardan gecerek zengin padisah
kiziyla evlenmesi

toplumdaki

sosyal farkhligi

bir anda yok eden bir sistemin

temsilcisidir.

GONCOLOZ MASALI

Goncoloz, Kibns Turk Ansiklopedisi'nde iki anlamda verilmistir.Birinci
anlarm; cocuklan korkutmaya yarayan gercek d1~1 yaratik, umaci, hayalettir. lkinci
anlami da mecaz anlamda, 90k cirkin kimsedir.800
Goncoloz, eskilerin deyimiyle "kor zaman" da toplumumuzu buyuk olcude
etkisi altma almis, cocuklann korkutulmasmda da kullamlrms; ocuden ote, ondan kat
kat korkunc bir varhk olarak hukmtmu siirdiirmii~tur.801
Goncolozun bashca ozellikleri sunlardir:
1.

Golgesi hafif olana gorunur.

2.

Geceleri ortaya cikar, sabaha karsi horozlar otmeye baslaymca kaybolur.

3. Insanm karsisma ansizm cikar ve "omuzuma bin" ya da "bineyim" der.802
Kalebumu koyluleri goncoloza "Vraguna" derlerdi. Bununla ilgili bir de masal
anlatirlar:

Mehmet Ertug, "Goncoloz",Halkbilimi Sempozyumlari III, KKTC Milli Egitim Bakanhgi
Yaymlan, Ankara 2001, s.215.
800

801

802

A.g.e., s.216.
A.g.e., s.218.
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Zamamn birinde yash bir kadm dereden testi ile su almaya gitmis, Bu sirada
aniden karsismda Vraguna'yi yani Goncoloz'u gormus. Goncoloz, ilerleyerek
kadmm elindeki testiyi ahp kirmis. Bu olaydan sonra bereket yok olmus ve koyluler
susuz kalrmslar. Koylu uzun sure susuz kalmca kadm bir seyler yapmak gerektigine
karar vermis ve bir at binicisi bulmus, Kendisi de onunla birlikte ata binip, goncolozu
aramaya koyulmus,
Az gitmis, uz gitmis, dere tepe duz gitmisler, Sonunda onun bulundugu yere
varmislar. Aralarmda cetin bir carpisma gectikten sonra onu oldurmusler.
0 gunden so\nra koyluler sularma kavusmus ve rahat rahat koyde dolasmaya
baslamislar (Elkovan, A. 2006).

4.1.16.4.2 FIKRALAR:
Kasgarh Mahmut'un" kug" sozcuguyle karsiladigi fikra, Ban Turkcesi'nde "
hikaye, masal, kissa, nukte, mizah, latife ... " gibi adlarla an1hmaktad1r.803
Fikralar, konulanru hayattaki olaylardan alrr.Genellikle tek bir olay uzerine
kurulurlar ve olaym sonunda bir ders verirler.
Toplum hayatmda ortaya cikan zithklar, dusunce ve davrams farkhhklanndan
dogan catismalar fikralarda islenir,
Kalebumu'nda da arada sirada fikralar anlatihrdi, Koyluler fikraya giilerken
sikmtilanm bir muddet de olsa unuturlardi. Asagrdaki iki fikra koylulerin en fazla
anlattiklanndandir:

iHTiYAR K.ADIN
Bir gun bir kadmcik supure supure bir onluk bulmus. "Bununla ne alayim?"
demis. "Fistik alsam gabugu cikar, leblebi alsam disim gmhr, en eyisi pastellf

.

alayim". Yash kadm pastellisini ahp eve gelmis, mutfagm bir kosesindeki kupun
icine goymu~.Dstiinii da eyice kapatrms, Uyumaya gitmis, 0 uyurkan, mahallenin
cocuklan eve girmis, Kocakarmm pastellilerini ahp yemisler. Kupe da boyuk

I03

Sukru Elcin, Halk Edebiyattna Giris, Akcag Yaymlan, Ankara 1998, s. 566.
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abdestlerini
abdestlerle

yaprmslar. Yash
karsilasmis

kadm

ertesi

gun pastelli

ve her tarafi kirlenmis.

yemege

Degnegiyle

gidinca

cocuklan

boyuk

kovalayip

dovmeye cahsmis. Cocuklar, yash kadma kendilerine pastelli vermedigi icin onlan
caldiklanru soylemisler.
Y ash kadmm o gunden sonra akh basma gelmis ve ne aldiysa cocuklannan
paylasmis.
Kaynak kisinin;
Ad1-S0yad1: Mihri Sukan
Dogum.Tarihi: 1925
Degum Yeri: Kalebumu
Meslegi: Ev Hammi

DEVECi
Koyde adamm birinin develeri vandi, Adam,develeri
boruyu da ufleyerek

beklerkan uzun bir

vaktini gecirdirdi, .Muhtann kizlan da bu civarda koyun

beklerlerdi. Muhtarm kucuk kizi, boruyu cok begendi ve almak istedi.
Muhtar, adama "boruyu almak isterim.Kac para isten?" dedi. Adam da "kizi
isterim" dedi. Oysa adam kuzu isterdi ve dili siirc;tiigii icin "krzi" demisti, Bu yanhs
anlama sonucu butun koyltl adamm ustune ytiriidu. Adam derdini anlattiktan sonra
insanlarrahatladi

ve kuzuyu verip boruyu aldilar.

Kaynak Kisinin;
Ad1-S0yad1: Ali Elkovan
Degum Tarihi: 1936
Degum Y eri: Kalebumu
Meslegi: Emekli Otel Isletmecisi
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4.1.17 (;E~iTLi KONULAR

1)

Birinci Diinya Savasi Srrasmda Tiirkler Lehine Faaliyetlerde Bulunup

Cezalandmlan Ali Efendi Hiiseyin Babaliki:
lngiliz devrinin ilk yillanndan itibaren Gime Kalesi

hapishane olarak

kullamhyordu. 1914-1917 yillarmda ise yalmz siyasi mahkumlar icin hapishane
olarak kullamlrrusti. Bu yillarda orada tutuklu bulunan Tiirkler' den birisi de
Kalebumulu Ali Efendi Huseyin Babaliki'ydi.t'"
1

Koyun en zengin kisilerinden olan Babaliki, milliyetci bir insandi. Birinci

Dunya. Savasi'nda ingilizler'in
Almaya'mn

yamnda yer

yamnda degil, Turkiye'nin muttekifi oldugu

ahyor

ve Kibns'ta

gizlice elde ettigi petrolu,

Kalebumu'ndaki Trahona bolgesinde yer alan bir magarada saklayarak, magaramn
aciklanna demirleyen Alman denizaltilanyla Turkiye'ye gonderiyordu (Sukan, R.
2006).
Ali Efendi ile arasi iyi olmayan birisi805 onu ingilizler'e ihbar etti. Oncesinde
ise bu kisi, bir teneke petrolu alip magaradaki kumlarm uzerine bosaltti ve Ali
Efendi'yi boylece tuzaga dusurdu. Magaraya gelen Ingiliz polisi, izleri gorunce Ali
Efendi'yi tutuklayip Gime Kalesi'ne hapsetti (Denker,T. 2006). Ali Efendi,
hapishanede devecisi Huseyin Sardu'yla birlikte kalnustir.
Hapse anlan diger Turkler sunlardi: lskele kazasmdan Hasan Efendi, Rasit
Efendi, Sait Efendi, Kamil Efendi ismindeki Kenanlar; Limasollu Ahmet Cavus,
kardesi ve oglu; Giritli Huseyin Kaptan ve arkadaslan; Magusah Mebus Mahmut
Bey, Magusah imam Mustafa Efendi, Kormacit yakmlanndaki asagr Golya
Ciftligi'nden Ahmet Sadrazam ve Bilelleli Kucuk Haer Hilseyin.806
Ali Efendi ile birkac zengin Turk tuccannm hapse atilmasi ekonomik yonden
de onlara zarar vermistir. Bu konuda Hasmet Gurkan sunlan soylemektedir:
804

Altay Sayil , Kibrts Polis Tarihi, Emniyet Genel Mudurlugt; Yaymlan, Lefkosa 1985, s.239.

Bu bir Rum olabilecegi gibi Turk de olabilir. Koylulerin bazilan bize bu kisinin Turk oldugunu
soylediler.

805

806

Altay Sayil , a.g.e.,s. 238-239.

.
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"Birinci Dunya Savasi kimi Turk isadamlanmn iflasma ya da ticaret alanmda
etkinligini yitirmesine neden olmustur. Bu arada Karpaz bolgesinden ve Larnaka' dan
varhkh bazi Turk tuccarlannm, Alman denizaltilanna yiyecek v.s. yardmu yaptiklan
suphesiyle tutuklamp Gime Kalesi'ne konmalan da bu kisilerin islerinin bozulmasi
sonucunu vermistir.
Ali Efendi

807

Huseyin

Babaliki,

hapse

atilmayi

icine

sindirememis,

90k

uztilmus; aynca hapisteki nem nedeniyle kalbi zarar gormus. 1919'da hapishaneden
ciktiktan soma Turkiye'ye tedaviye gitmis ; ama tedavi edilememis ve 1925 yilmda
vefat etmistir (Denker,T. 2006).
Ali Efendi Hiiseyin Babaliki'nin

zenginligiyle

ilgili cesitli gorusler vardrr,

Torunu Ali Babaliki , paranm ona miras kaldigim soylemektedir. Buna gore; Ali
Efendi, Huseyin ve Fatma Babaliki'nin tek erkek evladiydi ve kendisi de babasi gibi
ciftcilikle aynca ticaretle ugrasiyordu.
Amcalan Mehmet Mulla Babaliki ve Haci
r
Mustafa Babaliki oldukleri zaman, onlarm cocugu olmadigi icin tum servetlerini
ailedeki tek erkek cocuk olan Ali Efendi'ye birakrmslar (Babaliki 2006). Koylulcrin
bircogu bu bilgiyi dogrulamakla birlikte bazilan birkac faktor daha eklemislerdir,
Birkac koyluye gore; Ali Efendi, babasmm evlerinin yanmda altm dolu bir testi
buldu. Zengin olmasmda bu altmlarm buyuk onemi oldu. Bazismm belirttigine gore;
Trahona bolgesinde Babaliki'nin

atmm ayagma sert bir cisim carpmis, Babaliki

atmdan indiginde onun parlak bir mucevher oldugunu gormtis. Soma onun arkasi da
eklenmis, Kimisi de hammi Hatice'nin 90k varhkh oldugunu, bu mallann da ondan
Ali Efendi'ye

gectigini soylemektedir.

Ali Efendi zengin oldugu kadar da yardim severdi. Para ihtiyaci olan koyluler
ona giderler ve "Gamnemas ena Babaliki" (Bize bir babahk yap) derlerdi. Turkce'de
"Babalik"
·
d er 1 emus.

sozcugunun

Rumca

karsihgi

"Babalik"

oldugundan

ona

808

boyle

.

Ali Efendi'nin amcasi Haci Mustafa Babaliki de 90k yardimsever bir insandi.
Kendisi fakir cocuklan

m1

okutmak icin Evkaf'a u9 yuz lira yatrrrmstrr (Denker,R.

Hasmet M.Gilikan, Bir zamanlar Kibris' ta, Galeri Kultur Yaymlan, Lefkosa 1996.s.94.

Tuncer Bagiskan, "Kalebumu Koyn Uzerine Bir Arasnrma", Halkbilimi, Y1l 14, sayi 48, ArahkOcak 2000, s.50.
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2006). Bu vakfm devammi daha sonra Ali Efendi ve onun avlatlan sagladi. Kaynak
kisimiz Rauf Denker'in akrabalan olan ve cok yuksek mevkilere yiikselen Niyazi
Denker ve Rauf Denker de bu vakiftan okutuldu (Denker,R. 2006; Denker,T. 2006).
Onlarm yanmda Mehmet Fahrettin Bey, Hasan Agave Unal Ali'nin de okutuldugu
ogrenilmektedir.809
Ali Efendi Huseyin Babaliki'nin esi Hatice Hamm da cok iyi bir insanrms,
Yemek pisirdiginde mutlaka fakirlere de verirmis, Evlerinin yanmdaki misafirhanede
de gelenleri yedirip, icirirmis (Ozoren.G. 2007).

2) Koyliilerin Ihrsizhgr Ortaya Cikarma Yontemi:
Bir evin icinde hirsizhk oldugu zaman once aile uyelerinden suphelenilirdi;
ctlnku aym evde yasayan insanm, parasiru nereye sakladigim en iyi ailesinden biri
bilebilirdi.
Hirsizhgi ortaya cikarmak icin bir kalbur ahmrdi. Kalburun icine makas
konurdu. Makas acik hale getirilirdi. Bir ucu, kalburun deligine yerlestirilirdi, diger
ucu da serbest olarak disanya donuk hale getirilirdi. Kalbur, altma dokunularak
dondurulurdu. Durdugu vakit, makasm serbest olan ucu hangi kisiyi gosterirse,
parayi onun caldigma inamhrdi, Eger o kisi bunu kabul etmezse aym yontem bir
daha denenirdi. Kalburun donmesi bittiginde, makasm ucu yine aym kisiyi gosterirse
o kisi, gercegi itiraf etmek zorunda kahrdi ( Elkovan, A. 2007).

3) Fal:
Koyun bazi insanlan bugun oldugu gibi eskiden de fala inarurdi (Sah.H.
2007). Gezici cingeneler gelip, koylulerin falma bakardi. Fal baktirma sonucunda
bundan zarar gorenler de olurdu. Ornegin; bir keresinde bir kizi ve ikiz erkek
cocuklan olan bir kadm falciya gitmis. Hamm, falcidan kendisine yardim etmesini,
baska cocuk dogurmak istemedigini ama bunu nasil engelleyecegini bilmedigini

809

Tuncer Bagiskan, "Kalebumu Koyu Uzerine Bir Arastirma", Halkbilimi, Y1l 14, sayi 48, ArahkOcak 2000, s.51.
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soylemis. Cingene falci ona hurma cekirdegine benzer bir cekirdek vermis. Onu
zaman zarnan uflemesini soylemis, Kadm da surekli onu uflemis, Cocugu olmarms;
ama bir sure sonra kotii bir hastahga yakalamp olmii~ (Elkovan, A. 2007).
Kdye gel en cingeneler daha 90k "bakla fali "na bakarlardi. Bunun yamnda
kitaplardan hareketle fala bakan insanlar da bulunurdu (Sah, H. 2007).

4)

Saatin Kae Oldugunu Anlama Yontemleri:
Insanlar orta parmaklanm

parmaklarm

cevresinde

yukanya

dogru kaldinrlardi.

Bu sirada diger

golge varsa, ogleden sonra olduguna kanaat getirirlerdi.

Golge yaprmyorsa, ogle vakti oldugunu anlarlardi (Elkovan, A.2006). Bazi insanlar
da yildizlara bakarak yorum yaparlardi (Hurturk, M. 2006).

~

5) Y agmurun Y ag1p Y agmayacaguu Anlama Ydntemleri:
Yagmurun
dogruysa

durumunu

yagmur

(Sesli,0.2006).

anlamak icin geceleyin aya bakarlardi,

yagacagma,

batiya

dogruysa

yagmaycagina

Ay doguya
inamrlardi

Bazen de rtizgarm yoniinu takip ederek yorum yapmaya calisirlardi.

Aynca ; "gubi" dedikleri, baykusa benzer bir kus agladigmda yagmur yagacagmi
anlarlardi (Elkovan, A. 2006).

6f

Spor Kuliibii:
Koyde 1950 yilmda bir spor kulubu vardi ( Bkz. Resim 104). 0 donemlerde

takimda oynayan bazi sporcularm isimleri sunlardir: Leftari, Bardaki, Ali Y organci
vs .... ( Gill, S. 2006). Bugun ingiltere'de

de Kalebumulular'm

kurdugu bir futbol

takirm vardir.

7)

Gazetecilik:
Kalebumu'ndan

onemli bir gazeteci yetismistir,

Mehmet Remzi Okan Kalebumuludur.

Soz gazetesinin

sahibi

4Li

a) Mehmet Remzi Okan ve Sii: Gazetesi:

Mehmet Remzi, 1885'te Kalebumu'nda dogmus ve ilk ogrenimini koyde
yaptiktan sonra Lefkosa'da Rustiye ve Idadi'yi bitirmistir.
Karpaz koylerinde ogretmenlikten sonra 1907' de Galatya' da/Mehmetcik)
ogretmenken, koye gelen Dr. Hafiz Cemal (Lokman Hekim) ile karsilasrmstrr. Dr.
Hafiz Cemal koylerde hem hastalanm tedavi ediyor, hem Cemiyet-i Hayriyye-i
islamiye Dernegi'riin subelerini aciyor hem de sahibi oldugu Islam gazetesine abone
yaziyordu,
Mehmet Remzi ile karsilasan Lokman Hekim ona islerinin coklugundan soz
'
etmis ve ogretmenligi birakarak Islam gazetesinin basma gecmesini teklif etrnistir.t'"
Mehmet Remzi bu teklife olumlu bir cevap vermedi. Ortakoy'e ogretmen olarak gitti.
1914 yilmda Ziynet Hamm ile evlendi. Daha sonra Sarayonu Erkek Mektebi'ne
basogretmen olarak atandi, Savasm bitmesinden sonra 1918 yilmda ise Turk
milletinin nabziru daha yakmdan tutmak ve onu aydmlatmak icin ogretmenlikten
aynhp, avukat Ahmet Rasit ile birlikte Dogruyol gazetesini cikarmaya basladi.
Dogruyol gazetesinin sik sik sans-Ur olmasi nedeniyle Soz gazetesini kurup, ilk
sayismi 15 Subat 1921 tarihinde basrmstir.
Soz, onceleri haftahk, daha sonra da gunluk veya haftada birkac kez cikan bir
gazete haline gelir. 1928 Harf Devrimi'nden sonra Kibns'ta 1931'de yeni harflerle
yaymlanmaya baslayan ilk Turkce gazetedir.811
Ismet Konur, Kibns Turkleri adh kitabmm altmis yedinci sayfasmda; Soz
gazetesinin Kibns Turk Cemaati'na yapilan haksizhklara karsi daima haykiran ve
adadaki milli hareketlerin savunuculugunu yapan bir gazete oldugunu ve bu yolda
gayretle ilerledigini soylemektedir. 812

.
810

Ali Nesim, Batmayan Egitim Guneslerimiz, KKTC Milli Egitim Bakanhgi Yaymlan, Lefkosa
1987, s.79.

811

Servet Sarni Dedecay, Kibrts 'ta Enformasyon veya Yaztli ve Sozlu Basin, Lefkosa Ozel Turk
Universitesi Yaymlan, Lefkosa 1989, s.48.
812

Servet Sarni Dedecay, a'.g.e., s.50.
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Soz gazetesi devam ettigi 1942 yilina kadar Kibns Turk halkmm Anadolu
Turklugu'nden
yaymlamaya

ayn

olmadigim

savunmus;

Milli Mucadele

ile ilgili haberleri

ozen gostermistir, Kurtulus Savasi yillannda Kibns'm her tarafmda

musamereler yapihyor, halktan yardim toplamyor ve Anadolu'ya ulastmhyordu.

Soz

gazetesi de bu yardim kampanyasmm en buyuk onciilerindendi.813

Cumhuriyet'in
savunucusu

ve

ilamndan sonra da gazete, Ataturk devrimlerinin Kibns'taki

uygulayicisi

durumundaydi.

Adadaki

okul

ve

kuluplerdeki

Cumhuriyet Bayrarm kutlama torenlerini coskuyla okuyuculanna duyuruyordu.
I

Sapka Devrimi'nde

de ogretmenlerin

fesi birakip

sapka giymeleri

19m

')

Mehmet Remzi Bey oncii olmus, gazetesinde siddetle sapkayi savunmustur.i'"
Uzun yillar agzi kapatilrms olan toplumun dert ve sikayetlerini dile getiren bu
gazete, kisa bir zamanda etrafma buyuk bir okuyucu kitlesi toplayabilmis ve bundan
cesaret

alarak

daha

cesur

adimlar

atmaya

baslarmsti.

Bu hareket,

somurge

idarecilerini saskina cevirmisti. Bu kadar yil hareketsiz, sessiz, her emre itaat eden
bir topluma ne oluyordu?815
Soz gazetesi,

Turk toplumu

yamnda, Ser-i mahkemelerin

icin her yerde miicadele veriyordu.

lagvi konusunda ve Anavatan'm

Evkaf

kabul ettigi Veraset

Kanunu'nun bizde de tatbiki konusunda israr ediyor, hepsini birarada yiiriitiiyordu.816
Mehmet Remzi, 2 Nisan 1926 tarihli Soz gazetesinde devrim dusmaru oldugu
icin Turkiyeden kovulup, ingiliz yardumyla Kibns'a gelen SaitMolla'yi hedef alici
bir yazi yazrms ve onu Yunan casusluguyla suclamistir. Bu yazi uzerine Sait Molla
gazete aleyhine dava acrms ve Remzi Bey iki ay hapis cezasma 9arptmlm1~t1r.817
Kendisi Kibns Turk basm tarihinde hukum giymis ilk Turk gazetecidir. Mehmet Bey

813

14

Ali Nesim, Batmayan Egitim Guneslerimiz, KKTC M.E.B. Yaymlan, Lefkosa 1987, s.80.
A.g.e, s.81.

15

Dr.Fazil Kucuk (Yay.Haz: Altay Sayil), Evkaf'in Kayttsiz Sartsiz Topluma Devri Teslimi 36 Yd
Suren Kavga, Halkm Sesi Matbaasi, Lefkosa 1999, s.7.
116
117

A.g.e, s.9.
Ali Nesim, Batmayan Egitim Guneslerimiz, KKTC M.E.B. Yaymlan, Lefkosa 1987, s.82.
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hapisten ciknktan soma da faaliyetlerine devam etmistir, 1941 yilmda hastalanmasi

i.izerine istanbul Cerrahpasa Hastahanesi'ne yatinlrms; ama 22 Ocak 1942'de vefat
ederek Edirnekapi Mezarhgr'na defnedilmistir.P'" Onun vefatmdan soma Soz
gazetesi ve matbaasi kizlan Beria , Vedia ve Bedia'ya gecer. 1943'te Vedia ile Bedia
gazeteyi yeniden yaymlamaya baslamislarsa da gazete birkac defa daha kapamp
acildiktan soma 1946'da yayirn tamarmyla durdurulur ve Vedia ile Bedia da
s

Ti.irkiye'ye go9 ederler.819
Mustafa Kemal Atati.irk de Soz gazetesini desteklemistir. Bunu su amdan
anlayabiliriz: Mehmet Remzi, gazetesini yeni harflerle basmak icin Almanya'ya
I

sipariste bulunmustur. Bir rastlanti eseri aym firmaya Turkiye Hukumeti de sipariste
bulunmus ve Remzi Bey'in siparis bedeli de Turkiye Hukumeti'nin faturasma
eklenmistir. Bu isler icin gorevlendirilmis Nasit Hakki (Ulug) durumu Mustafa
Kemal'e arz etmis, bunun i.izerine Ataturk: "Hay Hay, Soz gazetesinin siparisi de
bizim tarafimizdan odensin, Kibrts 'ta Turk sesi sonmesin" demistir. 820
Soz yanmda "Nacak" gazetesini cikaran Hasan Senol da Kalebumulu'ydu
(Sah,H.2007).
Nacak 1959-63 yillan arasmda 91km1~ ve tiraji 3500-7000821 arasmda
oynamis bir gazetedir. Aynca; 1940-1950 yillannda koye gelen en onemli gazeteler;
Bozkurt ve Halkin Sesi'ydi (Sah, H. 2007).

.
818

Servet S. Dedecay, Kibris 'ta Enformasyon veya Yaztli ve Sozlu Basin, Lefkosa Ozel Turk
Universitesi Yaymlan, Lefkosa 1989, s.193.
819

A.g.e., s.48.

820

Ali Nesim, a.g.e., s.84.

821

Servet SDedecay, a.g.e., s.22.
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4.2 ARA~TIRMANIN AMA<;LARI iLE

n.cn.t BULGULAR :

Arastirmanm amacma paralel olarak, Kalebumu kulturuyle ilgili su sonuclar
elde edilmistir:

Kalebumu'nda cobanlar koyun ve kecileri, baskasmm koyun ve kecileri ile

1.

kansmasm diye kulaklanm delip, cesitli sekiller vererek onlan damgalarlardi,
Anadolu yoruklerinde.ornegin; Elbeyli Obasi'nda da hayvanlara "en" adi verilen
cesitli damgalar yapihrdi,
2.

\ Kalebumu'nda deveciligin yogun olarak yapildigi

donemlerde deveciler,

develerini suslerlerdi, Turkiye'de ve Turk Cumhuiyetleri' nde de deve besleyen
"

insanlar develerini en guzel sekilde susler. ic;el Yorukleri'nde de aym durum gorulur.
3.

Gurbet bugun dahi Kalebumu koylulerinin icini yaralamaktadir. Turkiye

Turkleri'nin i~ bulma iimidiyle bir zamanlar akm akm gittigi Almanya gibi
Kalebumulular da ingiltere'ye gitmistir.
4.

Kalebumu koyunun en geleneksel yemekleri; Kafes, Citlemikli Peksemet, El

Makarnasi, Tarhana Corbasi ve Tatar Boregi'dir.Kibns'm diger bolgelerine gore
onlar bu yemekleri daha fazla yaparlar.
5.

Kalebumu'nda dogumdan soma gorulen " albasti" inamsi, tum Kibns

Turkleri'nde goruldugu gibi Anadolu, Kazan, Altay, Yakut, Azerbaycan, Karakalpak
Turkleri'nde vs ... gorulurdu.
6.

Albastiyi yok etmek icin gidilen uygulamalar da benzerdi. Kalebumu'nda

logusanm ve cocugun yuzu kirrmzi bir ortuyle ortulurdu. Ustlcrine break, makas
vs .. konurdu. Anadolu'daki

yorukler yastigm

altma cift

demiri koyarlardi.

Azerbaycan'm Seki ve Zagatala yorelerinde demirden yapilmis esyalar ( tiifek, break
vs. ) anne ile cocugun basmm altma konurdu. Karakalpak Turkleri de yanan ocaklan
Han Cinar yapragi ile sondurup, kotu ruhlan kacirmaya cahsirlardi.
7.

.'

Cocuk ilk disini cikardigi zaman ona yapilan dis golufasmm ( dis bugdayi)

benzeri Anadolu yamnda Turkmen asiretlerinde de gorulmektedir. Dnmskih Asireti
bunlardan biridir. Yakut ve Altay Turkleri'nde de bu uygulamaya gidilmektedir.
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8.

Kalebumu'nda

bir ailenin daha once bir veya iki cocugu olup olmusse,

uctmcuytl kurtarmak icin kan akrabahgi olmayan birine para karsihgi satarlardi, Biriki yasma gelince de geri ahrlardi.
Anadolu'nun

Boylece

guneyinde yasayan yoruklerde

cocugun kurtulduguna

inamrlardi.

de buna 90k benzer bir uygulama

gorulurdu,
9.

Kalebumu koyluleri, icinde cocuk olmadigi zaman besik sallarursa, cocugun

bulundugu yerde kulagmm agndigma inarurlar. Buna benzer bir inarus Karapapak
(Karakalpak) Turkleri' nde de vardir. Onlar da cocuk dogmadan once besik sallamrsa
cocugun ya olil dogacagma

ya da dogduktan

kisa bir sure yasayip, olecegine

inamrlar.
10.

Kalebumu'ndaki

durum Anadolu'da
11.

harumlar, hamile kalmak icin turbelere adak adarlardi, Aym

ve Azerbaycan'm

Seki ve Zagatala yorelerinde gorulur.

Cocugun uzerinden atlayan kimse, boyu kisa kalmamasi icin ters yone tekrar

atlamahydi. Bu, Anadolu ve Karakalpak Turkleri'nde de gorulen bur uygulamadir ve
ters motifi ile ilgilidir.
12.

Koyluler cocugun gozleri saglam ve giizel olsun diye surme cekerlerdi,

Anadolu' daki Bulgardagi Yorukleri de hafif goz agnlannda cocugun gozlerine cam
isinden surme cekerlerdi,

13.

20. yy'm baslanna kadar Kalebumu dugunlerinde, gelin eve girmeden once

basma bugday, seker, nar tanesi vs ... atmak yani saci sacmak adettendi. Sa91 sacmayi,
Anadolu'nun

bircok bolgesinde ve Turk Cumhuriyetleri'nde

de gorebilmekteyiz.

Samanist Turkler' de de bu uygulama vardir.

14.

Gelin ve damat eve goturulurken, onde Turk Bayragi'ru tutan ve "Bayraktar"

adi verilen bir kisi bulunurdu.Turkiye'de

de bircok bolgede bayrak tasima adeti

bugun de vardir.
15.

Damat

eve

girerken

arkasmdan

yumruk

atma

adeti

de Turkiye. de
'

gorulmektedir.

16.

Gelinle damadm gerdek gecesinde yatacagi yatagm uzerinde erkek cocuk

cirilenirdi. Bunun temelinde

"ziirriyet ritueli" yatmaktadir.

ilk dogacak cocugun
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erkek olmasi amaclamr. Anadolu' da Karakecili Tiirkmen dtlgunlerinde de yorganlar
dikildikten sonra yatakta erkek cocuk ziplatihr.
Kalebumu'nda olunun iizerine break koymak, Eski Turkler' deki demir

17.

kiiltiiyle ilgilidir. Demirin kara iyeleri korkuttuguna inamhr.
Olii yikandiktan sonra ona giydirilen yakasiz goynegi, Anadolu' da da vardir.

18.

Bayburt'ta bunun adi "kiyamet koynegi" dir.
Olum amnda evdeki turn su dolu kaplar bosaltilip, yerine yenisi doldurulurdu.

19.

Dogu Anadolu'nun bazi bolgelerinde ve Bayburt'ta da kaplar bosaltihr.Amac;o
suyun dokulmesiyle birlikte olum ruhlarmm da dagitilmasuu saglamakti,
\

20.

Kalebumu'nda olii gomuldukten sonra cenaze evinde yemek ve helva yenirdi.

Aym durum; Orta Asya Yug torenlerinde, Beltirler, Sagaylar ve Urenha-Tubalar'da
da gorulmekteydi. Aynca; bu uygulama, Anadolu'nun giineyindeki yorukler
tarafmdan da gerceklestirilmekteydi,
21.

Inarusa gore; oldukten sonra olunun ruhu kirk gun boyunca evi kontrol eder.

Anadolu Tiirkleri ve Karakalpak Tiirkleri tarafmdan da buna inamhr.
22.

Olunun, olumunun kirkmci giiniinde KKTC'nin diger bolgelerinde oldugu

gibi Kaleburnu'nda darkirk yemegi" yapihr. Bu yernegin olunun ruhuna gidecegine
inamlir. Aym uygulama, Denizli'de, istanbul'da, Sagaylar'da, Nogaylar'da, UrenhaTubalar' da, Kirgizlar' da ve Kazaklar' da da gorulmektedir.
23.

Olen kisi riiyada goruldugu zaman ertesi gun, sevdigi yiyeceklerden konu-

komsuya dagitihr. Karakalpaklar da ertesi gun yedi kapiyi dolasip hayir isler.
24.

Kalebumu koyluleri de gun icindeki cesitli faaliyetlerini daha cok tek sayih

giinlerde gerceklestiriyordu. Tek sayi simgeciligiyle ilgili bu durum, Orta Asya'ya
kadar uzamr. Eski Tiirkler'de de buna rastlamrdi. Tiirkler'in yasadigi turn bolgelerde
tek sayi simgeciligi vardir,
25.

Tek sayilar gibi kirk sayisi da koyluler icin onemliydi. "Kuk Yemegi" , "Kirk

Mevlidi" vs.. gibi durumlarda bu gorulebilmektedir. Kuk sayisma verilen degerin
temeli de Eski Tiirkler'e dayamr. Daha sonra islamiyet icindeki kirk sayisirun
anlamlanyla birlesmistir.
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26.

K1rm1z1

Tiirkleri'nde

renk, tum Turkler'de

oldugu

de deger verilen bir renkti.

gibi Kalebumulular

ve diger

Kibns

Cocugun ve logusanm yiizii kmmzi ortuyle

ortulurdu, testinin uzerine kirrruzi bir yemeni baglamrdi. Buda Turk Samanhgi'ndan
kalma bir inanctir. Kirmizi, atesin rengidir; kara iyeleri yok edecegine inamhr.
27.

Kalebumulular,

daha 90k kurutulmus zeytin yapraklanyla

tutsu yaparlar ve

goz-haseti, nazan dagitmaya cahsirlar, Eski Turkler de tutsu yaparlardi,
28.

Koyluler nazardan korunmak icin eskiden oldugu gibi bugun de nazarhk

(mavi goztasi) takarlar. Anadolu Turkleri de nazardan korunmak icin cesitli nesneler
kullamr. Ornegin; Gaziantep'te

kurt disi, ipe dizilmis sap, horoz sesi duyulmayan

\

yerdeki igdenin 9opu ve mavi boncuktan

olusan ve "nazar takimi''

adi verilen

nazarhklar kullaruhrdi.
29.

Eskiden

Kalebumu'nda

bir cocuk

ciban

cikardigi

gotururler, deniz suyuyla yikarlar ve cocugun yikanmadan

zaman

onu denize

once giydigi elbiseler

yerine ona baska elbiseler giydirirlerdi. Diger elbiseler de orada birakihrdi. Ardmdan
geldikleri yolun tersi yonunde yuruyerek eve giderlerdi. Bu da

ters motifi ile

ilgilidir. Anadolu' da daters motifinin gectigi bircok uygulama vardir,
30.

, Hastahklarm

tedavisinde

maddi yontemler yamnda manevi yontemlere

de

basvurulmaktaydi. Koyde ocakh kadmlar bulunurdu. Anadolu Turkleri'nde de ocakh
kadmlar vardir. Buda Turk Samanhgi'run bir kalmnsrdir.
31.

Anadolu'nun

bircok bolgesinde

oldugu gibi Kalebumu'nda

ve Kibns'ta

Turkler'in yasadigi diger bolgelerde de kihk-kiyafet devrimi yapilana kadar en fazla
giyilen erkek kiyafetleri; dizlik, salvar.gomlek ve festi.
32.

Anadolu'da kullarulan "burumcuk", Kalebumu'nda

da kullamhyordu. Aynca;

Kalebumu hammlarmm Anadolu koylu hammlan gibi basma bagladigi geleneksel
basortuleri vardi. Bugun de yash hammlar basortusu kullanmaya devam ederler.
33.

KKTC'de

20.yy'm

ortalanna

kadar

goruldugt; yerlerden birisi de Kalebumu'ydu.

kiz kacirma

olaylarmm

en fazla

Hammlarm bircogu eslerine kacrrustir.

Bu tur olaylara Tiirkiye'de de epey rastlanmaktadir,
34.

Kalebumulular

iki bayram arasi nikah yaparlarsa aynhk olacagma inamrlar,

Tiirkiye'de yasayan Turkler de buna inarurlar.
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35.

Koyluler yagmur yagmasiru arzuladiklan

zaman yagmur duasma cikarlardi,

Tiirkiye'nin bircok bolgesinde de yagmur duasma cikrlmaktadir.
36.

Kalebumu

dokumalar

koyluleri,

yaparlardi,

diger

Kibns

Anadolu'nun

Turkleri

cesitli

gibi el tezgahmda

yerlerinde

bugiin

de

bircok

el tezgahi

kullamlarak cesitli esyalar dokunmaktadir.
37.

Kalebumu

Kirgizistan'da

dugtmlerinde

ve Tiirkiye'nin

eskiden

at

yanslan

duzenlenirdi.

Ayrca;

bazi bolgelerinde de at yanslan yapihr. Orta Asya

Turkleri icin at 90k onemliydi. Hunlar da at yanslan duzenlerdi.
38.

{

A vlanmak, gocebe Turkler'in

en onemli faaliyetlerinden
'

biriydi. Bu adet

gtmumuze kadar ulasrmstir. Kalebumu erkekleri de gunumuzde daha 90k eglenmek
amaciyla ava cikmaktadir.
39.

Eski Kalebumu dugunlerinde

oynanan halk danslan, genelikle tutusmadan

(bagsiz) olarak oynarurdi, Yoruklerin yogun olarak yasadigi Akdeniz Bolgesi'nde de
oyunlar genellikle bu sekildedir; aynca, saman danslan da bagsiz olarak oynamrdi.
40.

Muzik aletleri bakirmndan

Anadolu

Turkleri ve diger Turklerle

onemli

ortakhklar gorulur. Ornegin; Orta Asya' da samanlann en onemli rnuzik aleti olan
davul, asirlarca kullamlrmstir ve bugun de Tiirkler'in en onemli miizik aletlerinden
biri olmaya devam etmektedir.

Kalebumu'nda

da eskiden dugunlerde

en fazla

cahnan aletlerden biriydi. Bugun de gelin davul-zuma ile gezdirilir, dugun alamnda
orkestra ara verdiginde davul-zuma calmmaya baslamr,
41.

Kalebumu'nda

eskiden

kopuz

cahrurdi.

Kopuz,

Tiirkler'in

milli muzik

aletlerinden birisiydi. Daha sonra saza ( baglamaya ) donustu.
42.

Cocuk oyunlan icinde yer alan " Alaydan Malaydan" isimli oyunun benzeri, "

Zincir Kinna"

adiyla Anadolu'nun

guneyinde

yasayan

yorukler

tarafmdan

da

A~1k oyunu, Tiirkiye'de

de

oynanmaktadir.
43.

Kalebumu'nda

cocuklann

eskiden oynadiklan

oynanan bir oyundur.
44.

Korebe,

oynanmaktadir.

saklambac,

Ip atlama,

Tek ayak gibi oyunlar

da Tiirkiye'de

'+Ll

Dilimize

45.

yerlesmis bircok

atasozu ve deyimin

benzerine Anadolu

Turkleri'nde ve Turk Cumhuriyetleri'nde yasayan diger Turklerde rastlanmaktadir.
Kalebumu'nda bircok kisinin lakabi vardir. Diger Tiirkler de lakaba onem

46.

verirler. Anadolu Tiirkleri'nde lakabi olan bircok insan vardir. Eski Yakutlar cocuk
dogdugu zaman ona bir ad verirlerdi, ama bu gercek ad degildi, Yay cekip, ok
attiktan sonra cocuk gercek admi ahrdi. Oguz Turkleri'nde de ayrn durum soz
konusuydu. Bu isimler lakapti ve ilk.addan daha onemliydi.
47.

Ozelde Kalebumu, genelde ise Kibns Turkleri'nin en fazla sevip soyledikleri

tiir olan maniler, Turk dtmyasmda da genis bir alana yayilrmstir.
)

48.

Kalebumu'nun

ve Kibns'm

diger bolgelerinde ninni soylenir. Ninni

Azerbaycan, Ozbek, Cuvas, Kazak, Kerkuk, Kmm, Kirgiz, Tatar ve Uygur Turkleri
tarafmdan da bilinmekte ve cocuklara sdylenmektedir.
49.

Olunun arkasmdan soylenen agitlar Turk dtmyasmda muhim bir yere sahiptir.

Ozellikle Kirgizlar,

Kazaklar,

Azeriler,

Ttirkmenler, Nogaylar,

Baskurtlar,

Kumuklar, Gagavuzlar ve Anadolu Turkleri oluntln arkasmdan agrtlar yakmaktadir.
Agidm gecmisi de Orta Asya'ya dayanmaktadir .

••
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BOLUM V

SONU<;, YORUM VE ONERiLER

Kultur, toplumlann dinamigini saglayan ve kendi icinde bir sistematigi olan
normlar butunudur.

\ Kultur icerisinde yer alan unsurlann toplumda onemli islevleri vardir. Bunlar
icinde en oncmlisi; toplumdaki insanlarm birlik ve dayarusma icerisinde olmalanm
saglamasidir. Kibns Turk halki da kulturel baglanm gtmumuze kadar korumus ve
devarmru saglayabilmis bir halktir.

Kibns Turk kulturu icerisinde Kalebumu koyunun kulturunu inceledigimiz
zaman,

koyde

yasayan

halkm

yasama

bakis

acisiyla

ilgili

ipuclan

da

edindik.Ornegin; manilerinde dusunce tarzlanru, nuktelerini ve zekiliklerini gorduk.
Yemeklerini incelerken damak tatlanru ogrendik. Dugunlerini incelerken rituellerinin
neler oldugunu belirlemeye cahstik. Yemek kulturu icerisinde yer alan salcah tarhana
'\

corbasi, tatar boregi, kafesi; giyim kulturunde yer alan oyah yemenisi, uzun donu,
Kalebumu kulturunun vazgecilmez ogelerindendir.

Kultiir urunleri, basit bir duzlemdeki faaliyetleri icermez. 0, bircok dusunceyi
icinde banndiran bir duzleme sahiptir.Toplum icindeki bireyin yaptigi hareket, o
toplumda yasayan diger bireylerin ortak olarak yaptiklanndan izler tasir.Bu durum,
kulturun icindeki derin bagdan kaynaklarur.

Kultur icerisinde zamanla degismeler olabilir. Bu degismelerden de tek bir birey
degil, toplumun tumu etkilenir.Kalebumu kulturunde de zamanla hem olumlu, hem
de olumsuz degismeler gerceklcsmistir.Ornegin; giyimde carsaf ve pecenin atihp,
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Ataturk'un cizdigi yolda modernlesmeye dogru gidilmesi olumlu bir degismedir.
Cagdaslasma ve ekonomik olarak gelisme sonucu evlerin buyuyup, hayvanlann
evden cikanlmasi ve mandralara ahnmasi da olumlu bir degisikliktir. Buna karsit

olarak; komsular ve akrabalar arasmdaki steak iliskinin kaybolmasi, bayramlarda
salmcaklarda sallarup mani soyleme adetinin ortadan kalkmasi ve tamarmyla
televizyona teslim olunmasi, olumsuz degisikliklerdendir. Eski dtlgunlerin renkliligi,
egiticiligi bugun yoktur.

1930 yilmda yasamis bir btiytikanne ile bugun yasayan bir btiyiikanne arasmda
\

sozlu kultur unsurlanm torununa aktarma acismdan onemli farklar vardir.Eskiden

btlyukanneler torunlarma bos zamanlannda masallar, fikralar anlatirdi.Onlan ninni
ile uyuturlardi.Bugun ise masal anlatmalannda, ninni soylemelerinde onemli oranda
azalmalar

olmustur.Teknoloji

maalesef

bu

guzel

geleneklerimizi

yok

etmistir.Cocuklar artik dizi seyrederken ya da bilgisayar basmda oynarken
uyuyakalrnaktadir.O guzelim masal sonunda hayal edilen diyarlar,

kahramanlar

yavas yavas ortadan kalkiyor,

Asirlann tecrubelerinden suzulerek gunumuze gelen urtlnlerin mutlaka korunup,
yasatilmasi gerekir. Bu baglamda monografik ve diger folklorik cahsmalara onem

"
verilmeli,
iiniversitelerin Turk Dili ve Edebiyati

ve

Halkbilimi

bolumlerinde

okuyan ogrenciler bu yonde tesvik edilmelidir. Aynca; KKTC'de HAS-DER (Halk
Sanatlan Dernegi) ve SAMTAY V akfi gibi bilimsel cahsmalar yapan birkac
demek daha kurulmahdir. DAU Kibns Arastirmalan Merkezi'nin cahsmalan da
yakmdan

takip

edilmelidir.

Devlet,

cesitli

arastirmalann

yapilmasi

19m

arastirmacilara tesvik primi vermelidir.

Sadece belirli zamanlarda duzenlenen festivallerde degil, baska zamanlarda da
geleneksel yemekler, onceki asirlardan kalma kiyafetler, sus esyalan, resimler vs ..
sergilenmelidir. Halk, eski esyalar bakimmdan bilinclendirilmelidir, Bunlarm 90k
degerli oldugu ve anlmamasi gerektigi her firsatta anlatilrnalidir. Eski esyalan
bagislamak isteyenler icin bir demek veya bir muze kurulmalidrr.

4·2,4

Yash insanlar vefat etmeden, onlardan elde edilebilecek her turlu bilgi,
gelecegimiz icin buyuk bir kazanc olacaktir. Bunun icin firsat buldukca onlarla
konusmah, hatta anlattiklanm ses kayit cihazma kaydetmeliyiz. Zamanla elimizde
zengin bir arsiv olusabilir, Halkbilimi arastrrmalannda tutulacak bir baska yol da
Tiirkiye' de yapilan asik atisrnalan gibi, yaslilar arasmda mani atismalan
duzenlemektir. Boylece hem onlara farkli bir zevk tattirmis oluruz, hem de
bilinmeyen bircok maniyi ogrenmis oluruz.
Bireysellik, toplumsalligm onune gecmemelidir. Kollektif suur, toplumu
\

birarada tutan en onemli guctur.
Genelde Kibns Turk kulturu, ozelde ise Kalebumu kulturu, asirlann iizerinde
biraktigi kulturel izleri,

Osmanh-Turk knlturu ile yogurup, Turkluk potasmda

eriterek gunumuze kadar getirmistir.
ilerleyen zamanlarda, Kibns Turku icin hangi gelisme olursa olsun, onemli
olan

kendi ozbenligimizi ve kulturumuzu korumaktir. Bunun bilinci icerisinde

hareket edersek, Kibns Turk halki olarak kimligimizi korumus ve surekliligimizi
saglamis oluruz.
Ve iste o zaman, zamanm yiprattiklanm onarmak icin acihr kapilar ...

..
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SOZLUK
-Aahlavuna : Pilavuna, bir cesit hamur yemegi,
agtrltk: Oglan evinin, kizm ceyiz masraflanm karsilarnak icin kiz evine verdigi para.
agtz: Degum yapan hayvanm sutune verilen ad.
agrahti: Koyun yunlerini iplik haline getirmeye yarayan, alttan kisa ve ince bir sapi,
ustten de yuvarlak, kucuk bir bas olan alet.
alaca: Birkac renkli iplikten yapilrms dokuma.
alanya: Dikenli ot.
arsi: Okuz derisinden yapilrms tulum.
argosillo: Yabani kolokas.
ayrelli: Kuskonmaz,

-Bbabutsa: Misir inciri.
banna: Hayvan karmndan cikan yag,
basari: Deve 9am.
baso: Semer yapimmda kullamlan demir civi.
bastis: Badem, seker, yumurta, un ve suyun kansimmdan yapilan tath.
beze: A91lm1~ hamur.
bidon: Icine cesitli maddeler konulan buyuk, plastik kap.
biguni: Bir cesit balyoz.
bilini: Camurdan yapilmis testi.
binek tast: Esege binmek icin kullamlan tas,
bitta:Yutka.
bolibif: Konserve seklinde bulunan inek ve tavuk eti olup, dilimler halinde kesilerek
yemr.
boro: Tahtadan yapilrms, ustu oymah ve alti kapah bir dolap.
buro bedra: Dirmski tasi.

-Ccibayi: Cengelli degnek.

4.)U

-<;caktstez.Y esil zeytin.
caksir: Pamuk ipliginden yapilrms, siyah veya kmmzi renkte olan bol bir erkek
kiyafeti,
ctkrtk: Ipligi masiraya veya gelemgenlere saran alet.

corcolutya: Gulluratya da denir. Pekmezle yenilen, hamurdan yapilan bir tatli.

-Ddalari: Talar. Peynir, hellim v.s. yaparken onlara sekil vermede kullamlan arac.
desteban: Kir bekcisi.
dilihti: Ispanak boregi.
drabez: Masa.
driba: Koyun veya kecilerin kulagmm katlanmasi
olusan damga.

ve ortasma delik acilmasiyla

dribidez: Bazlamac.
driftosaniyo: Ayaklan cok kisa olan tahta masa.
dubek: Dibek de denir. Tastan yapilmis havan.
doven: Hayvanlarm cektigi, alti cakil taslanyla dosenmis odun parcast.

-Eebe: Kadmlan dogurtan koy hekimi.
ejkalipto: Okaliptlis.
ekzogami:D1~tan evlilik.
elek: Tahtadan yapilmis, altmda delikleri olan bir eleme aleti.
en.' Koyun, keci gibi hayvanlarm kansmamasi icin kulaklanna yapilan damga.
endogami: Icten evlilik.
erlik: Seytan,
estraktor: Bal cikarma makinesi.

-Ffislikan:

Feslegen. ·
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-Ggafgarzt: Ovadan toplanan kucuk enginar.
galeftira: Galestira da denir. Cobanlann icine silt sagdiklan toprak kap.
galif: Cardak.
gambanella: Deve 9am.
gamini: Komur ocagi.
garacocco: Corekotu.
gargola: Demirden yapilrms yatak.
gastronomi: Y emek bilimi.
gavur: Musluman olmayan. Daha 90k Rumlar icin kullamhr.
gelemgen: Masiradan daha kalm ve uzun kamislar.
genabla: Y enge.
gocagari: Y ash kadm.
gogolina: Pamuk cekirdeginden cikanlan yag,
goka: Koyun veya kecinin sag kulagmm katlarup, kesilmesiyle
damgasi.

yapilan hayvan

golifa: Kaynanrms bugday,
golimbadez: Y abani yesil zeytin.
gologobitta: Kabak bittasi.
gololambi: Fitil ve gazyagi ile cahsan lamba.
goncoloz: Hristiyanlar'dan Muslumanlar'a gecen bir inanctir.Goncoloz, canavar ve
seytan olarak gorulur. Genelde cocuklan korkutmak icin hikaye seklinde anlatihr.
gonna: Killi toprak.
gozzak: Ipekbocegi kozasma verilen ad.

gomec: Yesil renkli, ovalarda yetisen bir bitkidir.
govrek: Kann boslugundaki yumusak bolge.
gumera: Bayan sagdic.
gumbaro: Erkek sagdic.
gumyastez: Kara zeytin.
gunella: Kucuk boy toprak kap.
gunna: Buyuk boy toprak kap.
guvul: Dokunmarms ham ipek.

.

'

giilsuyu:Gill yapraklarmm kaynatihp imbikten gecirilmesi ile elde edilen kokulu su.
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-Hharman: Bugday demetlerinin ogi.itlildi.igi.i yer.
harnip: Harup, keciboynuzu.
hasat: Ekinlerin bicilip ogi.iti.ilmesi.
havan: Icerisinde badem , ceviz gibi seyler ezilen arac,
hellim: Bir cesit sert ve tuzlu peynir.
herse: Dovme pilav. Bugday ve etten yapihr. Resi veya Resa da denir.
horteri: Otlu ekmek.
humaytn: Beyaz renkli carsaf

-1tstrgan: Ovada yetisen ve tliyleri deriyi acitan bir bitki.
tsladtr: Esegin ustunde bulunan ortu.

-iidadi: Lise.
ihram: Ytin battaniye.
imece: Bircok insanm bir araya gelerek ve yardimlasarak

bir isi bitirmesi.

iptidai: ilkokul.
ispirto: Kibrit.

-Kkatmer: Yufka seklinde acihp, icine seker ve zeytinyagi konarak sacda pisirilen bir
tath.
kile: Genellikle tahil olcmek icin kullamlan bir olcek.
kolokas: Yumru koklu, patates tipinde, patatesten daha buyuk bir bitki.

kofun: Kufe. Kamistan yapilrms , delikli buyuk sepet.
kok ayna: Genelde borunun i.izerinde yer alan, dort bir tarafi islerneli btlyiik ayna.
kostek: Zincir.

'+ :J.)

-Llambasuyu: Gazyagi,
laminzana:Damacana da denir. Camdan yapilmis, icine zeytinyagi, su v.s. konulan
testi biciminde kapakh buyuk sise. Genelde hasir icinde korunur.
laobitta: Sini katmeri.
latakia: Bir tutun cinsi.
lazmari: Ovalarda yetisen kokulu bir bitki.
Zenger: Kova.
libade: Yorgan gibi dikilen kadm ve erkek ceketi.
libazma: Kimyasal gubre.
liharga: Buyuk tas degirmen.
lingri: Celik-comak oyunu.
livanda: Nane yapragina benzeyen yesil bir bitki.
logusa: Yeni degum yapmis kadm.
lugani: Doven.
luvana: Yesil renkte, corba yapmunda da kullamlan bir bitki.
luveri: Demirden yapilrms kesici bir alet.

-Mmakstl: Mahsul.
mando: Bandana. Ucgen sekline getirilip basa sanlan, esarptan daha kalm bez.
mandra: Kucukbas hayvan bannagi.
mangallo: Kazayagi.
maraho: Dereotu.
martelli: Keser.
masrabba: Madeni su kabi.
mertek: Y apida kullarulan dort ko~e veya yuvarlak kalmca sink.
mesel: Masal.
monogami: Tek eslilik.
molohiya: Keneviri andiran sari cicekli bir bitki.
moloses: Gomec,
musulli: San papatya.
mucendra: Mercimek ve pirincten yapilan pilav.
mulver: Y apraklan kurutulduktan sonra cay yapilan bir bitki .

•

.

'
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-Nnamsiye: U clan dantel islemeli yatak ortusu.
nor: Sutten yapilan bir peynir cesidi.

-0oklava: Hamur acmaya yarayan uzun, silindir biciminde degnek.
oksiyando: Yabani ispanak.
onnug: Kurusun dortte biri.

-0ortleme: Hayvanlann yiyecek bulabilmesi icin iplerini uzatma.

-Ppanayzr: Buyuk pazar.
paneri: Arpa veya bugday sapmdan yapilrms kucuk sele.
pastelli : Harup ozsuyunun katilasmis sekli.
pekmez: Harup veya uzumden elde edilen , srvi halde yenilebilen bir tath.
penevet: Ekmek tahtasi,
pesenk: Erkek Deve.

peskir: Havlu.
pilavuna: Peynir, kuru uzum ve yumurtanm kansinhp, beze haline getirilmis hamur
icine konup pisirilmesiyle olusmus bir yiyecek.
pirohu: Hamur parcalannm icine kiyma koymak suretiyle suda kaynatilarak pisirilen
yemek.
pulya: A vlanabilen ve tursusu yapilan bir kus cesidi .

.;.Rrey: Oy.
rumbi: Tulumbe.

t

-Ssaban: Tarla surmeyi saglayan alet.
sadakor: Duz dokunmus krem renginde bir kumas,
sagobitta: Sac bittasi.

'
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sakko: Ceket.
sakulla: Torba.
·. samarella: Yasli ve yagli koyun ve keci etinin kurutulmasiyla olusan yiyecek.
sapsisa: Kekige benzer , ondan daha iri bir bitki.
sarga: Cali supurgesi.
sargt: Karyolanm yanlarma konan dantelli carsaf Ikinci anlarm: Y aralan sarmaya
yarayan bir cesit bez.
se/e:Hasirdan yapilmis kucuk mutfak aleti.
seroniska: Gazocagmm olmadigi yillarda , yemek ve kahve pisirmek icin ~ominenin
uzerine konulan demir parcalanna verilen ad.
sibiri: Dagarcik.
siminya: Evlerin genelde mutfaklannda bulunan raflara verilen ad.
Simizga: Bulamac.
sina: Kesilmek icin hazirlanan taslann arasma konan demir.
sini: Celikten ve aleminyumdan yapilrms cukur kap.
sirto: Turk muziginde kullamlrms bir beste cesidi.
spastra: Elli iki oyun kartiyla oynanan bir oyun.
sterna: Tohumluk bugdaylann konuldugu havara kuyu.

-ssamtst: Icine simit konularak yagda kizartilan, uzerine de pudra sekeri serpilip
yenilen bir tath,
sebasti: Kabakbittasi, gologobitta.
$eryanya: Bugdaym bicilen basaklanna verilen ad.
sinno: Ipekbocegi tohumu.
sistra-gutsulli: Koyun veya kecinin sag kulagmm yatay ve dikey olarak kesilmesiyle
olusan hayvan damgasi.

-Ttappa: Si~e kapagi.
tavla: Tahtadan yapilmis yatak.
tel dolabt: Ince ve cok kucuk karelere aynlmis tellerin, tahta uzerine kaplanmasiyla'
olusmus kucuk dolap.
tente: Dante 1.
tire ipligi: Ince pamuk ipligi.
trabulus: Erkeklerin bellerine bagladigi kusak.
trohoma: Bir cesit goz hastaligi.
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-Uuruba: Giysi.

usgur: Dizlik bagi.

-Vvasili: Kral.

vici: Cobanlann kullandigi orta boy toprak kap.
virginia: Bir tutiin cinsi.
vraga: Dizlik.

-Yyalak: Birinci anlarru: Su kurnasi. Ikinci anlami: Buyukbas hayvanlann yemligi,

Ipekle pamuk kansimmdan dokunan kumas ve bundan yapilan urune
verilen ad.
yisacin: Develerin iki yanma asilan heybe.
yoyo: Cevresinde iplik sanli yuvarlak oyuncak.

yedirme:

-Zzaptiye: Polis.
zebun: Astarli pamuk ceket.
zerde: Sekerle pisirilen pirinc pilavi.

zivaniya: Uzumden cikanlan katkisiz alkol.
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Resim 90 Sele

Resim 91 Biz

Resim 92

Dalari (Talar)

Resim 93 Semer

Resim 94 Semer

Resim 95 Siis Esyasi

Resim 96

Sifah Bitkiler

Resim 97 Tiltsil

•-,

Resim 98 Halk Danslan

,

Resim 99 Halk Danslan

Resim I 00 Korebe oyunu

Resim 101

Tekayak oyunu

Resim I 02 Elmacik oyunu

Resim I 03 Kaleburnu koyunden bir gorunum

Resim 104 Kalebumu Futbol Takirm

Resim 105 Kucaktaki oturanlardan soldan ikinci, koy ogretmenlerinden Hulusi Efendi'dir.

Resim 106 l 960'h yillarda dilzenlenen eglencede baglama calan adam.

Resim 107

Resim 108

Tiyatro oyunu

Tiyatro oyunu.

